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Eicheiidoríf (József , báró) német költ a' regényes iskolából , szül.

fels Sléziában Lubovitz családi jószágán 1788. megh. Berlinben 1846-

ban, mint titkos kormánytanácsos. — Brcslanban, Hálában, Heiclelberg-

ben tanult. A' regényes iskola karjaiba vetvén magát, Heidelbergben tar-

tós barátságot kötött Arnimmíú 's Brenlánóvíú, Gürresnek segített a'

„Deutsche Volksbücher" kiadásánál. Bécsben Schlegel volt mestere 's

vezére. Ott irta els regényét: „Ahnung und Gegenwart^^ három könyv-
ben (1815) Mottc Fouqiié elszavával. A' német szabadságháboruban
részt vett , azután porosz státusszolgálatba állott

, /s kormánytanácsos
lett. — 1824-ben lépett fel ismét új munkával a' divatból id közben
kiment német romanticismus védelmére ; a' munka czime: „Krieg den

Philistern" drámai rege öt kalandban. Ezután következtek novellái:

,,Aus dem Lében eines Taugenichts" és ,,Das Marnwrbild^^ dalok és

románczok függelékével; továbbá: „Meierbelhs Glück und Ende", tra-

goedia énekkel 's tánczokkal (1828); — „Ezelin von Romatio, és „Per
letzte Held von Marienburg" szomorujátékok. Mindezen müvekben sok

szép egyes hely van , de nem költi egészek. Irt még sok más novellát,

vígjátékot és németre fordított egy spanyol népkönyvet. Oszszes munkái
megjelentek 4 kötetbea Berlinben 1841—43. ^- h.

EichhuíT (Péter József) báró , szül. 1790. a' Rajnavidéken , Bonnban,
hol édes atyja, Eichhoff János József, nevezetes kereskedés fnöke volt

's olyly nagy tekintélylyel birt,hogy 1794-ben, a* Rajna balpartjának

franczia birtokba jutása után, polgártársai sürgetésére bonni városelnökké

(maire) lett , késbben pedig ama departement alpraefectusává és végre

1804-ben a' rajna-hajózási octroi figazgatójává , álladalmi tanácsosi

ranggal. Atyjának tehát tehetségében állott fiát, kinek életirása D. 3Iey-

nert ArminióX (Bécsben, 1846) adatott ki, legszorgalmasbban nevelni.

Pályájának megválasztását a' nagyremény ifjúnak szabad tetszésére hagyá,

minélfogva ez a' bonni hires egyetembl , a' tanfolyam bevégezte után

kilépvén, a' tengerészetet választotta magának, és 1807-ben legelször

ment tengerre. Az azon idben Angolhon és Francziaország közt fennfor-

gott háború miatti continentiális zár ellenében Anglia az európai száraz-

föld minden kiköt helyeit zárva tartván, Eichhoff Péter József ?C neutra-

litásban csak egyedül maradt éjszakamerikai státusok kalmárhajóin tette

meg els tengeri utazásait, majd Éjszakamerikába, majd nyugoti Indiába.

— 1810-ben a' franczia tengeri hadosztályban tiszt lett,melyly helyzetébl

a' párisi békekötéskor hollandi szolgálatba ment át, mint hajóhadnagy.
1815—1818-ig a' hollandi kormánytól a' rajnai hajózási biztosságnál

alkalmaztatván, 1818-ban váratlanul szólittatott fel a' Frankfurtban székel

Vj k. hm. Tár. III. köt. 1



2 Elclihoff.

cs. kir. minister által, hogy osztrák szolgálatba lépne, minthogy a'cs. kir.

kormány szeretné tudományát az clbcparti álhimok legközelebbi gylésén

az Elbehajózásnak a' bécsi congresshatározatok értelmébeni szabályozása

tárgyában igénybe venni. Ezen l'elszólittatása folytán, Eichlio/f' részérl a'

tett feltételek eltbgadtatván, egy Lauiern nev vagyonos és nagy tekintély

keresked leányával kötött házasság után Bécsbe ment. Emiitett házassági

viszonyai könynyebbségére valának késbben azon áldozataiban, miket a'

közjó érdekében tett, és önálló függetlenségének támaszául szolgáltak

anynyira, hogy a' szolgálatból bármikor kilépnie lehessen. Legels
alkalmaztatása csakugyan az elbchajózásl bizottmánynál volt 1819 ben,

hol befolyása meszsze hatott és különösen 1821-ben Austria részére a'

legjobb eredményt eszközlötte ki, mindjárt els évbeu három 's négy
anynyira növekedvén a' forgalom. — Eichhoff o' hajózás mellett föconsul-

nak neveztetvén ki, e' minségben Prágában vette lakását; ujabb érdemei

folytán pedig kereskedelmi és üparügyi eladó kormánytanácsossá tétetett;

e' hivatalt, minthogy az úgynevezett politikai állomásoktól inkább távol

maradni szeretett volna, nem örömest vállalta fel; azonban annak folyta-

tása közben a' csehek tisztel elismerését teljes mértékben megnyerte.

1829-ben udvari tanácsossá neveztetett ki a' közönséges udvari kamaránál

Bécsben , a' kereskedelem és consulátusok osztálya bízatván reá; 1830-ban

pedig a' császár által a' státustanácsban referenssé és 1834-ben pénzügyi

ideiglenes alelnökké jeleltetvén ki, ez utóbbi helyén a' régi kormány
idejében páratlan szinteség és tántorithatlanság által tntette ki magát.
— így p. o. az 183G évi budget felterjesztése alkalmával a' császárhoz

intézett felirásában , azon esetre , ha az általa indítványozott költség-

kímélések , mik nélkül a' bevétel és kiadás egyensúlyát el nem érhetnek,

és a' pénzügyi végveszélyt el nem mellzhetnek vélte , el nem fogadtat-

nának, elre bejelentette lelépését. Ezen szinte nyilvánítása következtében

az udvari kamara elnökségével i-uháztatott fel, melyly uj hivatalát csak

pénzügyi elvei , és szándéklott javításai jóváhagyásának feltétele alatt

fogadta el. O nemcsak az addigi eljárást kívánta megszntetni, melyly

szerint az évenkínti hiány hitel utján szokott uj adósságok felvételével

fedeztetni, nemcsak azt akará, hogy a' kölcsönvétel csak legnagyobb
szükség esetére alkalmaztassék, hanem azt is , hogy a' bevételnek a'

kezelés minden áo;ábani takarékossáií által eszközlend feleslejce az adóssá-

goknak évrl évrei kevesbítésére fordíttassék ; melyly részben önmaga is

legszebb példával ment el, az akkori rendszabály szerint t illet, és

közvetlen elde által még élvezett évenkínti 8000 ftnyi asztalpénzrl
önként lemondván. Az adóügyébeni javítások iránt Eirhhojf azon meggy-
zdésben volt, hogy, ha az álladalom szükségei fedezésére az adóztatás

élnem kerülhet, minden figyelem oda fordítandó, hogy az egyesek mago-
kat a' fizetés alul el ne vonhassák. 'S ebbeli törekvésének eredménye olyly

roppant vala , hogy az álladalmi bevétel fokonként növekedvén , ezen
felebbszállitás cgyremásra 3 millióra rúgott fel évenként kezelésének l>

évi ideje alatt, a' nélkül, hogy uj adót teremteni , vagy csak az eddigit,

vagy annak bármelyly egyes részét felemelni kellett volna. St ugyanazon
id alatt sokféle vám és fogyasztási ad(')nenu'k lejebb szállíttattak. —
Érdemes megemlíteni, hogy az Eirfifioff által 183(5. és 1839. években
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kénytelenségbl tett kölcsönök az állaclalomnak csak 4 percentbe kerültek

és ezen két kölcsön által az állailalom terhe nem növekedett, minthogy

Eicliho/f h'ivíitíáoslíoúása, alatt ezen adósságoknál sokkal nagyobb öszszegek,

a' régi 5 pcentes adósság viszszafizetésére fordíttattak. Végre akkor,

midn Eichhoff lelépett, az 1839. évi kölcsön nevezetes része, t. i. :

9,950,000 forint még be sem volt fizetve, az általa viszszafizetett álladalmi

adósságok öszszege pedig több mint 15 millió forint. — Elveinek egyike

vala az is , hogy az osztrák álladalmi kezelésnek föfigyelmét nem a' kül-

földre és annak mindenkori politikai mozgalmaira, hanem saját bens
viszonyai javítására kell irányozni. — Miután azonban Eichhoff si' dolgot

már addig vitte, hogy scnnni hiány nem létezett többé, további indítvá-

nyai nem vétettek figyelembe. A' prohibitiv rendszernek mérsékelt védvá-

mokkali felcserélése, melylyet mindenekfelett ajánlott, el nem fogadtatott,

ugyszinte elvettetett azon indítványa is, hogy a' banknak gyökeres javí-

tása végett ugyanennek nevezetes öszszegek fizettessenek viszsza az

álladalmi adósságból, és a' bank kiváltságlevelébeni némelyly feltételek az

illet idszakasz lejártával czélszer változásoknak vettessenek alá. a'

bankhitelnek magánegyénekrei korlátozását egy nemzeti intézet czéljával

ellentétben állónak és mind a' kereskedelem, mind az ipar irányában ártal-

masnak tartotta. — Nézetei a' ministertanácsban helyeslést nem n5^ervén,

elbocsáttatásáért folyamodott, melyly kérelme , legkegyelmesebb kifejezé-

sekkel kelt császári kézirat mellett, teljesíttetett is. — De a' késbben
bekövetkezett események Eichhoffjóslatai alaposságát igazolni látszottak.

— Menynyire feküdt szivén Eichhoff Péter Józsefnek Austria fentartása

még akkor is, midn hivataloskodása már régen megsznt, kiderül

onnan , hogy a' lombard-velenczei mozgalmak és a' szardíniái király

általi béketörés hirére , az álladalmi kincstár könynyebbségére , saját

16,000 forintnyi évenkinti nyugpénzét áldozatul ajánlotta 's pedig olyly-

képen , hogy a' veszedelem elmulta után veend nyugpénzi járandóságát,

nem a' császári Ígérvény alapján, hanem az ország rendéi által megbí-

rálandó érdemeihez képest kérte maga idején meghatároztatni. 'S hogy

ekként megcsökkent jövedelmeit szükséges kiadásaival kell arányba

hozza, Bécset elhagyván, jószágára vonult viszsza. — Eichhoff József

1834-ben az osztrák nemesek sorába tétetvén, 1836-ban osztrák bárói

ranggal ruháztatott fel, az 1840. évi országgylésen pedig, a' 47-ik tör-

vényczikk szerint, Magyarhonban is hazafiusitást nyert ,,mivel — ugy szól

a' fenn idézett törvényczikk — mint a' cs. k. udvari közönséges kamara

elnöke a' közállomány hoszszas és közhasznú szolgálata közben szerzett

jeles érdemeit a' magyar nemzetre nézve különösen azzal szaporította,

hogy abban, hogy a' Dunának rohanó áradásából eredett veszély után a'

sors csapásaitól sokat szenvedett város és pesti kereskedés állásának

felemelésére, 's igy illetleg a' hazai kereskedés megcsökkenésének is

elhárítására , hirtelen és különösen kedvez feltételek alatt nevezetesebb

sommáju készpénz adatott, f és munkás részt vett." — L.

Eichhoi'U (János Albert Frigyes), porosz val. t. tanácsos, elbb, 1831

óta a' külügyministeriumban igazgató, majd. 1840-ben, valóságos minister

a' cultus- és közoktatási tárczában, Poroszország újjászületésekor egyike

volt azon ifjabb tehetségdús státusférfiaknak, kik lelki erejök, miveltsé-

1 *
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gök és vallásos biizonljnu liazafiui lelkesedésük által ama nagy munkál
létrehozták. Szül. 1779-ben Wertheimban a' Majua mellett ; már itju

korában olyly elszeretettel esüngött Poroszországon , miképcn a göttin-

gai egyetemet is olyly szándékkal látogatá meg, hogy a' jogtanulmányok
bevégezte után azon országban keressen uj hazát. IMidn a' végzet nagy
eseményei érkezének Poroszországra, csakhamar egyesült azon rokon-
érzetü térfiukkal, kik hazájok újjá születésén nem esve kétségbe, 1813-ban
„istennel a' királyért és hazáért" jelszó alá gyülekezének. A' király

u. a. évben népíulkelést rendelvén el , E. Berlinben ezen ügynek szentelé

minden munkásságát. 1813. évi augustusban megszüntetvén a' fegyver-
nyugvás , a' siléziai seregben önkénytcsként jelent meg, 's a' vele rokon
Gneisenau tábornok környezetében tanuja volt e' sereg tetteinek Lipcse
bevételéig. Itt nagyobb hatáskör nyilott meg számára a' Francziaország
ellen egyesült hatalmasságok által az újonnan elfoglalt tartományokra
nézve Stein ministerre bizott középponti kormányban. Ezen ideiglenes
kormány eszméjét 's lényegét külön röpiratban ismertette meg. A' háború
újra kiütése után Altenstein státus ministert segité Parisban a' szövetsé-
gesek által megszállva tartott Francziaország igazgatásában. Ez alkalom-
mal E., az elhurczolt porosz és más német mvészeti és tudományi
kincsek viszszanyerése 's a' számtalan magánreclamátiók kiegyenlítése
körül fölötte érdemessé tette magát. Elismerésül a' külügyministeriumban
nyert fényes alkalmazást, mint eladó tanácsos, Hardenberg státus-
kanczellár oldalánál. 1817-ben a' státustanács (Staatsrath) fölállitása

_ íllapitása körül. Késbb gróf Ber/istorff
keriilvén a' külügyek ministeriuma, ezen Poroszországra nézve nagy
hatású minister is sokoldalulag tudá felhasználni E. buzgalmát, ismei'e-
teit's tapasztalatait. Munkássága itt különösen a' Poroszoi-szág és a' többi

nézve, miknek eredménye a' német vámegylet ln. Királyától, Sándor
czártól 's a' német udvarok nagy részétl rendjelekkel tiszteltetett meg.
Mint ministernek nmnkássága Poroszország legújabb történetéhez tarto-
zik. (1. Poroszország.) — P.

EieliMtiidt (Henr. Kár. Abr.) az ujabbkor egyik nevezetesb philológja
's humanistája, szül. 1770 Oschatzban, tanult Schulpfortában 's Lipcsé-
ben. 17í)5-ben bölcsészet rendkiv. professora lett ugyanott. — 171)7 óta a'

ln
,
és elkczdé nz új , Jénai Alig. Lilcrahir-Zeitu/ig^'-ot, melylv az

vezetése alatt alaposság és correctség által tnt ki. Igen jelesek a' elassi-
cusoknak általa eszközlött kiadásai, melvlvek részint 'bevégzetlenek, p. o.

,,DiodortisSinilusé-^ (2 k. Hála 1S00— \S()2) Lucretiusc (Lipcse, 1801);
valamint bírálati értekezései , mint: „De Dramale gntcvorum coiniro-
sulyHni, (jKncslionrs philologh-ac, 's T/irorríl, Tihiill. Ilortu-i, P/iaftlnis,
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Cato,', 's cl' t. feletti vizsgálatai. — Történeti müveket is íbrditott p. o.

Mifford Görögország történetét 6 kötetben. Latin styljének disze, ügyes-

sége 's ereje világhir és a' classicus nevet megérdemli. Erdemei fejdel-

mek és egyetemektl számos rend, czim, méltóság nyújtása által ismer-

tettek el. 1808 óta tlieol. tudora, 's késbben titk. udv. tanácsos. — h.

Eíchwalcl (Kár. Eduárd) orosz udv. tanácsos, 's zoológia és bábászat

professora elbb Kasán- majd Vilnában; szül. 1794 Mietauban , tanult

Berlin- 's Bécsben , utazott, 's Dorpatban telepedett le. 1823-ban lett

rendes tanár. Tud. utazást tett a' Casj)i tenger partjain. Tagja lett a'

pétervári akadémiának, melylynek emlékirataiba sok érdekeset rakott

le. — Munkái: „De Selachis Aristotelis : De regni animalis limitihus

;

Ideen znr Oryktozoologie ; Zoológia speciális'-'- ez utóbbi különös tekintet-

tel Orosz- 's Lengyelországra. Asiai utazását külön irta le két kötetben,

igen érdekesen 's tanuságosan. — Legújabb munkái: „Alté Geographie

des kaspischen Meeres, des Caucasus und des siidl. Russlands." 2 földab-

roszszal (Berlin, 1838)'s „Bcitrag ziir Infiisorienkunde Russlands'^' (Ber-

lin, 184(3) és „Die Urwelt Russlands'' (Berl. 1845). — h.

Eiseleii (János Frigyes Gottf'riecí) a' státus-tudományok rendes

tanára Hálában , szül. 1785 Rothenburgban a' Saale mellett, hol atyja

hutatiszt volt. Midn ez a' bányahivatalhoz tétetett át Berlinbe : E. is

három éves korában oda jutott. Legelször egy franczia nevel magán
oskolájába, késbb a' Fridrik-gymnasiumba járt; 1805. Erlangába ment
theologia-tanulásra. Tanulmányai bevégezte után házi tanitó lett; 1813-

és 14-ben , mint önkénytes , részt vett a' franczia elleni hadban 's vas-

keresztet nyert. A' békekötés után , mint a' történet 's státustudomá-

nyok magántanitója telepedett le Berlinben. — 1820. rendkívüli — 1821.

rendes tanárává lett a' státus-tudományoknak Boroszlóban , honnan
1829 ugyanazon minségben Hálába tétetett át. Munkái: „Grundzge
der Staatswirtschaft, oder der freien Volkwirtschaft, und der sich darauf
beziehenden Regierungskunst." (Berlin ISI'6) ;

„Handbuch des Systems der

Staatswissenschaften.'^ (Boroszló 1828) ; Jákob : „Staatsfinanzwissen-

schaft^' czim munkájának bvített 's javitott kiadása (Hála 1836). —
Ezeken kivül több czikket adott különböz folyóiratokba, különösen Ersch

és Gruber nagy Encyclopádiájába 's Lützow szabad csapatának történetét

irá (1841). — E. nyilvános jelleme, hség, igazság-szeretet , alapos tudo-

mányosság 's éles elme által tünteti ki magát , melyly tulajdonok dús

tartalmú iratainak is maradandó becset adnak. — B.

EÍ8eiiiiianii (Gottfried) orvostudor , szül. Würzburgban 1795. A'

szabadelv „Bairisches Volksblatt^' szerkesztje, 's a', szabadelvüség

egyik áldozatja. Mködése és szenvedéseivel kapcsolatban van a' Bajor-

országbani politikai ellenzék története. Szegény vargának fia Würzburg-
ban, elbb jogtani tanulmányokra szentelé idejét, miknek késbbi publi-

cistái pályáján nagy hasznát vévé. Az 1813. év eseményei által elhivott

lelkesedésben felbuzdulva, a' német harczosok sorába állott 's hsiségét

katonai érdemjel tanusitá , midn hazaérkezett. Ekkor az orvostanra

adta magát. 'S tanulói életének ezen második szakában (1816—21.) E. a'

német ,,Burschenschaft" tagja volt, melylyre az akkori kormányok nagy

szigorral tekintenek, miért üldözésnek is volt kitéve 1823-ban. Késbb
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szülvárosában orvosul lépé föl, 's az orvostani irotlalinat Is gyarapitá

több nmnkával. Lajos bajor király tróuralé[)tévcl, az akkoriban általános

vermes politikai rcMni'nyek között alapitá a' szcllenulúrfan szerkesztett

^^Bairisrlics Vüllisbldtl'^ cÁum néplapot, nielyly 1829-tl l<S32-ig a' legjele-

sebb t'éríiak közrennmkálása 'sa' köziuiség nagy részvéte által ln támogatva.

1832. évi május óta felette sren érték egymást a' Volksblatt számainak

elkobzása 's a' censori törlések. Politikai hitvallásának fpontjai : Örökös,

sérthetlen és nem felels király, 's ennek oldalán nemzeti képviselet egy

kamarában , melylynek tagjai a' státuspolgárok öszvegébl egyrészt

föltétlenül a' választók bizalma szerint , nuísrészt a' földbirtokosokból

választatnak. Németországra nézve monarebico-képviseleti egységi státust

(Bundesstaat) óhajtott, 10— 12 vidékre ((lauen) osztva. Minden ilyly

vidék élén monarehák állanának , kik bizonyos mcghatárzott idi*e a'

birodalmi ft fognák választani. Daczára az akkori idkhöz képesti politi-

kai mérsékeltségének , miután a' reactio hatalma Németországon nöttön

ntt, E. 1832. sept. 21-én betegen, a' mint akkor volt, AVrzburghan
elfogatott 's Münchenbe vitetett. Ujabb mködését öszszeálliták a' régivel,

's irományaiban folségsértés bnét 's más politikai sajtóvétségeket véltek

fölfedezni. Hoszszu vizsgálati letartóztatás után nyert bizonyosságot

szomorú sorsáról. A' király képe eltti megkérésen kivül , örökös fogságra

Ítéltetett 's legszebb férfikorában a' Passau melletti Oberhaus nev
ersség falai közé záratott. A' német természetvizsgálók 's orvosok gylése

által szabadon bocsátása iránt benyújtott kérelem sikerre nem vezetett.

Csak 1841-ben nyert anynyi enyhiUést, hogy rendri felügyelet alatt a'

város környékén mozoghatott. Késbben liosenberg várba tétetett át.

Fogsága alatt orvosi munkákat irt , 's adott ki, p. o. Die Kraiikheits-

familie Pijra (2 k. 1834.) ; Die KrankheitsfamUie Tíjphus (1835.) ; Die

Krankheitsfamilie Cholosis (1836.) ; Die regetativen Krankheiten fiir die

entgiftenden Heilinetíioden (1835.); Die Wundfiebev und die lundbettfh'ber

(1836.) ; Die Früfiing der Homoeopathie (1836.) ; Die Kvankheitsfamilie

Tíjposis (1839.) ; Die Kraiikheitsfamilie Rheuma (3 k. 1841— 42.) 'sa't.

A' fogságból kiszabadulván, Nürnberg követe lett a' frankfurti német
parlamenten , 's a' balszél buzgó tagja , a' magyar ügy lelkes védje. Kis,

sovány ember, szokatlan ruhában. Halvány arczát keskeny áll- éö ajk-

szakáll jellemzi , 's szürke élénk szeme, és magas hangja örökké inter-

pellál. Az ülésben igen nyugtalan, szenvedélyes, közbeszóló. Kronach
börtönének levegje megritkitá hajszálait, 's elhalványitá arezait. — P.

Eiseiisehiiiid (Lénárd Márton) , szül. 1795 Ingolstadtban Bajoror-

szágban. Schreiuer sz. Ferencz rendi barát vette pártfogása alá, mivel

szüli igen szegények valának, 's ingyen oktatta a' latin nyelvben. INIiu-

tán a' latin eltanídmányokat elvégezte , Aschenbrenuer praelát közben
járására a' landsluiti növeldébe vétetett fel , hol szép elnienetelt tett.

A' jogtudományokkal felhagyván, elbb nyelvészetre adta magát, mely-
lyel késbb a' theologiát köté öszve. Szabadelv munkák olvasása, 's ti'

biblia szorgalmas tanuliisa által egyházának dogmatismusa irányában

kétség támadt benne. Bensjében lassankint úgynevezett eszményi kat-

holicisnnis fejldött ki, melylyel gondola , hogy a' papi rendbe beléphet,

mieltt azonban a' ntclcnségre kötelez felsbb fokú fölszentelesben
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részesült volna, 1818. a' neuburgi tanintézetnél, a' második elkészit
osztályban, mint tanár alkalmaztatott, 's így a' papi rendbe lépése 1819-
ben nem volt küls nyomasztó viszonyok eredménye. 1822 áttétetett

Neuburgból a' müncheni fgymnásiumba. Szabadelv vallási iratok
olvasása 's Weller felvilágosodott igazgatóvali társalkodása által hitbeli

kétségei mindinkább szaporodtak. Mieltt 1824 a' második gymn. osz-
tályba tétetett át Aschaífenburgba, a' tanoda könyvtárában nemcsak a'

katholicus dogmaticusok iratait, hanem a' protestáns theologokét is, a'

zsinatok évkönyveit 'sat. találá , 's tanulmányainak 's vizsgálódásainak
eredménye volt a' protestáns egyházba való áttérése 1828-ban.— 1829-diki
octob. fogva Bamberg közelében él, tanulmányaival foglalkozva. Mun-
kái: „Po/?/?«ma" (9 köt. 1828— 29). „Über die Versuche neuerer Zeit,

das römisch-kathoUsche Kirchenthum durch ein sogenanntes Urchristen-

thum der Kirchenvciter zu hegründen'^ (Neustadt. 1829); „Das römisch-
kathoUsche Messbuch" (Neustadt 1829); ,,Römisches Biillarhim" (2 köt.

Neustadt. 1831.); „Gehrauche und Satzungen der r. kath. Kirche, kritisch

beleuchlet^' (IHoO); Beitrage zur Kentniss des Catholicismus (1833.) E.
egyik a' legala2)0sabb, meggondoltabb, 's legékesebben szóló ellenei közöl

a' romanismusnak. — B.

Eisenstuck (Keresztély Gottlieb), fprocurator 's követ Dresdában,
szül. 1773-ban Annabergben. A' lipcsei egyetemben végzé a' jogtanul-

mányokat, 1798-ban Dresdában telepedett le 's csakhamar Szászország
els ügyvédének hirére emelkedett. Polgártársainak bizalmát minden
idben épen olyly mértékben bírta, mint a' kormányét. 1824-ben Bajor-

ország- és Austriábau , 1828-ban Hollandiában , Angol- és Franczia-
országban tett utazásai uj nézetekkel gazdagiták. Több izben nyilatkozott

iránta általános bizodalom. 1830-ban a' zavaros septemberi napokban
csillapitóként lépé föl. 1831-ben Dresda város követeként jelent meg az

alkotmányozó országgylésen. 1832-ben a' kormány polgári érdemjellel

diszité. Az uj alkotmány megállapítása után is országgylési követté

választatott Dresda város által. Szász ,,Dupinnek" nevezték el azon
hasonlatosságnál fogva, melyly küls állása, fordulatainak eredetisége,

a' sarcasmusok iránti elszeretete 's egész politikai irányára nézve van
ezen két férfiú között. E. gyakran opponál, ámbár a' rendszeres ellen-

zéktl igen távol van. Az alkotmány legcsekélyebb formáját is mindig
kész védeni 's volt az, ki a' ministereknek a' szavazás alatti jelenlétök

ellen tiltakozott. Ezzel azonban semmi politikai ellenszenveket nem köte

öszsze, a' kormánynak alkotmányos jogait épen olyly tzzel védvén,

mint a' rendekéit. A' szabadelv dresdai polgárság embere , de minden
demagógiának, minden anarchicus mozgalomnak határozott ellene. A'

formaszerinti egyenlség ideájának hódolója. Különféle alkalmakkor, a'

sorsjátékok, ugy a' halálos büntetés, valamint a' testi büntetések eltöröl-

tetéséuek szükségét kimondá , 's eszesen védelmezé. A' legnagyobb 's

fontosabb vitatkozásokban élénk részt vett , és szónoki tehetsége , melyly

nem kisebb, mint bátorsága, sokszor kibonyolitá a' legszövevényesb tár-

gyakat. 1834-ben vitte keresztül, hogy a' hadsereg feletti tanácskozások

alkalmával a' budget megtagadtatott. A' következ országgyléseken,

fleg a büntet törvény feletti tanácskozásokban , dicséretes buzgalmat
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fejtett ki, 's keser gúnyokkal ostromolta a' kormány fonák nézeteit. Bö
térniczüt nyitott hatásának a' patrimoniális törvényhatóság 's a' kerületi

bíróságok feletti törvényjavaslat ; az e' tárgybani bizottmány elnöke volt.

Itt, 's minden alkalonnnal , kitnt nála azon törekvés, hogy a' nemesség

eljogait lerontsa. A' hannoveri alkotmányügyben követett önkényes

eljárás ellen több izben keményen nyilatkozott, 1842—4o-ban , az

országgylés alelnökévé választatván, oltalmazta a' nyilvánosság és szó-

beliség iránti indítványokat. De az 184()-ki országgylésen népszersége
legnagyobb részét elveszte, mert, mint eladó a' lipcsei augustusi esemé-

nyek tárgyában , nem felelt meg a' szabadelmü párt várakozásainak. —
A' frankfurti parlamenten nemzetgazdasági ismeretei miatt igen haszon-

vehet E/sensturk chcnmit/i követ, keresztnévvel Bcr/Kinl, Szászország

hires jogtudósától 's politikusától megkülönböztetend. — F.

Ekirns (Keilsehrift). Legújabb idkben nemcsak Egyptom és India,

hanem a' régiség t()bbi országai is a' tudományos vizsgálódás körébe

vonattak , 's e' vizsgálódás olyly örvendetes eredményekre vezetett, hogy
alapos remény van az emberiség störténetét tisztába hozni, 's mondát és

tényt egymástól megkülönböztetni. Fleg a' közép ásiai országokra fordít-

tatott a' legújabb korban nagy figyelem. India és Egyiptom a' régi szent

könyvek 's a' iiyeroglypli-irás magyarázata által meglehetsen ismerve

lévén : a' régiség fátyola fleg azon közép ásiai országokat fedé, melylyek

India és Egyiptom közt mintegy öszszeköt lánczszemet alkotnak. Leg-
újabban remény van a' történet ezen üregét kitölthetni. Nemcsak neve-

zetes romok felfedezése és kiásása sikerült, melylyekrl azeltt senki sem
tudott, hanem azon népek saját Írásának megfejtésében is nagy elme-
netel történt. Ezen irás : az ékirás , igy neveztetve a' betjegyek küls
alakja után , melylyeknek megfejtése körül elször Grotefend szerzett

nagy érdemeket. Nála is többet tett az angol Raiplinson , kinek e' körüli

nézetei az ylí/5/o«(/ folyóirat 1846-iki folyamában adatnak el. Az ékirás

csak sziklákba metszve, vagy téglákba nyomva találtatik. Babylon körül

nem lévén k anyag , téglából épitettek , 's ha ezekbe, puha állapotuk-

ban , négyszeg , elröl élesen elmetszett vassal benyomás tétetett,

ékalakú irás származott , az az : hoszszas háromszegü figura éles hegy-
gyei és széles hátrészszel; ezen benyomások végrehajtásának könynyü-
sége okozá , hogy számtalan ilyly felirás találtatik az azon korbeli égetett

téglákon. Legfontosabb felfedezés e' részben , hogy midn a' semiticus

nyelvek rendszerint jobbról balra iratnak , a' babyloni ékirás irányzata,

kivételesen, balról jobbra megy, 's azon gyanúra vezet, hogy a' babyloni

ékirás nyelve nem semiticus, következleg, hogy azon népek, melylyek
sidkben Mesopotámiát lakták, aligha egy eredetek Syria, Arábia 's

Judaea népeivel. Rairlinson a" babyloni 's azzal öszszefügg assiriai

Írást, melylyet a' ,,comprKált ékirat" nevével jellemez, rendkívül

bonyoltnak 's határozatlannak állitja; maga csak igen nagyszámú
nevekbl volt képes egy eléggé terjedelmes abczét kiokoskodni. Hatrlin-

so/i , mint már mások is , az ékirást babyloni, médiai és persára osztja,

melylyek közt a' babyloni legrégiebb. - A.

Klaiii vagy Olein-nvk neveztetik a' tiszta olajanyag, az alacsony lég-

mérsékbcn folyékony állapotban maradó része minden zsirnemüeknck,
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melyly a' stearinnel (1. ezt) együtt a' növények olajának 's az állatország

zsirnemüjéinek alkatrészét képezi. A' folyékony olajokban több elain van,

mint a' zsiros fagygyunemüekben. Csak 10" C. légmérsékletben merevül

mco-, holott a' stearln már 5'^ C. légmérséknél mervé lesz , nem képes

crystallizatióra , 's borszeszben könynyen felolvad ; ezért ez utóbbit szo-

kás használni az elainnek a' stearintl való elválasztására kicsinyben, míg

nagyban az olajak és zsirok kisajtolása szokott használtatni e' czélra,

olyly légmérsékben, melylyben a' stearin egészen merevény , az elain

pedig még teljesen folyékony állapotban van. A' tiszta elain színtelen,

szagatlan 's nem ers izü. A' hidegben meg nem sürüdvén , igen jó ken
szer finom gépekre. Még jobb azonban e' czélra az elainbl nyert elain-

savany, vagy olaJFavany, melyly, mint mellékes termény, a' stearin-sa-

vanygyárakban készíttetik; de a' melylynek elbb gondosan meg kell tisz-

títtatnia minden kénsavany-vegyitéktl, mert ez az érczrészeket megtá-

madná. — E.

Elbei hajüzáH és lllbeváiii. Az Élbe Németország egyik legnagyobb,

st ha azt tekintjük, hogy egész folyamával Németország földét hasitja,

legels folyója , melylynek esése, torkolatáig, 4266 láb. A' Duna csak 96,

a' Rajna 103 mfdnyi hoszszaságban foly Németországon , holott az Élbe,

forrásától a' tengerig, 112 mérföldet fut keresztül. — Magába veszi a'

Moldaut, melyly Prága tornyai alatt foly, Egert, az Elstert, Midét,
Pleissét, Ilm, Unstrut, Wipper, Bode, Saale, Havel 's a' t. folyamokat.

Medre, midn Szászországba lép, 191 öl széles. Csehországban Melnik-

nél lesz hajózhatóvá. A' derék folyó kimélyitése 's szabályozása körül

ekkorig nem sok történt; de a' káros parti jogok elenyésztek, 's a' tapasz-

talás bizonyltja, hogy az eljoggal birt városok ezáltal semmit sem vesz-

tettek, st úgy látszik, hogy Magdeburg Dresdát túlszárnyalja. Azonban
a' hajózás nem egyedüli czélja a' folyamoknak, hanem a rétek öntözése,

posványok 's tavak elvezetése , 's a' parti lakókra nézve egésségtelen

mocsáros vízállások eltávoztatása ; e' részben pedig az Élbe melletti kor-

mányok még igen keveset tettek alaposan. — F oka ennek , mert az

Élbe parti jogában tiz német álladalom részesül. — Austria 17 mérföld-

nyi vasutat csináltatott Badweistól Ensig a' Dunánál, 's ez ekkorig leg-

nagyobb figyelem , melyly az Elbére fordíttatott ; továbbá az alsó Saale 's

az Unstrut hajózhatókká tétettek. Egy az Elbét az Ostseevel öszszekötö

vizi útra már Wallenstein 500,000 tallért akart fordítani. Különben, a' han-

noveri és mecklenburgi földön ekkorig igen kevés történt a' part roszasá-

gából ered hajózási akadályok elhárítására, 's fél, hogy az Élbe mind-

inkább elfóvenyesedik. 1.5— 20 év óta gzhajók hasítják már az Élbe

habjait. Kitünleg élénk a' hajózás Hambvu-g és Magdeburg között, hol

két társaság, egy hamburgi 's egy magdeburgi versenyezett, melylyek

azonban 1841 óta egygyé olvadván, 7 hajóval rendesen teszik a' szolgá-

latot. Naponkint indul egy hajó mindkét helyrl , melyly az utat lefelé

15—20, 's víz ellen 30—35 óra alatt végezi. Még élénkebben megy a'

hajózás Hamburg alatt, hol nem csak kis hajók tartják fen a' rendes ösz-

szeköttetést Ilelgoland, Norderney 's Fáhr tengeri fürdkkel, hanem
nagyobb gzösök is járnak Hullba, Londonba, Amsterdamba, Havrebe

's a' t. Létezik gzhajózás Dresdán fölül is, hol most 6 gzhajc) jár rendé-
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sen ('sehországba 's a' szász Sclnvciczba. Drcsda és Magdehurg közt még
nincs egészen szabályozott gzliajúzás. — Legújabb idben már nagyobb
gond tordittatott a' partok 's a' vizuieder kijavitására az elbeliajózási

bizottmány által, 's 1841 óta 240 ezer tallér rendeltetett e' czélra.

Az elbei hajózás legrégibb idk óta nyomasztó terhek 's egyoldalú

rendelkezések alá volt vetve. A' magdcburgi parti jog, a' hajózási egyed-
árusságok, magas vámok, egyenetlen rendszabályok a' különíele parti

államok részérl, kölcsönös és saját pénzügyi érdekekre irányzott korlá-

tozások, a' tisztviselk önkénye 's a' t. természetcsen, viszszatartóztaták

a' tblyó kereskedési hajóforgalmát azon kifejldéstl , melylyet neki a'

hajózási szabadság adhatott volna. Csak 1819-ben, miután a' már a' párisi

bekében kimondott hajózási szabadság szabályozására a' bécsi congres-

suson általános elvek állittattak fel és ezek a' német státusjog védelme
alá helyeztettek : létesült Dresdában egy elbeliajózási bizottmány ösz-

szejövetele, melylyben Austria, Poroszország, Szászország, Hannover,
Dánia, Mecklenburg, Anhalt herczegségekés Hamburg város követei jelen-

tek meg, névszerint Austria részérl Münch-Bellinghausen Eduárd báró.

Az ezen bizottmány által 1821-ben jún. 23-kán. megállapitott szerzdés
következésében az Elbchajózásnak minden idkre teljes szabadságot kellene

élvezni azon ponttól, hol hajózhatóvá lesz, egésza'nyilt tengerig. Porosz-

ország lemondott magdeburgi partjogáról. Egyik parti államnak sem volt

ezóta szabad bármelyly hajóst kényszeriteni, hogy akarata ellen bárhol is

ki, vagy berakodjék. Minden, a' hajózási szabadságot korlátozó kizáró-

lagos kiváltságok 's eljogok meg lnek szüntetve. A' régibb, sokféle

vámok helyébe állandó 's aránylag mérséklett adó lépett , melyly a'

hajók tei'hétl ,,elbevám," 's mint utipénz ,, elismerési dij" (Recogni-

tions-Gebühren) név alatt szedetik. Ezen bizonyos távolságokra elosztott

elbevám , melyly köz egyezés nélkül soha sem emeltethetik felébb, Mel-
niktl Hamburgig nem tehet többet 27 garas 6 fillérnél egy mázsára, 's

a' belföldi termények kivitelénél, és az els életszükségek forgalmánál,

sok czikkre nézve tetemesen le van szállitva. Az elismerési díjak , négy
osztályban ,,változhatlanúl vannak kiszabva. Ezeken kivül vannak a' hid-

felbontási és zsilipdíjak. Sok veszdség volt ezen alkudozások közben a'

brunhausi vagy stádi vámmal, melylyet a' hannoveri kormány Hamburg
alatt 5 mérföldnyire szed, 's tengeri vámnak és igy a' bécsi congressus

actája alá nem tartozónak keresztelvén , megszüntetni nem akart ; any-

nyira mégis reá állott, hogy a' vámot önkényesen nem emeli, 's a' vám-
szabályzatot bemutatja. 1827-ben e' miatt külön bizottmány ült öszsze,

's a' vámszabályzat 183o-ban tétetett közzé, de olyly határozatlan szer-

kezetben , hogy a' vámtisztek íinkényének máig is tárt mezt enged , 's a'

kereskedést tetemesen akadályozza.

A' felsö-elbai vámokra nézve némelyly kényszeritett könynyebbitések

jöttek létre, midn az Elbével versenyz vizi és szárazi utak javíttattak.

így a' porosz kormány lemondott az t illet Elbevámról a' hajózás

javára. Ujabb könynyebbités eszközöltetett a' vámegylet következtében.

Poroszország: el.ször is az anhalti herczeiíséuekkel egyezett me<«: a' vizi

vám kölcsönös teljes eltörlésére, késbben pedig Szászországgal egyet-

('rtvc intézkedett ugy , hogy a' k<'t részrli elbevámok egy negyedrész-
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nyire szállíttassanak. A' szász forgalom javára Szászország egészen meg-
szüntette az elbevámokat, 's az anhalti vámokért kárpótlást adott alatt-

valóinak. Az elbevám e' szerint ugy leszállittatott, hogy egy szász hajó

Tetschentöl Hamburgig 25 garas helyett csak 3 garast fizetett. De az

„elismerési díjak" minden elbe-státusokban fennmaradtak, 's az austriai

hajózás terhelve volt , mint elbb. F baj pedig az volt , hogy a' parti

államok, az egy Poroszországot kivéve, semmit sem tettek a' folyóvíz

tisztítására. Dresdában 1842-ben gylés tartatott, hol e' tárgy komolyan

szóba jött. A' közvélemény sürgetöleg kívánta az elbehajózási szerzdések

revisióját. A' tárgyalások csakugyan vezettek is némi könynyebbitésekre,

nevezetesen a' stádi vámot illetleg , részint a' vámnak egyes czikkekre,

fleg kszénre 's kávéra nézve lett leszállítása, részint méltányosb vám-
szedési eljárás által. Azonban Hannovernek e' kés engedékenysége épeu

nem történt hazafiúi érzelembl, hanem Nagybríttanníával 's Belgiummal
kötött kereskedési szerzdések nyomán. A' többi elbeparti államok meg-
szüntetek ugyan az elismerési díjakat, de más részrl nagyon is kármen-
tesítették magokat az áruvám csaknem háromszoros felemelése által. A'

dresdai és magdeburgi keresked-testületek ellenmondásai mit sem hasz-

náltak. Austriában a' régi viszonyok maradtak meg. Az elbeí hajózás

tehát még most is tetemesen terhelve van: az elbbi 35 örökös vám leszál-

lítása 9-re, nem vezetett a' forgalom érezhet könynyebbítésére. Az elbe-

vámok más folyókon lev vámokhoz képpest kétszer 's háromszor nagyob-
bak. Az elbevám kérdése számos röpirat gyártására adott alkalmat, p. o.

„Eutt: Der Stader Zoli" (Hamburg, 1839) ;
„Soetheer: Ueber Hamhurgs

Handel" {iWo) „Walke ; Elbschifahrtsrecht"; „Scheller: Die Elbzölle

und derén Einfluss auf den Elbverkehr." (Magdeburg , 1845). — T.

Electro-iuagnetícus telegráf és vasutak 1. Villanyos.

Élelmezés és szállásolás. A' katonatartás szokott terhei. E' terhek
eredete régibb Magyarországon , mintáz állandó katonaság. A' török

háborúk bevégzése után az osztrák katonaság benmaradt az országban.

A' törvények (1608: 2, 1659: 1. stb) 's koronázási oklevelek ez ellen tilta-

koztak. A' nádor 1695-ki fölterjesztésében a' katonaságnak már nem
kivitelét, hanem legalább kevesitését kérte. Hyly állapotban, osztrák

katonasággal túlterhelve, találta az országot az 1715-ki orsz.gyülés. Ez
alkalommal hozatott be Magyarországra az állandó hadseregek európai

rendszere. A' törvény, melyly ezt elrendeli, (1715: 8 t. ez.) nem szabta
meg a' Magyarország által tartandó seregek számát , 's a' hadsereget
magyarokból és külföldiekbl vegyesen rendeli állíttatni. Nem csuda, ha
aztán már az 1721-ki nádori gyülekezet panaszolja, hogy az országban
szállásoló osztrák katonaság száma olyly nagy , menynyi a' legzavarosabb
idkben sem volt. 1771 mart. 11-ki fölterjesztésében már maga az orszáo;

tokormanyszeke , a' helytartótanács mondja , hogy az osztrák katonaság
száma ez országban olyly nagy , melylynek tartására az adózó nép telje-

sen elégtelen. II. József 1786 maj. 1-én kiadott rendeletében könynyíté
némileg ez állapotot. A' katonaság számát , melylyet Magyarországban
elhelyezni rendelt, 56 gyalog századra 's 14 lovas ezredre határozd.
Jozseí halála után azonban ismét viszszajött az elbbeni bizonytalan
állapot. Végre az 1802-ki orsz.gyülés helyrehozá, mit az 1715-kí rendek
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eliiuiluazlottíik. A' ina^-yarországi hadsereg száma 12 gyalog ezredre,

38á7 és lU lovas ezredre 1()9S fejjel szániitva, 's öszszesen dobosokkal
és trombitásokkal együtt (M,020 fnyire határoztatott. Azonban az orsz.-

gyülési iratok tele vannak panaszokkal, bogy a' magyarországi katonai
elhelyezésben e' törvényes szám soha szem eltt nem tartatott.

A' feles számú katonaság tartása sok teherrel, st fleg a' XVII.
század végén 's a' XVIII. században tömérdek zsarolásokkal is volt
egybekötve. Az I7ir)-ki országgyidés , melyly 1708-ban kezdetvén,
mirigy, fejedelem halála \s belzavarok által többször félbeszakasztntott, már
1708 jun. 2o-ki feliratában cnditi a' katonatartás súlyos terheit, 's a' már
akkor milliókramen törvénytelen adóztatásokat. Az említett fölirat érdekes
adatul jegyzé föl, hogy e' viszszaéléseknek tulajdonitá maga I. Leopold
a' belbéke háborltását. I. Leopold lG83-ban c' zsarolásoknak 's viszsza-

éléseknek véget akarván vetni , hadszabályzatot (regulamentum militare)

adott ki , melylyben , országgylésen kivül, rendszerezé a' katonatartás
terheit. E' hadszabályzatról alább. Itt csak röviden emiitjük , hogy e'

rendeletet alig adá ki I. Leopold , 's már 1692-ben az erszakosságok
zabolázására ujabb hadszabályzatban kellé rendelkeznie. Az IGO^/gki adó
felosztás fölött ismét sok zsarolás. lG95-ben a' nádor is szót emel ez ügy-
ben már emiitett fölterjesztésében. Az I69V7 évre kivetett adó fölött

150,000 pftot zsaroltak. Az 1708-15 évi's különösen az 1712-ki országos
iratok, 's az 1713, 1719 és 1721-ki nádori gylések iratai tömérdek
panaszt foglalnak magokban. 1737-ben sereimül panaszoltatott, hogy
már a' polgári hatóság teljes mellzésével szedikaz adót is. Ilyly sérelmek az

1751-ki országos iratok 267-ik lapján is. E' panaszoknak ohajta végetvetni

II. József 1786-ki rendeletében , melyly, mint fenébb érintettük, a'

Magyarországon tartandó katonaság számát meghatározá, 's czélszerü

reformokat hozott be az élelmezés és szállásolásra nézve is.

Annál sídyosbak voltak pedig az eladott panaszok, mert fleg az

ország legszegényebb osztályát, a' törvényekben úgynevezett szegény
adózó népet (misera plebs contribuens) nyomták. A' belviszályok , török

és német háborúk alatt feldúlt falvak, igy Felsbánya, Kszeg, Trencsén
helyett mások adóztak. (Lásd az 1719 és 1721 nád. conc. iratait) Szabad
királyi és bányavárosok , kamarai javak 's katonai helyek, rvidékek,
valamint a' temesvári, szeverini, belgrádi részek is a' katonatartásíól sok

ideig mentesek voltak, st Horvátország közterhei is a' magyarorszá-
giaktól sokáig külön kezeltettek. (A' szerémségi úgynevezett slavon

megyék közterhei 1751-ben egyesitettek a' magyarországi közterhekkel.)

Mentes volt továbbá a' katonatartástól az orszá<>- leüva<>yonosb , neuiesi

osztálya. E' kiváltságos osztály részint személyes fölkelés , részint ban-
dériumok állítása által teljesité honvédelmi kötelességét; noha már 1(598-

ból van adókivetés, melylyen irva áll: ,,Repartitio de Anno 1G98, ad
quam contribult Clerus, Magnas et Nobilis". Hyly esetek azonban csak
kivételképcn fordulnak el, 's vahnnint a' sz. kir. városok (1719-ki nád.

concursiis) ugy a' nemesség sem uudas/.tá ol kiváltságaik ilylyi's sérelmei

ellen mindig IrlszíWaiul. így panaszolják a' rendek már 1717-ben, hogy
a' nemesi laklielyekre is szállásoltatott katonaság. E' kiváltságos állapot

csak 1818-ban sznt meg, midn az utós<'> pozsonyi országgylés a' köz-
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teherviselést elhatározd. — A' katonatartás terlieit, mint inondottuk,

I. Leopold 168o-ki hadszabályzata rendszerezé elször. Ilyly hadszabály-

zatok aztán idszakonként gyakran adattak ki. Az ország rendéi két osz-

tályra sorozák e' szabályzatokat , u. m. alkotmányellenesekre 's törvénye-

sekre. Az els osztályba tartozik 1683-tól, midn a' katonatartás terhei

elször szabályoztattak, minden rendelet, melyly e' tárgyban az 1715-ki

országgylésig kiadatott. Azon hadszabályzatok ellen , melylyek ekkép

az országos beleegyezés alkotmányos kelléke nélkül adattak ki, gyakran

felszólaltak az orsz. rendéi, 's félszólalt a' nemzet nevében Eszterházi Púi

nádor is már l(jl>5-ben. A' hadszuljályzatok törvényes osztályába azok

tartoznak, melylyek leginkább országgyléseken , vagy nádori gyüleke-

zeten , szóval az országos rendek befolyásával, készíttettek.

Ez alkotmányos befolyást nyilván fentartá az 1715-ki törvény, midn
az állandó katonaság tartására közadót rendelt , 's e' közadó meghatáro-

zását országgylésre tartozónak monda. Az 1715. 8 t. ez. 3 §-a még a'

legszorgosabb körülmények közt is fentartá ez országos befolyást a'

katonatartás rendezésére nézve. E' törvény, melylyet az 1741: ^ll t. ez.

határozottabb alakba öntött, azon esetekben sem engedi meg, hogy e'

tárgyban az országos befolyás mellztessék, midn országgylés egybehi-

vása a' háború körülményei miatt, vagy sürgetsb esetekben lehetlen.

Ilyly rendkívüli esetekben , midn az országot véletlen ellenséges beütés

háborítja meg, vagy a' dolgok rendes folyását a' hadi operatiók lehet-

lenné teszik, teljes országgylés helyett, minél nagyobb számmal, rendeli

a' törvény nádori gyülekezetekre egybehívni a' karokat és rendeket , az

ország határain belül. Ez az úgynevezett nádori concursusok eredete,

melylyek, fleg a' XVIII. század közepéig, nem kis szerepet vittek a'

magyarországi alkotmányos fejldés történeteiben. Ilyly gyülekezetek-

ben gyakran nem kevesebb erélyt fejtettek ki a* rendek, mint országgy-
léseken. Ez az oka, minélfogva e' befolyást is gyakran gyöngíteni igyek-

vének. A' törvény rendeletével ellenkezleg, békekorban is, midn rend-

kívüli körülmények nem tették lehetlenné az országgylés egybehivását,

gyakran hivatának meg az ország nagyai 's rendel nádori gyülekezetre, még
pedig, 1719-ben az ország határain kivül, Bécsbe, 's az 1721 sept. 9-ki ren-

delet által minél kevesebb számmal. 'S még ilyly eljárás után is nem egyszer

vn hatalmat a' kormány a' megajánlott adómenynyiségen fölül tetemes

adóöszletet vetni az országra. így 1719, 1720, 1721, 1722 stb. stb. Ez
adatok mutatják, hogy még kisebb nádori gyülekezetek is fen birták

tartani az alkotmányos befolyást a' katonatartás szabályozására nézve.

Az 1723., 1750. és 1751. évi hadszabályzatok pedig már országgyléseken
dolgoztattak ki. Melyly utóbbi hadszabályzat utósó levén , a' polgári és

hadi fkormányszékek közt folytatott kölcsönös egyezkedés utján követ-

kezett idközbeni módosításokkal a' legújabb idkig (1848) életben van,

's a' katonaság termesztményi járandósága a' szerint szolgáltatik ki.

Az alkotmányos befolyás mellzésével kiadott hadszabályzatok mindig
uj meg uj terheket rendszereztek. Az 1721-ki nádori gyülekezetben
panaszolják, hogy az adózó nép, az élelmezés és szállásolás terhein túl,

már vármunkákra is haj tátik. 'S az élelmezés és szállásolás terhei is

naponként ujabb követelésekkel szaporittattak. A' gyakorlat idnként
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ujabb viszszaéléseket szentesitett. Az országos rendek e' terhek egy
rétizct idnként az adóhoz csatolt bizonyos szietek által váltották meg

:

171)0, 1827, 1836 és 1810-ben pedig országos küldöttségre bizták tervet
késziteni a' szállásolás és élelmezés terheinek végmegszüntetésérol 's

megváltásáról , menynyiben törvényesek.

Igen hoszszas lenne, az egyes hadszabályzatok tartalmát mind el-
sorolni ; csak általában fogunk itt szólani a' szállásolás és élelmezés
terheirl. —

A) szállásolás. Az rseregek, melylyeket régibb törvényeink leginkább
a' véghelyek rizetére állitának , várakban laktak. Miután azonban oszt-

rák seregek szállották meg az országot, ezeknek befogadására szkek
levén a' várlakok, behozatott az adózónép házaihoz beszállásolás, vagy-
is az úgynevezett sikoti tanyázás rendszere.

E' rendszer számos addig szokatlan terhek kíséretében jött be. Az
adózó nép, tzhelye és világitója megosztott használatán túl, ágygyal,
ételéhez sóval, st, ez úgynevezett salgamális tartozások fölött, nem
ritkán borral, sörrel és ftt étellel is tartozott ellátni ingyen katonaven-
dégét. Az ország mindenkép igyekvék e' rendszert megszüntetni. így
történt, hogy a' gyalog seregek, miután 1723-ban a' hongyülés az ket
illet szállásadási terheket megváltotta, — általában várakba rendeltet-

tek szállásoltatni.

Nem olyly könynyen rázhaták le, st egy 1728-ki octob. 29-ki föllrat-

ban egyenesen elvállalák az országos rendek a' lovas katonaság szálláso-

lása terheit. E' terheket a' megyék megosztás által igyekvének mérsékelni.

Hatóságukban állott ugyanis a' kebeíökbe rendelt katonaság állomás-
helyeit kijelölni, 's e' kijelölési jogot ugy gyakoriak, hogy a' községek
között a' teher minél szétterjedtebb elhelyezés által minéíinkább meg-
oszoljék. Innen viszálkodások támadtak a' megyék és katonai parancs-
nokságok között. Ezeknek ugyanis nemcsak az idnként felváltva,

rhelyekre 's egyéb szolgálatokra parancsolt katonaság kímélése, de a'

fegyelem könynyebb fentarthatása miatt is, minél öszszevontabb elhelye-

zés van érdekökben. E' viszályok közben, 1755-ben veszi kezdetét az
üszszehuzottabb elhelyezés, mire nézve az évi april 21-kén kiadott fels
rendelet , egy már elbbi évben kelt helytartótanácsi intézmény nyomán
rendelkezett. E' rendeletek azonban a' megyék (különösen Pozson) részé-

rl hatalmas ellenniondásra találtak.

E' viszályok megszüntetetésére, de általában egyéb fontos tekintetek-

bl is jótékony volt II. Józsefnek 178()-ban behozott ujabb rendszere.

Az eltörlött szerzetes zárdák is kaszárnyákká alakittatván , mindennem
katonaság azokba és a' várakba szállásoltatott. A' szállásolási terhek
évenkint 120,000 pfbrinttal váltattak meg. József halála után azonban
csakhamar (1791-ben) ismét viszszajött a' régi rendszer, magával hozván
a' salgamális követelések fölött anynyi más anyagi és erkölcsi ártalmakat.

Nem szükség emlitni , menynyire sulyosodtak e' terhek az átkel
katonaság gyakran nagy száma miatt. Sulyosulnak a' szállásolás terhei

nagy katonai öszszevonulások idején. 'S noha a' gyalog katonaság szállá-

solása megváltatott , a' várakból fleg városokba gyakran kisizálhisolta-

tott a' gyalogság. E' szokás részint az 1751-ki hadszabályzat 8-ik pont-
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ján alapult, miszerint a' laktanyákból kiszorult várbeli katonaság, egy

krajczár hálópénz fizetés mellett, a' házakba is elszállásoltatliatik. Egy
1780 mart. 26-án kelt fels rendelet már öt gyalog ezredet rendelt sikon

elhelyezni. Ez ellen azonban a' helyt, tanács is felszólalt.

Bj Élelmezés. A' várhelyek és végvidékek rsergei hajdan csak any-

nyiban voltak terhére a' népnek, menynyiben a' készpénzben fizetett zsold

(Í638 : 34, 1659: 2 és 1681 : 5 'stb.) a' törvényekben (1635 : 1, 1638:

6,1647 : 35, 1649 : 12, 1655 : 3, 10, 1662 : 12 'stb.) kijelölt királyi jöve-

delmekbl ki nem telt 's az országra adóképen felosztatott. Az ilyly adó-

zásban az 1662 : 12 t. czikkelyben kimondott közteherviseleti elv szeriht

részt vn a' késbb adómentes nemesség is (1649 : 3, 1655 : 5, 1659: 8).

A' régibb törvényekben katonatartásra rendelt jövedelmek voltak : a'

városok taxái, a' bányák haszonvétele , a' harminczadok fele jövedelme,

így tartatott, az 1721 évi orsz. iratok szerint, a' leopoldvári katonaság a'

karlóczai vámjövedelembl, 's az érsekújvári, komáromi, gyri, eszter-

gami és nagyváradi várak rsergei számára igy volt oda engedve a' kirá-

lyi borméretés jul. és aug. havi haszonvétele.

Miután azonban a' katonaság megszaporodott az országban, ezek tar-

tására lassanként rendes közadó hozatott be. Ez adó 1722-ig részint élel-

mi czikkekben , részint pénzben , 's nem ritkán vegyesen mindkettben

követeltetett. 'S ez adót 1715-ig fejedelmi rendeletek határozák meg,

többnyire osztrák birodalmi szempontból. I. Leopold 1700 évi dec. 4-iki

rendeletében eladván, hogy Austria statusainak öszszes költségei 9 mil-

liót tesznek, e' menynyiség egy harmadát kivánta Magyarországtól. El-

lenben 1713, 1715, 1721 'stb. években panaszok fordulnak el, hogy ez

országnak háborúk, döghalál, éhség által kinzott népe nem segittetik a'

romlott várak igazgatási költségeiben a' szomszéd tartományok által.

Az 1683-ki els hadszabályzat nemcsak vendégévé, de már koszto-

sává is teszi a' katonaságot a' népnek. Kendeli, hogy a' szállástadó gazda

havonkint egy tallérért adjon minden hétre a' katonának 5 font húst, 14

font kenyeret, 70 font szénát, l'/g mér zabot. E' követelés elbb csak a'

téli élelmezésre szorítkozott, késbb, minden óvások daczára a' nyárira is

kiterjesztetett. 'S mind ez súlyosodott a' termesztményeknek a' fállo-

máshelyekre 's raktárakba ingyen szállítása által.

Az ország rendéi hasztalan tettek óvásokat ezek ellen, hasztalan hivat-

koztak a' törvényekre, hogy a' katonaságnak zsoldjából kell élni, haszta-

lan számitgaták a' veszteséget (deperditát), mit az adózó nép a' hadsza-

bályzati és piaczi ár közötti különbség miatt szenved. Nyújtott ugyan
némi könyebbülést már az lo95-ki hadszabályzat is, melyly nádori köz-

benjárásra adatott ki. Ez megengedé váltatni a' termesztményeket a' szál-

lástadó gazdának, 's a' hadszabályzati ár meghatározását küldöttségre

bizta. Az 1715-ki 8.t. czikkely sem szünteté meg a' panaszokat. Kimondá
ugyan, hogy az adó, melylynek megajánlási joga az országot illeti, zsoldra

adatik; mindazáltal már 1722-ben ismét sürgetniök kellé az ország ren-

déinek az élelmezés megszüntetését. Több terheket meg is váltottak, a'

váltságöszletet az adóhoz kapcsolván. Kérték továbbá nádori gyüleke-

zeteken és hongyüléseken, hogy az adózónépnek választás engedtessék,

adóját pénzben vagy folyó piaczi áron elfogadott termékekben fizetni.
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Noha az 1723-ki 's több hadszabályzatokban tétettek is néha könynyitések,
nagyobb változást csak az 1751-ikiutósó hadszabályzat eszközlött,melyly

az országosan egybegylt rendek közremunkálásával készült. Ez meg-
szliiitette akkor az élelmezésbl származó veszteséget. Egy részlet kenye-
ret 2, egy részlet szénát szinte 2, a' zabot 4 krajczáron, az akkori piaczi-

nál magasabb áron, rendelé kiszolgáltatni.

Valamint a' szállásolás, ugy az élelmezés történeteiben is uj idszakot
képez II. József rendszere. Az élelmezésbl ered veszteség pénzalapjául
(fundus) ugyanis 500,000 forint vettetvén ki az országra, a' katonatartás

a' kincstár költségén intéztetett, olylyképen, hogy a' hol e' rendszer rög-

tön be nem hozatiiatott, az illet törvényhatóság szolgáltatá ki a' kato-

naság részére szükséges termékeket, 's e' termékek valódi árát az emiitett

pénzalap térité meg. Ellenben azon törvényhatóság, melylynek kebelében
a' kincstár által élelmeztetett a' katonaság, a' pénzalap erejéig ráes ösz-

letet íizeté be a' pénzalapba.

Azonban e' rendszer rövid élet volt. 1790 után ismét viszszajött az

1751-ki törvényes állapot. De a' körülmények már megváltoztak. Mi kez-

detben üdvös , jó vala, ujabb viszonyok közt károsnak mutatkozék. A'
termesztmények hadszabúlyzati ára rendcsen sokkal alatta áll a' piaczi-

nak, mi kezdetben kisebb volt, 's innen tömérdek veszteség (deperdita)

hárult a' szegény adózó népre. Ez ellen már 1811. mart. 5-én a' helytartó

tanács is fölirt. Már az 1791 és 1807 -ki országos rendek is szót emeltek

az élelmezésbl folyó nagy veszteségek ellen. 'S annál több panaszra

találtak pedig okot a' rendek, mert a' lovasság élelmezését a' gyalogság

részére is követelni kezdek. A' gyalogság szállásolása pedig már meg volt

váltva, 's a' szállásolás együtt jár az élelmezés terheivel. Az 1723-ban
május 15-én kelt kir. válasz határozottan mondja : ut praesidiarii in

genere pro praesidio, seu in particulari pro se ipsis nec a hospite, nec a

Civitate, sed neque a Comitatu candelas aut aliud quidcunque praeten-

dere possint". Ezért régebben, mikor a' gyalogság, a' laktanyák szk
volta miatt, sikon helyeztetett el, egyenesen a' királyi élettárakból tarta-

tott. Egy 1811-ki királyi rendelet szentesité a' törvényellenes gyakorla-

tot, hogy a' sikon tanyázó gyalog katonaság is hadszabályzati áron köve-

telhessen élelmezést. E' rendelet a' helyt, tanácsnak 1810. dec. 11-én kelt

ellenkez véleménye daczára adatott ki.

Az eladattakon kivül vannak még a' katonatartásnak egyéb terhei is.

Ilylyen volt az 1741-ben megváltott ingyen munka a' várak körül. Ily-

lyenek az átkel katonaság szállítására szükséges elfogatok, vontatók.

E' fuvarozás 1741-ben, meddig ingyen teljcsitteték, megváltatott szinte.

Azóta az 1751. hadszabiílyzatban meghatározott áron teljesittetik. Tömér-
dek terheltetésscl ji'irnak az adózó népre a' nagyobb táborozások és kato-

nai öszszevonulás, miknek költségei az 1751. febr. 18-ki rendelet értel-

mében a' kincstár által viselendk. Toyábbá 1723-ban a' tiszteknek fa-

illetmény adatott, 's ezt az utósó idig az 1751-ki ár szerint követelik,

noha az 17()9, 1771 és 1783-ban a' lengyel és török kordonok idején felé-

nyire, az 178yr,-ki török táborozáskor '/3-ad résznyire leszállitatott.

Az 183G és l840-ki orsz.gylés által e* tárgyban megbízott országos

küldöttségek hoszasan elsorolják mindazon terheket, mik a' népre a'
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katonatartáaból eredtek. Itt van helye rövid kivonatban emlitenünk e'

terheket. Ilylyének a' közembernek, altiszteknek, 's primaplanistáknak

szállásadással együtt járó ágynem, világító és fa 's a' lovasság részéi'e

még istállóba is gyertya és szalma, mit az úgynevezett salgamalis krajczár

egyáltalában nem térit meg. A' fbb tiszteknek ingyenszállás, failletmény.

Az élelmezés termékekben kiszolgáltatása. A' piaczi változó 's a' hadsza-

bályzati igen csekély ár között olyly különbség van, melyly középszámi-

tás szerint, rendes idkben is 910,040 ft. 50 Vs kr. p.p. veszteséget okoz

a' szegény népnek. Hasonló veszteség van a' csekély fuvarbérböl. Terhet

rótt a' népre a' tartományi biztosság (1722) felállitása 's a' hadi compu-
tusok tartása, mikre a' megyei pénztárnokok gyakran meszszirl utaznak

a' házi pénztár költségén, 'tí a' fenálló rendszeren túl a' kórházakat, rhe-
lyeket is ellátja sok helyt gyertyával 's fával a' nép. Segit a' lovagiskolák

í'elállitásában. Élelmezi a' hadfogadó katonaságot, mire az 1807-ki orsz.-

gyülésen 200,000 pft. ajánltatott, 's azóta az adótól külön 70,000 pft.

kezeltetik. A' hadszabályzat nem tud semmit az öszszevonulások rendkí-

vüli terheirl is. A' termékek ilyly esetekben gyakran rendkívül meszsze

fuvaroztatnak. 'S végre a' kezelésbl is számos viszszaélés ered. Az id
viszontagságaira semmi tekintet. Örökös kifogások a' termékek minsége,
menynyisége ellen. A' nehéz lovasság részére szabályszernél nagyobb,

10 fontos szénarészletek követeltetnek. Sok panasz van a' durva bánás-

mód ellen is.

Mindezen terheket 's viszszaéléseket csak ugy vélte az 1840-ki orszá-

gos küldöttség megszüntethetni, ha laktanyarendszer mellett a' katona-

ság kincstári ellátása hozatik be.

A' laktanyarendszerre nézve , mi által a' sikon tanyázás egészen meg-
szüntettetnék, II. József rendszerét tartva szemeltt, következ tervet

ajánlott az orsz. küldöttség :

A} Laktanyarendszer . Tiz lovas-ezredet vett föl , mint törvényes

menynyiséget, számítási alapul a' küldöttség. A' laktanyák (kaszárnyák)

építésében gond lenne nemcsak a' haza kül és belbátorsága fentartására,

hanem arra is, hogy e' laktanyák egésséges, vlzözöntl ment helyen

állittassanak, hol élelmi és épitési szerek, 's egyéb kellékek találtatnak,

tágas téren. A' tábornokok szállásai mindenhol a' brigádok (hadtestek)

öszszevonulása helyére terveztettek , hacsak némelyly helyeken más
alkalmas épületek már fen nem állanak. Az ilyly épületek, ha tábornoki

szállásnak vagy rendes katonai laktanyákid az uj rendszer szerint is hasz-

nálhatók, az illet törvényhatóságoktól becsáron megvétetnének. 'S az

ilyly épületek megvételére 's uj laktanyák építésére és butorzására,

müértöleg tett számítás szerint 5,736,800 peng forint kívántatnék. Ez
öszlet, kÖnynyebbáég tekintetébl, az országos rendek által meghatá-
rozandó kivetési kulcs és kezelési rendszer mellett, tiz év alatt, részleten-

kint, ugy lenne a' szállásolási terhek fejében kivetve , hogy az építés

kezdetétl évenkint egyegy lovasezred fogna, meghatározott sor szerint

laktanyába szállíttatni. Azon törvényhatóságok kármentesítése végett

pedig, kik e' tiz év alatt még a' szállásolás terheit viselik, az érintett

pénztárhoz els évben 211,673 forint 50 kr. kapcsoltatván , ez öszlet egy

tizedrészben évenkint kevesednek. A' kivetés porták szerint történnék.

l/j k. Ism. Tár. III. köt. 2
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E' terv életbeléptetése után csak ott engedtetnék meg aztán a' síkon

tanyázás , hol útközben az átkel katonaság befogadására laktanyák

nincsenek. A' népet azonban a' szállásadásért rendes hálópénz (salgamnni)

illeti, mit idként az országgylés határozna meg. Orsz.gylés jelölné ki

a' tbb átkelési vonalokat, st a' fi(')k-állomáshelyeket is, mi czélból, a'

helyek bvebb ismerete végett , a' törvényhatóságok szé)littatnának fel

tervet késziteni. Orsz.gylés határozná meg a' fuvarbért is 's törvényt

hozna a' katonai kihágások fékezésére, 's az öszszevomdások alkalmával

okozott károk mcgtéritésérl.

B) liiiicslári éíehnczcs. Mi már az élelmezést illeti, láttuk, hogy c'

teher kezdetben pénzben vagy termékekben, avagy vegyesen követel-

tetett. Késbb több követelések váltság által szntettek meg, 's e'

váltságöszlet mindig az úgynevezett hadiadóhoz csatoltatott. így neveke-

dett a' hadiadó idnként,

l()í)73-ban 2,00(),0()U ft. 's 40,100 réözlet élelmezési czikkely vettetett

ki az országra. lGi)4 és lG05-ben ismét két millió forint, 's ugyananynyi
vettetett ki 169G és UT-re is, részint készpénzben , részint termékekben

fizetend. De ez öszlet fölött még 150,000 ít. zsaroltak. 1698-ban már
4,000,000 frt. osztatott föl. A' kivetési okiraton áll : ,,Repartitlo altéra,

ad quam contribuit Clerus , jNíagnas et Nobilis". — 1699-ben ismét 4

milliónyi adó. — 1700-ban o millió követelés, mint az osztrák birodalom

egy harmadát illet költség, téli élelmezésre. Nyári élelmezésül pótlékul

még 39,580 részletet róttak az országra. — ITO'/jben 3 millióra megy az

adó. — 1703-ban a' nád(n' 65,000 részlet élelmi czikket osztott föl. —
1703-tól 1709-ig semmi adó nem fordul el. — 1709— 1722-ig -/g résznyi

i'észlet követeltetett egy embernek, V3 részlet követeltetett egy lóra,

téli élelmezésül. A' termékeket meg lehete pénzben váltani. A' nyári

élelmezés a' kincstár gondja volt. INIi a' menvnyiséget illeti : ugy látszik

az 1709-tl 1712-ig 70,000 részletre megy. 'l7Í3-ban pedig 110,000

részlet. 1715-ben 118,000 részlet. A' nádor irja ez öszletrl a' királyi

biztosoknak, hogy az a' nép adózási ké])ességét meghaladja. — 1716-bau
ismét 118,000 részlet vettetett ki az ország megkérdezése nélkül. —
1717-ben 108,997'/3 részletet kívántak. — 1718-ban 110,000 részlet

olylykép követeltetett, hogy a' széna, melylyet Austriába kellé szállítani,

pótoltassék, ha a' határokon rosznak találtatnék. — 1719-ben 118,000
részlet. — Az 1720-ki nádori concursus 70,000 részletet ajánlott meg,
de 90,000-et vetettek ki. — 1721-ben ismét 90,000 részletet kívántak.

Ez öszlet értéke 2,160,000 forintra becsltetctt. A' rendek elször 60,000
aztán 70,000 et ajánlottak meg, 's mégis 85 ezer részlet vettetett ki. —
1722-ben sem elégedtek meg 60,000 részlettel, ismét 85,000-et róttak az

országra. Ez az utósó eset, hogy egészen termékekben fizették az adót.

lízen év jun. 20-án több terheket megváltott az országgylés. A' váltság-

díjjal 1723-bau 2,138,000 p. ftra ment a' hadiadó. Ilasonló öszletet

fizetett az orszájr 1728-ban. Ekkor vállalta cl a' kincstár a' knszállásoló
tisztek gyertyáját és sóját, valamint a' várakba adandó gyertyjit és fát

is. Ezeknek megváltása 2,500,000 p. ftra emelte az ad»)t. — 1729-ben az

ingyeji vármunkiik megváltása által ismét 2 1,000 p. fttal szaporoilott az

eli)b említett öszlet. — 1731-ben háborúi adah'kid nu'-u' 5U(> czcrnvi
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növekedés. — 1735-ben a' nádori gyülekezet ismét 320,000 frtot 's

170,000 mér gabnát adott háborúi járulékul. — Háború után, 1736-ban
a' kimerült kincstár segélyére adatott 200,000 ft. — 1737-ben a' török-

beütés félelme miatt 150,000 írt adalék vettetett ki, 's egyszersmind az

1729-ben csak három évre megajánlott adót is követelték. — 1741-ben az

adóöszlet ismét 2,500,000 frt, 's az ingyen munkák megváltásának ürügye
alatt ismét 24,000 forint. — 1751-ben ismét 500,000 ftot ajánlottak a'

kimerült kincstárnak , 's egyszersmind a' nyári szénailletmény (?) és az

ingyen-munkák 's fuvarozás 200,000 fton megváltatott. Ezáltal az adó

3,200,000 ftra emelkedett, olyly foltét alatt, hogy e' menynyiségben
aztán minden illetmény benfoglaltatik , 's a' néptl többet követelni ne
lehessen. (Orsz.gylési acták 1751. lap 79— 80.) Nevezetes, hogy a' karok

és rendek nem merték közhírré tenni e' megváltásokat illet kir. vála-

szokat, nehogy az adófizetknek, azt hivén, hogy minden tartozásaikat

megváltották, erszakos ellenszegülésre nyujtassék alkalom. — 1764-ben
az országgylés 3,900,000 p. ftra határozá az adót , ide számítva, a'

nemzeti testrsereg fentartására ajánlott 100,000 p. ftot. Az adózó népre

vettetett e' kiválólag nemesi intézet tartása is. — Az 179*Vi-ki ország-

gylés 4,395,244 forint oS^/^-^yo, emelte a' fentebbi öszletet. — 1796-ban
4,396,971 ft 43 Va kr fordul el. — Az 1802-ki országgylés pedig már
5,000,000 frtot ajánlott meg 's e' fölött 1 p. frttal fölebb emelte a' só árát.

— 1805-ben ismét 5 millió ft. hadiadó. — 1807-ben ezenfell toborzási

költségi még 200 ezer ft. — 1811. ugyananynyi. — I82V7 a' toborzási

költség 75,000-re szállíttatván, az adó 4,395,244 ft 38 V2 krban ajánlta-

tott meg. Hasonló öszlet 1830 és 1836-ban , mindenkor azonban csak
három évre. így 1843-ban is.

Az elsorolt példákat követve , az 184Ö-ki országos küldöttség az

adóhoz kapcsolandó bizonyos öszlettel javaslá megváltatni az élelmezés

még fenlev törvényes terheit. A' törvény fölötti követelések egyszeren
megszntettetének, mint több rendszerfölötti követelések már régebben
váltság nélkül elengedtettek. így már régebben a' nagyobb öszszevonulás

költségei, 's 1834-ben a' tábori szekerészek 's tüzércsapatok élelmezése.

A' gyalogkatonaságra nézve nem ismer el a' küldöttség törvényes

követelést. Annak, úgymond, szállásolása, élelmezése már megváltva.

Csak lovas seregekrl lehet szerinte szó. E' nézetbl következ számítást

tett a' küldöttség : a' gyertya törvényes menynyisége 7,086 ft. 17'Viao
kron, a' fatartozás 137,176 ft. H'/j kron, 's végre si magyar seregek

élelmezésébl származó veszteség (deperd.) 368,457 ft. 18^V64 krajczáron

váltatnék meg.
E' váltság után csak akkor tartoznék a' nép

,
piaczi áron , élelmezni a'

katonaságot , midn azt rendkívüli esetekben ,
gyorsabban kell egy

vidékrl másikra szállítani , hogysem a' kincstár részérl az uti élelmezésre

elre megtétethetnék a' rendelet.

A' tervben mindenütt csupán törvényes terhekrl van szó. Már e'

körülmény is mutatja a' kormány és nemzet között fenforgó nehézségeket,

melylyek a' tárgy elintézését akadályozák. Az 1840-ki országos választ-

mányhoz kiküldött katonai biztosság az 1802-ben meghatározott katonai

létszámon fölül még 6 lovas 's 5 gyalog ezred elhelyezését kivánta. Az
2 *



20 Élelmezés lvs szállásolils.

ország rcmlei ellenben ragaszkodtak a' törvényes számhoz, 's hogy a'

gyalogság élelmezése már megváltatott. 'S a' választmány törvényte-

lennek 's igy váltság alá nem eshetönek mondott minden terhet, melyly

a' rendek akaiwta 's hozzájárulása nélkül, vagy épen annak ellenére

keletkezett. Nem csuda, e' roppant eltéréseket tekintve, ha a' kincstár

nem nagy kedvet nnitatott e' tárgy elintézéséhez. Kétségbe hozá tehát a'

megváltásból ered hasznokat, 's jobbnak tartá a' fénálló rendszert,

viszszaélésektöl megtisztítva, íentartani. De az már lehetlennek látszott.

Naponként fordultak el panaszok, 's a' deperditák fölmutatása olyly

számtani ok volt, melyly ellen szólani bajos. 'S a' rendek a' történetekre

hivatkoztak, hogy legtöbb hadszabályzat eddig is a' viszszaélések korlá-

tozása, a' rendszer megtisztítása végett adatott ki, 's a' yiszszaélések mégis
naponként szaporodtak. A' kincstár tehát ez okoskodásokból kiszorittatva,

biztosítékokat sürgetett a' váltsági öszlet igazságos kivetése 's pontos

beszedése iránt. Az 1840— 48-ki orsz.gylés e' kivánatokat is csak

halasztó okoknak tekinté. A' pontos beszedés iránt az administratio nyújt

biztosítékokat, melylynek tetején maga a' kormány áll. 'S teljesen kielé-

gít, igazságos felosztási kulcsot készitni, az akkori körülmények közt,

a' lehetlenséggel volt határos. Az 1843-iki országgylés ennélfogva,

minden halasztó okoskodásokat mellzve , kivánta , hogy a' kincstár

részérl teljhatalommal ellátott egyének neveztessenek ki, kikkel az

országgylés megbízottai azonnal a' fentebbi terv életbeléptetése , 's a'

kincstárnak adandó kárpótlási öszlet iránt egyezkedhessenek.

A' konnány , noha az élelmezési ügy elintézését a' királyi eladásokban
sürget szükségnek monda , az 1843-ki országgylés fölterjesztése után

öt hónap múlva nevezte ki négy királyi biztosát. Ezek közt \o\t Rousseau
ezredes, ki e' tárgy nehézségeit minden részleteiben tisztán ismeré,

bonyodalmainak megoldását valóban szivén viselé. Fleg e' jeles férfiú

közremunkálásának volt eredménye, hogy az országos rendek, eltéx've a'

jogvitatás hoszszas sikertelen terérl, a' helyett, hogy a' történeti jogok
's törvények és hadszabályzatok szempontjából szigorúan számítgatnák,
melylyek a' törvényes 's nem törvényes terhek, egymillió kerek számban
határozák meg a' váltságot. Ez öszlet évenként, a' közadó mellett lenne

kivetend , de attól külön kezeltetnék. Mint látjuk , ez öszlet fölülhaladja

az 1840- ki országos választmány számítását ; de másrészrl kevesebb,
mint a' kincstárnak törvényes- és annak nem ismert öszszes követelése.

'S ez ajánlat olyly foltét alatt tétetett, hogy addig, mig a' katonai
laktanyák fölépíttetnének, a' megajánlott váltságdíjból levonassanak azon
szietek, melylyek a' házankénti szállásolás megváltásáért fizettetnének.

Mihelyt tehát az általános váltsági öszlet a' kincstár által elfogadtatik,

azonnal megsznnék a' szállásolás , 's meg minden más kiszolgáltatás,

melyly a' hadszabályzat vagy szokás szerint követeltetett. O felsége , a'

király ez ajánlatot, az öszletre nézve, elfogadta. Azonban a' királyi

válasz csak az országgylés végén, nov. 10-kén adatván ki, a' rendeknek
nem volt mit tenniök, mint a' már elfogadott öszletnek 's megállapitoft
elveknek alapján, a' további intézkedések tárgyalását a' jöv hougyü-
lésnek adni által.

Az l84S-ki országgylésnek azonban olyly nagy loladal jutott, melyly
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mellett az élelmezési és szállásolási ügy elintézése csak igen alárendelt

részletnek látszott. A' közigazgatás a' birodalmitól szorosan elkülönöz-

tetett 's elvek mondattak ki , melylyek a' katonatartás kérdését is egészen
más alapra helyezek. Csupán egy körülményt emiitünk , többek közt.

Kimondatott a' közteherviselés törvényes kötelessége, melyly a' katona-
tartás terheit is megosztá a' nemzet addig kiváltságos osztályaival. — Y.

Élelmi szerek (drágasáqa és fogyasztása). A' földmivelés ujabb idk-
ben részint a' vegytan 's idetartozó találmányok alkalmazása, részint

különbféle gépek , terményz erk 's állatnemesitési és terjesztési szor-

galom által igen magas fokra emelkedett. Ezen tökély a' legalsó néposz-

tályoknál is, az elbbi korhoz aránylag sokkal nagyo])b élelmi fogyasztást

tön lehetvé. Ezen fogyasztás két tekintetbl igényel nagy figyelmet.

Elször, mert mérlege azon jóllétnek, melylyre valamelyly nép emelke-

dett. Másodszor , mivel a' fogyasztás és termesztés közti arány kiszámí-

tása és folyvásti feljegyzése elkerülhetlen szükséges, drágaság és inség

eseteiben, a' baj orvoslatára, részint pedig megelzésére. Ebben különösen

kitnnek az éjszakamerikai államok 's Anglia, míg Európa többi része

's fkép Németország a' fogyasztási táblázatokra ekkorig felette kevés

gondot forditott. Milyly távol állunk fogyasztás dolgában az elmúlt kortól,

eléggé mutatja az élelmi szerekben i fogyasztás különbsége. Két század

eltt Francziaországban a' kávé még nem ismertetett , a' czukor csak

gyógyszertárakban latonkint áruitatott. Most minden fre több mint

Vs font kávé és (> font czukor jut évenkint. Angliában ugyanazon korban
a' buzakenyér alig ismertetett 's azt a' középosztály sem élvezhette. Es
napjainkban minden emberre 10 p. mér fogyasztási öszveg esik. A'
menynyivel mveltebb 's kifejldöttebb egyik ország a' másiknál, anyi-

nyival nagyobb élelmi fogyasztása is ezénél. Ezért állnak mindenek
eltt az angol és frank államok. A' fogyasztás mérlegezése leginkább a'

gabona öszvegétl függ Európában , mert az képezi az élelem legfbb
elemét. Azonban néhol, mint Irlandban és éjszak-keleti Németországban
a' burgonya már szinte nagy pótlékot képez. A' tiszta búza 10— ll°/„-tel

több tápert foglal magában a' rozsnál. Legtöbb fogyasztatik Angliában,

hol minden fre 320 font esik , mig ugyanabból egy poroszra csak 2fi2

font jut. Tisztabuza Francziaországban is sok emésztetik fel, fkép az

éjszaki részeken, hol a' termesztés 28,104,444 hekt. 's igy egy fre3(,gsch.

déliekben pedig : 23,395,756 hekt., 's fnkint 2^^ sch. líozsból és kétsze-

resbl éjszakon: 11,853,721 hekt., 's fnkint 1^ sch.,délen 18,436,440 hekt.

fnkint Igr^ sch., kukoricza O'/g millió hekt., árpa 12^2 millió, zab SYg mil-

lió, burgonya 20 millió hekt. A' német vámszövetség államai közöl Po-
roszhonban a' gabonafogyasztás egy fre tesz 4 sch. és ebbl a' rozs 3

sch. Csakhogy néhol 7—10 sch. burgonyafogyasztás jön egy fre, mi ha

IVj— 2 sch. gabonának vétetik, a' fnkénti fogyasztás általában 5 sch.

tehet. Bajorországban évenkint 20—25 millió sch. fogyasztatván el , egy
fre jön ö'/g

—

^Ví sch. gabona. Szászhonbansokkíútöhhhurgonya fogyasz-

tatván el, egy fre csak 4 sch. gabona jut. Würtembergben 7 sch., Ba-
denben 5% és pedig ^/^ búza és V5 rozs 's árpa. Hessenben 4 sch. Altén-

hnrgban 7, mibl 6 sch. rozs. Majnái Frankfurtban 4 sch. búza és ^/g rozs

jut egy fre. Legkevesebb fogyasztatik Luxemburgban, fejenkint csak
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3 8cli. Kzck szerint tiszt;il)uzát legtöbbet fouyiiszt Anglia és Francziaor-

szág. Gubunábúl ez C!j déli Németország legtöbbet, éjszaki Németország

pedig legkevesebbet.—Az élelmezés másik lényegét képezi a' liiis. A'mar-

batenyésztés legvirágzóbb 's legtökéletesebb N.-Bntlunrnábcín. Innen itt

van a' legnagyobb húsfogyasztás is. Ez középszámitás szerint egy fre

80 tbnt, mig Frank 's déli Németországban 40—42 fontot tesz. Stnémely-

lyek szerint Angliában a' 100 fontot is íolülbaladja, ha t. i. Mac-CuUoch

után a' levágott marhák számát: 1,375,000 darabra teszszük. Londonban

disznóhuson kivül : 107 font jön egy fre; börtönökben : 58 V-^ iont. Fran-

cziaországban Diipin 48 fontot, és Legoyt 58-at számit. A' földmivelési

ministeriimi kiadott táblázatai szerint némelyly megyékben a' húsfogyasz-

tás 30 fontig sem terjed. így p. o. Manche, Loire, Aisne, Orne, Aifí, Coles

du Nord csak 15;^</í/e, Alsó Loire, Somme : lio,Haittes Alpes: 13,Bass(S

Alpes: 12, Maijenne; 11 f., Chere, Mevre pedig 10 fontot fogyasztanak

eo-y fre. Ellenben a' nagy városok közelében, mint Paris vidékein sokkal

magasbra emelkedik a' Fogyasztás. A' szajnai megyében, hol Paris fekszik,

55 fontot tesz. Poroszországban 35—3G fontra számitják ugyanazt. A'

119 városban egy fre 83 font 20 lat számíttatik nevezetesen, Berlinben

egy fre 116 f. Potsdamban 101, Magdeburgban 92 ^., BajorJwnban 42 —
45 f. jön egy fre. Szászországban jóval kevesebb; általában egy fre

csak 36 f., Lipcsében egy fre 106 f. és a' Sehneebergben csak 19 f. jön.

Wurtembergben a' marhatenyésztés kifejldött levén, egy fre jön 45 f.

Badenbenmég több u.m.54 f., Cur-Hessenben4:l,a,'hesseni n.herczegségben

35 i., AUenburgban 37 f., Frankfurtban 152 f., Nassauban 52 f., Anhalt-

Schwarczbarg- Lippe- Luxembnrgban 40 f. Az élelmi szerek közt, az elö-

haladott polgárisodás folytán nagy pótlékot képez jelenleg a' ezukor,

kávé és thea is. E' tekintetben is elbb áll Anglia mind Franczia-mind

Kémetországnál. Ott 1840-ben a' kivitel után belfogyasztásra maradt:

28,664,341 f. kávé, mibl egy fre egy fontnál több jutott. Francziaország-

ban 27,'i95,000 f. fogyott el, egy fre Vs font jutván. A' vámszövetségi

államokban folyvást emelkedik a' bevitel és fogyasztás. 1840-ben tett az:

65,926,600 f. és 1842-ben már 71,396,700 fontot; egy fre általában 2*
,,

f. Azonban az egyes részeket vévén fel, azok Angliától jól elmaradnak.

Theáb()l Angliában 1841-ben 36,675,667 font fogyasztatott el , mibl:

26,711,694 lakost vévén, egy fre 1^^ f. jutott. Ez a' további években

közel 2 fontig emelkedett. Német- és Francziaországban csak y^ lat jön

egy fre. Czukrot Porter szerint Anglia 4,155,720 por. mázsát emészt fel;

egy fre 17 fontot, azon különbséggel, hogy Irlandban csak 6 font és

Angliában 22— 23 f. jön egy fre. Francziaországban egy fre gyarmati

czukorból 4(., f., belföldibl : Igg f. öszszesen 6 f.jut. A' vámszövetségben

1812-ben gyarmatiból 3„, f., belföldibl : O9- f. jött. Az élet szükségei

között nagy helyet foglal el a' bor , ser és pálinka is. A' serfogyasztás

legnagyobb Brittanniában, mi fejenkint 48 — 49quart. tesz, migFrankhon-
ban csak 8-9 <piart. jön egy fre, ser leginkább csak az éjszaki és Bel-

giunnnal határos vidékeken fogyasztatván. A' vámszövetségben jóval

több, egy fre 13^, quart. jut. De ez egyes részeiben még eltérbb. Bajor-

honban egy fre : 7I3 quart., Wurtembergben : 47 quart., Frankfurtban:

46, Szúazíyldön 24 quart., Poroszországban 13,, quart., Mailenbeu : 13,



Élelmi szerek. 23

Hessen éti Nassauban 11 (juart. számíttatik. A' borból Brittanniában egy

fre 1 quart. jön, melyly csekély fogyasztásnak oka a' tetemes vámokban
fekszik. Fraukhonban Legoyt szerint 60 quart. jön egy fre, havonkint

5, és naponta V,; quart. A' vámszövetségben egy fre jön (i quart. Egyes
államokat véve : Bajorország a' rajnánál 25-30, és a' többi részekben:

2—3 qu., rajnai Poroszorsz^Kj 15— 20, vs Pomcrániában, Braridenhurghim

nem egészen 1 qu. fogyaszt el. Hesseti, Frankfurt, Würtcuiberg és Baden-

hen2b—^30 qu. jön egy fre. A' pálinkafogyasztás legnagyobb a' német

államokban. A' porosznál 1 fre jön 13— 14 qu. a' szásznál 1 fre tí qu.,

Badenben 1 fre 4 qu., Hossenben 1 fre 11 qu., Bajorországban 5 qu.

Würtemherghen : 2,Anhalt, Sckwarzhurg, Lippe, Valdeckben i)cá\^ 13 — 14

qu. jön egy fre. Francziaországban sokkal kevesebb ezen fogyasztás,

melyly évenkint alig tesz egy fre 1 quartot. Angliában 1838-ban még:

4^ qu. és 1841. már csak 3^, qu. jött egy fre. Ezen lejebbszállás legin-

kább Irlandot illeti, és nagy részben Matheir atya 's az általa terjesztett

mérsékleti társulatoknak köszönhet. Láthatni ezekbl , miszerint majd

minden élelmi szerekbl legtöbbet fogyaszt Anglia, és igy itt van a' leg-

magasb jóllét. Azonban tetemesen haladott Németország is. Az osz-trúk

birodalomhíin 159 millió mér termesztett gabonából, a' vetési mag lehuz-

tával, 3y,„ mér jön egy lakosra, mi még igen csekély szorgalomra és

haladásra mutat. Czukorból az euríipai behozatal Vs"^^^^ fogyasztja el,

mig lakossága annak 'g-dát teszi, általában 1 fre l^/,=,o ^- jön, kávéból

pedig 8 lat, mi 1830 eltt csak G'/,o latot tett. Hazánkban 1 fre körül-

bell 7 p. mér gabona jut. Pesten évenkint 7— 8 millió font marhahús

íogy el. Czukor külföldrl 25— 26 ezer és kávé 6— 8 ezer m. ; az osztrák

részekbl pedig czukor 13— 15 ezer mázsa, és kávé 8 ezer m. hozatik be

hazánkba.

Ezen fogyasztás Európában az elöhaladott jóllét és mveltség folytán

megállapodott levén, mihelyt a' rósz termés, ragályok , vagy más esemé-

nyek miatt Id nem elégittel hetik , szükség és drágaság keletkezik. Ilyly

esetekben a' jól rendezett államnak mindig biztos tudomásának kell lenni

a' rendes fogyasztás öszvegérl, hogy a' hiányt és ennek pót-szereit felta-

lálhassa. A' legutóbbi két évtized ÍS30— 1850-ig sokszor nyújtott erre

alkalmat. Ezen id alatt nemcsak vallási mozgalmak , nemcsak alkotmá-

nyossági törekvések, és az ezek önkényszerü elnyomásából, valamint a'

társalmi helyzetek ellentéteibl ered zavarok háborgaták Európa békéjét,

hanem párosulva számos elemi csapásokkal, az élelmi szerek hiánya es

drágasága is temérdek bajt okozott. Innen a' legtöbb államokban neve-

zetes zavarok , st zendülések keletkeztek. Mert semmisem képes olyly

szélsségekre vinni az embereket, mint az éhség, inség, és els szükségi

czikkek fogyatkozása. Az 1830 és 31-ki choleraévek, más kényszerít

korlátokon kivül, a' drágaság által is nagy befolyással voltak azon heves

mozgalmakra, melylyek Frank és Olaszhon több részeiben kiütöttek. 1836-

ban Angliának majd minden gyárvidéke elkeseredett izgatottságban

vala. A' nép az ottani aristocratiai birtokviszonyok , és hasonszellemü

gabonatörvények folytán emelkedett élelmi drágaságot alig volt képes

elviselni. A' mostoha állami viszony terhe legjobban nehezült Irlandra.

Itt O^Comiell kebelrázó szavai az éhség által marczongolt népet folytonos
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ingerültségben tartották. 1838-ban a' ki'tzbajoklioz igen rósz tormcs is

jiirnlt. Az egész országban, de fkép a' gyárodt)k közt legniagasb fokra

emelkedtek a' mozgalmak. 184r5-ban Brcslauban, Danczigban 's vidékei-

ken szinte komoly kitöré.sck történtek a' nagy drágaság miatt. 1844-ben
Bajorhonban is kitörést szült az áremelkedettség. Ugyanekkor Cseh-

ország és Silezia i[)ar()s vidékein mindenütt veszélyes fölkelések keletkez-

tek. A' hatóságoknak és kormánynak csak megfcszitctt ervel lehete a'

rendet helyreállítani. Legnagyobb fokra emelkedtek azonban a' zavarok

1845—4G és 47-ben. Ezen évek folytonos drágaságról és szükségrl neve-

zetesek. Elemi csapások és mostoha évek, de egyszersmind iiiányos állami

intézkedések és hibás kormánytanok következtében eredt e' szükség és

drágaság. Angolhon legtöbb részében valódi éhség és ennek folytán min-

denfelé zavarok nralkodtak. A' közvélemény mindinkább sürgette a'

gabona-egyedárnság eltörletését (1. angol gabonatörvények , és Peel

Róbert). A' burgonyavész szinte kemény zivatarokat szült különösen Bel-

giumban. A' nép nagy része a' legroszabb töviskes répával élt. A' mez-
ket u. n, /i'ö/í(yV/(/fr-bandák járták keresztid télenkint, kikhez mindenféle

gonosztevk csatlakoztak, liriigge és Briissel utczáin, hol 100,000 lakosra

80,000 szegény esett, fenyeget csoportozatok alakultak. Hasonló állapot

volt Poroszhonban is. Az 1844 és 45-i kemény telek, rósz termés, drága-

ság, fagyok és kiöntések hozzájárultával a' baj igen magas fokra ntt.

A' keleti részek különösen egészen tönkre jutottak. A' rendrség öszsze-

esküvések nyomára jött, Berlinben a' proletárok komoly mozgalmat idéz-

tek el, 's egy frangú bált erszakkal megtámadtak. Magdeburgban
szinte szomorú jelenetek jöttek el. Posenben politikai öszszeesküvések

keletkeztek, élesztve és terjesztve a' szükség által. Communisticus kísérle-

tek is mutatkoztak. A' gyármunkások mindenfelé erszakhoz kénytelenit-

tettek nyúlni. Nem szabadulhatott meg ezen bajoktól Szászország sem;

az anyagi vész itt is dühöngött. Es általában egész Németország eíárasz-

tatott a' szükséo- vészeivel. Az élelmi árak mindenütt végsig; emelkedtek.

Az, hogy csak 1844-ben az éhség miatt 50 ezer német vándorlott ki és

következ évben kül'niösen a' Bajor, llessen és Szászföldrl még többen,

nem segélt a' bajon. Hollandia még veszélyesb mozgalmakat állt ki. Haa-
ga, Haarlem, Leiden 's más városokban a' nép ingerültsége a' drágaság és

éhség miatt dühös felkeléssé fejldék. Különösen Delftben végsig emel-
kedett a' dühöngés. Frankhonban szinte naji'Y volt az ino-erültséií. Hason-
loan egész Olnszors:,ág is izgatottságban és zavarban volt. Lombardia-
iján Varese Lavenoig, a' schweiczi határokon 's más helyeken komoly
mozgalmak történtek. Az egyházi állam is hasonló sorsra jutott. Kiváltktp
Rietti, Velletriben 's egyebütt nagyobbszerü zavarok ütöttek ki. Ezeket
mind a' nemzeti pártbcliek, mind az nltramontánok saját terveikre ipar-

kodtak felhasználni. Sardiniiiban szinte történtek kitörések , melylyek
( 'astelleteben , és A rónában legnagyobb fokra hágtak 'stb. 'stb. A' már
emiitett helyeken ki vili az o.<fitrál( birodalomban mindenfelé dühöngött a'

nyomor. Nem maradt menten attól hazánk sem. Különösen a' fels megyék
184f) és 47-ben a' véginség gyász képét tüntették el. Lakosaik esnpa-

tonkint hagyták el tzhelyeiket. Ezeretdíint haltak el az éliség folytán.

A' ro8Z cküvlek) melylyek korpával kevert zabból, sok hclvütt, mint Ung-
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})an niogyoróhcjial ós bikkmaggal kevert szerekbl is állottak, még több
betegség és halálozást okoztak. Pest utczái kiaszott arczu, alig lézenghet
embervázakkal valának tömve. A' búza mérejének ára Pesten 22— 24 for.,

rozsé 16— 17 ft. árpáé 13— 14 ft. volt , mig más rendes évben a' búza
11— 9 ft., rozs 6 ft. 30 kr., árpa 5 ft., zab 3 ft. 15 kr. Ámbár meg kell

jegyezni azt is, mikép 1838 óta sokkal drágábbak lnek mindenféle

élelmiszerek. Miskolczon is a' búza pozs. mérje 12— 13 ft., rozsé 11—12
ft., árpáé 7—8V2 ft. volt. A' tótok gyermekeiket árúkként árulták , a'

nagyobbakat 4— 5 forintért, kisebbeket néhány garasért is eladván. Az
ország több részeiben zavarok mutatkoztak. Fleg az uzsorások ellen igen

nagy ingerültség uralkodott.

Európa mindezen bajokon osak ugy segíthet, ha gyökeres és nem pal-

liativ szereket használ, melyly utóbbiak nemcsak hasonló , st több költ-

séget is okoznak, és ezenfölül a' bajt érni és jobban kifejldni engedik. A'
gyökeres orvoslás a' drágaság és szükség ellen mindenekeltt a' földmi-

velés és marhatenyésztés tökéletesítésében fekszik, a' mire iskolák, 's a' nép-
nek a' földészet elemeire és józan müvelésre oktatása szükségeltetik. Az
államnak a' külföldön drágán kölcsönzött pénzeket nem állami csínokra,

vagy önkényszerü hadakra, és rejtélyes tervekre, hanem a' nép oktatásá-

ra, felvilágosítására kell fordítani. Különösen arra kell törekedni , hogy
ne csupán egyféle gabonanem termesztcssék. Mert ha ez roszul üt ki, rög-

tön kész az Ínség. Ez az oka , miért Chinában és Hindostanban 100
ezrenkint halnak éhségben, mihelyt rósz a' rizstermés, melylynél egyebet
nem termesztenek. Meg kell a' birtokot minden hbéri és aristocratiai

bilincsektl menteni. Szabaddá kell tenni a' földet, valamint a' kezeket és

munkásságot is , és pedig nemcsak a' hbéri viszonyokra nézve, hanem
az öröködési jog irányában is. A' szabad birtok a' szorgalmat és munkás-
sági ösztönt ; a' mveltség pedig a' mvelhet földek számát és termény-
zését emelvén, mindkett szaporítja az élelmi szerek évi kiállítását. A'
gyökeres javítások közé tartozik a' közlekedés tökéletesítése is. Sok he-

lyütt azért keletkezik szükség, mert utak hiánya miatt egy helyrl nem
lehet a' másikra szállítani. így van p. o. Oroszország. Déli részeinek csak

némelylyikéböl szállíthatni Odessába, mi hogy lehetséges legyen , a' kor-

mány az úton mindenütt ingyen legeltetést adat a' fuvarosoknak. Ha bár
hol rósz termés van, éhség keletkezik, a' paraszt eladja lovait, marháit,

sokan más életmódra mennek át 'stb. A' többi részek, melylyek a' bség
miatt pálinkát fznek, amazoknak nem vihetnek segélyt. Ezen közleke-

dési drágaság miatt, az orosz gabona Marseilleben olcsóbb mint otthon.

Innen ered az is, mikép 1835-ben a' középrészeken a' rozs 7—10 rubel,

Püdolia, Volhinia és Saratovban pedig csak 3— 4 r. volt. így az ujabb
években Pétervárott a' liszt 20— 23 és a' zab 9—10 rubel volt ; ellenben

Moskauban a' o-abonaliszt 1 1 , és a' zab 5 rubel. Hasonlóan a' délamerí-
1 • • •

kai IS jutányosb áru Barcellonában. Ugyanezen okból a' franczia Lotha-
ringia sokszor éhséget szenvede , mig a' Bretagne majd megfulladt zsír-

jában. Ilyly közlekedési hiány okozza hazánkban is , hogy az éjszaki és

keleti részek a' más termékenyebbek fölöslegét meg nem kaphatván , sok-

szor szükséget szenvednek. Mindenekfelett megkívántatik az is , hogy
korlátok és tilalmak se nehezítsék a' gabonakereskedést. Legyen az
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szabad iniiul bon, iniiul kivííl. Ct<:ik ioy lesz Iclictü olyly ös'Ztön ós imm-
kásság, melyly anynyi földet vcteiul müvelés idá és unynyit tcrmesztend,
mdvép minden évben tulösleg is maradand más soványabb évekre. Európa
államai azonban nemcsak elhanyagolták és félretették ezen gyökeres reíbr-

mokat, melylyek legnagyobb biztosságot nyújtanak az éliseg ellen, liaiieni

a'j)alliativ szerek közül is többnyire a' Icgkárosabb és legalkaliiKitlanabba-

kat használták. így nénielyly államok szükség és drágaság eseteiben eltil-

tották a' gabonakivitelt. Azt hitték, hogy több gabona maradván meg az
országban, áralejebb szálland, mi a' fogyasztást 's igy a' földmivcl jövedel-
mét is neveli , de egyszersmind képessé teszi a' fogyasztókat iparczikkek
vásárolhatására is. A' történetek ellenkezt mutattak. Ilyly helyeken a'

termeszt szabadon nem választhatván piaczot , hol tetszése szerint a'

legjobb nyereséget kereshetné fel, nem érez elegend ingert a' termesztés
és tÓldmivelés terjesztésére. Innen csak anynyi termesztetik , menynyi a'

szükségek fedezésére kívántatik , 's fölösleg más évekre nem tartatik fel.

így a' terményöszveg igen korlátolt levén, az árnak is fel kell emelkedni.
Még inkább történik ez azáltal, mert minden tilalom félelmet terjeszt el,

rai végett sokan eldugják készleteiket, sokan pedig szükségen fölül is

fognak vásárlani 's igy az árt felemelik és másokat megfosztanak az élel-

mi szerektl. Innen van, mikép a' drágaság mindig nagyobb, mint maga
a' rósz termésbl eredt veszteség. Ha az aratási veszteség : 10%, akkor
a' drágaság 30'^ onji. ^^^ '-^0% akkor 80"/,, ; 30nél n : IGOoAra; 40^o-né]:
28Ü%-re, és 50",

(,
veszteségnél már 450" ^,-ig emelkedik a' drágaság. A' tila-

lom nagy áringásokat is okoz. Mert mihelyt egy kis csapás jön el, már rop-

pantul felfognak szökni az árak. Es mihelyt némi bség keletkezik, határ-
talan olcsóság leend. Ilyly államokba külrl sem fognak eleget behozni,
mert a' vállalkozók tartanak, hogy nyereséggel el nem adhatván, viszsza

külre, más jobb piaczra, nem vihetendik. Némethon több állama, különö-

sen a' déli részek 1846-ban használták a' tilalmat. Igy tett az osztrák

kormány is. Es a' föntebbi igazságok bebizonyultak. A' déli részeken
nagyobb lett a' drágaság és szükség, mint a' tilalmat nem használó éjsza-

kon. A' régibb 1770— 1792 — 93. és 1816— 1 7-iki szükségkor még majd min-
den államok eltilták a' kivitelt. A' drágaság azért nem csökkent. Franezia-

IluUand-, Belgaországok szabadon hagyták a' kivitelt, és seramivel sem
nagyobbodott a' szükség és hiány. Mert az áruczikkek úgyis mindig oda
sietnek, hol legjobban kerestetnek.St a' tilalom helyén drágább, és ott, hol

nem volt tilalom, olcsóbb lett a' gabona. Némelyly államok a" bevitelt tiltják

el, hogy önálló fÖldmivelést teremtsenek. Azonban Anglia folytonos zavarai

eléggé tanusitják a' földnek beviteli tilalom által keresett védelme káros-

ságát. Néhol a' belforgalom korlátoltatott. Igy a' déli német államok az

uzsorások elleni lármák n\iatt az üzletet bizonyos személyekre szorítot-

ták. Ezáltal sok elsbb rend 's becsületes vállalkozó elidegenittetett,

mig Hollandiában a' legelsk által üzettetik minden ellenrség nélkül. Így
Angol- és Frankhonbiin is. Bajorország és Ilessen még szigorúbb volt.

.y kereskedí'si jogot bizonyos vagyonhoz és erkölcsi tulajdonokhoz
kíitötte. A' kereskedk szánnit meghatározta. Az elvétel eliiltatott. Csak
ki^zpiaezon volt szabad venni és árulni. Kurhessen a' burgonyavételt

csak ön.szükségrc engedte nieg. Abból , 's a' gabonábi'ill páliukafo/ést
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eltiltotta. Ezt tette a' svéd állam is, egyszersmind a' pálinkabevitelt is

eltiltván. Az osztrák birodalomban is történtek hasonló rendelkezések. Más
német államok vám által akarnak a' belföldi termesztnek elnyt szerezni.

De valamint az elbbi szerek csak növelték a' zavart és drágaságot, ugy
ezek is. Ezáltal a' rajnai és helvetiai csere- kereskedés a' déli részekkel

felakadt. A' kereskedk elhagyták ezeket és részint Hollandiában, részint

a' középtengeren kerestek más, jobb piaczot. A' rajnai részek temérdeket

vesztettek, és a' gabonaár tetemesen felemelkedett, az ínség pedig nagyob-

bodott. Czélszerübbnek látszott hát a' vámot leszállítani 's inkább csak

névszerintivé tenni. így tett Francziaország , a' német vámszövetség,

Belgium és Hollandia , Anglia eljárásáról más helyeken bvebb szó

volt. Mindezen honokban a' szabad és könynyitett bevitel megtermé

jótékony gyümölcseit. A' szükség sokkal kevesebb ln , mint a' tila-

lommal és különbféle korlátokkal él országokban volt. Különösen ki-

tnt ezen hatás Angliában. A' kenyér árszabását is szokták használni.

Ha egyedárus kezek árulják, szükséges lehet. Különben a' szabad verseny

legtöbbet használ. A' pék veszteséggel sohasem fog árulni, ha a' fa, 's

gabonaár felszáll, is áremelést sürgctend, míg ellenben az ár csökken-

tével nem olyly rögtön lehet t a' díj arányos leszállítására vinni. A'

közönség tehát csak veszt. Kimutattatott a' takarék- magtárak káros

oldala is. Jótékony czélokra, egyes esetek enyhítésére valók, de károsak,

ha az állam általuk általánosan a' gabonaárra akarna hatást gyakorlani.

Mert az épületek, a' kezelés nagy tökéket igényelnek, mi az adózók terhére

esik. Temérdek csalások történnek. Az állam a' jutányos vásárláshoz és

eladáshoz rendesen nem ért. Sokféle fogyásnak és szétszóratásnak vannak
kitétetve. A' magánvállalkozók, kik olcsóbban és ügyesebben gondoskod-
nának a' közszükségekröl, elidegenittetnek. Ilylyen természet minden a'

nép ellátására történt állami vásárlás. Mutatja ezt Francziaország példája.

Midn a' tartalék elfogyott, a' hivatalos vásárlók mint versenyzk jelen-

tek meg a' piaczon a' gabona árának fólebb szöktetésére, hogy jöv évre

tartalékot vásároljanak. A' kormány 85 milliót adott ki gabonáért, mi 8

napra sem volt elég, ámbár a' hiány Ifc^O napra terjedett. E' mellett 49
millió vesztesége volt 's Paris városának magának 26 millió. Ezokból
elismertetett a' szabad verseny és kereskedés elnye. Ennek folytán az

állam nem közvetlenül 's nem önkezei által , hanem csak közvetve ipar-

kodott gabonavásárlások és segélyzés által az árakra és inség enyhítésére

. hatni. így Hollandiában, Angliában, Egyptomban, Olaszhonban, a' keleti

's feketetenger partjain nevezetes öszveg gabonát vásárlott öszsze hadse-

regei élelmezésére. Ennek az árakra igen jó hatása volt. Az önálló kezelés

mellztével Parisban 227,0001éleknek adattak utalványok, melylyek mel-
lett 40 centért lehete , venni 55 cent áru kenyeret. Az innen ered
hiányt (1,400,000 fr.) kifizette a' város, melyly elbb e' czélra 26 millí()t

adott ki. Ezen mütételek folytán Frankhonban 1846. dec közepén nem
volt az áraknak 1830-i mao-assáora. Ezenkívül az inség enyhítésére sokat
tehetnek a jótékony egyesületek. Néhol közmunka által iparkodnak a'

népen segélleni. Irlandban 1846-ban 300,000 ember alkalmaztatott köz-
munkára. Az osztrák birodalomban kiviteli tilalom és más palliativ eszkö-
zök használtattak. Hazánkban a' kormány, míg egy részrl az adót szigo-
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ruan hajtatta be, néhány ezernyi eh')lc<^'ezésekct adott a' megyéknek j). o.

'I'rencsénnek I2ezer pt't. Árvának ll,()Ü()pt'. Szepesnek 3,00UK Pest váro-

sa 40,000 pf. vetett ki a' szegények táphíhlsára. A' megyék és magáno-
sak nevezetes sommákat adakoztak. A' kezelés hatósági választmányokra
bízatott. De az ernek 's jó szándéknak legnagyobb része elvesztegette-

tett. A* segély nem is volt teljesen elegend. Többen, különösen b. Wes-
selényi 3lililós hatalmasan felszólaltak a' pálinka gabonábóli fzésének
eltiltása mellett.

Mindezen palliativ segély-szerek , mint mondók, csak fölületesen és

hiányosan orvosolhatják a' bajt. kSokkal czélszerübb tehát , ha az utak

olyly karba tétetnek, hogy az ország sovány és termékeny részei közt

könynyü közlekedés legyen; ha a' nép munkássága kifejtetik; ha szabad

verseny és szabad gabona be- és kivitel megengedtetik. Ilyly elvek mellett

az elhaladó mveltség , szorgalom és tökéletesül foldmivelés folytán,

lejTsikeresebben lehet a' drágasáo-ot és Ínséget mesrelzni , részint pedig
megorvoslani. — Sz. I.

Filleiiboroii^li (Edvárd Lavv, báró) íia a' kingsbenchi elnökbiró, 's

hires tory , öregebb Ellenborough Eduánlnak, ki 1818-ban halt meg. —
Született 1790-ben, 's atyja méltóságát és ezimét örökölvén, Wellington

alatt a' ministcrium tagja, és az ind ügyek középponti hivatalának elnöke

lett. Mint ilylyen, fcliedezte a' kelet-indiai gyarmatokban divatozó törvény-

kezés nyomorú állapotát, 's parlamenti bizottmány kiküldetését eszkö-

zölte a' kelet-indiai ügyek megvizsgálására. — Canning ministeriuma

alatt, Wellington 's egyéb buzgó torykkal , heves ellenzéket képezett.

1 8o()-ban a' whigek jutván Grey alatt kormányra , letette hivatalát.

1842-ben kelet-indiai fkormányzóvá neveztetett Auckland 1. helyébe, de

1844-ben már ismét viszszahivatott e' helyrl a' kelet-indiai társaság

igazgatósága által. Kormánya alatt történt, bár már Auckland 1. idejében

vetett ala[)on , Sindország bekebelezése az ind-britt birodalomba , britt

Asia legújabb történetének kétségkívül legérdekesb eseménye. Ezen
nyereség, az affglianistáni had szerencsés bevégzése és Gwalior meghó-
doltatása által , a' hatalom olyly fokára emelkedett, 's a' gyzelemittas
vitéz britt seregben olyly h ragaszkodásra talált , hogy rögtön viszsza-

hivatásának, épen olyly fényes körülmények közt, igen meglepleg kellé

hatni. A' viszszahivás oka egyenesen a' kelet-indiai compánia igazgatósá-

gának elégületlensége volt Ellenborough büszke és engedetlen viseletével,

ki elbb indgyi minister lévén , megszokta a' compánia igazgatóit

alattvalóinak tekinteni, holott most állott azoknak szolgálatában, és a'

directorátus által helytelennek tartott, bár a' britt ministeriumnak tetsz
j)olitíkát vas szilárdsággal követte. Indiában örültek elhivatásának , mert
vádoltatott, hogy semmit sem tesz az ország anyagi érdekeiért, eldének,
Auckland lordnak pedig ez volt l'érdeme. Angliában azonban , a' tory

ministcrium , ugy szinte az indiai hadsereg részérl nagy elismerésre

talált eljárása, harczias ])olitikája , 's .'iOO tiszt fényes bucsúebédet adott

neki a' calcuttai tanácshiiziiál. — h.

lilepliaiilc, MZ indus bennszülötteknél (//<(<;//»<//•, a' britt EUiindia, neve-

zetesen Aurungabad tartomány szigete, melyly euró[)ai nevét egy a' kiköt-
höz közel áil»'» , fi'kcte szikliiból metszett ói'iási elerjintfól v<'tto, mohlv
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1841-ben fejét 's nyakát veszté és most teljes öszszeomlással fenyeget. A'

sziget két sziklából áll, 's mintegy 1 órányi kerület. Hires a' rajta lev,

sziklákba vágott templombarlangokról. A' fö templom 14 1. magasságú 's

130 1. terület a' melléképületeken kívül; a' barlang feletti hegyet 36

oszlop 's 16 pilaster tartja. A' bels falak hantreliefekkel (dombormvek')
vannak fedve, melylyek itt ott olyly kiülök, hogy az alakok csak hátuk-

kal vannak a' falhoz ragasztva. A' bemenetnél Brahmáimk, Schivának és

Vischnmmk óriási háromfej 's négykarú szobra áll, egy lenynye egye-

sítve; ennek oldalánál két nagy férfialak , szolgáló istenek képei , azután

Schivának csira-szobra, balján két szolgáló ni kép, jobbra Schiva , mint

férfi,'s mögötte négyfejü Brahma. Másik oldalon, Bralmiával szemközt, a'

hadisten Karticeja képe, Brahma mellett Ganesa, a' tudományok istené-

nek szobra , 's felette nemtk kara lebeg ; odább ismét Schiva tnik el
különféle helyzetek- 's jelentésekben. Némelylyeket ez ábrázolatok közöl

tagok harmóniája 's nemes mvészeti styl tntet ki. A' templom f búcsú-

járási helye az induknak, de a' barlangok vadállatok lakhelyévé lnek, \s

iszappal és nedvességgel telvék. — E/í'/^/íí/ní/^e, termékeny afrikai sziget a'

Nílusban, Egyiptom Said tartományában, Aethiopia határán, a' Nilzuha-

tagok alatt; szikláktól körülvéve, kertekkel, eperfákkal , török szilvával,

apró lakhelyekkel fedve. Nevezetes e' kis sziget a' rajta lev egyiptomi ó

építmények romairól, melylyek közöl két templom jól van megrizve.— h.

Eletbízt08Ítá!!». Korunk ujabb intézményei között igen érdekes lielyet

foglalnak el az életbiztosító intézetek , m(;lylyek csekély öszvegecskék

megtakarítása által megmentenek egyeseket a' nyomortól 's erkölcsi

bukástól , 's igen nagy hatással lehetnek a' szomorú társalml ellentétek

némi kiegyenlítésére ; melylyek továbbá a' családi életre és viszonyokra

is legjótékonyabb befolyással vannak. Azon szülök, kiknek a' sors tete-

mesb vagyont nem adott, némi csekély dijak fizetése által gyermekeiknek
becsületes ellátást biztosithatnak. Megmenthetik ket, bármllyly korán

haljanak is el, attól, hogy idegenek könyörletlen szivéhez kelljen járul-

niok, vagy tán végképi elhagyatottságra, szellemi és anyagi nyomorra
jutniok. A' férj biztossá teheti nje jövjét. A' gazdagok megjutalmaz-
hatják a' szolgálatokat és hséget. A' hivatalnokok képesek bár csekély

fizetéseikbl, magoknak vagy övéiknek nyugalmas jövt szerezni. Ilyly

családok, melylyek folytonos keresetbl élnek, ha a' keres kihal, több-

nyire szükséget szoktak szenvedni. Az életbiztosítás ettl megóvja ket
'sat. — Közvetve igen jótékonyan hat ezen intézmény a' népszellem

irányára is. Mert takarékosságra ébreszt , 's ennek kíséretében mérsékle-

tességet, józan életmódot terjeszt. A' nemzetgazdászatra nézve más tekin-

tetbl is jótékonyok ez intézetek. Sokszor pénztöke hiánya miatt a'

mesterség- vagy kereskedéssel fel kell hagyni. Az özvegyek , vagy gyer-
mekek, kik mitsem öröklenek, többnyire ki vannak e' veszélynek téve.

De ezen veszély sújtja a' nemzeti vagyont is ,
parlagon hagyván némi

erket és tehetségeket , és megszntetvén többeknek munkásságát. Az
életbiztosítás ezen hiányt is kipótolja. — Az állam fentartására végre
azon okból is üdvös hatású , mert kiadásait csökkenti , midn fogyasztja

azok számát, kik ápolás, elélhetés és segély végett hozzá kénytelenek
járulni 'stb. 'stb.
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Az életbiztosítás szerzdésen alupszik , melyly szerint a' biztosított fél

idöszivkonkint bizonyos apró öszvegccskéket fízet, hogy azokért a' blztít-

sitó a' szerzdött id elérkeztével egyszerre vagy részletenkint meghatá-
rozott nagyobb öszveget fizessen. Feli kell tenni, mikép a' befizetett dijak
elegendk leendnek a' szerzdött nagyobb öszveg kiegészítésére. Hogy
meddig kell tartani a' fizetésnek , mig ezen lehetség eláll , és hogy
milyly arányban kell ehhez a' befizetés menynyiségének állani — ez az,

mit ellegesen ki kell számítani. Ezen számítás és azon arány fentartásá-
nak valószínsége képezi a' biztoslthatás feltételét. Alapja a' halottak és

szülöttek , halottak és élk közötti rendes folyamu arány 's c' tárgyú
pontos táblázat. Az élet hoszszát illetknél a' középéletkor számíttatik

;

bizonyos idkre szólóknál pedig közel , vagy távolabbi életidnek vala-
mely ly fenforgó, tényleges valószínség utáni elérhetése vétetik fel. —
Az arány elérésére nézve tehát a' befizetend díj öszvege az életkor nagy-
ságával növekszik. így rendesen, fkép Németországban, 16 éves egyén,
élethoszszra szólandó 100 tallér biztosításáért fizetend 1* 'g tallért éven-
kint ; 50 éves fizet 4% t. ; 59 éves 6% t- A' 60 éven-túllak nem
fogadtatnak el. — A' valószínséget az egésségi állapot- és életkor-
ból mindig nehézséggel jár kiszámítani. INIegalapitására mindenütt orvosi
vizsgálatok használtatnak. Rendes szabályul fogadtatott el az Is, mikép a'

korra és állapotra nézve elkövetett csalások, és öngyilkossági esetek
megszüntetik az intézet kötelezettségét. Azokért, kik csatában , vagy
tengeri vészben múlnak ki , szinte nem fizettetik ki a' kötelezett öszveg.

A' biztosítás szólhat bizonyos idre is. Ez feltételezi , hogy a' kitett id
alatt történjék a' kimúlás — különben misem fizettetik. — A' biztosítás

rendesen a' befizetnek önszemélyére szól , — de lehet azt másokra is

kiterjeszteni; st néhol több személy Is biztosítható. — A' biztosító társu-

latok klönbfélekép alakulnak és mködnek. Némelylyek nyerészkedési
czélokból indulnak ki, mig mások csupán az intézet szellemi irányára
alakulnak. Innen némelylyek részvény-társtdatok , melylyek bizonyos
tkepénz öszszetevése által alakulnak, hogy a' biztosítási szerencsés

mködés által azt, és annak jövedelmét szaporítsák. Természetük tehát
hasonló minden nyereségi vállalatéhoz. Czél : a' jövedelem 's nyereség.

—

Más intézetek pedig riszonlagosak, midn többen öszszeállnak , hogy
egymást viszonosan biztosítsák. Itt a' tagok járulékai képezik a' tkét.
Az egész társulat kezes egymás irányában a' szerzdés pontos betöltéseért.

Nyereség nem kerestetik, hanem minden év végével a' biztosított elhuny-
tak öszvege felosztatik a' tagok között — mihez csak valanielyly csekély

kezelési költség járni. A' fölösleg felosztatik, a' hiány pedig, ha keletkezik,

uj járulékok által fedeztetik. Jvülíniösen jótékony ezen viszonosság a'

kereskedi társidatoknál és házas ieleknél. — Továbbá vannak, melylyek
tisztán nyereségre alapitvák, ugy hogy, mint minden kereskedi vállalat

nyereség és veszteség szerint kezeltetnek. Vannak ismét olylyanok , hol

a' nyereségnek egy része a' biztosítottnak adatik. — Azon különbséget

is lehet találni, miszerint bizonyos idre vagy egy határozott öszvegü
tke fizettetik ki, vagy évenként apróbb öszvegecskék adatnak. Betesz

valaki bizonyos öszveget, és ez a' kamatok, és kamatok kannitjuiiuik

növése által folyvást örcgbedik, ugy hogy egy id nmlva nevezetesb
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öszveget fog képezni. Ezáltal a' kölcsönzés veszélyei eltávolittatnak. —
A' biztositó intézetek, a' népéletre és társalmi viszonyokrai jótékony

befolyásuk miatt mindenfelé terjednek Európában. Legrégibb a' londoni :

„Union insurance society", melyly 1804-ben alapittatott. Ezután kelet-

kezett 1806-ban az „Amicahle societi/ for the insurance". Továbbá a' :

„the Globe, the Vestminstev-society , the Eagle, íAe Pe/ecaw", melylyek

részvényes tkékre alapíttattak ; azután a' : „the aUiance'' osztalékra; és

a' : „the Equitable". Ez évenkint viszszatartja az osztaléknak V3 részét.

Ebbl anynyira emelkedett , hogy jelenleg 70 millió tallérnál nagyobb

már értéke. Angolhonban 44 életbiztositó-intézet létezik. — Német-

országban Gothában 1829-bcn alakult egy viszonlagos társulat 764 tagból

1.300,000 tallér biztosított öszveggel. Ezen intézet anynyira haladt,

míkép 1842-ben már 11,888 tagja, és 1Í),264,100 tallér biztosított öszvege

volt. 1829-ben alakult egy Lübeckben 1,600,000 tallérral ;
Hannoverában

500,000 tallérral ; 1830-ban pedig Lipcsében , melylynek 1838-ban 2

millió tallér biztosított öszvege volt. — 1831-ben állt fel az osztrák

birodalomban a' triesti : Assicurazioni Generáli Austro-Italiche. Ez

kiágazik a' birodalom minden tartományi fvárosaira, hol ügynököket

tart. Központi ügyyivsége Bécsben létezik. Ezen társulat, ha kívántatik,

árvái biztosítékra is kiadja a' biztosított tkét. Alakult mint nyereségi

vállalat, részvényekre. Alaptkéje 2000 részvénybl áll 1000 ftjával.

Lehet nála vagy bizonyos öszveget , vagy élethoszszai kamatokat bizto-

sítani. Azáltal, hogy a' rendes kamatoknál többet ád , és hogy az éven-

kint beadott díjaknál nagyobb sommához juttatja a' biztosítottakat —
igen elterjedett és terjed jelenleg is. — Ennél még elbb t. i. 1825-ben

alakult Bécsben egy biztositó- intézet, mint egy része a' legels osztrák

takarékpénztárnak. Ezen közösség azonban csak az igazgatásra terjed ki,

különben a' vagyonosztalékok és rendszabályzataik egészen elkülönözvék.

Ez anynyira emelkedett, hogy 1838-ban 4,222,940 ft. tkéje, és ebbl :

3,918,961 ft. fekv zálogra kiadva ; továbbá a' különféle tartományokban

136 ügynöksége és 10,291 részvevje volt. — Ezen intézet részint halál

esetére, részint az egész életíblyamra szolgál. Egy egész teljes letételre

kell 200 ft tke, csak ez után lehet osztalékot kapni. Az osztalék külön-

bözik az életkorra nézve , és folytonosan n az életkorral. E' tekintetben

7 osztály létezik. Az öregebb korral járó túlemelkedést azonban az öreg

kor ritkasága, a' 60— 70 éventúliak éltének kevés ideig tartása egyenlíti

ki ; valamint a' fiataloknál a' kis öszvegért az osztaléknak számos évekig

járása jut nyereségül. Lehet részletes betételeket is használni, melylyek

fokonkint kiegészíttetnek. Es ez igen nyereséges, mert nemcsak a' reájok

es osztalékok által növekszenek, hanem az egyesület bizonyos jövedel-

meinek sors általi felosztása által is , mi évenkint történik bizonyos rend

szerint. Ilyly rendkívüli jövedelmek állami kötelezvények vételébl,

öröködésböl 'sat. erednek. Ezen kedvezések , melylyek a' takarékpénztári

kamat-szaporodáshoz, sorsjátéki nyereséget is kapcsolnak, kedvezöleg

hatnak a' tagok szaporodására. Ha egy tag elhal, örökösei a' betett

öszvegbl anynyit kapnak viszsza , menynyi a' már kiszedett osztalékok

után még fennmarad. — Egy másik viszonlagos biztositó intézet is alakult

mésf Bécsben 1840-ben.
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nazánkl)an az elsu életbiztosító-intézet 1846-ban alakult Székes-Fehér-
rárott. Ez kölcsönös biztosításon alapszik. A' küUoldieknél nagy hiány az,

niikép a' biztosságot nemcsupán a' biztosítottak öszszeségében , hanem
péiiztökében is keresik. Innen pénzalapot kezelnek, niclyly évenkint
nagyobbá halmozódik, és a' beszedés, kiadás 's aránylagos kamatoztatás
módjaira nézve igen sok aggodalmakat okoz. Majdnem egyedül a' hanno-
verai tesz kivételt , melyly mindamellett 21 évi mködése alatt eléggé
kimutatta jótékony befolyását. Ennek mintájára alakult a' fehérvári. -

Azért csekély belépti-díj tkén kivid pénzalapot nem kezel. Semmi magán-
érdeket nem keres , mert az évi kezelés csekély költségei mellett a' bizto-

sítottak életkorukhoz képest anynyit fizetnek be, menynyi a' lefolyt

évben az elhunyt biztosítottak után fizettetett ki. A' szerzdés ugy kötte-

tik , hogy az életkorral szaporodó évi részvétdíj befizetése mellett a' befi-

zetnek, saját vagy egy harmadik halálakor, vagy örököseinek bizonyos
tke fizettessék ki. A' biztosítási öszveg 100 ft. — E' mellett a' hivatal-

nokok fizetésére 's kezelésre minden belép tag némi kis öszszeget fizet.

Az ügykezelés, saját igazgatóság által vitetik, mclylynck tagjai egymásért
egyetemesen felelsek. A' tkék takarékpénztáraknak adatnak kölcsön.

A' felügyeletet 12 tagú bizottmány viszi.— Az élethoszra biztosítottak az

els 10 évben részvétdíjaikkal némi pótlékot is fizetnek évenkint. De ha

a' G5-ik évet elérik, többé évi részvétdíjok nem emelkedik, és a' kölcsö-

nösség mégis fennmarad. A' 90 éventúliak pedig semmi részvétdíjat sem
fizetnek, és a' biztosított tkét életükben kikapják. — Az évi részvét-

díjak, melyly ek mindig aránylag számittatnak ki minden biztosítandó

100 ft. tkétl a' lefolyt évben elhunytak után kifizetend öszvegekhez,
--- az életkorral folyvást növekszenek 65-ik évig. 15 évesnél tesz az évi díj

50 krt. ; 16-nál 51-et ; 30-nál 1 ft. 1 krt. ; 40-nél 1 ft. 25 krt. ; 4ó-nél

1 ft. 38 krt. ; 50-nél 2 ftot ; 55-nél 2 ft. 28 krt. ; 58-nál 3 ft. 14 krt.
;

59-nél 3 ft. 31 krt. ; GO-nál 3 ft. 49 krt. Ezen arány felette kedveznek
mutatja ki azon különbséget , melyly a' kölcsönösségre alapult biztosító-

intézetek , és a' nyereség-veszteségre fektetett társulatok befizetési tarto-

zásaikból keletkezik. Mig p. o. itt a' 60-ik évben 3 ft. 49 kr. fizettetik,

addig amott évenkint közkülönbség nélkül több fizettetik 3 ftnál. És még
jobban kitnik a' különbség, ha kiszámittatlk, hogy az évek folyama alatt

milyly öszvegre gylnek az évenkinti díjak, és mikor, vagy mikép fizetik

ki azon tkét, melyly biztosíttatik, 's melyly p. o. a' Fehérváriban 100 ft.

Ha t. i. valaki 43 éves korában lép be , fizet 1 ft. 32 kr. 1 dénárt. 2-ik

évben 1 ft. 35 krt. 1 d. — Ha ezután anynyi évet él még, menynyit a'

halálozási táblázatok a' 43 évesekre nézve középszámitásul szoktak
felállítani, t. 1. 25^

,o évet, akkor leszen ()9 éves. Es ekkor ki van fizetvo

100 ftnyi öszveg az évenkint növeked részvétdíjakkal, 's kamatok
kamataival együtt. l*]llenbcn a' nyereséges vállalatu intézetben azon
25V,,) év lefolytával nem 100, hanem már 143 ftokat tennének a' történt

befizetések. E' szerint minden 100-tól 43 ftal tesznek többet , mint a'

kölcsönös társulatoknál. Ez áll hazai els biztosító-intézetünkre nézve is.

Az, hogy itt belépti és pótdíj fizettetik, nem tesz különbséget. Itt ugyan
is ezen ,,több" ama kcdvezés által pótoltatlk ki, melyly a' ()5éveníi'diak:it

illeti, mi által az e<í('^szen viszs/.atérittetik. ]"]zen intézft mindem-UeUitt
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Magyarország honpolgárai számára alapíttatott. Ha valami kamatmarad-
ványok jnek clö, a' hivatalnokok fáradsága jutalmazására fordíttatnak.

—

Az, ki a' szerzdési id eltelte eltt kilép, vagy kizáratik az intézetbl,

belépti díját elveszti, mi a' belépti díjalap esetleges veszteségeinek födö-

zésére fordittatik. — Hogy az évenkénti részvétdíjak öszvege semmikép

se ingadozzék , a' biztosítható öszveg raeghatároztatott. Több '4,000 .

ftnál és kevesebb 100-nál nem lehet. — Megengedtetik egy 3-ik életét is

biztosítani. De ekkor családi köteléket, jótállási, követelési, vagy ehhez

hasonló érdeket kell kimutatni. Ilyly eset áll el akkor is, ha a' biztosított

jocát másnak engedményezi át. — Ezen intézet keletkeztekor mindenfelé

h részvétre talált. Csak hamarAradon,Miskolczon, Nagy-Váradon, Nyír-

egyházán és Szarvason is 'sa't. állíttattak ügynökségek.— Az elterjedésnek

különösen saját nemzeti érdekeinkbl is örülhetnénk. Mert a' biztositás

szüksége, haszna el lévén ismerve, ezeltt honfiaink külföldön biztosít-

tatták magokat. Ez évenkínt igen szép öszveget vitt ki hazánkból , mit

itt ben nagy haszonnal lehetett volna beruházni. Es az önálló nemzeti

élet kifejtésére szükséges, hogy önmagából fejtse és állítsa ki a' társalmi

intézeteket is. Tkepénzeink szke , drágasága is azt sürgeti. Valamint

azon tény is , hogy a' nép legnagyobb tömegét kis és középszer vagyo-

nosság jellemzi, melyly nem igen képes elegendt hagyni hátra akár az

élet, akár a' kereset jövjének biztosítására. A' fehérvári intézet kezet-

fogva a' takarékpénztárakkal (1. takai-ékpénztárak), megvetette alapját a'

nemzet takarékossági és gazdálkodási irányának. E'- példa nyomán több

hasonló mozgalom is keletkezett. Nevezetesen a' pesti takarékpénztár-

egyesület szinte elhatározá ilyly életbiztosító-intézet felállítását , 's annak
alapszabályait ki is dolgoztatá , miben nagy befolyása volt a' lelkes Fáy
Andrásnak, a' pesti takarékpénztár atyjának. De a' közbejött szomorú

idk a' szép tervet, ha meg nem semmisítették is , legalább elhalasz-

tották. — Sz. I.

EUiot Ebeiiezer, angol politikus költ ; sz. 1781-ben. Atyja írnok

volt, kinek , csekély keresetébl , nyolcz gyermeket kellett nevelni. Azért

E., gyermekkorában, nagyon elhanyagoltatott; különben is tehetségtelen-

nek tartatott. Thomson évszakai és egy hittani könyvtár, melylyet atyja

ajándékba kapott, voltak szellemének els táplálékai. E' mellett atyjának

„egy született rebellisnek," mint fija mondogatta róla, borzadalmas

declamátióít kellé naponkint hallania. Atyja ugyanis az álladalmí egy-

háznak keseredett ellensége volt, anynyira, miszerint fiát meg sem keresz-

teltette és születését csak a' családi bibliába jegyzetté föl. — Munkásnak
ment a' masboroughi vasöntödébe , azután Sheffieldbe. Több szenvedés

és nélkülözés után odáig vitte, hogy 1831-ben saját vaskereskedést

nyithatott 's ezt folytathatta 1837-íg, melyly évnek balságaiban ö is

több ezereket vesztett 's az üzleti élettl elvonulni kényszerült egy

mezei lakba, melylyet maga épített magának. — Költeményeit 1831-

töl kezdve bocsátgatta közre ; 1838-ban 3 kötetnyi gyjteményben
jelentek azok meg. Legiobbjai közé tartoznak ,,a' falusi patriarcha,^^

és „a' rajongó ," azután ódái , énekei az adókról ,
gabnavámról ,

az

éhségrl, a' gyári gyermekek felöl, és az 1837-ki meg 1838-ki munkás

zavarokról . . Históriai tanúságok maradnak azok és mélyen sajgato

Vj h. hm. Tár. III. hot. 3
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benyomást tesznek. A' gabnavámtörvények eltörlésére talán még er-
sebben hatott mint Cobden, 's bizonyos minden esetre , hogy e' nagy
izgató el nem érte volna czelját sem olyly gyorsan sem olyly tökélyesen,

mint történt, ha t a' gabnatörvényck költjének lantja nem segiti. Halt

igy itél költeményei íell:" Nem lehet rá nem utalnunk a' nyers, nagy-

lelktlen és nem angol politikai elvekre, mik a' gabnatörvényköltönek

poesisére anynyira befolytak 's bec.-éböl anynyit levonnak. Gabnavámri-
meiben 's egyéb nyiltan politikai versezeteiben az ember készen van
találkozni fanyar és darabos nézeteivel és megbocsájt neki; de nem
képes egy erdei ösvényen átlé])i)i, nem a' hegytetre fölmenni, nem a'

természet teljében gyönyörgeni, a' nélkül hogy ama nézeteit ki ne ríkassa.

Képzeldésében hemzsegnek a' zsarnokkirályok , vámonhízott aristocra-

ták és szenteskedö népnyomorgatók képei. Mindemellett kénytelenek

vagyunk öt Anglia legjelentékenyebb 's a' maradandó hirröl legbiztosabb

költi közé sorozni. Vannak költeményeiben a' természetnek rao^yooró és

való leírásai, tele értéssel és szépséggel, tele ers és eredeti gondolatok-

kal , világos , beszédes és szenvedélyes nyelv mellett. Érzései , bár hében-
hóban enyhék és gyöngédek, legtöbbnyire mégis komorak, fenyegetk,
zavargók ; azonban sohasem csúszók , nem aljasak. Heves és tüzes

rokonszenvei vannak, de, fajdalom, feledi , hogy a' gazdagok és magas
születések szinte méltók önérzetre, 's felejti, hogy szenvedés az emberi-

ségnek közös sorsa." — Cs. F.

Elkobzás. Az elkobzás, jogi tekintetben , a' polgárok magán-vagyo-
nainak hazaárulási vagy felségsértési esetekben , büntetésbeli lefoglalása

a' státus által, a' státus részére. A' javak elkobzása, vagy mint fbünte-
tés, vagy mint járuléka valamelyly más büntetésnek, történik az állodalmi

ügyész által. Olylykor a' javakból csak bizonyos menynyiség foglaltatik

le büntetésképen , 's az elitélt javainak egy része viszszahagyatik gyer-

mekeinél vagy rokonainál. De szoros értelemben az elkobzás alatt a' javak
teljes lefoglalását szokás érteni. — Az elkobzást meg kell különböztetni

:

— 1.) A' közönséges pénzbeli biinfetésll , melyly a' javakat sem egész-

ben , sem részben igénybe nem veszi. A' pénzbeli büntetést gyakran fog-

sággal cserélik fel bírói ítéletnél fogva, vagy az elítéltnek választása

szerint is. A' mi a' pénzbírságoknál a' birói önkénynek engedett tágas

tért illeti — melyly a' büntetésnek e' neme ellen felhozatik, annak nagy
részben elejét veszik a' nyilvános eljárás és a' jól rendezett törvényszé-

kek. Mindenesetre ezen önkény kevésbé félelmes a' közönséges pénzbeli

büntetéseknél , mint az elkobzásnál, hol jószágokról van szó. Föelv a'

pénzbeli büntetésekre nézve, hogy azoknak leginkább olylyan eseteknél

legyen helye , hol törvénytelen nyerészkedésekrl van kérdés , éa

hogy a' beszedett pénzbírság valamelyly jótékony alapítványi czélra for-

dittassék, különben a' büntetésnek ezen neme gylöltté válik. Kosz oldala

minden pénzbüntetésnek, hogy a' szegényt nyomja a' gazdag ellenében

és a' hol más büntetéssel öszszekötve nincs, ott épen ugy lehet azt

tekinteni , mint bnelkövetési szabadságlevelet a' gazdagra nézve. —
2.) Nem lehet szoros értelemben elkobzásnak mondani, ha az elitéltre a'

tulajdonképi büntetés mellett, még bizonyos öszszeg lefizetése szabatik

kárpótlás czimc alatt; épen olyly kevéssé, mint az elitélt által viselt nyo-
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mozási költségeket. — 3.) A' közjog által megrendelt levonást, például

a' külföldre kivándorlók javaiból szinte nem lehet elkobzásnak nevezni.

De ha az ilylyen levonás valamelyly roszakaratu kiköltözésnek vagy kinn-
maradásnak eredménye, akkor ezen büntetés részben elkobzássá válik.

— 4.) A' javak elbobzásától végre meg kell különböztetni, meghatáro-
zott egyes dolgok lefoglalását. így lefoglaltatnak gyakran házak, keres-

kedelmi áruczikkek, tiltott könyvek, fegyverek sajtók 's a' t. Ilylyen elkob-

zások az illetre nézve a' pénzbeli büntetéssel egy értelmek , 's csak
következményeikben hasonlítanak a' tulajdonképi jószágelkobzáshoz.

Mindazáltal ilylyen lefoglalások is nem-ritkán birnak azon jellemmel,

hogy az elitéltnek egész tkevagyonát megtámadják, ha például egész
rakhelyek és gyárak , vagy hírlapok foglaltatnak le (1. Sajtótörvény). —
A' javak elkobzása a' felségi jogok gyakorlatából származik 's azon feu-

dális elvben találja fel alapját, miszerint minden földbirtok a' felségtl

ered 's a' felségre száll viszsza. Az állam férfiai t. i. ugy okoskodtak,
hogy ha az embernek legdrágább javát, szabadságát, becsületét, életét

el lehet venni , miért tétetnék kivétel kevésbé fontos dolgokra, az elitélt-

nek vagyonára nézve ? — Látni való azonban , hogy a' büntetésnek ezen
neme— ellenkezleg mint a' közönséges pénzbeli büntetésnél— a' vagyo-
nosabbakat nyomja a' kevésbé vagyonosok ellenében. Ennélfogva ezen
büntetés mód egyenetlen. Megzavarja az öröködési rendet, sok és mesz-
sze ágazó igazságos igényeket semmit meg. Igazságtalan, mivel ártatla-

nokat is ér. Az elitéltnek környezetére nézve pedig valóságos rablás, nem
büntetés. Nemcsak a' végrendeletbeli örökösök, de a' szükségképen!
örökösöktl is elrabolja azt , mihez törvényes igényök maradna fen, más-
képen hangzó végrendelet esetét kivéve. A' büntetés ezen neme ellen-

mondásba hozza a' törvényeket saját magokkal, mivel a' végrendeletek

megtörésében a' szerzdéseket töri meg. — A' méltányosság és emberi-

ség tekintetei pedig még ersben kárhoztatják e' büntetést, mint a' száraz

és hideg jogszempont. Ezen magasabb eszmék, nemcsak a' kötelezetségbeli

vagyonrészt, de az elitéltnek egész vagyonát igénybe veszik családja

számára, mivel a' büntetésnek csak a' bnöst kell érnie. Az elitéltnek

halála esetében , egyenesen éri és sújtja az ártatlanokat a' javak elkob-

zása, mivel az elkobzásnál már , az örökösöket találja a' büntet törvény.

A' büntet törvény tehát a' közigazság törvényét támadja meg. A' hon-

nan durvának, embertelennek, és olylyannak kell tekinteni e' büntetés-

módot, melylynek czélja alig egyéb, mint a' íiscusnak hajtani hasznot.

A' honnan gylöletes is ezon büntetésmód; gyanúba hozza a' kormányzó-
hatalmat, hogy az elitéltnek javaira vágyott, midn azt életétl fosztatta

meg; hogy a' törvényszék biráit megvesztegette, vagy megijesztette.

Az elkobzások , a' római császárság és minden önkényü uralkodásban az

udvari kincstári jövedelmek leggazdagabb rovatát tették mindenkor és

minél gazdagabb volt valamelyly polgár , anynyival közelebb állott azon

veszélyhez, hogy ártatlanul bevádoltassék's elitéltessék. Az ártatlan Aure-
lius, midn Sulla proscriptio-tábláján a' maga nevét olvasta, igy kiáltott

fel „Vagyonom visz kárhozatba." Hányan mondhatták és mondották ezt

már azóta? — 'S ezen büntetésnem még anynyival félelmesebb, mivel a'

pártgyülölet , azon vétket — melylyre az elkobzás alkalmaztatik —
3 *
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könynyen clállitliatja , az egyszer elégedetlent , zendlnek, a' legy-
zöltet , bnösnek mondhatván. A' felségsértcsnck , azon bnnek, melyly
ellen a' római imperátorok gyáva dühe és a' szolgai törvénytudomány, a'

halálon kivl a' jószágelkobzást is rendelte , a' szabadság érdekében leg-

szorosabban veeiidö fogalma anynyira kiterjesztetett , hogy végtére tör-

vénybe kellé iktatni, miszerint az, ki a' császárnak állóképét részeg korá-

ban kvel megdobja, nem felségsért ; valamint az sem , ki egy ilylyen

vénsége miatt elavidt statuát kijavítani merészel. A' germán jog átvette

ezen szabadsággyilkos elveket a' rómaitól. Már a' frank és els német
királyok jövedelmeinek legnagyobb részét az elkobzások tették. Késbb
szelídültek némileg ezen borzasztó törvények, a' menynyiben az elkob-

zás esetei nem minden halálra itéltnek vagyonárji értettek. Mindazáltal

történtek ilylyen elkobzások a' Carolina és a' késbbi törvények szerint

is. Nemcsak a' felségsértés, hanem az öngyilkosság, elszökés, engedelem-
nélküli kivándorlás, 's a' t. elkobzást vontak magok után. Ezáltal mód
nélkül meggazdagodott a' fiscus és ersödött a' despotai hatalom. Lehet-
lenné vált a' gyz boszuállását kikerülni ; a' berezegek kegyelme esak

ártalmára volt a' polgároknak. Az 1789-iki franczia forradalom hallatlan

szigorúsággal zte az elkobzásokat az emigratio birtokain. Nem történt

más Lengyelhonban és szomszédságában sem. A' politikai méltányosság-
nak és szelídebb emberi tekinteteknek sokáig kell-e még küzdeniek, hogy
ezen vad bntetésnem eltöröltessék? — A' legújabb törvényhozások
már ilylyen elvekbl indulnak ki. A' franczia köztársaság alkotmányának
12-ik §-a szerint ,,a* jószágkobzás soha be nem hozatik többé." — Méltó
testvére azon másik §-nak, miszerint a' halálos büntetés poliiikai bnökre
nézve eltörültetett. — Sz. J.

Elsass. Német eredet tartománya Francziaországnak Rajna mentében.
Népe még most sem felejté egészen si nyelvét ; habár felsbb köreiben és

városaiban majd egészen ki is szorittatott az uralkodó frank nemzetiség
által. Számos falukon, kivált hegyes vidékein, nem is értik a' franczia

nyelvet. Az egyházi szónoklatok németül tartatnak— csak Strassburgban
mellette francziául is. — A' nyelv, mclylyet beszélnek, alemann-faj,

melylyet Némethonban már alig értenek. Az elsassinak fi-anczia kiejtése

sajátságos éles kifejezései és némi nyersesége által egészen eltérjelen hazája

hanglejtésétl. Jelleme, szokásai szinte sokat megtartottak a' régi német-
ségbl. Ers, közép , magas test-alkathoz élesen kifejldött arczvonások
járulnak. Bátorsága harczban igen ismeretes. Kitartásra felülhaladja a'

frank népfajokat. Ezenkívül igen kaszálható, ügyes és mérsékletes emberek.
A' munkásság és szorgalom épen olyly magas fokon áll itten is, mint a'

nagy Németországban. Az által emelkedett Elsassban a' földmvelés jelen

virágzó állapotára. Az alsó és fels elsassi részek regényes völgyeiben és

lapályain, melylyeket Rajna, Lauter, 111 és 8aar hajókázható habjai
öntöznek, leggyönyörbb búza, kender , len 's dohányföldeket találhatni.

A' fest-füvek, gyümölcsök és bortenyésztés magas tökélyre vitettek. A'
kertészet, mint mindenütt a' német tájoknál, fága az elsassi nép foglal-

kozásának. Gyümölcsei meszsze vitetnek el az ország minden részei felé,

és külföldre is. A' bányászat hasonlóan igen müveit és kifejldött fokon
áll. A' nyugoti részt kies kinézés hegység foglalja el.Sr erdk borítják
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tetit. Alább gazdag szllk terjednek el és közbe virágzó községek.

Csak a' mélyebben benyúló vidék kissé vadésrészenkint terméketlen. — Az
itteni földmüvelés kifejldésére nagy hatással van a' virágzó és elterjedt

mipar és gyárüzlet is. Ez idézi el azon nagy fogyasztást, melyly lehetvé
tette az elsassi földbe nagyobbszer tkék beruházását, és a' terjedelmes

javításokat. Ezek kapcsolatán a' kereskedelmi forgalom is igen élénk és

felette jövedelmes. És ezen nemzetgazdászati erk kifejldése mellett a'

jólét naponta emelkedik és ezzel n a' népesség is. Ez 1882-tl 870,000-röl

1 millión felül szaporodott és 1849-ben közel l,200,0ü0-t számított. A'

kereskedelem emelésére és az elsassi anyagi erk kifejtésére nagy hatással

voltak az ujabban keletkezett gyorsabb közlekedési eszközök is. Legna-
gyobb érdekkel birnak itt a' vasutvonalok. Ezek egész Elsasst keresztül

futják. Strassburgtól egészen Baselig terjedvén, különböz idszakokban
készültek el. Legels volt a' Mühlhausen-thanni vonal 20 kilóg, hoszsza-

ságú, kinyittatott sept. 1-én 1839-ben. St. Louis állomásig oct. 25.1840.

A' collmar-benfeldi vonal 1840-ben, a' königshofeni 1841 elején készült el.

Az egész strassburg-baseli vonal megnyílt aug. 15. 1841. évben, 134 kii.

hoszszasággal. — Elsass némelyly helyein az ujat)b idkben túlságos nagy

halandóság mutatkozott. Villermé számításai után Mühlhansenhen a'

gyermekek életének valószínsége születéskor a' megélhetésre nézve ugy
áll , mint 1 : 7%' ^' ^^ ^^n nagy halandóság. A' gyármunkásoknál

Mühlhausenben 100 szülöttbl 15 hó múlva már 50 hiányzik. Ennek oka

azonban abban találtatott, mert Mühlhausenbe ujabban igen sok, leg-

gyöngébb és leghitványabb fajú német u. n. ,,négres hlancs^' vándorolt

be, kik nyomorukat 's meztelenségüket mindenfelé elviszik magokkal.

Hogy a' nagy halandóságnak ilyly kivételes oka van és az nem anynyira

a' gyáréletnek tulajdonítandó , kitetszik onnan is, mert a' fels-rajnai

kerületben az arány már 1 : 13 Vj- És ugyanott a' Vesterling-íé\Q nagy

gyártelepitvénynél olyly hoszszas élet uralkodik, mint a' földmvelk
közt. — Sz. I.

Elssler Fanni, világhír tánczosn, ki mvészetében rendkívüli bájt,

kellemet és mechanikai ügyességet fejte ki , 's Európa és Amerika majd

minden jelesebb színpadán megfordulván , ro})pant hatást idézett el 's

tömérdek pénzt szerzett magának. Szül. 1812-ben Bécsben , 's Teréz

nénjével együtt a' Pálffy gróf-féle gyermekballétben nevekedett. Néhány
évvel ezeltt a' mi fvárosunkat is meglátogatá , nemzeti színpadunkon

is tánczolt, 's a' kitüntetés minden ovátíójában részesült. A' tánczmvé-

szetnek a' többi közt legérzékibb hatása levén , nem lehet csodálni , hogy

a' tömeg az ujabbkor! sylphidek villanyozó lejtéseit anynyira bálványozza,

mi azonban olyly túlságos 's lehet mondani, az rjöngéssel határos,

miszerint a' komolyabb gondolkozású embernek lehetlen a' divat ezen

kórjelensége fölött el nem szomorodnia. E' divatos mánia a' nagyhír
Gentz fejét is megzavará , 's a' státusférfiu szerelmi viszonya Elszler Fan-

nival ismeretes. — e.

Elsner János Gottfried, porosz királyi gazdasági tanácsos, a' gyakor-

lati valamint az elméleti német gazdászat körül sok érdemmel biró, szül.

Sléziában Gottesbergben 1784. Atyja szegény sorsú mezei gazda és

8ZÜCS vala; 's maga is atyja mesterségére volt szánva. Ifjú korában sok
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bajjal kcllc megküzdenie, inig tehetségeinek megtelel hatáskört 's

alkalmat sikerült találnia , melylyben tudományos miveltség utáni vágyát

kielégithet(5. Csak 17 éves korában érhette el azon czélját, hogy magát
magánoktatás által a' gymnasiumra elkészitse. Utóbb a' landshuti

lyceumba került 's négy év múlva, 1805-ben a' hallei egyetembe, hittant

hallgatandó. Itt tartózkodott mindaddig , mig a' jenai csata után az

egyetem felliiggesztetett , 's ekkor Waldenburgban két családnak lett

házi nevelje, 1807-ben Boroszlóban a' hittanjelöltek sorába vétetett föl.

Három év múlva falusi jószágot szerezvén fnöknéje, növendékeinek
oktatásán kívül a' gazdaságot is vezeté, 1814-beu pedig nül vévé fnök-
néjét 's a' hittannak teljes mellzésével kizárólag a' gazdászatnak szentelé

magát. A' falusi birtok eladása után több rendbeli gazdászati utazá-

sokat tett , mig 1822-ben a' münsterbergi városi javakat vévé bérbe.

1830 óta Bajor- és Csehországban, Austriában , Erdélyben a' merino
juhok tenyésztése 's terjesztése körül sokat fáradott. A' gazdászati iroda-

lomban már korán tett kísérleteket. Müvei közül megemlítjük : ,, Was
thut der Landicirthschaft Noth?^' (1823). — ,,Landwirthschaftliche Beise

durch Schlesien" (1823). — „Beschreihung meiner Wirthschaft zu Bein-

dorfin Schlesien" (1826). — „Meine Erfahrungen in der höhern Schaf-
zucht" (1827). — „Ubersicht der eiiropaiscfien veredelten Schafzucht"

(1828 -29). — „Schaferkatechismns" (1830). —A' juhtenyésztés körüli

irodalom egyik legjelesb müve: ,,Das goldne Vliesi oder die Erzeugung
und der Verhrauch der Merino-Wolle , in okon. merkant. und statist.

Hinsicht" (1838). — Egy minden tekintetben nevezetes munka: „Die
deutsche Landwirthschaft nach ikrem jetzigen Standé" (1830—32). —
Ebben a' német föld minségérl, az éghajlati viszonyokról 's a' német
tartományokbani földmüvelés különféle módjairól értekezik. Szól továbbá
a' földbirtok természetérl, a' gazdászatról , marhatartásról, kézi mun-
kákról

,
gépekrl, a' földmüveléssel öszszekötött mütani ügyességrl, épí-

tési módokról stb. ; végre vizsgálja az okokat , melylyek a' német gazdá-
szat felvirágzását elmozditák, öszszehasonlitja Németország gazdászati
viszonyait egymással 's a' külföldéivel , valamint közelebbrl felvilágosítja

az activ- és passiv-kereskedést is. Ezzel öszszefiiggésben vannak : „Die
Politik der Landicirthschaft." (1835) és „Hand- und Hilfsbuch für den
kleinen Gutshesitzer und Landmann." (1834) czimü munkái. Említésre
méltó még: „Wie soll der Landwirih bei der Erzeugung und Verwerthung
seiner Produkte spekuliren?" (IS'dQ) — „Gründlicher Unterricht in der
rationellen Schdferei" (1840) stb. — Ezeken kivül E., több gazdászati
folyóiratot is szerkesztett 's számos lapba irt ozikkeket. Neve a' gazdá-
szati irodalomban nagy tiszteletben részesül 's méltán tartatik az e' szak-
beli irók legnépszerbbjei egyikének. — P.

Elvenich (József Péter) bölcsészet tudora 's rendes tanára a' borosz-
lói egyetemnél , kir. könyvtárnok az ottani könyvtárnál, szül. 179(?-ban
Embkenben Aachen mellett. Tanítójának , //<'/v/ít'A"nek 's rendszerének
bátor és kitartó védelme által jutott nagy hirre 's vívott ki az ujubbkori
egyházi történet évkönyveiben érdemes helyet magának. A' münstori
akadémiában több évig hallgatta Hcrnies eladásait 's ez 1820-ban Bonnbu
hivatván, oda h követé 's folyvást legkitnbb tanítványai közé tartozott,
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1823-baii az utóbbi egyetemnél magán-tanitóként mködött 's itt még
több évig örvende Hermes meghittebb társaságának, vele naponként vált-

ván párbeszédeket theologiai és philosopbiai tárgyakról. IS^U-ben hivatott

meg a' bölcsészet rendes tanáraid Boroszlóba. Itt í'ejezéhe „Moraipliiloso-

/?Aíe"-ját , 's ada ki egy értekezést: ,,De Fichtei idealismo , dcque ejus

discrimine ab Hermesii realísnio." Hermes meghalván 183.5-ben, elkezd-
dött azon részint nyiltan, részint titokban folytatott harcz az ö rendszere,

vagyis inkább módszere és követi ellen , nielylynek következése la az

1835 évi sept. 26. és 1836 jan. 7-én kelt két pápai rendelet, mik által a'

Hermes által kiadott bevezetések a' ker. kath. theologiába 's az Achter-

feldt által kiadott ker. kath. dogmatikája fölött mondatott ki a' szigorú

Ítélet, mindkett a' tiltott könyvek közé soroztát ván. Ezen rendeletek,

mik roppant diadalkiáltozásra ragadák az ellenfeleket , birák E.-t az

„Acta Hermesiana'' kiadására. Ez leginkább a' pápa eltti igazolás végett

vala Írva, a' ki emiitett kárhoztató rendeleteiben Hermes és követi tanát

,,az isteni hitet lerombolónak" (fidei divinae eversivam) nevezé. — Ezen
„Actá-kat E., 1836 jul. 7. megküldé De Gregorio bibornoknak Rómába
azon kéréssel: hogy ha a' nmnkának sikerülne öt meggyznie a' felöl,

miként Hermes követi igazhiv fiai az egyháznak , menttek minden újí-

tási vágytól , 's a' szent atyának teljesen hódolók (maximé deditos), ez

utóbbinak irántok támadt gondjait eloszlassa 's a' németországi katholi-

kusok között a' békét ismét helyreállítsa. Itt nem lehet észrevétlen

hagyni, miszerint E. ugy ezen munkájában, mint késbbi mködéseiben
feltn rövid látóságnak és elfogultságnak adta tanújelét. Hermessel együtt

elismeré az észnek , mint ,,az isten legfbb adomán3'ának" azon jogát,

miszerint a' hittannak, melyly isteni eredetnek vallja magát, elismerésé-

ben csupán okoknak hódoljon : 's még is az ész gyarlóságából nemcsak
egy isteni revelationak, hanem egy csalhatlan egyházi tanítói testületnek 's

egy fbb magasztaltságnak (Erleuchtung) általános szükségességét ipar-

kodott bebizonyítani. Továbbá elismeré a' pápát, mint ,,Krisztus legfbb
helytartóját" 's az egyház fejét, kinek istentl adatott meg a' príncipatus

és ,,legfbb törvénykezési hatalom"; 's jogosítva hivé magát mégis bebi-

zonyíthatni, miképen a' pápa Hermes müveinek megítélésében tévedett.

— Az ügy több rendbeli válasziratokra adott alkalmat, végeldöntése

azonban hoszszura húzódván. E., Braun tudorral , a' bonni egyetemnél

theologia tanárával együtt elhatárzá magát ama kárhoztató pápai rende-

letek revideáltatása végett Rómába utazni. Az ottani tanácskozmányok
eredményét Németoi'szágbai viszszatérésök után „Acta romána^'- czírn

alatt adták ki, 's ebbl a' következt jegyezzük meg. — Rómában a'

legszivesb fogadtatásnak örvendett mind a' két utazó. Státustitkár Lamb-
ruschini bibornok nyilatkoztatá ki elttök a' pápa azon akaratát, misze-

rint Hermes munkáinak uj fordítása készíttessék 's hogy Roothaan jezui-

tagenerál van megbízva velk e' tárgyban értekezni, mit késbb egy
audientián magától a' pápától tudának meg azon megjegyzéssel, hogy a'

jezuítafönöknek teljesen hatalmában van a' német nyelv, 's azon intés-

sel, hogy legyenek tanulékonyak, mert nem azért jövének Rómába, hogy
tanítsanak, hanem hogy tanuljanak. A' kérdéses munkák uj fordítása

hoszszura húzódván , több sikertelen feleselések után a' pápa azon tana-
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cst adá nekik, hogy térjenek haza 's nuitassíík meg ott, miképpen hitök

nem más mint a' római. Ezután több rendbeli Iratok váltattak köztök és

Roothaon között. Hertnes tanainak elismerését 's ama pápai rendeletek

viszszavétclét nem eszközölhetvén ,,Meletemata theologica' czimiúiitt egy

terjedehiKs hitvallomást irtak , mit elmcnctelök eltt tanaik oklevele

gyanánt a' pápának akartak áltaUidni. De ez úton sem boldogvdhattak.

Roothaan már elébb figyelmezteté ket Augustiniis mondásái-a : „Roma
locuta, caiisa pnita."' Lambruschini bibornok végre tudtokul adá, hogy

sz. Péter széke tekintélyét nagy sértéssel illették, hogy további felese-

lések mitsem használandnak , miután a' sz. szék Ítélete rendithetlen 's

végül istenhez fohászkodik, hogy az alázatosság szellemét küldje rajok,

hogy általa az észt a' Krisztusnak vessék alája. — Németországba visz-

szatérvén, újra taniták Hermest és rendszerét elbbeni tanári adásukban

's szabadon védek a' kormány pártfogása alatt német tanítójuk 's meste-

rük Igazhlvségét a' római pápa kárhoztató rendeletei 's föltétlen csalhat-

lansága iránti követelései ellenében. St Elvenich 1838-ban klr. könyv-

tárnokká is neveztetett. iX.Eermesianismns ; Droste ; XVI Gergely'ssL' t.)F.

Elliaiicipatio. A' szellem idszakonkénti fejldése minden Idben
teremt kifejezéseket, miknek a' kor szükségei adják meg az értelmet.

Korunkban , az európai 's amerikai földrészekben a' szabadság eszméje az

uralkodó , 's ennélfogva ennek ellenkezje , a' szolgaság eszméjének is

okvetlenül élénken kell foglalkodtatni az elméket. Emancipationak neve-

zik azon actust , melyly által a' szolga szabaddá lesz. Eredetileg a' római

rabszolgánál használtatott e' szó , kit ura szabaddá tn. Késbb haszná-

latba jve , midn Amerikában a' néger rabszolgák szabaddá tételérl

kezdtek folyni a' tanácskozások. Ez id óta e' kifejezés gyakrabban vite-

tett át más regiókba is 's névszerint a' franczia júliusi forradalom óta

egyikévé ln azon sok jelentés divatos szavaknak, mik a' journallstica

termeiben fenhangon hanofoztatának. Itt különösebben a' hús eman-
cipatioját fogjuk röviden tárgyalni : (a' nk és zsidók emancipatiójá-^

ról \. nk ; és zsidóügy.) — Jelenkorunkban az anyagiság kifejtésére

nagyobb figyelem fordul, mint a' korábbi századokban. Altalánossá ln
a' hajlam ez iránt ; 's efféle irányzatok teremték a' hús emanclpatiójának

eszméjét Is. Igazi értelme a' fogalomnak ebbl áll: az anyag szükséges

eleme az unlversumnak , tulajdon törvényekkel bir 's a' szellem fölötte áll

ugyan az anyagnak , de ezt meg nem tagadhatja. A' természet megve-
tése, erszakos tagadása 's a' fölöttei önkénykedés kétségtelenül megbo-
szulják magokat a' szellemen , melyly azt teszi. A' szabad szellem a' hús-

tól azaz : az anyagtól , az érzékitl , a' természettl ne függjön ; szükség,

hogy ezalól emancipálja magát. Az emanclpatiookszerüleg abból áll, hogy
a' szellem a' természettel ugy bánik miként o' fogalom megkívánja, hogy
magát ennek sem alája nem veti, de meg sem veti azt, 's hogy annak
sem nagyobb, sem kisebb fontosságot nem tulajdonit, mint érdendi. Tulaj-

donképen a' szellem egész élete nem egyéb, mint lánczolata folytonos

emancipatio-tényeknek. Nevelés , erkölcs , vallás , mvészet és tudomány
positiv hatásukban egyszersmind negatív emancipatiók. — A' hus vagy
is, a' természet feljogosításában mindenesetre mértéket kell tartani *s van

bizonyos határ, mclylyen túllépni nem lehet. A' szellem csupán eszköz-
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nek tekintse azt önmaga felszabadítására. Mert ha az nem eszköznek,

hanem czélnak tzetik ki, akkor a' kivánt emancipatio helyett szolgaság

fog inkább támadni. Az érzékiség fog a' szellemen uralkodni 'e lerán-

tandja ezt magához, jóllehet ez még mindig szabadságával hizelgend

magának, melylyet élvezni leginkább képzelendi akkor, midn épen a'

szellem veti magát élvezetül a' húsnak karjaiba.— Ezen egyszer fogalmak

körül forgott szüntelen a' szellem és hus közötti harcz. Id folytán azon-

ban többféle érdek olvadván e' kérdésbe, ez nem érhette el teljes kifejl-

dését 's az ügy példátlan bonyolodottságban maradt. Kifejlési menetét

körülbelül igy lehet kimagyarázni. A' Napóleon elleni háború után, az

u. n. restauratio korszakában szükségképen kellé támadnia ama vágynak,

melyly a' megrendült jóllétnek szorgalmas földmüvelés, ipar és kereske-

dési üzletek általi emelésére lön irányozva. Ezen iránynak eredménye

jóllét ln 's az anyagi élvekbeni kedvkeresés , bizonyos túlbsége a' hus

nak. Ezen irány ellenében egy másik állott , melyly eredetét szintén az

1806— 15 évi tapasztalatok megrendít komolyságában vévé. Támadtak,

kik az életet méltósággal, erkölcsileg, istenfélleg akarák élni ; ezen irány

egyoldalúságából támadt a' pietismus. A' 1830-iki júliusi forradalom

azonban egy sereg eszmét ráza fel , mik már régóta szunynyadni kezde-

nek; az egyeseknek személyes hite újra felébredt, 's a' jelenkor, a' világ,

a' földi lét stb. újra derült fényben ragyogának. A' népek tagadhatlan

rokonszenveket nyilatkoztatának 's a' fiatal emberek határzatlan ideálok-

ban rajongtak világérintkezés , világirodalom stb. körül. A' világgondola-

tok, világszivek, világfájdalmak 's más effélék megkezdek dulásukat. A'

jelen hatalma által megragadva a' pietismus túlvilági menynyországa
ellen fordultak az érzemények, 's elég ert találának önmagukban, hogy
azt nélkülözhessék. A' német és franczia irodalom mutatja fel ennek leg-

több jelét 's Hegel philosophiája is viszonyban van ez ügygyei. — Az
els, ki a' husemancipatio evangéliumát határozottan kimondá, /íeme volt

azon czikkekben, miket a' júliusi forradalom ótaalapitott „Reviie des denx

mondes^' czim párisi folyóiratban a' német irodalom fell irt 's mik
késbb német kidolgozásban is többképen jelentek meg. Alaptévedés

nála , miképen a' kereszténység fogalmát annak némelyly történeti elvál-

tozásaival , névszerint a' középkor zárdai szigorával cseréli föl, 's itt nyílt

oppositiora kelvén ez ellen, azon szükségességnek támogatásában, miké-

pen az érzékiségnek meg kell adni a' mi az övé, fölhevül a' frivol epiku-

reismusig, túlheves vágyainak tárgyait a' Rocher cawca/-bani ebédek,

nymphatánczok 's kéj szikrázó ölelések teszik 's e' vágyainak nyilt beval-

lása közben comicus szinteséggel tárja fel a' kornak 's önmagának rok-

kant tehetetlenségét a' természet kivánatainak erteljes kielégítésére.

Heine feljajdul az anyagnak a' kísérteties szellemiség általi érdemetlen

lealáztatásán 's a' szellemnek minden kintóli felgyógyulását hirdeti,

mihelyt ez az anyagnak édes jármát kész leend viselni. Azok között, kik

e' téren , Heineti sok tekintetben eltérleg mködtek , megemlítend
Wienharg („Aesthetische Feldzge", ,,Wanderungen durch den Thler-
krels") Lauhe (,,Das junge Európa" regény, „Liebesbriefe," ,,Reiseno-

vellen",) Mundt („Madonna, Unterhaltungen mit einer Heiligen") 's

némileg Gutzkow is („Wally," „Vorrede zu den Schleiermacherscíien
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Britten ber die Luciiule Fr. Schlegers.") Mindazáltal ez utóbbi nem
auynyira a' hús, mint inkább a' n cniancipatiójára törekszik. Ftárgyát
teszi korunknak a' núatti ostorozása, hogy a' gyöngédérzetet , az idylli

csöndéletet elveszte, 's a' két nem között bizonyos szivíiidegséget teremte,
melyly csuj)án az érzékiségnek minden mélyebb rokonszenv 's nagyszer,
merész

, genialis kicsapongás nélküli vad íÖlhevülését engedi meg. Sok-
kal számitóbbak vagyunk, semmint fönségesen epedni és sokkal inkább
erkölcsileg szinlk, scmnúnt kolossális kicsapongásokat merni bírnánk.
— Francziaországban a' St. Simonismus nieorendité a' házassáo- intéze-
tct , az elválást ugy íogvan tel mint a' házassági élet csaknem elhárithat-
lan oldaliít 's a' házasodást kísérletnek, provisorius cselekménynek ala-

csonyítván le. Sa/tcl George is irt a' Júliusi forradalom- óta több regényt,
nielylyben megmutatá, niiképen a' házasság igen gyakran nem az, minek
fogalom szerint lennie kellene. Névszerint„L(7í«" regényében azt igyekvék
bebizonyítani, hogy a' szerelemnek épen ugy van meg szellemi mint érzéki,

eszményi, mint való oldala, 's hogy minden olyly szerelem, melyly ezen ele-

meknek csupán egyikét vagy másikát 's nem egyiket a' másikban óhajtja,

szükségképen önmagát semmisiti meg. ,,Lélta" enné\(og\a, egyike a' legne-

vezetesebb didacticus regényeknek. Lélia és Zingelina , annak nvére,
elpusztiták iS/e/wo költt, ki az elshöz annak lelki nemessége 's szellemének

fönsége által voltcsatolva, míg az utóbbihoz érzékiségének heve, öleléseinek

phantasiája's izlésteljes luxusa ragadta 's mint költ nem mondhatván le

sem a' szellemrl sem az anyagról, következetesen áldozatjává lesz ketts
szerelmének, liXetíxviozWi „Alfréd de Mussef' „Les confessions d'uti enfant

du siécle'" czimü regénye is. — Megemlítend még itt Hegel philoso-

phiája. Ennek tanai okozák,hogy a' túlvilágra hivatkozás, az utánai

vágyakozás, ama szinlés, melyly látszólag a' testi világban kielégítést nem
talál, ama gondolat nélküli álmadozás, melyly a' túlvilágra irányzott rest

pillantása miatt az isten közelségét a' földi létben látni nem akarja, mind
tökéletesen elvesztették hitelüket. A' túlvilágba áttett dolgoknak már e'

világoni jelenlétét tanitá, melyly nem egyéb, mint kiengesztelése a'

menynynek a' földdel. Könynyen elgondolható , raiképen ilyly világnézet

eredeti, igaz, valóban keresztényi mélységébl nem nagy nehézséggel csa-

A'artathatott , élvszomjas , erkölcsileg közönyös és az akarat rugerejét

megöl mindennapi epikureismussá. 'S miután a' fent nevezett német írók

csaknem mindnyájan Hegel philosophiájával többféle öszszeköttetésben

állottak , történt hogy az utóbbit tartották a' húsemancipatio tana szüle-

tése körül egyik f tényeznek. — Mindezen tények alapján nagy
polémia indult meg a' német irodalomban, melyly idszakonként mindig
több írót foglalkodtatott 's mindig nagyobb fokra fejldött. Heine az érzé-

kiséget általában veszi a' szellem arrogantiája ellen ótalma alá. Wienbarg
a' szépséget akarja az anyagi világ lelkének tekintetni. Laube derültséget

akar és csinos társadalmiságot. Mundt a' kereszténység titkaiba mélyed,

Így akarván a' szellem és anyag ellentéteit kiegyenlíteni. Uuti^koic köz-

vetlenül a' társadalmi intézeteknek fordul. A' házasság azon intézet,

melylyben természet és szellem, érzelem ésgc ndolat elviilhutlan egységgé
olvadnak, hol tehát annak is, mit húseman(,i[)atíonak nevezünk, leg\ ilá-

gosabban kell kitnnie. Mcn-ivi fanatismusa a :ynyira ui>;at, miképjii ez
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eszmét olyly nyersen foga fel , mintha itt csupán orgiákról, milylyenek a'

regensség alatt valának , volna szó , vagy pedig tordelli meztelenségek-

rl. Legújabban a' liúsemancipatio eszméje fontosabb kérdések eltt hát-

térbe lépett. Teljesen megfejthet a' félre vezetett 's elcsavart kérdés, ha

azt állítjuk fel vezérelvnek, hogy minden müveit ember önmaga keblében

viseli a' megengedett 's meg nem engedett érzéki élvezet feletti határo-

zást, 's hogy ott, hol nyers élvvágy vagy gyarló fejlógatás és komorkór

nem jutott uraságra , a' természetes és az erkölcsi korán sem jelennek

meg olyly ellentétben , hogy egyik a' másikat kénytelen legyen ,
önfen-

tartása végett, teljesen kizárni. — A' magyar irodalomban csupán néhány

ujabbkor! Íróink müveiben látszik meg a' vitatott eszme hatásának némi

nyoma. Különben is a' magyarnak soká tartott elszigeteltsége^ megörzé

benne ama majdnem idylli egyszerséget , melyly érzéki élveit soha az

erkölcsileg és aestheticailag szépnek korlátain tulcsapongni nem engedi,

íróinktól, a' legújabb idökbeni némelyly utánzó tehetségek csekély kivé-

telével , a' „pruderie"-nek egy nemét nem lehet megtagadni. — P.

Embertan. (Anthropologia.) Azon irány, melylyet napjainkban a'

törekvések, cselekvség és vonzalmak vnek, egészen anyagi. Mindaz, mi

korunkban nagyszer történt , fleg az anyagi haladásnak 's anyagi esz-

közöknek tulajdoníttatik. A' tudományok 's minden szellemi vizsgálatok

csak anynyiban méltányoltatnak, a' menynyiben tettleg alkalmaztathat-

ván, gyakorlati sikerre vezethetnek. Minden elvont , az anyagi léten túl-

szárnyaló elméletek, melylyeknek valóság nem felel ,meg, elveszték

becsüket. Ilylyen a' jelenkori bölcsészetnek jelleme is. Es ilylyen azon

mködés is, melylyet az ujabbkori bölcsészek az antropológiában kifejte-

nek. Mióta az ujabb bölcsészet az embernek valódi, tettleges létezését

veszi tárgyául és iránypontjául , és ennek folytán mindazon eszméket 's

képzeleti tárgyakat, melylyek a' létezésen kivül és túl vani-.ak , elveti és

kizárja körébl , szükségkép egészen más , és magasb tekintélyt nyert az

embertan. Az ember, a' mint van, önmagában anyagi és szellemi tehet-

ségeivel képezi a' gondolkozásnak és elméletnek kizárólagos tárgyát,

részint magán-, részint társi öszszeköttetésekben fordulván el. Ezen uj

irány óta majdnem az öszszes bölcsészet , az anthropologiában pontosul.

Mert a' bölcsészet midn minden túlvilági irányt, és emberen kivül fekv
vizsgálatokat elvet magától, szükségkép anthropologiává vált. Ez az

ujabb idben felvett irányánál fogva kizárólag természettanná fejldött

ki , melyly a' legújabbak által az ember természeti történetétl elkülö-

nöztetik. Az ember természettanilag vizsgáltatván, szellemi és anyagi

lény szempontjából csak anynyiban tekintetik , a' menynyiben phisikai

és szellemi mködései, tettei az eredményben megkülönböztethetnek , kü-

lönben azon válaszfal, melyly a' test és lélek között vonatott a' régibb

bölcsészek által, nem ismertetik már. Legtöbben az ujak közül az erk és

természet fejtegetésénél is öszszekapcsolják az anthropologiában a' testet

a' lélekkel. Mások az emberi természet nyilatkozatai és hatásai után három
részre osztják. Ezek a' phisiologia, melyly a' gyógytan körébe esik, 's mint
olylyan az emberi mszerek , és mködések rendetlenségeinek kiegyenlí-

tésére nézve érdemel legfbb tekintetet. Ez okból orvosi
,

gyógytani

anthropologiának is neveztetik. A' másik a' psyrhologia, melyly azonban
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legújabban egészen a' 'ermészettan elveire alapíttatott; és az u. n. anthro-
pognosia , melyly a' bölcsészeti szabályoknak és búvárkodásoknak kizá-

r»ílag az életre való alkalmazásában áll. Ez az, melyly a' valódi ember-
ismeretet tárgyalja. A2 orvosok egy más anthropologiát is állítottak fel,

melyly azon gyógyszereket adja el , melylyek az emberi természetbl és

testbl szereztetnek , máskép : matéria tnedica. Az ujabb hittanárok

,,Anthropologia*' alatt azon tant értik, melyly az embernek szellemi és er-

kölcsi tulajdonait magvarázza, a' menynyiben a' valláshoz viszonyban álla-

nak. Az anthroj)ologia egészen a' materialismusra alapíttatván az ujabb
korban, és csupán a' természeti törvények alkalmazása alá esvén, mint ily-

lyen legvégsre vitetett Stirner által. Ez : „Der Einzige vnd sein Eigen-

thiim' czimü munkájában, kizárólagos tárgy és czélnak csupán az önma-
gában álló személyiséget állította fel. Szerinte a' valódi ember nem tár-

salmi viszonyaiban , hanem önbensségében áll elttünk. Szerinte nem
léteznek semmi általános gondolat , semmi általános törvény. Ezek
valódi merényletek 's bilincsek az ember szabadsága ellenében. Altalok

megsznik az ember önmagában 's önmagának élni. Mert mködése,
iránya, hajlamai általuk önlétüktl elvonattatnak, és egészen elvont, elkü-

lönzött, léténtuli lény felé kényszeritetnek. Csak az önzés, öntetszés , és

vágyak képezik az emberi természet valódi törvényeit. Minden eddigi

bölcsészet-, történetek-, emberi mködések- és erényeknek lényege

egyedül csak az önzés volt, 'stb. 'stb. Ilyly szempontokra fekteté Stirner

az anthropologiát. A' többi ujabbkori bölcsészek a' szellem , a' lélek ön-

állóságát szinte nem ismerik ugyan el , 's az , mint elkülönzött, vagy mint
a' régi iskola szerint felsbb , magasztosb , és uralkodó lény , nem képez

az anthropologiában íülön alkatrészt. Nem vétetik a' szellem többnek,

mint a' minek tettleg s valódilag mutatkozik, t. i. a' testi organismus
egyik mködésének, az öszszes testi mszerek egyik kifejezésének. E' téren

mködései öszszevágnik a' szorosan vett phisikai mködésekkel. A' gon-
dolatok, eszmék nem tagadtatnak, hanem a' természettani törvények alá

rendeltetnek. Bekebeleztetnek a' testiségbe, vagyis a' testi létmüszerve-

zetbe. St elismertetett az is, hogy az eszmék képezik azon vonalt, melyly

felé kell az életnek vonzódni 's törekedni ; és azon törvényeket , melylye-

ket mködéseinkben kövessünk. A' orondolatok, az értelmiség az élet és

testiség vezérpontjai gyanánt tekintetnek. Azonban Stirner egészen meg-
semmisiti a' gondolatok lételét 's hatalmát. Nála a' szellemrl és lelki

mködésekrl többé nincs szó, minthogy azok énjét túlszárnyalják és

általánosságra emelkednek. így anthropologiája kizárólag és egyoldalulag

pusztán érzéki tant foglal magában. A' legujabbkor a' bölcsészet terén

az anthropologiának egészen természettani irányt adott. A' testi érzékek

's mködés szabályai , rendszere és ismeretei képezik a' lényeges 's ftu-
dományt. A' metaphisikai elvont gondolkozástól, az eszmék elvont vilá-

gától, az üres képzelgésektl és agyteremtményektl az ujabbkor egészen

elfordult. Mindenben csak valót, tettlegest keres. Minden gondolatnál és

szellemi kifejezésnél , 's mnél csak az életre való alkalmazhatást keresi.

Sokkal inkább mint valaha k(''[)ezi a' társalniaknak fczi'lját a hohlogság,

jóllét, a' szükségek és anyagi szenvedések kizárása, vagy enyhitése. Az
elméleti bölcsészek kormányzók, státusférfiak, elvesztették hitelüket. Min-
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denben csak a' valódi életnek kifejldése kerestetik. Ez okból az anthro-

pologia csak mint természettan érdemel figyelmet és részvétet, melyly t. i.

az emberi boldogság és jelenleg nyilvánuló irány elmozdítására szabá-

lyokat és ismereteket nyújthat. Az anthropologia csak mint ilylyen jelenik

meg jelenleg az élettudományok sorozatában. Ezen anthropologia szerint

a' kül- és bels élet egymástól elválhatatlan és észszerüleg elkülönözhe-

tetlen. Ezen szoros kapcsolat vonja az embert a' társalmi viszonyokhoz is.

Itt egy uj kapocs keletkeaik, melyly szinte felbonthatatlan. Es ez egy
másik iránya és kifejldése az anthropologiának, melyly annak ujabb ér-

deket , kifejldést és fontosságot szerzett. Elvonta a' bölcsészt az emberi

természet és mködés elzárt, korlátolt fejtegetésétl; kiterjesztette a' ter-

mészeti törvényeket és vizsgálatokat a' társalmi viszonyokra. Es felállí-

totta azon elvet, miszerint az ember önmagában semmi , hanem ember
csak anynyiban , a' menynyiben a' társalomnak egy alkatrészét képezi.

A' viszonos szeretet, rokonulat a' végirány. A' társalmi együttlét és

közremunkálás a' lényeges életeszköz. Az én feloszlik a' társaságba. Az
önzést a' társalmi rokonság váltja fel. Az anthropologia hivatásául már az

ilyly öszszekapcsolt, egy egészszé rokonult élet , és az ilyly viszonyba
állított ember ismertetése van kitzve. Ez szerint az embernél , vala-

mint káros elkülönözni alapban a' szellemi és anyagi élet 's természet

magyarázatát , ugy szükség, hogy ezen ismertetések csak ugy történje-

nek, a' menynyiben ember emberrel köz együttléteiben , közre munkálko-
dásban jelentkezik. Az emberi természet fejtegetéseit társalmi tanra kell

emelni. Az anthropologiának társalml, öszszes létmüszerek tudományává
kell kifejldni. Nem elkülönözve kell magyaráznia az ember tehetségeit,

ereit, minthogy Így elvontan az ember semmi czélra sem szolgálhat, és

önmaga sem érhet el semmi czélt is. Hanem a' társalmi együttlét befolyása

alatt szükség az emberi természetet vizsgálni. Mint ilylyen társalmi tud9-
mány a' bnvádi eljárás szempontjából is különös figyelmet érdemel. Es
pedig annál inkább , minthogy a' polgárlsodott kor mindinkább elfogad-

ván az esküdtszéki bíráskodást, a' független önmeggyzdés teszi az Íté-

letek alapját. Arra pedig az emberi természet ismerete , az emberi erk
kifejldésének és sok oldalú nyilvánulásának tiszta tudata igen nagy befo-

lyással van. Némethonban az ujabbkor legtöbbet talál valamint az egész
bölcsészet, ugy az embertan kifejtésére nézve is. Kant anthropologiáján
kívül, melyly 1833-ban 4-dik kiadásban részesült, figyelmet érdemel

:

Schuhe psychische Antrop. (Gött. 3-ik kiadás 1826.) Burdach : Der Mensch.
(Stuttg. 1837.) Choulant : Anthropologie für nlcht Aerzte (2. k. Dresda
1828.) Rudolphi : Grundriss der Psychologle. (Berlin.) Hartman : Glück-
sehgkeitslehre. (Wien) 'stb. 'stb. — Sz. I.

Emigratio 1. Kiköltözés.

Emil (Miksa Auguszt Károly), hesseni herczeg, szül. 1790. Darmstadt-
ban; hazájában már korán lépvén katonai szolgálatba, 1812 óta a' hessen
nagyherczegségi osztályok vezére volt, a' rajnai szövetség seregei között,

's bátorsága és éles látása által Napóleon figyelmét is magára vonta, kit

Moszkváig kisért. A' lipcsei csata után a' szövetségesek által elfogatván, a'

megváltozott politikai viszonyok következtében 1814 és 1815-ben a' hes-

seni seregek élén Franczlaország ellen szállott táborba. A' késbb bekö-
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vetkezett alkotmányos mozgalmak körül fontos szerepet játszott a' hes-
scni nagyhoségben. Tagjává lün az els háznak 's ezen minségben a«
elvkérdésekben és státusjogi tárgyalásoknál mindig a' legszigorúbb kato-
nailag monarchicus értelemben mködött, mi mellett eszélyt, tevékenysé-
get, sok oldalú ismeretet és ügyes eladást nem lehet tle megtagadni.
Az uj alkotmány behozatala óta, melylynek elökészitö tanácskozmányai-
ban 1820-ban is részt vett, jelen volt minden azótai országgylésen,
lö32-ben pedig épen az els kamra elnökévé Ion. Id folytán számos
Ízben kitntetett 's kifejtett elvei arra birák a közvéleményt , miszerint
minden reaetionarius intézkedést, melyly 1830 óta gyakrabban tnt fel

a' hesseni nhgségben, leginkább az befolyásának tulajdonitott. Általában
t tartották legfontosabb embernek a' státusban, 's azon hit vala az ország-
ban elterjedve, hogy beleegyezése nélkül semmi némileg fontos határozat
nem hozatott. 1834 óta elbetegesedvén, elnöki helyét letette. A' herczeg
hesseni katonai frangjain kivl több év óta Austriában is altábornoki 's

^oY gyalogezred tulajdonosának rangját viselé 's mindig különös von-
zalommal volt a' katonaság iránt. — P.

Emlékek. Azon buzgalom, melyly a' valódi érdemnek jól választott 's

mindenki által meglátogatható helyeken épitési-plastikai emléket áUit,

dicséretreméltó jelensége az elrehaladt mveltségnek. A' melyly orszá-

gokban a' közügyek iránt élénk részvét van : ott általános a' meggyz-
dés, hogy a' haza jelesei, a' hazai dicsség 's jóllét elmozditói méltán
igénylik a' kitüntetést, miszerint az utókor számára érczben 's márvány-
ban örökittessék meg emlékezetk. Annál rútabb azon nyilvános hazug-
ság, melyly alacsony hizelgésbl az emberiség elnyomóinak 's ellenségei-

nek emel emlékeket. Ha korunkban a' neveket 's eseményeket hiven fel-

jegyzi is a' történetírás, 's bvebben, mint a' rövid emlékiratok; tagad-
hatlan mégis az emlékek érdeme; merta' hs sirján álló k egészen más-
kép beszél a' látó vándornak 's utódnak fogékonyságához, mint a' legékes-
szólóbb könyv, melyly csak lassankint hat az olvasóra. A' hódolat, melyly
ez utón az igaz érdem iránt mutattatik , és számára a' siron túl is fen-

marad, legjótékonyabb befolyással van a' népre , mert a' hálaoltárokon,
melylyek áldásdús emberi 's hazafiúi hatékonyság emlékezetének szentel-

vék, gazdag 's egésséges táplálatot nyer a' magasérti lelkesülés, a' jóbani
verseny, 's a' felleng hazafiság lángja. Bens életünk , 's a' mvészet
szikrája, melyly abban lakik, a' helyett hogy egyes nagyok 's dúsgazda-
gok tereméibe zárkóznék, kilép a' térre 's utczára, mint az ó-világban , a'

sokaságnak szép tekintetet nyújtva, a' letnt nagyokkali fajrokonság

emel érzetét ébren tartva, 's a' köziMpi világ tolongásában eltompult

szemeket széphez 's magashoz szoktatva. Elbb kevés tekintet volt ezen

emlékek állításánál a' valódi mvészet igényeire ; megelégültek vele, hogy
a' hála nyilvános jeléül bármit oda állituttak az utczára vagy egyházba, 's

minél nagyobb költségbe került a' küls ezifraság, annál inkább hitték,

hogy szükségtelen a' szellemi részre is figyelemmel lenni. Ezért lan-

gyos és közömbös kiváncsiság volt minden , a' mit ez emlékek gerjesz-

tettek. A' felállítási hely többnyire olyly roszul választatott, hogy elnyom-
ta az emléket, vagy elnyomatott azáltal. A' londoni Westminster-abbey és

Pál templom endékeinek nagyobb része uem tesz kivételt e' vád alul. At
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ujabb történet következetdús napjai lényegesen módosították az emlékek-

rli nézeteket, azt tanítván, hogy a' memlékeknek is megvan saját szívhez

szóló nyelvük. Még kevés évek eltt köztetszést reménylettek olyly emlé-

kek számára, melylyek az értök csodálatát megnyert antik remekekhez

közelitettek. De az antikszerü emlékek a' népre nézve csak akadémiai fel-

adatok 's hideg becsülés tárgyai, míg minden olyly mü, melyly a' kort híven

's teljesen képviseli, öszszenö a' nép szeretetével, 's biztosítva van annak

részvétérl. Most már a' 19-dik század közepe embereinek számára alig

lehet római costumebe öltöztetett emlékszobrokat képzelni , mikint ezek

még Il-ik József korában is szokásban voltak. Minden kornak meg vau

saját szelleme ; 's e' korgéniuszt kiismerni a' valódi mvész feladata. A'

szabadság ujabb harczai óta a' mvészet is olyly irányt vett, melyly rokon

a' democratiai elvvel. Mondhatni , hogy a' mvészet democrata lett,

mert érzeni kezdé a' szükséget , hogy a' népben él érdekre támaszkod-

jék. Csak azon nevezetes mozgalmak óta az európai népek szellemi életé-

ben, ln megismerve, mllyly helyes 's milyly dics, ha a' nép nagyainak

emlékszobraí állanak a' városokban , hol azok éltek 's hatottak. Legyen
bár igaz , hogy itt-ott az emlékek felállításával méltatlan játékot ztek,

hogy nyomom egyéneknek adatott elsség a' valódi érdem felett , hogy az

emlékdüh nem pirul az alamizsnaperselyt évekig keringtetni 's ilyly czím

alatt öszszegyjtött nagy öszszegek czél nélkül elpazaroltattak, vagy olyly

diszitvényekre fordíttattak, melylyek nem képesek a' korirányt mvészi-
leg képviselni; legyen igaz az is, hogy pártnézetek uralkodtak : azért az

emlékállitásí buzgalom mindenkor a' nép nagy köreiben fejledez mvé-
szeti érzet eredményéül 's egyszersmind emeltyjéül tekintend.

Emlékekrl szólván, els helyen említend a' hatalmas Anglia, hol soha

nem szn szokás volt a' közliálaérzetet állandó , 's önkéntes adakozá-

sokból eredett memlékek által fejezni ki.Nem említve itt azon nagy nemzeti
emlékeket, melylyek csaknem e' nagy nép erteljes akaratához mérve is

igen óriásiak voltak, mint p. o. a' Themse-Tunnell , az uj parlamentház

'sat. az ujabb korbeli tiszteletemlékek száma sem csekély Angliában. A'

Waterloo téren, Londonban, ott áll 1834 óta York berezeg óriási érez

szobra, Westmacott mve, közel hozzá ///. György érez lovagszobra,

Wyatt mve, melyly 1836-ban lepleztetett le, ugyanazé a' St.-James park

kapujánál. ///. György királyi családja még egy másik emlék által is

megünneplé a' szokásos hálát, melylyet IV-ík Györgynek emeltetett a'

St.-Jaraespark bejárása eltt, Chantrey által. ÍV. Vilmos királynak

Wight szigetén emeltetett emlék. A' Páltemplom emlékei dr. Babing-
ionéval szaporodtak, Behnertl, ki ezáltal dijt nyert, és James Berryé-
val, Westmacottól , melyly által Bedford hg. tiszteié meg a' Morning
Chronicle alapitójának emlékezetét. Canning György emlékét márvány-
szobor dicsíti a' Westminster-abbeyban Chanfreytöl , 's egy másik ércz-

szobor a' parlamentház közelében. Grey és Peel szobrai a' windsori galle-

riában állíttattak fel,'s/F.F?7mo5 háladatossága /{"eaís admirálnak a' green-
vichi kápolnában állított emléket. Nagyobb arányú azon emlék , melyly

1838-íki határozat nyomán Wellington berezegnek állitatott Greenwich-
ben, Wyatt mintája szerint, Chantrey által készített mellszoborral ékesít-

ve , melyly lovagszobron a' személyes hasonlat sokkal nagyobb , mint



48 Emlékek.

azon Acliill szobron, melylyet Wellingtonnok és seregének angol hölgyek
emeltek 1822-ben a' Hydepark bejárásánál. Ilyly köz és nemzeti jelent-
ség emléket nagyobb számban nmtat Anglia a' fvároson kivül is, mely-
lyck annál nagyobb figyelmet érdemelnek, mert politikai befolyáson kivül

származtak, melyly emlékeket épit, de fel is dúl, mint III. Vilmos szobrát
Dublinban, melyly l8ol)-ban a' légbe vettetett, 's az orangc-férfiak által

ismét felé[)ült. Nelsonunk a' Trafalgar- squaren colossál emlék állittatott.

W. Scott emlékezetének megörökitésében Edinburgh és Glasgow versenyez-
tek. Edinburgh 1201. magas góth torony által tiszteié meg Co/Zíon /«'// tete-

jén, melyly alatt a' költ szobra, áll Stealtöh Shakspearenek a' Themsetorko-
latánál emeltetett roppant nemzeti emlék. A' költ szobra 801. magas, 'sGO

1. ujagas talapon áll. Burns költ emléke Dumfriesben TurnerellitöX, hasonló

W.8cottéhoz.Z?í/rí>/mak több emléke közt nevezetes az, melyly a' Westmins-
terabbeyba volt teend, de a' papság vak buzgalma által oda tétetni nem
engedtetvén, jelenleg a' oambridgei egyetemi könyvtárban áll. Thoncal-
se/i müve, aláirás utján készülve. Hasonló részvét mutatkozott Wilber-

f'orce endéke iránt, melyly 18o3-banHullban állittatott fel; Wattnak pedig

a' gzgépek feltalálójának, Manschester emelt Chantrey-alkotta emléket.

Ugyanannak szobra 1838-ban Greenockban , déli Scótiában is felállítta-

tott, carrarai márványból. Aíanchesterben, az ipar thrónja körül, Eyerton
lord megelzte a' köz óhajtást, miszerint Bridgewater berezegnek óriási

képszobra állitassék fel; e' munka Ca/«jt>fte//é. Egyesek tisztelete 's kegye-

lete más helyeken is pótolta a' nagy közönségét, igy p. o. Skótiában
Beauvraggieban, néhány egyes polgár 30 1. magas szobrot emelt Suther-

land berezegnek, melyly Theakstone müve. Huskisson szobra Liverpool-

ban, Grey gróf 120 1. magas emlékoszlopa Newcastleben {Bailey mun-
kájaj, Wicliff ví\áv\knjei\\\éke,\j\\ttevvfOxÚ\haTi (Westmacottól) nem egé-

szen pártatlan részvét teremtményei ugyan , de az illetk halála után

emeltetvén, az ilyly halottitélet szinteségén nem lehet kételkedni. Az
angol eudékek során emiitjük még Bentink Vilmos emlékét is Calcuttában

Weslmacottól , 's Moore Tamásét Bombayban , Chantreytöl; valamint

Wolfe tábornokét a' quebeki sikon, melylyet l'^2>b.Aylmer lord állittatott.

Francziaország a' júliusi forradalom óta anynyira elhaladott min-

dennem intézeteinek nyilvánosságában, hogy a' mvészet alkotta nyil-

vános kitüntetések is, a' mvészet nagy terj munkássága 's a' francziák-

nak a' külsségek iránti sajátságos izlcte mellett , elbbi korszakokhoz

képest tetemesen szaporodtak. Mig a' központosító fváros , az uralkodó

Paris közemlékekkel diszlti magát , melylyek fényük 's nagyszerségük
által majd vérmocskolt iielyeket fednek el.majd ismét elfelejtett gyzelmeket
hoznak viszsza endékezetbe : a' megyei városok is iparkodnak részt venni

a' közdicsségben saját kerületk nevezetes féx'fiainak emelt endékek

által. Az elrideglt Versailles újra feléledt a' franezia évrajzok különféle

szakainak dicsemlékei által; Paris város határszélét a' nagy gyzelmi ív

ékesiti ; a' Madelaine-egyház, szép faragványaival, nagyszer disze a'

városnak, a' Louvre, városház, Öz.-Genovéva-egyház, építészi 's mvész-,
iskola fel- vagy újra kiépítése mindnyájan alkalmat adtak történeti

momentumok dicsítésére ; azonban Paris emlékei többnyire elvesznek a'

tömött és szk helyzetben, hová szoritvák, 's melyly szabad átnézést 'a
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kedvez lútpontokat nem enged. De el kell ismerni, hogy Parisban a'

mvészi Ítéletnek nagy befolyás engedtetik, 's hogy nevezetesb uj építé-

seknél 's elbbiek kiujitásánál nagy tehetség mutatkozik a' megfelelnek
feltalálásában. Lajos Fülöp örömest épített , 's a' lehetségig pompásan;
építészek, kik már Napóleon alatt névre kaptak, legszebb terveik elmoz-
dítójára találtak benne. Az('rt a' styl , melyly ama korszak emlékeit jel-

lemzi, némi változtatással legújabb korban is uralkodó volt, bár a' roman-
tikái iskola itt is ers harczra kelt már az ósdi müszabályok ellen. Napó-
leon szubra a' Vendome-oszlopou , elhagyván a' classíkai mezetlenséget,

öltönyt 's kalapot visel. A' dicsségre olyly igen fogékony franczia fajnál,

az egyes osztályok részvéte versenyezve vetélkedik az ilyly czélokra soha-

sem fösvény civillistával. Pericr Kázmér emléke a' Pere- Lachaise teme-

tben Dávidtól, Boyeldieu, Moliere emlékei, ez utóbbi a' Ríchelíeu utczán,

szemközt azon házzal, melylyben lakott, Lafayette aranyozott ezüst dísz-

edénye, melylyet Francziaország öszszes nemzetrsége nyújtott fnöké-
nek, egyenkint aláírás utján jöttek létre. Hasonló módon keletkezett

Dampierre emléke a' condei 's párisi utak öszszejövetelénél. Csupán az

államtól származott a' Bastilletér 158 1. magas érezoszlopa, a' szabadság

szobrával, melylynek létre jötte elfelejteté a' bevégzetlen elefántot ugyan-

ott. A' fvárosnak e' nagy közemlékeinél több gond , ízlés 's czélszerüség

mutatkozik , mint azon magánemlékeknél , miket fényleni vágyás vagy

kegyelet a' Mont Louisra ültet. Itt, tekintet nélkül helyre 's czélszerü-

ségre , keresett és bizarr iránti elszeretett 1 vannak vegyítve egyiptusi,

görög 's góth emlékek, a' szándéklott benyomást rongálva 's megsemmi-
sítve. A' harczi dicsség, melyly ekkorig emlékek által ln kitüntetve,

csaknem kizárólag napóleoni idké. Napóleonnak gránitoszlopa van Ajac-

cioban , hol szüléi birtoka volt, Bessieres és Murai Cahorsban , Kleher

Strassburgban, Mortiér Lilieben nyertek emléket 'sat. De a' tudomány és

mvészet se maradt kitüntetés nélkül. CorneUle 's Boyeldieu Rouenben

(David d'Angerstöl);fíer«arí/m deSt.-Pierre Kíivrehen,Montesqmeu 'sMoii-

taigne Bordeauxban , Fénélon Carabrayben, Rahelais Meudonban, Cuvier

Montbeíllardban, Chaptal Amboiseban, ChanipollionYigeachan, Guttenberg

Strassburgban, Cw^ac/?/* Toulousban, dicsíttetett cmlékkel'sat. Dávid mü-

vei ismeretesek a' külföldön is, és e' nagy mvész, ha nem maradt is kül-

földi nézetek befolyása nélkül, eredeti egyéniségét sohasem tagadja eh —
A' szomszéd Belgium, e' franczia befolyás alatt álló szép kis ország, szinte

nem haoryta emlék nélkül íüffo;etlenséo;ét. Brüsselben ott áll az 1830-íki

hsök eszmedús emléke. A'martyrok terén, muiek mar neve is emlék, heefs

terve szerint a' szabadság szobra emelkedik nemtktl környezett sarco-

phág felett; Lothringeni Károly Sándor berezeg emléke is helyreállíttatott

's a' St.-Gudula egyházának pompás emlékei Merode F. gróféval szaporít-

tattak. Korábbi idk emlékezetét Belliard tábornok emléke tartja fel

Brüsselben, VanEyck Já«05é Brüggeben, Ruhens é Antweiyenhex), Gretryé

(Geefstöl) Lttichben, Beriot-Malihran aszszonyé Brüsselben és Laeken-

ben. — Holland, mindenben eltér Belgiumtól, emlékekben is szegényebb,

azonban nem mulasztá el a' haza híveinek , nevezetesen Amsterdam f-

egyházában a' vitéz árvafiu Van Speykwak egyszer emléket emelni.

Németországon München és Berlin nagyszer emlékei ujabb idkben

í/j h. hm. Túr. III. köt. ^
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nagy számmal szaporodtak. Az úgynevezett szabadságUáboru több hsé-

nek, nevezetesen az 1801)-ben elesett porosz tiszteknek emlékezete örökit-

tetott, ugyanazon idben, midn Mainzban a' napóleoni hadsereg vete-

ránjai tiszteltettek meg endckkcl. Fejdehni kegyelet által Zeitzban Del-

brücknek, uGinzcú hála által Osnabrückben iWó'A-f/vií'A-, Aachenben a' lipcsei

gyzknek, Berlinben Scharnhorstníik , Lipcse mellett Schwarzenberg

Károly hgnek , Posenben a' lengyel státusélet és keresztyén egyház ala-

pitóinak, Boleslúniak "s Micislárníik emeltettek emlékek. Egész Kémet-

országé a' Schilleregylet által állitott stuttgarti í>c/<<7/t'r- emlék, melylyet

Thorwaldseii tervezett, Stieglmaicr öntött érczbe , 's ugyanannak emléke

Marbachban a' háznál, hol született ; Guttenberg emléke Mainzban Tkor-

ícaldsentö], melyly 1837. lepleztetett le; Gölheé Frankfurtban, Belhocené

Bonnban, 's az óriási Hcrmanno^/^o\^ a' teutoburgi erds hegy tetején. In-

kább helybeli érdeküek az 1622. elesett 400 pforzheimi emléke Píbrzheim-

ban, A'«ro/í/ Fridrich badeni fhczegé ugyanott, //. Fridrik Vilmosé Rup-
pinban, Schwerin marschallé Prágában, /. Lajos fhczegé Darmstadtban,

és több fejedelemé, részint csak hízelgés teremtményei, különböz helye-

ken. Inkább bels jelentség, mint küls disz 's nagyszerség által figye-

lemre méltók: Scheffer Péteré Gernsheimban, Scholl nuudvája; Hebelé a'

karlsruhei udv. kertben, Jer/rt Pa///éBayreuthban.— Bajorország fvárosa
München, Lajos király fáradhatlan 's pazarló mszeretete által a' legkü-

löanemübb 's nagyszerbb emlékek tárháza lett. Nem embtve a' pompás
épületeket, melylyek monumentális nagyságuk *s szépségükben nagyszer
emlékei maradnak korunknak (1. München), a' sajátképi emlékek száma
is igen nagy, és szépsége 's anyaga hoszszu idkre van számitva. Itt csak

Leuclitenberg Eugen herczegét Münchenben a' Mihály-egyházban , Thor-
waldsentöl , Leuclitenberg August hgét Eiclistádtben Schwanthalertl ; az

Oroszországban elesett bajorok érez obeliskjét 183o-ból Münchenben, a'

T/íí?r('z/a-emléket Ayblingban, az 0//o-oszlo])ot Hohenbrunnen és Perlach

közt, az 0/ío-kápolnát Kiefersfeldenben , a' Witlehbach-oheWúiet, Max
Jo^í'/" emlékét RtuchióX 183o-bl a' müncheni residentiatéren , az Isar-

kapu festvényeit Nelirtöl Münchenben , Dürer és Melanchton emlékét
Nürnbergben, Waller i^on der Vogelireideéf AYürzburgbau emiitjük. De
mindezeket túlhaladja a' Valhallá (1. ezt) a' dunamelletti Stauf magas-
ságán, melyly azonban nem felel meg részrehajlatlanul nagy czéljának,

hogy a' német dicsség minden fajának szentegyháza legyen; az óriási

szobor, Bavaria ; 's a' Lajos csatorna nagy emléke Erlangennél, KlenziöX.

Nem emiitünk a' hely szke miatt többeket, mik említést érdemelnének.
A' regensburgi, bambergi, nürnbergi, augsburgi, wrzburgi egyházak tel-

vék emlékekkel.

Az austriai birodalomban 1. Ferenci emlékezete tiszteltetett egy colos-

sális emlék által, melyly Bécsben a' Burg nagy udvarán van felállítva,

viselvén a' felírást : ,,Amorem meum populis meis". Marvhesi müve,
melyly azonban nem legjobban sikerit. ITgyane- császárnak Metternivh
berezeg is emléket emelt Königswarthban, 's hasonló történt Prágában.
Morvában, Brnn és Kauschltz közt, obellsk jelöli a' helvét, hol II, József
császár 17(i'J-ben saját kezeivel szántott. Jnsbruckban, u' váregyhúzban.
Srhaller és Klieher 1834. leplezek le az emléket, melyly Hofer András
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traglcus hs pályáját ábrázolja. Az 1813. egyesült szövetséges hatalmak
Teplitz és Dresda közt, Arlnsán falunál, versenyezve disziték fel emlé-
kekkel a' helyet, hol elször gyztek. Mozart emléke Salzburgban a' leo--

ujabbak 's legszebbek egyike. JVIagyar hazánkról külÖn szólunk e' czikk
végén.

Svédországban, Upsalában, Gustáv Adolfnak a' j)rotestans szabadság
hsének emeltetett obelisk, 's Gustár Evikson Wasa csodálatos szabadu-
lásának emlékezetérc egy emlékk; Thunberg ^e\es füvésznek szinte sma-
laud-tartományi aláírások utján. Svédország Bysfrömhen igen termékeny
szobrászszal bir, kinek vésje alul igen sok honi nevezetesség szobra került

ki. Az orosz czár, Miklós, valódi császári bkezséggel mozdítja el az

emlékek ügyét, 's noha országában a' nép szabad akarata nem mködhe-
tik, minden emlék felállítására legfelsbb engedelem kell, a' mszellem
szabad mozgalma, az önmagából kiható teremt er emancipálva nincs, 's

a' mvészet a' hatalom és legfensbb szeszélyek szolgálatában áll : az

emlékek száma mégis nagyon szaporodik. így 16 csatamez, az 1812-iki

orosz gyzelmek szinmezei, ékesittettek különféle nagyságú 's osztályzatú

emlékekkel, melylyek közt legnagyobb a' borodinoi. Legfényesb gyzelmi
emlék azonban a' diadaliv, melyly Pétervárott a' rigai kapu eltt emelke-
dik, Biffenlöl, Guarenghi után, 's az óriási Sándor-szohor , melyly 1834-

ben lepleztetett le. A' kazáni templom eltt Kulusoff és Barclai de Tolli

ércz-szobrai emlékeztetnek az 1812-iki eseményekre. I. Sándor czár emlé-

kezetét öcscse, a' czár, több emlék által tiszteié meg. A' varsói fellegvár-

ban obelisk; Taganrokban, halála helyén, érczcmlék van állitva neki. A'
kalisi nagy szemle emlékérc colossális emlék felállítása parancsoltatott,

hol ///. Fridrich ^Ihiws és Miklós czár szobrai társaságban állanak. Hel-
sinerforsban obelisk áll Alexandra Fsodoroirna czárn els látogatásának

emlékezetére; 's Woroneschben Nagg Péternek van emléke, kinek lakháza

kegyeletesen ápoltatik; még Tobolsk sincs óriási emlék nélkül Sibériában,

melylyet uráli márványból JcrmaküSik, Sibérla meghódítójának emeltek.

Karamsin történetírónak Simbirskben , Derschaicin költnek Kazánban,
Tausen reformátornak Wiborgban, a' kevély Potemkinnek Kischcneffben

(Martostól), Poniatou'skynakYíiYsóhíin Thorwaldsetitöl emeltettek emlékek

'sat. A' haladó éjszak, emlékek számára nézve túlhaladta a' szép mvésze-
tek elassicus hazáját, Olaszországot, melyly jelenleg évezredei emléke-

zéseiben szenderegni látszik. Rómából szeblnél szebb emlékek származ-

nak Európa fvárosai számára , mig saját nevezetes embereinek minél

kevesebb emléket ad. XII Leónak Thorwaldsen 's Tassónzik Fahris készí-

tettek emléket Rómában. Florenz Pampaloni által tísztelteté meg korunk-
ban Brunelleschi és Arnolfo Lapo régi mesterei emlékezetét. Demidof
orosz grófn pompás síremléke Bertolinitöl van. Majlandhan Marchesi

mködik, 's az Arco della pace a' leggazdagabb diadalkapu , melylyet az

ujabb mvészet felállított. Marchesi készité Beccaria, Bellini, Garcia-

Malibran emlékeit is szinte Majlandban ; Scorzini pedig St.-Ambrosíus

szobrát. Como városa Volta híres természetbúvár, Bergamo városa Zuc-
cali, Novara pedig ///. Károly Emmanuel király szobrával ékesité pia-

czát, mind Marchesitöl-, Ferrara végre Ariosto emlékoszlopával szentele

fel a' Plazza Ariosteát. Schweitz is emelt hálaemlékeket. Genfben, a'

4*
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Rousseau-szigetcn , 18o7-tl Uonsseau órczszobra enielktítVik , Pradier

müve; Cappelben pedig 183ö-b;in Zír///(//?nck emeltetett emlékk. Azon
kis uj ox'szág is, melylynek romjaitól tanulta a' mai Euró})a, liogy magát
méltóságos emlékekkel ékesítse, Görögország, elkezdé már romokból kelt

városait emlékekkel érdekesitni. Az uj görög szabadság hsei közöl töb-

ben birnak már endéket; igy Boz,-iaris, h'i/riuhalos Missolunghiban, Diakos
a'Tliermopyiáknál, Karaishakis Athénben. Legszebb ezek közt a' Bozzaris

sírja felett gyászoló Görögország Ducidtól Parisból. Byron is nyert emlé-
ket Missolunghiban ; Lajos bajor király ped'g linhof professor által a'

Görögországban elhalt bajoroknak tétetett emléket, szikián álló oroszlányt

Naupliában. — Spanyolország- 's Portugallban a' politikai viharok nem
igen engedték, hogy emlékek emelkedjenek.
Magyar hazánkban még alig találtatik figyelemre méltó emlék. ]\Iintha

ez si honnak , vitéz és lángkeblü népével , nem is lettek volna nagy
emberei. Hunyadijai , Dobói, Zrínyiéi, Dugovics Tituszai ; 'sat. Legújab-
ban Mátyás királynak az igazságosnak, és Kölcseynek, nemzetünk e' valódi
bölcsének és szentjének, állitandó emlékekre gyjtettek aláirások. Mind
kettre FerencZ'y Isfván, ekkorig csaknem egyetlen magyar szobrászunk,
volt megbízva. Az aláirások, a" közbejött forradalomig, "szép sikerrel foly-

tak, de ekkorig egyik m sem készült el, 's jelenleg minden efféle vállalat

aluszik. Talán nem halt meg egészen. Hunyady Mátyás emlékét pest
megyei tisztviselkbl álló egyesület hozta inditványba"l83í)-ben, melyly-
nek lelke Fáy András és Nyári Pál valának. Az eredetileg kitzött czél
szélesb alapra volt állítva, t. i. azon nagy férfiaknak, kik honunk évköny-
veiben vezércsillagok gyanánt tntek eí, a' haza szebb létre juttatásá-
ban szerzett érdemeikért tartozott hálát azzal nyilvánitni, hogy neveik
örökítéséül tiszteletökreferewrs?/ által, hazai fehér'márványból készítend
nagyszer emlékek emeltessenek. A' nagyok sorában elsül tüzetett ki
Mátyás király

, következtek volna a' többiek. A' megyékben aláírásgyj-
tk neveztettek ki. Kölcsey emlékére Botka Imre, szathmári követ kezdte
meg a' gyjtést 's izgatást; 1840 elején pedig Fáy András elnöklete 's

^a/50 jegyzsége mellett alakult a' nemes elhunytnak közek'bbi barátiból
társaság, melyly a' gyjtést folytatá. Ennek Bolha Imre már Illó p.ftnyi
korábbi pénzgyüjteményt adott át. Létre jött emléke ekkorig csupán Kis-
faludy Károlynak vnn, kinek 10 baráta egyesit e' czélra. Aláírási ivek
bocsáttattak ki, 's öszszes munkáira elfizetés hirdettetett. A' köztisztelet
mindkét utón adózott. Az emlék Ferenczy István m-termében készült,
's a' városligetben vala felállítandó; de a' nemzeti múzeum elkészülvén, oda
helyeztetett, 's az udvarok egyikében fog majdan i'elállittatni. 10,500 v.ftba
került. Az aláírásnál fennmaradt öszveg, mintegy 4,500 ft. ujabb ajándé-
kokkal szaporodva, Kisfaludy társaság czínui szépirodalmi intézet alapí-
tására fordíttatott, melyly a' Kisfaludy névnek legszebb, él 's az irodalom
javára hatályosan mköd emléke ("l. Kisfaludij-társaság). Ferenci-ytöl
van még néhány kisebb jelentség endék , melylveket családi kegyelet
állított az elhunyt tagoknak; igy Kulcsár emléke a' pesti városi egyház-
ban; a' kecskeméti endék, melylyet Szánt/io Mártonné állíttatott kedvesei-
nek. Ugyan tle több (részint roszul sikerült) szobor : gr. Teleki József
akadémiai elnöké, gr. Brunszrik Józsefé, Kazinczi/ Ferenczé 'sat.— T.
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Encyclopaedia. A' tudományok és mvészet fokonkénti haladása

mindinkább szükségesebbé teszi a' tudományok lényegének és fbb
elveinek öszszes átnézetét. E' mellett naponta növekszik a' tudományok
és társalmi ismeretek szüksége is. A' mint halad a' polgárisodás és szellemi

kifejldés, azon arányban nö sokfélesége és nagy menynyisége azon isme-

reteknek is, melylyeket magunknak meg kell szereznünk. A' gyárnok, iparos,

keresked a' reál tudományok álláspontját 's újításait kénytelen ismerni.

A' gazdának, ha józan gazdászatot akar vinni, roppant öszvegü ismere-

teket kell szereznie. így a' hivatalnok, ügyvéd, iró, tudós 'stb. hogy
hivatását betöltse, számtalan tudományban kell hogy jártas legyen. Ez
okok folytán, napjainkban folyvást szaporodnak az encyclopediai mun-
kák. Ezek nélkül azon nagy szám, melylynek sokoldalú mveltségre van

szüksége, nem lenne képes magát azon álláspontra felemelni, melylyen

állnak jelenleg a' tudományok. Mert ezek, rendszeres könyvekben, csak

néhány tudós- és mkedvelluek állanának nyitva. A' szükséges ismeretek

nem hathatnának el a' néptömegekig. 'S csak igen kis osztály juthatna el

az életnek szükségessé vált ismereteihez. — Hogy ezen czél , együtt

haladva napjaink tudományos haladásával, elérettessék, erre legtöbbet

tettek a' mindinkább szaporodó encyclopediai munkák. A' lefolyt két

évtizedben legtöbb encyclopediai munka jelent meg Németországban. —
Igen nagy elterjedésnek örvend Rotfeck „Slaafs-Lea-icon"-^a., melyljet

Welcker Károly társaságában Némethon legjelesb publicistáinak közre

munkáltával, hozott létre (1834— 1843-ig Altonában 15 kötet) , 's melyly-

nek pótlék-kötetei is jelennek meg. Magyarországban nevezetesen legin-

kább ebbl meritek az emberek publicistái ismereteiket. Elmellzve

azonban a' roppant kiterjedés meznek számos, kevesbbé jelentékeny

terményeit, itt csak néraelylyeket emiitnk meg, a' hely szkéhez képest

:

Pierer H. A. : Umversal-Lexicon oder neuestes encyclopedisches Wörter-

buch der Wissenschaffen , Kunst und Gewerbe (1824—1836. 26 k. A' 2-ik

kiadás 1840— 46-ig 34 kötet, 1845-tl 6 kötet pótlékkal szaporodott).

Mayer : Conversafions-Lexicon (1839-töl Hildburghausenben), melyly

minden társai közt legjelesebb, 's képekkel, föld és városrajzokkal, 'sat.

van ellátva. Ezen roppant munka folyton foly , 's bevégzése a' jöv évre

igértetik. Brockhaus : Alig. deufsche Real-Encyclopedie für die gebildete

Standé, 9-ik kiadásban. Ez legelterjedtebb. Wtgand : Conversations-Lexi-

con für allé Standé von einer Gesellschaft der Gelehrten (1846--48

7 kötet). Mindkett kiterjed a' mvészet és tudomány minden ágaira,

melylyeknek ismeretét a' kor igényei megkívánják mindazoktól, kik a'

haladás törekvéseiben tettleges részt akarnak venni. — Unwersal-Lexicon

der üandelswissenschaft t^on August Schiebe, melylyben Bülau, dr. Weiske,

Binder, Förster és több más nevezetes férfiak is vettek részt (Lipcse-

Zwickauban 1837— 1839). Leginkább tárgyai közé tartozik : a' keres-

kedi földleírás, statistica, történetek, továbbá a' tengerészet, nemzeti-

gazdászat , váltó és állami papirok üzlete , bank és börze mködése,

számtan , technológia , mérték és súlyrendszer 'stb. 'stb. 3 k. — Alig.

statisf. geographisches Lexicon aller oest. Staafen i\ Franz Baffelsperger.

Bécs 1845—48. több földabroszszal ellátva. — Alig. Real-Encyclopedie

oder Conv.-Lexicon fürs katholisrhe Deutschland ; Binder Vtlmos által
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(Rcgentílnn-gban 18 1(5- -1848-ig) megjelent 'J kötetben. F iránya a'

kath. egyházat és tanalt a' túlterjed protestantismus ellen védelmezni.

—

Alig. Tlieater-Lexicon , oder Enci/cl. alles wissensirerthen für Bühnen
Künstíer , Dilcttanten und Theiiíerfreunde , Blum R. , llerlossohn és

Marggra/f' áhnl kiadva — rajzokkal — (Lipcsében 1839— 42. 7 kötetben).

Geograplusdit'ít-íiliítísliscIies-Lc.vicon iiher die Erdtheile, Lunder , Meere
'stb. von liiller (Lcipzig 1 k.) A' t'ranczia : Diclionnaire geog. idifrcrs. par
írne Sociéte de (ivographes (Brnxelles 1838.) után készült. -- Erganzungs
Conrersulions-Lcsiron z-ii allcn Convers.-Lcxica. Lipcsében 1846. egy
társidat állal adütik ki, dr. Steger szerkesztése mellett, licat Encgclopedie

der class. Ali Itcrlli iitns-nissensrh(ifen Paulitól Stuttgart, több jeles tudós

közremunkáltiíval. — Conrcrs.-Lex/roii
, fiir bilileinle h'unst. Lipcse. Az

aesthetica , niythulogia, technica, mü-topographia, m-történet képezik

lényeges tárgyait. VoUstandiges Wörlerbuch der Milhologie aller Nationen

dr. Volmer Stuttgart 183G. 1 k. rajzokkal. Geogr. statisl/sches Wörter-
buch iibcr allé TItcile der Welt r.J.H.Möller. Gotha 184:0. Beclits-Lexicon

fiir Jurislen aller deutschen Slaulen t\ dr. Juliiis Weiske 1839 Lipcse. A'
legels német jogtudósok : il////É'rwíOí/er, Wachler , Wilda, Richter 'sth.

gazdagiták munkálataikkal. Conrersations-Lexicon der Gegemrart. Lipcse

1838. Grosses Kriegs-Wurterbuch, Encycl. aller in das Gebiet der Kriegs-

irissensrhafien einsrhlagenden Wörter und Materien i\ Kari Loehr (184(3.

Manhcim) hadi tervrajzokkal. Musikalisdies Conrers. Hand-Lexicon
enthaltend die collstandigste Erklarung alhr musikalischen Realien, wie
Z'tigleich die Biographien v. G. Schilling (Mergentheim, 1841). Encycl.

Wörterbuch der Technologie , der Technik , Cheniie, Phisik, und des

Maschinenwesens (Augsburg 1838— 1841. 4 k. számos mürajzokkal\ —
Az angoloknál megjelent : Lardner : Cabinet-cyclopedia (1830 London,
133 k.)

; Blackie : Popular-encyclopedia (Edinb. 1835. 5 k.); Smedley :

Encycl. nietropolitana , or nnicersal dictionary of Knowledge (14 k.

1829— 1832.);Bren'síer : Edinburgh-Encyclopedia (Éáinh. 14 k.); Napier :

Encycl.-Brilannica (31 k. Edinb.); An Encyclopedia ofCottage, Farm and
Villa architecture, and fnrniture 'stb. (1836. London. J. C. London). —
An Encycloped. of Gardening J. C. London. Frankhonban is jelentek meg
némelyly encyclopediák az ujabb évtizedekben, igy : La retue encycl.

(1833. 60k.) Le bulletin des sciences ; Ferrusac (1823— 1830). Corneille

:

Dicfionnaire des arfs et des sciences. Encyclopedie cathol. és Encyclo-
pedie du XIX Siecle. Továbbá socialis nézetek és tanok terjesztésére :

Encyclopedie des Connaissances ntiles , a' nép számára, ujabban Encycl.
nouvelle czim alatt jelent meg 1834-bcn Fárisban Reynand és Lernux
által. Le diclionnaire de la conrersalion et de la /e(7Mre(1832. Paris). Igen
érdekes az : Encycl. des gens du monde , repertoire unirerscl des sciences,
des leltres et des árts. (Paris, 1833-1844. 22 k.) Kiadatik egy tudós-
társulat által. Eletleirásai igen érdekesek. — Nagy érdeket gerjesz-
tett a'

:
Dictiotinaire Unirerscl d'ÍIistoire Nal urelledirigé par Ch. d'ürbigny

(Paris 1841). A' világ legels természettudósai, u.m. Humboldt , Arago,
Dumas, Diijardin vettek részt a' munkálatokban. -- Hazánkban még
igen kevés történt az encyclopediai téren. A' régibb kisérlotekct nem
ciiditvén, 1831-tl jelent meg : Köihasznu ismeretek fára ; ix Convcrs.-
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Lexicon szerint Magyarország számára alkalmazva. Kiadatott többek
által, 12 kötet. Legújabban pedig Vállas Antal Nemz-eti Encyclopae-
diája , melyly azonban nem íblytattatik (I. bvebben : magyar iroda-

lom). — Sz. I.

Fiiideuianii (Annin Ern), jogtanár Marburgban, szül. 1796-ban Hers-
feldben; 1813-ban fegyverre szólittatván a' német tanuló ifjúság, a' Fran-
cziaország elleni hadjáratban is részt vett, melylynek sikeres bevégzése
utánMarburgba ment, ott a' jogtudományoknak szentelni magát, 1834-ben
neveztetett ki ugyan ott rendes tanárrá 's a' jogászi kar tagjául. 1833-
ban az uj rendi gylés tagjává választatott, mint képviselje a' marburgi
egyetemnek. Itt nem sokára másodelnökké választá a' közbizalom, melyly
tisztében a' késbbi két országgylésen is megmaradt. Mködésének f-
jelleme az alkotmányos monarchiái elvhez , valamint az alkotmány által

biztositott polgári szabadsághoz szinte ragaszkodás. JMint egyetemi
képvisel czéljául látszék kitzni a' fontosabb napi tárgyak tudományos
és történeti felfogását és kidolgozását. Részletes tárgyak 's fleg anyagi
érdekek feletti tanácskozásoknál azonban hasznosabb tag volt, mint elv-

kérdések vitatásánál. — P.

Eiidlieher (István László), a' csász. bécsi természetgyüjtemény volt

re és a' csász. tud. akadémia tagja, szül. 1804-ben Posonyban. Atyja,

Endlicher Ignácz tanár, a' nevezett város forvosa, mély tudománya,
kitn orvosi gyakorlati ügyessége, felebaráti készsége és az egésségi

ügyben, fleg az 1831-ben dühösködött cholera idején szerzett érdemei
miatt holtig nagy tiszteletben tartatott. Ezen jeles ember csak nagy
nehezen egyezett bele, hogy fia a' papi rendbe lépjen, a' melyly iránt

István maga sem viseltetett hajlammal , de a' fiúnak nyelvtudományi
kiképzés utáni vágya, mirl azt hitte, hogy ezen czélját a' kolostori

magános csendben legjobban érhetendi el, arra vitte t, hogy a' posonyi

és pesti gymnasiumokban és a' bécsi egyetem philosophiai osztályában

az illet tanfolyamokat elvégezvén és 1823-ban tanári koszorúhoz is

jutván, a' hittudományi pályára lépjen, melylyben baccalaureus is lett.

A' papság , ezen fiatal tagjára valóban büszke lehetett, már is három
érdekes munkája lévén közrebocsátva , u. m. „Examen crtlictim codicis

IV. emingeliornm Bysantino-Corviniani ;" — „Anomjmi Belae regis

notarii de gestis Hungarorum liher^'' és ,,Prisciani de lande imperatoris

Anastasü et de ponderihus et mensuris carmína/' — Azonban Endlicher

István késbben meggyzdvén, hogy a' nyelvtudományok a' klast-

rom falain kivül is jó sikerrel miveltethetnek , választott életmódjához

semmi kedvet nem érzett többé. — Kedélyének ezen állapotában egy-

kor édes atyjával szép réteken át sétálván, e' séta közben atyja által

a' természet lélekébreszt gyönyöreire figyelmeztetett, minek következ-

ménye ln , hogy a' hittani baccalaureus buzgó természetvizsgálóvá is

vált. — Ezen pályaváltozás megtörtént 1827-ben és három év múlva

már egyik e' szakbeli derék munkája jelent meg, a' „Flóra Poso-

niensis." — Ezóta 1836-ig Endlicher István jeles nevét a' tudomá-

nyos világgal mindinkább megismertette. Természettörténeti munkáin

kivül olylyanokat is adott ki , mik a' nyelvtudomány , a' bibliai eritica, a'

régi német irodalom, a' római jog és a' könyvisraeret szakába tartoztak,
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p. o. ,,Cerofheca,'^ egy uj tÜncin; — ,,Mclcl('n>a((i botanica ;^' — „Atacta

botanica'^ 50 rczképpel, — „Frodromus florae norfolkicae ;•' — ,,Frag-

Dienta tlieotisca rersionis untiqHissimae Ei'anyeiii S. Matthaei et aliqvot

hoinilianim.''^ — ,,Voni Bruoder Rauschen,"^ melyly munkájában Volf F.

is, mint dolgozütárá , részesült; — ,,/>e llpíani institHtionum frag-

mento.'' — Anulerta nuixiindni purtcm inediUf Dr. Eirhfeld J. dolgozó

társaságában, — „Sertuin cahiilicnm ,"• mclylyben Dr. /'V/ícz-e/ volt dol-

gozótársa - és ,,Catalügus codd. mss. bibliolhecae palát. Vindobonensis.^'

— Ezen és többi munkáihoz olyly segédeszközök valának szükségesek,

miket a' bécsi kiuiyvtárak egészen nem nyújthattak, miért is E. a' meg-
kívántató anyag megszerzése végett tübbt'elé fordult, a' Londonban,

Parisban , Philadelphiában és Kalkuttában található kutforrásokat is

igénybe véve. Tudományos gyjteményei bsége és értéke évrl évre

növekedvén. Önmagának ebbl semmi jövedelmi nyeresége nem lett, st
saját könyvtárát és fiivészeti tárát öszszesen 3í?,000. ftnyi értékben, az

álladalomnak ajándékozta oda. Jutalomként a' császári tei'mészetgyüjte-

mény révé és késbben a' bécsi egyetemnél professorrá neveztetett. —
Ennek folytán a' tudományoknak még nagyobb áldozatokat tett 's e'

czélra mind az álladalomtól néki jutott fizetéseket, mind az ezeknél

nagyobb magánvagyonát felliasználá. — A' bécsi múzeum naplóinak

kiadathatása 's illetleg folytathatása végett szükséges költségeket

szolgáltatta. — Mindamellett e' ropj)ant áldozatai, tud. buzgóságát el

nem oltották, st ugyan vidéki tudósokat is segített fel saját pénzével.

Késbbi munkái : „Genera plantavum secinidum ordines generales dispo-

sita'^', „nova generaet species plantannri,'' Pöppig közreniunkálásával; —
és „Enumeralio plantarum, quas in Nora-Hollandia collegit C. L. B. de
Hiigel,'' nagy pénz áldozataiba kerültek. — A' nyelvtudomány kedvencz
foglalatossága maradt, különösen pedig e' tekintetben hátsó Indiára for-

dította figyelmét. — A' Bécsben lév pénz- és régiség-gyjteményben
találtató chinai és japáni pénzek jegyzéke ebbéli mködése gyümölcsei-
nek elsje. A' legnevezetesbekhez tartozik China földképe 24 lapon.

Szüntelen közre mködött , 's mindenféle nehézségek legyztével sike-

rült neki kivinni a' tervet, melyly szerint a' cs. k. kincstári nyomdának a'

földteke minden ismeretes alphabetumaival 's minden idkorban tör-

téneti vagy irodalmi nevezetességre ért irásnemekkel leend íolszerel-

tetése elhatároztatott. Az álladalmi nyomdának egy chinai alphabetumot
ajándékozott több ezer öntött betvel, nemkülönben egy mandschu-abcz
öntésére való bélyeget, egyetlen egy jutalmát az intézet elmozditásában
keresve

, melylyet európai nevezetességre szeretett volna emelni. — A'
bécsi tudományos academia létrehozatalában szinte nevezetes részt vett,

vala az, kit hg. íVc/Zít/ííc/í eleinte az academia szabályainak kidolgo-
zásával megbízott volt, és ki Hamnier-Purgstall éí=: Ettinghansennal az

ügy Iránt tanácskozott. — Az 1848. martius eltti idben Endlicher
gyakorta jelent mega' császári udvarban. A' kormánytól érdekes numkák
kidolgozására

, néha missiókra is használtatott, melyly fáradozásai jutal-

mául kormánytanácsosi czimet nyert. — Majdnem tiz évig, minden
héten a' császárhoz jött , kit természettörténeti tárgyakkal nndattatott.

A' martiusi zendüléskor a' tanulókat, kik addig t szerették, lecsillapítani
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törekedvén, ezáltal népszersége szenvedett 's az akkori viszonyok közt

reactionáriusnak mondatott. Helyezete ezáltal némileg nyomasztóvá

lévén, ehhez még élelmezési gondok is járullak és az érdemes férfi 1849.

mártius 28-án szegénységben halt meg, nem öngyilkosság által , mirl
rágalmazva vádolták, hanem gutaütésben. — Külföldi fejedelmektl vitéz

rendjeleket kapott, de azokat viselni restelte. — L.

Enfantin (Bertalan Prosper) , — Pere Enfantin (E. atya) név alatt

ismei-etes; szül. 1796. Parisban, a' politechnikai intézet nevendéke 's ipar-

ügyi író, késbb a' st. simonisták feje (1. St. Simonismus). 1832-ben, a'

st. simonisták ellen kezdett per 's hozott itélet nyomán , ezen egész párt

feloszolván, Enfantin maga egy évi fogságra 's pénzbeli büntetésre ítélte-

tett. 1833-ban Egyiptomba ment, keresni a' ,,szabad nt" tana egyik f
ezikkelyét, de azt nem találva , ismét viszszatért Franeziaországba , 's

1838-ban postamester lett a' Paris és Lyon közti országúton. Enfantin

tana, miszerint ott a' St.Sinionisjnust formába önté, körülbelöl következ:

A' keresztyén vallás azt tanitja, hogy a' húst meg kell gyzni , 's ezáltal

kiegyeztethetlen ellcnmondást állit fel, mert az élvezet vágya az ember-

ben legyözhetlen. Isten azonban lelket és húst teremtett 's e' kettnek
harmóniája a' földi élet legfbb feladata. E'helyett : ,,nyomjátok el a' húst

's legyetek tartózkodók" ezt kellene mondani: ,, szenteljétek meg maga-
tokat munka és gyönyör által". — A' legközelebbi következtetés, melylyet

Enfantin e' hittanból kivo^, a' nnek a' férfival egyenl lábra állítása

volt, a' nk emancipatiója, de nem politikai, hanem nemi tekintetben. A'

férfi és n együtt ,,mond Enfantin" ez a' társadalmi egyén. Az uj erkölcsi

rend a' nt uj életre hija fel. A' n mindent fedezzen fel a' férfinak, a' mit

érez, 's a' mit kivan. A' ki a' nt kényszeritni 's korlátozni akarja, az

nem st. simonista. Ezen uj tudomány pápája, Mózese, Christusa St. Si-

mon ; 's ennek tanítványa Enfantin , kinek neve : „atya" 's ki mellett,

e' vallás élén áll az emancipált n, vele együtt „ketts papot" képezve.

Itt azután Enfantin mystíclsmusa teljesen érzéki élvezetvadászatba ment
át. A' ketts fpapnak hivatása „mond egy helyen" mindkét természetet

egyenlen érezni, 's a' testi érzéki vágyakat rendezni és kifejteni, hivatása

továbbá az egyesülést könynyiteni. Milyly szép 's gazdag hivatás, e' férfi-

n-pap hivatása ! majd a' féktelen érzéki vágyakat fogja korlátolni, majd
ellenben az elfáradt érzékeket felfrisitenl, mert ismernie kell az illem és

szemérem minden ingerét, de egyszersmind az érzéki gyönyör egész szép-

ségét 'sat."Az iskola nemesb tagjai, nem trhetvén e' kétértelnu'íségeket,

kiléptek abból; igy Leroux , Bazárd, Reynaud, Pereire 'sat. ; Enfantin

pedig és hivei folytaták a' vad életet; tánczvigalmakat 's lakomákat adtak,

keresve a',,nt" ki a' czélnak teljesen megfeleljen, mig szét nem zettek.

Azolta a' st. simonismus elhangzott. — T.

Enk von der Burg (Mihály Lipót)" Alsó Austriában a' melki gymna-
siumban tanár, szül. 1788-ban Bécsben, tanulmányait az ottani josephi-

numban 's egyetemben végzé. Inkább küls kényszer mint bels hivatás

birá t a' lelkészi pályára 's 1810-ben Melkben a' sz. benedekiek zárdájá-

ban tévé a' baráti fogadást, ugyanott nem sokára tanári hivatalt nyervén.

Csaknem kizárólag ezen hivatalának élt ezután, melylyre t valódi huma-
nisticus képzettsége 's ritka paedagogicus tapintata különösen képesítet-
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tck. Üres óráit az irodalomnak szeiitcló, mire nem mindennapi képzett-

sége volt. Tehetségeivel 's hivatásával öszhangzóbb 's általában kedve-
zbb viszonyok között valószinüh^g nevezetes költ lett volna belle, de
körülniényeiveli küzdelme közben elszunynyadt benne a' teremt er
's a' benne támadt kételyek és polémiái iblytán psyeliologgá ln és kriti-

kussá. E' két utóbbi irányban sok érdekeset nyújtott a' közönségnek.
Phllosophiai regényeiéi lélektani vizsgálódásai közé tartoznak: „Endoxia
oder die Quellén der Seelcítriihe'^ (1<S24). — ,,Das Bild der Nemesis'^'

(1825). — Über den l'mgang mit iins selbsf' (1829). — „Don Tiburz-io-'

{V%o\). — „Dorat's Toí/*' (1833). — „ ]'o« der Beuriheilung Atiderer',

(1835). — ,,Uermes und Sophrosijne" (1838). — E' müvek az élet ezélja

és becse iránt tisztába jönni törekvés bels ösztönébl származtak, melly

ugyan nem sikerült r.eki , mindazáltal az emberi sziv mély ismeretét 's

finom és éles észlel telietséget tanúsítanak. Regényei azonban inkább a'

gondolkodásnak, mint a' képzeletnek gyümölcsei. Még jelentékenyebb

mint mitész, különösen a' drámai szakban. ,.Melpomene oder íiber das

tragisehe Interessé,'' (1827) czimü munkája általánosan elismert remek
m, szinte sok független séo-jrel 's ítéleti éllel vannak irva a' ..Briefe über

Goethe's Faust'' (1834). — Buskomoly és zavart bölcseletének ingadozó

elvei azonban mint minden, ngy ezen' mveiben is kitnnek. Ezeken
kivül számos folyóiratokban jelentek meg tle értekezések. Homályos
életnézetei olyly tévutakra vezették, hogy buskomolyságának egy meg-
rohanóbb perczében erszakosan vete véget életének , 1842-ben. — P.

Eiiiieiiio^ei* (Jósef) orvosi iró, magneticus gyógymódja által ismere-

tes, szül. 1787-ben Hinterseeben Tirolban, paraszt szülktl. Insbruek-

bau tanult, 1809-ben Hofer András titoknoka lett, 's a' tiroli szabadság-

háborúban kitn szerepet vitt. Azután Erlangen- 's Bécsben és Berlin-

ben végezte tanulmányait. 1812-ben Tirol részérl Angliába küldetett

Napóleon ellen segélyt kérni a' népfelkelésre , 's ez útjában hajótörést

szenvedett. JMegmenekülvér, a' lczowféle szabad csapatba állt 's vasko-

ronarendet nyert szolgálati jutalmául. A' jiárisi béke után 1816-ban
orvostanár lett, 's 1819-ben bonni oktató, hol mint embertan, 's patho-

logia professora köztiszteletet nyert. 1837-ben viszszatért bérezés hazá-

jába
,

's Innsbruckban lett gyakorló orvos. Iratai közt nevezetes: ,,Z)er

Magnetismus in seiner gesehiehll. Entirickelung'' (Lipcse, 1819; más.

kiadás 1844); ,,Der Magnetismus im Verhallnisse zur Natúr u. Religion"

(iStuttg. 1842); ,,Historiseh-philosophisehe Vntersuchungen über den
l'rsprung und das Wesen der mensehl. Seele" 'sat. — ez.

Kiitoiiiulo^i^ia 1. Rovartan. (Természettudományok.)
Kiiyed 1. Nagy-Enyed.
Eötvös (József) báró, a' magyar független ministeriumnak 1848-ban

ta^'ja , Magyarország egyik legkitnbb publicistája , szónoka és irója.

Született Budán, 1813. scpt. 3-án. Növeltetett szülei házánál részint

Ercsiben, részint Budán. Az ut(')bbi helyen végezte alsóbb latin iskoláit.

Bölcseleti és tiírvénytudoni.inyi h'czkéket hallgatott a' pesti egyetemben
l^(2(j-tól 1831-ig. Jelen volt a' következ országgylésen, 's a/alatt

Pozsonyban 18.'í3-ban adott ügyvédi vizsgálatot. Majd aljegyz lett Fejér-

megyében, 1835-ben pedig a' magyar udvari caneelliiriához nient, hol
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következ évben fogalmazónak neveztetett ki. 1837-ben végre az eperjesi

kerületi tábla közbirája lett. Eddig tart közhivatalnoki pályája, mig késbb
a' pesti magányában fáradatlanul mköd irót a' nemzet közbizalma a' cul-

tus és közoktatási táreza átvételére szélit á föl, mint egyik leghatályosabb

tényezt az nj rendszer megismertetésében, melylyet az utolsó pozsonyi

országgylés életbe léptetett. A' szónok és iró kiképzésére, világii-odalmi

mveltségén kivl sokat tnek többszöri utazásai a' bel- és külföldön :

1836—37-ben különösen beutazá Németországot, Schweiczot, Német-

földet 's Francziaés Angolországot. Ez utazása eltt már 1835-ben, levele-

z tagjául választá a' tudós társaság. írói pályájának ugyanis kezdete kora

ifjúságára, 1830-ra esik. Ekkor már lefordította Göthetl Götz von

. Berlichingent. 1831-ben a' „Kritikusok" czim vigjátékot irta, melylynek

kézirata Szemere Pálnál máig megvan. 1832-ben irta, ,^oí'cm" czim alatt öt

felvonásos szomorú játékát, melyly pár év múlva nyomtatásban is megjelent.

1832-tl fogva egyszersmind több költeményei 's értekezései is kezdtek

megjelenni zsebkönyvekben, folyóiratokban és lapokban. 1833-ban ismét egy

uj vígjátéka jelent meg „Ház-asulók" czim alatt. 1835-ben pedig Atigelo-t

forditá Hugó Victor után. Nem anynyira a' fordítás jelessége, mint a'

szellemdús elszó vonta itt magára a' közfigyelmet. Nagyobbszer fellépése

azonban irodalomban és közéletben emiitett nagy utazása után veszi kez-

detét. Csak két munkát emiitnk különösebben
;
„Vélemcnyét a fogház-

javitás ügyében 1838-ból, 's késbb a' „Carthausi" czimü regényes

költeményét , melyly 1838— 1841 közben a' budapesti árvizkönyv köte-

teibenjelent meg folytatólag. E' munkák után az irodalomban és közélet-

ben nagy tisztelettel kezdek emlegetni az ifjú iró nevét. Véleménye a'

fogházjavitás körül, e' fontos tárgyban, egész irodalmat teremtett, melyly

irodalomban a' hallgató rendszer elnyeit senki sem fejtegeté szebben,

jelesebbi , tanuságosabban , mig a' magánrendszer pártolóinak élén a'

nemzetnek egy szinte kitn tehetsége Szemere Bertalan állott. A' tárgyat

néhány év eltt Bölöni Farkas Sándor pendité meg, amerikai utazásának

leírásában, 's most olyly tehetségek karolák föl, melylyeknek sikerült a'

nemzet és kormány egész figyelmét reá fordítani. Az 1840-ki országgylés
már egyik els rend haladási kérdésül tzte ki a' börtönjavitás ügyét, 's

országos bizottmányt nevezett ki , melylynek a' hon legnagyobb státus-

férfiúi tekintélyei között, az ifjú Eötvös József is tagja Ion. 'S nem keve-

sebb zajt csinált az irodalomban a' „Carthansi." Az akadémia 1839-ben
tiszteleti tagjává emelte a' költt, 's a' nemzet tudósai már akkor ugy
találák, hogy azon toll dicsitheti legméltóbban beszéddel Kölcseynek
emlékezetét, melyly a'Carthausit irta meg. Költibb nyelvet alig mutathat
a' magyar próza. Megjelenése a' külföldön is nagy figyelmet ébresztett :

csak magyar kritikusai nem fogták föl, nem méltányolák eléggé a' jeles

mvet. Dicsérték a' dús phantasiát, melyly minden során elömlik, 's az

emelkedett világnézetet, világfájdalmat — ha ugy tetszik — nem értet-

ték meg. Azon mvekkel hasonliták, melylyek az iró phantasiájának
tisztulására szükségesek, mikben, hogy ugy szóljunk, kicsordul a' fölösleg,

's a' költ megválik ábrándjaítól.Egy még ki nem forrott if^ju iró nagyszei-
kezdenie aycl tekintek csupán. Werther szenvedéseivel, Schiller Haram-
jáival hasonliták a' Carthausit. Olyly fényesen lépett föl elttök a' költ,
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h(»fry nem láthaták benne a.' philosophot. Másoli ismét azért tiimadák meg,
mivel a' regcnyformát nem találták a' mben tökéletesnek. E' kritikusok
bizonyára pálczát törnének Faust és Manfréd fölött; mert hiszen ki íbgja
e' müveket a' dramaturgia szabályai szerint tökéleteseknek mondani ? 'S

kik egy kezd iró ábrándjainál többet nem fedeztek föl a' Carthausiban,
mit mondanak a' nagyszer világfájdalomról, melyly többek közt Byron
költeményein vörös fonalként vonul végig? Pap Endrének következ
verssorai jobban jellemzik a' Carthausit, mint minden magyar kritika,

melyly róla megjelent ;

Bánatnak könyve, kár, hogy nem vegény;
De nincsen benne egy szó költemény.
Ez századunknak életirása

,

A' társadalom jajkiáltása.

Vagy mveltségünk kétségbeesése

.

Itt van korunknak egész szenvedése.

.

Melylynek számára nincsen boldogság
,

•]Mert fáj nekünk a' fennálló világ.

1840-ben két jeles politikai értekezés jelent meg Eötvöstl a' ,,Bu<^5^-

pesti Szemlében : szegénység Irlandh'dn és a' zsidók emancipatiója. 'S a'

következ évben (1841), midn Széchenyi István gróf az akkor keletkezett

Pesti Hírlap modorát olyly nagy zajjal megtámadd, Kossuth védelmére
Eötvös József irta a' legszebb röpiratot : Keletnépe és Pesti Hirlap czim
alatt. Alajjosabban , mint maga Kossuth , tárgyal e' röpirat minden
mellékkérdést, melyly a' vitába vegyült; 's ellenmondhatlanul kivivja,

mint DcssewfFy Aurél is elismeré,hogy Széchenyi, vádjainak megmutatá-
sára nem nyújtott teljes bizonyítást. Azonban viszont neki sem sikerült

megmutatni az ellenkezt. 'S a' történet, mint láttuk, Széchenyi ember-
ismeretét Igazolá. Ezt azonban itt mellzve, folytassuk az életirás adatait,

1840-ben jelen volt Eötvös az országgylésen, mint felsházi tag. Itt uj

oldalról tnt föl; irói érdemeit ])olgári koszorúkkal tetézte. A' felsházi
ellenzék soraiban lépett föl, többnyire pártolva, 's jeles szónoklattal

támogatva az alsóház hazafiúi igyekezeteit. Csak néha tért el pártja több-

ségétl , melyly esetekben mindazáltal a' jövend többnyire igazolá

nézeteit. így a' vallásügyben, melyly végre is azon utón intéztetett el,

melylyet Eötvösnek önálló 's akkor különcznek tartott és gyanúsított

véleménye kijelölt. Az 1848-ki országgylésre ismét megjelent. Ekkor
már egyik országos tekintélye volt a' magyar ellenzéknek. Batthyány
Lajos és valának a' frendi ellenzék vezeti. 'S ez országgylés már
nagyszerbb reformkérdésekkel kezdett foglalkozni. Az újítási törekvések
szükségkép több irányokat tüntettek föl. Külön kezdettek válni a' reform
szinte hívei a' conservativ ellenzék embereitl. 'S a' reformerek közt is

különböz színezetek kezdettek mutatkozni. Flejí az átalakulás formáira
nézve mutatkoztak eltérések az ellenzék kebelében. Mig egy rész nem
titkolva 's nem takargatva a' megyerendszer némelyly hiányait, a' rend-
szert magát lényegében olyly becses instituticínak tartá , melylyet Európa
bármelyly alkotmányos intézetéért sem volt hajlandó cserében adni, st
inkább azt, népkc[)vlscletí ahi[)okra fekttítve 's hiányaiban épen n nép-
képviselet által kijavítva, olyly becses kincs gyanánt niegörökili'ndtinck

tanácsolá , melyly a' szabadságot 's politikai joggyakorlatot a' m'-i) min-
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deunapi életével öszszeköti : a' közben mások, ellenkezleg, nem tagadva

a' megyerendszer viszojilagos becsét, azt tehát mindaddig, mig a'nyugot-

európai alkotmányos élet formáival jobban öszhangzó intézeteket szerez-

niök sikerülend, szinte fentartandónak vallva, a' rendszert magát, azon

korban már az alkotmányos élet garantirozására alkalmatlannak tárták,

minélfogva oda igyekvének a' nemzet figyelmét forditani, hogy amaz
intézetben birt biztositékát bvebb, ersebb 's a' kor kivánatainak jobban

megfelel biztositékokkal törekedjék fölcserélni , melylyek a' nemzet

akaratát öszpontositják, 's az ország kormányát ezen öszpontositott nem-

zeti akarat felels kifolyásává tegyék, Eötvös Józsefet európai státustu-

dományi ismeretei ez utóbbi felekezethez vonzották , 's midn a' Pesti

Hirlap 1844 közepén az úgynevezett központosítási iskola közlönyévé

vált, Szalay Lászlónak Eötvös József lett egyik legmunkásabb, legtekin-

télyesebb dolgozó társa az érintett irányban. 'S a' lapnak szintolyly buzgó

dolgozótársa maradt késbb, midn e' közlöny Csengeri Antal szerkesztése

alá került. E' szerkesztés alatt érte meg az ellenzék ezen kis töredéke

elveinek teljes diadalát 1848-ban. Eötvösnek 1844 közepétl irott vezér-

czikkei egy részben Reform czim alatt Lipcsében jelentek meg 1846-ban,

rendszeres munkává öszszeállitva. Soha rendszeresebben , magasabb
szempontból senki sem tárgyalá még átalakulási legfbb kérdéseinket.

Egyenl szigorral támadá meg e' munkában szerz az alkotmányos köz-

pontosítás elleneit, 's azokat, kik a' központosítást ohajták, de nem az

alkotmányos szabadság érdekében. Megmutató , hogy a' haladás a' régi

magyar megyei rendszer mellett lehetlen vala, 's miként e' rendszer

alkotmányunk biztositékát képezé ugyan, de olylyat , melylynél gyöngébb
's kifejldésünkre nézve károsabb alig volt képzelhet. Bebizonyitá, hogy
ha közigazgatásunkba központosítást 's vele kapcsolatban kormányi fele-

lsséget hozunk be, sem szabadságunk, sem azon öszszeköttetés, melyly-

ben a' monarchiával szerz mindenkor maradni kivánt, nem veszélyeztetnék.

Végre kifejezé, mikép az alkotmánynak ilyly gyökeres változtatását csak

a' törvényhozás által hivé eszközöltethetni, és pedig olyly törvényhozás

utján, melylynek alapja a' képviselet fejlesztésével naponként ersbül, 's

melylyben az utasítások elhallgatván, végre a' nemzet szólaland föl. 'S a'

parlamenti kormány uj rendszerét fokonként akará a' közigazgatás egyes

ágaiba behozni, 's minden egyes ujitástakkép eszközölni, hogy benne azon
tökéletesb organismusnak , melyly után törekszünk , egy hozzá ill kiegé-

szít rész készíttessék, azaz, hogy minden ujabb intézkedés a' felelsség

alapjára állittassék, épen anynyit engedve eddigi törvényhatóságijogaikból,

menynyit a' felelsség uj garantiája mellett szabadságunk veszélyeztetése

nélkül engednünk lehetend. Az ellenzéket figyelmezteté iró, hogy a' szabad-

ságot nem az veszélyezi, ha a' kormány nagy hatalommal ruháztatik fÖl.

Azon fontos kötelességek teljesítése, melylyek a' kormányra bízatnak, nagy
hatalmat kivan , 's ki a' kormány szükségét belátja , a' gyöngeséget nem
számíthatja szükséges kellékei közé. A' szabadság veszélye csak a' kor-
mány azon hatalmában keresend, melyly törvény által körülírva nincs,

melylyet nem az alkotmánytól nyer , hanem a' szükségtl kényszerítve
önmagának vesz. Hol a' kormány természetes hatáskörében megszorittatik.
e' kormány felhiva érzi magát , azon befolyást , melylyet a' törvény nem
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enged, tiu-vénycs utón kívül vívni ki. Erre a' mao-yar alkotmányos élet,

a' sérelmek története bségesen nyújt példát. Az ellenzék , minden ellcn-

tíjrekvétei mellett, sem eszközölheté, hogy a' kormány azon számos
eszközökkel, mikkel bir, magának iij meg uj foglalást ne szerezzen. 'S e'

kormányiriinynak számoí! pártolói voltak az idben a' magyar conservativ
táborban, kiket viszont pjötvös figyelmeztetett, hogy a' kormány valódi

hátaim i a' közbizalmon alapszik , hogy csak akkor nyeri meg a' kormány
teljes hatalmát, midn a' törvényhozásra támaszkodhatik, ha t. i. annak
felels lesz. Az szinte, férfias föllépés sok gyanúsításra adott alkalmat az

ellenzék úgynevezett municipalls töredéke részérl; 's éles megtámadást
vont szerzre a' kormánypártból. jMondák egyfell , mintha az országos
dolgok felelsség mellett központosítása által minden hatósági életet meg
akarna szüntetni , holott a valódi municipális életnek buzgóbb pártolója

nem volt, mint épen Eötvös József. Csak azon tárgyakat kivánta elvonni

a' hatóságoktól, mik házi ügyeiken túlterjednek, magasabb érdekekre
vonatkoznak. 'S a' conservativ pártból vádat emeltek ellene, mintha az

önkormányzás által Magyarország viszonyát az öszszes birodalomhoz
gyöngíteni szándékoznék. E' tekintetben hivatkozunk azokra, miket a'

Reform vége felé maga szerz felel. Megemlítjük továbbá, miszerint

Eötvös reformtervében a' magyar had- és külügy jiem volt különválasztva
a' birodalom öszszes had- és külügyétl. E' részben a' törvényhozást
nem látta kirekesztve lenni minden befolyásból. A' hadügy kimutatást

tesz ujonczajánláskor , 's a' külpolitikában is nevezetes befolyási tényez
a' katonaajánlás joga. E' befolyásban, ez alkotmányos jog föntartásában

keresett biztosítékot az érintett birodalmi tárczák ellenében. 'S kétségtelen,

hogy e' jog jelentsége a' törvényhozás ersödésével, a' képviseleti rend-
szer kifejlésével csak növekedett volna. A' mi pedig az egyes reformkér-
dések miként megfejtését, a' részletek megoldásának módjait illetik : erre

nézve Eötvös nézeteit a' Pesti Hírlap késbbi folyamában (1847) talá-

landják föl olvasóink. ,,Teendink" czim alatt hoszszú czlkkfolyamban
fejtegeté e' nézeteket, a' leghatározottabb haladási irány szellemében,

tiszta democrát és alkotmányos szempontokból. E' czikkíolyam, számos
egyebekkel, második részét teszi Eötvös journalistai mködésének. Az
els idszak általános tájékozása volt azon párttöredék állásának, melyly-

nek élén küzdött Eötvös; a' központosítás kérdésének elméleti megvita-
tása. A' második idszak az alkalmazás kora, midn az országgylés
közeledése szükségessé tévé a' részletek iránti nyilatkozást is. Ezen
második idszakban különben is föl volt függesztve azon kérdés általános

vitatása, melyly az ellenzéket pillanatnyira megoszlatá , hogy késbb
annál nagyobbszerü körvonalokat nyújtson az öszszes ellenzék programm-
jához. A' kormány ugyanis az administrátori rendszerrel (lásd : Adminstr.

rendszer és Appouyi) olyly térre lépett, melyly szorosabb öszszetartásra

inté az ellenzéket. Eötvös József egyike volt azoknak, kik az öszszetartás

elidézésére mindent elkövettek, feledve minden bántalmakat , mikkel

még magán életét is elkeserítek az ellenzék másik töredékének némelyly

szenvedélyes hatalmasai. így történt, hogy Csengerí Antal, a' P.IIirlap

akkori szerkesztje 184() elején kinyilatkoztatá , miként a' közves/ély

ellenében, melyly egy absolut központosítási irány részérl fenyeget a/
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alkotmányos szabadságot, lapja minden vitát felfüggeszt egyidore, melylyre

nézve a' Hirlap irói az ellenzéki , vagyis inkább reformpárt többi töredé-

kétl elkülönözve állottak. Olyly idk jöttek, milylyet a' régiek isten

fegyvernyiigvásának neveztek; 's ha ilyly idkben már hajdan a' legellen-

ségesebb felek egybegyltek tanácskozni arról, a' mi mindnyájok fen-

maradására nézve elkerülhetlenül szükséges : menynyivel inkább egye-

sülniök kellé a' rokon pártelemeknek, hogy azon kérdések, mikre nézve

az ellenzék soraiban nem volt szakadás, 's raelylyek természetüknél fogva

olylyasok, hogy körülöttük mindnyájan gyülekezhetének , nem tekintve

az egyéni vélemény csekélyebb eltéréseit , közös ervel tárgyaltassanak.

Azon szokatlan mozgalom is öszszetartásra inté az ellenzéket, melyly a'

conservativ táborban mutatkozott. Minden ert megfeszitének, hogy
ismeretlen czélokra többséget szerezzenek. Minélfogva, mint mondók, a'

Hirlap szerkesztje félretevén egyidore a' meghasonlás almáját, a' köz-

jjontositás áltahinos és tüzetes fejtegetését, megszünteté az okot, mi miatt

az ellenzék másik , úgynevezett municipális töredéke elvei közlönyének

nem tekintheté a' nevezett lapot, 's egyezkedésbe bocsátkozott az ellenzék

másik pártjának fejeivel. Ezen egyezkedés kifolyása volt az 1846-ki újévi

programm. A' municipális töredék irói tehetségei mindazáltal sohasem
válták be az egyesség másrészrl tett Ígéreteit , kötelezettségeit. St az

érintett lapot, minden jóakarat és közelités daczára, melyly et a' szerkesz-

tség részérl tapasztaltak, továbbá sem szntek meg gyanúsítani. Mind-
ezekrl azonban késbb , midn a' P. Hirlap történeteirl irandunk,

bvebben foguidv szólani. Itt csupán azt jegyezzük meg, hogy az ellenzék

meghasonlott töredékeinek viszont egyesülése csak egy évvel késbb volt

lehetséges , midn a' conservativ párt clubbokba vitte át a' politikát,

programmot adott, 's igy az ellenzék is kényszerítve érzé magát, saját

pártját országosan rendezni. Ez id alatt laj)okban nem folyt a' viszály

kérdéseinek vitatása. Az úgynevezett centralista párt mindazáltal egy
fényes diadalt nyert , minek meszszeható következményei lettek. Az ujabb

sérelmek tárgyalásakor ugyanis Pestmegye gylésén Eötvös József elhozá
a' kormányfelelsség kérdését, 's arra utalt, mint a' sérelmek orvoslásának

egyedüli eszközére. Kossuth szólalt föl ellene. IVIondá , hogy a' felelsség

ott van már Ulászló törvényében. Mire Eötvös megjegyzé, hogy azt az

életben, az institutiokban szeretné látni. Monda továbbá Kassuth, mikép
a' felelsség meg van már a' magyar alkotmányban , mert hiszen az alkot-

mányosság eszméje a' felelsség eszméjét föltételezi. ,,Tagadhatlan —
válaszolá viszont Eötvös — de még inkább áll, hogy az alkotmányosság

realitása a' felelsség realitását föltételezi. E' rövid eszmecsere után Pest-

megye utasitásul adá a' kormány felelsséget. 'S késbb a' parlamenti

kormány eszméjét az országos ellenzék programmjába is sikerült Eötvös-
nek bele iktattatni, melyly alkalommal SzemereBertalan erélyes föllépésében

is ers támaszt nyert az úgynevezett központosítási irány. — E' politikai

mködés mindazáltal a' szépirodalom terérl sem vonta el Eötvöst egészen.

St e' korra esnek legmaradandóbb becs müvei a' fáradhatlan szorgalmú
írónak. E' közpálya emberének látszók föntartva lenni, közelebb hozni az

életet az irodalomhoz ; 's a' szépirodalmi formákat ugyanazon czélra hasz-

nosítani, melylyért olyly sz^t buzgalommal fáradozott a' hazafi. 1846-ban
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jelt'iit meg tle a' „Falu jegyzje" czimü Irányregény I ,,Milyly szentség-

törés a' í-zépmiivészetekre ; milyly Icalacisonyitás a' költészetre , azt más
érdekek s/olgiíjává tenni I"Tgy kiáltanak a' kritikusok, kik nem kevésbbé
félreértették a' Falu jegyzdét , mint méltánytalanul Ítéltek egykor a'

,,Carthausi" fölült. Ugyanazon kritikai irány, melyly a' német irodalom-

ban épen javában kárhoztatá az idben a' franezia és angol irányregénye-

ket. Mémetországban fordítás forditást ért a' regényekbl ; a' közönség
mohón vetto,'s még nagyobb mohósággal olvasá azokat. A' pedáns
kritika ellenben clitélte , mieltt olvasta volna. Kimondá, hogy neki nem
kell , a' mi gyakorlati czélt, vagy irányt tüz ki. Részünkrl nem védjük

a' franezia irodalom sok férczmüveit; de szeretjük azon könynyü eladást,

melyly gyukran egy pár eesetvouással, mint a' nagy . festészek szokása,

ioen találó jellemeket ad viszsza. A' német tudósoknak azonban sikerült,

a' tudományt érthetlen mszavak és pedáns formák segélyével, mik között

elvesz a' lényeg, különválasztani az élettl. *S a' szépirodalomtól is ilyly

elkülönzést követeltek. Fölálliták, hogy a' mvészet önmagában , önma-
gának czélja. 'Saz aestheticai értelemben igaz tételbl következést vontak

az irányköltészet , a' szépmüvészetek gyakorlati irányban hasznosítása

ellen. Feledék , mit már Kölcsey megjegyzett, hogy a' való költészet, 's a'

philosophia komoly miizsája rokon szövetségben állanak. Mindegyik magas
emelkedésben lebeg az emberiség fölött

,
pillantásait szünetlen arra for-

dítva. ,,^lit tennétek — mond Guizot — , mit kellene tennünk mindazon
milliókkal , kik szünet nélkül a' polgárisodás, befolyás és szabadság

élvezetei után törekszenek, ha kirekesztleg esak a' világi jóllét , vagy a'

közélet szenvedelmei mutatnák ki nekik az irányt?" Épen a' mvészetek
dicsítésére monda ezt a' gyakorlati státusember. 'S épen ez irány az,

mit a' nem gyakorlati kritikus iskola kárhoztatni látszik. Ezáltal a' szép-

irodalom, a' mvészetek fölött törnek pálczát, melylynek egyedüli czélja

szerintük aestheticai élvezet volna. Olyly tan, miszerint a' forma minden,

a' tartalom , a' lényeg semmi. Mert ezt teszi, végelerazésben az egész

nagyhangzásu phrasis, miszerint a' költészet önmagában czélja önmagá-
nak. Azt teszi például, hogy a' költi formákat rhetori, politikus, vallásos

és egyéb szenvedélyeknek föláldozni nem szabad; azt teszi, hogy midn
valaki regényt ir, ne tudományos értekezést, politikai szónoklatot, vagy

praedicatiót készítsen. Más értelmet okosan nem tulajdonithatunk az

érintett tételnek. Mert ha például fölállitjuk, hogy a' regénynek politikai

dolgokkal foglalkozni nem lehet, azon képtelenséget teszszük föl, hogy a'

regénynek nem szabad az embert a' socialis viszonyok az álladalmi inté-

zetek közt föltüntetni. 'S mit jelent, a' mirl anynyit beszéltek, a' költi

iuazsáoszolffáltatás? Az erkölcsiséjí e' kivánatát miért követelitek az

Írótól , ha a' mvészet önmagának czélja? A' mvészet nem az élettl

egészen különvált 's anynyira fölötte álló dolog, hogy vele erkölcsi vagy
társadalmi viszonyok felvilágosítására élni szabad nem volna; st ellen-

kezleg nem is érdemli, hogy mvésznek neveztessék, a' ki munkáiban

a' költi és mvészi formán kivül még egyéb czélt magának ki nem tiiz.

Sokan a' költi mveket a' virághoz hasonlítják; 's vájjon veszit-e szépsé-

gébl a' virág, ha felle tudjuk, hogy gyümölcsözvé válandik? A' régiek

Orphcusról épen azt emiitik legnagyobb dicsérettel, hogy lantja hangj:'ival
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városokat épített. E' példa intésül szolgál , miként a' mvészet , mint

minden egyéb a' világon, csak anynyiban érdemel dicséretet, menynyi-
ben valamelyly nagyszer czél elérésére , vagy nemes eszme életbelépte-

tésére eszközül szolgált. 'S a' történet mindenkor is tanusitá a' mvészetek
közrehatását az emberiség czéljai elömozditására. Nemcsak a' szép iránti

fogékonyság kifejtése által nemesitek az izlést, az érzést, hanem egyszer-

smind közvetlen elniozditói , tényezi is voltak a' jónak és hasznosnak.

A' fejld államok els státusférfiai költk, próféták voltak a' régi korban.

Görösforszáo' közélete a' legszorosabb öszszeköttetésben állott vallásos

intézeteivel ; 's a* szépmvészetek a' cultus alkatrészei voltak. A' bárdokat,

trobadourokat rész illeti a' csaták dicsségébl. 'S iMagyarország újjáala-

kulásának története is egykorú az ujabb magyar irodalom fejldési

korszakával, mclylyet egy Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey , Kisfaludy és

Vörösmarty 'stb töltenek be. 'S látva a' hatást, melylyet ezek elidéztek,

ilyly korban , mint már az 1848 eltti napok valának, midn az, mi
századokig kétséo-bevonhatlan igazsáo-nak tartatott , kérdés alá vétetek,

midn minden osztály megtámadva hivé rég elfoglalt helyzetét, vagy
sorsa javításán iparkodott egész ervel , midn az egész társaságot egy
nagy tengerként már mozgásban láttuk , 's vésznek vagy dagálynak

közeledését sejditk, melylyben az egész emelkedni fog : ilyly korban

maradhatott-e a' mvész, az iró, szelid képzelmei körébe viszszavonulva,

közömbös az általános mozgalomra nézve , melylyet maga köri szeralélt,

fleg olyly hazában, mint a' miénk, melyly természetes kifejldésében

hátramaradva , újjászületésének nagy munkájában egyetlen nagyobb
tehetség közremunkálását sem nélklözheté. Ilylyen korban , ilyly viszo-

nyok közt a' mvésznek éreznie kell, miszerint a' tehetség , melylyet

istentl bir, nem azért adatott neki, hogy általa csak öndicssége után

fáradjon, 's a' hatalomnak, melylyet a' nyelv fölött gyakorol, jótékonyabb

és szebb haszna is lehet , mint ha virágaiból csak néhány pompásan
hangzó szótagot rak öszsze. Költnknek tehát czélja volt , regényformá-

ban figyelmessé tenni olvasóit azon állapotra , melylyben hazánk nem
kiváltságos osztályai akkoriglan voltak; feltüntetni az ellentétet, melyly-

ben sokaknak szavai tetteikkel állottak; megmutatni, miként azok, kik

hazánkban , mint például a' bntet igazság formáinak czélzott megvál-

toztatásánál tapasztaltuk, mindenkit túlzó philantrópnak neveztek, ha

bizonyos institutiok, vagyis inkább elévült viszszaélések megszüntetését

követeié, valamint szinte azok, kik a' régi állapot fentartását kívánták,

olyly valamit tnek, minek következményeirl lelkiismeretök eltt soha-

sem számlálhatnak ; czélja volt költnknek továbbá állapotainknak hív

festése által minél több olvasót azon körben is, hová hasonló eszmék csak

ilyly formákban juthatnak be, meggyzni, miként bizonyos dolgok szá-

zadunkban nem voltak immár fentarthatók többé. 'S e' részben a' Falu

jegyzje tökéletesen megtette hatását, míg a' külföld eltt is nem csupán

mulattató, de egyszersmind tanúságos a' merben sajátságos élet h
festése. Innen azon kitn tetszés , melylyel nem rég Angliában fogadta-

tott a' Falu jegyzje. 'S e' nyolcz Tüzetes regényt csakhamar egy másik

követte kilencz füzetben : „Magyarország 1514-ben." Ezzel költ^ a'

történeti regény mezejére lépett , feladatául tekintvén : népszersíteni a

Vj k. I$m. Tár. ÜL köt. 5
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történetet. Uo"y hivé, liogy az irodalom e' uetuében azon határokon kivül,

nielylyeket a' mvészet minden regénynél a' képzel tehetség elébe

szabott, méo- más határok is léteznek, melylyeken szinte nem szabad

túlháo-ni az Írónak. E' határokat a' történeti igazság jelöli ki. Költnk
tehát egykorú kútfkbl nagy szorgalommal tanulta ismerni a' kort,

meh'lyet dad. E' kor ^Magyarország hanyatlási idszaka , melyly Mátyás

után kezddik, 's melylynek egyik nevezetes felvonása talán ugyanazon

mezkön vé<i-zdött Temes körül, hol napjainkban az utósó magyar sereg

küzdött Dembinszki alatt. A' történeti év , melyly a' czimlapon olvasható,

mutatja, hoo-y a' regény tárgya a' Dózsaféle pórlázadás. 'Ö menynyiben

a' jobbáo-yság állapotait tárgyazza a' múltban , és a' menynyiben a' tör-

ténet tanúságot nyújt a.' jövnek, e' mü is irányregényül tekinthet, habár

nem foolal is magában közvetlen vonatkozásokat azon korra, melylyben

Íratott. Ne feledjük, hogy e' kor egyik reform-föladatául tekintetett, a'

jobbágyi viszonyok végképeni megszüntetése. 'S ha a' Falu jegyzje egy

kiáltó szózat volt a' régi intézetek viszszaélései ellen ; ez ujabb regény

szinte csak egy jeles történeti irányczikkül vala tekinthet a' jobbágyok

fölszabadítása mellett. Hogy ilyly hatást idézett el e'm, kétségtelen. E'

föladatot jelesen oldá meg költnk. A' helyett, hogy Hugó Victor ecsetével

részletesen rajzolná mindazon borzalmakat, melylyek a' pórlázadás kiséri

voltak , nagyszer képekben mutatja föl a' pusztitást. 'S a' kinok mellett,

melvlyeket a' pórhad kegyetlenkedése okozott, fölmutatja a' kép másik

oldalán azon föllázadt jobbágyság súlyos szenvedéseit is. 'S mi mestcrileg

van rajzolva, min ügyességgel végig kivivé a' pórtömegek psychologiája.

De tisztán szépirodalmi tekintetben is számos kitn szépségei, jelenségei

tnnek föl a' nevezett regénynek. Nagyszer már mindjárt az elt^ fejezet,

hol eu-y csoportozatban ismerteti meg szerz a' hon minden akkori népi-

ségeit. E' tarka vegyület, hol a' typus mellett már jellemek is tnnek
szemünkbe , Breughel teremt ecsetére emlékeztet. 'S milyly emberileg

hü, egyebek közt, Ulászló királynak jellemzése mindvégig. Mindenütt

a' legelevenebb phantasia, melyly történeti hséggel idézi élnkbe a'mult

alakait, a' nélkül, hogy istenítene, vagy a' mi másik tulság, torzítana.

'Shogy az egyhangúságtól menten maradjon, vegyítve az egész regényen

át a' komoly és nevetséges, a' magasztos és grotesk. — Itt végzdik

mostanig, midn e' sorokat irjuk, Eötvös szépirodalmi pályája. Az
irodalom történetébe tartozik kijelölni az állást , melylyet e' mezn elfog-

lalt. Azt senki sem fogja elvitathatni, hogy az érzelem nyelvét, Kölcseyn

kivül senki sem birta inkább kezelni. 'S ha Kölcseynek kétségtelen els-

ségei vannak forma tekintetében , Eötvös viszont eszméi gazdagságára 's

nagy terjedelm európai niveltségére nézve magasan fölöttük áll szépiro-

dalmi Íróinknak, talán kivétel nélkül. Alig van szépirodalmi irónk,ki

több uj eszmével o;azda2Ította volna irodahnunkat, mint Eötvös József.

'S az uj eszmékhez gyakran uj formákra volt szükség. Honjian nyelve

nélkülözé néha azon szabatosságot, melylyet Kölcseynél endlténk, 's

olylykor magyartalan kilejezések is kerülnek el nnudváiban. Ez tagad-

hathin; mindazáltal a' legnagyobb igaztalanságot követné el, ki azért .e'

szempontból is általában kárhoztatná Eötvös Írásmódját, azon stylt,

melyly a' Carthausiban szokatlan hatással ragadta meg az olvasó közön-
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séget , 's raelyly az akatlcmiai közgylésekbl is legkedvesebb viszszaem-

lékezési pont gyanánt maradt fenn a' hallgató lelkében. Ki nem emlékszik,

ha egyszer hallotta, a' Kölcsey és Körösi Csorna Sándor fölött mondott
emlékbeszédekre? Eötvös stylusának, mint mindennek, megvannak két-

ségtelenül árnyoldalai. Hibás szerkezet kifejezések fordulnak el nagyobb
müveiben, melylyeket gondosan átjavitnia talán ideje sem volt, a' mint
füzetei egymást gyorsan követték. Kisszer tárgyhoz, ha hiba ez, nem
keres ö nagy szavakat, mintegy magyar politikai iskola ;'s olyly dolgokra,

melylyek a' képnek nem fbb vonásait képezik , nem mindig fordit anynyi
gondot, mint a' stylista megkívánná , kinek legfbb érdeme a' szavak

csinos öszszefüzésében áll. Azonban mutast^atok egyetlen magasztosabb

gondolatot, mclyly hozzáill diszes köntösben nem jelennék meg Eötvös
müveiben. Hol a' tárgy , az eszme lélekemel , magunk eltt látjuk,

érezzük mintegy az irót mindinkább föhnelegülni , 's ilyly pillanatokban

senkinek sincs inkább hatalmában a' nyelv. Olylykor cllcnl)en humorizált;

's nekünk még eltte nem volt kész humoristicus nyelvünk. 'S ki nem
tudja, hogy a' humor gyakran épen a' közbevetett megjegyzésekben,

vonatkozásokban áll, melylyek által a' körbeszéd szokottnál hoszszabbra

nyúlik 's a' styl szabatosságából vészit. Valóban alig van több oldalú

magyar iró, nemcsak az eladás modorára, hanem a' küls formákra nézve

is, miket tárgyához képest választott. Szólunk a' regényíróról, színmü-

veiben is sok talentumot tanúsított. Vígjátéka, melylyet egyéb müvei közt

emlitni feledénk : „É/yew az egifenlöség" egyike a' legjobb magyar színmü-

veknek e' nemben ; szerkezetében , alakjaiban , helyzeteiben szinte olyly

hatalmas comicai er, mint humor van regényeiben. 'S veszteségnek

tartjuk a' komoly drámairodalomra nézve, hogy a' Grachusok anyját

töredékeibl ki nem egészité költnk. 'S végre a' lyrai költészet is nem
egybeesés virággal gazdagult általa. Csak szép Bucsu]éii emiitjük, melyly,

ha jól emlékszünk, 1838-ban jelent meg. Anynyi emelkedettség, olyly

szép formában, díszére válnék bármelyly irodalomnak. — Hátra van ujabb

politikai pályájáról szólanunk. Mint láttuk, 1840-ben lépett föl elször

országos szószéken. Azeltt csak megyegyüléseken hallata szavát. Kitn
szónoki tehetsége azonnal közfigyelem tárgya ln. Szónoklatának hatása

naponként terjedt. Prózájának különben is jellemvonása az ömledez
oratoria. Költészetébl azonban csak az imaginatio elevenségét és meleg-

ségét vitte által szónoki eladásába; elhányta a' virágokat, szándékosan

kerülé a' nagy szavakat , melylyek másoknál a' fogalom hiányát pótolják.

Denn ebeuwo dieBegriíFe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich

ein : mint Gthe mond Faustjában. Neki nem volt szüksége, ilyly nagy
szavakkal pótolni az eszmék és okoskodások hiányát. Egyike levén a' leg-

tudományosabban müveit magyar publicistáknak, ismereteivel az európai

statustucíoraányok színvonalán állott. Ismeré, kutatá a' közjogi eszmék kifej-

ldésének, a' nemzetek átalakulásának történeteit. 'S ilyly tanulmányokkal

fölkészülve , nem volt szüksége phrasisokra és metaphorákra , melylyeket

Bentham , mint álokoskodási módokat, számzött a' törvényhozás körébl.

Eötvös eladása tiszta, erteljes; egyformán kitn valamelyly kérdés

elterjesztésében és megvitatásában. 'S midn a' vitatás után nemcsak

meggyzni, de hatni is akart, olyly szerencsésen vegyité az értelem ée
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érzelem indokait , hogy szónokhita csak ünnepélyesebb, mí^ltoságosabb

lett, hol mások üres pathoszban áradoztak. Szenvedélyes szavalását

ilylyenkor a' tárgy lelkesité, 's tette elragadó vá. A' lelkesedés szárnyain

elttünk látszott emelkedni azon tartományokba, hol senki sem volt inkább

otthonos. Beszédeit nem jellemzi azon tömött szabatosság, melyly Sze-

merénél anynyi müszorgalom, anynyi elkészület sajátja; Eötvös több-

nyire csak a" tárgyhoz készült, nem egyszersmind a' beszédhez. A' beszéd

tervét rövid emlékeztet szavakban jegyzé f()l, 's a' részletek kivitelét a'

pillanat lelkesedésére bizta. Gyakran egészen rögtönzött is. Az 1843-ki

országgylésen szép példáját adá ez ügyességének nem egyszer. A' sok

helyett legyen elég egy példa. Frendi ülés volt. A' terem korán megtelve

hallgatókkal. Eötvös már beszélt, midn zaj hallatszik kívülrl árterembe.

Az alsóházi hallgatóság csinált demonstratiót egyik szatmári conservativ

követ ellen, ki épen akkor érkezett Pozsonyba. A' felsházi hallgatóság-

nak ez értésére esvén, kezdett kifelé tolongani. A' nádor észreveszi; 's

midn épen beszédét végzé egy szónok, oda izent Eötvös Józsefhez, hogy
beszéljen. A' csel sikerült. Eötvös ismét szót emelt , 's a' botrány érdekét

háttérbe szoritá fölszólalása. A' tolongás kifelé megsznt. Mindenki inkább

akará t hallani, mint tanuja lenni a' botránynak, melylynek zaja áthangzott

a' szomszéd terem ajtajából. — Az 1847-ben megnyitott pozsonyi ország-

gylésre Eötvös mint alsóházi tag, mint képvisel akart fölmenni. Azonban
Békesmegyében, hol birtokos, nem mutatkoztak kilátások, hogy meg fog

választatni. A' tartományi, megyei érdekek igen élesen léptek volna föl az

országos ember ellen ; mint egykor Biharban Kölcsey ellen ; és a' conser-

vativ Sárosmegyében a' conservativ párt legnagyobb státusférfia, Dessewífy

Aurél ellen. Eötvös korán észrevevén a' körülményeket , viszszalépett , 's

megelégedett azzal, hogy személye helyett szellemét kldeté föl az utasí-

tásokban , miknek készitésében tetemes részt vn. Szóba jött továbbá a'

pestmegyei követi kijelöltek közt is. Batthyány Lajos azonban és az

ellenzék több tekintélyei , tisztán ellenzéki, vagyis izgatási szempontból
szükségesnek tárták Kossuth megválasztatását , 's Eötvös viszszalépett.

Hon maradt , 's csak a' martius 3-ki kerületi ülés eseményei után ment
föl Pozsonyba, midn a' dolgok alakulását már elre látta. Az országgylés
kiniondá : miszerint megvan gyzdve, hogy a' magyar alkotmányos élet

kifejtésére 's nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó törvények csak

azáltal nyei'hetnek életet és valóságot, ha végreliajtásukkal minden más
befolyástól független, nemzeti kormány lesz megbízva, melyly a' többség

alkotmányos elvének legyen felels kifolyása — 's azért collegialis kor-

mányrendszernknek magyar felels ministeriummá alakítását minden
reformjaink alapfoltételének 's lényeges biztositékának tekinté. Eötvös e'

nyilatkozat után , melylyet az országgylés egyértelmüleg mondott ki,

tüstént belátta e' lépés szükséges következményeit, a' fenfbrgó európai
viszonyok között. „Megyek" monda bizalmasabb barátinak — indulok
azonnal Pozsonyba, hogy mint ministcr térjek viszsza." Ugy Ion, mint
jósolá. így teljesült kevés napok eltt jóslata Fülöp Lajos bukása iránt.

Széchenyivel fogadott eziránt, 's csak néhány hónap eltt fizoté le a'

kikötött száz aranyat. Alig tévedett fél évben. Ezt azonban csak közbe-
vetleg említve, tudva van, mi Pozsonyba menetele után történt. Az els
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magyar felels ministerium megalakult , 's az uj átalakulási forma aposto-

lának a' cultus és közoktatási ügy tárczája jutott. Mindenekeltt rendezte
ministeri személyzetét , olyly egyénekbl , kik szaktanilag értették az

ügyet, melylynek kezelésére meghivattak. Altitkára lett Szász Károly,
nagy enyedi professor. Nagy tekintet név Erdélyben : a' testvérország

ujabb haladási történeteiben az elsk között állott. 'S aztán maga körül

gyüjté Sznyit, Magyarország egyik legjelesebb szakemberét a' neveli
pályán, 's Pap Endrét és másokat. Némelyly középtanodákba osztálytanitás

helyett szaktanitást hozott be, a' vallást külÖn tantárgygvá tévé. Czélba

vette, 's Kolozsváron azonnal végre is hajtatá a' convictusok megszünte-
tését azon nyilvános kijelentéssel , hogy itt csak az anyagi és erkölcsi

romlás rendszerét szünteti meg, de az alapítvány erejét dijul osztja föl a'

tanulók számára. A' porosz tanitóképezdékbe mindenféle vallásból akart

ifjakat küldeni, 's már ki is voltak jelölve az egyének, midn a' septemberi

zavarok bekövetkeztek. Ezen zavarok miatt maradt el az egyetem reformja

is, melylynek terve — az oktatási szabadság életbeléptetésével — már
egészen készen volt 's nyomtatásban is megjelent. Végre a' népnövelés,

vagy inkább népoktatás — ez iskolák, amaz egyéb institutiók által is

történik — elmozdítása is foglalkodtatá. Mieltt azonban ennek rende-

zéséhez fogott volna, szükségesnek tartá elbb néhány elvnek törvény-

hozási úton elhatározását, melyly elvekre aztán a' közoktatás részletes

tervét épitni lehessen. Ezen elvekre vonatkozott aug. kezdetén (1848)
elterjesztett javaslata. Nagy elvek merülnek abban fÖl. Hogyan kell az

álladalomnak a' közoktatást ugy venni felügyelete alá, hogy a' községi

befolyás sértetlenül maradjon ; 's a' tanitás és tanulás szabadságát a'

hitfelekezetek igényeivel és hajlandóságaival hogyan kell öszszeegyeztetni?

mik itten a' családnak, a' kerületeknek, a' községeknek, az álladalomnak

kötelességei és terhei, 's melyly mértéke és határa és kapcsolata van

azoknak? és sajátságos helyzetünkben hogyan kell a' nemzetiség igényeit

kielégíteni ? B. Eötvösnek törvényjavaslata az úgynevezett forradalmi

párt által megtámadtatott, a' nélkül, hogy ez itt emiitett nagy elvek

közöl csak egyet is megvitattak volna. Elbb protestáns rokonszenvekrl

vádolák a' ministert, mivel kormányosztályánál e' hitfelekezetnek nagy
befolyást adott. 'S aztán papi hajlamokat fedeztek föl benne , mert a'

clerust, azon nehéz forradalmi idk alatt, jó kedélyben igyekezett tartani,

's mert a' philosóph törvényhozó a' vallásfelekezetek igényeit sem utasitá

el hideg közönynyel. Nemes törekvései félreértettek. Az utósó törvény-

hozás minden iskolai szükségeknek az álladalom által leend fedezését

elvállalta. A' számitás azt mutatta, hogy e' szükségeknek egész kiterje-

désben leend viselésére az álladalom nem képes ; mert a' legkisebb

tanitói fizetést adván is, magoknak a' népiskolatanitóknak fizetése évenként

8— 9 millió pengöforintot igényelt vala. Eötvös tehát zayarból szabaditá

ki a' törvényhozást, midn javaslatában a' népiskolák szükségeinek

fedezését a' község terhéül tette ki, 's az álladalom segélyével csak ott

iárult közbe, hol a' község elégtelen az eo;ész terhet viselni. Ezzel azt

gondolák, hogy a' papi jószágok kérdésének elmellzese czeloztatik; s

épen azért azok, kik hiszik, hogy abból minden kitelik, oldalvást akarák,

hogy már itt e' kérdésbe menjen a' törvényhozás, 's hogy az anynyi
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oldalról szorongatott nemzet ujabb viszszahatást cbresiZbzen maga ellen.

Továbbá Eötvös, hazánk akkori állapotában, a' statusintézetek mellett,

a' hitt'elokt'zeteknek is iskolát engedtetni javasolt. Ez nem szabadelv
dolog : kiálták, kik ugy liivck, hogy a' törvényhozásnak hatalmában áll

az erkölcsöket megparancsolni. 'S az ellenzéki tagok , kik minden érdeket

föl akartak inditani , kik forradalmat akartak minden áron, 's a' ministe-

riuni meubuktatíísát , ovanusitásokra zsákmánvolák ki az érintett elveket.

Eszmék és elvek helyett száz öszsze nem függ vádat szórtak a' szószék-

bl. Egybezavarták az egyházat a' hyeraieiiiával , "s ennek vétkei miatt

megtámadák amannak oktatási szabadságát. Feledék, menynyi szolgálatot

tn az egvház az endjeriségnek é])en az oktatás által a' keresztyénség

kezdete óta. Magokhoz mérték a' nép miveltségét, 's ,a' fölvilágosodás

zsarnokságának sz('>vivi lettek azok ellenében, kik a' lelkiismeret szabad-

ságát a' valhísos buzgalom féltékenységében is tisztelik. 'S a' törvényhozás

legtöbb tagjai az álszabadelvüség, a' forradalmi irány zaja által tévedésbe

hozattak. Bukás fenyegeté a' törvén yja\aslatot, a' midn Eötvös és

késbb egy levélben, melylyet az oktatásügyi ministerhez, mint barátjá-

hoz intézett , Kossuth l^ajos is tárczájokat kötötték az érintett javaslat

sorsához. E' kiuülméiiv meo-döbbenté a' többséget , 's miután Pázmándv
Dénes is leszállt elnöki székébl a' ministeri nézetek védelmére, és Deák
is felszólalt mellette , megln mentve a' törvényjavaslat némi módosítá-

sokkal. Ez esemény után azonban nem sok ideje maradt valami maradan-
dót tenni, a' közoktatás ministerének. Magyarország körülményei mind-
inkább bonyolódtak , 's alig telt el egy h(')nap , midn az els magyar
ministerium már megsznt lenni. Késbb Batthyány uj ministerium

alakítására bízatott meg; 's az újonnan alakított kormányban ismét benne
volt Eötvös József. O mindenkor a' dolgok kiegyenlítését pártolta a'

birodalmi kormánynyal szemközt; 's az olasz ügy tárgyalásakor, mint

tudva van , más magyarázatot adott a' [)ragmatica sanctiónak, mint az a'

forradalmi párt által értelmeztetett. A" második ministerium azonban nem
alakulhatott meg. A' dolgok mindinkább forradalmi szint kezdettek ölteni.

Eötvös nem tudta többé magát föltalálni az események közt. 'S a' sept,

28-ki véres catastro])h után, midn Lamberg gróf a' pesti hidon meggyil-
koltatott, — Eötvös családjához utazott, melyly akkor Bécsben volt, 's

onnan késbb Münchenbe ment. ,,Miért távoztam el? — irta onnan egy
barátjának — azt annak, ki engem 's lelkületemet ismeri, könyny, más-
naklehetetlen megmagyarázni." Valóban ugy van! Eötvös a' reform embere
volt egész életén által. Most azonban kezdé átlátni, hogy a' nniködésnek
ezen mezeje lehctlen , 's minden fáradozása hasztalan. A' forradahan és

ellenforradalom szenvedélyes harczai közt az szerepe lejárt. ,,Ilyly

viszonyok közt, — irta maga — tökéletesen hasztalannak érzem
magamat. Engem az ég forradalmi embernek nem teremtett. Bárnú nagy
czélt lássak magam eltt, az egyesek szenvedéseirl megfeledkezni nem
tudok, 's meggyzdésem szerint az anyagi er, nielylyre minden forra-

dalom támaszkodik, nem azon út, inelylyen az emberi nem elrt- haladhat."

Nem vala tehát más szerepe, mint minden forradalmi lépés i-jh-n felsz('>-

lalni, mi vahiszin ideg hasztalan leendett, vagy olyly törekvést mozdított

volna el, melylytl huzaszerctetc nem kevésbé idegenkedett. 01\ly
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szerep után pedig, mint az övé volt, lehetlen vala többé az ország kebe-

lében mozgalmas idk alatt, viszszavonulni. Nem volt tehát más választása,

mint egyidre külföldre vonulni. 'S a' közbejött rendkivüli körülmények
gyorsan tetté érlelek szándokát. Lambergnek borzasztó halála megrendi-
töleg hatott rá. 'S a' zavarban , melyly ezt és Jellachich közeledését

követte, a' föloszlás eljeleit látta. Tudósiták, hogy Batthyány a' tábort

és a' házat elhagyta, 's nem értette a' távozás okát. Hirlék, hogy a'

képviselház fel fog oszlani. A' honvédelmi bizottmány és képviselház

több tagjai eltávoztak. Kossuth elbb már útlevelet kért F'rancziaországba,

's most az alföldre utazott nagy hirtelen. Mindezeket és családi körülmé-

njeit meggondolva, bizonyára nem csodálhatjuk, hogy Eötvös is eltávo-

zott. Késbb, az igaz, rendesebb alakot kezdenek magokra ölteni a'

dolgok. Eötvös azonban — mint szinte maga irá — , ha elment, midn a'

dolgok roszul állottak, nem tartá férfihez illnek viszszatérni, mikor egy
kissé múlni látszott a' fergeteg. 'S azóta mindezideig künn, Bajorország-

ban tartózkodik. Ott folytatja irói munkásságát. A' forradalmi sajtó akkor

nagy zajt ütött távozása miatt. 'S e' zajnak némi utómaradványa maradt
fenn a' magyar közvéleményben. Ekkor jelent meg röpirata : „Uber die

Gleichherechligung der Nationalilaten/' A' vádak azonnal elhallgattak. A'

röpirat mindeddig a' legjelesebb , melyly a' birodalom újjáalakítása körül

megjelent. Nagy figyelmet ébresztett az egész birodalomban. Tisztelettel

emlékezett róla a' birodalmi fváros napi sajtója. 'S csak nem rég ismét

egy uj munkája hirdettetek, melylyhez az eszmék történetei körül tett

hoszszas tanulmányait fogja fölhasználni. Baráti nagyszer politikai müvet
várnak. Magas tehetsége közelismerés tárgya. Az irót roppant erejében

hatalmasnak ismerk mindenkor ; csak az ember gyöngeségei rovattak föl a'

közpálya férfiának. 'S nem olylyak-e ez árnyoldalak nagyrészint, melylyek

a' magános emberben erények gyanánt tnnek föl? ValóbanEötvös egyike

a' legszeretetreméltóbb egyéniségeknek. Mi talán hiba a' státusférfiuban, a'

költ kedélyzománczát képezi nála 's az iró talán egyikével sem bir a'

gyöngeségeknek , mik az országfiban mutatkoztak. Gyakorlatiatlannak

mondották, mert az emberekben jó szive gyakran csalatkozott; 's munkái
csaknem kivétel nélkül bizonyítják, hogy azéletet senki sem ismeré jobban,

mint e' nem gyakorlati ember , 's költ. Nincs egyetlen szépirodalmi mü,

melyly olyly közel hozta volna az irodalmat az élethez , mint például a'

Falu jegyzje. A' példaadás aztán követkre talált, mi nyelv tekintetében

is nyereségnek mondható, mert az irodalom ekkor lesz valódi csatorna,

melylyen a' közéletbe uj eszmék folynak át, 's népies kifejezések és formák

folynak viszsza. így fog támadni egy könynyü társalgási nyelv , 's a'

népies formák terjed ismerete és stúdiuma magyar alakot kölcsönözend

majd azon uj eszméknek, miknek egy részére uj formát keresni mveltebb
lelk Íróink feladata. De ez csak hoszszas kifejlés eredménye lehet. 'S a'

milyly gyakorlatinak mutatkozott költnk szépirodalmi pályáján számos

mveiben : nem kevésbbé kerülte, hogy politikai szónoklataiba és irataiba

minél kevesebb költi elem vegyüljön. Nem mondjuk, hogy a' költi kedély

játsziságai reményeiben és aggodalmain sokszor nem mutatkoztak; de e'

csalódások hasonlithatlanul hoszszasabb idközeiben a' statusférfiui belátás

uralkodott a' költ phantasiáján. Okoskodásaiban elforditá szemeit a
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ktjpzelet képeirl, V eladásában tudományosan rendszeres, érveinek

rendezésében szigorúan logicus tud lenni. Anynyira,liogy Magyarország-

nak e' nevezetes költjét sokkal szárazabb politicusnak kell tartanunk,

mint szónokaink és publicistáink nagy részét Eötvös korában. Semmi sem
volt azért ntxetségcsebb, mint e' virágos szónokoktól, kik a' legszárazabb

ncnizetgi»zdiisái>i iiírgyak íolött lyrai ömlengésekben áradoztak, vádképen
hallani Eötvös, mint politikus ellen , hogy költ. E' vádat az unalomig
kizsákmányol-ik ellenei. így többek közt egyszer gróf Dessewffy Emil.

—

Eötvös következ humorral telelt a' conservativ lap vezérének. ,,A' tisztelt

vezér ur számtalan elmésségei közt van egy, melylyet nem hallgathatok

el. Nemcsak lapjailtan , de más lapokban is többször ismételtetett az , 's

a' tisztelt közönséget csak ugy remélem megmenthetni tle, ha rá egyszer

felelek. 'S ez azon jó izü tréfa , hogy b. Eötvös regényíró 's költ. Igen,

én irtain regényeket. Jókat-e, vagy roszakat , ártottam-e vele irodal-

munknak, vagy magamat tettem általok nevetségessé? azt sem a' B. P.

Hiradó , som unnak vezére egy maga nem fogja elhatározni. De vájjon mi
következik ebbiil? A' Hiradó nézete szerint kétségkívül az, hogy Eötvös
József, mivel regényeket írt, egyébre, fleg politikára képtelen. Consta-
tirozzuk a' helyzeteket : mint a' Híradó szokta mondani. Mig én regénye-

ket irtani, ugyan mit tett az igen tisztelt vezér ur? Gazdaságán kivül

haszonbérbe vévé egy nagy altoldi község koresmajogát. Kétségkívül

épen oljdy tiszteletre méltó kereset, mint bármi más, st, megengedem,
sokkal szebb és hasznosabb a' regényírásnál ; de nem ez a' kérdés. A'
kérdés e' helyen csak az lehet : a' korcsmajog kibérlése anynyíra jobb
elkészület-e politikus pályához, hogy ki körüle fáradozott, már ezáltal

kiszámithatlan felsbbséggel bírna a' felett, ki költészettel foglalatosko-

dott ? E' kérdés megfejtése nehezebb , mint a' méltóságos vezér ur

gondolná. Ha álokoskodással akarnék élni, mondhatnám, hogy ilyly

haszonbérléshez szinte nem kis mértéke szükséges a' költi tehetségnek,

miután a' haszonbérl csak anynyiban vállalhat magára tetemesb éven-
kénti fizetést, menynyibenjóslói lelkével azon száz meg száz ezer meszely
bort és fity pálinkát elre látja, melylyet korcsmáiban meg fognak inni,

mi által nemcsak költ, de valódi vatessé emelkedik; de én nem akarok
ilyly okoskodással élni , st miután a' vezér ur a' költi tehetséget , mint
látszik, nagy hibának tartja, kétségkívül kedves udvariság gyanánt
bevallom , hogy öt egészen prózai embernek tartom. Azonban mit bizonyít

ez? Azt e , hogy már ezáltal politikai capacitássá vált? vagy hogy
haszonbérli tapasztalásainál ftigva több képességgel bír azoknál, kik
költészettel foglalkodtak ? Olylyas állitás, melylyrl csak tapasztalásból

ítélhetünk
;

's a' költ, ki pohtikával foglalkozik, hivatkozliatik e' részben
elzményekre. Machiavel — kit talán a' mélt. vezér ur sem számitand az
érzelgs politikusok közé — költeményeket és vígjátékokat írt, Kiihelieu
szomorujátékok készítésén fáradozott, nagy Fridrik költnek tartá magát,
Canning nem egészen veltlen politikusnak tartatik igen csinos versei

mellett is , ugyszinte az egész utósó angol whig ministerium sem, melyly
majdnem kizárólag költkbl állott, 's azért .mm rosziil kormányzá
Angliát, mig többsége tartott. Többeket említeni e' lulyeii fölösleges. És
vájjon fog-c a' tisztelt vezér ur enynyí példát felhozni azok közöl , kik
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valaha a' világ bármelyly országában korcsmaárendával foglalkodtak , 's

késbb nagy statusíerfiakká váltanak? Ha ezt teendi a' mélt. vezér ur,

talán valamivel fontosabbaknak csak tetszenek szemrehányásai a' költ ellen,

lo-y elmésségei, mint ilylyenek azon hibával bírnak, hogy nem ujak, 's

már mások által többször használtattak; mint okok pedig egy hajszállal

sem kevésbé nevetségesek, mintha én abból, mivel eddig nagy státusíér-

fiut nem ismertem , ki elbb bormérést haszonbérlett volna , ellenben sok

költt tudok, ki nagy politikai tehetségnek mutatkozik, vagy azt akarnám

következtetni, hogy a' vezér ur közdolgok vezetésére alkalmatlan, vagy

azt, hogy én erre képes vagyok, 'stb." Nem emlékszünk, hogy többször

elállott volna a' B.P. Hiradó vezére érintett szemrehányásával. Ellenben

a' conservativ lap vezére többször érezé e' humor élét. Mint az irodalom-

ban, ugy politikai pályáján, st az életben sem hagyta el Eötvöst e' humor

soha. Kik journalista pályáját figyelemmel kisérték, bizonyára emlékezni

tbffnak Agricola leveleire, azon kellemesen mulattató naivitási'a , melylyel

ílyre, mely

a' nemzetet. így beszédeiben is. A' humor és lelkesedés szavai egyiránt

áradoztak ajkairól. Most is él lelkünkben a' hatás emlékezete , melylyet

egykor az administratori rendszer fölötti humorizálása Pestmegye tere-

meben elidézett. ]Maga Kossuth, ki utána következett a' szónoklatban,

bevallá, hogy hatalmasabb fegyver e' sérelmi ügyben még nem használ-

tatott. 'S nem élezek, nem az elmésség könyny villámai czikáztak csupán

Eötvös lelkében. Mély érzés tnt fel a' mosoly leple alatt, keser valót

hirdetett a' derült ajak. Valódi angol humor, melylyet csak olyly életiskola

után tesz az ember sajátjává, milylyenen költnk keresztül ment. „Nm
és gyermekeim körén kivül — irja Eötvös egyik barátjához — alig van

életviszony, melylyet meg nem keserítettek volna nekem. Átmentem én

mindazon fájdalmon, melylyet munkáimban kifejeztem." Es i.-mét más

alkalommal : ,,Eletem tanúsága mind tudományos, mind emberismereti

tekintetben, fájdalom, nagyon is elevenen áll elttem. Az egyes leczkék-

rl, melylyékben e' tant szereztem , csak anynyit tudok, hogy inkább

veréssel, mint szép szavakkal szereztem tudományomat." Hyly életiskola

végre bizonyos philosophi nyugalmat szerez a' kedélynek, melyly aztán

a' legkeserbb dolgokról is derült arczczal hagy szólani. 'S ki Eötvös

magánéletét csak felületesen is figyelemmel kisérte, kénytelen leszen

elismerni idézett állításainak igazságát. Könynyelm gyermekévek után,

már korán az élet küszöbénél állt az ifju, a' midn a' fényes szülei ház

viszonyai megrendültek. Két életpálya állott most az ifju eltt : a' hiva-

talnoki , melyly e' széptehetségü mágnásirjunak olyly nagy jövendt
Ígért; és az irodalom, melylynek ösvényén alig néhány év eltt még egy

Kazinczy és mások szinte vértanusággal szolgálták a' hazát. Eötvös ez

utóbbi utat választá , 's ritka lemondással indult meg pályáján. Csak egy

kis önmegtagadásba került vala, hogy a' veszni indult örökségbl magá-
nak valamit megmentsen. Nem tévé. Szalay László barátja társaságában

mivelte lelkét, tanulmányai mellett virrasztott , mig kortársai , kiket a

születés vele egy rangra emelt, a' társasági örömök kéjeit élvezek. 'S
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enynyi lemondás, ilyly Icllvier mellett iö menynyi gyanúsításnak volt

kitéve késbb, mint egyik zászlósa azon uj politikai rendszernek, melylynek
tanairól íenebb szólottunk. A' keserségek közepett, mikkel halmozá az

értetlen.ség és rósz akarat, tanúi valánk nem egyszer kitákadásainak.

Többször volt azon a' ponton, hogy végkép lemondjon a' politikáról, 's a'

szépirodalmi munkásság körébe vonuljon viszsza; sokszor kilejezé ez iránt

szándokát. Múltja és szelleme azonban további küzdésre készték öt. Meg-
történt gyakran, hogy midn tudata viszszavonulását, termékeny szelleme

már uj eszméktl vala terhes, 's lelkében uj tervek íogamzottak. — Végre
mi Eötvös egyéniségét illeti : egyike , mint mondók, a' legszeretetre-

méltóbb férfiaknak. A' kis ember arczán gyermekded nyájasság, szelídség

í')lelkezik a'])hilosóph nyugalmával. Viselete polgáriasán egyszer, szerény.

Társasága szerfölött élvezetes. Magán beszéd, társai o^ás közben még
nagyobb könynyüséggel , mint az Írásban , rendelkezésére állanak az iró

minden elnyei. Egyiránt változatos itt, mint amott. Humora kifogyha-

tatlan. Eladása rendkívül élénk , eleven. Beszéde mindenkor tanúságos,

mindig kellemes. A' franczia könynyüséget egyesülve az angol mélységgel
senkinél sem találjuk inkább föl. — y.

Eperjes, sz. k. város, a'Tareza balpartján, Sáros megye fhelye, 's fels

^Magyarországnak Kassával együtt egyik legrégibb, legnevezetesb, legér-

dekesb városa; tótul: Prrschow; deákid : Fragopolis. Nevét az eper szó-

tól származtatják, 's czimerében valóban eper is látható. Ez si város, az

l(387-iki átkos hirü eperjesi mészárszék színhelye, már a' 13-ik század-

ban is nevezetes kiváltságokkal birt, I. Lajos által 1374-ben emeltetett

kir. várossá, 's az austriai ház és Zápolya közti , és ismét a' Rákóczy- 's

Tököliféle hadjáratok alkalmával, sokat seenvedve, nagy szerepet vitt, 's

urát gyakran változtatni kénytelenittetvén, gyakori rablásnak 's pusztítás-

nak volt kitéve. Jelenleg a' kies fekvés, 's most is kfallal kerített, ó

tekintet, 's régi jóllét jeleit visel város 7465 C^rieger szerint SS90) lakos-

sal bir, kik közt 5860 róm. kath. 280 gör. kath., 30 gör. nem egyesült;

1230 luth. (í5 reform. 120 zsidó, nemzetiségre nézve nagy részt tótok, de
a' mveltebb rész magyar és német. Székhelye egy egyesült ó-hitü püs-

pöknek, evang. f iskolának 500 tanulóval, 's kath. közép tanodának,

felcbbviteli (elbb kerületi) törvényszéknek, 's 1840 óta váltótörvény-

széknek. Ipara kitn ; lakosai közt sok vászon- és posztótakács van ; a'

ezéhek száma 27, szabad, azaz :nem czéhbeli iparágaké 10; mesterembereké:
350. Van két gya})ju-szövet 's több más gyára, gyolcsosal, hegyaljai bor-

ral 's pálinkával, a' felföldnek e' f terményeivel, virágzó (bár ujabban
sokat csökkent) kereskedése. A' közellev borkúti és czemethei savanyu
vízforrások vizét ersen hordják a' városba, raelyly ivó-vizben némi szük-

séget szenved. Gyönyör vidékének egyik fény])ontja : szép kilátású , 's

máj. 3-án és sept. 13-án rendesen 10—30 ezer embertl látogatott ealva-

riája, a' Tarezán túl. Ugyan e' folyó balpartján, a' városon kivül, kénes
fürdejc is van egy dombon, rnelylyrl szinte szép kilátás esik a' vidékre.

Azon helyen , hol a' fenevadszivü Caraffa és Tábori Erzsók 30 véráldo-

zata kivégeztetett, a' szomorú endékü Luniena ht'lyén a' Sz.-Háromság
tiszteletére épült oszlop áll. J^iperjcs baron\i;tr. magass/iga a' tengorszin

t'eleft Withlenberíj és Bemlanf szerint 9^)6 láb; ezért tciin. éghajlata huss.
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valamiut erkölcsi és politikai lege, hazánk utóbbi politikai küzdelmeiben,

mindenkor szinte hideg conservativ volt. Ujabb kor szüleménye Eperje-

sen a' részvények utján épült színház, 's a' gyors-kocsizási intézet, melyly

Pest, Lcse, Bártfa felé rendszeresen szállít. Érdekes volt még Eperjesen

Féjérvári Gábor urnák kitn régiség- 's ritkaság gyjteménye ; 's nem

lehet említés nélkül hagyni, hogy az evang. f iskola könyvtára 14,000

kötetbl álló Szirmayíél^ könyvgyüjteménynyel szaporodott.— ez.

Építészet. Az épitésmód csak akkor emelkedik mvészetté , ha maga-

sabb szellem, teremter, az alakzatok, az egyes részek harmóniája, bizo-

nyos meghatározott organikus forma, irány és kifejezés mutatkozik rajta.

Ezért nevezé SchlegeC F. az architektúrát megfagyott zenének. Minél

szellemibb czélja van valamelyly épületnek, annál nagyobb szabadsággal

és mvészi lökélylyel alkothatja azt a' hivatással biró építész. 'S innen az,

hogy például a' templomok, emlékek, nyilvános középületek 'stb. legmél-

tóbb 's leofenséo-csebb táro-vai az architektúrának. Az épitésmód ,
mint

szabad mvészet, közvetlen kifejezése a' közérzelem irányzatának, s az

id és népek közös szellemi törekvésének. A' népies sajátságok szerint

különbözk a' népek épitésmódjai, 's minél elevenebb valamelyly nép

történeti fejldése és haladása,annál jellemzbben mutatkoznak építészete

alakulásai. Es így az építészet emlékeit tulajdonkép az emberi nem mivel-

dési története emlékei, hagyományai gyanánt lehet tekinteni. A' legrégibb

épitésmódok közé tartozik elször az egyiptomi, melyly a' gúla (pyramis)

alakján ala])ul , 's melyly egyszersmind eléggé eleven oszloprendszerrel

egyesül. Ez építésmód jelleme komoly, feszes, magasabb kífejldöttség

nélkül. Az indus építészetben sincs rendezett harmónia, 's emlékeik legin-

kább ksziklákba faragvák; a' keletindiai pagodák alakzata sajátos tüne-

mény. A' babyloni építésmódot a' pompás és fényes anyagok tulcziczomás

használata jellemzi. Az oszlopépítést legmagasabb , 's teljesen szabály-

szer tökélyre az ó ^förögíöA: vitték, legelször is a' dóriaiak, kik azt a'

valódi mvészet elvei szerint komolyan , 's méltóságteljes hatással

képezték ki. Az ioniaiak lágyabb és kelcmesebb alakban fejlesztek ki osz-

loprendszeröket, 's mind ez, mind amaz Athénben, Periklész virágzó kor-

szakában érte el mvészeti tökélyesedése tetpontját. A' korinthi rend-

szer amazoktól csak az oszlopfejezet — capítól — czifrább, díszkéltebb

alakjában különbözik. Ezen egyszer szép oszloprendszer remek példá-

nyul szolgált az utóvílág számára, 's még mai napig is dicsségesen fen áll,

a' hellének nagyszer szellemi élete teremt erejének mintegy örök emlé-

kéül. Az etruscusok és a' rómaiak némi sajátságos hozzáadással leginkább

a' görög építészetet utánozták, csak hogy az stiljök mesterkéltebb vala,

's középületeiket átalánvéve nagyobb pompa, 's bámulandó nagyszerség
bélyegzé, mit templomaik, fórumaik, basilíkáík, thermáík amphitheatru-

maiak, hidjaik, diadalíveik 'stb. eléggé tanúsítanak. A' római építészet-

nek virágkora a' császári uralkodás els százada volt, 's a' második szá-

zad végén kezddött hanyatlása. A' keresztyénség terjedésével lényege-

sen különböz 's egészen uj irányú fejldést vn az építészet. A' keresz-

tyén római basílikák építésmódja még a' római elfajult modorra emlékez-

tet; azonban a' byzanczi építészet, ellentétben az antik oszlopépítéssel,

a' boltozat foi'máit fellemelte ezen , 's bizonyos orientalizáló elemet tn-
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tetett ki.Ezen stil Jvstinian korában érte el tetpontját, kinek uralkodása
alatt a' világhirü konstantinápolyi íSophiatemplom épült. Az arab épités-

mód Í8 ekkor fejldött ki, melyly nzontolül hogy a' két elbbinek keve-
réke, leginkább a' phantastikus bájt 's a' tullámzóan pompás diszitménye-
ket kedveli. E' stil Spanyolországban mutathat fel legjelesebb emlékeket,
nielylyek közt legkitnbb az Alhautbra nev királyi palota. A' nyugodt,
komoly rí>/rtíí/< éi)itésmód is emlitést érdemel,melyly a' iU századtól kezdve
a' lo-ik elejéig Toscanában és Normandiában virágzott. A' 12-ik század-

ban uj korszaka derült fel az építészetnek , az úgynevezett góth , vagy
(fcnnan stil életbelépése által, melylyben a' keleti elem, különösen az arab
ivboltozat a' régi keresztyén basilika oszlopépitési módjával egyesül, csak
hogy ennél sokkal könynyebb, merészebb, és az ábrándos középkor szel-

leméhez alkalmazott. A' góth építészet remekei átalánvéve az építészeti

feladatnak legmélyebb megfejtései. Eredetét Frankhonban vévé, 's leg-

miigasabb tökélyre Némethonban jutott, különösen a' kölni dom példánya
.iz e' stilbeni remeklésnek. Virágzó korszaka majd minden európai ország-

ban a' 15— l(3-ik századig terjed ki. Olaszországban, hol ez épitésmód-
dal sehogy sem tudtak megbarátkozni, már a' 15-ik század els felében

eltértek attól; az id tudományos iránya a' classikus régiség formáihoz

vezetett viszsza, 's e' tekintetben is a' régi rómaiakat akarták utánozni,

's a' toskanai és velenczei palotákat e' modorban a' legjelesebb mesterek
épiték. Késbb azonban ez antik stil bizarrá korcsosult, 's ezt más nemze-
tek is követék. Es bár az úgynevezett divatos építészetnek is vannak
szellemdús mesterei, de azért a' múlt nagy idk remek építményei mellett

csak alárendelt helyet foglalnak el müveik.— A' mi a' jelenkor építészetét

illeti, ennek jelleme a' kor irányával egyez. A' tömör gyárépületek, sok

águ m- és vasutak, bámulandó vizvezetések, csatornák, tnnélek és függ
hidak, melylyek , mint u' Menai-Street éjszaki Walesben, tengeröblöket,

vagy mint Schweiczban Freiburgnál , hegyeket kötnek öszsze, 'sat. jel-

lemz mvei ipari 's tudományos tekintetben meszsze haladt korunknak,
melylynek nem lenne elhatározott közös jelleme, ha ez oldalról nem nyer-

né azt. Vannak ugyan ujdon épült egyházaink, palotáink, színházaink,

múzeumaink, iskoláink 'sat. is, de ezek inkább nagyszámú létezésük által

jelentik korunk szellemét, mint styljök által, melylynek nincsen határo-

zott jelleme. INIert ebben mutatkozik fleg építészetünk gyenge oldala.

Városaink valódi minta-mutatványok a' világ minden építészeti styljeibl.

Azonban lehet e' téren mégis törekvéseket észre venni, melylyek megfe-
lelnek korunk organizáló irányának, 's önálló, szükségeinkhez mért épí-

tészet kifejtése felé sietnek. Vegyitetlen sajátságos nemeket igyekeznek te-

remteni, az építészet constructiv megalapítására iparkodnak, 's azon nézet

állapodik meg, hogy az építésznek sajátlag mvészi, szép külsre irány-

zott hatását, czélszerü, 's az épitési szükségtl függ építési terven 's a'

hely és anyag kívánalmain alapult constructiónak kell feltételezni. E' tan

következetes átvitele segítheti csak építészetünket önálló, kor- uép- és

holyszerü fejlésre. Örvendetes látni, hogy a' kézmvesség mind inkább
emelkedik a' mvészethez; a' kmives architectussá lesz, 's a' kfaragó és

Btuccator munkája szobrászi kézbe jut. Az épitészet mindinkább kthébe
vonja a' szobrászatot és festészetet, 's ezekkel kezetfogva teremt koruu-
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kat jellemz emlékeket. Utazó mvészek 's régiségbuvárok megismer-

kedtettek az él 's elhunyt nemzetek különféle építési styljeível. Az épü-

letek alakjának szépségét illetleg mind a' mvészek, mind a' közönség

io-ényei öi'egbedtek. Sem a' franczia forradalom eltt divatozott ezifraság,

sem az azutáni túljózan , kopasz izlés nem kell többé. A' minták válasz-

tásában nagy haladás történt. Durand ,,épitészeti leczkéi/' melylyekbl

olyly sokáig vétettek az épitési tervek 's alakok, legújabban elmellztet-

nek már, 's a' legjobb nev építészek adtak ki tervgyüjteménycket, p. n,

Schinkel, Stüler, Knoblauch , Moller,Heger , Klenze 'sat. Németországban;

Gourlier, Biet, Grillon, Tardieu, Bonülon, Normand Francziaországban.

Még nagyobb azon könyvek száma, melylyek a' régikor legnevezetesb

épitési emlékeinek leírásával, constructiv felbonczolásával 's lerajzolásá-

val foglalkodnak, 's nemcsak az építészet történetére , hanem annak

törvényei tudományos és technikai megismerésére nézve is igen fontosak.

A' görög építészetet illetleg említésre méltó munkák : Hittor/f és Zanih

„Architectiire antique" és ,,Architeclnro, moderné de la Sicile" cziraü

müvei; 's mint Stuart ,,Athénéi régiségeinek" folytatása, a' londoni

mkedvelk egylete által kiadott, valamint a' Cockerell, Kinnard, Donald-

son, Jenkins, Raulon építészek által felmért, és magyarázott athenei 's

egyéb görög régiségek. Meczger Ede, müncheni politichn. professor ala-

pos tant adott ki az oszloprendszerekrl. Ide sorozandók mégStackelberg

báró és Blouet Ábel munkái. Legújabban a' régiek falfestése 's a' poly-

chromia foglalkodtatta különösen az építészeket 's régiségbuvárókat, 's

ennek befolyása is volt a' decorativ építészeti festés jelen irányára. Az
antik falékesitvényekrl Klcnz^e 's Gartner adtak jeles munkákat ; Zahn
pedig a' pompeji legszebb diszitvényeket 's képeket irta le. A' görögök

elevenszin ékesitése mindinkább uj életbe lép , fleg Münchenben 's

Berlinben, hol e' téren jeles iskolák fejlettek ki. Fleg Schinkel és tanít-

ványai sok szépet állítottak el e' mezn. Bötliger K. és Mauch munkái ide

tartoznak. Igen jeles m Thom Leveston Donaldsoné ,,Collection des

exemplesles plns estimés des portes monumeniales de laGrece ef de Vita-

it e {Paris, 1837.); továbbá: Examples of ornamental sculpture in archi-

tecture „Valliaínytól; Recueil d'ornemens en sculpture'-' RomagnesitöVsíú.

A' mexicói építészeti régiségekrl Kingsborough , 's Waldeck, nubiaiakról

Gau, a' hindostániakról Daniell, az arab épitészetröi, nevezetesen a' spa-

nyolországiról 's az Alhambráról Goury , és Owe7i Jones , Girault de

Prangy, W. Gail, Murphy, a' cairóiakról Pascal Coste 'sat. adtak leíráso-

kat. Ismeretesek a' spanyolországi mór építészet színes knyomatai 3Ia-

lertl Karlsruhében. Legdúsabb azonban a' keresztyén középkor miro-
dalma, fleg a' germán vagy góth épitészetre nézve. A' római basilikák-

ról Guttensohn, Knapp,^s Ziebland irtuk; a' szászországi középkori építé-

szetrl Puttrich , a' westfáliairól Schimmer Cornélius , a' trierskörnyé-

kiekröl Schmidt Fr. W. a' mainzi dómról Wetler, a' halberstadtiról Lucanus;
a' köllnirl Boisserée , az olaszországiakról Rulil. Készint ide tartoznak:

Analyse architectonique de Vltalie , Wiedekingtöl ; Souvenirs de vieux
Paris"- Turpin de Cnsse gróftól ; a' Moyen-áge pittoresque de monumens
d'architecture du 10-ieme en 17-me sitcle, to\ihhá;a\,Cathédrales fran-
Qaises'^ Chapuytól; végre az : „Ornemens gothiques de toutes les époques'*
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Lecomteiú\; Denkmaler der deutschen Baukunsl, MoUerll ; sC ,,Verglei-

chende Sammlung filr christliche Baukunst" Grubertöl 'sat. 'sat.

A' meglev épületek leírásai 's történeti analysise a' különféle alkotási

ukkIoIv alaposh szemléletére 's áthatására vezette viszsza az építészeket,

minek az építészetre elméleti 's gyakorlati tekintetben igen lényeges

következései voltak. A' constructív- tanra nézve fleg a' francziáknak

vannak érdemeik. Legrand és Molinos, Delormé tanát ismét felelevenítet-

ték, Boiidelet tovább fejtette 's Emy fontos pótlékokkal bvítette. Delor-

mé szellemébe legmélyebben hatott MoUer G. , ki a' germán építménye-
ken találtató háló- vagy csomó rendszert teljesen kimvelte. A' constrnc-

tio tanára nézve érdekes írók még : Bitgen, Mimit oli, DahI, Böltirher (e

két utóbbi a' faépítészetrl) fleg })edíg Metzger ; Brition, Pugin, Murphy
(kit Engelhard fordított németre) Gilly, Wolfram, Schinkel 'sart. A' con-

striK'tío tana fleg nagy befolyással van a' tet- híd- és vízi építésre,

melyly legújabb korban nevezetes fokra emelkedett. A' mai építészeti

munkásság kitünöleg gyakorlati iránya kitetszik azon gondból is, melyly

a' polgári építkezésre fordittatik. Gcirtner J. porosz építész figyelemre

méltó niunkát írt a' városi magánlakok hiányairól. Ne felejtsük a' nagyobb
városokban létez építési és szépítésí biztosságokat 's közhivatalokat , a'

kézmvesek nagyobb kimivelésére szolgáló intézeteket, a' Dorw-féle fede-

leket (1. ezen czim alatt) 's egyéb rokon jeleneteket , melylyek egyenkint
meggyznek a' mai építészetnek a' czélszerüség felé törekvésérl. Ezen
iránynyal kezet fogva jár ama másik, hogy épületeinknek aesthetíkaí

tekintetben is kielégít szép küls adassék , 's a' czélszerüvel a' szép

arányba hozassék. Francziaországban, minden ingadozás mellett is, melly
korunk építési ízlésében mutatkozik, túlnyomó hajlamot látunk a' renaís-

sance túlékes fapadjai, 's Angliában a' góth ízlés iránt.

Németországon Weinbrenner Fr. az építészet uj irányának megalapí-

tója, ki az elbbi dísztelen építésmódot elvetette, de maga is még eltá-

vozván az elképekül választott régiek nagyszerségétl, alakok- 's ará-

nyokbani nehézkességbe esett, 's díszitvényeiben sokszor ízetlen volt.

Azonban alapos ismeretek, 's hasonló irányú társakkali személyes érint-

kezés és befolyás, ugy iratai által, végre , mint az általa Karlsruheban
alapított építészi iskola elnöke, korszakot teremtve hatott, 's iskolájából

több mint száz, részint híres és jeles építész lépett ki. A' legkitnbbek
egyike ezek közt Moller György, darmstadti udv. építészeti igazgató, 's

az ottani és mainzi színház éj)itje. Ezen kettnek tanítványa volt az

1837-ben Darmstadtban meghalt építészeti tanácsos Heger Ferenez; 's

ugyanazon iskolából származtak 77íMr/»('r müncheni professor (f 1883);
líubsrh U. Karlsrulu'l):in , Arnold Freiburgban, Knapp Kómában, ííaller

Bernben , Burnitz, Frankfurtl)an, Cliateanneuf éi^ Lí/(/í>//7' többekkel, kiket

itt nem nevezünk, llaml)ui-ghan. E' két utóbbi sokat tett Hamburg szépí-

tésére, de a' közszellem hiánya e' városban nem engedi ezt éjszaki Velen-

czévé lenni. A' börze, Hamburg legfbb 's legnemzetibb épülete többek
terveibl öszszeszedett eszmék szerint épült. Stuttgartban Thouret Miki.

professornak sok érdeme van az építészet , 's az ottani müiskola körül;

az általa tervezett középületek azonban nem sok ízlést bizony itnak. Sa-
lucci udv. építmester építette Rosensteint, 's e' kettn kívül még Gruit
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és Barth a' nevezetesb mvészek. Weinhrenner iskoláján kívül Jussowé
is említést érdemel Casselben, melylybl /íw/i/(Casselben) és 31uller (Göt-
tlngenben) kerültek ki. Braunschweigban Ottmer K. T. a' berlini Odeon
épitöje, nevezetes. Dresdába Thürmer \\e\yéveSemper hivatott; ílanover-

ben Laves udv. ép. tanácsos és Andrea említésre méltók.

De seholse fejldött nagyobbszerüen és többoldalulag az építészet, mint
Münchenben; a' polgári építkezésben ugyan egy id óta csend állott el,

de a' király rendeletére, 's annak és a' státusnak költségére épült középüle-

tek száma roppantul szaporodott. Az ottani udv. színházat a' korán (1820)
elhalt Fischer Kár. építette. Ennek tanítványai közöl legnevezetesbek

:

Gartner Fried. f építészeti tanácsos, 's építészet közoktatója a' müncheni
makademlában, kinek egész mködése oda van irányozva, hogy a' német
építészetet természeti ésstructlv törvények alapján sajátlagos önálló klfej-

lésre vezesse. Elször (1822) antik stylben épített, de késbben a'kerekiv

stylhez fordult, 's az olasz középkor elképeihez csatlakozott , az alakok

's arányok többé 's kevesebbé szabad felhasználásával. Ezt bizonyítják

az általa tervezett Lajos-templom, könyvtár 'sat. Különös érdemet szer-

zett magának az . olajfestés , mint egyházi archltectonikai diszitmény

alkalmazása által. Fischer Iskolájába tartozik továbbá Ohhiiuller Dán. Jós.

ki Klenzével együtt a' Glyptothékát, 's 1831-töl 1837-lg az Au külvá-

rosi ó germán stylü egyházat építette. Hasonló stylben épült az 183.'í-ben

bevégzett wittelsbachl nemzeti emlék, 's a' kiefersfeldenl Otto-kápolna.

Quagiio Doni. 18o7-ben történt halála után (JhhnüUer bízatott meg Ho-
henschwangau vár bevégzésével. Görög stylben készült sirendékei nagy
tetszésben részesültek. Quagiio és Fischer tanítványa Ziebland György
Fr. ki fleg a' basilika-stylt tette sajátává 's illesztette a' cath. szertartás

igényeihez ; tle van St. Bonlfácz basilikája Münchenben, a' mellette álló

hlttanl növelde-épülettel, 's ipar- és müklállltásokra rendelt görög-korin-

thi stylü palotával. A' mi a' góth építészetet illeti, ez Bajorországon kívül

is mveltetett I,ííS5íí^//J:• porosz épit. igaz. által Koblenzben, továbbá Sc^?V?-

kel által, általában pedig régibb épületi maradványok megújításánál és

sírköveknél. Lassaulx e' stylben ujitá meg a' Florinus-cgyházat Koblenz-
ben, Hartmann és Gersdorf Marienburg-várat; Quagiio és Öhlmiiller Ho-
henschwangau várat; továbbá a' regensburgi, bambergl, augsburgi, mag-
deburgi, mindenek felett pedig a' köllni dom , melylynek tovább építése

Zwirner épit. igazgató vezetése alatt sikeresen halad, örvendetes jelei a'

régibb mvészet iránti tiszteletnek 's egyszersmind az ujabb haladásnak.

Mint régibb épületek ügyes megujltója, nevezetes még Heideloff K. Sánd.

ííürnbergben.

Az eddigiekbl kitetszik, hogy a' classikai építészet absohit szükségé-

i'li nézetek korunkban részint másnem törekvéseknek voltak kénytele-

nek engedni, jeléül annak, hogy korunk minden tekintetben önálló fejl-

désre igyekszik. Az építészek érezték , hogy a' szigorúan szabályszer
görög tempelstyl nem felel meg mindennem szükségcinknek. Azonban
teremtett a' legújabb kor görög stylben is igen kitn épületeket, 's ezen

stylt fleg két mvész képviseli, kiknek alkalmuk volt szép tehetségeiket

legnagyobb kiterjedésben fejteni ki. Egyike ezeknek Schinkel K. Fried.

f épit. igazg. Berlinben, máslka Klenze Leo, f épit. tanácsos München-
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bon. Az utóbbit több hi.st(>riai hség, az elsbbet több eredetiség jellemzi,

KIcnze, ki egy részben gátolva van a' szabad teremtésben a' kir. épitö

teltételei által, annál nagyobb elszeretettel utánozta a' történetileg adott

elképeket, minél alaposabban ismerte meg azokat 's aesthetikai hatásu-

knt tanulmány és szemlélet által. Az általa épitett ülypotheka ióniai, a'

Walhalla dóriai, a' mindenszentek egyháza byzanti , az uj kir. palota flo-

rentzi, a' Pinakothek római, az udv. kertre néz úgynevezett Festsaalbau

velenczei styl. Sajátságosabban mutatkozik a' hadügyralnisterium épüle-

tében, a' Lajos utczán. E' jeles építésznek a' classíikai építészet iránti

hajlamáról bizonyságot tesz ; .,Amceisuny znr Architectur des christli-

chen Citllus'^ cziraü munkája, a' tiszta dóriai stylben tartott nagyszer
Walhalla pedig bizonyltja, mi mélyen hatott bé a' görög oszloprendszer

törvényeibe. (München nagyszer uj épületeirl sok adatot találni Tóth

L(irinc:> Uti Tárc-^ája 1. kötetében). Hasonlót mondhatni Schinkelrl Ber-
linben, ki a' Poroszországban elágazó különféle építészeti törekvések 's

irányok él 's vezet középpontja, 's .,Enlicurfe''yi által Németország
határain kívül is hatalmasan mködött. Berlin arczulata nagy részben
neki köszöni vidám 's harmonlcus jellemét. Tle van a' Werder-egyház,
a* múzeum 'sat. régi minták után, miket azonban szolgallag nem utánoz,

hanem a' classlkai építészeti styl törvényeinek szigorú követése mellett

gazdag képz erejét szabadon hagyja játszani. Poroszországban , fleg
törekvései nyomán keletkezett azon érdek 's munkásság, melyly nemcsak
az épületek mvészibb alkotására , hanem a' házi bútorok alakjaira Í3

kiterjed. Körüle csoportoznak Berlin többi jobbnevü építészei : Stüller,

Hagen, Hesse, Strack, h'noblauch , Scheppig , Langerhans 'sa'r. A' bécsi

építészek közt De Nobtlc, Kornhausel, Moreau, Schemerl nevel ismeretes-

bek,'s még Förster, mint az ,,Atg. Bauzeitung'' kiadója említend. Dániá-
ban, Hansen, Weinbrenner kortársa, 's udv. tanácsos, továbbá Harstorf és

Maiing a' kitn építészi nevek. Az elstl van Koppenhágában az uj kir.

palota, városház, Frauenkirche, és számos villa, 's körüle pontosult min-
den építészeti törekvés.

Francziaországban nem csupán a' divat, bár fleg ez , hanem a' tudo-

mány is határozókig foly be az építészet irányára. A' szokások 's társas

élet mveltsége itt a' mvészetre is élénkebb befolyást gyakorol, mint

egyebütt. A' háziasság kevésbé kedveltetik, mint a' külfény 's vidám ke-

csesség. A' polgári építészet törekvést mutat a' XIV. Lajos kora óta ural-

kodott Ízléstl menekülni. Láthatni chlnal, perui 's több más szeszélyes

építészeti példányokat is, de általánosb a' renaissance-izlés I. Ferencz —
IV. Henrik korából, melyly szerint az épületek fapadjai gazdagok czitrn-

ságban 's diszlLvénybcn. Evenkint sok száz épület emelkedik Parisban

ipari czélokra. E' mellett a' fr. cathedrálék helyreállításának nuinkája

rendszeresen zetik, melylynél az építészet oonstruotlv irányának ténye-

sen van alkalma mutatkozni. A' már Napóleon korában ismeretes építé-

szi nevek közöl Percier és Fontaine bírnak sok érdemmel, Homlclcty Ango,

Labarre, Einy 'sat. mint elbb Legrand 's Molinos, lelkesen törekednek

tudományos és constructlv eljárásra. Az angcrsl , bourgesi , ohartresl,

st. dcnisl, neversl, roueni 'sat. cathedrálék ujabb korban épültek újra. A'

roucni felett 200 1. magas torony-pyramis áll öntött vasból, melylyot Ala-
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fíoíne rAJzn után Dubois és Pinrhon épitctt. A' st. denisi chatliedrálón

Legrand után Cellerier és Dchrrt dolgoztak, az orleansit Pagot végezte be,

a' rheimáit Dubtit és Rondelef álliták helyre. Az „Ecole des heaux arts"t,

moljly még a' rémkormáiiy alatt alapíttatott, Duban és Labrousfe építek

ki, kik Caristievel együtt szeretik a' renaíssance dusdiszitvényü styljét.

Jo/í/ vezetése alatt építtetett újra, lényeges javításokkal, a' követkanira

palotája. Godde és Lesiie/ir vezeték a' ^ árosház kijavítását, rnel3dy 1842-

ben végzdött be. Legnevezetcsb középületek azonban , nielylyek Paris-

ban bevégeztettek , 's annak tödiszcí : a' fleg görög styl , de Soiifflof

tiszta tervétl sokban eltért Panlheon; a' 40 év eltt kezdett 's lS36-ban

bevégzett óriási Arc de VEto/le, mclylynek magassága 141' o", szélessége

138' 4", mélysége 69' 2", 's építi Chaígrin és Goiisl után 1828-tól Hmjot,

1832-tl pedig Blouef valának,'s a' Vignon terve szerint 1804 óta építés-

ben lev, 1836-ban bevégzett görög styl St. Madelaine , melylynek épí-

tését 1830 óta Hvé vezette. Nevezetes építészi nevek még Francziaor-

szágban : Gisors a' Luxembourg és az Odeou színház építje, Gaii, Pen-

ckanf , Lenoir Albert, Lebas, Gauthier , Delannoy, Delespine, DetaiUeur,

's Hifforff, FröJicher' Kraff'l németek Parisban; Abadié. Agticfy, Benard,

MontJuisant, Gnénepm,Chamhord 'sat. a' megyékben.
Az angol fajnál a' közügyekbení élénk részvét sohasem szoríthatta ki

a' kedélyes háziság 's kényelem szeretetét. Az angol nem szereti a' köny-

nyü múlékony ragyogást ; ö méltóságos, meglep nagyságot követel a'

középületeknél , comfortot mindennapos lakásában. E' hajlamai hatá-

roztak építészete felett is. Mindenek felett uralkodó Angliában az ó-ger-

mán ízlés, nemcsak egyházi, hanem világi épületeknél is. Nem találni

ugyan Angliában teljes önállóságban teremt iskolát, hanem olylyat

mégis, melylyet szabadabb utánzás tekintetébl történetinek nevezhetni,

's a' melyly tervre nézve a' czélszerüség elvébl, küls alakadásra nézve

pedig inkább szeszélybl, mint helyes szépérzetbl indul ki. Ezért vádol-

tatik az angolok ujabl) építészete, hogy minden stylt öszsze viszsza hány

's az ízlés hiányát a' csodálatosnak vadászása 's idegenszer díszítés által

akarja pótolni. Itt is mint Német- és Francziaországban harcz folyt a'

classíeai és romantikai iskola közt. Wyatf, a' Trinity-house és sok jeles

londoni 's oxfordi épület teremtje, ki 1836-ban halt meg , a' classikaí

építészethez tartotta magát, Brittoti a' középkori építészet viszszahozása

mellett nyilatkozott ; 's ez utóbbi nézet látszik dladalm.asnak. Az uj

parlamentház, melylynek az elbbinek leégése utáni felépítésére 770 ezer

font st. határoztatott, góth stylbeu épült. A' kissé régibb, jeles angol épí-

tészek közül említjük Soanet, ki 1837-ben halt meg , 's a' Westminster
egy részét épité. Wyatt mellett fleg kitnt még Nash, a' Haymarketi
színház építje. Smirke R. é\n.té a' CoventgajL'den-színházat, a' Penitentía-

ryt, 's a' conservatívek fényes clubbházát. London fárasztó egyformasága

utczáíu egy id óta sok haladás tnik fel archíteetonikai szépítés tekin-

tetében. A' dús londoni clubbok és czéhek palotáit bel- és külfény , osz-

lopok, gazdag márványzat 's aranyozás tüntetik ki. Ilylyen p. o. a' halke-

rcskedknek Boberts által épitett czéhháza. Szép magánházakat emeltek

Imrood, az ,,Erechtheion of Athens" czimü munka kiadója, Maddox, Lamh

és CoIIis. Newmann J. terve szerint épült a' szegény vakok háza, Bunn/ng-e

Ij k. hm. Tár. 111. hót. ^
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Bzerlnt a' loiuloni City iskoliíja. Beazle épité az iij St. James-szinházat,

Williins a nemzeti oallériút. Anglia ujabb egyház-épitl közt fleg ked-

veltetik Scoles J. J. Inwood, Trotman. Az ó-gerinan styl túlnyomó az

angliai egyházépitésnél , 's a' görög izlésü templomok csak kivételt

képeznek. Hasonlót mondhatni a' falusi lakokról, a' parkok kastélyairól,

melylyek többnyire Tudor-izlósben 's csak ritkábban épülnek görög styl-

ben. Kitnik e' téren Ferrey, 's leghlresb Cockerell R., a' ki , valamint

Inwood, Wilkins, hinnard, Donaldson, Jenkins, Baillon,Daniell, Oweii Jones

'eat. iratai 's rajzai által is sokat tett az épitészet javára. Emlitendk még
az angol épitészek közt Blackburn, a' régiségeket mélyen ismer Wille-

ment, Papuwrfli, Warc, Repfon, Hardwick, Brook, Letis,Laing L,oudonhíxn,

Garbetl Oxfordban, Harrison Óbesterben 'sa't. A' régibb épületek kiúji-

tásának munkái 1832 óta fenálló saját bizottmány felügyelete alá helyez-

vék. Ha általános pillanatot vetünk Anglia jelen épitészetéi'e , észre kell

vennünk, hogy e' téi'en is a' jól rendezett közügy 's közérdek nyomai, és

nagyszer státuspolgári , és testületi élet ereje mutatkoznak , mig ismét

a' terjedelmes gyár-épületek, merész hidak 's elemekkel daczoló tnnélek
épitése a' nép iparos hatalmát 's munkásságát bizonyítják (A' nagyszer
Themse- Tunnellröl 1. külön czikkben). Az éj szaki-amerikai szabad egy.

státusokról körülbell hasonlót mondhatni.
Olaszországban a' 17. század óta kevés történt az épitészetben , Spa-

nyolországot kivéve, sehol sem épltnek olyly keveset Európában, mint az

olasz földön, hol régi paloták állanak üresen. Azonban ez nem egyforma
mértékben áll az ország minden részeirl , mert a' közigazgatás és ipar

sem mindenütt áll egyenl lábon. A' hol uj épületek emelkednek, rende-

sen a' századok óta divatozott helybeli stylhez ragaszkodnak. Rómában
az elégett St.-Pál egyháza épittetett újra Belli terve szerint Poletti által.

Oarrarában színház épült tiszta carrarai márványból. Hires névre tett

szert Cagnola marq. Mailandban, ki a' béke ivét 'sazurgnanol tornyot épí-

tette. Pestagelli újította ki a' majlandl dómot; emlitendk még Amati
Majlandban, Barbarino Genuában, Baccani Florenzben, Binnchi Nápoly-
ban, Folvhi és Salrio 'sat. Rómában. Az épitészet uj felemelkedését ezen
ájult országban csak a' polgári közszellem 's jóllét felüdülésétl remélhet-

ni. Ellenben Görögországban az építészet körében is látjuk azon fiatal

pezsg er mködését, melylyet az önálló szabadság felébredt öntudata
szokott teremteni. Athénben 's Naupliában igen sokat építenek. Az athe-

nei királyi lak a' bajor Gürtncr F. nagyszer terve szerint 1836 óta

müncheni épitész Eriacher gondjai alatt épült. Ugyanez éplté a' syrai

pompás világító tornyot 's az uj Görögország több középü'etét. A' szüle-

tett görög épitészek közöl athenéi Pittakis és thessalonikai Kaftanglioglu

nevezetesek. — Az óriási muszka hatalom sokat építtet, 's ha az oroszor-

szági építészetnek nincs is sajátságos jelleme , de kitn az keleti nagy-
ság 's pompa által. A' külfiildi mvészek lassankint helyet engeilnek a'

bennszülötteknek. Az 1837-ben elégett osász. téli palota újra felépült,

1837-ben megnyílt Pétcrvárott a' nagy uj színház, melylyet Caros vég-
zett be. A' kertschi uj nuizeum az athenel Theseus-templom utánzása.

Kievvben Beretfi terve szerint egyetem éi)lt. Legnagyobb építészeti

müvek azonban a' roppant Isák-egyház Péter v:í rótt , uj l*]urópa legim-
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gyobb épülete, melyly Monfferrand terve szerint készült el, 's melylynél
3000 napszámos dolgozott rendesen , és az odessai kikíiti nagy már-
vány lépcs.

Hazánk építészeti történetének fejldését eddigelé még ki sem irta

meg; pedig nálunk is találhatók mind a' múlt, mind a' jelen idbl valódi

remekmüvei az architecturának. A' régibb korból kétségkívül legneveze-

tesebb a' góth stylben épült nagyszer kassai székes egyház , melylynek
bvebb ismertetését jeles régiségbuvárunk, Hcnszhnann Imre adá, mibl
kitetszik, hogy e' templom építésének vezeti közt magyarok is valának.

A' pécsi székesegyház is kitn jeles emléke a' régibb architecturának.

Atalánvéve az árpád- és vegycsházi magyar dyuastia, a' magyar fpap-
ság és fnemesség pazar ícnyüzése annak idején hazánkban is virágzóvá

tette az építészetet. Azonban a' háborús világ dulakodásai miatt most
már csak romjai láthatók annak, st Mátyás király idejébl , ki pedig az

architektúra remekeire nagy gondot fordita, most már romjai is alig talál-

hatók az akkori magyar építészetnek. Melyly hogy saját eredeti irány-

és önállóságban nem fejldött ki, annak oka leginkább a' civilizáltabb

magyar városi élet hiányában rejlik. Ujabb idnkben a' hazai építészetet

a' viráji'zásnak indult fvárosi élet elevenité föl leííinkább, 's tao-udni nem
lehet, miként néhány pesti építész, kik közt a' Rómában müveit Hild Jó-

zsefé 's Pollúhé az elsség koszorúja, val<')ban kitn szépség épületeket

emeltek. A' fvároson kivül, hol a' Fóliák által emelt Múzeum, Ludo-
vicea 's városi színház , és a' Hild által épitett casinó 'sat. legnevezctes-

bek, egyes gazdagabb urak palotái közt is vannak jó Ízlést tanúsító épü-

letek. A Pyrker L. érsek által 1831— 36 görög-római stylben építtetett

egri székesegyház az ujabbkori építészet körében európai hírre tarthat

számot. A' még most sem kész esztergám! basilika nagyszer, és pompás,
hanem izlés és harmónia tekintetében az egrivel korán sem versenyez-

het. (1. Esztergami basilika. Pest legnagyobbszer, bámulandó épülete, a'

lánczhid fell külön czikkben szólandunk). Ha a' sors könyvében nemze-
tünk életének nagyobbszerü kifejldése el van határozva, ugy remélhet
miként hazánkban is támadhatnak, miként La/o5 király buzdítására Mün-
chenben támadtak, teremt szellemek , kik alapitói , 's felvirágoztatói

lehetnek az eddig még ismeretlen magyar épitész-eíi stylnek. — V. I.

Eposz 1. Hsköltemény.
Eresei Dániel debreczeni bölcs, professora 's m. akad. lev. tag, szül.

1781 Meztúron, hol atyja prédikátor 's esperes volt, tanult Debreczen-
ben. 1802-ben Göttingent látogatá meg, hol 3 évig mulatott 's phil.

tudora lett. Itt adta ki : Summa capita syslematis dynamici. — 1805-ben
foglalta el debreczeni tanitószékét. Munkái magyarul :P/«7oso/>/«a(l kiad.

Debr. 1813. H-ik kiad. 1817) — Slatistika (Debr. 1819) ; Philosophia

históriája (1825); latinul pedig : Psychologia és Logica (Debr. 1833). —
M. akad. tag lett mindjárt az akad. els nagygylésében, 1831. — 1832.

törvénytud. oszt. rendes taggá választatott , de ezt el nem fogadá. Megh.
1836-ban. — h.

Erczöntés. Az érczöntés , melyly a' középszázadokban nagyszeren
virágzott , 's Olaszországban Benvemito Cellinihen , Németországon
Vischer Péterhen (1500) érte el tökélye f fokát, legújabban ismét feléledt,

6-=^
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fleg iSIiuiclienbcn, hol I. i)l(ix király 1824-ben érozöntdét alapitott,

melyly mindiukább terjeszkedett, 's a' müszeretö Lajos király alatt nagy-

szervé lett. Ez intézetnek nagyobb mértékbeni mködésre akkor adatott

alkalom, mikor München polgárai J7í/j" királynak emléket akartak állitani.

Átvállalta a' Raiich által tervezett óriási emlék érczbeöatését. Ezen öntés

szerencsés sikerülte által alapította meg Sl/c(/lm(iier , intézete 's önmaga
hirét. Azolta benne készült el a' roppant érc zszobor Bavúria, melylynck

iszonyú nagyságáról fogalmat adhat az, hogy feje üregében 25 személy

fér el. •— Slieglmaier halála után Müller Ferdinánd lett az intézet igaz-

gatója. —
Benrenuto Cellininak, Gölhe által fordított önéletírásában olvassuk,

hooy ez, rnidön Pcrseus szobrát érczbe önté, elször a' magvat, (Kern),

azaz a' szándéklott érczszobornál kisebb mérték alakot , mintázta , ezt

azután viaszszal vonta be , a' viaszmintát is nagy gonddal készítette el 's

azután azt tzszilárd tömeggel öntötte át. Az egésznek kiégetése által

felolvadt 's eltávolíttatott a' viasz, 's a' magv és küls alak közt közbens
ür támadt, melylyet azután folyékony érczczel töltött tele. így jutott a'

mvész a' kész alakhoz, melyly nem állott tömör érezbl, 's egyszers-

mind túlságos terhe által nem lett mozdulatlanná, nem is említve az ércz-

klmélést. — Kevés változtatással ezen módszer divatozott a' legújabb

idkig, 's Rigetti Nápolyban még ezeltt 25 évvel igy járt el. De ezen

eljárás hiányai 's hátrányai mindinkább éreztettek. Az alak áthevitése,

melyly sokszor holnapokig tartott , igen nagy szénmenynyiséget vett

igénybe 's a' költséget aránytalanni nevelte. E' mellett nem volt a' mvész
biztositva azon veszély ellen , hogy az alak belseje az égetés alatt szen-

vedni fog, míg más részrl az öntés roszul sikerültével a' minta is veszen-

dbe ment. Ezen bajok, 's az öutmüvészek óhajtása, hogy az üres alak

belsejét öntés eltt még egyszer átnézhessék 's megvizsgálhassák, a'

darabokbani alakítás (Stckenformerei) eszméjét érlelte meg. E' czélra

gypsz-minta vétetik, melyly re a' forma, homokból, kis darabokban nyo-

matik, ugy, hogy azokat óvatosan ismét el lehessen mozdítani. Pia e'

módon a' minta félig be van vonva tzszilárd homokdarabokkal , aránylag

ers vassal átvont gipszhéj öntetik reá. Hasonlóan bánnak a' minta hátsó

részével is, 's igy, két, egymásra tökéletesen ill gipszhéjban, a' mintá-

nak pontos lenyomatát nyerik tzszilárd tömegben. Hogy pedig a' tömör
öntés szükségét ki lehessen kerülni, a' formát elször tzszilárd tömeggel

öntik meg, 's azután ezen úgynevezett ,,magvból vagy bélbl" (Kern)
anynyit metszenek el, menynyit az érczöntés vastagsága kivan. Ha már
a' magv és a' forma ismét öszszetétetik 's a' kett közt származott üreg

folyékony érczczel tele öntetik, ez üres érczöntetet ad. A' mostani eljárás

tehát épen eltér utat követ az elbbitl. — Az érczönt mvészet mindig
némi veszélylyel van öszszekötve, 's a' felolvasztott ércztömeg kibocsá-

tásának pillanatát nem lehet némi aggodalmas érzelem nélkül várni 'a

átélni. — Egyébiránt az érez épen olyly alkalmatos a' legfinomabb 's

gyöngédebb alakzatok, mint a' legcniáslbb emlékek képezésére. - • Az
öntödével öszszeköttetésbcn van a' ciselir-trrem (v('s-terem). hol a'

müvek kitisztáztatnak , klshnittatnak, 's finomabb liiragványi>k elké-

szülnek, a' fegyverek 's egyéb készületek aranyhoz hasonló fényt nyernek,
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melyly azokat emeli, mlg ellenben a' húsrészek lágy, bágyadt színnel

láttatnak el. így nyeri meg a' nyers , bár tiszta öntet egy bevégzett szép-

mnek magasb becsét. — A.

Erdély (statisiikájaj. Az aiistriai birodalomnak korona országa. Fek-

szik az éj. sz. 45' 12' 15" és 47" 42' 50"; a' keleti h. 39' 55' és 44' 5' 5"

közt. Határai: keletrl Moldva (a"' görbületekkel együtt) 33 mföldön és

Bukovina 8 mfóldön , délrl Oláhország 57 miidön, éjszak- és nyugotról

Magyarország 92 mfldön; 's igy határvonalának öszszes hoszsza 190 mfd,

melylybl 90 mfld idegen korona alatti határszélekkel érintkezik, és e' 90

mfldnyi idegen határszéli hoszszuság a' birodalom öszszes határszéli hosz-

szának 8% teszi. Területe a' Magyarországtól viszszacsatolt részekkel

együtt 1102'8 geogr. D mfd. a' birodalom öszszes kiterjedésének 9°„.

Erdélynek régi közigazgatási felosztása, 1849-ben, a' birodalmi uj köz-

igazgatási szervezet behozatala alkalmával változást szenvedett, azonban

télosztása a' vármegyék, székelyek és szászok földére, ma is bir jelent-

séggel. Az elsnek területe G87*6 G mW, az egésznek 61" „, a' székely-

földé 215"5 mm, az egésznek 19V.//0. ^' szaszfóldé 199*7 g mft^^ -i^

egésznek 18 V/ 0- A' magyarországtói viszszacsatolt részek kiterjedése

104'4Dmfd, az egésznek 10V.>%. A' határrvidék kiterjedése 100 mfd,

az egésznek 9%. Jelenleg fclosztatik Erdély hat katonai u. m. a' kolozs-

vári, szebeni, fogarasi, fejérvári, rettegi és udvarhelyi (most már maros-

vásárhelyi) kerületre. Ezek közül a' szebeni kerület magában foglalja az

egész eddigi szászföldet , némelyly hozzácsatolt részekkel , az udvarhelyi

pedig az egész eddigi székelyföldet Aranyos-szék kivételével. Erdély

általában felföldnek mondható : határszéli hegyei a' karpáti erdvidéknek

déli folytatását képezik Erdély délkeleti határszögeig , onnan nyugotra a'

Dunáig; vadregényes sziklakoronái egész év alatt csak néhány hétre vetik

le a' hótakarót. A' déli havasokat áttörte az Olt vize a' verestoronyi szo-

rosnál, 's ezeknek nyugoti szárnya aztán a' bánsági elöhegyekbe megy
át. A' közbens 700'— 1400' magas tér hegyes, dombos vidéket képez, a'

magyarországi térségektl az erdélyi érczhegyek által elválasztva. Róna-

ságai, melylyek csak nagyobb folyói partjain terülnek el. csekély kiter-

jedésüek : legnagyobb Háromszék és Brassó vidékén a' Feketeügy és Olt

partján 14 Q mérföld, és Fogaras vidékén ismét az Olt partján 8 Dm.ér-

föld. A' Maros, forrásától az erdélyi határszéh'g 86 órányi futással bir 's

viz vidéke Erdély területébl 425 Qmfdet foglal el; az Olt futása Erdély-

ben 73 óra, 's vizvidéke 218 D mfld, a' Szamos erdélyi futása 61 óra,

vizvidéke 248 D mf. Égalja mindenekfelett változó, közép évi melege

T^-ra tehet, de átalában mondható, hogy téli napokon 6", szi 's tavaszi

napokon 9°, nyári napokon l2°-nyi különbség tapasztalható a' nap és éj

légmérséklete közt. — Erdély népességét az 1842-re kiadott hivatalos

statistikai tabellák 2,290,378 "lélekre tették, 's mivel Erdély népszaporo-

dási aránya szerint e' szaporodás 67o tesz 8 évre , kellene lenni jelenlegi

népességének 2,428,400 léleknek: de az utóbbi két évben dúlt borzasztó

belháború pusztításait számba véve, bizonyára kisebbnek kell felveiinünk

a' jelenlegi népességet ; állását egyébiránt hitelesen 's biztosan ki fogja

mutatni uz Erdélyre nézve is megrendelt 's nagyobbrészint már végre-

hajtott hivatalos népöszszeirás. Az 1842-diki népességi állás szerint az
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öszszcá népességbl esett a' vármegyék földére 1,420,350. az egész népes-

ségnek ()2'/^%, Székelyföldre 438,000, az egész népességnek 19%, a'

Szásztoldre 432,000, az egésznek IS'oVo- Atalában egy D mérföldre

esett 2171 lakos ; legsrbb népesség részei: Szerdahelyszék, 1 1__, nifdrc

4421 lakossal, Mnlíjifes , i'Jef/ijház , Szászráros szék, Brassó vidéke,

hüküllö és hözi'iJ-Szohiok megye, J/í/rfM'.s-r/f , 1 G míldre 3000 lelket

meghaladó népességgel. Leggyérebb népesség Besztercze vidéke. A'
népesség állása szerint Erdélyben 103 féríi mellett 107 nö találtatik. 'S a'

fenebbi népességbl 181,000 az erdélyi katonai határrvidék népességét

képezi. Erdélyl)i'n egy év aliitt középszámmal f)7000 születés történik;

3132 élre esik egy születés, 100 leánygyermek mellett 107-108 fiú-

gyermek születik, a' törvényes születések aránya a' házasságon kívüliekhez

40 : 1. A' halálozások száma rendes években 57,000 körül volt, 36— 37

élre egy halálozás, 100 n mellett 102—103 férfi hal meg, 134 születés

mellett 114 hahilozás történik. Egy év alatt mintegy 16,000 házasság

köttetik, 144 élre egy házasság. Valláskülönbség szerint a' népesség igy

oszlik fel : római katholikus 280,000, református 450,000, unitárius 52,000,

lutheránusl94,000, görög egyesült 662,000, görög nem egyesült 611,000,

zsidó 3400. Azon megyék, melylyek népességének többsége katholikus:

Csikszék, HároDiszck; melylyeknek nagyobb része görög katholikus : Kvár
vidéke, Közép- Szolnok, Belsö-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda, KukUllö

;

melyIvekben a' görög nem-egyesültek száma túlnyomó: Felsfejér, Alsó-

fejér, Huni/ad, Zaránd, Foyarasvidéke, Szebenszék, Szászsebes, Segesvár,

Ujegjjház, Szászrárosszék é& Brassó vidéke; a' reformált vallás túlnyomó
Kraszna mogye, l'dvarheli) és Marosszék ; a' lutherána Besztercze vidé-

kén, Nagy-Sitik, Khalom és Medgyes székben ; az unitária vallás Aranyos
székben. Azon megyék, melylyekben a' római katholika, reformáta és

unitária vallás bir tulnyomósággal , egyszersmind tulnyomólag magyar
népességüek ; melylyekben az egyesült és nemegyesült görög vallás, tul-

nyomólag oláh népességüek, melylyekben a' lutherána, tulnyomólag
szásznépességek. Hirszerint a' rendelt hivatalos öszszeirás eredmé-
nyül mintegy 800,000 magyart, 1,200,000 oláhot és 200,000 szászot

mutatna ki Erdélybon. Van Íl királyi város, 66 mezváros, 2658 falu,

95 praedium , öszszeben 2830 helység , ezekben ház lehet mintegy
412,000, 's család 436,000. A' népességbl a' nemesek

,
papok, honorá-

tiorok száma tehet 200,000 ft, a' polgárság a' szabad székelyekkel
700,000 ft, volt paraszt jobbágy 1,400,000.

Erdély terményz területére a' hivatalos statistikai tabellák következ
táblázatot adnak : szántótüld 1,286,398 liold , szl 101,963 hold, rétes
kert 620,000, legel 620,000 hold, erdség 4,500,000; öszszesen 7,128,361
hold. E' hivatiiios táblázatban feltn a/.Dii anomália, miszerint az ország
használt íoldcnck több mint felét erd boritná , n^i azonban neuí áll.

Kváry (Erdély statistikája , I-.- kötet) következ adatokat szolgáltat:
szántólöld 2, 7(Í8, ()()(), szl320,(M»0, rét'.-^kert 1,1 10,000, legel 1,666,000,
erd 2,768,000, öszszesen 8,162,000, alsó-austriai hold 1600 r

| ölével,

ini 816 Q geogr. m('ilí»ldc't tesz, miszerint az orsziigban nem terménvz
területül 286 G mid maradna fen, az egész területnek '26"^,. A' mez-
gazdasági tcrniényekrl illetleg áfaliiban a/t kril imuidaimidv . ht.gv
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Erdély nem terem anynyi gabonát rendesen , menynyi lakosainak szük-
ségére megkívántatik. Ugyanis az öszszes használt földnek alig V3 része

szántó föld, a' mellett a' földnek nagy része sovány, a' gazdaság közön-
ségesen 's majdnem minden egyes kivétel nélkül fordulói gazdálkodás , 's

a' földek fekvése nagyrészint oldalos, minélfogva igen sok trágyát kivan-
nak meg. A' búza, jól 's roszabbul. Csikót, Gyergyót , 's a' magasabb
hegyvidékeket kivéve, mindenütt megterem. De jeles búzaterm földekül

mások nem mondhatók , mint a' háromszéki rónaság 's a' marosparti lapá-

lyok, azonban a' búza itt is csak 5— 10 szemet ad. Az évi közép búza
termést a' hivatalos tabellák 3 mill. mérre teszik , Köváry 8 mill. erdélyi

vékára, a' mi anynyi mint 3,200,000 mér. Rozsot 's kétszerest termeszte-

nek, hol fokvés és földminség a' búzatermesztésnek nem kedvez, külö-

nösen a' hegyes vidék, 's az egész székelység, hol belle sok pálinkát

égetnek. Az öszszes rozstermést a' statistikai tabellák : 2,500,000 mérre,
Köváry 2,600,000 mérre teszi. Árpát fleg a' Bárczaság termeszt, de
terem másutt is ; az öszszes árpatermést a' hivatalos statistikai tabellák

1,500,000 mérre, Köváry csak 400,000 mérre teszik. Zabot az egész

országban termesztenek, de mégis legnagyobb mértékben a' hideg székely

földön. A' statistikai tabellák az öszszes zabtermést 3,500,000 mérre,
Köváry csak 1,600,000 mérre teszik. Törökbuza Erdély gabonatermesz-
tésének nagy , 's pénz tekintetébl , mondhatni , legfontosabb részét

képezi. Az erdélyi oláh köznépnek fó élelmi szere 's palin kafözésre legna-

gyobb mértékben használtatik. Erdélyben a' törökbuza azon növény,
melyly ha nem terem, 1,000,000 ember néz éhségnek elébe. Az öszszes

terményt belle a' statistikai tabellák 3,500,000, Köváry 4 millió merre
teszik. Kölest, hariskát csak a' Bárczaságon és Háromszékben termesz-
tenek, mintegy 100,000 mért. E' szerint az öszszes évi gabonatermés
lenne a' statistikai tabellák szerint 14 millió , Köváry szerint 12,100,000
mér. A' hüvelyes vetemények Erdélyben az oláhságnak roppant sok
böjtje és átalános szegénysége miatt , melyly nagyobb mértékben hús
étellel élnie tiltja, igen nagy szerepet játsznak. Az öszszes termény ezek-
bl évenkint 168,000 mér. A' burgonyatermesztés Erdélyben közel
sincs akkora mértékben elterjedve, mint a' birodalom más részeiben; évi

termésének öszvegére nem szolgáltatnak adatot, sem a' statistikai tabellák,

sem Köváry. A' gyümölcstenyésztés átalában el van hanyagolva; dicsére-

teskivételt csak a' szász faluk érdemelnek átalában, azután a' székelyföldön

Gyergyó, azonkívül a' városok 's egyes földesurak. Bora legjobb terem a'

KüküU és Maros mentében , az Ermellékén 's a' Szilágyság más vidé-

kein. Öszszes bortermését a' tabellák 1,500,000 akóra teszik : a' borter-

mesztés tökéletesitésére Erdélyben hiányzik mind az okszer kezelés, mind
a' szl fajok nemesítése. A' kereskedési növények közt elsrend fontos-

sággal bir a' dohány, melylynek évi termése 40,000 mázsa. Len 's ken-
derre nézve hiányzanak az adatok. A' rétek és legelök területe arányta-

lanul nagy a' szántóföldek területéhez képest. Az öszszes széna-termés
Erdélyben 11 millió mázsára tétetik, mivel a' száiitóföldekrl hozzáadandó
a' szalma, 8 millió mázsa. Erdélyben a' használt földnek több mint '/g

részét borítják az erdk: a' ki tudja, hogy hegyeit köröskörül szakadatlan

erdöség^boritja, azt hinné, hogy az ország a' fának nagy bségében van:
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pociig íi' \)vUö részek, az úgynevezett mezség anynyira szenved faliiány-

ban , liogy ganéjjal is kénytelen tüzelni. A' hozzája rulhatí) hegyeken gi)n-

(latlan kezek irtják kinjéletlenUl a' szép eser, tölgy és bükkcrdöket.

Oszszes fa terménye évenkint 2 millió ölre tétetik. Erdély öszszes íöldter-

ményeinek értéke 57 '/^ "idlió forintra beesültetik, melylytl földadó fejé-

bim 88í),()o4 ft. fizettetett eddigelö, a' nemesi birtok nagyobb részének

adómentessége mellett. Az erdélyi lófaj , nielyly a' jobbak közé tartozik,

nagyobbára már elkoresosult; tiszta eredetiségében még Csik, Idvar-
hely 's Hátsz>eg vad tájain kereshetni. A' nagyobb l'öldesurak méneseiben
a' lovak részint spanyol 's arab, részint aiigol fajjal korcsok, ámbár e'

nemesitett lovak száma aránylag (isekély, mégis ezeknek is hiányzik ele-

gend vásár. Ijegtöbb lovat tartanak Erdélyben a' szászok, azután a'

székelyek: a' vármegyék fcildén ariínvliig sokkal kevesebb ló találtatik.

A' lovak öszszes száma .->50,000-re tétetik. Erdély a' szarvasmarhatenyész-
tést illetleg, fekvésénél fogva második Schweicz lehetne, tejjel, vajjal,

sajttal bvelked ország. De a' tej szkön van , vaj kevés, sajt anynyi,

mint semmi. Az erdélyi szarvasmarhaíaj kisebb a' magyarországinál, de
tartósságánál fogva figyelmet érdemel. Andiár pedig Érdél}' a' szarvas-

marha-tenyésztésének igen szép kilátásokat nyújt , de nemesitésére eddig
igen kevés történt: a' járványos nyavalyák nagy pusztításokat okoznak
idnkint

, jó állatorvosok hiányában, 's a' nép babonás elfogultságai követ-
keztében. Számra nézve az ökrök és bikák 25O,()00-re, a' íekének 550,Ü00-re,

öszszesen 800,000-re tétetnek, ezeken kivl biralok 25,000— 30,000,
íimbár inkább csak nagy birtokosoknál 's a' kis nemességnél tartatnak.

A' /í//í Erdélyben, a' sok mételyes helyek miatt, igen koczkáztatja a'

benne fekv tkepénzt, de azért legnagyobb számban találtatik. A' jí/Anak

tui'ója és sajtja eledelül szolgál , gyapja a' köznép iUtönykelméjéül,

azonban a' magyar juh, melyly Erdél^'ben csaknem kizárólag tenyésztetik,

aránylag igen csekély hasznot hajt. A' Jw/ío/r öszszes száma 2 millióra

tehet , de ezek között 705,000 olylyan , melyly teleltetésre rendesen
Moldva- 's Oláhországba, st Bulgáriába szokott hajtatni. Kecske 75,000,
serlés 350,000; méhkas 13,000: gi/apjn nyeremén}- 4 millió font, selyem-
gubó 1.000 Iont. A' szárnyasállatok értékét, adatok hiányában, nem lehet

bemondani. Erdélyben a' bángászat ii nemzeti gazdagságnak egyik ffor-
rása, 's emelésére az austriai ház uralkodása óta igen sok történt. Els
helyen áll az arany- és ezüstbúiiyászat : arangat Erdély Európában, kivé-

vén Oroszország Uralját, legtöbbet szolgáltat; 1810-ben az arany-nyere-
mény csak 272 márka , 18()(>-ben 15(>2 márka, 1830-ban 2550,1835-
ben 3388, 18-12-beu már 351»8 , márka volt, 's e' fejld haladás 184íS-ig

teljességgel nem hátrált, st folyvást legszebb mértékben gyarapodott,
mignem annak (-leterejét kettémetszették az erdélyi borzasztó események
közt az oláhok undok kegyetlenségü j)usztitásai a' biinyavidéken, mely-
lyek ki tudja mikor oivosolható sebi-ket ejtettek Erdély aranybiinyásza-
tan. Az f://.s7-bányászal nyereménye az araiiyhoz képest sokkal cseké-
lyebb, I812-l)en 58S1 márka; ezek közül 1222, az aranynál 114 nulrka
a' kincstári bányák jövedelme. Higany 28 nnízsa , ;-cz 1(!.') l nuizsa, í>/i

2708 mázsa, nyevsras 51,15(1 mázsa, öntött vas 2501), gálic^kö t>3 mázsa,
a' búnyÚBzat terméiiycluek öszszes évi pé'n/i'rtékc 1 ,7(! 1.227 fi. liaiieiii
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Erdély mindenelífblfít gazdag A-owí//íí/sdban: kifogyhatatlan sóbánya az

egész ország. A' nyitott sóbányák száma jelenleg G ; a' maros újvári, tor-

dai , deésaknai, kolozsi, vizaknni és parajdi. Legnevezetesebb ezek közt

a' marosnjcári, mint a' honnan számos sószállitó hajó szállítja a' sót

Magyarországra, 's mint melylynek külsjére és belsjére legtöbb gond

fordittatik. Második lielyen érdemel említést a' /ordí/? , nemcsak mint

Erdély legrégi1)h sóaknnja , hanem mivel ma Is bségben ontaná kincseit;

régente 400,000 mázsát is ástak belle, 1790-ben már csak 200,000-et,

ma alig többet 20,000— 25,000 mázsánál; a' f/eéA'f//írtí/?7ío/ a' tordalval

egyenl menynyiséget ásnak, ii parajdiWA 25,000 ezerét, de sokkal

többet lehetne, ha a' moldvai sócsempészet, kelendségét 40000 — 45000

mázsával nem csökkentené. Vii-aknáníúí vidéke nagy, ott éveidíint 40,000

mázsát vágnak ; a' koloz^ítihol 80,000, a' marosiijrárihó] 700— 800,000-et.

jT/wijaar dolgában Erdély máig Is szegény, tulajdonképpeni gyárüzlete

majd egy sincs; 's a' kézi mesterségek is inkább csak a' szászföldön

virágoznak. Erdélybon, melylynek bányászata olyly gazdiig és változa-

tos, az érczmüvek elállitása igen csekély. A' néhány arany-ezüst mves
tekintetbe semjöluit, mint kik magok is inkább kereskedk 's Bécsben és

Pesten készített ezüst és arany núivekct árulnak, 's forrasztanak. E' kere-

set-ágak a' 16-dik 's 17-dik században egészen másképen állottak. A' réz

és vasgyártás valamicskével élénkebb, liéz-hámor van Brassóhun 2, Sz.-

Domokoson 1, Orláton 1, Tömösön 1, Szebenh&n 1, öszszesen 6. Dicsére-

tes említést érdemelnek a' harangöntk. A' rézmlvesek az országban a'

durvább eszközök szükségletét fedezik: leghíresebbek az üstgyártásban a'

brassaiak és beszterczeiek. Vashámor ugyan több helyt van az ország-

ban , nevezetesen egy kincstári Vajdalnuiyadoti, de azért a' kovácsságon

kívül es majd minden vasárút a' bánságból, Styrlából és Csehországból

szállítnak be; némelyly hámor még jó ráíbt sem tud elállitni. Puskaport

két helyt gyártanak, Szebenben és Fejérvártt; csudálatos hogy a' sóban

olyly gazdag Erdélyben legkevesebb szlksó sem gyártatik. Az üveggyá-

rak készitményei igen szk korlátok közt forognak : üvegtáblákat 's met-

szetlen üveget 's poharakat adnak. Kedénygyávn'i közt legnevezetesebb

a' batizi, melyly ("O cud^ert foglalkodtat , 's készitményei jó kelendségé-

nek örvend. Megemlltendk az Erdélyben igen nagy mértékben használt

horgai fekete pipák. Kender 's lenszövetek dolgában házilag tetemes ipar

zetik: a' kötélverés, ámbár csak kis mhelyekben foly, a' belszükséget

alkalmasint kielégíti. Papirmalom sok helyt van , 's Orláton egy jó nj

modorú géppapirgyár: egyébiránt az ország papír szükséglete a' hazai

készítménybl ki nem elégíthet. Egy durva kártyagyár van Brassóh?LW.

A' pamutfonóipar épen anynyi, mint semmi Erdélyben : a' pamutszövést

Brassó és Segesvár zi némi mértékben, 's ez utóbbi évenkint 10,000

—

12,000 darabot szolgáltatott 6— 12 váltó forintjával. Répaczukorgyár 3

állíttatott, de ezek közül a' gorhói igen kis lábra, a' kolozsvári meginga-
dozott, a' szebeni sem adott többet évenkint 300 mázsa nyers czukornál.

A' /)áVewA'tt/'o3CA' nagy kiterjedésben zetik: székelyföldön majd minden
háznál üst van;néhány földesúrnak nagyobb pálinka- és szeszgyára is van.

A' rozsóli.-irzés Brassóban honos leginkább. Eczetgyártás nagyban nem
zetik; a' serföz<'i; azért nem, mivel a' bor és pálinka a' sernek eddigel
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noni sok helyet enged a' fogyasztásban. Kását leginkább Brassóban
kcszitnek, az olajgyártás nem létezik. Faeszközk készitésével sem sokra
mentek Erdélyben , ámbár mintegy 5U0 fürcsimalom van. Szirarkészités

csak a' közelebbi években kezdett megindulni Kolozsvárt. Gyapjúszövetek
neve alatt meg kell emlittiünk azon czondraposztót, n\e\y\yet minden falusi

gazdaszszony maga ion, sz és ványol, és melylybol a' család j)osztóruhája

kitelik ; aztán a' kétszer ványolt 's többnyire kék brassói és szeheni posz-

tót , a' flanelt, moldont, miket mesteremberek készitnek; posztógyárak
nincsenek; a' gyapjuiparnak fszéke Disznód 8zebenszékben és Brassó;

a' pokróczkészités fhelye Brassó. A' borkészítés elég nagy kiterjedés

de ezen iparág csak legalacsonyabb fokán zetik. A' gyertyagyártás-

ban megemlítend Szeben , melylynek gyertyagyártmánya évenkint

100,000 mázsára tehet. A' szebeni stearingyertyagyár évenkint 1500
mázsát állit el. Számadatokban fejezve ki Erdélyben a' mipar állását,

van: cserép- 's kedénygyár 14, üvegcsür 7, vashámor 59, más érczm-
gyár 9, faeszközgyár 7, papírgyár 1, pamutkelme-gyár 8, gyapjukelme-
gyár86, br- és más állati gyártmányok gyára 7, vegytani áruk 45, forrott

és égetett szeszes italok gyára 38, czukorgyár 2, könyv- és knyomda 12,

öszszesen 295 gyár. Pénzváltó van 11, nagykereskedés 2, posztókereske-

dés 94, singes kereskedés 374, gyolcsos féjérnemü-kereskedés57, selyem-

kelme-kereskedés 30, divatáru 14, m- és könyvárus 9, fszer- és anyag-

kereskedés 129, papirkereskedés 13, nürnbergi és diszárus 12, gyermek-
játékárus 5, vasárus 69, különbféle vegyes kereskedés 235, öszszesen 1075.

Van mészáros 1,253, molnár 2,804, kenyérsüt 844, íinomsüt 41, czuk-

rá8zl5, gyümölcs, 's vcteménykertész 359, halász 608, serfz 83, pálinka-

fz és rozsoliskészit2860, vendégls és fogadós 585, bor, ser és pálinka-

korcsmáros 2,929, kávés 378, egyébb fogyasztási tárgyak elállításával

foglalkodó mesterember 3055, öszszesen : fogyasztási tárgyak elállításá-

val foglalkozó; 15,812; fémezö és fest 32, gyógyszerész 67, borbély 166,

kútcsináló 164, kádár 859, korcsolyás 251, bérkocsis és szekeres 791, haj-

fodrász 6, üveges 137, fakeresked 63, patkoló és lóorvos-kovács 215,

tégla- és cserépéget 803, kmives 682, zenész 1,139, lókeresked 170,

kéménysepr \^^, sza[)[)aíiy()s 177, hajómester 316, köszörs 18, lakatos

288, szabó 1545, csizmadia 4298, keményitkészit 28, kfaragó 55, zsib-

árus 113, asztalos 910, viaszgyertyamártó és pogácsasüt 79, ács 1278,

egyéb efíéle mesterségetz 980, öszszesen : nem-fogyasztási tárgyakat

illet
,

's úgynevezett rendri mesterségeketz 15,716. Van arany és

ezüstmves 71, pecsétmetsz 6, rézmives 129, harangöntö25. bronzmives

28, tcsináló5, kardcsináló '2'ó, czinönt 11, bádogos i\2, fürészcsináló 8,

mindenféle kovács 1744, posztótakács 289, vászontakács i^^, gy^pj^^ ^'^

czérnafouó 1684, virágcsináló 2^, harisnyatakács 39 , vattakészit 27,

mindenféletakács 805, díszvarrón 200, })a8zomán)'os 14, bútoros 33,

])aplan- és mátrátzkészit 639, fköt- és sapkacsináló 107, kalapos 341,

kötélver 296, szcs 1722, esernykészit 9, timár 1801, keztys 44, posz-

tóványoló H, szijgyártó 423, nyerges 112, szí)vetfost <ód', szitaköt 106,

kefeköt 37, szalmakalapcsináló (^2, kosárköt 112, puskamüvcs 18, tss
300, esztergályos 146, k(!rekgyártó 793, facszközkészitü 154, íürésznu*!-

jirir728, fazekas 1297, kfarag(') 31, óriis 17, k- t^srézuvonítató 1, kártya-
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fest 1, könyvk()t 52, fest és szobrász 21, orgona- és hangszerkészit 14,

gépész és optikus 6, házaló 269, hamuzsirfz 44, egyéb úgynevezett

kereskedelmi mesterséget zök száma 2181, különbféle árus 772, a' keres-

kedelmi mesterségeket és keresetet zök öszszes száma 18,101; minden

mesterséget zk öszvege 49,629; az egyéb foglalkozásúak közt megjegy-

zend, hogy \ olt : ügyvéd és ügynök 638, polgári orvos 69, seborvos 143,

bába 888, haszonbérl és zér 983, 's a' vegyes foglalkodásuak száma

öszszesen 4,595, ugy hogy a' kereskedéssel, miparral szabad mester-

ségekkel 's vegyes keresettel • foglalkodók száma öszszesen 55,607-re

ment. — Erdélyben a' csinált és fentartott utak hoszsza 275 mérföld.

Fútvonalok a' Feketetó és Szeben kr)zötti Kolozsváron át, melyly ösz-

szeköti Mao-varorszáe: Nagy-Várad körüli vidékét Szebennel 's ezáltal^ #1-1
Oláhországgal, hoszsza 31 mérföld. A' Szeben és l^rasso közti vonal

Erdély két legnagyobb piaozát köti egybe az ország déli határával párhu-

zamosan, hoszsza 19 mérföld. A' Brassó és Borszék közti vonal átfutja

a' bels Székelyföldet egész hoszszában, hoszsza 22 '2 niérföld. A' Kolozs-

vár és Beszíerczc közti vonal Erdély éjszaki részét metszi át, hoszsza 15

mérföld' a' Torda és Brassó közti vonal lenne egyik legnevezetesebb 's

legszükségesebb vonal, mint melyly Erdélynek közép földét nietszené át,

's Kolozsvárt Brassóval egyenesen kötné öszsze, de csak itt ott részben

van az ut kövezve ; hoszsza a' vonalnak 32 mérföld ; ezeken kivül vannak
az apróbb vonalok. Az országos vásárok száma 581. Kereskedelmi tár-

sulatul , mint Erdélyben egyetlen , megemlitend a' görögök társasága,

melylynek azonban 1815-ben megtiltatván uj tagokat venni fel , tagjai

12-re leapadtak, 's mivel a' társulat régibb tagjai, telkeket vásárolva,

meghonosultak , feloszlásának néz mielébb elébe.Erdély földének külön-

bözése természeti tulajdonságokban hozza magával , hogy belkereskedési

forgalma élénk legyen. Az erds székelyföld 's egy átalában az erds
hegyes vidék fenyt 's faeszközöket hoz le , 's az ország szivébl bort 's

gabonát visz fel, a' bányavidék erezet forgat mezgazdasági terménye-

kért, melylyeknek hijával van. Egyes vidékek kereskedelmi czikkeit ille-

tleg ugy találjuk, hogy az országot határszélein övez hegyi vidékek

leginkább marhával , az ezen bell es gyürü inkább zsindely , deszka,

faeszközökkel, tutajokkal, az ország szive pedig gabonával 's borral for-

gatja pénzét. Kiemelend a' hétfalusiak juhkereskedése , a' Bárczaság

lócsiszársága, Oláhfalu, Zerelaka deszkakereskedése , a' marosszéki szé-

kelyek borvizhordása, a' fopánfalmák és gyergyóiak tutajozása, Szeben

gyertya és szappan, Brassó kása és gyapjunemüek , Szászrégen hagyma,
Gyógy almakereskedése, mint melylyek nem mulékonyan folynak, és bizo-

nyos hitelre is vergdtek. A' külkereskedésre nézve Erdély az austriai biro-

dalom többi koronaországával együtt, ugyanazon vámvonallal van körül-

véve, de 1850.oct.l-eig a' birodalomnak nem magyar koronatartományaitól

egy közbens váravonal által elválasztva, melyly az emiitett idhatárral
megsznvén, azután a' birodalom egységes bens vámvidékének képezendi
részét. Az eddigi közbens vámvonalon általi kereskedésbl mi rész esik

Erdélyre, megmondani adatok hiányában nem lehet : e' forgalom öszsze-

gét 90 millió forintra téve, ebbl a' népesség arányában esnék Erdélyre

21 millió ft. Népnevelés dolgában, melyly vallásfelekezethez ^an kötve,
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ige.i iihmt lábon áll : lort-jobbaii állaniik a' lutlicráiuisok , iicinzetileg szá-

szok népiskolái; meglehetsen lizetett iskolamestereik közül egy 's két

segéd is mködik, és a pap legnagyobb lelkiismerettel lát ut;lna íolügye-

löi kötelességének. Szomorú ellentétül szolgálnak az oláhok, fleg a' nem-
egyesült görög szertartásnak iskolái. A' népnevelés állása Erdélyben
következ: A' vármegyék fiildén van 628 népiskola 812 tanítóval, 52,600
tt. jövedelemmel, 14,í)80 tnnulógyermekkel, kiknek -. része leánygyer-

mek, közép számmal 8o h'dek után egy elemi iskolás gyermek; székely-

földön van 471 elemi iskola 623 tanitóval, ^8,800 f't. jövedelemmel, 15,062
tanulóval ; közép számmal 31 lélek után egy elemi iskolásgyermek; a'

Szásztoldön van 504 elemi iskola 1041 tanítóval, 88,300 ft. jövedelemmel
30,866 tanuló gyermekkel ; közép szánnnal 14 lélekre egy elemi iskolás

gyermek. Egész Erdélyben van l(i()3 elemi iskola 2476 tanitóval, 60,908
tanul(')gyermekkel, közép számmal 35 lélek után egy elemi iskolás gyer-

mekkel; ezek közt van 225 katholika iskola, 1438 nem katholika, 953
magyar, 351 német, 359 oláh; az iskolába járható gyermekek száma
100,000, kik közül iskolába jár 38,600 fiu, 22,308 leány; a'plébániák kÖziU

több mint felének nincs elemi iskolája, 's a' görcig szertartásuaknál külö-

nösen alig van '/4 résznek. Volt továbbá az uj rendezés eltt 10 katho-

likus gymnasiuma, 1 egyesült görög , 11 nera katholikus gymmasiuma,
öszszesen 22, melylyekben a' tanitók száma 135, a' tanulóké 3700 volt;

vala Kolozsvárit egy királyi lyceum 16 tanitóval, 330 körüli tanulóval,

2 püspöki lyceum Fejérvártt és Balásfalván 14 tanitóval és 150 tanuló-

val; 4 reformatum collegium, 's 1 az unitáriusoknak Kolozsvártt, 3 köz
nevel intézet 9 tauitó\ al és 537 növendékkel, 1 hittudományi tanintézet

a' neraegyesült görögök számára Szebenben, 2 unitárius theologiai tanin-

tézet Tordán és Kereszturban. Volt egy nemesi convictus Kolozsvárit

40 növendékre, 7 más katholikus nevelház 260 nevendékre ; a' reformá-
tusoknak négy collegiuma , Kolozsíiárt, Enyeden , Marosrásárhelyt és

Iklüarhehjl 2760 nevendékkel 's tanulóval , az unitáriusok collegiuma

Kolozsvárft 225 nevendékkel és tanulóval, 1 katholikus seminarium 35
nevendékkel, 1 egyesült göriig seminarium 115 nevendékkel, 2 ezredi

nevelöház 130 nevendékkel. 1 leánynevel intézet az Ürsolya-apáczáknál

Szebenben 146 nevendékkel , 1 árvaház Szebenben 401 nevendékkel.
Erdélyben van 1 római katholikus, 1 görög kath. egy görög nem egyesült

püspök, 3 protestáns superintendens, 2 káptalan 17 kanonokkal, 214 ka-

tholikus, 1384 görög egyesült, 838 gör«'»g nemegyosült , 963 protestáns

plébánia; a' papi személyzet száma a' római katholikusoknál i^t)d, a' görög
egyesülteknél 1490, a' görög nemegyesülteknél 1104, a' protestánsoknál

1672; viszonylagosan pedig a' római katholikusoknál minden 470 lélekre;

a' görög egyesült' knél 418 lélekre, a' görög nemegyesülteknél 554 lélek-

re, a' protestánsoknál 308 lélekre esik 1 pap. Különösen pedig a' várme-
gyék fiildén 403 lélekre, székelyföldön 703-ra, a' szászlohlön 440 lélekre

esik 1 pap. \'an Erdélyben 37 zárda 271 szerzetessel, és egy apáczako-
lostor 16 apiíczával , nielyl} éknek javadalmi jí)vedelmc 18,000 ft. dota-

tiojok az áll(nlaloint(')l 8,000 ft. .Jótékonysági intézetei : 4 kórház, kÖzép-

számmal r.vi'.n át 1155 beteggel, 11,376 ft. k('»ltségg(>l , 6 katonai kórház,

éven át 101>53 beteggel, 48,76.S ft. költséggel; 1 Itlenczház '.'y2 gyermek-
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kel 1037 f't. költséggel; 5 ápoló intézet 170 egyén számára 7,530 forint

költséggel , 18 szegények intézete 656 egyén számára, 13,360 ft. jöve-
delemmel. — K. E.

Erdélyi hadjárat (1848 és 1849-ben). Erdély legujtdjb politikai törté-

netének vázlata adandja el, mikint rezgette át Erdélyt a' [)árisi februáii

események után rövid idn bekövetkezett bécsi 's pesti forradalmi moz-
galom, melylynek kimenetele a' íejedelmlleg szentesített unió lett, 's

miként keletkezett ez ellen viszszaliatás a' szászok közt , kik német nép
elemöket's fleg kiváltságaikat féltették, és az oláliok közt, kiknél a' köz-

népben a' százados elnyomás által táplált boszszuvágy hatalmasodott

el, a' mveltebbekben pedig az oláh fejedelemségekbl átleng dacoromán
nemzeti szabadsági eszmék , 's miként használta fel c' két néptörzsök
hangulatát az austriai kormány viszszahatás eszközéül az áradozó magyar
törekvések ellen. Mi alatt a' magyar kormány nyal papiron diplomatiai

harcz folytattatott, rendeztetett városokon és faluhelyeken a' szász nem-
zetrség, 's a' fejérvári és szebeni fegyvertárakból a' szászok és oláhok jó
tüzel fegyverekkel láttattak el. Az oláh határszéli ezredek nemcsak
kiegészittettek, hanem tartalék-zászlóaljak is alakittattak, rendeztetett

továbbá az oláh népfelkelés, praefecturák, és tribunátusok alakittattak 's

ezek alá centuriok rendeltettek. Erdély éjszakkcleti részén fellépett Bécs-
bl érkezte után Urhán alezredes; ki a' császár hiveit egybehivta, 's nekik
szabadság- vagy védleveleket, az oláhok által úgynevezett ,,pazsurákal''

osztogatott. Ezalatt azonban számos oláh pí>p, 's mások , kivált szenve-
délyed oláh ifjak a' népet a' magyarok ellen fanatizálták; 's az oláh népen
feküdt több százados nyomás és ennek következtében meggyökerezett
mély gyülölségnél fogva csak egy gyújtó szikra kellé a' pusztító szenve-
dély fellángoltatására, melyly kiirtani indult mindent, mi magyar vala. Az
oláh népfelkelés, e' féket vesztett vad er, 30,000—40,000 fnyi erben
öszszegjült Alsó Fejér megyében, 's megkezdette pusztitó járatát Axente
Szever, Prodan, Moga, Gregoriu, Janim praefectusai alatt. Magyar Lapád,
Csombord, Gáld, Búzás Bocsárd helységek éjjel meglepettek, az url lakok
kiraboltattak, felégettettek, a' magyar lakosok , férfiak, nk, gyermekek,
öregek kegyetlenül legyilkoltattak, gyakran legundokabb és legkigondol-
tabb kínzások közt; az oláhok barbárságukat anynyira zték, hogy az uri

lakokban a' padlazatot is feltörték, 's könyv , okirat , régiség gyjtemé-
nyeket szétszaggattak és szélnek eresztettek. 1848. october havában e'

dúló járat Zalathna bányavárost érte , hol számtalan magyar és német
lakos legyilkoltatott, valamint késbb Nagy-Enyedet és Felvinczet, melyly
földdel egyenlvé tétetett. Nagy kárt okoztak továbbá az oláhok nemzet-
gazdászati tekintetben az által, hogy az erdélyi nemes ménesekbl a' lova-
kat elrabolták, 's a' nemes állatok késbb gondviselés hiányában elpusz-
tultak. Ezen viszonyoknak és pusztításoknak erdélyi kormánybiztos báró
Vay Miki. véget vetend, kihirdette a' rögtönitél törvényt egész országban,
's néhány század székely katonát Nagy-Enyedre ésKüküll megyébe ren-
delt, kik átvonulások alkalmával viszont gonoszul tanyáztak az oláh hely-
ségekben, mi okból Magyarországra rendeltettek, a' nélkül hogy más csa-
patok által pótoltattak volna. Továbbá elmulasztotta báró Vay a' károly-
fejérvárl várat magyar katonarizette] látni cl , mikor az még juliusbtia
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vagy augustusban lehet lett volna, 's Alsófejér megyében nem maradt

több egy osztály Mátyát;liU8zán)áI 's egy pár századja az újonnan szer-

vezett 11-dik honvédzászlóaijnak, az els gróf Mikes Kelemen rnagy és

gróf J?e//í/cw G^'/'f/í*/// kapitány, az utóbbi báró Bátiffi/ János vezérlete;

továbbá a' székelyhuszároknak magyar osztálya Baumgarlen kapitány és

fhadnagy Csulah alatt. E' csekély hadosztályoknak aiigustustól kezdve

november kezdetéig folyvást volt dolguk az oláh csoportokkal, 's több kis

öszszecsapás történt jNIagyarcsesztvénél, Bogátnál, Tövisnél , Nagy-Lak-
nál, hol az oláhok túlnyomó nagy számuk daczára mindig megszalasztat-

tak. Vj közben megtörtént az agyagfalvi székely gylés , melylynek

eredménye hadi tekintetben az els székely csapat lett, de rend és fegye-

lem, ágyú és pénz nélkül. November 18-dikán kiadta báró Puclmev cs. k.

tábornok proclamatioját , melylyben az uniót felbontottnak , 's a' magyar
kormánybiztos rendeleteit semmiseknek nyilatkoztatta. Urbán ezredes a'

naszódi rizettel Szászrégennek indult, 's Marosvásárhelyt, a' székelyföld

fhelyét, fenyegetve.

Octobcr utolsó hetében érkezett meg az els 3 fontos ágyuüteg ,
<>

ágyúból álló, lefogatok nélkül és honvéd ujonczok kiséretében Magyaror-

szágról Kolozsvárra , hol kormánybiztos volt' báró Fay
,

parancsnok

Baldarci ezredes, késbb magyar tábornok,

—

örna,gy CzeczJános vezérlete

alatt. A' magyar had állott a' 11-dik honvéd zászlóalj 2 századából, 1

század Mátyás-huszárból, 5,000 ember nemzetrségbl 50 lovassal ; az

oláhok ellen volt helyezve Tordán és Enyeden 4 század a' 11-dik honvéd

zászlóaljból, 1 század Mátyáshuszárral; a' 4 rendes székely gyalogzászlóalj

felolvadván a' székely népfelkelésben, ez tett 8 zászlóalj gyalogságot és

4 század székely huszárt. Azonkivül alakult Marosvásárhelytt a' 12-dik

honvéd zászlóalj és 2 osztály Mátyás-huszár. Ide járultak még nemzetrök
Enyedrl, Tordáról , Szamosuj várról, Deesröl, Nagy-Bányáról. A' báró

Puchner cs. k. altábornagy alatt álló csapatok voltak : gyalogság: Károly

Ferdinánd ezred 3 zászlóalj, Sivkovich ezred 3 zászlóalj, Bianchi 3 zász-

lóalj, Leiningen 1 zászlóalj, Turszky 1 zászlóalj, Uracca gránátos zászlóalj;

lovasság : AVernhard könynyülovasok 4 osztály, Savoyen-dragonyosok

3 osztály, székelyhuszárok 2 század, oláh lándzsás lovasok 1 század. Ezen-

kívül Urbán alezredes, és késbb Wardener tábornok parancsnoksága

alatt állott egy hadtest, a' 2-dik oláh határrig ezred 4 zászlóaljából 's

némelyly egyéb csapatokból ; Riebel ezredes alatt az 1-s oláh határri

ezred 4 zászlóalja 's a' késbb alakult szász vadászcsapat. A' császári

hadsereg bírt itt 8 hatfontos és 2 tlzenkétfontos ágyuüteggel; bírta Fejér-

várt, ágyú és lszerrel jól ellátott várat, Szebent, Déva várát, a' meger-
sített Brassót fellegvárával, a' fogarasl várt, az ersség által védett veres-

toronyi szorost, és az elég j() karban tartott, körfallal övedzett szász váro-

sokat. A' cs. k. hadsereg részérl az els elhatározó lépés tétetett novem-

ber 4-kén , midn Medgyesrl Marosvásárhely és az ott lev székely csa-

patok ellen megindultak. Ezek t. i. az agyagfálvi gylés után Irhán alez-

redesnek Szászrégennél egybegylt csapatai ellen indultak, melylyoktt

(Icrnycszcgnél viszszanyomván, bevették Szászrégent, 's ezt kirabolták

és felégették , de Gedeon tábornok Marosvásáriu'ly elleni indulásának

hírére, ide vonultak, hol november 5-kén mcgtán\adtatván, gyenge csata
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után anynyira megverettek , hogy 10,000-nyi seregjökbl egyetlen egy

hadképes osztály sem maradt, minek következtében Gedeon Marosvásár-

helyre bevonult, 's az öszszeköttetés helyre állíttatott közte, Urbán, és a'

Gallicziából benyomuló Wardener tábornok közt. A' cs. k. sereg Kolozs-

vár bevételét elhatározván, Wardener Déesnél, Urbán pedig Szamosujvár-

nál foglalt állást, és Kolozsvártt november 13-án csudálkozva hallották

hogy Urbán elrsei Szamosuj váron innen vaunak kiállítva; 3,300 ember

indult ki ellene Kolozsvárról Szamosuj várra, hol az elébb víszszavonuló

Urbán ket megszalasztotta. Kolozsván-a szaladva érvén, mindenütt félel-

met 's levertséget terjesztettek, 's midn november 15. Urbán a' Warde-

ner hadtest elcsapatjával Apahidára nyomult, Kolozsvártt elhatároztatott

ennek feladása, 's a' magyar csapatoknak víszszavonulása Nagy-Váradra.

A' zavar e' nap roppant volt Kolozsvártt; a' fanatizált külvárosiak által

lakában megtámadott báró Vay szinte életét vesztette ; Baldacci fpa-
rancsnok a' tanácsházban fogolyul riztetett. Maga a' víszszavonulás is a'

legnagyobb rendetlenségben történt BáníFy-Hunyadig , hol az ijedség

kissé megüllepedett; 25-én a' fhadiszállás Csúcsára tétetett át, hol a'

parancsnokság Cx,ecz rnagynak adatott, ki újra kezdte szervezni a' sere-

get, 's jobb szárnyát Csúcsára, közepét Somlyóra, balszárnyát Nagy-Bá-

nyára állitotta. Ezen a' tulajdonképeni hadjáratnak csupán bevezetésében

raegemlitend még /ía/oMíi M/c/d^ hadjárata Nagy-Bányától Déésig, hol

mintegy 10,000 nemzetrbl álló serege Urbán által megszalasztatott.

A' magyar sereg, fparancsnokának a' kormánynál tett ismételt elter-

jesztése következtében december két els hetében tetemes ersítéseket

kapott katonákban és ágyukban, ugy hogy december 15-én állása követ-

kez volt : jobb szárny Csúcsánál Riczkó ezredes alatt 4,175 ember (75

lovas) és egy 6 fontos üteg ; közép, rnagy Czecz- alatt 4,450 ember (900

lovas), egy három fontos üteg és 4 hat fontos ágyú Debreczenbl balszárny

Zsurmay rnagy alatt 3,610 ember (410 lovas), egy hat fontos üteg

8 ágyúval, ugy hogy az egész sereg állott 11,150 gyalogságból, 1,385

lovasságból 24 ágyúval. E' számban a' debreczeni és erdélyi nemzetrség
nagyobbrészint csak lándsával volt fegyverkezve , az egész tzérlegény-

ség ujonczokból állva, alig értett a' töltéshez, a' gyalogság többi része is,

a' székelyeket sem véve ki, fegyelmetlen, vagy roszul öltözött 's gyakor-

latlan ujonczokból állott, 's az akkori rendkívüli hideg, rósz szállás és élel-

mezés miatt testileg nagyon meg volt rongálva. E' mondhatni, legroszabb

csapatokat vette át Bem az Erdély ellen mköd magyar hadtestnek uj

fvezére, ezeket, melylyek senkinek sem kellettek ; ezek eltt egészen

ismeretlen volt, 's az iránta kiadott kormányi hirdetésben részletesen el
kellé sorolni a' lengyel forradalmi háborúban véghezvitt tetteit, hogy a'

legénységnek és tiszteknek idegen tábornok iránti természetes bizalmat-

lansága számzessék. Seregének valódilag hadképes része állott 5,800
ember gyalogságból, 1335 lovasságból és 24 ágyúból. December 15-én
Czecz parancsnok Zilahon Nagy-Váradról kormányi levelet kapott Bem
kineveztetésérl a' sereg fparancsnokává. Egyszersmind hire jött, hogy
Nagy-Váradra érkezve , nagyszer rendelkezéseket tett a' legénység

felszerelése és élelmezése, valamint egy tartalék tzérhad felállítása iránt,

's hogy azonnal Csúcsára indult. Czecz azonnal Somlyóra sietett , hová
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alig 3 óra inulva Bem is megérkezett 8 segédével. Megelégedését fejezte

ki a' választott stratégiai pontok iránt, Cz-ecx-et alezredesnek és táborkari

iönökévé nevezte ki, egy napi])arancs által megérkezését a' seregnek még
azon nap tudtul adta, másnap szemlét tárta, 's az egybegylt tiszti karnak

e' kevés szavakat mondta :,, líraim I a' kornníny engem e' sereg fpa-
rancsnokává nevezett ki teljes liatalonnnal. En feltétlen engedelmességet

kivánok önöktl. A' ki nem engedelmeskedik, agyon lövettetik. De jutal-

mazni is fogok tudni". E' kevés szavak jellemzik Bemet, milylyen az alatta

állók iránt volt. Kérlelhetlen szigor , részrehajlatlanság , büntetésben

szigorú, de nagylelk az érdem jutalmazásában, boszszuvágytól mentes,

önzés árnyéka nélkül. Bein azon meghagyással és eszmével jött , hogy
védelembl azonnal támadásba menjen át 's Erdélyt viszszafoglalja, mire

együtt hasson az egész sereg. Csúcsáról Bánlly-Hunyadra, Zsibó és Ziláh-

ról Galgó és Hidalmásra, is agy-Bányáról üéesre; a' közép parancsnok-

ságát Cecvuek adta át, 's maga IS agy-Bányára ment a' hadjárat vezeté-

sére. Wardener tábornok december 17-én 4— 5,000-es brigadával két

oszlopban 2 üteggel Bánífy Ilunyad ellen nyomult ; az egyik oszlop Urbán

alatt nyomult az almási utón, a' f oszlop az országúton haladva támadta

meg a' csúcsai ers állást. Az ütközet Csúcsánál reggeltl kés estig tar-

tott; "s a' császáriak egy lépést sem tudtak nyerni. ií/rsA'ó azonban elvesz-

tette fejét, 's a' nap szerencséje daczára fel akarta adni az állást; de Beiu-

löl szabatos rendelet jött az állást agyonlövés büntetése alatt utolsó

emberig védni. ]Másnap a' császáriak megújították a' támadást, de a' mint

a' szk völgyben a' magyarok Sebesnél felállitott ütegét könyny lovasok

által megtámadták, elesett a' könyny lovasok parancsnoka gr. Sf.-Quen-

iin többed magával 's a' támadás nem ismételtetett, hanem a' császáriak

viszszavonultak BáníFy-lIunyadra 's onnan Kolozsvárra. Riczkó 24-én

szállotta meg Hányadot; a' magyarok legnagyobb vesztesége \ohBauni-
garten alezredes , kinek térdkalácsát egy kartácsgolyó szétzúzta. A' csú-

csai különben csekély ütközetnek elnye volt, hogy meghiúsult ekkor a'

császári sereg terve , Nagy-Várad ellen nyomulni. Azalatt CsÉTsnek is

volt dolga Zsibón, melylyet 10-15,000 oláh népfelkeléstl gyámolított

császári hadosztály ienyegetett. De az öszszetközésnél az oláh népfelkelés

megszaladván, a' rendes katonaságot is magával ragadta, 's 20. Czecz a'

Szurdoknál állásozó cs. kir. csapatokat megtámadván, Déésig viszszanyom-

ta. Be7n ezalatt a' balszárnynyal Kis-Nyiresig nyomult el 'sDéésnek tartott,

melylyet egy császári brigada védett. 2.')-án Bem csapatainak egy percznyi

nyugtot sem engedve, tette a' támadást, 's az ágyutzelést olyly hatással

igazgatta, hogy a' császári csajjatok 4 órányi tüzelés után ingadozni kez-

dettek, mit észre ve\ én Bem, 7'ó//í alezredes által heves szuronytámadást in-

téztetett,melyly által a'esászáriak viszszanyomattak. l^tócsapatjt)k a'Szanu>.í

hidjánál még egyszer kisértette meg az ellenálhist, de a' 4 honvédzászlóalj

heves rohama által ez is megtör(^tett, 's Jablonorsky Bethlenre, részben

Beszterczére vonult viszsza. Bem Kolozsvár elleni nyomulását Szamosujvár,

Válaszút és Apahidán át olyly gyorsan folytatta, hogy csapatainak fzésre

sem engedett idt. A' közéj) sereg Brniel csak december 2,")-én érte utói,

épen midn Kolozsvár (ltt a' császári sereget megtiimatbii kí's/.idt. De
Szauíoötalvánál váltott alig egykét ágyúlövés után a' császáriak n(''hiÍMy
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szász fogoly 's pogygyászuk egy részének veszteségével a' feleki hegyen
át Tordára viszszavonultak, 's Bem örönizaj közt vonult be Kolozsvárra.

Mindjárt másnap reggel kiküldötte Czeczet egy gyalogság, lovass:ig és

tüzérségbl álló csapattal Nagy-Kapus és BáníFy-Hunyadra, hogy a' csá-

száriakot, kiket még ott képzelt, megtámadja. De Kapuson éjjel 12 órakor

megjelentek Riczkó elöcsapatai, ki igy a' fsereggel egyesült. A' császá-

riak ott Sew elnyomulásának liircre Fencsen át egyrészt Tordára vonul-

tak viszsza; Urbán pedig éjjel Almásról Egeres, Mera 's Tárcsán át Apa-
hidára 's Zsuk, Szék, Veresegyháza, Lekenczén át Beszterczére hátrált.

Urbán utócsapata azonban 4 század gyalogságból 's '/g század Wernhardt
könynyü lovasból álló, Bem kezeibe fogolyul esett. Bem ezután Tóthot

Kolozsvár katonai parancsnokává nevezte ki, rendelkezett ruha- 's felsze-

relési szerek nagyban készitése, lszertár felállítása iránt, 's mindent elkö-

vetett, hogy seregének ersítéseket szerezzen toborzás, szervezés, 's rész-

ben a' nemzetrség kimozditása által. A' felhevült oláhokat amnestia hir-

detése által kivánta megnyugtatni , 's kegyetlenségeik és pusztításaik

folytatását()l viszszatartani. Katonáit zsoldpótlék és váratlan elléptetések

által jutalmazta; mindent katonai lábra állított, nem sokat hajtva a' pol-

gári kormánybiztosokra. December 26-án Bem parancsot adott Czecznek

a' 11-ik honvédzászlóaljjal, egy osztály Mátyáshuszárral 's egy 6 fontos

üteggel Tordára indulni 's ott állásozni további parancsig. E' rendelkezés

által biztosíttatott az Aranyosvölgy kulcsa 's a' császári sereg figyelme

Fej érvárra fordíttatott, melylyet ezáltal bekerítés fenyegethetett, 's azon

hitet támasztotta Bem, mintha e' vonalon tovább nyomulva Fejérvár és

Szeben ellen akarna mködni ; holott azonnal megindult Besztercze ellen

3,800 gyalogsággal, 860 lovassággal és 18 ágyúval. 27-én Szamosuj várra,

28-án Bethlenhez érkezett, hoWrbán és Jablonocshy seregei voltak közpon-

tosulva mintegy 4",000 ember. 29-én a' császári tüzérség heves tüzelése alatt

átkelt a' keményen befagyott Szamoson, 's Bem tüzérsége azután olyly ke-

mény öszpontos tüzelést fejtett ki, hogy a' császári ütegnek 4 órai kemény
csata után el kellé hallgatni , 's a' császáriak heves szuronytámadás után

viszszavonulásra kényszerittettek Besztercze és Naszódig ; az elbbi alá

Jablononsky, az utóbbi alá Urbán húzódott. Bem, Jablonovskyt üldözte,

Urbán ellen Riczkót küldötte. Éjjel nappal mentek ,
pihenés nélkül. 31-én

reggel mindketten megérkeztek 's mindkét helyet rövid csata után bevették.

Naszód felprédáltatott, 's egy része felégettetett. Beszterczét 5em jelenléte

mentette meg hasonló sorstól. Naszód és Beszterczén egy pár napig pihent;

de mihelyt lszere megérkezett, Riczkút Besztercze és Naszód parancsno-

kává nevezte ki, maga pedig Tihucza ellen indult. Január 3-án e' csak

néhány száz lépésnyi széles völgyben a' csata reggeltl estig tartott , mig

végre a' császári sereg csapatai Bukowinába vonultak viszsza. Ezáltal

Erdély egész éjszaki része Bem hatalmába esett , 's Urbán hadosztályát

még tovább üldözte Vatradornaig, hová január 4-én 1849-ben érkezett

meg. Wardener Fejérvárra vonult viszsza.

Sok elléptetés és egy hónapi zsold kiosztása után Bem, Riczkól egy

zászlóalj Sándor-gyalogsággal, egy osztály Koburghuszárral Beszterczén

és környékén hagyta, 's többi csapataival Maros-Vásárhelynek indült, hon-

nan a' csekély császári rség Besztercze bevételének hirére kivonult.

Vj k. hm. Tár. III. köt. 7
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1849 január lo-áii érkezett ocln. Bfiiinek beszterozei járata alatt történt az

oláh iiéplelkek's általi vé^feldulásu Knycdnek, honnan 's Tövisrl a' császári

katonaság Fejérvárra vonult vlszsza, hol vezérök ira/'í/í'/íc/' tábornok széi-

litésben nu^ghalt. Bem Marosvásárhelyre 2850 üvaloíisáíi-o-al, 640 lovassal,

és 18 ágyúval érkezett meg. — Marosvásárhelynek Gedeon cs. k. tábornok
általi bevétele után az egész székelyföld lefegyvercztetett, csak Három-
szék tartá magát, hol az egész férfi né])esség fegyverre kelt : de ágyuk
hiánya miatt bátorságuk csüggedni kezdett. Ekkor fellépett egy Gábor
Aroii nev volt határri tüzér, ki korábbi szerencsétlen gépészeti kísér-

letei miatt társainak nevetségül szolgált , 's ajánlotta ágyuk öntését, a'

sikerülés zálogául egész vagyonát lekötve 's csak anyagot kérve. Kézdivá-
sárhely templomharangja oda adatott, 's egy hét alatt agyagkemenczében
megöntötte az els hatfbntos ágyiit, melyly kétszeres töltéssel próbálva

sem repedt el. Azntáu öszsze kezdt(!'k hordani a" székelyek a' többi haran-

gokat ; 3 hónap alatt Marosszék adott 93, Udvarhelyszék 14, Aranyos-
szék 25, Háromszéken minden helység egy egy, 's Csik 56 harangot. A'
háromszékiek megörvendettek, 's két iiét mnlva Földvárnál ágyukkal
jelentek meg. Gábor Áron azután szakadatlanul ágyuöntésen dolgozott 's

a' tanulatlan fiak pontosan végezték el a' reájok bizott munkát 's hasz-

nálliató tábori ütegek állíttattak ki. Esv 6 ágvus ütés; lófogatok nélkül

4,000 f'tba került. Egy gyógyszerész fölelemezvén az austriai gyutacsokat,

csakhamar gyutacskészit intézet is álla el, hol naponta elébb 100,

azután 1,000, végre 10,000 's 100,000 gyutacs készíttetett. Puskapormalom
is állittatott, hol a' kovásznál kénbl torjai salétromból és Kézdivásárhely
környékebeli szénbl anynyi lpor készíttetett, menynyire szükség volt.Az

egész fegyveres er, mintegy 10,000 ember, a' határokat rizte,'s majd min-
den nap történt a'császáriak és a'székelyek közt kis portyáz(') csatázás.Decem-
berben (1848-ban) a' székelyek megunva a' határ rzéséff katonai zendü-
lés által katonai parancsnokukat /^6»/>oí// kényszeriték a' Bárczaságba törni

be, hová ket zsákmány és boszszu vágya zte. Néhány nap alatt több
szász helységet hatalmukba ejtenek, kipn'dálnak *s a' prédát szorgosan
liazahordják; 's a' sikertl ingerelve Brassót akarják hatalmukba ejteni.

De Brassó megtámadása mégis i'lmaradt, "s a' székelyeknek azután több
apró szerencsétlen csatájok volt Sz.-Péter,Prázsmár , Hermánynál, mely-
ly ek miatt reményt vesztve, végre GedpOH tábornoknak megadták magokat.

Báró Fuclmer cs. k. altábornagy, midn Ih-in Marosvásárhely ellen

nyomult, ellene indult, 's január 15-én Medgyesre érkezett , 's másnap
útját tovább folytatta. Bem is elhagyta ]\Iarosv:isárhelyt januiír 16-dikán,
's Xyárádtn, Csergeden, Hederfájiin át a' kis KükU völgyén ment le,

m"g /'í/r/íz/í-rHaranglábon át Bogácsot szállotta meg. A' kis Kküll egé-
szen be volt fagyva, 's Bem még azon estve átkelt rajta, hogy a' Kküll
jobb partján fekv bérczeken , (íálfalvával szemben, vegyen' állást, lu>l

csapatai 20" hidegben éjjeleztek a' szabad ég alatt. A' császáriak elcsa-
pata (íálfalviit szállotta meg, hová csaklnimar középjök is megérkezett,
jobb szárnyuk Deésfalvánál, bal szárnyuk Szkefalvánál állott. A'császu-
riak 17-dlkén reggel niegkezdték a' támadást, a' Pócsafldvánál felállitott

székelyeket, és az Abostalvánál álló balszárnyat gyalogsági 's lovassági
támadások által viszszaverni pi('>b;ilváii, de "^(tkáig hiúban. Brm !Íg\ ui ugv
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tüzeltek, hogy rohamoszlopaik rendetlenségbe kezdtek jöni, miután a'

gránátos zászlóalj rohama is veszteséggel viszszavcretett. Kkkor Bethlen

Gergely rnagy a' magyarok jobb szárnyá\ al KüküUvár foh'íl a' császá-

rlak balszárnyát megkerülte, 's midn ezek nyugotról Szökeíálváról hal-

lották az ágyúzást, viszszavonulást kezdettek, elébb Medgyesig, aztán

Szebenig. A' Savoyen-dragonyosoknak egy osztálya még utolsó támadást
próbált a' jobb szárny ütege ellen; parancsnokjok fhadnagy Hepperger
ritka vitézséggel felkereste magát Bemet a' tzben 's épen öt levágni

készült, midn Kiss, székelyhuszár rnagy és Teleky Sándor odavágtatva,

sisakját ketté vágták, st elfogták. Bem szakadatlanul nyomult elre, 18-

dikán Medgyesre, 19-én iVagy-Sclykre, és végre Szelindekrc ért, hol meg-
hált. Medgyesen heiitcuy zászl(')alját hagyta , Kolozsvárra küldött lsze-
rért és Checznek megparancsolta gyors menettel Szebennck indulni, hon-

nan Szelindek csak 2 órányira van, ki 17-én meg is indult 's 20-án éjjel

megérkezett Vízaknára. Bem serege Szeben eltt 3750 gyalogságból, 875
lovasságból és 28 ágyúból állott ; a' császáriak részérl Szebenben két

brigada volt 30 ágyúval. Be?n január 20-án éjjel Nagy-Csrre elnvo-
mult , 's egy futártiszt által Czeczet a," miisnap történend támadásr(')l

értesítette. De a' tiszt éjjel még Cz-ecz csapata eltt Vízaknára érkozv(Mi,

's hallván, hogy ott még császári sórök vannak, viszszatért, 's Így tr»r-

tént, hogy Bem 21-én reggel megkezdte az ütközetet, a' nélkül hogy
Czecz arról pontos tudomással birt volna. Gróf Mikes Kelemen vezérelte

a' középet, gróf Bethlen Gergely a' balszárnyat, a' jobb szárnyat Ct-erz-

nek kellett volna képezni. A' császári seregek a' sánczolások mögött állá-

soztak, a' lovasság pedig a' hammersdoríi lapályon. A' balszárnyat

képezte Losenaii, a' jobb szárnyat Kalliany brigádája , a' középet maga
altábornagy báró Puchtier vezérelte, Mikes a' felkel sereg kö/e})ével

lassan nyomult elre egész a' nagycsüri utón a' külvárostól 1500 lépés-

nyire fekv hidlg 's Bemmel együtt az ütegeket fel akarta állítni; ekkor

egy ágyúgolyó földre teritette Mikest, egy második Bejn segédét Téreyt,

egy más kiltte Teleky Sándor alól a' lovat. A' magyar csapatok meg-
állottak, 's Bem néhány száz lépéssel hátrább megnyitotta az ágyúzást,

melyly 7 órától 11-ig tartott. Közben a' székelyek és a' bécsi legio roha-

mát próbáltak , de a' roppant puska- és kartácstz ell viszszahátráltak;

valamint a' lovasság is hiában próbált támadást a' szabad mezn felállí-

tott ágyuk ellen. A' bécsi légióból csak 90 ember maradt. Több ftiszt

elesve vagy megsebesülve, a' négy debreczeni ágyú leszerelve, a' hat fon-

tos lovas üteg lovai többnyire lelve; a' lszer fogyni kezdett, de Bem
még tartotta magát a' nagycsüri hegyen. Ekkor délben 11 órakor a' hegy-

ormon, melyly a' szebeni térséget Vízakna fell köríti, megjelent Czecz

csapata, kinek szándéka lett volna a' neppendorfi sánczokat megrohanva
törni be a' városba; de az elcsapat vezetje Pálffy rnagy ügyetlenség-

bl Nagycsrbl éjszakra a' vízaknai útra fordult, minél fogva Czecz csa-

pata egypár órával késbb jelent meg a' csatatéren; de a' mint leszállott

a' sikra, elrenyomult a' téglacsrököntúli külváros ellen, midn észre

vévé, hogy a' közép rohama viszszavcretett , 's Bem csapatai felbomolva

futnak Nagycsür felé ; ekkor Czecz is viszszavonult Ladamosra. Bem a

szalad(')kat futni engedte , 's a' többi hadképes tüzérséget 's a' Mátyáshu-
7
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szarokat öszszegyüjtve estve 10 óráig folyvást állást vett. így verettetett

meg Szebennél ; lszere ugy el volt lve , hogy alig maradt 20 lövése.

Szelindekre érve, maga helyezte és sütötte el ágyúit, még a' sötét éj

beállván, a' császári sereg a' további üldözéssel leihagyott, 's Nagycsür-
ben elrsöket állitva ki, újra Szebenben öszpontosult. hová 22-én Gedeon
tábornok hada is megérkezett. A' fenyegetett Szeben és Brassó védésére

február 1-én Engelhard alatt Brassóba 6000, és 4-én Skarialin alatt Sze-
benbe 4000 fbl álló orosz segítség érkezett. Nyolcz napig szünet volt,

melyly id alatt Bem szétvert csapatait újra öszszeszedte, a' fegyelmet

helyre állította és lszerrel ellátta magát, a' ísagyselykre szaladt csapato-

kat, Czecz^ hadosztályait. Kemény zászlóalját MedgyesrJ magához paran-
csolta, Marosvásárhelyre és Kolozsvárra irt ersítésekért és lszerért,

's néhány példás büntetést rendelt, melylyek leginkább tiszteket értek.

Nyolcz napi szünet után, mint emiitk, volt a' szelindeki ütközet, január
30-án, melylyben Zícwniek sikerült ugyan állását megtartani , de átlátta,

hogy hoszszas idre nem lesz képes magát tartani. Azért elhatározá azon
ersítéseknek, melylyeket a' magyar kormány Arad fell küldeni ígért,

's melylyeket már Déván gondolt, elébe küldeni, addig pedig Szeben
körül védelmi állásban, ha lehet, tartani magát. Ezért február 1-én meg-
parancsolta CzecZi hadoszlopának Kemé/iy Farkas vezetése alatt Vízakna,
Szerdahely, Szászvái'oson át Dévára menni, ott a' Magyarországról jöv
ersítésekkel egyesülni , maga pedig addig Vízaknát szállotta meg, hol

els gondja volt olyly állást keresni, melylyben lehet legtovább tarthassa

magát, 's a' csapatok még az nap el lnek osztva állásaikba, és számuk
nem ment többre. Kemény távozása után, 1930 ember gyalogságnál, 375
lovasnál és 24 ágyúnál, melylyek közt egy lovasüteg. Február 4-én tör-

tént a' vízaknai ütközet, melylyben Bem a' császári seregnek egy színle-

ges támadása által, mit viszszaverni sikerültnek hitt , megtévesztve, fel-

hagyta ers állását 's üldözni készült maga, de keményen öszszeverette-
tett, 's ez alkalommal egy csapat császári kir. könynyü lovas t ugy
körül vette, hogy foglyukká esett volna, ha Czerz^ segéde Simonyi Simon
oda nem vágtatva, két közlegényt písztolylyal le nem l 's a' tiszt sisakját

ketté nem vágja 's néhány legény a' bécsi légióból a' többi könynyü lovas
ell meg nem menti. Bem itt 1(3 ágyút, köztök lovas ütegét, 10 lszeres
szekeret, sok fegyvert, pogygyászának nagy részét, saját kocsiját, 700
halottat és sebesültet, 140 foglyot vesztett, és nyakra fre vad szakadásban
hátrált Vízaknáról Szerdahelyre, melylyet még az nap elért, hol serege
1500 fre volt már leolvadva, 's csak 8 ágyuja maradt , ezek közt kett
leszerelve, a' gyalogság lszere majd egészen ellve, a' tüzérségnek egy
ágyura 20 lövése. Pogygyászát, sebesültjeit és betegeit még azon éjjel

Szászsebesre küldte, hová másna[) maga is megérkezett 's a' várost roluunmal
bevette. Itt csapatainak pihenést engedve, a' várost lehet védelmi álla-

potba helyezte, a' kapukat 's bejárásokat eltorlaszolta, 's az utána nyomuló
császári sereg által megtámadtatván, öt órai Kivetését a' városnak kiál-
lotta, 's február G-án tovább folytatta viszszavonulását Szászváros felé,

hová meg is érkezett. Itt aötét éjjel, oláh népfelkelés közepett. Kemény
hadát fel kellett volna keresni. Erre önként ajánlkozott ^^xM' Bethlen Her-
í/í'/í/, ki egy lovászszal 's egy pár iuis/.árral IVid és Piskin át Dévának



Erdélyi hadjárat. 101

elvágtatott. Már éjfélkor megérkezett Bemhez a' jelentés, hogy Kemény
elöcsapatja Piskiben fekszik, 's a' magyarországi segitség részint megér-
kezett, részint másnapra váratik. Kemény elöcsapata Piskiböl Szászvá-
rosra rendeltetett. Néhány század meg is érkezett, 's a' többinek vártában,

ámbár csak 4 ágyuja volt már , Bem csatába ereszkedett a' város eltt,

de újra megveretvén, a' mint 2 ágyujától nem akart megválni, egy puska-
lövés elzuzta jobb keze középs ujját, 's 2 ágyuját oda kellé hagynia. A'
parancsnokságot ezzel Czecznek adta át, maga pedig Piskibe elre lova-

golt. Itt fák és cserje közt Kemény kedvez állást foglalt el a' Sztrigy

hidja mögött. Bem Piskiben ujját levétette , 's Dévára tovább lovagolt.

Ezalatt Czecz is megérkezett kiéhezett, kifáradott 's 1200-ra leolvaldt

csapatával, mind csatázva, 's a' hid védelmezését Keményre bizva, tovább

haladt Déva felé. A' császáriak e' napra felhagytak a' további üldözéssel;

's elöcsapatjok Pádra vonult be. Bem, betegeit, sebesülteit, a' roszul

fegyverzetteket Brádon át Nagy-Váradra küldötte, 's a' seregéhez nagy
számmal csatlakozott menekül magyar családoknak kötelességévé tette

ezeket követni. Február 8-án délben megérkezett Bem\\C:z Hrabotsky
rnagy hadosztálya Dévára ; 's ekkor Bemnek újra volt serege , melyly

állott 6500 gyalogságból, 1000 lovasságból, 28 ágyúból. A' császái-i sereg

bevonult Szászvárosba, 's ugy látszik számra nézve Bemét fölül multa. A'

piski csata az egész hadjárat alatt legnagyobbszerü 's következményei-

ben legfontosabb volt. Piskinél a' Sztrigy vize foly, melyly onnan félórá-

nyira a' Marosba ömlik, 's 30—40 ölnyi szélessége mellett rohanó sebes-

ség. A' bérezek a' Maros oldalán kevéssé lejtsök, a' Sztrigy fell mere-
dekek és erdktl boritvák ; a' helységtl a' Marosig félórányi széles

lapály terül el. A' Sztrigy vizén szilárd fahid vezetett, melylyen környé-

kével együtt egészen uralkodtak a' piski dombok. A' Sztrigy jobb partján

tagos vámház van, 's a' bal j^arton a' Maros mentében szakadatlan térség,

vizárkoktól átmetszve 's csak Szemeria és Dédács körül szakasztva meg
egy a' Marosig leereszked halomláncz által. Az emiitett lapály a' hidnál

jobbról 's balról több száz lépésnyire fz- és egerfákkal van beültetve , 's

a' Maros felé berkek borítják. A' hidtól jobbra és balra fekv berekben

egy majorház van , 's az országút fasor közt vonul át rajta Déva félé,

melyly oda l'/j órányira fekszik. Kemény a' piski hid mögötti erdben
állásozott, a' 11-dik honvéd zászlóaljai, az 55-dik zászlóalj 4 századával,

egy század Mátyáshuszárral 's 10 ágyúval. Reggel 8-án a' császári sereg-

nek ers elöcsapata nyomult a' piski hid ellen 's megtámadta Keményt,

kijelentést küldött Bemhez, hogy nem fogja magát tarthatni a' túlnyomó
er ellen. Bem sebhidegben feküdt ; Czeczet hivatta 's azt mondta neki:

„Menjen 's tegyen mit tehet; ha a' hid elvész, Erdély vész el." Czecz

hirtelen egy zászlóalj gyalogsággal, egy század lovassággal 's egy üteggel

Kemény segítségére ment. Kemény csapatai már harmad nap és éjjel óta

állának elrsön ; 8-án a' császári sereg csak ers recognoscirozást tett,

's az nap nem történt egyéb. A' császáriak 9-dikén reggel mindjárt a'

támadás kezdetekor elfoglalták a' hiddal szemben fekv dombokat 's ott

állították fel az ütegeket, melylyek pusztító tüzeléssel özönölhették el az

egész balparti állást; a' csatárok a' házok kertelései és fák mögött ele-

gendleg fedezve voltak; 's a' császári sereg középje a' Pádról jöv



102 Erdélyi liatljárat.

oröziigiilou állott, 's a" lovasság jubb tjzárnyukon a' Marosig teíjcózkcdett.

Az ágya- és csatári tüzelés mindkét részrl élénk volt. Kemény megtar-
totta egy daral)lg állását , 's bárom szuronyrobamat szerencsésen visz-

szavert, st 10 (irakor a' 11-dik zászlóalj a' zajló íolyamou átgázolva szu-

ronyrobam által két Szebennél elvesztett debreczeni ágyút viszszatbglalt

és a' császári csatárokat a' vámbázból kiszoritotta.De e' támadás kimerité

Kemény erejét 's a' 11-dik 's 55-dik zászlóaljljól több száz bolttest maradt
a' Ilid környékén. A' robamlépésben elnyomuló császári közép a' bátráló

11-dik zászlóaljai egyszerre szállotta meg a' bidat 's a' vándiázat. Ekkor
érkezett meg í'ííts, ki Kemény segitségére egy zászlóalj Máriássy gyalog-

ságot 's a' debreczeni zászlóaljat elre küldötte. A' bidon borzasztó zavar

volt, melylyet még nevelt az általa megkezdett tüzelés. E' perczben Bem
is megérkezett, az ismét sorakozott 11-dik és 55-dik zászlóaljat újra

átküldte a' folyón és megrobantatta általa a' piski dombokat , mig a'

biliari lovasok és a' Mátyásbuszárok a' bidon átvágtatva a' túlsó térségen

kit'ejledeztek; a' székely zászknj is a' Würtembergbuszárokkal átkelt a'

Öztrigyen, a' balszárnyon. A' császáriak minden ponton csatázva vonultak

viszsza, 's nagy ütközet bullámzott a' Maros partjától kezdve a' piski

domboki!"- be :iz erdbe. Bem a' tüzérséget is atszállittatta a' bidon, 's a'

császári sereget mind inkább viszszaszoritotta Pádnak. De a' buszárok,

robamj oknál kemény csatártüzeléstl , 's a' biliari lovasok sürü ágyulövé-
scktl fogadtatván, viszszairaralottak; az 55-ik zászlóaljnak kifogyott töl-

tése, 's a' buszárokat futni látva, maga is megfordult; ugyanezt tették a'

többi csapatok is, 's a dübösségbe jött Bemet a' szaladok árja magával
ragadta. vSerege íel volt bomolva, töbl) ágyuja le volt szerelve, számos
balott fedte a' csatatért, a' Dévának való futás ert vett. Ekkor monda
Bem : ,,A' bidat újra kell birnom, vagy itt balok meg". Hátrább a' széke-

lyeknek egy csapata sorban állott; ezek és a' Würtemberg-huszárok
zárvonalt alakitottak, melylyet átlépni mindenkinek balálos büntetés alatt

tilos volt. E' rendszabály által kevesebb mint egy negyedóra alatt a'

zászlóaljak újra meg voltak alakitva 's a' csatarend viszszaállitva. 'S Bem
ezalatt ágyúit is az utón 's a' dombokon kedvezoleg felállitá : 's a' csá-

szári sereg elnyomulásában , fut() felbomlott tömeg belyett jó rendben
és kedvez állásban felállott sereget talált; a' császáriak bevés tzzel
kezdték meg újra a' csatát, és rettent ágyutüzelést fejtettek ki; de már
az alkonyat kezdette a' tárgyakat elfátyolozni, 's azalatt a' császári sere-

gek töltéseiket nagyobbrészt ellövék ; 's egy perezig sem szn ágyútü-
zelés és bevés csatározás által igyekeztek Bem seregét viszszanyomni,
nielyly azonban nem bátrait, a' mint a' császári részrl egyszerre elliallgat-

tak az ágyuk, 's mint látszók, töltésök kifogyott; ekkor Bem minden
oldalról szuronytámadást intéztetett, 's a' császári sereg viszszavonult,
számos balottakat és sebesülteket bagy^a (Bem seregébl a' ^•eszteség

700 ember volt), elbb Pádra, aztán Szászváros felé. Éjjel 10 órakor lett

vége az ütkiizctnek. Bem tíu-ekvésc volt a' [)iski ütközet után a' Kiiküll
völgyét iiiÍik'I elébb elérni. 10-én reggel in;ír Sziíszvilrosban volt, bonnan
a' császári sereg éjjid kivonnia; délben tovább iinjult Szászsi>l>es ivU'\

de éjjelre Alvinezre ment, liol a' császári részrl Slulterheim brigadáját

találta, melyly Bemet itt legkevésbé várta 's gyorsan viszszavonult Fejér-
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várnak. Innen Bem a' gyulafejérvári vár 's a' Szászsebesben állásozó

CáázsárI sereg közt, egyenes, de járatlan , erds, puszta , lakatlan hegyi
utón megindult a' Küküil völgyének, 's 13-én Brevebe ért, honnan Er-
délybe niindentélé futárokat küldött, 13-án Szász Csanádon volt 's 15-én
Medgyesen , a' Küküllvonal kulcsában volt. Itt találta Zsnrmay rna-
gyot, ki tle Vízaknánál elvágatott; 's csakhamar megérkezett még 3 ren-

des székely zászlóalj 's a' 12-ik honvéd zászlóalj egy század Mátyáshu-
szárral ; mert Kiss Sándor és Gál Sándor a' székelyföldre behatolva, újra

felkelésre birta a' székelyeket, és líiss Sándor 3 zászlóaljjal , 2 zászlóalj

lándzsással, egy osztály lovassággal 's 6 ágyúval megszállotta Segesváit.

Bem Medgyesen vette hirét annak, hogy l'rbán cs.k. ezredes Vatra Dor-
nánál 3 század Sándorgyalogságot meglepve elfogott, 's a' beszterczei

rséget, melylynek kemény ellenállása közben Biczkó ezredes elesett,

Deésre viszszanyomta. Bern azonnal (febr. 17-én) megindult 3 székely

zászlóaljjal, a' 12-dik honvéd zászlóaljjal 's 12 ágyúval , 's éjjel nappal

menve megérkezett Besztercze mellé. 23-án Urbán ezmdus táborát, melyly
Jaádriál volt felállítva, megtámadta, a' határszélen kiszorította, 's ezt

elzárta. Beszterczei parancsnokul Tót/i Ágoston ezredest hagyta , nála

hagyván a' magával vitt csapatokat is, 's Nagy-Bányán és Deésen át

viszszament Medgyesre, kolozsvári parancsnokul báró Kemény Farkast

nevezvén ki.

Ezalatt a' császári tábor Szebenben öszpontosult, 's fcsapásra készült

Bem ellen. 27-dikén indult meg Szebenbl 4 brigáda 40 ágyúval. Bem
Medgyesnél 9760 gyalogsággal 1720 lovassággal és 42 ágyúval állott. A'
császári elcsapat márczius 1-söjén indult meg Aszszonyfalvájfól Kiska-
pusnak , de e' nap Herkalorics megtartotta Aszszonyfalvát. Éjjel meg-
érkezett Bem. 2-dikán a' császári f sereg is megérkezett Aszszonyfal-

vára, 's reggel 8 órakor megkezddött az ütközet Kis-Kapusnál, honnan
a' császáriak elnyomulva, konok harcz kezddött, kivált egy korcsma
körül, melyly fele úton fekszik Kis-kapus és Medgyes közt a' Küküil
mellett : itt a' harcz 5 órán át tartott , 's estvére Bem megtartotta ugyan
állását , de nagy veszteséggel: csak a' 11-dik zászlóaljból 300 ember
hullott el. 3-dikán azonban minden ponton viszszan3'omatott , 's ers
állásaiból szuronyrohamok által kiveretett, legnagyobb gyorsasággal

viszszavonult Medgyesrl, hová a' császári sereg 4-dikén vonult be,

Bem pedig ugyanaz nap Erzsébetvárosba ; 5-dikén vert seregével megér-

kezett Segesvárra, melylyet kétségbeesett védelemre látszott elkészitni

akarni. 8-dikán megjelentek a' császári hadosztályok Holdvilágnál, Pród

és Nagyszllsnél, de 9-dikén bemnek kiküldött czirkáló rei azon tudó-

sítást hozták, hogy Holdvilágban nincsenek császáriak, 's Besén és

Keresden éjjel kis osztályokban átvonult a' császári sereg. Bem azonnal

parancsot adott Szeben ellen indulni és serege másfél óra múlva útban

volt. 10-dikén reggel Medgyesen, az nap éjfélkor Nagy Selyken volt,

reggel folytatta útját Szelindek és Szeben felé és délután 4 órakor csata

rendben felállott Nagy Csrön túl a' hegy mögött, melyly e' helységet

Szebentl elválasztja. A' szebeni orosz rség csata rendben várta Bemet,

kinek 5*2 órai kemény harcz után sikerült a' várost bevenni; az oroszok

a' verestoronyi szoros felé vonultak ki. Bem Szebenben 24 ágyút, roppant



104 Erdélyi hadjárat.

niciiynyi.-<cj»ü lszert, ruhát, 's élehniszert tahílt. Szeben elvesztése a'

császári seregnek lehetetlenné tette volt magát tovább tartani Erdélyben.

A' császári sereg, melyly Sz. Agotlia, Hegén, Trapoldon át akarta meg-
kerülni Segesvárt, hogy Bemet a' székelyföldtl elvágja, 10-dikén Seges-

várra bevonulva, bánudva szemléié a' város ürességét és Szeben bevéte-

lének érkez hirét méltán hihetetlennek tartotta, de errl megbizonyo-

sodván, Fogarason át Brassónak vonult, miután az egészségében megtört

cs. k. altábornagy báró Pucliner Rimniken át Oláhországba kiment. Bem
1 l-dikén Verestoronyból az oroszokat az ohdiországi határszélig kiszorí-

totta, 's 17-dikén viszont utol érte Brassó ellen vonuló seregét Vledény-

ben. 18-dikán a' császári sereg Feketelialomnál még egyszer ellenállani

próbált, de 3 órai harcz után tovább folytatta viszszavonulásat, 's Bras-

sóból, lszernek teljes hiánya miatt , az orosz rséggel együtt Olálior-

szágba vonult. Mártius 19-dlkén megjelent Vidonbákon a' brassói tanács

Bem eltt, a' város átadását jelentve, liová 10,000 emberrel vonult be,

de az oda özönl székely ujonczok által ugy megszaporodott, hogy ámbár
Brassóban GOOO rséget hagyott

,

's a' verestoronyi szoroshoz 2000-et

küldött , mégis 24,000-el tért viszsza Szebenbe , hol a' debreczeni kor-

mánytól parancsot kapott a' bánságba indulni. De elébb Fejérvárt és

Déva várát körül vétette. Czeczet Erdély f katonai parancsnokává
nevezte ki, 'a aztán a' hires vaskapun ki, melylyet 2 zászlóalj bánsági

határr rzött , 's melylyet Vaiszlovánál szétvert , bement a' Bánságba
;

itteni táborozása után, melylynek leírása a' magyarországi hadjáráshoz

tartozik, a' Szemere — mlnisteriumtól megsértve, június 11-kén az általa

kedvelt EJrdélybe a' 11-dik zászlóalj és a' AVürteraberg huszárok kíséreté-

ben viszszatért. Bem Erdélybl eltávozott a' nélkül , hogy az oláhok fel-

kelését legyzte volna. Ezek 1849 május havában Alsófejér és Torda
nyugotl részében és Zarándban újra feltámadtak, 's mintegy 40,000-en a'

topánfalvl, bisztrai , lupsai és offenbányai magas hegyeken táboi'oztak,

fvezérök Janku volt : 's részökre igen elnyös a' vidék természeti alkata.

E' 100 D mérföldnyi havasi vidéket magas megmászhatatlan hegyek
borítják, mély szakadásokkal. Szk völgyektl és rohanó hegyi patakok-
tól hasítva, a' faluk mérföldek távolságára esnek egymástól , hol alig kap-
hatni élelemszert egyes utasok számára, nemhogy egy egész mköd sereg

szükségletére , utak pedig majdnem egészen hiányzanak. Májusban a'

debreczeni kormány Dragon képviselt néhány békepontokkal közébök
küldte alkudozni, Brádon Martlusban uj figyel hadosztály alakíttatott,

az addig ottan mködött Beké alezredes ellnvása után a' piski csatához,

Csutak rnagy alatt; ezen osztály magvát képezte 800 német légionárius,

az ugy nevezett halottfs legio ; de a' debreczeni kormány látva , hogy
Csutak két hónap alatt semmit sem tud kivinni, Májusban Hatrant rög-
tönzött rnagyot küldte az elt()kélte Abrudbánya ellen kirámlidást tenni,

éppen akkor, midn Dráyos képvisel ott alkudozott. 'S IC-dikán 1500-
nyi csapatával meg is érkezett Abrudbányára , de minden hatli 's katonai
elvigyázat 's elkészület elhanyagolásával. Abrudbáiiyán a' Dnujos által

alig megkötött fegyverszünetet megszegte, néliány oláh fnököt eltoga-

tott 's agyonlövetett, 's 18-dlkáig ott tartózkodott, niig végre átlátta,

hogy olyly csekély ervel ott nem tartliaíja magát, 'sazérte' napon onnan
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eltakarodott , a' magyar és német lakosságot az oláhok boszszujának

hagyva martalékul. Alig volt 2 órányi távolságra, meghangzottak a'

havasi kürtök, jeltüzek lobogtak fel a' bércztetkön , 's rövid idn Abrud-
bánya legiszonyatosabb jelenetek színhelye ln (1. Abrudbánya). A'

legyilkoltak közt volta' békekövet, Drágos is. Abrudbánya ekkor nagyobb
részint felégettetett , Hatvani csak a' német legioi parancsnok ügyessége

által menekedett meg Bucsesden át Brádra. A' móczok (havasi oláhok)

most még bátrabbak lettek , 's folytonos lecsapásokkal meritették ki a'

magyarok erejét. Hatvani 2-dik abrudbányai járata még szerencsétlenebb

volt ; 1300 fre men csapatából alig tudott 300 megmenekülni 's 4

ágyuját odavesztette. Nem lett nagyobb sikere az utána azon vidékre

kinevezett Kemény Farkas fparancsnok hadjáratának se, ki hasonlólag

behatolt Abrudbányáig, de katonái majd elveszvén ott éhségtl , élelmi

szerek teljes hiányában, nagy bajjal vágta ki magát Zalathnán át Magyar
Igenig ,

's Búcsúmnál^ csak a' 11-dik zászlóalj 120 embert vesztett , de

ágyúit megmentette. Epén olyly szerencsétlenül járt az utolsó elnyomuló
csapat, melyly Bánffy-Ilunyadról indula ki,'s Maruczelnél az oláhok által

körülvéve nagyobbrészint levágatott. Itt esett el Vasváry. Ezentúl a'

magyarok az oláhok ellenében csak védelmi állásban tartották magokat,

ezek pedig továbbra nyugton maradtak 's az orosz fegyverek sikerét

várták el. —
Következik az erdélyi hadjárat utolsó felvonása az orosz sereg betöré-

sével. Az oroszok villámsebességgel öszpontosultak a' tömösi szoros vona-

lán, 's egy idben fenyegették a' Bodza és gyimesi szorost kisebb, az

ojtozi szorost nagyobb haddal , 's ilyly módon a' védk figyelmét meg-
osztották. Június 17-dikén megjelent az 5-dik orosz hadsereg elcsapata

a' Sinai kolostor eltt, melylyet Szabó Ferdinánd parancsnoksága alatt

fél-zászlóalj székely , 's egy szakasz lovasság védelmezett 2 ágyúval. Az
orosz lovas osztályok megjelentékor S3«6d azt gondolta, hogy ez is egy
lesz azon szokott öszszecsapások közül, milylyenek két hét óta a' czirkáló

orosz csapatokkal gyakran elfordultak. De az oroszok e' nap ersebben
tartották magokat, mint közönségesen ; mind több csapat állott elé, végre

gyalogság és tüzérség is. Szabó, ezt látva, viszszavonult állásába a'

Sinai kolostornál. Az oroszok 18-dikán nappal és éjjel öszpontositották

erejöket, melylynek e' vonalon kellé mködnie, 's ott éjjeleztek a' szabad

ég alatt. 19-dikén délután 3 órakor csatarendben el kezdettek nyomulni.

Szabó viszszavonult a' Pradjal hegyig, hol a' szoros tulajdonképen kez-

ddik. Itt az oroszoktól megtámadtatott, 's még lehete , nagy vitézséggel

ellenállott a' roppant tömegek rohamának , 's lépésrl lépésre , mindig
csatázva, hátrált a' fels vesztegházig 's éjjelre a' sánczolásokba. A' szé-

kelyek viszszavonulásuk alatt felmásztak a' szorost jobbról 's balról köritö

bérczekre, 's sziklákat hengerítettek le a' rohanóorosz hadoszlopokra, míg 2

ágyujok a' szoros utón nagy pusztítást tett az oroszok soraiban. Az
oroszok túlnyomó erejöket czélszerüleg akarva használni, az ösvényeken
kozák osztályokat küldtek ki, melylyek a' sánczolásokat megkerüljék 's

a' védrséget hátulról támadják meg. Kiss Sándor ezredes, a' brassói

parancsnok , alsó-Tömös legszorosabb helyét fóldsánczczal megersítette

's ezzel az utat egészen elzárta volt. Szárnyait jobbról és balról a' meg-
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míozliatatlan sziklák által elég<^é védve hitte, \s elmulasztotta ezeket a'

hegyek tetején zárházokkal védiii. A'Pradjalnál történtek után Kiss Sán-
dor minden kimozditliató csapatával és ágyuival alsó Tömösbe nyomult,
az oroszok támadását bevárandó, csapata 2000 emberbl, 2 huszonnégy
l'ontosból és egy 8 ágyúból álló tábori ütegbl állott. lí»-dikén éjjel csa-
patainak egy részét a' fels tömösi hegyi lap széleire állította, magát éji

meglepetés ellen blztositandó, a' többit a' sáriczokban helyezte el. 20-di-
kán reggel az oroszok Lüdcrs tábornok személyes vezetése alatt megtá-
niadt:ik a' hegylapon álh) székelyeket túlnyomó ágyú- és csatár tzzel;
mind több gyalogságot leejtettek ki \s elre tolták tÍMnegeiket. A' széke-
lyek két órai csata után viszszavonultak a' sánczokba. Rohamlépéssel
követte az orosz gyalogság, 's a' Kiss által parancsolt tüzelésre azonnal
egy halom holttest boritotta el az utat. Ekkor elállott az orosz nehéz
tüzérség, 's A /ií.sMiek jól fentartott tüzelése daczára, senuni veszteségre
nem ügyelve, felállott a' szoros közejjén 's a' bérezek megmászható olda-
lain. Borzasztó tüzelés kezddött és több ezer golyó és gránát repült a'

sánczokba. Két ágyú leszereltetett, a' földtöltés rettentnmeg volt szag-
gatva, és sok halottat és sebesültet kellé a' sánczokból Trisztyébe vinni.

E' borzasztó ágyúzás reggel 8 órát(')l 10-ig tartott. INíidn LiidersíC sáncz
védit eléggé megingottnknak vélte, uj gvaloo-sáui tömeo-ek által szurony-
rohamát rendelt , de a' kíméletlen öníélszánás megtört Kiss és csapata
nyugodt vitézségén. Az oroszok kétszer hatoltak a' sánczok széléig , de

•-'b'b' ^''lyózáporral fogadtattak, hogy az orosz- tömegek ágyulövésen
kívülre hátr:Utak. A' védrséy; is tetemes veszteségeket szenvede. Kissl-f .

karján meg vala sebesitve , 's azonfelül hirét vette, hogy az oroszok
Törcsvárt is megtámadták és Kászoni/i rnagy a' túlnyomó eró ellen nem
birja magát tartani. Kiss a' romlásokat hirtelen kijavíttatta , az oroszok
futó sánczok mögött ütegeket állítottak fel, 's még borzasztóbb tüzelést

kezdtek mint elbb. 'S újra rohamot intéztek mint elbb, 's újra tetemes
veszteséggel viszszaverettek; de ezúttal AV.sw uj lövést kapott fels czorab-
jába, 's egy darabig eszméletlenid feküdt. Ez rémülést okozott a' széke-
lyek közt , kik vezéröket halva hitték. Végre délután 3 órakor a' sánczok
megkerülésére kiküldött kozákok , a' vidéket ismer oláhoktól vezetve,
megjelentek a' sáiiczolások mögött 's oldalában a' tetkön, 's hoszszu
))Uskájokból tüzelni kezdettek. Egyszersmind az orosz gyalogság is

szemben negyedszer rohant. Kiss ájulásából magához térve , lóra ülve

parancsolt; de a' székelyek, a' kozákoknak oldalt és hátul megjelenése
miatt egészen megrémülve, ekkor megszaladtak, puskát 'a borjut eldobva,
's Kiss 20 huszárral maga maradt. Az oroszok megmásztak a' sánczo-
kat ; ekkor Kiss eleresztette a' huszárokat, 's maga is menekülni próbált.

de sebei miatt nem tudva lovát vezetni, az oroszok kezébe esett. íNlig az

oroszok serege az elhagyott székely tábor helyére bevonult, a' kozákok
a' ílároinszék felé szaladó székelyeket iUdözték a' Feketeügynél Kökösig.
A' vad szaladiisban roham') székely t!ketN:5a/HMiak valahogy sikeridt Uzon-
iiál egybegyjteni, hol liozz:í csiit lakozott a' megszaladt bodzái rség is:

ezekkel együtt Sz-íthn Kökösnél vett ;íllást. (íi'il Sátidor ezredes ezalatt

('sikszeredán')! K(;/.divásárhelyrc sietett és nópfelkelést rendezett. Meg-
ersitette az ojlozi szorost, 's t(»bbi csapataival és min(h>n kt'^z ágvuval
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Uzonra nyomult, hol 3000 gyalogságot, 8— 10000 népfelkelést ós 30

ágyút egyesitett. Ezalatt az oroszok bevették Brassót , miután a' felleg-

vár rsége , a' fellegvár elélib öszszelövetvén, magát megadta és Liulers

fhadiszállását Brassóba tette. Engelhardt tábornok Törcsváriiál nyomult

be, 's ellenállás nélkül haladott, mertazörség még 20-dikáu Nagy i\jtáig

hátrált. Azonban 5 — 6 nap eltelt, mig az oroszok Háromszék ellen kezd-

tek mködni. Bevárták tudniillik elébb a' gróf Clain-dallas alatti aust-

riai császári hadtestet, melyly azután Brassót július ll-<likén megszál-

lotta. Az oroszok a' székelyeket Uzon és K()k()siiél megverték, 's Gál

Sándor Málnásig hátrált, hol KászonyivaX egyesült. Háromszék pedig az

oroszok által jó részt feldnlatott. Liiders Kézdi-Vásárhelyt és Sepsi Sz.

Györgyöt is megszállotta, 's a' székelyek CVikszereda és Udvarhelyre

vonultak hátra. A' székelyek erkölcsi bátorsága nagyon meg volt törve,

anynyi szerencsétlen csata ós a' többi közt Gábor Áronunk Uzonnáli ele;te

után. Clam Gallas megérkezte után Liiders Szélien ellen l'ordult. Elöcsa-

pata Engelhardt alatt a' magyarokat kiverte Fogarasbt'il. A' szebeni rség
pedig Fogaras elestének hallatára Medgyesre vonult viszsza. Szebent julins

21-dikén szállottíik meg. Engelhardt három véres csatában megverte az

Ihász alatt áll<') magyar rséget Verestoronynál , "s ezek Oláhországba

menekültek, honnan, az elsk, kik magokat a' törököknek megadták,

Widdinbe szállíttattak. Hasford tábornok most Fejérvár ellen akart

mködni , 's az ottani ostromló hadosztályt szétverni. De ekkor Bem újra

megjelent az ország déli rcísze szinhelyén. Azalatt éjszakon az oroszok

Grotenhjelm tábornok alatt 12— 15000-en egy osztály cs. sereggel Fischer

tábornok , és Urbán ezredes alatt Bukowinából a' borgói szorosan nyo-

multak be, 's az ezen vonalon a' határszéltl Beszterczéig felállított

mngyar csapatokat június 17-dikétl 20-ig Beszterczére viszszanyomták.

Itt Dobay alezredes alatt 0000 ember volt 24 ágyúval. Ezekkel Dohay
az egész orosz hadtest ellen két véres csatát állott ki , és másod nap két-

ségbeesett ellenállás után , miután az oroszok Beszterczét rohammal vet

ték be , és az orosz lovasság rendkívül túlnyomó erejétl zve, vonult

viszsza Deésig. Bem ennek hirét Kolozsvártt vette , 's azonnal Dobay
hadtestéhez sietett. Az oroszok Besztercze bevétele után Dobayt csak

gyengén üldözték 's miután utócsapatjok az austriai császári tartalékkal

Beszterczén innen ütött tábort, f seregök a' hegyeken Szász-Régen ellen

vette útját , hogy Marosvásárhely ellen mködjék , 's ha lehet tegye
magát Medgyesen át öszszeköttetésbe a' f sereggel Liiders alatt. Annak
hirére , hogy Bem érkezik , az oroszok Beszterczérl kivonultak és a'

várost június 26-dikán baj nélkül megszállania engedték, de a' városon-
tul 27-dikén Be/íí megtámadását viszszaverték. 28-dikán viszszaérkezett az

orosz f sereg, 's Bem két tüz közé szorulva elkeseredett kemény harcz után
Beszterczét odahagyta, 's Tekéig viszszavonult; itt újra öszszeszedte

csapatait, 's július 2-dikán viszszavette Beszterczét. Itt egy pnr napig
nyugodott, 's aztán minden nap csatázása volt a' borgói szorosnál az oro-

szokkal. Július 12-dikén az egész orosz hadtest által megtánindtntv.-in

Szereda falváig viszszaveretett. Innen Bem a' székelyfiUdre utnzott. Sze-
redafalván a' Damaszkin alezredes alatt álló székelyeket Grotenhjelm Bilak

fell, Pawíow tábornok szemben, 's egy más osztály a' harini havasok
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fell támadta meg; a' székelyek itt is megverettek ; 21-(likén Damaskin-
nak Dedrádnál volt esatája, honnan Szász-Régenre hátrált. 22-dikén itt

Í8 csata volt , 's több (irai heves harcz után egy orosz hadosztály elfog-

lalta Szász-Régeiit , hol (irolenhjehn egy darabig megállott, míg a' sereg

mú.s rétíze Beszterczére tért viszsza, a' közlekedést nyitva tartandó.

Damaskin Szász-Kégenrl Marosvásárhelyen át Sz. Györgyre hátrált, itt

50()()-re olvadt (;aapatait rendezni 's Marosvásárhelyt újra megszállani

törekedett. Ezalatt Bem a' székelyföldre ment, ott minden mozdítható
ert öszszegyüjtött , 's Háromszékbeni megjelenése által meggátolta
Lüders szándékát Fejérvár irányában. De midn a' székelyek jul. 22-di-

kén az egyesült austriai-orosz hadert Ilylyefalvánál és Szent-Királynál

megtámadták, viszszaverettek Szemerjáig, 24-dikén Sepsi Sz. Györgyig,
's 27-dikén kemény harcz után innen is kiverve, az erdvidék szélén Mál-
násnál foglaltak állomást. E' csatákban Gál Súinlor vezérkedett, mert
Bem mindjárt eleinte Háromszékbl az ojtozi szoroson ^Moldvába csapott

be, 2500 emberrel 's 12 ágyúval megvervén 23-dikán 's 24-dikán az ellene

álló MoUer orosz tábornokot; Oknáig hatolt, de kiáltványai daczára ottan

semmi rokonszenvre nem találván , viszszatért Erdélybe , hol Háromszé-
ken és Csikban Gál Sándort hagyta, maga pedig 4000 emberrel a' Maros-
hoz és Kolozsvárhoz közeledett. Clam-Gallas cs. k. tábornok Sepsi Sz.

György fell, Dyk orosz tábornok Fogarastól, Liiders pedig Medgyesrl
Segesvár felé indult ^'ásárhely ellen. Grotenhjelm Szász-Régenben állott.

Bem július 31-dikén egy Segesvár és Keresztúr közötti állásban nagy
ütközetet vivott Lüdersse], melylyben orosz részrl Skariatifi tábornok
elesett, de melylyben több órai heves csatázás után , midn ^í"//* épen
gyalogsági rohamot akart az orosz gyalogság ellen próbálni, az eldönt
perczben jobb szárnya az orosz lándzsások rohama által tökéletesen szét-

veretett és gyalogsága Kereszturnak szaladt. Maga Bem megsebesülve
vizárokba esett, hol az iszapban elbujt, Segesvárnál az oroszok hét

ágyút foglaltak el's két zászlót, egy rakás lszeres és pogygyászos szeke-

ret , ezek közt Bpw uti kocsiját azon karddal együtt, melyly egykor
Rákóczyé volt , 's melylyet Kolozsvár ajándékozott Bemnek : 's még a'

csata után az orosz lovasság 200 foglyot fogott el. Maga Bem éjjel az

üldözés níegszüntével , kibujt az iszapból , 's egyedül ment Keresztúr felé.

A' törökbuza-földön találkozott egy segédével 's 4 huszárral , kik holt-

testét keresték. () azonnal Marosvásárhelyre utazott, a' székelyeket

Dobalj parancsnoksága alatt hagyva. A' Dijk orosz tábornok alatt Foga-
rasról kiindult orosz hadosztály Khalomnál egy csapat felkel sereget

talált, melylyet megvert, 's aztán augusztus 1-sjén Segesvártt Lüders-
sel egyesült. Bem augusztus 2-dikán Marosvásárhelyre érve, ügyekezett

anynyi ert öszpontositni, menynyit csak lehete ; ott talált 2000 fnyi
rséget, 's Kemény Farkas is megérkezett Kolozsvárról 4000 gyaloggal,

800 lovassal, 12 ágyúval. Lüders augusztus 4-dikén Gálfalvára ért, de
ott nem talált magyarokat. Mert Bem, Da maszkint íí hesztcrczei örsó^
maradványával Marosvásárhelyt hagyván, már augusztus 3-dikán keresz-

tül menc SOOO emberrel *s l!> íiüvuval ( íálfalván.'s Med<>\csre ért, és mi-

eltt az oroszok eszrevtihcték, villámgyorsan Szeben ellen nyonudt, Stein

tábornoknak is, ki Fejérviir ostromiit vezette, param-sot kühlve, hogy
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augusztus 5-re Szeben alá érkezzék, hová e' nap maga is megérkezett.

Hasford orosz tábornok, két brigadával, Vizaknánál fogadta, 's megtá-

madtatván , csatázva vonult vlszsza Szebenbe , megszállotta az utczákat

és házakat , és keményen oltalmazta magát. Midn ekkor Bem Szebent

újra be vette, egész halom holttestek borították az utczákat; Hasford

Talmácsig vonult viszsza, Bem tábora pedig a' város eltt telepedett meg,

és Stein felkeresésére, kirl semmit sem tudott, egy század huszárt kül-

dött ki. De augusztus 6-dikán reggelre Lwí/ers 20,000 emberrel már Nagy-

Csürbe érkezett. Itt Bem 8 órakor reggel megtámadta t , 's a' két órai

ágyúzás alatt eleinte fenyegette az oroszok gyenge balszárnyát , 's midn
ez tetemesen megersittetett , a' jobb szárnyat akarta megkerülni, de itt

a' számos orosz lovasság Bem balszárnyát szétverte , miután a' védtelen

közép a' jobb szárnynyal együtt Szerdaliely felé volt kénytelen hátrálni 's

Nagyfaluig még 1200 embertfogolyul és 10 ágyút vesztett. Hasford pedig

a' kemény ágyúzásból a' fsereg ütközetét következtetve, újra megtá-

madta a' várost. Bem utócsapata még Hasforddíd csatázott, midn Bem
maga is seregének egy részével Lüders által a' városba viszszanyoma-

tott , ott most a' legképtelenebb zrzavar kerekedett , melylyben Bem
minden ott lev ágyúit elvesztette és egész ottani csapata szétszllál-

tatott; ámbár az utócsapatbál csak kevesen menekedhettek meg a' hegye-

ken. Bemet az t körülvett uhlánok közül bajjal lehete kimenteni, 's

azután 30—40 emberrel 's néhány tiszttel orvosa kocsiján Szászsebes

felé szaladt. Szászsebes és Szerdahely közt találkozott S/eí/mal, ki a*

keresésére kiküldött huszár század által kapta csak a' parancsot Sze-

benbe indulni, hová Fejérvár ostromának felhagyásával 6-dikán reggel

meg is indula. Károlyfejérvár ostromát april óta Stein vezette , de miu-

tán ekkor még hiányzottak ostroniszerei, kénytelen volt arra szorítkozni,

hogy a' várat lehet legszorosabban szabályszerüleg körülvegye. Stein

aztán kiegészítette ostromló hadtestét, jól felfegyvérzetté azt, bombákat
készíttetett, mozsárüteget szerzett, 's Nagyváradról röppenty üteget

hozatott ; de még ekkor sem foghata formaszerinti ostromhoz; mert csak

Arad bukta után kapott 24 fontosokat és 60 fontos mozsarakat , 's a'

bombázást csak július közepén kezdheté meg. 24 órai bombázás után-

el volt hamvasztva a' pénzver ház , a' püspöki palota , a' fegyvertár és

a' kaszárnya és Stein az rséget megadásra szólította fel , de tagadó

választ kapott. Ekkor nem folytathatá tovább a' bombázást, mert hiány-

zottak töltött bombák , 's az rség az oroszok elnyomulásáról értesült

már: mig végre a' fenebbiek szerint Bem által Fejérvár alól elhivatott.

Bem a' parancsnokságot neki adta át, hogy a" menekülteket egybegyjtse,
a' szászsebesi állást utolsó emberig védelmezze, vagy ha ezt nem lehetne,

Piskit: maga pedig Szászsebesrl augusztus 7-dikén Magyarországra
utazott, hogy Kossuth kívánságára a' magyarországi felkel seregek

fölötti fparancsnokságot át vegye. — Székelyföldön Gál Sándornak még
folyvást voltak csatái , míg végre egy nagy viszszavonulással a' gyergyói

hegyeken keresztül Kolozsvárra keresztül vágta magát , hová augusztus

8-dikán érkezett meg. Grotenhjebnnek Marosvásárhelyrl Tordán át

kellett Kolozsvár ellen nyomulni; 's vele a' Medgyesrl Balásfalván

át elnyomuló Dyk brigadájának egyesülni. Lüders maga a' f hadtest-
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tel Kiírolyíejt'rvúrt akarta az ostrom alól felmenteni , de augusztus
lO-dikélg- Szebenben maradt, 's másnap meoindult Szerdahely felé,

Sy.erdaliely ca Szászsebes közt találta Stein elrseit, ki rövid csatázás

után Szászsebesre vonult viszsza. Stein tudniillik erejét gyorsan ösz-

szi'szedve, 7 zászlóalj gyalogsággal, (JOO lovassággal és 18 ágyúval
várta az oroszok megtámadását a' Szászsebes körüli bérczeken. Lüders
túlnyomó ervel rohanta meg Steint, eleinte azonban nem birta visz-

szanyomni. Az orosz lovasságnak kemény rohama pusztító ágyútz-
zel fogailtatott. De a' túlnyomó er elöl Stein mégis aztán viszszavonult
és Alvincz és Szász Pián közt vett állást, hol ujolag ellen tudott állani

az orosz lovasság kemény rohamainak. De a' mint háta megett is kozá-
kok jelentek meg, serege hátrálni kezdett és Lüders ekkor megújította
szemben a' támadást. Stein folytonos csatázás közben rendben vonult
viázsza Szászvároson és Piskin át Dévára. Litders augusztus 14-dikén
nyomult be Szászvárosra és elrseit Piskinél állította ki. Stein Déva és

Dobra közt Lesneknél egy szorosban feküdt, midn Bem Magyarország-
ról viszszaérkezett. Itt megemlítend, hogy midn 1849 február havában
Déva még a' császáriak kezében volt , körülvéiele és ostromlása Forró
e/i-i'desre bízatott, ki alatt 2000 ember állott (i ágyúval. A' vár a' Maros
bal j)artjáii 800 lábnyi mngas meredek sziklán feküdt rohammentes, vastag
's csak 1844-ben épített falakkal bírt, 'sbár kicsiny, de hozzájárulhatatlan

fekvése miatt bajosan volt bevehet. Forró semmit sem kezdhetett ellene,

mert csak május végén kapott ostromszereket: 's a* várnak 200 fbl
álló kis rsége , kevés élelmi szerrel ellátva , kútvíz nélkül , mert csak
^íztartói vize volt, még azután is 4 hétigr tartotta maoát hudlicli cs. k.

alezredes alatt, mig végre készleteibl kifogyván, 's a legénység skor-
butban szenvedvén, kényszerié tisztességes feltételek alatt feladni a'

vánit. Tudniillik május 27-dikén szabad elmenetelt nyert legénységével
együtt minden katonai tisztcsséoroel, beteaeí és sebesültei ápolás alá

v(^tcttek, katonainak egy havi zsold fizettetett ki, és fegyvereik letétele

után háboritJanul mehettek Temesvárra; de júliusban a' dévai vár gon-
datlan bánásmód következtében egy régi aknában, 100 honvéddel együtt
a' légbe rej)ült. Lüders közeledésével a' fejérvári császári rség kitört a'

gyenge ostromló hadosztályra 's kiszorította Borbereken tul Zsibóra ;

i^y Gryula-Fcjérvár az ostrom alatt fel lett mentve. Augusztus 12-dikén
Segesvárnál Datnuskin csapatának még egyszer volt ütközete, melylyben
megveretett. Lüders tábornok a' INIaros mentében Ma^yarorszácrra akart
kmyomulni, mig egy idben Grotenlijelm Kolozsvárt bevéve, iSagy-
váradra nyomul, (irotenhjelm augusztus 14-dlkén indult meg Kis Czégröl
Kolozsvár ellen: ugyan e' napon a' magyar csapatok kivonultak Kolozs-
várról 's liánH'y-IIunyadra húzódtak. Grotenhjehn augusztus ló-dikén
szállotta meg Koh)zsvárt, 's Báníly-Hunyadot megadásra szólította fel.

Dyk Tordán állott meg. A' bántíy-hunyadiak ott nem adták meg mago-
kat, hanem Zsilxua huz»')dtak, hol részint Kazinr:,!/ hadtestével, ki

Magyarország éjsziikkeleti részébl került oda, letették az oroszok eltt
a' tégy vert , részint ellx'xlorogtak Marmaros rengetegeibe. Kgy (íyalu-

ban állott magyar csapat is az oroszoknak megadta magát. — tíent, mint
cMilitk, :i' viliigosi fegvverlett'tel után némi seregmariids ánvnv;d aiiLiM.s/.-
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tus Ifi-dikán Dobrara érkezett, hol Stein hadtestének maradványait
találta, 's Lesnekben megtudta az erdélyi magyar seregek megsemmisü-
lését. Öszszehitta a' ftiszteket 's bátorságot igyekezett bcléjök verni, de
a' Facsétröl érkez csapatokkal ugy elharapózott ott is a' szökés, hogy
Bem végre átlátta, miszerint nem maradt számára fen egyéb, mint
Törökországba menekülni , 's hogy oda is a' dévai szorost elzáró orosz

hadon kell magát keresztül vágnia. Volt még körülötte mintegy 6000

ember. Az oroszok elle Dévából kivonultak 'sö 18-dikán bevonult beh'-jc

Itt az oroszokkal 24 órai í'egyvernyugvást kötött. Itt hirdette neki Doh-
rán a' viszszavonulás fedezésére hao-yott tiszt, ho2,y csak 9-ed ma^•á^;ll

maradt. Bem látva, hogy a' sereggel együtt meg nem menekedhetik, a'

parancsnokságot Beké ezredesnek adta át, 's maga Kuszbergen át indult

elérni a' török határszélt, kevesed magával. Beké Piskinél tette le a'

fegyvert. — Bem, Guyonnal és 20 tiszttel, két választott század 's néhány
száz nádor huszár kíséretében Lesnckre kocsizott, hol Steinnal tahilko-

zott. Ott lovára ült, egy kis vászontarisznyát , melylyben holmija volt,

vett magához , 's hegyi ösvényeken indult meg a' tih-ök határsz(''l feh'.

A' Dévánál Láz-ár alatt állott csapatok Simbschen tábornoknak adták
meg magokat, melylynek példáját azonnal a' hátszegi csapat is kiWette.

Erdély földén nem volt többé magyar sereg. — y.

Erdély politikai förféiicte 1. a' Pótlékczikkek közt.

Erdélyi Jáiiu8 m. akad. 1. tag 's a' Kisfaludy társaság tagja és jegy-

zje ; szül. Kapóson, Ungh megyében 1814-ik év tavaszán. Nevekedett a'

sárospataki helv. hitv. fiskolában; azután, 18o0 óta, Szabolcsban, Zem-
plénben, 's Gömörben házi iicvel volt magyar szellem köznemes házak-

nál. Sokáig nevelsködött különösen a' Máriássy háznál, Berzétén, Gö-
mörben, 's az ii'in Móriáss i/\{\\ tett hoszszasabb európai utazást is. Erdéhi
atyja, földmivel létére , j()rimü 's takaros verseket csinált, miknek leg-

inkább szentírási helyek 's történetek valának tárgyai; e' felett azon

patriarchális szokást tartá, hogy családjával, hoszszu téli estéken, zsoltá-

rokat énekeltetett. Mindennek befolyása volt a' gyermek kedélyére; 's apja

önkéntes mesterséiíét csakhamar meo-szeretvén, a' költészet mindenkorra
kedvencz tanulmánya ln. Patakon , fleg Szemére Berta serkentésére

nyelvmivel társaság alakulván , annak Erdélyi is tagja ln és sokat

köszönhet. Ezen társaság Parlhenonába ö is Írdogált ; tle van Derse czi-

raü költi elbeszélés, melyly els, világra jött müvei között. 1835 óta

kezdett többet 's kitünbbet költeni. Ez idre es munkálatai lyrai költe-

mények, elszórva az Auróra 1836— 37-diki folyamában , az Emlénynek
1838 óta mindenik évében 's a' Hajnalban. Az 1837-ben megindult Afhe-
neumnak folyvást dolgozó társa volt. Az ,,Armz,könyv" és a' „Uészrét
gyöngyei" is hoznak tle költeményeket. Az 1839 évi Társalkodóban több
rendbeli értekezése áll. 1839-ben választatott a' m. akadémia lev. tagjává.

Nül birta a' lelkes Vackot Cornéliát , az irodalomban ismeretes Vackot
testvérek nvérét, kit azonban igen hamar elvesztett. Gyönyör lyrai köl-

teményeinek gyjteménye megjelent egy kötetben Budán 1844. Irodalmi
munkássága 's képzettsége évrl évre nevekedett. Különösen tanulmá-
nyává tette a' m. népköltészetet , melylynek szellemét nálánál jobban
senki sem ismeri. A' Kisfaludy társaság megbízásából, melylynek 1844
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óta titoknoka 's egyik legmunkásabb tagja volt, szerkezte a' „Magyar
népköltési Gyjtemény'-'' (Népdaluk és Mondák) 2 kötetét, (1846—47) hol,

a' niásodik kötetben, igen becses értekezés áll töIe ,,Népdalköltészetunk-

röl"; szerkezte továbbá 's számos czikkel gazdagltá a' Kisfaludy-társaság

nénielyly tíigjíí^i által alapított ,,Szépirodalnii Szemle''' rövid élet, bár tar-

talmas és valóban tudományos bírálati folyóiratot. Számos apróbb lyrai

költeményciu kivül, melylyek öt hazánk els lyrai költi sorába emelik,

irt egy ,Jtét királyné-\cz'inm 5 f'elv. drámát jámbusokban, mclyly azonban

világot nem látott ; förditá Scribétl a' Pártf'ogolást „Ancelottl .- Mar-

gitot ; Wienbarg „Aesthetisrlie Feldzügé"-jét,nú azonban ki nem ln nyom-
tatva; Boiieau tankölteményét a' költészetrl, melyly a' Kisfaludy-társ.

Evlapjaiban jelent meg; irt számos bírálatot a' Ilegélben, melylynek egy

ideig szerkezttársa volt, a' Figyelmezben, és Szendében 's jeles utiké-

pcket hoszszasabb utazásából. A' szelid, kedélyes, politikával keveset tbg-

lalkodó, de nemzetét 's annak nyelvét és szabadságát forrón szeret iró

a' legutóbbi szomorú korszakban szinte elsodortatott azon pályáról, hová

istene teremte; felvállalta, rokonszenvei és addigi szokásai ellenére, Sse-

mere sürgetésére a' Respublica ezimü politikai folyóirat szerkeztését,

1849 nyarán, melylynek csak néhány száma jelent meg , 's mi miatt, a'

dolgok rögtön fordultával, Pestet elhagyni kényszerült. Elvonult a' tiszai

vidékre, melylynek népét anynyira kedveli, 's népdalait olyly szeretettel

gyjti öszsze, és olyly kitünleg jól énekli. Kívánjuk, hogy adassék visz-

sza mielbb a' hazai irodalomnak, melylynek egyik legjelesebb hse.— 1.

Érdi (elbb Luczenbacher) János, m. ak. r. tag, 's a' m. nemzeti

múzeumban kincstár és régiségek re, született 1796. Hont megye Szob

helységében, 1680 körül Magyarországban megtelepedett belga családból.

Tanulta a' kisebb iskolákat Váczon, Esztergámban, Nagyszombatban,

azután 3 évig benczerendi ujoncz volt Pannonhalmán, a' bölcseleti 's

törvénytudományokat végezte Gyrben, hol többek közt a' gyermek gr.

Batthyány Lajossal sok idt töltött, 's gr. Majláth Antal cancellárnak és

Deák Ferencinek tanulótársa volt, gr. Zichy Jánost törvényre, hg. Bre-

czenheim Ferdinándot magyar nyelvre tanította. A' törvénytudományokból

tudori, 's ügyvédi oklevelet nyervén, Véghlgnác:ihíizáníú nevel 's ügyész

lett, és maradt egész 1846-ig, midn a' történet- 's régiségtani mezn
szerzett irói kitn érdemeiért a' m. nemz. múzeumhoz neveztetett hiva-

talnokul azon helyre, melylyet nálánál jobban senki sem érdemlett. E'

minséiiben az öre<; nádor Jó:isef fho-. folszólitására , tud. utazást tett

NémetorszáíTon , a' múzeum, 's különösen osztálya elrendezésének erde-

kében, miért azonban sennni kárpótlást nem nyert, ugy hogy ezen költ-

sége egyenesen a' hazai tudományosság oltárára tett áldozatul tekintend.

Tudományos vágya kielégítésére már korán b anyagot talált Gyrben
Fehér György akkor ottani akad. figazgató könyvtárában , melylyet

szabadon használhatott, majd Pannonhalmán, 's késbb Bécsben az udvari

nagy könyvtárban, hol Végh Ignácz, házánál leélt éveinek egy részét tölte.

A' m. akadémiához, nevezetesen a' történettudományi osztály rendes

tagjává még l8.'{2-ben eredetileg neveztetett ki az igazgatóság által.

Fi' jeles szaktudósnak, ki az akadémiai Tudománytár értikez részének is

1837-tl kezdve 8 évig szerkcztje volt, a' Közhasznú Ismeretek Tárában.



Erdcly. Erhard. 113

's különféle folyóiratokban, a' Tud. Gyjteményben, Tudománytárban,!

Athenaeumban , Figyelmezben lerakott becses értekezéscin 's bírálatain

kivül, önálló nagyoljb munkái : A' szerb x>supánok, királyok és aárok
pénzei (Budán, 1843, 23 réznyoniattal) ; Magyarországi Crouy nemzet-

ségnek története, nemzékrende és oklevéltára (Budapest, 1848). A' Rupp
Jakab-te\e nummismatikai munkának : Magyarország ekkorig ismeretes

pénzei ; Arpádi korszak (Buda, 1841.) magyar részét egészen ö irta.

Értekezései közöl nevezetesek, eredetiség 's a' tudománynak tovább vitele

által : Henrik portugáliai gróf eredetérl a' Tud. Gyjt. 1829 's 1830-iki

folyamában; Sz. László király magyar legendája; Ilunyady János magyar
esküje : A' zsitvaloroki békekötés ; Az országos tanács pecsétéirl ; Váro-

sok pecsétéirl ; Kálmán gyri püspök eredetérl ; Az esztergami érsekség

pénzmeslerérl (pisetarius) ; A' rerebi sírokról 'sat. a' Tudománytárban.

Több érdekes régi pénzt
,
pecsétet

,
gyrt , oklevelet ismertetett meg,

tudományos magyarázattal 's réznyomatokkal kisérve ; a' Tudománytár
okleveles toldalékát sok uj oklevéllel gazdagította saját és mások gyj-
teményeibl ; a' M. Akadémia magyar pénzgyjteményét öszszeirta

I. Istvántól I. Ferdinándig ; a' N. Múzeum kincs, régiség- 's éremtárának

rendezése körül ritka szorgalmat fejtett ki, 's a' mély tudományú szak-

értnek ügyességével és tárgyszeretetével mködött ; végre nagy éx'de-

meket szerzett a' régiségtan fáradságos mezején a' sz. gellert oldali, fleg

pedig az érdi ásatások által , melylyekröl az akad. 1847. sept. 2-iki ülésé-

ben tette meg érdekes jelentését (1. Régiségtan). — T.

Erdödy (Monyoró-keréki) grófi család , terjedelmes birtokokkal Ma-
gyar- 's Horvátországban. Egyik sarjadéka az öregebb ágnak , György,

ki szül. 1784-ben, nül vévén Aspremont Maria Gobertina grófnt, 'ö

ezzel németországi uradalmakat is nyervén, a' család ezen ága német
birodalmi taggá (Standesherr) lett. Az él Erdödy grófok közt , hazánk
politikai életében ismert nevek : János Nep. egykor helyt, tanácsnok 's

varasdi fispán helyettes , a' m. ministerium alatt fiumei kormányzó ; a'

magyar ügynek Horvátországban elhatározott védje , 's latin nyelven

kitn szónok, ki szül. 1794-ben. Elmozdittatván varasdi fispáni hiva-

talából, melyly családjánál örökös volt, ezáltal országgylési sérelemre

adatott ok, öszszefggésben az ellenzék által keményen megtámadott
administrátori rendszerrel.— Sándor szül. 1804-ben; az 1840- 's 1844-iki

orsz.gyüléseken kitn ellenzéki szónok. Ujabban egészen viszszavonult,

azonban gr. Batthyány Lajos által második ministeriumába, külügyi mini-

sterül jelöltetett ki. Neje : Leopoldina gr. Batthyány Icán leánya. — h.

Erfurti parlament, 1. Németország.

Erhard (Henrik Auguszt) , a' német történetbuvárkodás körül sok

érdem iró, szül. 1793. Erfurtban. Ez utóbbi helyen és Göttingában orvosi

tudományokat tanult, de a' legszebb orvosi ismeretek birtokában sem érzett

magában elég hivatást nyilvános orvosi gyakorlatra, melylyben igazi szo-

batudós létére, szemérmessége és ügyetlensége mellett valószinleg ugy
sem sokra ment volna. 1814-ben a' porosz katonai kórházakban mkö-
dött, 's 1815. a' 6-ik porosz hadtestnél forvosi rangban szolgált a' Fran-

eziaország elleni hadjáratban. 1816-ban az erfurti egyetemnél tartott

bölcsészeti eladásokat. Ezek az egyetem bezáratása által megszüntetvén

Vj h. hm. Tár. III. tíöt, 8
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's egy tanintézethez klneveztetósc iránti reményei meghiúsulván,"birodal-

mi, régiségtani 's bibliographiai 'munkálatokra íbrditá idt^ét 's e' téren

már korábban bebizonyult tehetsége. 1821-ben az akkori erfurti kormány-
levéltár tudományos rendezésével bizatott meg , 1822-ben pedig kir.

könyvtárnokká neveztetett ki. 1824-ben a" magdeburgi , 1831-ben a'

westfáliai tartományi levéltár révé lön áthelyezve Münsterbe. 1834-ben
a' westfáliai történet és régiségtani társulat megválasztá igazgatójának.

Irodalmi munkásságát illetleg, ifjabb éveiben készült orvostani müvei
most elavultaknak tekinthetk ; történészeti irataiból említendk : „De
bibliothecis ErfonUae, praeserUm hibliotheca iniirersihifis Boyneburgica'^

(1813

—

\A).VbcrlÍpferun(]enzur caterUindischen Geschichte altér und neuer

Zeit (1825— 28) ,, Geschichte des Wicderaiifbliihens icissenschufllicher

Bildung, vornehiiih'ch in DeutschUnnl bis zum Anfange der Reformation"
(1827— 32) ,,Geschichte der Landfriedcn in Denfschland, mit besonderer

Rücksicht aiíf Thiiringen" (1829) „Geschichte Miinsters nach den Quellén

bearbeitet'' (1837). 1838 óta a' „Zeitschrift fiir vuterl. Geschichte und
Alterthumskunde^' czimü folyóiratot adta ki. Irataiban bebizonyltá alapos

forrásismereteit 's általok a' német történet sok homályos pontját sikerült

felvilágosítania. — P.

Eriwaii (v. Irvan) , déli Oroszország tartománya 's városa az Araxes
folyónál, melyly a' turkmantschai , 1828. febr. 2 1-érl kelt békeszerz-
dés által csatoltatott Xachitschevvánnal együtt Persiától Oroszországhoz,

's jelenleg Armenia (Örményország) egy részét teszi. A* két tartomány
kiterjedése 362Qmfdre, népessége 100 ezer lélekre becsültetik. Fvárosa :

Eriwan, a' Sengi mellett, hegyektl környezve, roszul épült városból,

melyly egy örmény püspök székhelye 's a' várból áll, melylytl nyerte
Diebitsch tábornok Eriwansky nevét, miután a" bevehetlennek tartott

ersséget elfoglalta. A' város lakosinak száma 15 ezer, kik pamutszövés-
's kereskedésbl élnek. Az újonnan megerositett vár igen szilárd ; a' víz

feletti hid romlatlan emlék a régi korból. — h.

Erkel (Ferencz,) , legkitnbb magyar daljáték! zeneszerznk , 's a'

pesti magyar n. szinház els karmestere , szül. Gyulán, Békesmegyében
1810-ben. A' zenét , melvlv által hírt 's kedveíséget vívott ki nevének,
atyjatol tanulta. Gyulán, 's Nagyváradon járván iskolába, késbb Kolozs-
várra jött, 's ott zongorát tanított, 1834 óta pedig az ugyan ott mködött
kassai magyar énekes társaság karmestere lett , 's e' minségben meg is

maradt
, míg nem ugyanazon társasággal Budára 's késbb a' felépült

m. nemzeti színházhoz Pestre jött által. Két dalmüve által , mik üzin-

padunkon számtalanszor , folytonosían állandó , st neveked tetszéssel

adattak, Magyarországon is túlterjed hírre tett szert. Ezen dalmvek :

Bátort Mária és Hnnyadi László. E' müveiben Erkel sok szerencsével
kötötte öszsze az uralkodó ízlést a' magyar nemzeti zene szelloniéN td , 'h

csakhamar olyly népszeniséget vívott ki , hogy „Hiint/udi" adatására
külföldi színpadoknál is lépések történtek (ekkorig sikerctlenül) , 's a'

Bátori Mária báni és Cílley holtteste feletti erteljes kardalokat , ii^^y

Bzínte Hunyadi László hattyúdalát 's a' t. minden müveit háznál éneklek
'a játszották Magyarországon. Erkel tiszteli egy csinos kariga/gatói

|)á!czát (tactusveröt), mint müvÓHzeti királysága jelét, ajándékoztuk neki.
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melylyben 50 darab arany volt rejtve. — Aj)róbb müvei közt a' Kölcsey

,,Hymnus"-ára irt zenét emiitjük, melylyel pályadíjt nyert.— Egyébiránt

Erkelnél több ügyesség van a' zenének hangszerekre alkalmazásában,

mint lángész új, eredeti zene teremtésében, 's valamint méltánytalan volna

kitn mködését a' szegény magyar zenevilágban illen meg nem
becsülni , úgy más részrl nevetséges lenne t Mozart vagy Mayei'beer

mértékével mérni, mire sokaknak hazafiúi túlsága igen hajlandó. ~ }'.

erkölcstan (Ethika, Morál), 1. Plnlosophia alatt.

Erniaii I. Pál , természettan oktatója a' berlini egyetemnél , szül.

ugyanott 1 764. A' természettudományok iránt már gyermekkorában
fölébredt hajlamánál fogva, kizárólag ezeknek szentelé életét. 'S e' téren

nem tartozik azok sorába, kik kizárólag egy, szigorúan meghatározott

tárgyra 's annak kimerít vizsgálatiira adák magokat, ellenkezleg több

folyóiratban megjelent számos értekezéseiben meglep a' tárgyak változa-

tossága, ugy hogy a' nagy természettörténeti épület minden zugában
otthonos ugyan, de kevésben fejtett ki túlnyomóbb tevékenységet ; fleg
mvelte a' villanyosságot, a' delejséget és galvanismust. 1806-ban a' párisi

akadémia a' Napóleon által hirdetett Galvaniféle pályajutalmat neki

Ítélte. Id folytán a' berlini tudományok akadémiájának tagja 's a'

mathematikaí-physikai osztály ellül titkára lett. Nagy számú írói mvei
szétszórt czikkekbl állanak, mik részint számos physikal folyóiratokban,

részint a' berlini akadémia értekezései között jelentek meg. //. Adolf
György, az elbbinek fia, a' berlini egyetemnél a' bölcsészet rendkívüli,

"s az ottani franczia gymnasiumnál mathematica rendes tanára született

1806. Berlinben. 1828—30-ban saját költségén világkörüli utazást tett,

melylynek fczélja volt, a' raagneticus hatásokról, a' föld egész körületére

nézve, lehetleg legbiztosabb tapasztalatokat nyerni. Ezen utazása le van

írva „Reise mu die Erde dnrch Nordasien und die beiden Oceone" (1833
— 1838). ~ P.

Emészt Aiiguszf, hannoveraí király, szül. 1771-ben, Nagy-Britannia

királyának III. Györgynek fia, a' sors által arra rendelve , hogy Hanno-
vernek egy századnál tovább Angliában nyugvó koronáját ismét átvigye

Németországba. Korább ifjúságában mint cumberlandi hczegelvonultság-

ban élt's csak ritkán jelent meg a' nyilvánosság színpadán. III. György fiai-

nak sorában volt az ötödik, 's ilyly számos fiörökös mellett nem igen volt

reménye trónra juthatni; 's nem is részesült olyly nevelésben, minre leen-

d uralkodónak szüksége víin. Ernesz-f Auguszf egy ideig a' göttíngaí egye-

temet látogatta 's 1793 és 1794-ben Németalföldön az angol hadseregnek a'

franczia forradalom elleni táborozásában vett részt. Egyébiránt ifjúkorá-

ról' s általában egész korábbi mao-án életérl csak kevés lön köztudomássá
s annak nagy része, mit a' csacska hír felle terjesztett, nmcs történetileg

igazolva. Anynyi bizonyos, hogy a' berezeg Angliában folytonosan a'

leggyülöletesebb vádakkal volt illetve. Csak érettebb férfi korában lépett

el egyénisége határozottabban, annál inkább , mivel idsb testvéreinek

elhalása után politikai fontossága is növekedett. Az 1796 óta házasságban

él trónörökös, Györgynek csak egy leánya volt (Charlotta Augnsta, ki

késbb Leopoldhoz, a' mostani belga királyhoz ment férjhez) a' Yorki es

Clarenceí berezegek házassága gyermektelen , a' Kenti berezegnek csak
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egy leánya volt (Viktória, a' mostani an<>ol királyné) 's igy mindig köze-

lebb lett kilátása a' hannoverai trónra, mire nézve a' tiág elsséggel birt.

Öt, a' cumberlandi herczeget , tehát most ugy kezdek tekinteni, mint

valószín trónörököst 's ez id óta lett világosabb története. 1813-ban

elhagyá Angliát, 's Bernadulteval Ilannoverba jött, itt egy önkénytes

huszár ezredet akarván állitani, mi azonban nem sikerült. E/Aitán Ber-

linbe ment, hol a' szellemdús, de kiválólag aristokratai érzelm Mechlen-

burgi Károly herczeggel köte ismeretséget, kinek nézeteiben csakhamar
osztozván, vele szorosabb viszonyba lépett, 's annak a' porosz udvarnál

özvegyi állapotban él nvérét , Friderika Karolina Só/ia Alexandrinát

1815-ben nül vette, mi miatt eleinte sok kellemetlensége volt családjá-

val, névszeriut anyjával. Bármenynyire elégülten látszók is a' berezeg

Berlinben élni, nem sznt meg mégis figyelemmel lenni azok iránt, mik
Angiiában történtének. Marsallá 's az egyetem kanczellárjává lett kine-

veztetése által kitüij nyilvános állásra jutott hazájában, egyszersmind a'

torypárt fnökének tartatok 's az angol foegyház legbuzgóbb védjének.
Midn a' katholikusok emancipatiója lelett kiütött nagy harcz határozó

percze közelgett, 's maga Wellington sem volt többé képes a' folyam árját

feltartóztatni, a' berezeg Angiiába sietett, a' felsházban az egyház jogait

védeni. Sem azon humánus buzgalom, melylyel királyi testvérei, Clarence

és Siissex herczegek, az emancipatio ügyét felkarolák, sem az akkor még
szabadelv „Times" fenyegetései, miszerint a' berezeg életérl érzékeny

felvilágosításokat teend közre, nem valának képesek ót nézeteinek utósó

perczig vitt makacs védésétl viszszatartóztatni, st a' felsházbani tanács-

kozmányok alkalmával a' clarencei herezeggel ers szóvitába keveredett

's Angliát csak akkor hagyá el, midn a' harcz a' katholikusok javára

végzdött. A' clarencei berezegnek IV. Vilmos név alatti koronáztatásán

1831-ben Londonban jelen volt 's a' nép ekkor sem raulasztá el irántai

tiszteletlensége nyilvános jeleit adni. Az egyházi harcznak azonban még
teljesen vége nem szakadt. Általában a' politikai pártok állása a' parla-

menti refoi'm után méf; határzottabb, méu; elkeseredettebb Ion, 's különö-

sen az 1833--iki parlamenti tanácskozások egész ervel arra használtattak

a' toryk által, hogy a' harcz megújuljon. Fel is használának e' czélra

minden alkalmat 's Grey ministeriumának buktatására mindent elkövettek.

Azonban parlamenti határozatokká a' torymködések nem válhatának,

's a' cumberlandi berezeg 's némelyly rokonérzelm lordok ismételt

nyilvános óvásaikon kivül egyéb eredményeket e' párt számára nem ter-

mének. Késbb is a' fontos, és nagy részt titokteljes jelenetek színpadának
elterén látjuk a' hczget. Régen tudva volt, hogy nagymestere az Oran-
gepáholyoknak, miknek nyilvánosan bevallott czélja az angol egyháznak
a' katholikusok támadásai elleni védelme vala. A' viharos mozgalom, mit

1835. Peel rövid ministcrluma elidézett, az orangepáholyokat is váratla-

nul a' parlamenti vitatkozások körébe sodra. A' tett vizsgálatok nyonuín
kisült, hogy e' páholyok Angliában , Skót- , és Irlandbau 300,000 tagot

számláltak, hogy azok a' seregnél is el voltak terjedve 's a' herczegnek,
mint nagymesternek hatalnniban állott, valamenynyi Orangefértiakat
tetszése szerint öszszehivni. Nyilvános lapok, minden késbbi ellenmon-
dán nélkül, az orangeegyesületeket épen azzal is vádolák, hogy erszako*
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mozgalom által trónváltozást 's Viktória herczegnö kizáratását szándé-
kolák, ki akkor egyedül állott a' király és herczeg között. 1836-ban a'

herczeg ismét megjent a' parlamentben 's ekkor történt, hogy a' kormány
az alsóházzal egyetértleg törvényelleneseknek nyilatkoztatta az orange-
páholyokat. A' sereg parancsnoka, Lord Hill, haditörvényszék elébe állí-

tás fenyegetése a)att tiltotta meg a' katonai személyeknek az azokbani
részvétet 's ekkor a' herczeg, ki marsai volt, többé azok tagja szinte nem
maradhatott. írásban nyilvánitá tehát az egyesületbl kilépését , 's ez

ftámaszát vesztvén a' herczegben, lassanként maga is feloszlott. Azon-
ban lemondó iratában Ígéretet tön a' herczeg, hogy az orange-egyesület

elveinek örökre hive mai'adand, mit meg is tartott. 1837-ben jun. 20-án
IV. Vilmos király halálakor a' herczeg Angliában volt, de azonnal Német-
országba ntazott, mintán elébb a' torypárt fejeivel öszszejövetelt tartott

volna. Már elbbi tettei 's nyilatkozataiból sejteni lehete az átkos pályát,

melylyet járdalni fog. A' szomorú sejtelmek nem csaltak. A' hannoverai
trónra lépvén, legels tette volt a' rendi gylés eloszlatása 's a' nov. 1-i

pátens, melylyben az alkotmány jogszer fenállása vonatott kétségbe 's az

alaptörvény egyszeren felfüggesztetett. A', többi eseményeket , a' rendi

gylés feloszlatását, az alaptörvénj^ek megsemmisítését 's azok következ-

ményeit lásd Hannover történetében. Ernest Auguszt király alkatára

nézve nagy és izmos, tartása szilárd és egyenes. Aggkora daczára friss

eleven szelleme által tle függvé teszi egész környletét. Dicsérik nagy
tevékenységét, melyly éjjel is csak kevés órára enged neki nyugtot; min-
den tettében hajthatlan szilárdságot és szigorúságot tanusit azon elvekre

nézve, mikkel kormányozni kénytelennek hiszi magát. A' korona-örökös

György Frigyes Sándor Károly Emészt Anguszt, egyetlen fia a' királynak,

szül. 1819. orvosolhatlan szembajban szenved anynyira, hogy egyik sze-

mére tökéletesen megvakult, a' másiknak operatiójához pedig az orvosok

hozzá nyúlni 'nem mernek. Legújabban azon örömben részesült, hogy
unokához jutott, kinek születése által a' thrón-öröködés óhajtása szerint

biztosítva ln. (1. Hannover.) — P.

Ernest (Ill-ik,) szász-kóburg-gótbai herczeg, szül. 1784. uralkodni

kezdett 1806-ban. Mint uralkodó azon jó hirben él , hogy mind a' mvé-
szeti és tudományos mveltséget, mind az anyagi érdekeket, a' kereskedést

ipart, 's jóllétet egyenl buzgalommal, 's szerencsével mozdítja el kis

országában. Egyszersmind azon szerencsében részesült, hogy családja

tagjai kevés év alatt, fényes házasságok által részint idegen trónokra

emelkedének, részint azokhoz közel jutának. Hogy Európa fejedelmei

között ílyly tekintélyre vergdjék, alig gyanitá, midn 1806-ban uralko-

dásra lépett. Ekkor a' porosz király oldalán küzdött az Auerstádt melletti

csatában a' francziák ellen, kik a' csata megnyerése után az tartomá-

nyát is elfoglalák. A' tilsiti béke viszszaadá néki azt, st Napóleon, legin-

kább Sándor czár közbenjárására, megigéré neki a' tartományában kizsa-

rolt sommák megtérítését is, mi azonban be nem következett. Mint a'

rajnai szövetség tagja késbb ujabb áldozatokra kényszeríttetett ,
mik

annál inkább növekedtek, minél inkább terhelé öt Napóleon azAustríávali

egyetértés gyanújával , hol testvére Ferdinánd szolgálatban álla , míg
másik testvére, Leopold, Napóleon boszuságára egy ideig az oroszt szol-
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;rálta. A' lipcsei csata után a' szövetségescklicz állván, az 5-ilc hadtestet

vczénylé, ö intéz ]\Iainz ostromát 's ezen t'rdcmeiört a' bécsi congi-es8U6on

áO,000 lélekkel szaporitották tartománya területét, melyly a' Francziaor-

8zág elleni másiodik hadjárat után ismét 5,()0()-el szaporodott. A' Rajna
mellett í'ekv ezeu iij birtokokat eí>v egészszé cgyesité .,Li('hlcnberg her-

czegöég''' n(''v alatt, azonban ezt 1834-ben ela(lt:i, Poroszországnak két

millió talléron. 1825-ben kihalván a' gothai scsalád uté)s*!) ivadéka Fri-

gyes herczegben, az 182()-i álladalmi egyezkedés utján, a' saalfeldl hgség-

iiek a' nieiningeni herczegre lett átengedése után a' gothai herczegséget

nyeré örökül. .Vtyj.ítól örökölt szász- saalfeld- koburgi berezeg ezimét

ekkor átváltoztatá ,, szász- kobury;- iíoíhai herczetí'' ezimre. A' gothai

örökség iránti igényei azon házasságon alapultak, nudylyet JAiisáind, a'

szász- gotha- altén burgi berezeg Auguszt leányával kötött, kitol azonban
182()-ban elvált. Knnek 1831-ben bekövetkezett halála után nül névé
Antoiuette Früh-rika Aiigiista iUár/it Anitát szül. würtombergi herezegnöt.

Els házassíigának gyermekei: a'koronaörököa Ernest Auguxt húrolg Jáuoa
Leopold Sthidor Kiluard sziW. 1818-ban; 's Albert Ferenci- August Károly
vMawó szül. 1819. 's 1840 óta Viktória angol királyné térje. Az uralkodó
berezeg nvére Jnliána, Konstantin orosz nagyherczeg neje volt 's mint a'

Sándor czár után legidösb orosz berezeg nejének, kilátása volt az orosz

trónra, azonban a' nagyherczeg 1820-ban elvált tle, mire ö a' magán
életbe vonult. A' berezeg másik nvére Mária Luiza Viktória, Kent ber-

ezegnek lett neje 1818-ban, 1820 óta özvegy 's egyszersmind anyja a'

most uralkodó angol királynénak , ki e' szerint férjével unokatestvéri
rokonságban van. A' berezeg fivére, Ferdinánd György Augiiszf, osztrák
altábornagy, 1816-ban Mária Antoinette Gábrielávú, a' magyar Koháry
nemzetség gazdag örökösével kelt öszsze 's Magyarország és Austriában
birtokosa ln a' esábrági, szitnyai, murányi, balogvári, rimaszécsi, füleki,

'sat. roppant uradalmaknak, az óta is évrl évre uj birtokokat szerezvén.

Ez áttért a' kath. hitre. Az e' házasságból született legidösb berezeg,
Ferdinánd Augitsz-t Ferenrz Antal, Dom Fernundo névvel portugál her-
czeggé 's Donna Mária llda Glória portugál királyné férjévé lett 1836;
Victoria Anyitste Antoinette herczegn pedig nejévé lett Nemours ber-
ezegnek, Lajos Fülöp francziák királya fiának 1840. A' hczeg második
fivérét Leopold György Keresztély Frigyest a' függetlenné vált Belgium uj

trónjára hivá a' sors 1831-ben. Az ujabb kor történetében alig van példa,

hogy bár milyly berezegi ház olyly rövid id alatt 's olyly b mértékben
gyarapította anyagi állását, tekintélyét 's fontosságát \s erben és hatalom-
ban ugy kiterjedt volna, mint ez a' szász-koburg-góthainak sikerült. — P.

Ernst, (Henrik) hegedüvii tuóz , szül. Brünnben 1814-ben izraelita

szülktl. A' bécsi eonservatoriiimban ké])ezé ki magát, 'sl83SI-ben Ilani-
burgbiin müköd\ ('n, nngy hiiie kapott, 's ezután csakhamar beutazá Eu-
rópa nagyobb városait, 's a' többi közt Pesten is hallata magát. Ernst,
eladása technikai tekintetében több versenytársa által tolidniulatott

ugyíiU} de játékának szivrehutó uíelegsége mindenkit uíegindit és elragad.
Szerzeményeit szinle mély érzelem \s bizonyos költi ábrándosság jellemzi.

Ki ne isuíerné az viliighirü i-légiiijiit, és velenczoi carneMÜját , melyU
tcr-huikai tekintetben is a' legünnepeltebb ct>neertdarabok egyike. e.
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Escheniiiayer (Kristóf Adolf), német természettudós és bölcsész, kinek
rendszeretlen rendszere, vak hitre 's érzelgs ábrándokra alapítva, minden
valódi bölcsészetet megtagad, 's a' lelket megfosztva vizsgálódási szabad-
ságától a' tekintélytli vak függés elvét fogadja el. tíziül. Würtembergben
Neuenburgban 1770-ben. Bevégezve tanulmányait, 1800— 18 11-ig gya-
korlati gyógytannal foglalkodott. 181 l-ben Tübingenbe hivatott a'

bölcsészet és gyógytan rendkívüli tanárának. 1818-ban a' gyakorlati

bölcsészettan rendes tanszékét nyerte el. 1836-ban letette hivatalát, és

magánéletbe vonult. — Egyike ö a' A'er/íerféle babonás lélekbuvároknaki

De képzelgése öt még távolabbi térre vezette. Némelyly tekintetben Kant
szolgált ugyan irányzóul bölcseletében , de a' lényegben egészen eltért

attól. — E. a' bölcsészetet csak borítékul kivánta használni, melylybe

zavaros természettani eszméit öltöztesse. Schelliriggel azonban nem volt

öszhangzásban , 's köztök hoszszas és heves polémia uralkodott. Az
irodalom terén sokat mködött. „Scitz-e aus der NatHrmetaphisik'' (Tübing)
— „Über Entlintiplungen'^ — Versuch die Gesetze maynetischer Erschei-

nungen aus der Naturmetophisik zu entwickeln" czim 'stb. apróbb
müvein kivül — 180o-bau : Philosophie in ikrem Übergangé zur Nicht-

pkilosophie müvével lépett fel Schelling ellen. Többi müvei : Der Eremit
und der Fremdi/ng (1805). — Einleitiing in die Ntifur tind Geschichte

(1806) — Psychologie in drei Theilen (1817) — System der Moralphilo-

sophie (1818) — BeUgionsphilosophie (1818— 24 3 k.) — Normalrecht

(1819— 1820 2 k.) — Grundlinien zu einem allgemeinen kanonischen

Rechte (1825.) — Die einfachste Dogmatik ans Vernunft , Geschichte und
Offenbarnng. (1826). — Kieser és Nase társaságában adta ki : Archiü fúr

den thierischen Magnetismus (12 k. 1817— 24) — Versuch die scheinbare

Magié des thierischen Magnetismus aus psychologischen und physischen

Gesetzen zu erklaren. — Kernervú, a' szellemvilág babonás búvárkodásába
merülve a' „Seherin von Prevorst" és „Blatter aus Prevorst" számára
ö is közremunkált, 1837-ben pedig kiadta : Conflict zwischen Hímmel und
Hölle an dem Dámon eines besessenen Mddchens beobachtet."" — Hegel

ellen irta : Die Hegelische Religionsphilosophie , rerglichen mit dem christ-

lichen Princip. (1834 Tübing) — ,Der Ischariotismus unserer Tage^ (1835.)

Strauss : „Lében Jesu" czimü munkája ellen íratott. — Úber die Abschaf-

fung der Todesstrafe (1831 Tüb.) — Die Aílopathie und die Homoeopathie

(1834 Tüb.) — Mysterien des inneren Lebens , erlautert aus der Geschichte

der Seherin von Prevorsl (1830.) — Sz. I.

Escher von der Lintíi (János Konrád) jeles természetbúvár, és egyike
a' helv. köztársaság legérdemesb polgárainak, szül. Zürichben 1767. Az
egyetemi tanulmányok bevégezte 's hoszszas utazásai után atyja gyárában
foglalkodott. A' ír. forradalom uj irányt adott szellemének. Számos ifju

polgártársai eltt felolvasásokat tartott a' politikai és nemzetgazdászati

tanulmányokból. lJsteri\ú 1798— 1801-ig, a' ,,Schiüeiczi Republikánus^'

czimü lapot adta ki. — Korán tagja ln a' zürichi tanácsnak. 1798 utána'

l:)erni kormánynál nevezetes alkalmazásokra érdemesíttetett. 1803 óta a'

zürichi cantonban állami tanácsos volt, 's maradt élete végéig, melyly
1 823-ban következett be. Egyike azon keveseknek, kik minden viszontag-

íságbau tisztán rzik meg houszerelmüket és valódi polgárjellemüket,



120 Eschscholtz. Esküttszék.

Lapokban, havi iratokban ós zsebkönyvekben igen sok értekezései jelentek

meg a' természettan 's egyéb tudományok körébl. Ezekben közié ered-

ményeit azon búvárkodásoknak, melylyekct évenkint a' havasokon tön.

Honában íelejthetlenné tette magát linthi müvei által. E' tájt bzhödt,
mocsáros és igen egésségtelen állapotából termékeny vidékké változtatta.

O hivta fel erre legelször a' k(')zíigyelmet. Jeles röpiratot is irt e'

tárgyról.Es ezen kiszáritási viíllalat igazgatójává neveztetvén, azt sikeresen

végre is hajtotta, nagy terjedelm földet nyert meg buzgalma általa'

íoldészetnek és iparnak. A' helvetiai nagytanács, érdemei örökítéséül t
és utódait ,.IJnl/r' melléknévvel tisztelte meg. Ugyan e' tájon Lm//t-gyar-

matot is ala])itott, melylynek feladata : elliagyatott gyermekek nevelése,

ezáltal nemcsak anyagilag, hanem szellemileg is lehetvé tette az itteni

népség átalakitiisát. Más számos jótékony vállalatban is buzgó részt vett

— és ilyly tárgyakról, e' felett pedig a' gletscherek terjedésérl, ide

vonatkozó közbiztossági óvszerekrl 'stb. több emlékiratot készített. Egész
hona gyászolá elhunytát. A' kormány a' L//?//<csatornánál emléket állít-

tatott neve örökítésére , 's e' köztisztelet nevet ma is több közintézet,

gzhajó 'sat. viseli Schweiczban. — Sz. I.

EschschoKz (János Friedr.) érdemes természetvizsgáló 's utazó, szül.

1793. Dorpalban. Kotzebíie Ottó 's Chamisso társaságában utazott (1. ezt).

Viszszajötte után a' dorpati egyetenmél oktató 's a' zoológiai gyjtemény
re lett. 1823-ban ismét útra ment Ao/zeftí/eval, 's 1826-ban Londonban
nyomtatá ki utazását. Kotzehue hiv. tudósításához zoológiai toldalékot

adott, melyly 2400 fajú állatot foglal magában. Munkái, emiitett utazásán

kivül : „Ideen zur Ayieinanderreihung der riUhgradigen Thiere^' • Entomo-
graphien ; System der Akalephen, oder medusenartigen Sfrahlthiere ; végre
zoológiai átlása. Megh. 1831-ben. — ez.

Esküttszék. E' fontos intézetrl, melyly nélkül valódi személyes biz-

tosság 's polgári szabadság nem képzelhet, kicsit bvebben szükség érte-

keznünk, anynyival inkább , mert e' dics intézet mindinkább elterjed,

's hol még ekkorig kivíva 's életbe léptetve nincs is, minden gondolkodó
polgár h vágyainak tárgya.— Az esküttszékek, régi snémet intézet, az

önkormányzás elvébl foly, 's a' polgári társaságnak, a' természethez közelb

álló, egyszerbb viszonyaiban mindenütt divatozott. Valamint minden
egyes szabad ember önmaga gondoskodott saját magánügyeirl, ugy a'

szabad emberek öszvesége határozott a' közügy minden kérdése felett,

's a' közügyekben részt venni minden szabad embernek joga és kötelea-

sége volt egyszersmind. B(''ke idején a' községek nunikássága termés.ze-

tesen, a' politikai ügyeken kivl, fleg a' peres ügyekre volt irányozva.

Minden becsületes szabad ember bíróként Ítélhetett; legalább hétnek kellé

az itélethozásra jelen lenni, a' megye grótja elnökölt. A' szabadok gy-
lése (Ding vagy Thing) hozta az Ítéletet, a' gróf mundá azt ki. Az eljá-

rás, fvonalaiban ugyanaz volt, melylybi az angol esküttszék fejldött

ki. A' panaszló eladta a' gyülésiu'k panaszát, a' bevádlott pedig \ édel-

mét, a' tanuk kihallgattattak, 's a' részhajlás gyanúja alatt álló bírákat

cl lehete vetni. liCgrégibb korban az itél szabadok (Frcien) mellett még
némi véleményad(') cgyc'nek is léptek fel , kik a' középkor barbár- latiin

nyelvén ('Onjurálorolnmk neveztettek. Kzek mcgeskettotvén, a' vádoh-
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nak bne vagy ái'tatlansága felett véleményt mondtak, 's egyez vélemé-

nyük az Ítél községnek támaszpontot adott, a' mi ezen intézetnek egye-

düli czélja volt. A' törvény ugy reudelé, hogy ugyanazon grófságból st
tizedbl legyenek, mint a' vádlott. A' tanukkal nem kell ket öszszecse-

rélni , mert ezek, tlük függetlenül léptek fel minden egyes vádnál; 's e'

két osztály közt még azon lényeges különbség is fenforgott, hogy a' tanuk

felelsek voltak vallomásaikért , míg a' Conjurátorok , véleményadásuk

iránt számadással nem tartoztak. A' törvényszékek ezen alkata legrégibb,

's már a' Eipuariusok, 's régi Bavarusok törvényeiben helyt talál. A' Ka-
rolingak alatt lényeges változás történt. A' személyes részvét, ezen hábo-

rús idkben 's a' mindinkább bonyolódó" társasági viszonyok közt terhes

lévén a' szabadokra nézve, a' gyakoribb népgylések ritkábl)an látogat-

tattak, és szükséges lett rendkívüli gyléseket tzni ki, melylyekben csak

a' Schö/fdknt'k kellé megjelenni, azon a' nép által választott tisztviselk-

nek, kiknek feladása volt a' közügyeket mindnyájok helyett intézni el. Az
eljárás a' birj'ik eltt ugyanaz maradt, 's az egész község ezentúl is itélt

a' közgylésekben. De a' szabadok száma ez idben nagy arányokban
kevesbedett. A' hbériség 's ezzel járó szolgai viszony kapván lábra , e'

viszony csakhamar elnyomta a' szabadságot. A' feudális urak saját tör-

vényszékeket tartottak, melylyekben k magok elnököltek, mig a' tlök
függ vazallok valának az ülnökök. Azonban régi "s a' nép vérébe átment

szokások és intézvények nem halnak ki egyszerre. A' feudális törvény-

székeket trhetkké tette azon szokás , hogy minden vazall csak hozzá
hasonlók (judicium parium) nem pedig magasb rangúak által Ítéltethe-

tett; a' feudális ur nem itélt, csak a' liozott Ítéletet mondta ki 's hajtotta

végre; az eljárás accusatorius, nyilvános és szóbeli maradt 's a' felek azon

joga is fenmaradt, hogy a' nem tetsz bírákat elvethették. Hogy a'

hbéres állapot az eskttszékekkel öszszeférhet, bebizonyítá Anglia pél-

dája. Azon f elv, hogy csak hasonló polgárok lehessenek a' vádoltnak

bírái, mindkét intézvénynyel közös. Németországon Olaszország befolyá-

sa , a' római törvény, 's a' szentséges ínquisitio ölte meg a' régi jogot. A'

német királyok, mint egyszersmind római császárok, az imperátorok utó-

díul tartották magokat; bolognai, paduai 'sat. jogtvulósok özönlék el a'

fejdelmek udvarait, 's a' meghódoltatott Itália elnyomta a' hódoltató

német faj jogát. Kifejldött a' tudományosan müveit római jog uralma,

melyly jog igen jeles ugyan, de épen azért , mert megértése tudományos
mveltséget feltételez , kizárá a' nagy tömeget a' peres ügyek elhatá-

rozásábani részvétbl 's jogtudós czéh kezeibe tévé ezt, mint egyed-
áruságot. Ugyanazon Olaszországban , melyly tudományos joga által

az esküttszékeket kizárta, még egy másik intézet is keletkezett, melyly ez

átkos müvét teljesen bevégzé. Ez : az ínquisitio , melyly az eretnekek
ellenében egészen uj eljárást állított fel. Az akkoríg divatozott 's a' római
jogban is egyedül ismert vádló (accusatorius) eljárás helyett behozta a'

kutató (inqnisitorius) eljárást. A' vádló eljárás a' vádló (most többnyire
az álladalnii ügyész) 's a' vádlott közti perlekedés, melylyben az utóbbi
ellen azon bnt, melylyel vádoltatik, tanuk 'sat. által kell bebizonyitani;

a' vádlott pedig magát minden hatalmában lev eszközökkel védheti.

Ezen eljárás természetében fekszik, hogy a' vádlott az ellene felhozott bizo-
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nyitékokat, okleveleket, tanukat, teljesen megismerheti, 's ezáltal képessé
tétetik részérl is minden lehett elkövetni a' vád megerötlenitésére.
Egészen ellenkez a' kutató rendszer. A' pápák , ennek felállitásánál.
azon nézetbl indultak ki, hogy a' vádlottnak kötelessége a' pap eltt, ki

egyszersmind kutat(') biró, nem csak tetteit , hanem gondolatait is nyilvá-
nítani, a' gyónás cho szerint. A' fürmaszerinti víídló 's véd eljárás
tehát egészen elnK-llztetett, 's a' vizsgjílat eredménye csupán maga a'

vádolttól váratván, minden igyekezet oda tbrdittatott* hogy attól vallo-
más csikartassék ki. így jött divatba a' tortúra, borzasztóbb és szelidebb
módositásokkal. A' római és egyházi jog tehát, kegyelteivé a' féjdelmek
's papok által, kikre nézve sok hasznot igért; ápoltatva a' tudósoktól, kik
azt az olasz fiskolákon elsajátitották, mindinkább elre nyomult, 's tudo-
mányosságában olyly elnynyel birt az idközben elkopott német tör-
vényszéki élet fölött, hogy azon szükségkép diadahnaskodnia kellett. A'
tudós jogászok megve(;'ssel néztek az egyszer esküttszékekre , 's a' fej-

delmeknél kegyesen fi-ycl íülekre találtak. Ez utóbbiak kényuri törek-
vésében termékeny földre talált a' rémes kutat(') eljárás. Megkezdek külön-
böztetni a" közönséges, 's az úgynevezett „kivételes" bnöket, ez utóbbi-
akhoz számlálván a' télségsértést, a' királyi és papi hatalom elleni minden
merényt, az eretnekséget, boszorkányságot 'sat. Lassankint a' szabadabb
eljárás utolsó nyomai is kivesztek, a' német törvénykezésben, 's a' titkos

és kutató rendszer lett az általános szabály. Azonban a' tortúra emberte-
lensége 's undoksága ellen olyly fontos szózatok emelkedtek, hogy az
igazság kicsikarásának e' vad eszköze csaknem mindenütt meg Ion szün-
tetve. De ezáltal a' bíróságok nagv zavarba iöttek. A' leuctöbb esetben
nem volt bizonyító eszköz (tanú 's irott bizonyítvány), ugy hogy az itélet

egyetlen alapját többnyire csak a' vádlottnak vallomása tévé. Ezen vallo-
mást meg lehete szerezni a' tortúra által, 's most e' bizonyítási eszköz is

elesett. Szelidebb tortúrához folyamodtak, milylyen az ütleg , botozás,
koplaltatás sötét börtön, lánczba verés, 'sat. mik, fájdalom, még ma is sok
helyütt divatoznak. De ezen eszközök, nehéz 's veszélyes büntettek ese-
teiben elhibázták czélukat, 's ilyly körülmények közt nem volt a' birónak
mit tennie egyebet, mint a' vádoltak makacs tagadása esetében, kinyilat-
koztatni, hogy a' vádolt, bizonyítás hiánya miatt a' vizsgálat alul felmen-
tetik (absolutioab instatitia). Á' felmentés ilyly esetei, épen a' legnehezebb
bntetteknél, mindinkább szaporodtak, minthogy ilyly súlyos büntettek
elköveti jól tudták, hogy minden a' kivallástór fligg; 's az államnak a'

legveszélyesb törvényszegések ellenében nem volt fejivvere, ha csak azt
nem számítjuk, hogy a' több évre terjed vizsgálati börtön, vagy elleges
letartóztatás a' büntetést némileg pótolá. E' baj, hogy t. i. épen a' legsu-
lyosb büntettek büntetlenül maradtak, olyly nagy és aggasztó volt, hogy
a törvényszéki szokás , 's törvényhozás kénytelen volt ellene orvosszert
keresni, és ezt a' ,,jelenségek általi bizonyításban" (Indiclumok) találta

fel. Nehéz meghatilrozni, váljon ezen ujitást a' büntet eljárás javításának,
vagy roszahb;í tételének kelijen-e mondani? azon baj, hogy a' vádoltnak
elmaraszfalásiira mliuhíiikor annak saját vallomáHa legyen szükséges,
ezáltal elinellztetik ugyan, de ennek helyébe ismét <»lvly ingatagság 's

l/i/i/Mvtalíinság származik , melyly si>k esetben töivt'nves gvilkosságru
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vezet (1. Bizonyítás). Mert lehetetlen a' törvényben meghatározni, hogy

minden egyet; esetben min indiciumokat kelljen biztosoknak 's öszsze-

köttetésükben 's kölcsönös segédhatásukban meggyzöknek tekinteni; a'

biró erkölcsi meggyzdése eltt tehát széles mez marad nyitva. Ezáltal

a' birák némileg esküttszékké lesznek , de olyly tökéletlen esküttszékké,

inelyly a' vádoltnak személyes ismerete nélkül, csupán a' vizsgáló biró

jegyzkönyve 's a' védelmi irat után itél. Mindezen tökéletlenség 's ano-

mália közt nem marad egyéb hátra, mint : az esküttszéki intézet, hol t. i.

rögtön öszszeült, részrehajlatlan, 's hoszszas fenyit törvényszéki gyakor-

lat által el nem kérgesedett polgártársaknak személyes látáson 's halláson

alapult t-rköksi meggyzdése pótolja az önvallomás és a' jelenségek

bizonytalanságát, 's a' törvényt alkalmazó biró, az esküttek öszszesége,

vagy többsége által kimondott verdict alapján hozza meg Ítéletét, meg-
szabadidva ckkint minden nyomasztó lelelettehertl.

Angliának szerencséje volt, ó-german alapú alkotmányával együtt eskütt-

székeit is fentartani, melylyeket éjszakamerikai gyarmataiba is átültetett.

Francziaország, a' nagy forradalom után, szinte viszszatért az si, sza-

bad törvényszéki intézményekhez, 's átültette ezeket mindenüvé, hová ha-

talma terjedt : Olaszországba, Hollandba, BelgiumV)a,Vestfaliába,'sa'rajna-

balpartí német tai'tományokba. Na])oleon bukta ut;'ni, a' Irauczia jog is

újra ki irtatott Németország földérl , egyedül a' Kajna balpartjának

kivételével, hol ezen nemes ültetvényt a' porosz király életben hagyá,

miután az ottani közvélemény 's e' felett az e' végre kiküldött bizottmány

annak fentartása mellett nyilatkozott. 'S ezen intézmény mai napig is

büszkesége a' Rajna balpartja lakóinak. Németország egyéb részeiben is

általános volt a' követelés, a' titkosan 's gonoszul vitt politikai perek által

felzaklatott véleményfelkiáltása, esküttszékek 's törvényszéki nyilvánosság

és szóbeliség után. A' bajor második kamra már 1819. esküttszéket kívánt,

melyly indítvány ott akkor megbukott; 1831. ismételte e' kívánságot, 's

ezúttal a' kormány is késznek nyilatkozott azt elfogadni, ellegesen a' sajtó

vétségekre nézve. Ugyanazon 18ol-ik évben mindkét badeni kamra
követeié az esküttszékek behozatalát a' sajtóvétségek eseteiben, 's a' kor-

mány készített is ílyly törvényt, mit azonban késbb ismét víszszavont.

Hasoidóul a' würtembergi, szászországi, braunschweigi, holsteini, porosz-

országi 'sat. rendek folytonosan sürgetek az esküttszékek 's törvényszéki

nyilvánosság behozatalát, bár kevés sikerrel. Az 1848-ban kitört általá-

nos mozgalom zászlóján, az els pontok közt volt felírva e' kívánság. Mi-
óta hazánk a' reform terére lépett, 's a' státustudományi ismeretek nálunk
is terjedni 's tisztulni kezdtek : a' haladó párt egyik jelszava szinte ezen

intézmény Ion, melylyet minden szabad nemzet els rend 's legbecsesebb

kincsei közé számit. Mieltt azonban átmennénk arra, mi e' téren hazánk-
ban történt, lássuk az egyes eljárások (angol és franczia rendszer)
különbségeit, 's ez ismertetés alapján ítéljük meg azt, a' mi nálunk meg-
kísértetett. Angliában 's Ejszaki-Anicríkában teljesen nyilvános szóbei

accusatorius rendszer van életben, esküttszékek általános alkalmazásával
ngy polgári mint büntet pereknél. Franeziaországban , 's ennek mintá-

jára liííiglumban és a' rajnai német tartományokban vegyes rendszer van,

t. i. inqnisitorinp eljárással az elvizsgálatnál, eskütíszékekkel az ítélet-
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hozásnál. Némelyly országokban vegyes rendszer van , (inquisitorius és

accusatorius eljáráshi')! keverve) esküttszékek nélkül , mint Hollandban,

Nápolyban, Toscanában, 's Würtenibergben is 1848-ig. TeljcfCn Írásbeli,

titkos inquisitorius eljárás volt ])edig legújabb idkig, 's van még részint

ma is Németország többi államában, az austriai birodalomban, Olaszor-

szágban az emiitett státusok kivételével, Oroszországban 'sat.

Az angol, 's ehhez hasonh) amerikai eljárás következ: angolt elfogatni

nem szabad a' nélkül, hogy elfogatása oka vele azonnal közöltessék , 's

maga a' békebiró elébe állittassék. Ez kihallgatja t, 's ha a' gya'ui alap-

talannak nuitatkozik, szabadon bocsátja, ellenkez esetben pedig kezessé-

y;et kivan tle az iránt, ho^y a' biró eltt mej; foo- jelenni, 's csak leíisu-

lyosb esetekben tartja tbgva. Ha a' békebiró véleménye szerint elegend
ok van a' vád alá vételre, öszszegyül a' nagy eskiltlszék (grand juryj a'

felett Ítélni : kelljen- e a' vádoltat valóban perbe fogni. A' grand jurg

vagy : perbefog() esküttszék a' gr(')fság 24 jónevü tagjából áll, kik közöl

legalább tizenkettnek kell jelenlenni. A' biró eladja az esetet, a' tanuk
kihallgattatnak, vizsgálati irományok elolvastatnak, maga azonban a'

vádolt ezúttal ki nem hallgattatik; a' jury szobájába vonul, 's tanácskozás
után határozatát kimondja, melylynek stylje ez esetben: fonnd, vagy : not

found (alapos, vagy : nem alapos); vagy más kifejezéssel: true bili, vagy:

tiot a true bili (igaz vagy nem igaz vádlevél). Az elbbi határozat azon-

ban csak akkor liozatik, ha legalább 12 eskütt arra szavaz. Miután a' nagy
jury a' vád alá vételt helybenhagyta, következik a' rendes (a' tény felett

határozó) /Mn/ tárgyalása, a' szorosb értelemben vett esküttszék. Azesküt-
tek sorozata nagy gonddal készül. Az esküttségre alkalmas (jó hirü, pol-

gárijogaik teljes élvezetével biró, 's grófságbeli) polgárok neveit az egy-
házvidéki elljárok irják öszsze, 's három egymás után következ vasár-

napon felfüggesztik az egyházak ajtaira, hogy kiki óhassa jogait, 's te-

hesse megjegyzéseit. Ezután a' sorozat a' békebirák által megvizsgáltatik

's az esküttek kíniyvébe beiratik. A' törvényszéki ülésekre azután a' she-

rif (megyei elnök) azokat vonja ki e' sorjegyzékbl, kik vagyonosb 's

tekintélyesb emberek, 's mindegyik kijegyzettnek nevét külön papírda-

rabra Íratja. Ezen papirdarabkák szekrénybe vettetnek, 's egy törvény-

széki személy és a' felek jelenlétében 48 név huzatik ki. E' kihúzott nevek
sorozata az érdekelt felek kezébe adatik , hogy elvethessék azon egyéne-
ket, a' kik ellen kifogásuk van; mig ekkint 12 kifomi,italán 's a' feleknek

tetsz eskütt (juror) találtatik. Jí' 12 eskütt leteszi a' szokott hitet , 's

elkezddik a' tárgyalás, melyly közben a' vádlóé az els szó. A' bizonyí-

tási tárgyalás természetesen az egész eljárásnak legfbntosb része. A' tanuk
kihallgatása az esküttek jelenlétében történik; az oklevelek 's bizonyító

iratok elmutattatnak 's a' vádló megjegyzései, a' vádlottnak 's védjének
felviJágositásai minden egyes pontra déli napfényt árasztanak. Ki lévén

meritve a' tárgyalás, az elnökl biró rövid átnézetét adja a' tárgyalások-

nak, 's ha szükségesnek látja, véleményt is mond és az eskütteket útba

vezeti. Most a' jury szobájál)a vonul, hol a' külvilággal minden érintkezés

nélkül marad niindüddig, mig a' lialiírozat (vertlii-t) hoz\a vau, nielylvre

Angliában (igyiTlelmüst'g, tehát nnnd a' 12 eskütt egyezése ki\ .Intatik.

Ha gyanú van, liogy a' liiil:iroz:itlioz!iHt kész akar\ii k<''sh>ltetik. a/ elin>klo
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bírónak joga van tlük ételt, italt, világot és tüzet elfogni, míg meg nem
egyeznek, 's igy ket a „bnös, vagy nem bnös" (guiity , vagy ; not

f/M/7/í/^kimondására kényszeriteni. Ha „nem bnöst'' mondanak, a' vádolt

azonnal elbocsáttatik; ellenkez esetben a" biró kimondja a' íenforgó bnre
törvény által szabott büntetést. Ha az esküttek határozata szembetünleg

hibás, a' biró a' tárgyat más esküttszék elébe utasithatja, a' mi elég; gyak-

ran megtörténik, midn az esküttszék „biatösf' kiáltott, de, hogy felmen-

tett vádlottat még egyszer esküttszék elébe állitottak volna, erre Angliá-

ban nincs példa. Angliában tehát minden bnvádi eset két izben Ítéltetik

meg az esküttek u. m. elször a' nagy, vagy : tádló ; másodszor a' kis,

vagy : rendes, vagy : tény fölött határu:,ó jury által. Enynyire gondosko-

dik az angol törvény az angol alattvalók életérl 's szabadságáról!

A' vegyes eljárás divatozik Franoziaországban , 's azon országokban,

melylyek ettöf kölcsönözték intézményeiket. A' lényegesen megkülönböz-

tet tekintet az, hogy ez eljárásban Írásbeli 's titkos elvizsgálatnak van

helye, 's csak a' hozandó itélet feletti tanácskozások vitetnek nyilvánosan

és él szóval az esküttek, mint a' tény birái eltt. Ha bntény követtetett

el, a' státusügyész felszólítja az illet vizsgáló birót, s ez kihallgatja a'

tanukat , megállapítja a' tény állását, 's megidézi a' vádoltat. A' vádolt

minden esetben bezárathatik, de, ha a' vád alatti bn nem becstelenit vagy

nemolylyan, melyly halálbüntetést von maga után, kívánhatja, hogy kezes-

ség mellett szabadon bocsáttassék. Ha többen állanak az elkövetett bn
gyanújában, mindegyiket külön külön zárják el, hogy egymással 's a' külvi-

lággal ne közlekedhessenek. A' vizsgáló biró vesz föl minden a' vádoltnak

elmarasztalására szolgálható tényt, ez hallgatja ki a' tanukat, és pedig

nem a' vádoltnak jelenlétében, bár ezekkel szembesitheti azokat, 's mind

e' fölött jegyzkönyvet visz, melyly bizonyító ervel bir. Ha a' vizsgálati

biró ezen eljárását bevégezte, irományait beküldi a.\,Chambre deconseil"-

hez, vagyis : a' helybeli els folyamadási törvényszék legalább 3 tagból

álló egyik osztályához, melyly az elvizsgálatot megbírálja , 's elhatá-

rozza, valljon csak egyszer rendri kihágás (contrevention de simple

police) kihágás (delit), vagy fenyít törvényi bn (crime) forog-e fen? A'

törvénytelen cselekvények említett két elsbb neme a' rendri vagy

fenyít rendri törvényszék elébe tartozik, ezek tehát ide nem tartoznak;

a' bnök (criniej ellenben esküttszék elébe utasíttatnak. Ha tehát a'

Chambre de conseil ugy vélte, hogy az elkövetett cselekvény bün, átküldi

a' perirományokat 's bizonyítványokat a' vádoló senátusíxoz (Chambre

d'accusation) t. i. a' feleblwíteli (elbb kírál>í) törvényszék legalább 5

tagból álló, 's különösen ezzel foglalkodó osztályához , melyly miután a'

státusügyész (közvádló) írásbeli véleményét eladá, ítél a' felett, valljon

foroguak-e fen elegend okok a' gyanúra 's vád alá vételre , 's így az

angol grand jm-yt pótolja. Ha elegend okot nem talál, a' vádolt azonnal

szabadon bocsáttatik, ellenkez esetben az assisekhez (esküttszék) utasít-

tatik. A' vádolt ez utóbbi végzés ellen megsemmisítési folyamodást nyújt-

hat bé. Az assisek eltti eljárás különböz némelyly pontokban az angol-

tól. A' fránczia esküttszékeken három törvénytudó bíró van jelen , a'

felebbvítelí törvényszék ülnökei, kik közöl egyik, kit a' kormány nevez ki,

elnököl 's a' tárgyalást vezeti. Franczíaországban az esküttek a' hivatal-
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noki 's tudós osztályokból 's u' legtöbb adót fizetkbl vótettok, úgyhogy
minden dcparteinentben 800 esküttböl álló névjegyzék készült. Ezen név-

jegyzékbl választá ki a' megyei elnök (prefet) az esküiteket a' következ
évre, az évi jegyzékbl pedig az els törvényszék elnöke sorshúzás által

vett az assisek megnyílása eltt 40 egyént, u. m. 36 valódi esküttet 's 4

pótló-esküttet. Egy egy büntet törvényszéki ülés, vagyis : assisek alatt

azután ezen esküttek hivataloskodtak. Minden egyes perbeli els ülésben

ezen esküttek nevei urnából húzatnak ki, 's a' vádolt ugy, mint a' státus-

ügyész, és pedig amaz megelzleg azon joggal bir, hogy 12 személyt

elvethet, recusálhat, vigyhogy csak 12 eskütt marad fen. A' sajátképi tár-

gyalás kezdetét a' vádirat felolvasása képezi, melylyhez a' státusügyész

rendszerint telvilágositásokat csatol ; ezután következik a' vádolt mellett

's ellen f'eilép, terhel 's ment tanuk vallomásainak felolvasása. Az
esküttek "s tanuk megeskettetnek; az utóbbiak kihallgattatnak. A' birák,

esküttek, a' státusügyész . a' vádolt 's annak védi kérdéseket intézhet-

nek a' tanukhoz; a' vádolt követelheti, hogy a' tanuk a' terembl eltá-

volittassanak, külön külön hallgattassanak ki, vagy egymással szembesit-

tessenek. A' vizsgálathoz tartozó bizonyítványok a' vádolt 's az esküttek

eltt felmutattatnak, a' szakértk kihallgattatnak, 's ez utóbbiaknak él
szóval kell indokolt véleményt adniok. Fontos pillanatokban

, p. o. ha

dönt tanúvallomások jnek el, mind a' vádló, mind a' véd ügyész fel-

szólalhat. Ha ezen része az eljárásnak be van végezve, a' státusügyész

fellép, 's vádját megalapítva eladja, vagy a' mi azonban ritka eset, visz-

szaveszi. A' véd ügyész minél hatályosb 's fényesebb beszédben fejti ki

a' vádolt mellett szóló okokat. Azután az elnök átnézetét adja a' tárgya-

lásoknak, kiemeli a' f pontokat, figyelmezteti az eskütteket némelylyekre

p. o. hogy a* vádolt e.Uen szólló verdictnek szavazatok többségével kell

kimondatni (Francziaországban nem kívántatik egyértelmség) ; hogy az

elnöknek minden egyes pontnál meg kell kérdezni, nincsenek-e enyhít
körülmények? 'sat. Legfontosabb 's legnehezebb pontot képez a' kérdé-

sek feltevése. Fkérdés : bünös-e a' vádolt abban , hogy e' vag}^ ama'

bnt, e' vagy ama körülmények közt elkövette? Ha a' kérdések fel van-

nak téve, a' vádolt elvezettetik 's az esküttek viszszavonulnak szobájukba,

hova az elnök minden a' perre vonatkozó irományt 's bizonyítványt magá-
val visz. Az esküttek végzése szavazó levélkékkel történik , melylyekre

mindegyik eskütt felírja a' bnösség vagy ártatlanság felli nyilatkoza-

tát. Az elnök, az esküttek szemei eltt gyjti öszsze e' szavazatokat 's

veszi ki azokból az eredményt; ezután egész testület viszszamegy a'

terembe, hol az elnök felolvassa az esküttszék nyilatkozatát 's aláíratja

azt a" törvényszéki birtíclnökkel 's a' jegyzvel. Ua a' nyilatkozat : ,,neni

bnöst" mond, a' vádolt azonnal elboesáttatik. Ha ,,bünös''t mond is ki az

esküttszék, azért lehet eset, hogy a' törvényszék a' vádlottat felmenti, ha

t, i. azt ítéli, hogy a* bevádolt tény nem olylyan , melylyet a' büntetjog
tilt. Ha azonban e' ritka eset el nem fordul : a' törvényszék kimondja

a' megállaj)itott bünténvre szabott törvényes büntetést. 11a az esküttek

csak egyszer többséggel (7— .Mellen) állapíták meg a' bnöst, ez esetbon

a' tárgy Frailcziaországban más esküttszék elébe utasíttathat ik , ha i\

bírák többsége ezt szükségesnek véli ; iv' rajnai német tartományokban
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pediof a' törvéiiytudó birák fontolják meg 's döntik el a' kérdéf^t, itt tehát

HZ esküttek minden esetben a' törvénytudó birák vállára gördíthetik a'

felelctterhet, midn ez nekik ugy tetszik; mint ez FoíiIí hires esetében

történt. Ila végre minden törvénytudó biró egyezöleg ugy véli , hogy az

esküttek bár egyez, vagy nagy többséggel hozott elmarasztaló végzése

helytelen, a' pert más esküttszék elébe lehet utasítani. Ez mindenütt igy

van ; 's Francziaországban még az esküttek enyhit körülmények fenfor-

gása mellett is nyilatkozhatnak, melyly esetben a' törvényszéknek a' tör-

vényben kitzött szelidebb büntetést kell kimondani. Ez igen fontos és

üdvös törvényrendelet, mert nem tekintve azt, hogy oly ly kor valóban

enyhit körülmények forognak fen, ezáltal az eskütteknek hatalmukba

adatik a' túlszigoru büntetések alkalmazását meggátolni , holott külön-

benkénytelenek volnának meggyzdésük ellen vagy túlkemény büntetéssel

sújtatni, vagy egyszeren felmenteni a' vádoltat. A' vádolt azonban az

elmarasztaló végzés megsemmitéseért folyamodhatik, mi felett a" cassatio-

szék itél, melylynek tárgyalásai szinte szóbeliek és nyilvánosak.—Nyilvá-

nos és szóbeli eljárásnak, esküttszék nélkül ; mint ez p. o. Hollandban

van, valamint az olvasó eltt ismeretes , 's ekkorig nálunk is uralkodott

tisztán kutató, titkos 's Írásbeli eljárásnak bvebb leirását e' helyen nem
adjuk.

Az 1840-ik évi V-ik t.cz. által a" büntet 's javitó rendszer, és büntet
törvénykönyv kidolgozására kiküldött orsz. választmány többsége nyil-

vános, és sok részben a' legalaposb jogphilosophiai tekinteteknek megfelel
eljárást javaslott ugyan, melyly hasonlítva az eddigi eljárással igen nagy
haladásnak 's nyereségnek mondható; külön bíróságokra bizta a' bünvizs-

gálatot, perbefogást és ítéletet, megadta a' vádoltnak (de csak bizonyos

elszámlált esetekben) a' gyanús biró viszszavetésének jogát "sat. azonban

a' választmányi kevesebbség által ajánlott esküttszéki eljárást nem fogadta

el. A' kevesebbség által benyújtott külön véleményben alaposan kifejtet-

nek az okok, miknél fogva a' bnvádi eljárást esküttszékekre alapítani

hazánkban is sokkal czélszerübb volna. Megemlittetik az alkotmányos

nemzetek példája, melylyek legnagyobb része (Anglia és Francziaország,

Portugallia és Spanyolország, Belgium, Svéczia és Norvégia , Németor-
szág rajna melléki tartományai 's a' jóniai szigetek) már akkor esküttszé-

kek kezeibe tette le a' büntet igazság kiszolgáltatását , míg más lészrl

Hollandon , Helvétián 's a' német szövetség kisebb tartományain kivül

alig volt alkotmányos ország, hol rendes és állandó Ítélszékek gyakorol-

ták volna a' büntet bíróságot, 's midn egy részrl maga Európában
több mint 85 millió szabad ember talált biztosságot és megnyugvást az

esküttszéki eljárásban, 20 millióra sem ment azon szabad emberek száma,
kik állandó 's rendes bnt. bírósághoz ragaszkodtak. Kifejté továbbá az

emiitett különvélemény jogtudományi tekintetben mindazon okokat, mik
az esküttszék mellett szólanak, 's az orsz. vál. többsége által javaslott

rendszer hiányait, megczáfolá az ellenvetéseket, 's kíemelé az esküttszéki

instítutiónak többi érdemét is politikai 's egyéb tekintetekben. Ezen
tekintetek rövid kivonatban körülbell következk :

Habár lehet is egy két tekintetet felhozni az eszküttszékek , mint

büntet bírósági intézet tökéletessége ellen , anynyi csakugyan tagad-
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hatlan , hogy az csküttazókekbeii több biztosságot talál az állam az
iránt, hogy a' büntettek bebizonyított esetei büntetlenül ne maradjanak,
de egyszersmind senki ártatlanul büntetés alá ne vonassék , mint a' ren-
des és állandó büntet biróságokban, fleg, ha ezek egyszersmind a' per-
befogás, a' tény kérdése, 's a' törvénynek a' tényre alkalmazása felett is

határoznak. A' bizonyitási szabályok törvény általi, bár lehet legszoro-
sabb meghatározása 's a' felebbvitel megengedése sohasem adhat elég

biztosítást a' bíróságnak akár önkénye, akár tévedése ellen ; mert ha
figyelemmel vizsgáljuk azon szabályokat, melylyeket az európai törvény-
hozások régibb 's ujabb idkben megállapítottak arra nézve, hogy min
bizonyítások mellett lehessen 's kelljen valamelyly vádlottat bíróilag is

valósággal bnösnek tekinteni, 's ha ezen szabályokat gyakorlati alkal-

mazásban öszszehasonlitjuk az élet mindennapi tapasztalásával, meg kell

gyzdnünk, hogy a' bizonyítások bármelyly nemeinek erejét, fontosságát
's hitelességét minden egyes esetre alkalmazható általánosságban, igaz-

sággal és méltányossággal egyezleg elre meghatározni emberi elme nem
képes (1. Bizonyítás). Sokkal tanácsosb tehát a' bírói hatalommal lehet
viszszaélések ellen, nem a' bizonyítások erejére 's hitelességére nézve
általános sinór mértékül szolgáló szabályok megállapításában, hanem fleg
a' tény felett ítél bíróság közbizalmat gerjeszt alakításában keresni

kezességet. Átlátták ezt a' legmveltebb nemzetek, 's felhagyván a' bizo-

nyítási szabályok törvény általi szoros meghatározásával , esküttszékeket
állítottak fel, a' polgárok körébl, független férfiakból , kik figyelemmel
meghallgatván mindazt, mi a' vádbeli esetre nézve a' vádlott ellen 's mel-
lett teljes nyilvánossággal 's szabadsággal eladatík, szemmel látván 'a'

vádlottat 's tanukat, ebbl merített egyéni bens meggyzdésök szerint

határozzák el, ha valljon bünös-e a' vádlott a' vádbeli bntettre nézve. A'
bizonyítási elméletek bizonytalanságát tehát független és becsületes 12
polgárnak lelkiismeret szerinti meggyzdése pótolja , miben mind az

állam, mind az egyes polgártársak sokkal inkább megnyughatnak , mint
a' mesterkélt elméletek szerint hozott ítéleteken. Az esküttszékí rendszer
mellett olyly férfiak ítélnek a' polgárok felett, kiket a' közbizalom válasz-

tott ki polgártársaik körébl, 's kik rendes és állandó hivatalt nem visel-

nek, hanem teljesítvén a' fenforgó egyes esetekben bünbirálási tisztüket,

ismét viszszalépnek a' többi polgárok sorába ; ehhez járulván a' viszsza-

vethetési jog, az esküttszék ugy tekintethet, mint az illetk által válasz-

tott compromissionális bíróság , melyly iránt természetes a' polgárok
bizodalma. Lényeges tulajdona az esküttszéknek, hogy ennek a' bntény
felett hozott ítélete felebbvihet ne legyen. Mert épen az él szóval el-
adott vád 's védelem, a' tanuknak 's vádlottnak szeme, hangja, arezvoná-
sai , a' határozotság vagy habozás, a' nyugalom vagy felindulás, mely Ível

a' tanuk vallomásaikat a' vádlottiuik szemébe mondják , 's nudylyel i\

vádlott a' tanuk vallomásait hallgatja, tagadja, vagy elismeri, a' kifejezé-

sek, mozdulatok, melylyckkel mind ezt kísérik, szóval : mind az , i\ú ez

eljárásban a' bíróság szemei eltt történik, vannak legnagyobb hatással

az esküttek egyéni bens meggyzdésére, 's befolyással a' hozandó íté-

letre ; mindezeket pedig látni 's hallani kell, és híven ieljegyezni, lemá-

solni, 'a a' felebbviteli bírósághoz átküldeni neut lehet. Felebbvitel helvett
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tehát iiz esküttszékl rendszerben azon szabály fordul el, hogy a' törvény
alkalmazásával megbízott, rendes, törvénytudó biróságnak (de csak egy-
szer) törvényes jogíi van az esküttek (elmarasztaló) határozatát, ha azt

helytelennek véli, felfüggeszteni, 's a' vádat ujabb esküttszck eltt hason-
ló eljárással, újra tárgyaltatni. Ha pedig a' törvényes formák sértettek,

vagy mellztettek el : ez esetben fenmarad a' folyamodás a' megsemmisi-
tési ftörvényszékhez, melyly azonban a' dolog érdeme felett soha sem
itél. Vannak végre igen nagy fontosságú politikai tekintetek is melylyek
az esküttszéki rendszert a' nemzetnek ajánlják. E' rendszer mellett

ugyanis egészen a' nemzet kezében van a' büntet hatalom , 's a' vádlott
felett önálló, független férfiak Ítélnek , kiknél e' bíráskodás nem állandó
hivatal, nem keresetmód; kik az államban nem képeznek olyly külön osz-

tályt, melyly hivatalos hatalmánál fogva egyéb viszonyokban is némileg a'

polgárok felett áll; k csak egyszer polgárok 's nem tisztviselk, nem is-

mernek a' hivatalhoz kötött érdekeket ; st egészen egyérdeküek azokkal,
kik felett ítélnek. Ki fogja pedig tagadni, hogy a' polgárokra nézve igen
jótékony, nyugtató, 's bizalmat gerjeszt érzés, ha tudják, hogy felettük

nem valamelyly zárt kör testület, hanem hasonló érdek polgártársai

ítélnek? Ki nem látja át ennek életbe vágó fontosságát fleg politikai és

sajtóvétségekben? Ezen független polgárok pedig mindenkor csak egyes
esetekrli ítélethozásra lépvén el, hozzájok megvesztegetéssel férni ter-

mészetesen nem lehet. Továbbá, minthogy e' rendszer mellett számos pol-

gái-, ki egyébkint semmi közhivatalt nem visel , idnkínt részt vesz a'

büntet igazság-kiszolgáltatásában, ezáltal egy részrl terjed az ismeret,

a' mveltség, de terjed egyszersmind a' buzgó ragaszkodás azon alkotmá-
nyos hatalom iránt, melylynek k is tettleges , munkás részesei. Hogy az

angolok, jogérzetük által anynyíra kitn nép , 's a' leghevesb politikai

szenvedélyek korában is csak ritkán hagyják el a' törvényes tért : fleg
onnét van, mert magok is bírák ; birákból álló nép pedig ismeri 's tiszteli

a' törvényeket. A' jogtudománynak magának is tetemesen használnak az

esküttszékek azáltal, hogy a' tespedést lehetlenné teszik 's a' bntetjogi
reformok szükségességét legelbb kifejezik. Angliában minden büntetjogi
reformot valamelyly esküttszéki szokás , és ezáltal alapított szokástör-

vény elzött meg. így p. o. a' juhtolvajokra halált mondó túlszígoru tör-

vény azért változtattatott meg, mert az esküttek minden juhtolvajt fel-

mentettek, hogy az aránytalanul súlyos büntetést alkalmazni ne lehessen.

Az esküttszékek ellen felhozatni szokott ellenvetések keveset nyomnak.
Hogy p. o. az esküttek közt a' többség törvénytudománynyal nem bír,

az mit sem árt, mert az esküttek csak azon kérdések felett ítélnek, mely-
lyek a' vádbelí ténynek a' vádlott általi elkövetését tárgyazzák, ezeknek
megítélésében pedig, különösb törvénytudomány csak ott szükséges , hol

a' bíró meggyzdése, törvény által meghatározott bizonyítási szabályok-
hoz van kötve; hol ez nincs, ott azon egyszer kérdést : valljon a' vád-
belí tény valóban megtörtént-e , 's a' vádlott által követtetett-e' el , min-
den józan értelm 's tiszta felfogású polgár megítélheti.

Ezen 's még több, itt hely szke miatt nem említett okok által indít-

tatva az említett orsz. választmány kevesebbsége, ezek közt Deák Fe-
rencz, b. Eölcös J., Klauzál G., Bezerédj /., Pulszky F., Pázmándy D.'saí.

V k. hm. Tár. III, köt. 9
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határozottan elsCtbbséget adván a/ esküttsz(!ki rendszernek , azt hivék,

hogy hazánk is áll már a' núiveltség 's kiíbjldós azon íokán, mclylyct az

esküttszékek behozatala feltételez, 's hogy ezen nemes intézetet hazánkba

behozni 's egyéb instltutióinkkal öszszeolvasztva nemzetivé tenni, épen

nem lehetetlen. A' választmány javaslata szerint tehát, mind a' perbefogó,

mind a' bünbirósági (tény felett határozó) esküttszékek alakitása végett,

öszszeiratnának törvényhatóságonkint, polgári állapot különbsége nélkül

mind azok, kik éltük 24-ik évét meghaladták, állandóul a' törvényhatóság

kebelében laknak, 'sévenkint legalább 100 ft. tiszta jövedelemmel birnak,

kizárván az egyházi személyeket, katonákat, köztisztviselket, szolgákat,

napszámosokat 'a Írástudatlanokat. Ezen öszszeirottak sorából választaná

a' közgylés mind a' perbefogási, mind a' bünbirósági eszküttszék tagjait,

és ugyan amahhoz 48 tagot, kik sorshúzás által vagy a' közgylés belátása

szerint négy egyenl osztályba soroztatnának, 's minden évnegyedben
más-más osztály képezné a' perbefogó esküitszéket; emehhez pedig, a'

törvényhatóságok nagyságához képest, 120— 160 tagot, kik szinte négy
osztályba soroztatnának. Az illet szolgálattev osztály azután minden
hónap elején Összehivatnék az elintézést váró bün])erek ledolgozására 'sat.

A' milyly méltánylandó az orsz. választmány kevesebbségének azon

törekvése , hogy az esküttszéki eszmét öszszeakarták olvasztani meglev
institutióinkkal 's szabadválasztási szokásainkkal : éj)en olyly tagadhat-

lan, hogy e' javaslat által az esküttszék lényeges fogalma mellztetett el.

A' választás utján alakult esküttszék ugyanis : nem esküttszék, épen ugy
nem esküttszék, mint a' kinevezett biróság nem az. Az esküttszékek füg-

getlen 's részrehajlatlan eljárása épen azon alapul, mert az esküttszék

sem nem választott, sem nem nevezett biróság, 's igy a' kötelezettség, a'

függés befolyásától alá 's felfelé egyaránt ment. Olyly Ítélszék, melyly-

nek tagjai nem egyes esetek elitélésére rögtönöztetnek, hanem hónapok-
kal elre megválasztatnak, ugy hogy rólok elre tudhatni, mikor birás-

kodandnak, 's melylynek tagjai, egyes esetek elitélése után, nem lépnek

azonnal viszsza a' közpolgárok sorába, jurynek nem nevezhet, 's egy
egészen uj magyar találmány : tény felett itél sedria. A' büntetjogi

tárgyra intézett közfigyelem, a' vele sokat 's alaposan foglalkodó journa-

listika, hol a' f érdem Szalaij Lás:ilüé, csakhamar oda érlelte az ügyet,

hogy az esküttszéki intézet , melyly országgyléseinken 1840-ig épeu

nem, 's az irodalomban is csak alig-alig endittetett, 1844-ben a' követi

tábla többsége által behozandónak javasoltatott, és S:iemere Bertalan

borsodi követ a' törvényjavaslat kidolgozásával megbízatott. Mieltt a'

javaslat törvénynyé lehetett volna, közbe jöttek az 1848-iki események.

A' m. igazságügyi ministerium megtette az elkészületeket az alkotmányos

elet ezen egyik életerének mozgásba tételére, 's a' sajtóvétségek eseteire

nézve ki is adta az esküttszéki eljárást körhuényesen leiró utasítást,

melyly egy })ár esetben (nevezetesen Pozsonyban) alkalmaztatott is. A'
zavaros idk viharai eltiporták e' virágokat. A' magyar ország számára
Srhmerliny Antal igazságügyi minister által kiadott ideiglenes törvény-

széki szerkezetbl az esküttszék kimaradt. Az esküttszék intézetét,

melylynek behozatalára az 1849 mart. 4-iki birodahni alkotmány a' 103.

§-baii a' monarchia minden koronaországának egyenl kilátást nyújt, most
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még nem véli Magyarországon behozhatónak, de igéri, hogy mlhelyest
nyugalom 's egyetértés térnek viszsza az országba, 's a' törvényesség és

rend érzete olyly mértékben megersödik , hogy az anarchicus törekvé-

seknek sikeresen ellene léphet, az esküttszékek intézete Magyarországra
is ki fog terjesztetni. Óhajtjuk, hogy legyen ez minél elbb, mert sajtó

szabadság 's esküttszék nélkül minden alkotmányosság csak ertlen báb
's csalóka játék. Az esküttszék valódi alkotmányos országokban a' státus-

polgári jog teljes kiegészitése.

1847-ben békés reform 's a' kormányok önkéntes beleegyezése utján,

kezdett a' törvényszéki élet jobb és észszerbb irányban indulni Német-
országon. Porosz-Bajor-Szász 'sat. országokban lépések tétettek a' nyil-

vános és szóbeli eljárás behozatalára. — 1848-ban kitörvén a' mozgal-
mak , ezek zászlajára mindenütt az els szavak közé Íratott : Eskütt-
szék. 'S ha kozák reactio nem nygözi le az európai józan szabadságot:

hihetleg a' zászlóknak e' jeligéje élni fog, 's a' forrongó politikai vulkán
kohából azon megtisztult, 's halhatatlan nyeremények során fog felme-

rülni, melylyek nem túlzó elmék hagymázos álmai, hanem a' valódi,

józan, alkotmányos szabadság drágagyöngyei. — Azon kérdés volna még
tárgyalandó : szükséges és hasznos-e az esküttszék polgári perekben is?

Az angolok melegen ragaszkodnak ezen institutióhoz , nem anynyira

bírósági, mint politikai szempontból ; k, mint souverain nép, részt akar-

nak venni a' birói hatalomban, azonban a' polgári pereknél véleményez
esküttszékek készen alá rendelik magokat a' törvénytudó biróelnök taná-

csának. Hogy azonban a' polgári perekben itél esküttszékek az alkot-

mányos szabadsággal, 's a' polgárok személyes biztosságával nincsenek

olyly szoros öszszefüggésben, mint a' büntet perekben, fleg pedig poli-

tikai 's sajtóvétségekben alkalmazott esküttszékek, ez kézzel fogható, 's

ezért polgári esküttszékek nincsenek is szokásban Anglián 's az institu-

tioikat attól kölcsönzött országokon kivül. Polgári perek térén , vélemé-

nyünk szerint, a' nyilvános és szóbeli eljárás, esküttszékek nélkül is, ele-

gend biztositéka a' gyors és ép igazságszolgáltatásnak, — T. L.

Espaiia (Carlos), spanyol tábornok, franczia kivándorlottnak fia, kinek

igaz neve : Espaign. A' függetlenségi háború kezdetén vadászcsapatot

állított , 's olyly vitézül viselte magát , hogy csak hamar altábornok lett.

Egyike azon spanyol vezéreknek, kik legjobban tudták a' fegyelmet a'

rendezetlen felkel nép közt fenntartani. 1813-ban Pamplonát vette be.

Ferdinánd viszszajövetele után a' korlátlan monarchia mellett nyilatkozott,

's a' kortesalkotmány helyreállása után , absolutisticus iránya miatt , a'

tarragonai parancsnokságból elniozdittatott. Az ellenforradalom terve

elkészülvén , Espána a' veronai congressusra , 's Francziaországba ment,

's vádoltatik , hogy a' francziák 1828-iki benyomulása Spanyolországba,

a' fr. ministeriumnak általa átnyújtott tervek szerint történt. Miután
Ferdinánd ismét korlátlanul uralkodhatott, E. kíméletlenül követte a'

király ellenségei iránti gylöletének sugallatát, 's oka volt 1825-ben
Bessiires tábornok halálának. — 1827-ben, a' cataloniai nyugtalanságok

alatt, ottani fkapitány lett, 's szokott modorában dühöngött. Ferdinánd

halála után D. Carlos pártjára állott , 's 1833 olta több izben szeren-

csével hadakozott, de túlszigorusága által anynyira felingerelte katonáit,

9 * "^
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hogy 18o9-ben a' vezérségbl letétetett, 's elhatároztatott csapatja által,

hogy a' franczia határra viteasék. Halála szomorú volt, mert azok, kikre

átvezetése bizva volt, üszszckötötték kezeit lábait "s a' Segre folyóba

dobták, honnét holttestét csak néhány naj) nuilva húzták ki. — h.

Espartero (Don Baklomero , Luchanal gróf, Vittoriai herczeg), els
rend grand. Spanyol ország volt régense, a' Don Carlos elleni harczok

egyik legkitnbb hse, született La Mancha tartomány Grauatula köz-

ségében, 17l)2-ben , hol atyja bognár mesterséget zött. Ilyly szegény
bölcsbl jeles tulajdonai az ország legels hivatalára emelték a' nép íiát.

— Szüléi egyházi pályára szánták t. De 1808-ban Napóleon a' spanyol

félszigetre berontván, 's a' honfias érzelmek mindenütt felébredvén: E. is

elhagyta a' kolostort és egy, leginkább ifjú theológokból álló zászlóaljba

állott. Lelkész bátyja közbenjártával a' kadizi kadett-intézetbe vétetett

fel. Innen 1811-ben mint alhadnagy lépett ki. A' mérnöki testtl a' gya-

logsághoz tétetett át Valladolidba. Nem levén megelégedve helyzetével,

a' hadi pályáról le akart mondani. Ekkor gyjtött Don Pablo Morillo

tábornok Déli-amerikába indítandó hadjáratra sereget. E. ki a' tábornok-

nak ajánlva volt, mint százados vétetett fel általa és csak hamar a' tábor-

kar fnöke lett. Ezen helyzet heves véralkatának éppen nem felelvén meg,
ismét gyalog ezredhez tétette át magát, 's mint rnagy, Peruba rendelte-

tett.Több csatázásban vett itt részt, 's mindenütt hsiesen viselte magát és

elhatárzott jellemet nyilvánitott. Vitéz tettei folytán 1817-ben alezre-

des és 1822-ben ezredes lett, 1824-ben a' spanyol hadsereg tönkre tétet-

vén, az ayacuchói kapitulatio folytán a' spanyol uralom a' dél-amerikai

részeken megsznt. Espartero is tehát nagy nev többekkel, mint Nar-
vaez, Rodil, Lopez, , Maroto , Valdes, Laserna, Lanterac stb. viszsza téit

hónába. E' bajtársai késbb többnyire vetélytársai és ellenségei lettek.

— E. mint dandár-parancsnok Logronoba küldetett : de társaival együtt

az ayacuchói fegyverletétel folytán
,

,,Ayaciu-hos-' gúnynevet viselt

honában. Ezen mindnyájokat sért, gúnyos jellemzés szoros kapcsolatba

és társulatba fzte öszsze ket, melyly a' régi katonák, az elbbi szabad-

ságháborúk vitézei által lenézettetett. — E. Amerikában, szerencsés

játék által , nagy vagyont szerzett magának , igen fényes házat vitt éa

kitn tulajdonokkal is birt. Ezekkel logronoi igen gazdag keresked
Santa-Cruz leányának kegyeit szerezte meg magának , kit atyja ellen-

zése daczára nül is vett. Csakhamar azonban, mint hadtesti parancsnok,

Mallorca szigetre küldetett. Innen csak néha ment Barccllonába kitn
szépség nje diadalait megtekinteni. — VII. Ferdinánd királynak nem
levén fimagzata, Don Cor/oí és pártja által élesztve elkezddött azon
heves viszály a' fi- és leányöröködés között , melyly anynyi sok vérbe
került és olyly sok nyomort árasztott Spanyolországi-a. — Espartero, 18.'Í2-

ben nyiltan Izabella öröködése mellett nyilatkozt)tt és 18.").')-ban a' király

holta után a' pulgár háború kiütvén, önkényt ajánlá fel nnigát és ezredét

annak szolgálatára. Biscaya fkonnányzója lett. Cabrera és Gomez rabló

csapatai bolyongtak szerteszét e' részeken, 's Navarra hegyei és szorosai

ers menedéket nyújtottak nekik. Espartero, valamint a' többi vezérek
sem boldogulhattak velük, azonban 18.'5r)-ben altáboriiok lett, 18iU5-ban

pedig, Cortlora cibocsájtatúsával.a' hiulscrcg idcigh-ncs vezérséget nyerte
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el. D. Carlos serege már Madrid eltt jelent meg , azt végveszélylyel

fenyegetvén. Espartero személyes jelenlétével mentette meg a' fvárost

az elfoglalástól. 1836 sept. 17-én kitn vitéz tettei jutalmául az éjszaki

hadsereg fvezérévé neveztetett ki, egyszersmind Navarra alkirályává

és a' bask-tartományok f kapitányává. Ugyanez idben képviselvé is

választatott 's mint a' cortes tagja az 1837-iki alkotmányra esküt tn le.

— 1837. Don Carlos új hadvezére D. Sebastian , Espartero 's a' többi

vezérek feletti több gyzelme után, D. Carlossú Madrid elttjelent meg.

Itt Espartero liadseregének nyilatkozata az akkori hadügyért, Calatravát

megbuktatta. — E. e' tárczával és tanács-elnökséggel kináltatott meg, de

el nem fogadá, hanem Madridot ismét felszabadította, 's D. Carlost több

helyen , különösen oct. 5-én ReíuertánAl megverte és az Ebron átüzte,

Luchana magasit , Ripollt , Solsonát bevette, Bilbaót szinte felmentette.

— Ezek folytán „Luchanai grófnak'' neveztetett ki. — A' spanyol had-

seregben rendkivüli fegyelmetlenség uralkodott. A' katonai lázadások és

boszszuállások mindennapiak. Escalera , Mendíril, és Sarsfteld csapat

parancsnokok saját katonáik által legyilkoltattak. E. minden gondját e'

bajok orvoslatára, a' fegyelem helyre állítására fordította, 's a' gyilkoso-

kat, harcztársaik eltt fbe lövette. — A' csatázások folyvást tartottak, st
nagyobb nagyobb tért nyertek. Esparfero 1838-ban ^wr^-osnárs másutt I>.

Carlos seregét megverte, Giiergét semmivé tette és Estella ostromára sie-

tett, májusban La Pena del Moro igen ers állomást vette- be, késbben
Ramalest és Guardaninót. Ekkor neveztetett ki „Vt'fforiai herczegnek,"

grandnak, a' fr. becsület-legio nagy keresztesének, portugalli kard-rend

vitézének stb. — A' Don Carlos táborábani viszályokat szerencsésen tudta

felhasználni. Különösen Maróto vezérrel többszöri érintkezésbe tette magát.

Ennek azon sikere lön, hogy Maroto 1839. aug. 31-én Esparteronak meg-

adta magát , elbb biztosittatván általa Navarra és a' bask részek

kiváltságainak (Fueros) fentartása iránt. Ezen u. n. bergarai átadási

szerzdést 50 hadtesti fnök irta alá, 's több mint 18 zászlóallj tette le

fegyvereit. D.Carlos kénytelen volt Septemberben Frankhonba menekülni.

— 1840-ben Cubrera ellen folytatta a' hadjáratot. Több izben megverte

e' merész kalandort. Egyik ersséget a' másik után bevette. Es csak-

hamar egész Navarrából kiverte Cabrera seregeit, melylyek a' frank hatá-

rokra menekültek. — A' pártok régi szenvedélyei azonban újabb dühvel

törtek ki. A' „Moderados" és „Exaltados" párt, melyly utóbbi egészen

Espartero mellett nyilatkozott, egyaránt hatalomra törekedtek. A' kor-

mány, E. és pártja megbuktatására két szabadságellenes t.javaslatot

terjesztett el , a' könyv-vizsgálat és községrendszerrl. — E. óva inté a'

kormányt 's királynét, hogy aláírását ne tegye a' t.javaslatok alá; ez azon-

ban azokat mindamellett is aláirta. Igen nagy mozgalom tört ki, Espar-

tero iránta' nép határtalan bizalmat nyilatkoztatott. A' ministerium elbo-

csáttatott. E. korlátlan hatalommal, kormányalakítással bízatott meg.

Madridba menetele fényes diadalmenet volt. Itt ideiglenes kormány-

junta alakult. A' legtöbb nagy város csatlakozott hozzá. A' kormányzó

királyné, ki £. kabinetjét nem akarta elfogadni, 1840 oct. 12-én lekö-

szönt és a' ministeriumot bizta meg , a' cortes öszszejövételéig, az ország

kormányzásával. Espartero, a' talán csak ijesztésre irányzott lemondást
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komolyan eltogadta , 's lírisztina Frankhonba tsívozott. — Most mint
elnök minister vette át E. a' kormányzást. — 1841 máj. 8-án regeusnek
választatott. — Kormányzása erélyes , ügyes , 's határozottan szabadelv
volt. A' rendet mindenfelé biztosítani törekedett. A' valenciai és pampe-
lunai mozgalmakat elnyomta. Diego León tábornoknak a' királyné elrab-

lására és a' sereg elcsábítására irányzott terveit kijátszá. D. Leont pedig

tbe lövette. A' nyugtalan bask tartományokat megfékezte. Barcellonát

racghóditütta. Legtöbb ellenséget szerzett magának egyházi üdvös retbrni-

jai által. Számos kolostor eltöröltetett, több lelkész elniozdittatott. Az izgató

pápai küldött elfogatott ésszámüzetett Espartcro kormánya alatt; az 1841
jul.21-ki rendelet pedig az egyház öszszes javadalmait nemzeti vagyonnak
nyilvánította, 's a' clerus javainak eladatása elhatároztatott és az egyházi
költségekre bizonyos mérsékelt öszveg határoztatott. A' pápa intései 's

imái nem használtak. Espartero megmaradt szigorú elveinél. Az egyház-
nak Rómátóli függetlensége kimondatott, stb. A' clerus mindent elköve-

tett a' népnek felizgatására. Ez, vakbuzgalmánál fogva, vakon hódolt

annak. A' szükség és pénzzavarok kedvez alkalmul szolgáltak az

Espartero elleni izgatásra. E' bajok mind Esparterouíik tulajdoníttattak,

's felejtve lön, hogy anynyi jót tett, hogy a' békét némileg helyre állí-

totta, Angliával, Belgiummal, és Ecuadorral kereskedelmi szerzdéseket
kötött, a' haytivali háborút 1843-ban bevégezte, stb. Mindenfelé szapo-
rodtak ellenei. Knsztina külröl folyvást izgatott , 's a' fr. kormány is elö-

segité e' befolyást. így keletkezett a' franczia befolyás alatt álló , úgy-
nevezett nemzeti párt, melyly az angolokhoz vonzódó Espartero ,,Anglo-

Ayacuchos'' pártja ellenében állíttatott fél. A' tartományokban mozgal-
mak ütöttek ki. Az ellenségeskedés terjedésével E. ellen a' moderadóh
és progressisták egyesültek. így következett be bukása. Lopez volt ellen

pártjának fnöke, 's ez mindent elkövetett megbuktatására. 1843 május-
ban kivitte az általános amnestia elfogadását, melyly az országot a' mode-
radók ármányainak és merényeinek vetette oda. Ezután a' derék Zur-
bano tábornoknak , ki Barcellona megfékezésében sok érdemet szer-

zett és az angol szellem Lí/ía(/e állami titkárnak elbocsátása követelte-

tett Esparterotól. Május 20-án a' ministeriumot elbocsátotta és a' cor-

test feloszlatta. — Most az ultramontán apostoli és moderados párt izga-

tása , barátok és papok lazítására az ország minden részcin mozgalmak
ütöttek ki. Egész Catalonia , Saragossa, Valencia, Sevilla, Figueras.

Granada és Andalusia lángba borult. — E. Valencia ellen ment. De a' bar-

cellonai junta E. letételét kimondotta és Izabellát teljes korúnak nyilat-

koztatta. Mindennap több és több csapat pártolt el. Narraez haza érkez-
vén, az öszszes vezényletet átvette és 1843 július 23-án Madridba bevo-
nult. A' királyné Lopezt bizta meg kormányalakítással. Ez, Serntno és

CahaUero ideiglenes kormányt alakítottak, melyly íJ-s/^f/r/cro/ honárulónak
mondta ki. jNIadrid megadván magát, Espartero, Voxáoxíin át Sevilla ellon

ment, 's azt Tí/w //a/e/í/í<'/ ers ostrom alá vette. De kénytelen volt volo fel-

hagyni erélyes ellcntállása miatt. — Cadixba menekülvén, itt leköszön
iratot bocsájtott ki. Ezt késbben Lissabonban viszsza\c)nta és óvást t^n

minden ellen, mi távollétében történek. Innen Angoltuldrc vonta magút,
líül kitl'ui tiöztclcttcl f()ga»ltatott mint spanyol rcgons, ámbár az aug. l»-l
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rendelet t minden czim-rang- 's hivataltól megfosztotta. Az eltávozott

E. pártját a' városok egymásután elhagyták. Számüzetési ideje alatt a'

progressista-párt többször tett lépéseket hazabocsátatása iránt. Különö-
sen 1 847-ben Mendizabal. — Sz. I.

Espronceda (Jósé) Spanyolhon jelesb ujabb költinek egyike, ki igen

kedves olvasmányokat nyújtott a' közönségnek , szül. 1808-ban Almen-
dralejoban Estremadura tartományban. Kiképzését részint Madridban,
részint külföldön nyerte. 1834-bcn lépett fel az irodalom terén ,,Sancho

iSo/c/a«a" müvével. Ezt követte vígjátéka :,,Sem a nagi/bátya , sein a'

sógor (Ni el tio , ni el sobrino)." Mint lyrikus azonban leginkább kedvel-

tetik. 1840-ben jelentek meg tle : ,,Poesias"' (Madrid). Meghalt
1842-ben. — Sz. I.

Esqiiiroi (János, István, Domonkos) igen híres franczia orvos, szül.

Toulouse-ben 1772-ben, A' mathematikai tanulmányokat csakhamar
gyógytannal váltotta fel. 1794-ben a' narbonnci katonai kórházakban
alkalmaztatott. 1803-ban tanár, és 1811-ben Parisban a' ,,Salpétriére"

kórházban rültek orvosa lett, 's e' téren igen sok érdemet szerzett

magának. Beutazván egész Frankhont, mély vizsgálat alá vette annak
minden tébolydáit. E' tái'gyban tanítással is foglalkodott , felolvasásokat

tartván a' lelki betegségek gyógyitásáról. Felhívására bizottmány alakít-

tatott a' tébolydák javitására,'s is annak tagjává neveztetett ki. Késbb
a' becsületrendbe, és a' kir. orvosi akadémiába is felvétetett. Igen kitün-

tette magát egy párisi magántébolyda buzgó és jeles vezénylete által.

Rouleben pedig maga alapitott rültek házát. 1830 a' júliusi napok
után , a' forradalom jogosságát el nem ismervén , minden közhivatalát

elveszte. Ekkor Charentonba vonult, és kizárólag az itt általa alapitott

tébolyda vezetésére szentelte érdemdús életét, melyly 1840-ben végzdött
be. Az emberiség irányában felejthetlen szolgálatokat tett. Számtalan sze-

rencsétlenuekviszszaadá az öntudatot, az ész kialudt szikráját. Es e' téren,

mint iró is hasznosan mködött. A' lelki betegségek gyógyitásáról számos
munkája van; ezek dr. Hille által Dresdában öszszeszedettek és 1827.

„Esquirols allgemeine und specielle Pathologie , und Therapie der Seelen-

störungen'^ czim alatt kiadattak. Igen jeles ,,Des maladies mentales con-

sidérés sous les rapports médical, hygiénique , et médico-legal" mun-
kája is, melyly 2 kötetben Parisban 1834-ben jelent meg, németre

fordítva 1838-ban Bernhard által. — Rendkívüli szorgalma, a' betegekkeli

emberséges bánásmódja, éles belátása, a' segít természet alapos vizsgá-

lata, és a' legegyszerbb gyógyszereknek szerencsés választása korabeli

legels tébolyodottak orvosává tették a' legitimista Esquirolt. — Sz. I.

Esslair (Ferdinánd) az ujabbkori leghiresb német színészek egyike ;

szül. 1772. Eszéken. A' természettl magas hsi termetet, hatalmas han-
got, élénk képzeldést 's mvészi tapintatot nyervén osztalékul, egye-
nesen színésznek született , 's élte 23-Ik évében lépett fel elször Inns-
bruckban. Több helyen játszva, sok életszükséggel küzdött, míg neve
tiszteltebbé 's keresettebbé lett. Végre a' karlsruhel és stuttgarti udv.

színházaknál talált nyugodtabb helyzetet, hol nagyra ntt adósságait

kifizetheté. Színészi tehetsége csak ekkor (1814 körül) fejlett ki egész

nagyságában, 's mind a' magas tragoedlában (mint : Thesseus, Teli,
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Wallenstein, Le:u), miiul :i' polgári szinjutékban (p. o. Iffland darab-

jaiban, nevezetesen mint ,,t()va(lász") els rcnilii szinészszé lett Euró-

pában. 1818-ban már harmadszor házasodván , a' bajor királyi müneheni
szinházhoz ment , mint rendez, 's ezen szinháznak hoszszasb ideig volt

tdísze. Késbb nyugalmaztatván , testi ereje hanyatlásával daczolva,

vendégszerepeket adott Németország elkelbb szinj)ad;iin, 's a' pesti

német színpadon is láttuk öt kedvenczszerepeiben, különösen ,,Learban"

,,Eezctárusban" 's a' „Fvadászban". Még nagysága romjaiban is min-

denfelé tetszést aratott, bár Wallensteint, 's egyéb hsi szerepeit mind-

inkább túlságig háziasán kezdé játszani. L'tolsó mutazásai egyikén,

Innsbruckban, els fellépése helyén, halt meg 1840. Nem anynyira

mélyebb tanulmány, mint helyes, ritkán csaló érzék a' jellemek felfogá-

sában, való érzéssel öszszekötve, 's biztos tapintat azok viszszaadásában,

tették Esslairt nagy szinészszé. £,s-i.7í/?;'nek, mint egykor Flecknek, csak

a' természettl nyert erket kellé igénybe venni, hogy müvészszé legyen.

Ha ösztönét követé , sohasem hibázta el a' helyes mvészeti utat ; ha

pedig a' szrszálhasogató birálat szabályai szerint indult, azonnal képte-

lenségekre tévedett. Igazság, természet 's nagyság vala játékában, "s

mindezt kevés eszközökkel 's erltetés nélkül tudá elteremteni. — h.

Este (August Frigyes), ezredes, III. György angol király hatodik fiá-

nak, Süssex berezegnek fia, korunkban azért nevezetes, mivel a' nagy-

britanniai vagy legalább a' hannoverai trónra tárta igényeket 's ezáltal

érdekes publicistái vizsgálatokra szolgáltatott okot. Igényeinek alapja ez:

Sussex berezeg, ki 1773. született, 1793-ban mart. 21-én Rómában, hol

akkor tartózkodott, Dunmore skót gróf egyik leányának, Murraij Augiista

ladynek, ki anyjával 's nvérével együtt ekkor szintén Rómában volt,

Írásbeli házassági Ígéretet tön, mire azután rövid id múlva egy mind
eddig ismeretlen pap eltt megtörtént az egybekelés. Mindez titokban

ment véghez mindkét fél szüleinek tudta nélkül 's maga az öszszeadó paji

, sem ada bizonyítványt az egyházi ünnepélyes szertartás megtörténte

fell. Ezen okból uj egybekelést rendezett a' berezeg Londonban, hová
1793 év folytán a' ladyval együtt visz-^zatért. A' nélkül, hogy polgári

állásukat elárulnák , a' berezeg Frederik , a' lady pedig Murra;/ Augusta
név alatt Londonban St.-Georges egyházi kerületben három izben kihir-

dettetének, 's ennek folytán bevett szokás szerint öszszekelének , minden
kiséret és pompa nélkül *s mindkét fél olyly egyszer öltözetben, hogy
a' lelkész alsóbb polgári állású személyeket gyanított bennök. 1794. jan.

13. lady Augusta fiat szült, a' mostani Este Auyust ezredest, mialatt a' ber-

ezeg Lissabonban tartózkodott. Csak ekkor lön a' titok fölleplezve, mire a'

kir.tít.tanács elrendelé a' vizsgálatot. lU.Gijörgy azonban már 1772. adott

ki egy törvényt, minél íogvafiának lady J/«/-/7í//vali egybekelésétérx ényte-

lennek nyilvánitá. E' t(>rvényre(líoyal-marriage-at't) a'kir.ilynak, két fivére

(GloHcestír és Cumhcrhuul hgek) házasságaivali elégületlensége szolgiílta-

tott alkalmat,kik ha.soid(')ul rangellenes házassiígokat kötöttek.A' kirjdynak

ebben azon jogot biztositá a' j)arlament, hogy //. (Jgoryy minden utódá-

nak házassági egybekelése mindenkor az , mint az uralk«>d(') esaláil fejé-

nek megegyezí'se :íltal ffltételeztessi-k. l'iZen törvény alapján adá be a'

korojiuügyvcd lady Murruy Auyusla «'lleni viidját az érseki törvényszék-
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nél (court of arches), minek eredménye az lön, hogy a' herczeg házassága

1794, jul. 14-én kelt Ítéletnél fogva teljesen érvénytelennek és semmisnek

nyilvánittatott. Azonban együttélésök folyvást tartott ezután is , 's a'

herczeg nem kiméit semmi fáradságot , hogy házasságának törvényes

megersítését kinyerje, st ez esetre le is akart mondani minden igényrl,

mik t mint a' királyi család tagját illették. Csak 8 év múlva, midn Mur-

ray Atigiistától 1801-ben Estei Augusta Emma leánya született, vált el

a' ladytól, ki 'lAmeland nevet vévén föl 's hannoverai grófnvé emeltet-

vén, 1830-ban Rómában meghalt. A' mi ezen házasságnak különös érde-

ket nyújt, az azon körülmény, miszerint ///. György fiai egymásután mind

gyermektelenül haltak el, igy/F. Giyö/'(/f/ király, igy a' Yorki herczeg 's

I V. Vilmos király is ; Kent berezegnek csak egy leánya maradt, a' mostani

királyné Viktória : Cumherland berezegnek, a' mostani hannoverai király-

nak csak egy beteges fia 's ettl egy unokája van , mindezeknél fogva

könynyen Sussex herczegre 's törvényes utódaira nézhet a' hannoverai

korona, st Viktória királynénak örökösök nélküli halála esetében az

angol trón is. Szájuos izben iparkodott ennélfogva d'Este Angvst ezredes

születése törvényszerségét 's örökösödési jogát bebizonyítani. E' czélból

elébb néhány angol iratban kezddött meg a' vita, utóbb több német jog-

tudós támadt, kik d'Este igényeinek védelmére léptek fel : Klüber (Ab-

handiiingen und Beobachtungen filr Geschichtskunde, Staats- und Rechts-

icissenschaft , 1834.) és Zachariá (Rechtsgntachten íiber die Ansprüche

Avgiists von Este anf den Titel, die Wíirden und Rechte eines Frinzen des

Hauses Hannover , 1834). Ezen védiratokra több czáfirat jelent meg p. o.

Schmidt professortól {Über die Thronfolgeordnung in Grossbritannien u.

Hannover und die Ansprüche der Geschwister von Este , 1835.) 'segy másik

Eichhorntól (Prüfung der Grundé, mit welchen Klüber und Zachariá die

Rechtsgiltigkeit und Standesmassigkeit der von dem Herzoge von Sussex

und Lady Auguste Murray im J. 1793 geschlossenen ehelichen Verbindnng

behauptet worden ist, 1835). D'Este ezredesnek minden e' tárgyban tett

lépései sikeretlenek maradtak 's az egész ügy, melyly úgyis csak a' mostani

Iiaunoverai királyos koronaörökös halála után nyerhetne gyakorlati fontos-

ságot, teljes feledésbe ment át. Megh. Londonban 1848-ki dec. 28-án.

—

P.

Estei ház. Az eredeti régi Esteház 1796-ban halt k'i III. Hercules

modenai hgben; ennek leánya Mária Beatrix, Ferdinánd austr. fherczeg

hitvese lett, fia, IV. Ferencz által az uj Esteház alapitója, ki az olasz

királyság feloszolta után 1814-ben Modenát kapta herczegségül. Ferdi-

nánd 's Mária Beatrix gyermekei: IV. Ferencz modenai, massai 's carrarai

hg., ki szül. 1779-ben, 's megh. 1846. (1. ezt); Ferdinánd cs. k. tábornagy,

's egykor gallicziai , majd erdélyi cs. biztos, szül. 1781-ben, meghalt

1849-ben
, (1. ezt) 's Maximilián , a' német rend nagymestere szül. 1782.

— IV. Ferencz modenai berezegnek Mária Beatrix sardiniai hgntl való

gyermekei : V. Ferencz mostani modenai, massai 's carrariai herczeg,

szül. 1819-ben, 's nül vette Adelgundát, Lajos bajor király lányát 1842.;

(1. ezt) — Ferdinánd szül. 1821-ben, nül vette Erzsébet föherczegnét,

József nádor leányát 1847-ben ; Mária Theresia , Henrik bordeauxi hg.

(chamboiJi gróf) neje, szül. 1820.; 's Mária Beatrix, Don Jüan Charlos

Mária Isidor de Bourbon spanyol infans neje, szül. 1822. — ez.
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Esterházy (Galanthai) ; si magyar íocsalád, melylynek egyik ága
késbben német birodalmi herczegi czimet nyert, 's olyly roppant vagyont
szerzett, hogy majoreíicoja az osztrák birodalom leggazdagabb földesura
lenne, 's több mint 1 milliónyi évi jövedelemmel rendelkezhetnék, ha
nem kcvésbbé ro])pant adósságtömeggel nem terheltetnék, minek követ-
keztében a' lezárolt javak ura csak 80 ezer forintnyi apanaget élvezhet.

Az Esterházyak törzstájának gyökere, mint a' családi büszkeség hiszi,

egész j\V//író(//(/ megy tel, 's nevét Attila maradékától, Ester z- vitéztl

veszi, ki 9()9-ben Pál nevet nyert a' keresztségben. 1238-ban oszlott a'

család két ágra, melylyek egyike az llléshá:^/ grófi nemzetség, melylynek
férfi ága 1838-ban halt ki a' jeles Jslván grófban (1. Illésházy). — Az
15*J4-ben meghalt IV. Ferencz maradékai alapiták a' most is virágzó
csi'szneki, z-óli/oini és fraknói ágakat, melylyek közöl az utóbbi 1626-ban,
a' két elsbb lG8G-ban emeltetett birodalmi orófsáora. A'/í'í'/í"WÓ« áo-ísmét

a pápaivii és fraknóirA oszlott, melyly utóbbi lG85-ben lett birodalmi

herczeggé. — Ezen csaiádág 1804-ben a' Frankenben fekv Edelstetten

uradalomnak De Ligne herczegtöli megszerzése által tagja lett a' német-
országi uraik, fejedelmi testületnek, de csak 1806-ig, midn a' kis, ',,„

négysz. mfdnyi, 's 830 lakossal biró Edelstetten bajor felsbbség alá került.

A' jelenlegi grófi ház több ágra oszlik, a' tataira, 's cseklészire, melylyre
a' herczegi ág kimúlta után a' herczegség 's majorátus néz, zólyomira,

csesznekire és hallewylire. , melylyek ismét több alágakra szakadnak. A'
hallewyl'i külföldön él, 's belle László, ki 1797-ben szül. franczia hadi

szolgálatban van, Bálint pedig, ki 1814-ben szül. a' svéd udvarnál volt

követ. A' tatai gróf jelenleg Miklós , szül. 1775-ben, kinek Roisin Fran-
coise fr. marquisn nejétl szül. gyermekei közöl nevezetesek : Vál gr.

szül. 1806-ban , kitünteté magát a' m. ellenzék harczaibani folytonos

lelkes részvét, 's késbb, mint komáromi nemzetrségi ezredes, rettent-

hetlen bátorsága 's kitartása által , melylyet az ostrom alatt bizonyitott ;

a' komáromi capitulatio után külföldre ment ; Móricz szül. 1809, 's az

austriai diplomatiánál szolgált , mint hollandi követ. — A' cseklészi ág
tagjai voltak, a' mérsékelt ellenzékhez tartozó jeles és köztiszteletüJósíe/"

és Mihály grófok, amaz szül. 1791 ; ez 1794-ben, és Károly volt gyri
fispán, 'sheiy. flovászmester több pozsonyi országgylésen sz. 1799-beu.
— A' zólyomi ágból való gr. Kázmér, szül. 1805, az 1839-iki ország-

gylésen kitn ellenzéki tag a' frendi táblán, ki azonban késbben
egészen viszszavonult. — A' cseszneki ág öregebb lineájából való Mihály
gr. az ellenzék , 's a' pesti és debreczeni országgylésen a' honvédelmi
bizottmány tagja, szül. 1783-ban.

A' herczegi ágból, több nemzedéken át, kitn diplomaták 's fényes

hivatalnokok váltak , kik azonban nagyszer pazarlásaik által nagyon
megrongálták a' dúsgazdag ház vagyoni álhUát. Miklós József, unokája
az 1713-ban megholt 's kitn katonai érdemeiért herczegi rangra emelt
nádor IV. fálnnk, követséget viselt több uchiunál, 's 1790-hen halt n)eg,

mint tábornagy és titk. tan;icM).s. Szerette "s iipolta \\ nivészetcki't,

különösen a' zcMiét. Kismartoni kastélyiiban alajiitott zciiciskolájiíból olyly

férfiak kerültek ki, nnnt Haydn és Fleyl. - IV-ik Miklós hg. austr.

táb()r.r<zernugy , szül. 1765-bcn, kafouii '.•^ di|)Iomata \ ult egvszersniind,
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és mint eldei, szenvedélyes barátja, ápolója a' tudományok- 'e mvésze-

teknek. Ö alapította a jeles Esterházy-képcsarnokot Bécsnek Mariahilf

külvárosában, melylyre nézve csak az a' sajnálatos, hogy a' mvészeti

tárgyakra nézve különben is gazdag Bécsben, nem pedig a' magyar haza

ivárosában állíttatott fel, késbben pedig, midn a' tulajdonos herczeg

hazalisága az ebben fekv botrányt felfogá, a' család kötelezetti^égi viszo-

nyai az átköltöztetést meg nem engedek, ugyszinte a' jeles Esterházy-

köuyvtáruak , 's érez- és csigagyüjteménynek , melylyeket szakértk

tanácsa szerint, roppant költséggel állitott öszsze. Pompás nyári lakhelye,

Kismarton, melylyet nagy elszeretettel ékesített fel, ugy Esterháza \s

a' tudományok 's mvészetek minden ágában tömérdek kincset mutat fel.

Hires zenekara Haijdn József vezérlete^ alatt állott, 's a' nagy szellem itt

teremte müvei nagy részét. Ó volt, hir szerint, 1809-ben Napóleon által

Magvarország királyául kitzve 's a' m. koronával megkinálva. Megh.

1833-ban Comóban", hová a' természetnek, mvészetnek 's gyönyörnek

élve, viszszavonult. Tömérdek, 's magas helyzetét is túlhaladó pompa-

szeretetének következménye lett , hogy végtelennek látszó jövedelme sem

volt neki elegend , 's gyakran pénzzavarba jött. — Fia :

Esterhá-iii Pál Antal hg., volt londoni nagykövet 's 1848-ban magyar

külügyi minister, szül. 1786. mart. 11-ikén, 's nül vette 1812-ben

Maria Teréziát , Thurn-Taxis Kár. Sánd. herczeg leányát , ki megh.

1827-ben. E' házasságból született a' berezegi czim 's majorátus örököse

Miklós 1817-ben, ki Jersey Sarah grófnt, a' szabad Britthon leányát,

vette nül , és már több figyermeket nemzett. — Pál Antal hg diplomatái

pályára készült, 's 1810"olta dresdai követ volt, késbben, az általános

európai restauratio után , rendkivli nagykövet lett a' londoni udvarnál,

hol 1830-tól 1838-ig, mint a' londoni conferentia tagja, nagy részt vett

az euró])ai béke fentartásában. 1842-ben követi állásáról lemondott, 's

magánéletet élt ; 1847-ben mint soproni fispán, a' m. természetvizsgálók

's orvosok soproni nagygylésének elnökségét viselé, és általában, a'

hazai 's nemzeti ügyek 's érdekek iránt , melylyektl olyly sokáig távol

maradt , mindinkább felmelegedett. — 1848. mártiusán ,
gr. Batthyány

Lajos nyerte meg e' fényes nevet ministeriumának ; 's hg. Esterházy újjá

szült hazája iránti kötelességének tartá a' bécsi udvar melletti, felsége

személye körül lev, 's közönségesen bár hibásan külügyinek nevezett

tárczát elvállalni. Pulszki Ferenczet választá maga mellé státustitkárnak.

A' bécsi m. ministerium feladása volt , az austrlai és magyar minister-

tanácsok közti közvetítül szolgálni. Azonban az austriai ministerium,

bár személyeit 's elveit minduntalan változtatá, 's az úgynevezett „SícAer-

heilsausschuss"-uak, az Aulának, 's a' fvárost mozgalomba hozni ért
minden ügyes izgatónak készen engedett, a' magyar ministerium elle-

nében mindenkor bizonyos felsbbséget aíFectált , annak jegyzékeire kité-

rleg felelt ; ha a' két ministerium küldöttsége öszszejött, az austriai

küldött tag köz'Wiségesen azt nyilatkoztatá , hogy neki egyedül arra van

utasítása : meghallgatni, mit ajánlanak a' magyarok, de részérl serami

indítványt nem tehet A' custozzai gyzelem után az austriai ministerium

nyíltan fciiépett ; elkészült a' hires Staatsschrift, melyly a' Magyarország-

gali viszonyra , mikint azt a' ministerium felfogá , teljes világot vetett.
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Az augustus végén Bécsbe érkezett ministeri küldöttség , gr. Batthyány
és Deák olyly modorban togíidtattak, melyly hivataluk további viselését

lehetlenné tévé. Esterházy hg. is észrevéve, bogy aug. olta az udvarnál
igen hidegen láttatik, 's az ügyek íenyegetö fordulatot vesznek ; és sept.

els napjaiban letette ministeri tárczáját. Azóta magános életbe vonulva,
csendesen él ; de hségét az uralkodóház iránt , fiával együtt, mindenkor
szeplötlenül megtartá. Esterházy herczeget egy pillanatig sem lehet a'

forradalmiak közé számitani. A' mártiusi eredmények kinyeréséhez ugyan
határozottan járult ö is, tanácsolván fejedelmének, hogy csak ez utón
lehet a' birodalom drágakövét, ^Magyarországot, megtartani, de éppen
neki jutott azon hely, melyly loyális érzelmével igen egyez volt. Neki a'

korona- és alattvalói közt kellett közvetít szerepet játszani. E' helyet

is azonnal elhagyá, mihelyt az eljárás azon térre ment át, melyly loyális

érzelmeivel ellenkezett. Lamarthtenek szavai illenek rá : ,,Nem kereste az

okot, miért hogy oltalmazza, mint nemesember, a' nemességet ; mint
royalista, a' királyt ; mint alattvaló, a' thrónt." — Ugy látszik, éles

diplomata-szeme mára' mártiusi napokban látta a' kikerülhetlen jövendt,
's fülei már septemberben hallották az orosz álgyuk dörgését. Korán
megszagolta a' vérszagot, 's ministeri munkássága csupán a' kir. levelek

's parancsok ellenjegyzésére szorítkozott. A' Bécsben meg-megjelen
magyar küldöttségek Irányában lovagias, vendégszeret nagy ur volt, a'

politikában kevés részt vett, vészes bonyodalmakba nem bocsátkozott.

Hihetleg örült , midn september elején uradalmaiba vonulhatott. — A'
mi hg. Esterházy személyes jellemzését illeti : teljesen kimvelt 's kita-

nult udA ari ember, ragyogó nagyúr modorában, hajlamaiban, szokásaiban
;

tapasztalt diplomata 's hoszszas tapasztalás által edzett tapintatánál

fogva , biztos politikai hévmér. A' diplomatia e' sima veteránja anj-nyi

udvari leget szívott már be , hogy abban tökéletesen otthonos. Elénk,
elmés, udvarias, salonszerü ; a' kabinetben ügyes 's gyors dolgozó ; az

angol okos 's elre látó diplomatia neveltje. St. jamesi követsége Idejébl
sok anecdoton kering felle, melyly nagyszeren jellemzi a' büszke magyar
oligarchát. A' l(>-ik század gazdag 's pompás magyar mágnása egyesülve
a' 19-lk század angol lordjával. Ezért a' radlcal-pártnak nem is volt soha

kedvencze ; angolos 's nagyúri nríodora nem engedte nagy fokra hágni

népszerségét a' democratáknál. O ezzel keveset gondolt ; ment a' maga
utján, 's mint ügyes diplomata, annak Idejében félre vonult a' sodró ár

ell, melyly olyly sok embert, jókat 's roszakat, magával ragadott. — Y.
E^zék, sz.k. város, Slavoniának legkitnbb, mveltebb, 's iparosabb és

legnagyobbjövendjü helye, a' Dráva jobb partján, 1 1,000 lakossal, kik kö-

zül 8860 r. catlí. 2040 óhltü, 34 reform, a' többi izraelita; nyelvre nézve

nagyobb részint cath. és óhltü ráczok, számos német, kevés magyar. Vero-
cze megye kei'cskedése 's ipara itt központosul; átmeneti kereskedése igen

fontos ; f kereskedési czikkck : gabona, fa, sertés, szarvasmarha, stájer

vas és deszka, baranyai és szerenú bor, bácsi kender, gubacs és gyümölcs.
Kézmvese már 1 H31-l)cn ()1M) találtatott, 's volt 9 kávéháza, 228 ven-

dégfogad('»ja 's csapszéke, 17 szatócsa. Ali alsi't- (!s fels-városból '.«<

majorságlxd. Vára hármas sánezczal 'a bást) ákkal van kerítve, 1 hidas

kapuval; benne tiigas tér a' hajdani k(M-niánysz('ki é|MÍl(tfel '-^ egyéb k«)z-
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épületekkel. A' Dráva túlsó partján lev fellegvár védi. Ezen vár a'

magyar forradalomban elbb nevezetes, de késbben igen gyáva szerepet

\-dtszott.Gi'. BatlhyányKa:imér baranyai fispán 's kormánybiztosnak 1848.

oct. 19-kérl az országgyléshez küldött tudósitása szerint, az eszéki

várban , hol Jomcs volt a' várparancsnok, oct. 18-ikán a' magyar zászló

kitüzetett, 's a' SrtWí/or Vasa Zanini ezredekbl álló várrség, kivévén

a' Zanini ezredbeli tiszteket, a' magyar ügy mellett nyilatkozott. Gr. Bat-

Ihyány a' baranyai mozgó rsereg egy zászlóaljával és egy álgyu telep-

pel oct. 22. Eszékre bemenve, a' várat megszállá , 's a' Biinyik horvát

biztos által belielyezett megyei 's városi tiszti kart és postatisztséget leté-

vén, a' régi tisztikart viszszaállitá. A' Zanini ezredbeli nem magyar tisz-

tek elbocsáttatásukat kérték 's mégis nyerték. A' ráczoktól lakott alsó

városba pedig néhány száz péterváradi határr vonult be Csórics övn^gy

vezérlete alatt, ezeket azonban gr. Batthyány elzé, 's a' rácz ajkú, vallású

és szellem városrészt lefegyverzé. A' városi lakosok kegyelmet kértek és

nyertek. Batthyány ezentúl a' várban maradván nagyobb felügyelés 's

ellenrség végett, idnkint több kiütést tett a' vidékre , nevezetesen nov.

13-ikán Diakovár felé, melyly alkalommal Csepinnél jelentékeny ütközet

történt, melylyben Vásárhelyi István százados tünteté ki vitézségét; nov.

15-én pedig Vukovár felé, midn Szarvasnál, Eszékrl 1 órányira, nyert

gyzelmet, 's álgyut és zászlót foglalt el, melylyek az országgylés által,

vitézsége jutalmául, neki ajándékoztattak; végre dec. lí)-én ismét Cse-

pin felé, midn az iíju Vásárhelyi Istrán elesett. Ezen ütközetekben külö-

nösen Rácz Sándor rnagy és gr. Schmidegg Károly százados vitézségét

emelé ki a' hivatalos tudósitiis. Jorics lielyébe akkor, midn gr. Batthyány

Eszéket elfoglalá, £í/ertáborn. neveztetett a' magyar kormány által eszéki

parancsnokká, 's mellé, mintegy ellenrségül, Földváry Lajos, Rácz Sán-

dor 'sat. született magyar rnagyok, 2400 mázsa lporral elegend pénz-

zel 's eleséo-oel volt a' vár ellátva, az rsereo- száma közel 5000-re ment.

Gr. Batthyány Kazínér, nem bizván az rseregbeli tisztek szilárdságában,

febr. elején elhagyta Eszéket , 's Debreczenbe ment a' vár biztos megtar-

tásának módjairól tanácskozni; 's alig hogy kivonta lábát, a' vár azonnal

feladta magát, a' várrség lerakta fegyverét, 's b. Trebersberg ostromló

tábornok azonnal bevonult a' roszul védett várba 3 zászlóaljával. Történt

ez 1849. feb. 14-kén. Elfoglaltatott ez alkalommal , a' Soldatenfreund

tudósitása szerint, 614 álgyu, 2000 mázsa lpor, 74 lófogat, 34 ezer pft.

's nagy menynyiségü élelemszer. A' debreczeni országgylés 's kormány
igen megboszankodott e' váratlanul sújtó esemény felett, 's febr. 27-ki

ülésében határozatot hozott, hogy : ,,mindazon tisztek , kik az eszéki vár

feladásánál jelen voltak , mindaddig becsteleneknek és hazaárulóknak

tekintessenek, míg a' hadi törvényszék eltt vétlenségüket be nem bizo-

nyítják". Elitélve azonban, és büntetve egy sem ln. — Y.

Esztergami székesegyház (Basilica.). Ennek, melyly nagyszerségre
a' római sz. Péter egyház után törekszik, 1821-ben Rndnay Sándor hg.

primás eszközlésére Pakh-Kühnel épitész terve szerint tétettek le alapjai.

Pakh halála után (1839.) az épités folytatását a' dicséretesen ismert Hild

épitész vette át , és vezette az utóbbi idkben Kopácsy József hg. primás,

st ennek utóda Hám János alatt is, az eredeti tervtl eltér némelyly
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raódositásokkal. A' régi vármunkák, és házak, ezek között az is, mclylypt

a' hagyomány sz. Jstráti születés- és lakhelyének tartott, lehordattak,

hogy a' szükséges tér k('t egyenl osztályban megnyerhet legyen. E*
kíméletlenség valóságos bn a' magyar nemzet története és a' tudomány
ellen, 's annál súlyosabb bün , minthogy olyly férfiak követték el, kiktl
az, ha már csak tudományos miveltségüknél fogva is , legkevésbé vala

várható. E' tisztes régiségeknek, melylyek egy nemzet történetében
minden megbecsülhctés fölött állnak, a' török uralom korszakán kellett

átvergdniök , hogy késbbi korban Barkóczy és Rudnui/ érsekek, a'

haza gazdagon adományozott fpapjai korában és ezek rendelésébl pusz-
títtassanak el. Jelenleg azon két ó-német egyház közöl , melylyek hajdan
az esztergami kies hegyet ékesítek, 's a' hajdankor viharai fell mint
hséges hírmondók egész a' XVIII-ik század vége feléig tatár török

és német pusztítás daczára is f'enmaradtak, csak kevés kmaradvá-
nyokat találhatni 's egészben csak olyly munkákból ismerhetni azokat,

melylyek egykori fényes állapotukat leírják. Érdekes könyvet adott

ki e' régiségek fell Mathés N. János 1827-ben, ki e' megbocsát-
hatlan lerombolásnak és pusztításnak 1819. és következ években szem-
tanúja volt. Az emiitett lehordásnak oka abban rcyllk, hogy a' tervkészí-

tésben a' hajdan tisztes emlékei iránt semmi figyelem sem volt; hanem az

uj nagyszer épület alá , a' hely , mint tabula rasa gondoltatok. — Maga
a' káptalanbeli urak lakására szolgálandó tojásdad félkör alakú tér 1500'

hoszszu és 1152' széles helyet foglal el. A' régibb minta szerint 24 kano-
noki lak, mindenik két emeletes, teszi az elllpsis hoszoldalát, melylyekhez
félül még két épület, papnevelintézetül, levél- és könyvtárul csatlakozik.

De az ujabb módosítások szerint , melylyek Mathés Albert erre vonatkozó
munkájában láthatók, hol az illet mértékek alapja is feltüntetve van, ez

épületek félkör alakja nem fog kivitetni. A' tér, melylyen maga az

egyház áll, fol vau valamivel emelve a' káptalan tér fölött. A' föijárás

hozzájok két obeliszk, és két aegyptusi stylban épített kapun vezet. Az
egyház eltti térnek 2040' hoszsza és 60' szélessége van. Magának az

egyháznak szélessége 336' a' primási lakkal, melyly oldalához fog építtetni,

együtt véve, hoszsza 660', magassága pedig 61'. — Az elrész homlok-
zattal van éke'^itve, melyly 10 corlnthi oszlopon, és '2{) pilasteren nyug-
szik; a' szögi'észekhez pedig klszökell tornyok csatlakoznak, melylyekben
6 óra van. A' dunai homlokzatot 4 pilaster ékesíti. Az egyház közepe
fölött magas kúp emelkedik, 250' magas és 82' átmérj, 24 oszlop ,

30'

magasságú, 18'-nyi gerendázattal, viseli a' kúp fedelét, melyly 12 félkör
ablakon nyeri a' világítást. A' fölötte lev tér a' kúpholtozatlg az ó és uj

szövetségbl vett jelenetekkel van basrellef munkával köri)skörül ékesítve.

A' kúp Hild terve szerint nem kapott lámpát , hanem csak rézfedelet

félkör feszítésben, melylyen közvetlenül nyugszik a' kereszt. A' kúp
alapján a' 4 evangélista szobra áll. Magát az egyházat a' lapos tet
magasságában folyos(') környezi 's számos szobor, Casagrande képfaragó
kezébl, ékesíti; a' Duna felli majdnem egészen kész oldalon a' vallás

24'-nyi álló képe, alatta 15" betkkel e' szavak : ,,(></«(• sursum sünt

qtiaerite''^ Péter és Pál apostolok, Istpán és László király, 18' magasak,
már fel vannak állítva. A' mells részen a' hit, reménv és szeretet cso-
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portja más szobrokkal együtt lesz alkalmazva, valamint több domborm
9' magasan és 15' szélesen, különösen a' dunai részen a' korona folajánlása

sz. István által, 's a' követek elfogadása, kik sz. Lászlónak a' keresztesek

fölötti fvezérséget ajánlják. — Az egyház belseje az eredeti terv szerint

veres márványnyal van kirakva, de ez fejérrel fog szépségi szempontból

fölcseréltetni. A' bels pilasterek fejezeteit megaranyozzák, a' kúpot

alfresco festik. A' foltárkép, melylyil/árm menynybe menetelét ábrázolja,

40' magas és 20' széles lesz. A' sz. István kápolnában két szép emlékm
van carrarai márványból. Egyik azon emlék, melylyet az 180'J-ben meg-
halt fherczeg primás Estei Ambrus Károhiwak testvérei állítottak, 's

melylyet Canova útmutatása szerint Pisoni József készített Modenában
;

— a' másik sz. István vértanú FerenczytöL — E' kápolnában van ideig-

lenesen fölállítva azon eredetileg a' foltárra, de késbb egyik mellék-

oltárra szánt kép, melyly egri születés Hess Mihálij müve és sz. István

keresztelését ábrázolja. A' vásznat e' fostvényhez e'czélra sajátlag készített

szövszéken Esztergámban sztték. A' kép szép munka, csak kár, hogy az

arczulatok 's az öltözet a' mai kor szerint vannak felfogva. Mértk szerint

e' fölött Geiger Péter hasonló vázlata, Wenzel Gusztáv magyar történe-

teihez adott rajzolataiban a' mvészi felfogás és történeti hség tekinte-

tében tetemes elnynyel bir. Nevezetes a' BarkóczíjFéle kápolna is,

melylyet eredetileg Barkóczy Tamás érsek 1507-ben a' várhegy egy

távolabb es részén Mária tiszteletére épitett, melylyet azonban az uj

székesegyház építésekor (1824) 1600 részre szétszedtek, 's a' tágas téren

ismét fólállitottak, mint a' kápolnában befalazott táblák mutatják. —
Legnagyszerbb a' már fenálló részletek között a' sirbolt, melylybe fiO

lépcs vezet. Bejárásánál két magas szobor, a' békéé és a' halhatatlanságé

látható. Ezek Schrott A. mesterkezébl valók. A' jól ill fölíratok I. Péter

V. 4, Tim. II. 5. és Thess. IV., 12. helyeibl vannak véve. Az oszlop-

nlapok a' kúp alatt 8" szélességek, mint az ablakokon láthatni, melylyek

által gyenge félhomály terjed el. A'régiebb fpásztorok közöl már többnek

sirja van befalazva. A' sirbolt csarnokaiban nyugszanak Hudnay Sándor

érsek (1831) és Pákh építész (1839) tetemei is több más egyháziaké és

világiaké között, milylyen például Scliuhknecht tábornok az esztergami

vár utolsó parancsnoka (f 1732). A' székesegyházról szólva, nem lehet

meg nem emlitni azon vizemel gépet, melyly minden órában 200 akó

vizet emel a' 178' magas várhegyre, 's me\j\yet Sivoboda János ei-müvész

alkatott 1822-ben. Fekvésérl e' székesegyháznak a' mértk véleménye

abban egyez meg , hogy arra a' hely nem czélszerüen választatott , mert
az egyház magában véve a' kis hegyhez aránylag rendkívül nagy; ha
pedig a' hegyet, mint a' rajta álló építmény talapzatát tekintjük , ugy ez

sokkal nagyobb, hogysem a' kell arány meg volna, 's innen van, hogy
az egyház még nem mért szemének is, ha ez azt a' Dunáról, melyly

részre legfelötlbb volna, nézi , kevéssé tetszets, és azon benyomást,
melylyre számítva volt, koránsem teszi. — V. I.

Esztergaiuváriiiegye. A' Duna két partján két egyenl részben terül

el, 1 9 Vi Q mérföldön Hont-, Pest-, Komárom- és Barsmegyék közt.

Hasznavehet földe 210,836 hold, u. m. 84,666 h. szántóföld ; 27,821 h.

rét és legel; 88,624 erd; 9,725 h. szll. — Esztergamot az ország vár-
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megyóinek legkiesebbei közé méltán sorozhatni ; mert azt a' nagyszer
Duna zöldelü szigeteivel, az egészet elboritó kisebb nagyobb 's mindenféle
idomban csoportosuló hegyek , az egymást kellemesen fölváltó szllösker-

tek, erdk, szántófiUdi'k , termékeny rétek, a' számos jiatak, tiszta egés-

séges leveg, és szelíd éghajlat, valóban boldog lakhelylyé varázsolják; 's

hogy a' hajdaidvoriak is kedvelhették, a' római sok szállitvány most már
porban hever düledékeibl biztosan következtethetni. — Földének mine-
müsége nagyon kidöidjöz. Általánosan véve a' Duna balj)arti rész, vagyis

a' párka nyi-jiiYíis sokkal termékenyebb, mint az esztergaini, vagyis a' déli

rész; különösen a' (laran-miilléke ritka o-azdaíjsáou fekete földdel és

rétekkel bir; a' Komáromvármegyére dl helyek dombos határai sárga

agyagosak ugyan , de mégis eléggé termékenyek. Bátorkeszi , Mocs és

KariHi környéke homokosalibés igy szorgalmasabb mivelést igényel, ellen-

ben az esztergami járásban a' Táth, Nijergesujfalu és Tokod közt elterül

vidék nz ország bármely ly termékeny vidékével vetekedik. Hegyei 3

különös hegylánczhoz tartoznak, u. m. a' vértesi\\Qz, melyly a' délnyugoti

részt boritja el, 's nevezetesebb csúcsai, a' Somberek, Börzsök, Máléhegy,

Magashegy, rhegy, Gete, és a' márványban gazdag Gerecsén; továbbá
a' pilisiacz, melyly éjszakkeletrl nyúlik be és melylynek részleteiben a'

kopasz derekú Arpáshegy régi épitvények omladékaival , a' jó ború Sza-
márdhegy, a' Sfrázsahcgy, Csókásk, Fejérkö, Kétágú és Üllökö nevezete-

sebbek ; végre a' Barsból befutó velkapolaihoz, melyly amazoknál jóval

alacsonyabb és szelidebb, de a' bven jövedelmez bortermesztésre annál

kinálkozóbb. Legnevezetesebb azonban a' Köbölkút és Párkány közt

elnyúló, 's a' többi hegyekkel semmiféle kapcsolatban nem lev hegysor,

melylynek Hegyfark nevezet déli lejtje különösen jó bort terem. Folyói

a' Duna és a' Garan ; amaz Mocs helységnél lép e' vármegyébe és Eszter-

gámnál emezt kebelébe fogadja. A' Duna, kigyódzó menetében, több

apróbb szigetet alakit, melylyek legnevezetesbike az Esztergám és Táth

közötti Körtvélyes. A' Garan Bénynél j be e' megyébe , 's Esztergámon
felül 3 mérföldnyi folyása után a' Dunába ömlik. Folyása sebes és ragadó,

's ha a' Duna megárad , ez viszsza szokott szorulni 's áradásával melléke

lakosainak sok kárt tesz. — Ásíxinyos rizét Esztergámnak csak egyet

ismerünk , melyly Esztergám város határában az úgynevezett Melegtói\á\

fakad és hajdan fördésre használtatott. Terményei bséggel vannak. Búza
mindenütt termesztetik , különösen sok és jo a' Garan mellékén , de a'

megye fotermesztménye niégis a' rozs és zab , melylybl meglehets
menynyiséget ki is hord. Árpára a'fUdek nagyobbrésze nem igen kedvez,
hanem anynyival jobb kukoriczája. Burgonyát fkép a' tótság és németség
termeszt. Dohány kevés. Gyümölcse sok is, jó is. Loglbb termesztmény
a' bor; évenként e' nicgye bortermését közéj) számitás szerint mintegy

200,000 akóra tehetni. Jjegj()bi)nak tartják a'.sí///ó'it, melyly a'/<(w:/í/é/</<hez

sokat hasonlit. I*]zután j az esztergami kivált a' Diós völgyben, Kiskurián

és Szamárdhegyen tvvmvtt; ezt kövi'iú li' csolnoki, sárkányi, bélai, nyerges-

ujfalusi és bálorkcszi. Vilis-Maróthon gesztenye erd is diszlik. Erdoji-

e' megyének )l8,G2 1 holdra terjedvén, természetes, hogy tVival bvelkeilik,

melylybl sok ezer öl szálittatik át a' ki-reskedésnek, 's többnyire a'

fvárosba hozatik jó nyereséggel. Maihatenyésztésc nem nagy , erre még
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a' gazdagabb uradalmak sem sok gondot fordítanak. A' nagy terjedelm
erdségben szép számmal van a' vad. Fáczánokat szabadban láthatni a'

köbölkuti erdben , 's küliinös gonddal ápoltatnak az érsek csenkei pusz-

táján. — Ásványokra nézve leginkább említést érdemelnek a' déli rész

barna ktelepei , melylyek többhelyütt úgymint Tokod, Sárisáp, Dömös
'sat. helységekben bányakép miveltetnek. Márványa a' Gerecsewnek szinte

emlitést érdemel. Esztergám környékén keser sót ásnak, Fazekas agyagot

Mogyoróson , különösen jó mészkövet Kesz-tölczön , fejér finom fövényét

üveggyárak számára Bajnán, épületköveket mind nagy menynyiségben,

mind igen jó minségben szolgáltatnak a' maróthi és esztergami kbányák.
Csudálatra méltó, hogy e' megyében, ámbár fekvése igen kedvez, és

népessége is elég, mégis akár a' mezei gazdálkodást, akár a' nyers ter-

mesztmények további kikészitését és értékcsitését tekintjük , semmi külö-

nösb jegyzésre méltó iparági-a nem akadunk. A' lakosok nagy szorgalommal

mivelik ugyan földeiket, de csak a' régi rend és mód szerint, 's ennélfogva

sem a' takarmánynövények termesztése 's az ez által gyarapitandó barom-

tenyésztés, sem a' szllnek, földnek, rétnek és erdnek okszerbb
mivelése elterjedt divatban nincs; fleg csak a' háforkeszi és hajnai

uradalmakban, hol homokos téreket fákkal beültetve, mocsárokat kiszá-

rítva, birkanyájakat nemesítve, 's takarmány növényeket ápolva találhatni,

látható dicséretes kivétel. Az ipariizcs és kereskedés leginkább csak Esz-

tergamvárosra, hol mintegy 500 mesterember van, kiknek W^t csizma-

diák teszik, szorítkozik. Van még Esztergámban néhány posztós is, és

egy nyomda. Midn a' védegyesület a' hazában a' belipar gyámolására

törekvést valaraenynyire fölébresztette, társulat keletkezett Esztergám-

ban, raelyly egy nagyobbszer posztógyárnak PárATm?/ban eszközlendö

fölállítását tzte ki czéljául ; de sem ennek , sem a' már régebben alapult

hátorkeszi répaczukor-gyárnak nem igen látni örvendetes életjelét. A'

márványtelep körül, Stíltön és Nyergesujfaluban a' kfaragók között van

ugyan egy kissé több elevenség, de a' természet kincseihez mérve ez is

ersebb és terjedtebb lehetne. — A' borkereskedés is, melyly hajdan

éjszak felé elég élénk volt, csökken állapotra jutott. Tetemes hiba, bogy
e' megye sok kereskedelmi czikket, melylyek némi kis szorgalommal otthon

is kiállitathatnának, másunnan vesz, ilylyen a' dohány, fzelék, sáfrány

'sat. —
Nevel intézetei e' megyének igen közönséges állapotban vannak. A' r.

kathollkusoknál minden plébániában , a' reformátusoknál pedig mind az

anya, mind a' fiókegyházakban van egy iskola. Esztergámban van a' bene-

dekrendi atyák kezelése alatt • egy középtanoda , melylyben az utóbbi

idkben, meddig a' haza rendkívüli eseményei a' dolgok nyugodt menetéa
nem változtattak, 350—400 tanuló volt; van ugyan ott még lány- és

fi-iskola is apróbb növendékek számára, van iskolamester-képz-intézet

is , végre elkészít osztálya a' tanulmányaikat végzett ifjú lelkészeknek,

melylyben ezek, tartásukat a' sz. István alapította papnöveldének alapt-
kéjébl véve , a' hazai törvényekben is nyernek oktatást. —

Fölosztása e' megyének így áll : 1 sz. k. város Esztergám , és két járás

u. m. az esztergami és a' párkányi. Az észtergami járás nevezetesebb

helyei Esztergámon kívül : Sz,-György és Sz.-Tamás (1. Esztergám város.).

Uj k. l$m. Tár. ül. köt, 10
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Bajna népes tulu mintegy 2000 lakossal. Cso//íí>A:;v' magas iWí/f/íii'liegygyel

;

Dorogh, Pilis-Maróth, Sütlö, Nyergesujfalu, melylynek helyén állt valaha

a' rómaiak Villa Curtia nevezet városa, mire a' többi közt az ott talál-

tató sokféle régiségek és érmek is mutatnak, és melyly fölött egy ksziklás

hegytet emelkedik, melylyre ott, a' hol egy régi vár nyomai most is meg-

látszanak, 17U<)-ban a' kuruczok fellegvárat épitettek, hova a' labanczok

gr. Pálffll János és Stahrcriberg Guido vezérlete alatt árulás segedelmével

berohantak, 's az egész örsereget lekaszabolták ; végre Zíowíöat a' Duna
jobb partján Esztergámtól 2 órányira mintegy 1200 lakossal. Ez hajdan

/. Be/ának kedves mulató helye volt, hol is ennek unokája /1/wí/s herczeg

gazdagon adományozott prépostságot állita 12 kanoiiokkal. Az alapitó

oklevél értelme szerint e' prépostság 59 helységnek ln birtokosa. /tá/wíárt

király Almiist , fiával , //. vagyis vak Bélá\íi\ együtt ide záratta be , 's itt

vájatta ki szemeiket. Késbb e' prépostság mostoha állapotra jutván,

Zsigmond király apátsággá változtatta , 's Oliveto hegyérl szerzeteseket

szállitott bele, de ezek újra viszszaköltözének. Késbb üunyady János

akarta azt régi fényébe viszszaállitani , 's országkormányzói hatalmánál

fogva az apátságot ismét prépostsággá emelte, 's annak birtoklását a'

sz.-tamási prépostnak juttatta, melyly intézkedésével az ország rendéi és

az akkori pápa V. Miklós között némi eredménytelen villongásokat is

költött. Végre a' törökök itt is mindent elpusztitván, jelenleg csak egy
magas hegytetn láthatni holmi épületek düledékeit ; a' prépostság fenn-

maradt, jószágai pedig az esztergami fkáptalanra szállottak. Emlitést

érdemel Péliföld, vagy Sz.-Kereszt is , hol hajdan a' johanniták nevezetes

kolostort birtak. Ennek düledékeiben a' múlt században ájtatoskodó

remeték tartózkodtak, kik a' látogató nép adakozmányalt meggyüjtöget-
vén, ebbl idvel csinos kápolnácskát épitettek, melylyet aztán Barkóczy
Ferenez esztergami érsek templommá nagyobbított, 's hozzá a'nazarenus-

szerzetesek számára kolostort is épitett, melylyben e' szerzetesek mignem
eltöröltetésük bekövetkezett, nagyobbára a' buzgólkodó nép adományaiból
élve, istent imádták.—A' párkányi járásban nevezetesebb helyek: /'íÍt/í-íÍ'/íí/,

a' Duna balpartján Esztergámmal szemközt fekszik. A' régi oklevelekben

KokadiMik és Kokatnsik neveztetik. Régi ers várát, melylynek ma már
csak csekély nyomai látszanak, 1543-ban foglalta el legelször a' török,

de 1595-ben Nádasdy és Pál/fy viszszavette. — Párkánynál verte meg
1683-ban a' lengyelek segítségével a' mag^'ar az Érsekújvárból hátráló

török sereget, melyly e' csatában mintegy 8000 embert vesztett el. —
Bátorkeszi népes mezváros. — Kéniénd egyike e' megye legrégibb

falvainak , hajdan n' Hunt-Pazman család öröksége volt , de 1392-ben
Ugrin gróf azt az esztergami érseknek volt kénytelen átengedni azon
pusztítások kárj)ótlása fejében , melylyeket testvérei az érsek birto-

kaiban elkövettek. — Jobbágytelke volt Esztergám vármegyének 1779,

állván egyegy telek 20 els-, 22 második-, vagy 24 harmadik-osztályú
holdból, továbbá 6, 8, vagy 10 kaszásnyi rétbl, a' föld 1-s vagy 2-dik
vagy 3-dik rend osztályzása szerint. Portája van 56. — Lakossága
Fényes szerint (U,346; kik közöl 16,984 magyar, 6820 tót, 6738 német,
61> görög, 710 zsid(> ; valhisra nézve pedig : 51,194 r. kath., 318 evang.,

y025 hclv. vall. köv., iW) (')hi(íí, 7 10 izraelita. Az es/tergami járás népes-
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sége 51* legújabb öszszeirás szerint 31,666. Nemzetiségre nézve a' legújab-
ban követett öszszeirási modor szerint : magyar 22,937, német 4101 , tót

4484 , olasz 6 , czigán 138. — Vallásra nézve pedig rom. kath. 28,223,
evang. prot. 31, ref. prot. 2845, görög n. egyes. 39, izraelita 528. —
Nevezetesb birtokosok 's családokEsztergammegyében :esztergami érsek,

ká})talan, seminárium ; Pálft'y berezeg. Sándor Mór gróf. Religiói kincs-

tár, tudományos kincstár, b. Baldacci; keméndi plébános; Andrásy,
Bozzay, Bakay, Bertók, Bitó, Csefalvay, Csenkey, Csuzy, Friebeisz,

Geiszler, Hajós, Ilatala, Horváth, Hunyady, Huszár, Kerekes, Koller,

Kovács, Lippay, Majthényi, Miskey, Xedeczky, Reviczky, Sántha, Setét,

Somogyi, Simoncsics, Vásárhelyi 's a' t. —
Esztergám városa (Istrogranum , Strigoniuni , Gran , Osztrihom)

gyönyör vidéken fekszik, h. 36" 25'
; sz. 47" 47'/.^ Budától 6, a' buda-

bécsi országúttól ^/^ mfnyire ; a' legközelebb közlekedésnek megnyílandó
magyar középponti, vagy a' mint (1850) már neveztetni parancsoltatik

„SüdöstUche Staafs-Eisenha/ur'- vasúttól csak a' Duna választja el.

Esztergám öszszes lakossága a' legújabb öszszeirás szerint 1508 házban
11,454. — Ajakra nézve magyar 10,099, német 1,019, tót 285, olasz 6,

czigány 45. — Vallásra nézve r. kathol. 11,015, evang. prot. 12, reform 16,

ii.egy.görög33, izraelita 378. Temploma és kápolnája vanl2.— Esztergám
kétségen kivül egyike az ország legrégibb városainak, 's ha bár nem is

állitjuk Bonfin szerint, hogy a' vizözön utáni 155-ik évben kezdett épülni,

anynyi mégis bizonyos, hogy a' IX. században már virágzó város volt.

A' magyarok fejedelme Geiza Esztergamot f lakhelyéül választotta, itt

született fia Vajk (István 979.) és itt kereszteltetett meg prágai püspök
Adalbert által élete 15-ik évében 1000-ik esztendben, és adatott neki az

Isfcán név, ki is, hogy az általa fölvett, és a' magyar nemzetnél behozni
szándéklott keresztyénségnek ersebb alapot rakjon , Esztergámban
érsekséget állitott, melylynek a' szinte általa alapított 10 püspökséget
alárendelte. Az els, kit érseki méltósággal felruházva találunk Magyar-
országban (1000-ik év körül), Domokos volt. — Magának Isfránuak
korából kevés emlék áll fen Esztergámban, csak az uj székesegyház egy
régibb niintájábau mutattatik 's hagyomány utján még ma is köztudo-
másban áll, a' mostani székesegyház épitése közben lerontott ház , melyly
Sz. István születéshelyének tartatik. — Esztergámnak mind kedvez fek-

vése, mind földe termékenysége, mind kereskedelmi elnyei okozták, hogy
ide már az emiitett IX-ik században sok idegen származott, ugy anynyira,
hogy az olaszoknak, francziáknak, és németeknek a' városban külön külön,
és fényes épületekkel ékesked utczáik voltak. Tartott e' virágzó állapot

egész a' tatárjárásig (1242), midn a' város elpusztult, 's elbbeni diszét

viszsza sem nyerhette többé. E' szerencsétlen korszakban Esztergám sok
hónából megfutamló 's a' mongolok kegyetlenségétl szabadid magyarnak
szolgált menedékhelyül , mig nem a' Duna igen nagy hideg következtében
befagyott 's a' mongolok a' jobb parton is megjelentek. Esztergám lakosi

kisiettek, a' Duna jegét naponként beverték, 's nem ritkán a' jéghátáu is

viaskodtak a' mongol csapatokkal. Egyszerre szinre elvonultak, számos
marhát hagyván hátra rizetlenül, 's az azt vél esztergamiakra, hogy az

ellenség már eltávozott, véletlenül néhány nap múlva rajok ütöttek, 's

10^^
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mindazokat, kik nem birtak elég gyorsan a' városba bevonulni, leszab-

dalták, és a' város ostromát 30 hajtómvel megkezdték. Miután a' 30
hajtóm éjjel nappal dolgozván az rtornyokat és a' vár küls falait foly-

tonos kzápor által megrongálta, Bntukán megfeszitctt ervel nekiállt

a' város bevételének, mit az által is könynyitett, hogy a" sánczokat betöl-

tette, st e' töltésekre rzsébl egész bástyákat, emelt. Midn Esztergám
lakosai látták, hogy magukat tovább nem tarthatják, a' faépleteket

fölgyújtották, kincseiket elásták, ruháikat és bútoraikat elégették 's

önvédelem végett a' képiUetekbe vonultak. A' tatárok azoubau az utolsó

menedékeket is elfoglalták, 's a' maíjokat ritka elszántsáííííal védett

lakosokat leöldösék, ugy hogy alig szabadult meg egynehány. Mintegy
300 elkel hölgy, kik egy ers épületbe vonultak, meghallgatást kértek

a' mongol vezértl, 's ékszereik 's drágaságaik átadásával életükért ese-

deztek ; a' vezér a' drágaságokat és ékszereket elvette , de a' hölgyeket

mind lenyakaztatta. Csupán maga a' szirtvár maradt meg Simon vitéz

védelme alatt, 's nem jutott tatár kézre. Igyekezett ugyan IV. Béla e'

várost, még pedig valóságos királyi bkezséggel elébbeni fényére viszsza

vezetni, de az arra többé soha nem juthatott, minthogy a' magyar feje-

delmek idvel, hol Visegrádot, hol Budát választák lakhelyükül. — Azon
trónviszályban, melyly az árpádi férfi ág kimultával (1301) Magyar-
országot pusztitotta, az esztergami érsek, Venczel cseh király ellen nyi-

latkozván, ez 1304-ben ers sereggel Esztergám alá nyomult, melylyet

azonban Gergely érsek jó ideig fentartott ; de végre mégis a' veszélyt

növekedni látván , nehogy a' városba nyomuló ellenség kezére keriiljön,

egy sötét éjjel közönséges paraszt öltözetben ki.^zükütt, melyly megcsalatást

Venczel király azzal torolta meg , hogy mindazon szabadságleveleket,

melylyeket István király utódai az érsekeknek adtának, elpusztította. —
A' trónviszály folyton lángban lévén , az esztergami érsekek, hol ez, hol

amaz párthoz szegdtek , 's a' város viszonyai e' pártoskodás mostoha-
ságainak levén kitéve, jobb fordulatot sokáig nem vehettek. így Kanisai

János érsek a' pápa által gytímolltott durazzoi LászAó részére Zsigmond
ellen hajolván , Esztergamot Zsigmond \n\e, S/?öor ostromának tette ki,

's ezáltal el is foglaltatta. — Albert király halála után Szécsy Dénes érsek

az özvegy királynénak E/'z.íéftt'hick részére hnjolván, 's 12 hetes fiát az

atyja halála után született Lászlót, Lengyel László ellenében Fejérvárott

(1440. maj. 15.) megkoronázván, st az érsek testvére Tamás is Lengyel
László ellen az érseki hadat vezérelvén, okozta, hogy Lengyel László

Esztergamot ers ostrom alá vette , 's a' vár átadását ki is vívta. — Vitéz

János érsek, kit Hunyady ü/íí/í/áA* mint neveljét hálából emelt e' méltó-

ságra , Kéizmérwixk Lengyelországból leend meghívására szavazván, és a'

Mátyás elleni pártot minden módon segítvén, Mátyás neheztelését vonta
magára, és csak i>7á/í/<ÍA- magyar érzelmének köszönhetni, hogy az érsekkel

tartó város nem ostromoltatott. Ilyly viszontagságok között tengdött
Esztergám egész ama szerencsétlen korszakig, midn leginkább Lascano
itfár/o« várkapitány árulása által, miután sok véres ostrt)mot , pusztítást

és öldöklést szenvedett, török kézre került (1543. aug. 10.) 's ebben
háboritlanul volt l;")!>5-lg. Ettl í'ogvást tiz évig a' uKigyar király birto-

kában volt, de IGOG-bau a' török ismét viszszafoglaltu éa birta egész
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addig, midn az országból 1683-ban kizetett. Ezen 1683 esztend october

16-ik napján szabadult meg Esztergám a' török m-alma alól ; 1706-ban

három hónapi ers ostrom után Rákóczy Ferencz birtokába jutott, honnan

ez a' labanczok vezérét GucJdandert kizte, de birtokában csak két hétig

maradt, 1708-ban kir. városi rangra emeltetett, kiváltságai pedig lU-ih

Károly ideje alatt 1725-ben 'ersíttettek meg , 's 1820-ban a' toérseket

Posonból, a' fökáptalant pedig Nagyszombatból lakókul viszsza nyerte,

mi által a' forgalom a' városban jóval gyarapodván , habár a' hajdani

fény föl nem derülhetett is, legalább a' polgári gyarapulásnak tétettek le

némely alapjai. — A' kir. város utczái, kivált a' budai és öreg utczák

rendesek, tágasak és kövezettek, a' házak többnyire földszintiek, de

csinosak, piacza tágas. Nevezetes épületei : a' városház, melylynek nagy

részében tanodák vannak ; a' vármegyeház ; a' kath. templomok ;
külö-

nösen Sz. Anna rotondája 'stb. A' királyi várostól éjszaknak terül el a'

vizi város. Ezt hajdan ers bástyák védelmezték, de jelenleg, minthogy

1815-ben még az utolsó kapu is lerontatott, egészen nyilt, E' város

körében van a' hajdan hires vár, egy a' Dunára dl hegy tetején. Ez a'

régi idben nagy ersség 's fejedelmek, fpapok és basák lakhelye volt

;

jelenben díszesiti a' Rudnay Sándor hg. férsek által 1822-ben építtetni

kezdett basilika (1. ezt külön czikkben), továbbá a' jezuiták hajdan hires

coUegiuma, a' férseki lakpalota, melylynek közelében volt 1841-tl

fogva a' Dunán át Párkányra viv hajóhid, melyly a' magyar független-

ségi háborúban 1849-ben elpusztult. A' kir. várostól keletre, hegyoldal-

ban fekszik Sz. Tamás mezváros , elbb a' fkáptalan birtoka ; a' vártól

pedig keletre Sz.György; amabban egy keser forrás és egy melegviz tó,

melyly legkeményebb télen sem fagy be , emebben pedig fkép a' szUö-

mivelés érdemel említést. Legnevezetesebb azonban Esztergám diploma-

tikai és archueologiai tekintetben. A' város sok ország- és egyház-gylés

székhelye volt, 's itt temettetek el ULIstrán és IV. Béla király, ez utóbbi

neje és fia mellé. Sajnos érzelemmel kell az embernek Esztergám fölött

elmélkednie ; mert a' kegyelet hiányát a' tisztes hajdankor maradványai

és emlékei iránt a' hazában sehol ilyly sért alakban nem tapasztalhatni.

Azért is, a' mi Esztergára valaha volt, inkább leírhatni , mint fenmaradt

emlékekben láthatni. Pedig ha van nemzet széles e'^ földön, melyly hajda-

nában tisztes és dics : ugy az a' magyar nemzet. Es vajmi sajnos, hogy

épen kiket e' nemzet példátlan elszeretettel ápolt és adományozott, azok

a' nemzet tisztes és dics múltjának emlékei iránt tiszteletlenséget és

kíméletlenséget mutatván, ezáltal maga a' nemzet iránt mutattak tiszte-

letlenséget. Kívánatos, hogy e' hazafiúi bnben ne legyenek a' kimul-

taknak az élk és az utódok is utánzóik. Azon csúcs, melylyel Sz. György
város a' vizivárosnak szegül, volt ama torony, melylynél Rákóczy hada a'

városba nyomult 's a' labancz rsereget lekaszabolta.—A' Sz.'István vértanú

templomát 1708-ban szász berezeg Keresztély érsek épitteté. A' torony

alatti homlokzaton még most is látható veres márványba metszett két

angyal, kezeikbe tartván az emiitett érsek családczimerét. A' fölirat már

elpusztult, de anynyi bizonyos, hogy a' templom 1708-tól 1714-ig épült,

késbb azonban Batthyány érsek idejében a' viziváros parochiájává ln.

Ezzel átellenben volt a' jezuiták laka és temploma, kiket Széchényi György
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érsek szállított ide 1G87. E' teini)lum egósz Baíthyány érsek koráig torony

nélkül állott ; oka volt, uiiiitliogy a' várparancsnokok a' szabad kilátást

gátló tornyok építtetését meg nem engedték. A' most látható tornyok az

emiitett bíbornok alatt emelkedtek (1780). Délszaknak esik Sz. Tamás
liatárában ondadéka ama tizenkétszegü toronynak, melyly a' vár oltal-

mára legersebbnek tartatok. — A' hegy , melylyen a' vár volt , 35 öl

magasságú. A' vár idoma a' hegy idomát viselte , melylyen a' bástyák

lefelé nyúltak. Leginkább épségben maradt ez ersség ama része, melyly-

ben a' most is létez, négyszög kövekbl rakott mvészies víztartó látszik.

Ettl jobbra esik egy kápolnaidomu dültídék, melyly a' vár legrégibb

épitvényeinek egyike, mind fekvésénél, mind alakjánál, mind földalatti

helyzeténél ígva rendkivül küliuiös hajdani rendeltetésére mutat. Idoma
szabálytalan négyszög, falainak t;'imasztékai márványból igen idomtalan

kézzel faragvák, boltozata rendkivül apró téglából, melylyeken semmi
jegy, középben most már gyámolt oszlopra nehezül, a' nyolcz oldaloszlo-

pon pedig, mclylyeknek mindenike talapzatával és fejezetével együtt

(V 5"-nyi magas, inkább görög mint római stylben vésett fejezetek lát-

hatók. — 1825-ben, midn ez épitvényen változtatás történt, találtatott

itt egy Seplimius Secerus (11)3—209) korában vert görög érem, melyly

a' maga nemében igen nevezetes. Az emiitett víztartót 1822-ben ragy
részt elpusztitották és mészoltásra fordították. Általában igaz, hogy az

eseményekben olyly gazdag 's a' nemzet élete históriájára nézve dics, a'

nemzet önismeretére és önbecsülésére nézve olyly fontos ó kor emlékei

iránt Esztergámban a' tiszteletlenség igen otthonos volt; a' Bakács \ín\)o\-

nában tÖliratok , st két alabástromból mvészileg metszett angyal is,

mik még e' kápolna egykori rének Szélesnek kézirata szerint 1762-ben
megvoltak , az l8l()-ban eszközlött tatarozás alkalmával elsikkadtak. Az
Istvántem})lom eltti gyönyör hársfasornak is csak emléke van fen,

melyly arról volt nevezetes, hogy abban iSz<. Istrán, mint a' keresztyén-

ségnek e' hazában els terjesztje napján, tengerszámban öszszegyült

népnek isteni szolgálat tartatok, melylyre a' kell alapítványt a' múlt

században a' f káptalan egyik akkori tagja Görgey adományozá, talán

titkos elérzetbl családa jövendje iránt. — Istiu'in vértanú és sz. Albert

templomai Esztergám régiségeinek nevezetesbei ; amaz már az 1000-ik

évben állott, 's benne kereszteltetek meg Istrán király, emezt pedig

ugyanez Alberik barát állítása szerint , 1010. évben épitteté. (Katona
Ilistor. Critic.) 1188. lIÍ. Béla király az esztergaml vásár-adó ^/4-ét e'

templom kanonokjainak adományozá, mit 1198-ban íiitre kir. meger-
sitett. — 1304-ben Henrik Bán fiai János és Henrik a' parancsnokságuk
alatt álló cseh katonasággal az esztergami levéltárt elpusztították (P.

Sciimid de Archi Episc. Strigon). A' XIV. században több rendbeli javitás

történt e' templomon, 's levélt iira ismét gyarapulásnak indult. A' Bakács-

kápolnát, melyly még a' török dúlás után is fenmaradt, 'smelylynek tisztes

ritkaságait inkábba' helybeliek részint gondatlansága, részint értetlensége

pusztította el, mint az ellenség l'egyvere, B<ikárs Tamás érsek 150l)-ban

ópitette. Magát a' nagyszer /l/fte/Z-templomot pedig, melylyet a' török

is, talán, mert nagy menynyiségü lpora volt benne elrejtve, de legalább

klszínre, a' szenthely iránti tiszteletbl megkiniélt . Mátyás fiiherezeg
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pusztította el ostromlás alkalmakor 1594., a' töröknek, ki a' templom
kíméletét ajánlotta, azt válaszolván ; ,,templomot majd építünk mást, a'

várat kell kimélnünk, mert erre szükségünk van". — Már 1763. Barkóczy
érsek parancsából széthordatott e' tisztes régiség éjszaki része, 's a'

megbecsülhetetlen emlékekbl , melylyek az sapák viharos korszakából
az unokákra mint meganynyi történeti tolmács fenmaradtak , istállók és

pinczeboltozatok keletkezének, a' déli rész pedig e' barbárságban 1823-ban
részesült. E' világszerü nevezetességre méltó régiségnek becsét az uj,

ámbár pompás basilika alig fogja pótolni. — A' régi emlékek közöl,

melylyeknek javarésze elpusztulni engedtetett, leginkább azok vannak
még meg, melylyek jobb állapotban találtattak, 's feliratuk olvashatóbb
volt. Ilylyen Albert fdiaconus sírköve 1241 körüli korból ; Zecli vagy is

Szécsy Dénes érseké 1465-böl ; ZreUnai Vitéz János érseké 1472-bl
;

egy 1482. évszámot mutató emlékoszlopa Mátyás király nejének Beatrix-

nak, melylyen fherczegi korona, ez alatt pedig palzson öt kereszt,

kilencz liliom és három folyó látható ; melyly vésmény alatt Magyar- és

Csehország czimere és P. (= posuit) van. Tudni kell, hogy e' no Mátyás
halála után itt vonult meg, 's özvegységét Itt töltötte. Említésre méltók
még némelyly egész korunkig eljutott maradványok, melylyek részint

1763-ban a' vár keleti részének lerombolása alkalmával, részint azóta

jelesül 1822. óta találtattak, u. m. több rendbeli római edények, több
téglák QVADRIBUR irattal, melylyek az V. században vettettek (Koller.

Comment. Geogr. P. I. pag. 242), továbbá 1208 darab római érem, és

több föllrásos kdarab, részint a' római, részint a' legrégibb keresztyén

korból , egy kétél pallos , némelyly római szobrok , szoborfejezetek,

buzogányok 'stb. (leirvák : Veteris Amis Strigoniensis descriptio. Joan.

Nep. Máthes, Strigon. 1827. pag. 70'sat.) Ipara Esztergámnak említést is

alig érdemel, kézmvesei a' tökélynek alsóbb fokán állnak, ezeknek Is nagy
része , müvezetét szlömlveléssel cserélvén föl , e' julatt amazt elhanya-

golja. Kereskedése csupán magára szorítkozik. — V. I.

Ethiiographiciis földabroszok. Az austrlal kormány ujabb iránya

nélkülözhetlen szükséggé tette Hyly földabroszok készíttetését, melylyekben
a' különfaju 's nyelv lakosokra tekintet van, 's a' kerületek, st egyes

szigetek is, e' tekintetben különböz színekkel jelöltetnek ki. A' ministe-

rlum meghagyása folytán a' közigazgatási statistikai hivatal legújabban

ilyly földabroszt készített az austrlal birodalomról , melyly nem a' már
meglev, 's magánosoktól eredt nyelvabroszok és ethnographial adatokon,

hanem az egész birodalomban hivatalosan gyjtött hiteles forrásokon

alapul. A' nagykiterjedés monarchiában, hol egymás mellett 's egymással
vegyest anynyiféle nemzetiség lakik , természetesen ilyly kimerít hivata-

los adatokra van szükség , hogy annak 80 ezer helységérl részletes rajz

adathassék. Felhasználtattak azonban Fényesünk statistikai munkái,
Schaffarik szláv nyelvabroszai , Háufter ethnographicus abroszai 'sat. is.

A' gondos mködés eredménye ha egyszerre egészen kielégít nem lehe-

tett is, csakugyan tetemes javításokat eszközJött. így p. o. Galllczia eddigi

nyelvabroszain csak 4— 5 német sziget vagy enclave tétetik ki, holott a'

hivatalos nagy ethnogr. abroszon mintegy 170 német nyelvsziget szám-
láltatik fel. Még több nehézséggel járt Magyarország, ennek fleg déli
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része, 's a' bánság, hol iniíjdncm minden helység saját nyelvszigetet képez,

ki5rnyezetéYel hasonlitva. A' 2'2 lábat boritó ethnogr abroszt felvilá-

gositó szöveg 's repertórium kiséri , mint ez minden hasonló vállalatnál

mulhatlanul szükséges. — h.

Etienne (Károly Vilmos), a' nevezetes fr. költ 's 1837 olta pair, (1.

Közh. Ism. T. lY. k.) megh. 1845-ben. Fia Henrik, szül. Parisban 1801.,

1830 olta tanácsos volt a' számvevszéknél 's dolgozótársa a' ,,Constituti-

onell'^-nek. A' fr. nemzeti gylésen meusei követ. Kitnt különösen pénz-

ügyi ismereteinek 's e' tárgyú vitatkozásainak alapossága által , 's ezért a'

Constituentebcn a' pénzügyi bizottmány alelnökéül választatott , 's annak

munkálataiban igen élénk részt vett. Egyébiránt igen ministeriális érzelm,

ki a' clubbok elnyomására, 's az olasz kérdésben is, a' ministeriumot

pártolva, a' napi rendre szavazott. — ez.

Etyniolog'ía 1. Nyelvtudomány.

Eu, városka Normandiában , Francziaországban, Bresle folyó torkolata

felett, közel Trcport kikötöhez. — Régi olasz Ízlésben épült, 's szép

parkkal kerített kastélya, melylyet Lajos Fülöp kiujittatott 's egy a' maga
nemében egyetlen arczképgyüjteménynyel gazdagított, legújabb idben
azon látogatások által lett nevezetessé, melylyekkel ott az angol királyn,

Victoria, 1843- 's 1845-ben a' franczia királyi családot megörvendez-

teté. — ez.

£u§(ubíni táblák. így neveztetik azon Tércztábla, melylyeket 1444-ben

egy földmves talált fel Gubbióban (a' régi Eugubium)az egyházi státus-

ban, 's melylyek közöl 5,umbriai felírással lévén ellátva, egyetlen nagyobb
jelentség emléke a' régi umbriai nyelvnek. Ezen táblák nyomán egész

kis irodalom keletkezett. Legújabban e' táblák 's az umbriai nyelv magya-
rázatával foglalkodtak : MüllerOttfr.; Lepsii/s; Grotefend. — ez.

Eulenspiegel(Till), sokszor olvasott neve egy ismeretes német bohócz-

's kalandornak, ki a' 13-ik század végén született, 's 1350-ben halt meg
Möllnben, Lübeck mellett, hol síremléke van. Neve a' nép szájában pajzán

tréfát 's csínyeket jelent, 's e' comicus német néphs kalandjai nemcsak
a' nép ajkain , hanem több regényben is fennmaradtak. — A' tetteirl

szóló népkönyv elször pórias német nyelven Íratott. Legismeretesbek

1520, 1571 és 1736-iki kiadásai. Kevés id múlva e' könyv nemcsak a'

német, hanem egyéb európai népeknek is kedvencz olvasmánya lett, 's

francziára, angolra, leng-yelre, 'sat. is fordíttatott. Legnevezetesb képe

maradt fenn Leydeni Luhácstól , nielyly L'Espiegle név alatt ismeretes.

Lásd : Flögel : Geschichle der Hofnarren; Görres : die deutschen Volks-

bücher; Reinhardt „Bihliothek der Romane^' 'sat. — ez.

Európa. A' legkisebb földrész, de a' melylynek szk területén a' nép-

élet legfbb ereje csoportosult öszsze. Mindenütt mozgalom , íVjldés,

's minden irányban kisugárz('» élet. Az úgynevezett régi világ rés/oi közt

Európa a' legifjabb, de a' mveltség, melylyet nyugati Asiától 's éjszak-

keleti Afrikától,kölcsönzött, itt mély gyökereket vert, 's dús gyümöl-

csöket hozott. És most, mig Asia és Afrika népei részint még az anya-

természet kebelén heverve alig ébredtek némi öntudatra, részint pedig

merevedtségbe hullottak viszaza és csak ott adják isméti felébredésüknek

némi jeleit, hol eur»'>pai népélettol jnek érintkezésbe : máö részrl aa
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európai mveltség legifjabb tanítványai , Amerika lakói gyors léptekkel

haladnak mesterük oldala mellett, st részint el is hagyták ezt már , és

Austrália gyarmatosai is hasonló utón indulnak. A' kis Európából ment
's megy ki azon mozgalom , melyly folytonosan uj meg uj népeket vesz

tol terjed ölébe. 'S mint általában szellemi mveltségre, ugy saját álla-

potai ismeretére nézve is túlhaladta Európa a' többi világrészt, 's az ide

tartozó adatok 's tények gazdagsága olyly nagy, hogy azok részleteibe

menni e' hely igen szk ; miért itt csak némelyly fvonalakat fogunk

érinteni. — Míg Európa legéjszakibb része égsarki jéggel van borítva :

legdélibb részén pálmák és czukornád is tenyésznek. De ezen déli termé-

nyeket sokkal kisebb menynyiségben adja az európai természet, mintsem

a' lakosok szükségét kielégíthetnék, 's ezek a' többi világrésztl elzárva

maradhassanak. Tehát maga a' természet utasítja az európai nemzeteket

élénk közlekedésre más népekkel. Hegylánczokkal's nagyszámú hajózható

vizekkel hasitva, e' földrész arczulata kifejezésdús vonásokkal van ellátva.

Azon roppant pusztaságok, melylyek Ásia, Afrika 's részint Amerika
tömérdek íe.^tének olyly komoran egyforma jellemet adnak, Európa sz-
kebb határán csak itt ott jelennek meg kisebb arányban , 's e' néhány
mérföldnyi puszták sem egészen mveletlenek. Még jelentékenyebbnek

mutatkozik elttünk e' fold arczulata, ha tengerpartjait, 's a' szárazfold

és azt övez tenger viszonyát veszszk szemügyre. A' föld egyik része

sem bir aránylag olyly terjedelmes partvidékkel, mint Európa, 's egyik

sem áll a' világköt tengerrel olyly közel és sokszoros érintkezésben. Az
európai földtestnek életet adó 's azt lelkesit népesség ma már megköze-
líti a' harmadfél száz milliót. 155 ezer négysz. mfnyi terletet vévén fel,

egy D mfdre több mint 1500 lakos esik, tehát kétszer anynyi mint

Asiában , ötször anynyi mint Afrikában , több mint 20-szor anynyi mint

Amerikában, 's kilenczvenszer anynyi mint Australiában. Azonban a'

népesség tömege még igen egyenetlenül van elosztva a' keleti 's éjszaki

és déli 's nyugoti Európa közt. A' széles orosz birodalomban , 's a' scan-

dináviai félsziget éjszaki részében , melyly Vs"^* teszi az egész földrész-

nek , csak % résznyi a' népesség , mint a' déli 's nyugoti országokban. —
A' nyelvek 's különböz szóejtések száma Európában 587-re tétetik.

Legnagyobb a' dialectusók száma a' nagy szláv faj nyelvében, melyly közt

legnépesb nyelvcsalád a' muszka. A' fekete tenger partján 's az Ural déli

oldalán, hol Asiából nagy számú népfaj tódult át Európába, még most is

legkülönbözbb fajok 's nyelvek találtatnak tarka vegyületben egymás
mellett. A' legszámosabb népies árnyalatok 's ellentétek mutatkoznak
Törökországban , Oroszországban 's az austriai császárságban , tehát

azon államokban , hol a' szláv népesség túlnyomó. Az ásiai néptolongás

forrásától távolb es nyugati Európában, hol nagyobb mveltség 's élén-

kebb közlekedés van, az elbb élesebben elvált elemek már jobban öszsze-

olvadtak nagyobb 's egyenlbb tömegekbe. — Vallásra nézve : van mintegy
3 millió muhamedán az európai török birodalomban ; mintegy ugyan-
anynyi zsidó mindenfelé elszórva, 'segy pár ezer bálványimádó a' szamo-
jédek közt. A' többi lakos keresztyén. A' keresztyénség három f alakja

közöl pO'lig a' görög szertartás túlnyomó keleten 's a' szláv népfajnál ; a'

eatholicismus délen 's a' román népfajoknál ; végre a' protestantismus
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közepett 's éjszak-nyiiojiton, a' gennáu iiépfajokn.ál. Európának azon, a'

fejlettség alacsonyabb fokán álló népei, melylyek a' göróg egyházhoz tar-

toznak, valamint egy részrl világi ilespotismiis alatt görnyedeznek 's

állati szokáséletben tengenek , ugy szellemi tekintetben is eldeik hitéhez
ragaszkodnak. Sem a' tagadó kétely, sem njabb hittanok 's egyházi formák
szüksége nem háborítja elméjüket. Ezért keleti Európában, a' görög
keresztyénség terén, csak egyetlenegy, 's eléggé jelentesteién sectát

találunk, a' nashohiiliok-ét, melyly itt-ott különféle neveket vesz ugyan
fel, de azért csak egynek tekinthet 's csupán egyes szokásokban külön-
bözik az uralkodó egyháztól. — A' katholicismus fogalmával minden secta

öszszeférhetlen ; azonban ennek terén mind több több ön-állóság 's ön-
munkásság lép el , 's ujabban olyly irányok nmtatkoznak az ultramonta-
nismusra nézve félelmes erben, melylyeknek, mint világtörténeti fontos-
ságú jeleneteknek, külön czikket szánunk. (1. német catholicus egyház
'sat.) — A' protestantizmus, nyilt tért engedvén a' kutatásnak 's elöhala-

dásnak, 's elvetvén a' vak tekintélyt, természetesen többféle alakot 's

módosulást vett föl, fleg Brittaniában és Schweitzban, hol a' politikai

intézvények régibb idk olta biztosítják a' személyes szabadságot, 's ébren
tartják és táplálják a' személyes méltóság 's önállóság érzetét, 's ezáltal

mindenkinek lehetséget nyújtanak vallási tekintetben is gátolatlanul fejteni

ki sajátságát. — Jogállapot tekintetében szinte nagy különbség van a'

román, germán és szláv fajok között. Sajátképi rabszclgák , csak a'

muzulmannoknál léteznek méo;, de itt sem najjv a' rabszolo-asáo- száma 's a'

birtoklás es kereset nemzet-gazdászati viszonyai nagyobb kiterjedésben

nem ala})ulnak annak fenmaradásán. Az orosz birodalomban a' szorosan
vett rabszolgaság földhez kötött iobbáíryságfgá szelidlt. Hol mécr e^xe-
bütt, p. o. jNíagyarországon 's melléktartományaiban , jobbágyi viszonyok
voltak, ezek az 1848-iki törvények által megszntek, 's az emiitett tör-

vények ezen részéhez azon hatalom sem akart nyúlni, melyly az ugyan-
akkor hozott egN'éb törvényeket megsemmisítette. Azon állapot is, misze-
rint az emiitett országokon kivül a' germán államokban is az osztályok 's

rangok hyerareliiája szigorún fentartatott , 's a' nemesség és papság
különös magán és közjogi kiváltságok által különbözött a' néptömegtl,
az emiitett nagyszer democratiai irány által csaknem egészen elso-

dortatott. A' bécsi ministeriumban polgári születésüeket látunk ülni

vegyest a' legbüszkébb olygarcha családok sarjadékival, 's INIagyarorszá-

gon a' nemesség adómentessége, 's kizárólagos hivatalké])essége a' ledöntött

feudális épület romai közé temetkezett.— Igen fontos, és a' társasági fejldés

különböz magasságait közvetlenül jellemz a' népess('gnck életmótl szerinti

felosztása is. A' mveltségi viszonyok figyelmes szemlélete azt mutatja, hogy
az iparos és keresked népességgel a' városok lakossága hasonló arányban
növekedett. Az ozmán birodalomban aránylag csak csekély szám foglalkodik

kézmüvekkel 's kereskedéssel, 's nem tekintve azon néhány nagy várost,

melylynck a' despotai hatalommal együtt járó központi»sitás ailott eredetet,

a' városok száma 's városi népesség igen kevés. Az orosz birotlalomban n

népesség ^/4-de tolduiivel, 's az öszszes lakosságnak alig ' :-de lakik \ áro-

sokban. Az austriai birodalomban szinte nngyobb a' falusi 's fóldmlvel
lakosság száma, de az ij)aros és víirosl népesség, fleg az olasz és iiéníct



Európa. 155

részekben , tetemes arányban szaporodik. A' többi európai államokban,

kivévén még csupán a' scandiuáviai félszigetet, az arány mindinkább

kedvezbb a' városi népességre nézve , 's a' britt birodalomban , melyly az

anyagi mveltség tetpontját érte el Európában , a' falusi 's fóldmivel

népesség számra nézve is kevesebb , mint az ipart 's kereskedést üz
városi lakosság. Annak , bogy az ipar fészkei fleg a' városok legyenek,

oka azeltt a' városok 's faluk közt fenálló politikai különbségben 's a'

czéhrendszerben feküdt ; de miután a' czéhkényszer kötelékei most már
mindenütt vagy egészen elszakadtak vagy legalább lé;iyegesen tágultak,

's a' kézmüveket nagyobb szabadsággal lebet zni ; miután továbbá a'

közlekedés és szállítás eszközei anynyira tökélyesbültek, bogy most már
nem nagy jelentséggel bir az iparvállalatokra nézve a' közelben keresni

's találni piaczot : az iparszorgalom a' városokon kivül is kezd terjedezni,

anynyi\al inkább, mert falun olcsóbb az élet, olcsóbb tehát a' gyártás is.

ügy hogy a' fenébb emiitett szabály , miszerint t. i. az iparüz népesség

a' városi népességgel egy arányban szaporodik, mit fleg Brittanniában

tapasztalhatni, az európai szárazföld némelyly pontjain, mint Schweitzban,

Sléziában 'stb. más fordulatot vett. — Hasonlítva más világrészekkel,

Európa az , hol a' földmüvelés 's a' terményzés minden egyéb neme
legnagyobb kiterjedés- 's kifejldésre jutott , ugy hogy csak az éjsz.

amerikai szabad státusok lehetnek, némelyly tekintetekben, versenytársai,

kik pedig európai bevándorlók maradékai 's európai mveltség szellemi

kincsének örökösei. Európában emelkedett az emberi szellem uralomra a'

küls természet fölött , behatván annak titkaiba , 's vállalatai szolgálójává

tévén azt. A' földmivelésben egymást érték a' javítások, az uj rendszerek,

's igy még a' hálátlanabb földbl is olyly eredmények vétetnek ki , mily-

lyeket más világrészekben , legkedvezbb külviszonyok közt sem lelhetni

fel. — Csak az európaiak kÖzt otthonos azon magasb ipar is , melyly nem
egyedül a' belföldi termények feldolgozására szorítkozik , hanem minden

égöv-terményeit öszszegyjti, 's a' honi terményz erk felhasználásával,

saját és idegen használatra elkészítvén, változott alakban küldi viszsza

eredetük helyére. 'S valamint e' magasb ipar, ugy a' sajátlag activ keres-

kedés is fleg európaiak kezeiben van , és nemcsak öszszefögg országok

belsejére szorítkozó karaván-kereskedésbl áll , hanem a' világtengert

útúl használva, legtávolabb vidékekre is vállalkozik, az országok termé-

nyeit forrásaiknál keresi föl . a' különbféle nemzetek szükségeire alapítja

számításait, 's mindenfelé uj szükségeket törekszik ébreszteni, hogy azokat

kielégíthesse. — Értelmi , szellemi mveltségre nézve legalantabb

fokoii ismét a' szláv fajok által lakott tér nagy tömege áll ; ott a' népesség

nagyobb része még nyers tömeg. Az absolut hatalomnak, melyly e' népek
felett uralkodik, jellemében fekszik, hogy a' szellemi mveltség világa

csak egyes magassági pontokra önti sugarait 's a' népéletet nagyobb
kiterjedésben nem érinti. Nevezetesen Oroszországban a' külföldrl

kölcsönzött, inkább ragyogó külszinü álmüveltség igen otthonos a' fensbb
osztályokban, mig a' népnevelés rop})antul hátra van. A' román fajokat

általában szellemi indolentia 's némi gondtalanság bélyegzi , miszerint

vitetni engedik magokat az élet folyamától, nem sokat tördve a' jöven-

dvel. Ezen fajoknál a' népnevelés még nagyobb kiterjedésre 's kifejtésre
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vár , 'a ha hízelg is azon ragyogás , melylyct a' magasb tanulmányok,
avatottjaikra árasztanak , azon organieus öszszcköttetés a' tudományos
téren , miáltal a' magasb álláspont un nyert tudományos eredmények a'

népre is átfolynak, sokkal tágabb itt, mint a' germán fajoknál.— Franczia-
országban, az oktatási ügy központositása által az értelmiség természetes
keringése 's terjedése inkább gátoltat Ik , mint elmozdittatlk ; Olasz-
országban pedig és a' pyrenéi félszigeten a' sajátképi szaktudományok
sokkal inkább lenyügözvék a' scholastika békóiba, mint a' germán népek-
nél. Itt legtö})b gond í"ordittatik a' nevelésre 's oktatásra, 's mind a' nép
elemi oktatása, mind a' magasabb tudományok müvelése fentebb fokon
áll, bár gyakran szellemi dressúrává korcsul. A' tisztán monarchiái álla-

mokban, mint p. o. Poroszországban, kizárólag felülrl nyeri irányát a'

nevelés és oktatás , mig ez Schweiczbau és Nagybrittanniában nagyobb
mértékben lett a' nép ügyévé. — A' szellemi mveltség küls segédesz-

közei , mint könj'vtáralv , muzeumok, tud. gyjtemények, természetesen

nagyobb számmal 's kiierjedésben találtatnak a' germán népeknél, kiknek
szellemi munkássága kitartó gyjtési szorgalomban 's fáradatlan kutatási

buzgalomban mutatkozik, 's a' román fajoknál, melylyeknek jelene a' múlt
kornak hoszszu 's gazdag szellemi életéhez van kapcsolva, mint a' civili-

satio ujabb gyermekeinél. így az irodalom is, melyly ha nem szolgálhat is

kizárólagos mértékéül a' népek szellemi életének, de annak minden esetre

igen fontos jelensége. Az európai Törökország népei közt csak legújabban

mutatkozik itt ott némi irodalmi munkásság els kezdete. Az oroszok,

lengyelek, magyarok, görögök önálló irodalma is még csak fiatal korát

éli, vagy csak ujabb idben ébredt, százados álom után, uj életre. Leg-
nagyobb az irodalom tömege, 's leggazdagabb annak tartalma a' nyugoti
európai népek, angolok, németek, francziáknál. Itt legélénkebb 's terje-

delmesb a' szellemi termények kicserélése nép és nép között, 's legtöbb

történt az irodalom népszerüsitésére is, fleg a' népszer irodalom legfbb
része , a' politikai lapok 's folyóiratok által , melylyek szoros öszszeköt-

tetésben vannak a' mozgékonyabb közélettel 's nagyobb részvéttel a'

közügyekben. Ezért az idszaki folyóiratok 's hírlapok száma 's kiterjedése

csak igen csekély Európa keleti részében, melylyet önkényes hatalom
tart lenyomva , míg Brittanniában , Francziaországban , Belgiumban,
Schweiczbau a' sajtó valódi hatalom , 's Németországban is hatalom kezd
lenni. — A' mi Európa szellemi mveltségét más világrészekétl jellem-

zleg megkülönbözteti, az nem az elemi ismeretek bizonyos mértékének
nagyobb kiterjedése a' népesség nagyobb tömegére, mert némelyly ásíaí

államokban az írás és olvasás ismerete épen ugy , vagy még inkább el

van terjedve. A' jellemz különbség inkább a' tudás különféle ágainak
sokoldalú kimvelésében fekszik, 's a' magasb teremt erben, és azon
élénk szellemi közlekedésben, melylyben minden elítélet levíva, minden
uralkodó vélemény folytonos vizsgálat alá vettetik, 's ujabb és ujabb

nézetek hozatnak keringéttbe. Ezen élénkség egyedül az európai népek
sokoldalú 's tartalonulús irodalmában láthat('). EjszakanuMÍka is csak az

ídHzaki politikai irodalom tömegére, de korántsenj annak tiirtahuára 's

bclértékére nézve vetélkedhetik Európával. A' mi a' polgári tdkoímányt
illeti : Európa fíUdén nincsenek nnir önálló nomád népségek, patriarchális-
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katonai alkotmánynyal. — A' sajátlag ásiai kényuraság csak Török-
országba hat át a' dardauellákon ; de legújabban, az európai népéletteli

sokoldalú érintkezés által, itt is absolut monarchiává kezde már szelidülni

a' vadabb despotia. A' törökországi nagy reformok , rendes állandó kato-

naság alapítása , meghatározott thrónöröködési rend megállapítása, leg-

aláblj fontos elkészületi lépések a' polgárisulás és alkotmányosság felé.

A' török birodalomból kiszakadt uj Görögország alkotmányos monarchia

lett, ugy a' félig független, orosz befolyás alatt lev Serbia, Moldva 's

oláh fejedelemségek , bár szilárd politikai alakulással még nem birnak,

sok rokonszenvet mutatnak az alkotmányosság eszméi iránt. A' Török-
országban otthonos, 's csak mostanában szelídül ásiai despotismushoz

legközelebb áll az orosz birodalom, fleg a' csak névszerint fenálló lengyel

királyság alkotmányának megsemmisítése után. Azonban itt is életbe

lépett már minden, a' mi az európai értelemben vett korlátlan monarchiát

a' despotiától némileg megkülönbözteti ; a' népnek bizonyos osztályozása

egyes rendekbe, különös jogok— 's eljogokkal, azonban tettleges politikai

jogok nélkül a' korlátlan monarchiái hatalom ellenében ; szigorúbb elvá-

lasztása a' vallásos és világi , erkölcsi és kényszerít törvényeknek,

melylyek a' despotiákban keverve jnek el ; mveltebb 's mindenre
kiterjed, a' nép minden osztálya által érthet törvényhozás ; az igazság-

szolgáltatásban rendezett eljárás ; 's a' törvényszékek és rendrség (ha

nem is egész, legalább némi) elkülönzése ; 's végre, mint a' monarchiái

uralom f támasza, számos, állandó, rendes hadsereg. — Krahó, ezen

kis úgynevezett respublica , melyly korlátlanul uralkodó 's tulhatalmas

monarchiák közepette , egyedül fejdehni szeszélynek köszönve lételét,

mint él politikai anomália állott csak fenn— megsemmisült, 's az austriai

birodalomba kebeleztetett. (I. Krakó.). — Az austriai birodalom régi

alapjait megrázkódtatá az 1848 íki forradalom, 's a' régi absolutismus

helyébe democratiai alkotmányos formák, országgylés 's felels ministe-

rium léptek. E' perczben, a' magyar forradalom legyzése után, a' kor-

mány jelszava : ,,egységes monarchia 's minden nemzetiségek egyenjogú-
sága" mit azonban papírra írni sokkal könynyebb , mint alkotmányos
alapon életbe léptetni. Jelenleg az egységi, központosítási elv, 's a' foede-

ralisraus és egyes koronaországok munícípális jogai közt foly , bár az

ostromállapot miatt, nem egész harczi készülettel, a' toll- 's érdekharcz,

melylynek eldöntése a' legközelebb jövend feladása. (1. Osztrák bír.) —
Olaszországnak IX. Pius pápa uj alakot 's szellemet adott , melyly e'

perczben , túlságos fellobbanásai büntetéséül , el van ugyan nyomva,
de ki nem halt, 's csak valódi alkotmányosságban, és hihetleg az olasz

egységben találja kielégítését (1. Olaszország, IX. Pius, 's egyes olasz

államok). — Francziaország elzte az orleansi családot thrónjáról , a'

monarchiái formát respublikáival cserélte fel, zászlóira a' szabadságon 's

egyenlségen kívül a' testvériséget , a' socialismus e' kedvencz jelszavát,

irá fel ; 's jelenleg még ezen forma tartja fenn magát a' forrongó pártok
tusai között (Francziaország). Belgium, e' kis Francziaország, nem követte
példáját, 's széles democratai alapon álló alkotmányos monarchiájával,
szép virágzásnak örvend. — A' germán néptörzsököknél az alkotmányos
formák legegyszerbbikéül tekintend a' schweitzi s cantonok absolut
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democratiújíi, luelyly i}i,en egyszer életviszonyokat í'cltételcz , szilárd

szokásokon alapul, 's a' luouarchiákat is túlhaladó makacssággal szegül

ellen minden újításnak és haladásnak. Ezután jnek a' feudális monar-
chiák, hol a' hatalom a' íejedelem, 's a' feudális i-cndek közt van meg-
osztva ; milylyen Sré(lürs:,ú() , 's mllylyenek voltak 1848 eltt az alkotni,

német államok, 's Magyar- és Erdélyország is. A' korlátlan monarchiák,

vagy a' csak tanácskozó tartományi gylésekkel biró országok , mint :

Poroszország, Dánia, 1848 olta alkotmányos és democratiai útra kény-
szerittettek. — Brittannia máig megtartá alkotmányát, melyly a' nemesség
's papságnak nagy eljogokat ad ugyan, de az alsóház valódi túlsúlya,

eléggé kiterjedt választó jog , 's a' személyes és szellemi szabadság er-
teljes biztosítékai által, a' democratiai elemnek elég b törvényes tért

enged, 's rendületlenül állott meg az európai rázkódások közt. Norvé-
giában szinte nem történt változás ; ennek alkotmánya ugyanis : monar-
chia , rcspublical institutiókkal, melyly a' törvényhozó hatalmat a' nemzeti
képviselet kezébe teszi, 's a' monarchának (^sak íélfggesztö vett ad. —
Schweitzban legtöbb canton kijavította alkotmányát , 's ujabb idben
képviseletes democratiák létesültek, melylyek némelylyei megtartanak
ugyan még némi különbséget a' város és vidék, vagy a' többé 's kevésbé
vagyonos osztály közt, de legtöbbje minden teljeskoru polgárt a' népfel-

ségnek képviselk általi egyenl közvetett gyakorlatára hí.— A' legújabb

kor nyereménye, hogy a' képviseleti rendszer mindinkább kifejldött, 'a

pedig sokkal democrataibb szellemben fejldött ki, mint azeltt. — Vala-

mint hogy Európában a' törvény és jog, ellentétben a' személyes önkény-
nyel vagy csupa szokással, nagyobb mértékben jutottak uralomra, mint

a' régi világ más részeiben, ugy az európai népek élénkebb öszszekötte-

tésébl euró[)ai népjog 's európai államrendszer is származott. Az uj

amerikai államok függetlensége óta e' rendszer európai — amerikaivá

bvült , 's legújabban az ozmán birodalom 's Egyiptom is igyekeztek

hozzá csatlakozni. Látjuk tehát, hogy Európából indul ki, 's nyer mind
nagyobb nagyobb körben jelentséget azon eszme, hogy minden nem-
zetek politikai egységbe olvadjanak egy közös népjog uralma alatt, —
melyly azonban kifejldésének még csak els fokán áll.

A' mi a' népesedés szaporodását, a' nemzetek ezen testi növését illeti,

Európa még korántsem érte el e' növésnek netovábbját. A' sok kiván-

dorlás, 's cholera pusztításai mellett is, uti'tbbi évtizedekben a' népesség-

közép szaporodása évenkint legalább 1 száztólira tehet. '8 a' szaporo-

dásnak van is még elég terc. Európa legnagyobb része , Oroszország, a'

scandináviai és pyrenéi félsziget, melylyek együtt közel 100 ezer négysz.

mérföldet tesznek, csak mintegy 750 léleknyi népességet szandál egy
mfdre, [)edig (Oroszország 50 ezer nsz. mérföldén, kell ml\t'lés mellett.

150 millió 's több is elélhetne. Azonban a' népesség növekedése Európa
különböz státusaiban igen különböz, úgyhogy megközelit számitások

szerint, egyenln haladó mozgalom feltevése mellett, Oroszország már
48 , Francziaország pedig csak 125 év alatt kettcíztetné meg népességét.

A' né[)csség nagysága és srsége pedig mindenkor igen fontos tekintet

a' státuserk megmérésében, anynyival inkább, mert a' népéletben, mint

egycack életében, a' testi növekedéssel a' szelleui és jellem tejlése is ben-
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Süleg függ öszsze. — Az elénk anyagi és szellemi közlekedés , ezerféle uj

segédeszköz által ápoltatva , az európai népesség sürüdö tömegének szá-

mosb érintkezései , közelebb liozzák egymáshoz a' nemzeteket. A' nemi
öszszeköttetések szaporodása által nép és nép között , melyly ennek
következése , a' fajok és népek küls különbségeinek is szelidülniök kell,

míg ismét a' különös nyelvek által elfoglalt határok közt, egyes f'önyelvek

növeked uralma eltt a' szóejtések különbségei elenyésznek, 's mindazon
népfajok és nyelvek egyes töredékei 's romai , melylyek a' távol múltból

jelenünkbe áttengének, az ket környez nagyobb néptömogekbe , bár

vonakodva is, mindinkább felolvadnak. Nagyobb 's erösebb nemzetek,

ugyanazon nyelv szellemi köteléke által kapcsoltatva, kiemelkednek, de

csak ugy, mint nemzetek él lánczának szorosbban egymásba nyúló

szemei. A' vallási téren többféle nézet 's alakulás fejlik ki. Ha a' görög-
keresztyén egyház kebelében nincs is még látható mozgalom , a' catholi-

cismuséban már hatalmas ellenzék álla fel , melyly mindinkább feloszlik 's

elágazik, valamint a' protestantismus is mindinkább számosabb árnyék-
latokra oszlik. A' mint ezen szellemi forradalom gyorsabban halad elre,

's folyton uj vélemények merülnek fel 's állapodnak meg : az egyes fvallások
élesb ellentéteinek természetesen szelidülniök kell azon számos fokozat 's

átmenet által, és az egyháznak az államhozi viszonyában ez utóbbi az

egység erejével emelkedik ama fölé, míg a' fejlésnek magasb fokán talán

ujabb kapcsolat fog állam 's egyház közt létesülni. — A' különféle néposz-
tályok jogi 's politikai különbségei mindinkább kiáltó jogtalanság szinében

jelennek meg, mert az erk szabadabb és sokoldalúbb használatában, uay
az anyagi mint szellemi javak minden irányban szétoszlanak, 's nem egyes
osztályok örökségei többé. Európa keletén a' jobbágyok száma kevesbedik,
mig nyugoton , fleg a' franczia forradalmak 's a' legújabb mozgalmak
óta, az eljogos osztályok befolyása tetemesen csökkent, 's a' nemesség
és papság tagjainak száma is érezhetöleg alábbszálla, miután a' birtokl 's

kereseti viszonyoknak gyökeres változása kizte ket túlgazdag egyed-
áruságaikból , 's ezáltal világi hatalmuk, és túlzó politikai jelentségük
idegei elmetszettek. Valamint az osztályi, ugy a' város és falu, 's városi

és falusi élet közti különbségek is mindinkább kiegyenülnek, a' mint az

ipari, kereskedési és szellemi foglalkodás a' városokon kivül is mindinkább
terjed. Az anyagi terményzés különböz ágai, növekedésükben egymást
kölcsönösen segítve, közelebb jnek egymáshoz, 's a' terményz erknek
szabad associatiója által , nagyobb 's átfogóbb munkásságra egyesülnek,

és nagyobb nagyobb eredményeket mutatnak. A' földmüvelés terményei
még a' tömöttebb népesség országokban is nagyobb arányban szapo-
rodtak , mint a' népesség. Azon mértékben , a' mint az elemi ismeretek
nagyobb tömegekre terjedtek 's a' szellemi fogékonyság köre tágult,

szaporodott az irodalmi termények sokasága is ; fleg a' népszer irodalom
tömege Európa majdnem minden országában háromszor 's négyszer erösb
arán3^ban növekedett, mint a' népesség. — Az európai népélet földén
ekkint felnöv ftija az ismeretek és mveltségnek azonban mérges gyü-
mölcsöket terem a' hasznosak mellett , 's ha a' vihar által rázatik , véres

viszszavonás almáit hullatja az európai népek közé. Bár számos ellentétek,

mik elbb heves küzdelmeket szültek, lassankint szelidlnek 's enyésznek ;
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egy szomorú ellentét, a' gazdagságé és szegénységé, a' pénzaristocratiáé

és proletárságé, annál élesebben és fájdalmasban lép fel. A' két nagy
politikai párt is, melyly Európát behálózza, a' haladás embereié, 's a'

conservativeké, fleg ezen ellentétben találja fel az alapot , melylyre

magát állitja 's melylyböl uj meg uj táplálatot nyer. A' conservativ párt

most már nem anynyira a' nemesség 's ])ap3ág elrongyollott eljogai —
's gunynyá lett elöitéleteihez ragaszkodik , mint inkább a' jóllétben él
birtokos középosztályra támaszkodik , melyly magát, mint tulajdonképi

polgárosztályt, teszi ellentétbe a' nép alsóbb osztályaival, vagy azokkal,

kiknek vagyona csak személyes , és többé kevésbé kimvelt erk — 's

tehetségekben áll. — Más oldalról tehát a' haladási párt vezérei is annál-

inkább vannak oda utasitva, hogy a' dolgozó néposztály — és a' státus

minden mostoha gyermekének igényeit 's érdekeit tegyék magokévá. —
A' szabad verseny 's elkülönzöttség rendszere , melyly Európa nagy
részében a' nagy jószág-tömegek 's a' czéhek feloszlása után létre jött,

természetes következményül vonta maga után, hogy a' terményz erk
szabadabb játékában a' kevésbé vagyonosok 's kevésb személyes tehet-

séggel birok annál többet vesztettek , minél többet nyertek a' gazdagok
's tehetségesek. A' munkásságok elforgácsolásának helyébe mindinkább

a' szabad associatio lép. De itt még csak kezdetén állunk egy új idszak-
nak, melylyben még az elnyök nagyobb része, melylyek ilyly nagy kiter-

jedés öszszeköttetésekbl származnak, a' gazdag tkepénzesek 's vállal-

kozók javára van , a' munkások tömegére nézve pedig annál kevésbbé

jótékony , minthogy a' sürüd népességgel együtt a' munkakeresk ver-

senye is növekszik , 's minthogy a' terményz emberi erknek nagyobb
része géper által pótoltatik. A' nemzeti vagyon ugjan , a' menynyire
adatok vannak elttünk, minden európai államban emelkedett , mint ez a'

terményzés mindennem ágaira fordított nagyobb tkékbl kitetszik. A'

nemzeti jövedelem is csaknem mindenütt olyly mértékben magasbodott,

hogy egyremásra, ha egyenlen felosztatnék, minden egyesre nagyobb

rész fogna jutni, mint évtizedek eltt. A' napszám nem csak számih'g lett

nagyobb, de a' napszámos, az életszükségek árát tekintve, e' részben nem
is áll roszabbul , mint régibb idkben , 's mostani kereseteért körülbell

többféle élvezetit szerezhet magának, mint elbb. De, ha egy részrl a'

nagy gyártás behozatala óta , melyly alig régibb egy emberéletnél , a'

kereset emelkedett is , más részrl a' munkástól követelt szolgálat is ter-

hesedett , 's a' napszám növekedése
, p. o. a' munkaidhez arányosítva,

igen csekély jelentség. Fleg pedig figyelmet érdeml tekintet, hogy

a' terményzés nem szaporodik , 's uj fogyasztási czikkelyok nem jnek
létre a' nélkül, hogy a' szükségek is egyszersmind ne szaporodjanak, 's

ujak ne teremtessenek. Míg hát a' nemzeti vagyon 's jövedelem elhalad

's nagyobb lakosszám jobban él, lakik és ruházkodik : egyszersmind mégis

a' vagyon és jövedelem felosztásában! relativ különbségek nagyobbak
lesznek, 's a' szükségek és vágyak niagasb fokra emelkeiliiok, minta'
kielégités eszközei. Hogy ez valóban igy van , bizonyítja u' szegények és

segélyre szorulók neveked száma az utóbbi évtizedekben, melyly ülyly-

kor rövid idre alább száll ugyan , de fleg drágaság , kereset hiány é»

ipari crisisek idején hirtelen annál nmgasbra hág. Ide mutat u' tulajdon
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elleni bnök számának szaporodása is. Mindkett annak következése,

hogy a' napról napra élk száma nem fogyott , 's azok , kik kedvezbb
körülmények közt többféle élvezethez szoktak, kevésbé kedvez viszonyok

súlyát annál inkább érzik. A' szükségek 's a' kielégítés eszközei közti

ezen aránytalanságra mutat azon szenvedélyes pénzkeresetszomj is,

melyly nagyobb nyereség miatt mindent koczkára tesz , 's csalt remény
által gyakran rülésre és öngyilkosságra vezet. Ide mutat a' házasságok

kevesbedése 's elkésése, melyly fleg Európa legnépesebb és legpolgári-

sultabb államaiban észrevehet 's onnét ered , mert a' háztartás szükségei

most egészen más mértékkel méretnek, mint elbb. Végre ezt bizonyítják

az általános megelégületlenség 's nyugtalanság, melyly a' munkás osztá-

lyokban mutatkozik , 's a' kebelükbl származott és nagy politikai jelen-

tségre vergdött associatiók, mellyek czélja részint a' gyárurak részérl

jöv valódi, vagy vélt megrövidítések elleni önvédelem, részint egy foly-

tonos protestatio a' közélet jelen állása, fleg a' legtöbb képviseleti alkot-

mányban uralkodó egyenetlen jog-kiosztás ellen. (1. Chartisták, Socialis-

mus 'sa't.) A' kormányok rövidlátó 's önz politikája neveié e' bajokat a'

közjövedelem beszedése 's beruházása körüli egyenltlenségek, 's a' ter-

ményzésnek azon ürügylött védelme által , melyly gyakran uj monopó-
liumokat állit a' gazdagság számára ,

— és igy még tágítá a' gazdagok 's

szegények közti hézagot , a' vagyont tévén a' politikai jogok mértékévé.

A' magasb mveltségnek az alsóbb néprétegek közti általánosb elterje-

dése még inkább megismerteté a' socialis ellentéteket , magasbra csigázá

a' népek igényeit , 's keserbben érezteté velk a' javak elosztásának

egyenltlenségét. Ezen szomorú állapotok különösen az európai népélet

rákfenéi, és sehol másutt nem mutatkoznak. A' nagy és vészes betegség

gyökeres orvoslására czélzó uj társalmi rendszerek mind nagyobb tért

nyernek , 's Francziaországban az 1848-iki forradalom által, rövid ideig

kormányra is jutottak , 's bár ujabban onnét ismét leszoríttattak , ugy
látszik csak azért pihennek , hogy annál nagyobb ervel törjenek majd

el. A' gazdagság aristocratiájának , 's a' vagyontalan vagy kevés

vagyonú néposztályok természetes democratiájának mind inkább éleseb-

ben felmerül ellentéte a' mveltség nyugodt, 's egyenes utón járó hala-

dásának sok akadályt gördít ellenébe ; de , minthogy az élet csak küzdés-

ben fejlik és tisztul, egyszersmind ösztönül fog szolgálni , a' nemzeteknek

magasb társasági fejlettségre vezetésére. — Az európai élet legközelebbi

feladatai : az oktatás 's népmvelés szervezése , melyly a' holt tudomá-

nyosságot kiszorítva , a' szenderg erket ébreszsze 's táplálja , míg
korunk feladásainak megfelelhetnek ; — a' munka szervezése , melyly,

kedvezve a' tehetségek 's ügyességek szabad egyesülésének, a' vállalkozó

tkepénzesek és végrehajtóik , a' munkások most még harczoló érdekeit

kibékéltesse ; — 's magának az államnak szervezése , melyly a' munkára
's annak ill díjára való jogot , mint minden polgár általános jogát elis-

merje 's érvényesítse , melyly az államot magát egy magasabb , 's minden
más külön egyesületeket egybeölel associatióvá tegye , arról gondos-

kodjék, hogy a' személyes tehetség a' hasznos munkásságra megkívántató

vagyonbeli tehetséggel egyesüljön, 's a' közügyek alakítását az öszszeség

kezeibe tegye le. — Ha sokan kétségbe esnek, 's leeresztett szárnyakkal

Uj h. hm. Tár. III. köt. H
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néznek is a' iövcndbc : mi hisziiiik Európa jövcndöjóbc , az igazság 's

szabadság ersöd liatalinába , 's nem akarunk , az ,,európaíáradtakkal"

más világrészt keresni lakhelyül. Ha t'éríiatlan aléltságba nem siilyedünk,

melyly szemeinket is elborítja, 's ha tekintetünket nem egyes jelenetekre,

lianem a' nagy egészre vetjük, látnunk kell, hogy a' halad(') mozgás sodra

változatlan törvények szerint folytatja ntját a' ezél felé, akár nyugodtan
folyjon útját késleltet keringésekben , akár pedig egyenes utat törjön

magának romokon 's gátokon keresztül. Az ugylátsz(') viszszalöketés csak

erejét neveli, hogy annál sikeresebben 's biztosabban szökhessen az igérct

földének partjára. — T.

Európai álianiok 's uralkodók. Van Európában 3 császárság: a) az

aMA'/r/í//.• fVíváros : 6íta- , uralkodó : I. Ferenci' József, szül. I80O. aug.

18-án, uralkodni kezdett 1848. doc. 2-án , r. kath. ntlen, b) az orosz;

fváros : Fcferrár: czár : /. l\lilílós Pairlorils ; szül. 1790 jul. 7-én; ural-

kodni kezdett 1825. dec. 1 én; görög n. egyesült vallású; neje Alexandra

Feodorotrna ,
porosz hcrczegn ; thrón örököse : Sánilor szül. 1818. c) a'

/íi/v>A'; fváros Stavibul v. Konstantinúpobj ; szultán (padischa) Abdid-

Medschiil-hhnn, szül. 1X2;]. aprll ID-én, uralkodni kzd. 1830. jul. 1-én,

nudiamedán hit; thrónörököse : Marad szül. 1840. Van továbbá egy

államszövetség, monarchiákból álló (Németország, német szövetség); 's

egy szövetséges állam (Ilelvetia) túlnyomó democratiai elvvel; van, mióta

Francziaország respublikává lelt, 's ha az egyazon fejdelem alattiakat,

milylyenek: Nagybrillantiia és Irland ; Sn-rz-ui ó:<Aorr(''(jia ; és ismét Ma-
gyarország, Csehország, Lombard- Veleneze, Gallícz-i a 's Lodoméria és

llhjria az austriai császárságban, külön-külön nem számiíjuk, 15, külön-

ben 22 királyság, 's ezek közt 1 tisztán német; u. m. l) a' bajor fváros

Müncheti; király : //. Max József s/AW. 1811 ; nov. 28-án; uralkodni kezd.

1848. márt. 20-án; r. kath.; neje: Mán'a,Yihnos porosz hg. loiínya; thrón-

örökös : Lajos Oltó szül. 184;>. 2) a' belga; fváros ; Ih-assel : király: /.

Leápold szül. 171)0. dec. l(>-án, uraik. kezd. I80I. jul. 24-én ; luth. val-

lású ; neje : Louiza franczia hcrczegn ; thrónöri)kösc : Leopold Lajos

(brabanti berezeg) szül. 1835. 3) a' dán; fváros : líoppenhága (hjobn-

harnj ; király: Vll-ik Fridrik Kár. Ixereszléh/ szül. 1808 oct. G-án, uraik,

kezd. l-Slf^. jan. 21-én, luth. \allásu; tliróii('»rí'»k(')se : Fridrik Ferdinánd,

nagybátyja. 4) a' görög; fváros: Álltén: kirjíly : /. (Hlo, Lajos bajor kir.

íia; s;4Ül. 1815. jun. 1-én, uraik. kezd. I8í)5. jun. 1-én, r. kath. neje : Má-
ria Friderika Amália oldenl)urgi hgn 5) Hannorer ; fváros: Uanuorer:

király : ErnesI Aiignsí, szid. 1771. jun. .Vén, uraik. kezd. 18.')7.jun. 20.

cvaiiíj. vall., n(Me volt Friderika, mccklenbur<>- -.strcliczi hgn; thrónörö-

kös : Cf/orgg Fridrik Sándor szül. 18 11*. (i) Naggbrillannia s Irland:

fváros : London ; királyné . /. Virforia, szült. 1811>. máj. 24., uralkodni

kezd. 1837. jun. 20-ún, angol reform, vallású; lerjc: Albert szász-coburg

góthai berezeg; thr('>n(>rí>köse : ,'l//>r;7 /'.'(/í/í/;'</ (walesi hg.^ szül. 1841.

7) Fs'émelalfold v. llollaniL fvtiros : Umig: király : //. Vilmos, szül. 1702.

(le<í. r»., uraik. kezd. 1840. oct. 7-én, ni)lleii; relurm. >>^ a porosz; fv;íros:

lierlin; király : IW Fridrik Vilmos szül. 1705. oct. 15-én; uraik. kezd.

1840 jun. 7-én, evang. vallású; neje : Erzsébet bajor hgn; thróuörökö.sc:

tfsivérc Vilmos Lajos szül. 1707. '.)) a' portugál; fváros: l.issalinn.
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királynó : //. Mária da Glória, szül. 1819. april 4. uraik. kezd. 182G-ún
máj. 2-án; r. kath. , férje: Ferí/íwówíí Szász-Coburg-Gotha-Koháry ho-.

thrónörökös : Péter Ferdinánd (portói hg.) szül. 1837. 10) a' sz-ász;

fváros : Dresda; király : Fridrik August; szül. 1797. máj. 18-án, uraik,

kezd. 1836. jun. 6., r. kath. neje : Mária bajor herczcgn; thrónorüköse
testvére János Nep., szül. 1801. 11) a' szard; fváros : Turin; király:

Varlo Alberto lemondása óta Vidor Einmanitel ; szül. 1820. márt. 14-én
uraik. kezd. 1849. r. kath. 12) a' svéd és norvégiai', fváros : Slochliolm;

király : /. Oscar, szül. 1799. jul. 4-én, uraik. kezd. 1841. márt. 8-án,
luth. vallású; r\cje : Josephine , leuchtenbergi hgn; tlirónürököse : Ká-
roly Lajos (schoncni berezeg), szül. 1826. 13) a' két szicziliai, vagy ná-
polyi; fváros : NápoJy ; király : //. Ferdinánd, szül. J810. jan. 12-én,
uraik. kezd. 1830. nov. 8. r. kath. második neje : Therézia austr. fhgnö,
líroly fhg leánya ; thrónörökös : Ferencz Leopohl (calabriai hg.), szül.

1836. 14) a' spanyol; fváros : Madrid; királyn : //. Isabella; szül. 1830.
oct. 10., uraik. kezd. 1833. sept. 29-én, r. kath. férje : Dodi Francesco
infans, cadixi hg. 15) a' íciirtemhergi ; fváros : Slutlgart; király: /. Vil-

mos, szül. 1781. sept. 27-én, uraik. kezd. 1816, oct. 30-án, luth.; harmadik
neje: Paulina, Lajos würtembergi hg. leánya ; thrónörökös: Károly Frid-
rik szül. 1823. — Van továbbá Európában 1 egyházi státus; fvárosa :

fíoina, pápa : IX. Pius (Masíai Ferrclli János Mária, sinigagliai születés)

szül. 1792. máj. 13-án , uraik. kezd. 1846. jun. 16-án. Van 7 nagyher-
ezegség , ezek közt 6 német : u. m. 1) a' hádeni ; fvái'os : Carlsnilic;

nagyhg : Leopohl Kár. szül. 1790. aug. 29-én, uraik. kezd. 1830. mart.
30-án, evang. vall. neje : Sópa, IV. Gusztáv svéd kir. leánya ; thrónörö-
kös Lr/joí; szül. 1824. 2) a' hessen-darmsladti ; fváros: Darmstadt.
nagyhg. : ///. Lajos, szül. 1806. jun. 9. uraik. kezd. 1848. jun. 16-án
luth. vall. neje : Mathildc Carolina, bajor herczcgn. 3) a' niecklenhurg-

schwerini; fváros : Sc/urcrin; nagyhg. : Fridrik Ferencz, szül. 1823.
febr. 28-án, uraik. kezd. 1842. márt. 7-én, luth. vall. ekkorig ntlen : 4)
a' mecklenbvrg- st rcliczi ; fváros: Strelitz; nagyhg. : György Fridrik, szid.

1779. aug. 12-én, uraik. kezd. 1816. nov. 6-án, luth. vall, neje volt : jl/á-

r/fí , hessen-casseli landgraf leánya; thrónörököse : Fridrik Vilmos, szül.

1819.5) az oldenhnrgi; fváros: Oldenburg ; nagyhg.: August szül.

1783. jul. 13-án uraik. kezd. 1829, máj. 21-én, 3-ik neje volt : Cecilia,

IV. Gnstáv svéd király leánya; thrónörököse: Miklós Fridrik Péter, szid.

1827. luth. vall. 6) a' szcisz-iceimári; fváros : Wcitnar; nagyhg. Kitroli/

Fridrik, szül. 1783. febr. 2-án, uraik. kezd.p828. jun. 14-én, luth. vali.

neje : Mária; orosz nagy hgn ; thrónörököse Károly Sándor, szül. 1818.

7) a' toscanai; fváros ; Florencz; nagyhg. : //. Leopohl szül. 1797. oct.

3-án, uraik. kezd. 1824. jun. 18-án, r. kath. második neje: Ajitonia siciliai

hgn ; thrónörökös : Ferdinánd, szül. 1835. Van 1 választó fejedelemség
{QMnví'úv&t^'. íx' hesen-casseli; fváros : C«S5e/; választó fejed. /. Fridrik
Vilmos, szül. 1802. aug. 20-án, uraik. kezd. 1847. nov. 20-án, reform, nt-
len. Van 9 herczegség, ezek közt 7 német u. m. 1) Anhalt-bernburgi;
fváros : Ballenstedt; herczeg: Sándor Károly szül. 1805. márt. 2-áii

uraik. kezd. 1834. márt. 24., evang. neje : Friderika schleswig-holstcin-

glücksburgi hgn. 2) anhalt-dessaui: fváros : Dcssau: berezeg : Leopold

11
-"
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Friílrik, szül. 1794. oct. 1-én, uraik. kezd. 1817. aug. 9-én, evang. neje:

Friderika porosz herczegnö; tlirónürökös : Fridrik szül. 1831. 3) braun-
schu'eig-icolf'cnbiitfrii ; fváros: Braiinschweig ; lierczeg : Vilmos szül.

180G. april. 2-én, uraik. kezd. 1831, aprll iá-én, luth. ntelen, 4) mode-
nai; fváros : Modena, lig.: F. Ferencz- Ferdinánd, szül. 1819. jun. 1-én,

uraik. kezd. 184(5. jan. 21-én, kath. neje: Adelyunda Augusta, bajor hgn.
b) nassaui; {'ú\-h'o& : Weilbiirg, hg : Adolf \'ilmos szül. 1817. jul. 24-én,

uraik. kezd. 1839. aug. 20-án, evang; volt neje : Erzsébet Michailowna
orosz nagyhgn; thrónih'ököse , testvére : Móricz Vilmos , szül. 1820. 0)

parmai, fváros iParnia; lig: Károly Lajos, szül. 179í>. dec. 22-én, r. kath.

uraik, kezd, 1847. dec. 17-én, neje : Tkerez, sardiniai lign; thrónörökös:

Ferdinánd h'árolij , sz'ú\. 1823. 1) szász—altenburgi, fváros: Altenburg;

hg : György Károly Fridrik, sziú. 1796. jul. 24-én, uraik. kezd. 1848. nov.

30-án , luth. wQJc : Mária, mecklenburg-schwerini herczegnö; thrónijrö-

kös : Ernest Fridrik Pál, szúl. 1820. 8) szász-coburg-gothai, fváros: Co-
biirg; hg : Ernest August szül. 1818. jun. 21-én, uraik. kezd. 1844. jan.

29-én, luth. neje :Alexandrina , badeni nagyhgn; thróuörököse testvére:

Albrecht. 9) szász niciningen-hildburghauseni: fváros : Meiningen ; hg:

Bemard Erik szül. 1800. dec. 17. uraik. kezd. 1803. dec. 24-én luth. neje:

Mária hessen-casselí hgn; thrónöröküse : György szül. 1820. Fejedelem-

ség (Y'úvatcnthmn) van 10, mindnyája német, vagy ha Serbia és a* schwei-

czi cantonok közt lev, 's a' porosz koronához tartozó neusfchatelit vagy
neuenburgit is oda számítjuk, 12; u. m. l)Jiohcnzollern-hechingeni; fváros:
Hechingen ; i'c']eú. Fridrik Vilmos, nziú. 1801. febr. 10-án uraik. kezd.

1838. sept. 13-án r. kath. \olt neje : Eugénia , Icuchtenbcrgi hgn. 2)

liohenzollern-sigmaringeni ; fváros : Sigmaringen ; fejedelem: KárolyAn-
tal Joacliim, szül. 1811. sept. 7-én, uraik. kezd. 1848. r. kath. neje : Jo-
sephina, badeni nagy hgn : 3) lichtenstcini; lakik Bécsben; mostani fejd.

Alajos Mária József, szül. 1790. máj. 20-án, uraik. kezd. 1830. a{)ril 20-án,

kath. neje: Kinsky Francisca grófn; örököse: János Mária Ferencz Pia-

cidus, szül. 1840. 4) lippe-delmoldi ; fváros : Delmold ; fejd.: Leopold

szül. 1790. nov. 0-án, uraik. kezd. 1802. april 4-én, reform, neje: Emilia

schwarzburg-sondcrshauseni iign ; thrónörökös : Leoyjo/í/ szül. 1821. 5)
lippe-schaumbnrgi, toxíiros : Biickeburg : i'vjd.: György Vilmos, szül. 1784.

dec. 20-án, urallv. kezd, 1787. febr. KJ-íín, reform, neje Ida Carolina wal-

decki hgn; thrónörökös: Adolf György szül. 1817. 0) reiss-greizi; fvá-
ros : Greiz; fejd. : A'A'. Henrik, szül. 1791. jun. 29-én, uraik. kezd. 1830.

oct. 31-én, luth. második neje : Carolina, hcsscn-homburgi hgn ; thróu-

örököse : X\ll. Henrik, szül. 1840. j7) renss-schleizi ; fváros : Schleiz;

i'cjd. J.Xil. Henrik, sziW. nSí). máj. 3l-én, uraik. kez. 1818. april 17-én,

luth. ntlen; thróuörököse: testvére, L\\ II. Henrik. 8) sc/ncarzburg-ru-

dolsladli , fváros ; llndolstadl , fejd. Gunt/ier, szül. 1793. nov. 0-án, ural-

kodni kezd. 1807. april 28 áii, luth. neje: Augusta anhalt-dessaui hgn
thrónörökiise ; testvére Albert , ü-/.'ú\. 1798. 0) schtrarzburg-sondersfuíu-

seni ; i'ösíwos : Sondersltausen ; l'v'](\. Gtintlier Fridrik szül. 1801. sept.

24-én, uraik. kezd. l.S.l.'). aug, 19-én, luth. mje: ;)/<//////</<•, hohcnlohei hgn
thrónörököse : /ú//7>/// fi'í//////c/' szül. 1830. 10) Waldeck-pyrmonti :^6\í\\'os:

Arohen^ íojil. György l'/r/íx- szül. 18.")1. jan. 1 l-én, uraik. kezd. 18 If).
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máj. 1-1-én ntlen, cvang. A' Fürstenthumok száma azonban ez idén

kevesbedett azáltal, hogy a' hohenzollerm fejedelem, jelentéktelen koro-

náját letévén, átadta a' porosz királynak. Van végre egy Landgraf czimet

visel kis souverainitas, a' hessen-hombiirgi ; fvárosa : Honiburg, mosta-

ni landgraf ; Fer/'//'nnfwr/, szül. 1783. -uraik. kezd. 1848. reform, ntelen.

Köztársaságok ; a' nagy francz-ia respublika, melylynek elnöke : Bona-
parte Lajos; a' schweiezi 25 canton ; a' jóniai szigetek angol pártfogás

alatt, és a' kis Sanm'irinó Olaszországban. Krakkó Austriába kebelezte-

tett. Öszszesen tehát van Európában ; 3 császárság, 15 királyság, 1 egy-

házi státus, 7 nagyherczegség, 1 vál. fejdelemség, 9 herczegség , fej-

deleínség, 1 landgrófság, 2^ respublica = 74 souverainitas, 's ezek közöl

46 monarchia, 28 respublica. Az európai uralkodók közt legöregebb a'

hannoceri király, (78 éves) 's legifjabbak : Giförgy Victor waldeck-pyr-

monti uralkodó, Ferencz József austria császár fels. 's Izabeíla spanyol

királyn. — A.

Evalvatio. — Európa a' múlt században még majdnem általában

hbéri szerkezeten nyugodott. Erre volt fektetve a' törvényhozás , hon-

védelem, fölbirtok stb. Midn mindezek jogszerbb és tökéletesb inté-

zetekkel váltattak fel, eltöröltettek a' jobbágyi viszonyok is. Ezek, bár,

részint magánbirtokhoz tartozók, mindig tárgyai valának az állami rendel-

kezésnek, így Magyarországl)an az úri jogok és jobbágyi tartozások szá-

mostörvények által szabályoztattak. 1848-ban (1. úrbéri viszonyok, örök-

váltság) a' jobbágyi viszonyok megsemmisíttettek. Francziaországban

1789-l)en ez ingyen, minden kármentesítés nélkül történt. Ezt azonban
Európa többi államai nem kívánták utánozni. Nem találtatott jogos- és

méltányosnak, hogy az eddig a' törvény és állam biztosítása és védelme
alatt birtoklóit jogok ingyen elvétessenek; hogy igy egy nagy fontosságú

néposztály , melyly a' nemzeti ipar és szellemi kifejldésnek egyik legfbb
tényezje volt, ínségre juttassék; hogy a' törvény paizsa alatt alakult szer-

zdési viszonyok és innen a' pénzes hitel körülményei is gyökerükben meg-
ingattassanak. T^urópa többi államai elfogadták a' kármentesítés elvét. A'
magyar törvényhozás 1848-ban a' kármentesítést nemzeti becsület paizsa

alá helyhezé. (1848: IX t. ez. 1. §.) Ezen elv folytán keletkezett az eval-

vatio. Ez számos és különféle kérdéseket foglal magában. Egyik az:mikép
történjék az evalvatio a' volt földesurak kielégítésére nézve, hogy igazságos

és méltányos legyen. Azégliajlat, földminség, közlekedés és piaczi helyzet

folytán minden hon különböz részeiben a' jövedelem és igy az eltörlött

úrbériség vesztesége is különböz. Hogy erre nézve ill arány találtassék,

többféle vélemények merültek fel. Az 184V8-ikiposonyi országgylés teljes

érték kárpótlást határozott. A' IX. t. ez. 2. §. kimondja, mikép : felsége a'

magánföldesurak kármentesitése iránt , hogy az eddigi úrbéri tartozá-

sokkal felér tökeérték részükre a' köz állomány által hiáiuj nélkül kifizet-

tessék, a' legközelebbi országgylésnek részletesen kidolgozandó törvény-
javaslatot fog magyar ministeriuma által elterjeszteni. A' pesti törvény-
hozásban erre nézve többfelé oszlottak a' nézetek. Némelylyek az öszsze-

irás tetemes költségeit , a" munka tartósságát és az érdeklett haszonlesés

csalásait kikerülni akarván nem egyéni becs szerint, hanem bizonyos

osztályozás után akarták az evalvatiót elrendezni. Erre nézve a' törvény-
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oziiÁ küzponli bizottiuánya az úrbéri tclkcknúl ü osztályt íillitolt tel, az
Isöt 7(>0 ós az utolsót 'MH) pl". k;u-|)ótl:K<i öszvc^írel, a' közbensket: GO,

liozái

eh

800, DáO, OO, 450,-100, ós";5."i() pfttnl , a' lu'izas zsellérek kárpótlását 60
l'tra és ngyananyiiyira szabván azt mint niininuiinraaz ', g részeseknél is;

a szülknél pedig 4 osztályt állitván fel: 80—60—40—20 [úl kárpótlás-
sal. Ugyanezen elv^ Iblytán mások még egyszerbbé és gyorsabbá akar-
ván tenni az evalvatio letésitését, még ke\esb osztályokat kivántak lelállit-

tatni. Némelylyek a' robot evalvatlójára mindenütt egy osztályt oOO fttal,

a' kileufzed és dézsmára pedig 400, o50, 300, 250, és lOOf'tos osztályokat
— mások a' dézsma váltságának öszvege és a' holdak, száma szerint, 3
osztályt — mások ugyananynyi osztályt, hanem a' vidék területi felfvése

II. m. a' sikság, hegyiség és vegyes földiség szerint 500, 400 és oOO fttal;

mások 34 és 16 holdat mint maximumot és minimumot 680 és 320 Ittal,

néhányan a' dézsmát teljes becs szerint , a' robotot pedig általában min-
den telektl 400 fttal 'ea't. St voltak, kik mhit Nagy Sándor a' gordiusi
csomót, egy vágással akarván a' kérdést ketté szelni" általában az^öszszes
úrbéri kármcntcsitésre csak egy osztályt 400 p.ftal javaltak felállitiatni, a'

melyly öszveget kapnák a' földesurak egy telektl Bánátban és Békésben
ugy > "^i'it a' Jcopár sovány árvái és magurai vidékeken. — Ezen osztály-

zati evalvatio ellenében a' pesti törvényhozás tagjai közül csak kis rész

harczolt a' becs utáni egyéni kárpótlás mellett. Ezek világosan kimu-
tatták, mikép az 184", g-iki 0. t. ez. által kimondott teljes érték kárpót-
lás ,

az érdeklettek igazságos kielégitése, a' föld 's jövedelmi klönségek
által igényelt arány fentarthatása csak a' pontos becslés által érhet el

;

hogy az osztályozást sem lehet öszszcirás és helyszinéni vizsgálat és

számtétcl nélkül létesíteni ; hogy ez is szinte nagy költségeket és idt
igényel, hogy a' viszszaélések és csalások igy is lehetk ; hogy c' tekintet-

ben máskép p. o. aránvlagos ellegezés által is lehetne seoélleni stb. stb.

Milyly ingatag azon alap és számitás , inelylyre az osztályonkénti kár-
pótlás fektettetik, a' Icgfelületesb szám vizsgálatból is kitnik. Mert p. o.

azon öszvcg, melyly minimum gyanánt fogadtatnék el, a' legcsekélyebb
menynyiség után is kevésnek találtatik. így a' központi bizottmány arra

300 p. f számított. jNíár pedig ha csak 20 és 10 p. krral veszszk is a'

robot napszámát, a' mint a' törvény vette, és a' mi a' legcsekélyebb, mit
csak íelállitani lehet, még is a' füstpénzzel 19 p. f. évi jövedelmet tesz.

Ennek pedig 5"'o tkéje 380 p.f. De ehhez még a' dézsma is járul. —
Azonban nem lehet feledni, mikép ha bár azon hasznot veszszk is, mcly-
lyct a' f()ldesúr ('venkint kapott és a' mit a' törvényhozás a' kárpótlás
tárgyául tzött ki — mégis alig lehet azon 20 és 10 j). krt. venni a' robt)t

ára gyanánt. Mert inig az úrbéri idkben részint ingyen , részint igen ol-

csón kapta meg a' munkásokat — most az úrbériség eltörletése után egé-
szen új idszak kezddött. A' munkásuk száma megfogyott. A' volt job-
bágyok niindeiilolt! kevesebb napszámot vállallak. Ixészint sajátgazdaságuk
után hidak, részint más nveresé«:es fo<>lalkozásoklioz kezilettek, részint
•1711 li */ Cl C*

inkat)b nyugalonmak adták át magukat , minthogy újra a' f. urakiuik dol-

gozzanak. Kzcn körülniényck a' napszám árát 1818 -óta tetemesen
Iclrngtatták. l']zcn körühnéiiyeket megContolva , köiiynyen átláthatni,

milyly hiányosak és nagyrés^zt csekélyek :i' felvcU s/iuntételek. Es
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ha bár nóini levonásoktit teszünk is, nevezetes különbség manidand.

Nérnelyly vidékek leiét sem kapják meg az elvesztett haszonnak, mig
mások annál többet is. Kitetszik ez az eddigi örökváltsági esetekbl

is. A' 2-ik osztályból Tolna megyében a' Kokasdiak 1848 eltt megváltak

magokat Bezerédj Istvántól. Az elszámitás 1,3-1:0 i't. volt és OOOp. í'tban

egyeztek meg. A' o-ik osztályból Pereg Pest megyében telekkint 1,100

p. f'ttal váltotta meg magát. — Podmaniczky Lajos jószágán a' jobbágyok

60 p. f. vettek földeket haszonbérbe, mi 5" o-el 1,200 p. f. — Mindezen

hibákat csak a' részletes becs által lehet elkerülni. A' magyar felels

kormány is ilyly nézetben volt. Hyly, a' becsülésre alapított elvek szerint

készítette el a' kereskedelmi minister még 1848-iki júliusban az úrbéri

tartozások evalvatiójának rendszerét. Ez következ elveket és szabályzókat

foglalt magában. A' becslést egy középponti 4 tagból és elnökbl álló

választmány felügyelete és ellenrködése alatt járásonkint választandó

alválasztmányok végeznék el. Kizáratnak a' koronái és kincstári javak,

templomok, egyházi személyek és testületek, tanintézetek és közalapít-

ványok jószágni , niagánbirtokosoknál pedig a' majorságok és úrbérbe

nem igtatott szlk , hasonlóan a' kisebb kir. haszonvételek és malom-

jog; végre az úrbéri állományhoz nem tartozó irtványok, melylyek visz-

szaválthatók. — A' maradvány földektl netán szedett terhesebb tartozá-

sok a' rendes úrbéri illetségre szállíttatnának. Ugyanezen elv állna az

elhagyott, de az urbérlségbl még ki nem törlött telkekre nézve is. —
Különben a' becslés alapirányául az 1848: 12 t. ez. által kimondott azon

elv szolgálna, miszerint: a kánnenlcsilés alapjául nem a^ jobbágyok által

viselt és rtö úrbéri tartozásokból eredt teher, hanem csak az-on haszon

szolgálhat, meUjhj azokból a' földesurakra calósággal háromlott. A' meny-
nyiség az 183()-iki törv. szerint határoztjítnék meg. Az illetéken túl netán

kicsikart tartozások kihagyatnának. — Maga az evalvatio következleg,

történnék. Minden községnél feljegyeztetnének a' helybeli birtokosok,

ket illet telkek és zsellérek és kármentesitend tartozások, l^zután

áunennének az evalvatio egyes tárgyaira. A' füstpénzre nézve egy forint

leeudne a' kárpótlás alapja, kivévén hol az kevesebb, vagy több volt,

itt ez szolgálván alapul. — \' robotra nézve az 18o(j : VII t. szolgálna

irányul. Hol annál kevesebb szolgáltatott , ez fog kárpótoltatni. A' job-

bágytclki kézmveseknél, kik megváltak a' robotot, a' váltsági öszlet

vétetnék fel. — Különben a' robot evalvatiója az igás és gyí^log munka
közti arányt kitudva , az igás és gyalog napszám helybeli 7 évi középára

után számíttatnék ki , különös tekintettel a' robot becsét illet körülmé-

nyekre , mink a' jobbágy távolsága a' munka helyétl, marha és szer-

szám, valamint munkások minsége, kora, kezelési költségek, elmaradások

és kési megjelenések káros eredményei stb. Az igy kijelölt igás cs

gyalog robot értéke leendne a' becslés alapja. A' házas és hazátlan zsellér

veknél a' gyalog napszám értéke tekintetnék, de az utóbbiaknál csak akkor,

hal évig laknak helyben. A' hoszszii fiirar helyetti 2 igás napszám az igás

munka értékét követné. A' fáizással öszszekötött minden rend munka-
tételek értéke is íelbecsültetnék helybeli ár szerint. Hasonlóan a' wííí/í/sós-

nétl is a' nádas távolsága, napszám ára stb. szerint. A' vadászati szolgálat

nem tartoznék becslés alá. -- A' kilenczedre nézve, ha kevesebb adatott,
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ez, ha pedig heted, vagy nyolczad adatott, akkor kilcnczed lecndnc a' becs-

lés alapja. Az ugartóli 0-ed nem vétetnék fel, — hol nem volt ugarosz-

tály , '/3 annak vétetnék t^zabadon a' becsléstl. Csak a' telki állományt
képez vagy pótló földek esnének becslés alá, és ha iparnövényekre hasz-

náltattak, nem ezek , hanem az ott termeszthet rendes mezei termények
szolgálhatnának csak alapul. A' 0-edi menynyiség középaránya a' 7 évi

termésbl számittatnék ki, azeljárók kihallgatása mellett, a' földesúr hiteles

eredeti számadásai- 's egyéb adatokból. Csak a' magtárba szolgáltatott

szeraöszlet vétetnék fel , szalmája nélkül és máshol az örökös szerzdé-
sekben kitett öszveg, Ve l^özelési költség levontával. Úrbéri szllöknéi a,'

bor-kilenczed , vagy ennél kevesb menynyiség becsültetnék meg. A' ter-

mészeti len 's kender 9 -ed középmenynyisége szinte kiszámittatnék —
fonásnál pedig a' munka értéke. Ezután a' 9-ed pénzértéke számittatnék

ki az 1840— 1846-iki 7 évi piaczi középár szerint — innen levonván a'

piaczig terjed fuvarbért és egy részt a' piaczi és dézsmagabona értéke

közti különbség kiegyenlítésére. Az igy eredt középár leendne a' becslés

alapja. Burgonyánál, szénánál, és bornál a' helybeli beszedési középár
vétetnék fel — innen is egy rész levonatván , mert a' keverék borkilen-

czed silányabb a' többi mustnál. — A' pálinkafzéstl valósággal besze-

dett üst pénz is evalvatio tárgya, a' 7 évi jövedelem közép aránya után.

Szinte igy a' jobbágyi, zselléri, vagy községi földön nyitott boltoktól járó

bér is. Hasonlóan a' községi földek tartozásainak értéke. — Az örökös
megváltás , vagy régi gyakorlat folytán eredett évenkénti pénzbeli fize-

tések a' tartozások részletes becslése nélkül vétetnének evalvatio alapjául,

akár egyesek vagy öszszes lakosok és akár minden tartozásaikat, vagy
csak egyes nemeket váltottak is meg — a' megváltottakra nézve. Ideig-

lenes szerzdéseknél azonban a' tartozások becsértéke is kiszámittatnék

7 évi közép arány után. Heted vagy nyolczad mellett papi tized is sze-

detvén, 9-ed vétetnék alapul. — Az igy kiszámított, földesurat illet

robot, kilenczed 's minden egyéb fent elsorolt egy évi tartozások pénz-
értéke 20-szoroztatván, ez képezendné a' kárpótlási öszvegct. — Innen
levonatnának a' megszüntetett úrihatóság költségei és pedig huszszorozva
azon évi költséget, melyly az úri hatóság gyakorlatával járt, 's a' vér-

blróságnál különösen a' börtöni 's hasonló kiadásokat. Az általános som-
mával történt megváltások feletti intézkedés az igazságügyi ministerre

bízatott. — Mindezen becsléseket egy ministeri bizottmány vizsgálan-

dotta át. Meg nem eléoedés eseteiben kerületenkint állitandó bíróságok
fogtak volna Ítélni. — Minden úrbéri helység számára külön rovatos

táblák és adatjegyzékek készíttetnének stb. stb. f]zen rendszertl a'

késbbi központi bizottmány véleménye az osztályzati lényeges különb-

ségeken kívül még abban is eltért, mert az evalvatiót egy országos A tagú
választmány által , melylyhez a' felsház 1 tagot választandott, kívánta

elvégeztetni, a' helybeli munkálatok az illet hat»)ságokra bízatván. Ez
azonkívül az evalvatio tökéletes kiviteléit'- mhulrn ojíész telek után i^OO és

minden házas zsellértl 60 p. frt. ellegezést indítványozott. —
Az evalvatio körid másik nagy fontctsságu kérdés az : mikép állit-

tassék el az evalvatio ])énzöszvege, melyly a' HUdesuraknak adatik és ki

által fizettessék azon öszveg. Forosihonban a' jobbágyok birtokuknak
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egy részével, melyly * s-nál többet seholsem tett, váltattak meg. Ez

néhol , mint Posenben, erhiány miatt nem is mvelhet sok földdel

árasztotta el a' földesurakat — máshol pedig a' jobbágy ugy is csekély

birtokát anynyira fogyasztotta , hogy a' maradékból alig volt képes

elélni. Az adó alapja is tetemes csorbulást szenvedett. És e' rend-

szer a' birtokváltoztatástól el nem maradható káros ingerültséget

és féltékenységet is szülhet. Poroszhonban azonban a' hitelintéze-

tek és jó adórendszer mindent helyrehozott. — Máshol , 's általában

egész Németországban pénzzel történt a' kielégítés. Ez néhol egészen az

állam által történik. Ennél nem kell feledni, mikép a' tehernek csak kisebb

részét viselendia' felszabaditott birtok, nagyobb részét pedig a' volt földesúr.

Mert bármilyly nemek legyenek is azon közjövedelmek, melylyekból a'

kielégítés történik, ha bár státusjószágokból is , nem lehet elkerülni, hogy

annak nagy részét a' közadó ne viselje. Minthogy az evalvatio által megke-

vesitett státusjövedelem, hogy a' rendes kiadások fedeztethessenek, adó

által lesz pótolandó, miben a' volt földesúr legnagyobb részt viselend.

Ez okból czélszerübb a' legtöbb német államok ama rendszere , melylynél

fogva a' kárpótlási öszveg felosztatik a' státus és volt jobbágyság között,

így Badenben, Hannoverben, Würtembergben , és Hessenben & váltsági

öszvegnek Vs-dát a' volt jobbágyok, és az állami közpénztár közjövedel-

mekbl csak Vg-dát fizette ki. — A' magyar törvényhozás 1848. 9 és 12

t. ez. által az egész váltsági sommá kifizetését az államra ruházta át. —
Az evalvátiói öszveg kifizetése többfélekép történhetik. Erre az 1848-ki

pesti or.gyülés központi bizottmánya állam által kiadandó 100, 150, 500

és 1,000 ftos adósságleveleket javalt, 5% kamattal, sorshúzás által esz-

közlend évenkinti 1% törlesztéssel. így a' nagyobb váltságoknál. Kisebb

öszvegekre nézve 18 m. erejéig kiadandó kamatlan pénzjegyeket ajánlott.

Es 2,000 fton alól állami kötelezvények helyett papirpénzzeli kifizetés

követeltethetett volna. Kötelezvényekért lehetett kincstári és közalapít-

ványi javakat is átvenni 'stb. — Hy^J evalvationális mtételek, melylyek

papirospénzi és tkeftzetési , egyszerrei kielégítésre fektettetnek , igen

káros hatással vannak mind a' birtokosokra, mind a' pénzviszonyokra.

Mert azon státuspapirokat forgásba kellvén tenni, ez csak nagy vesz-

teséggeltörténhetnék, mig az állam által névszerinti értékben váltat-

nának viszsza. Es az igy elárasztott honban a' pénzbecse leszállittatnék,

az ár 's értékek viszonyai megzavartatnának , az állami hitel megron-

gáltatnék 'stb. Czélszerübbnek találtatott tehát máshol azon eljárás,

miszerint nem egyszerre , hanem részletenkint törlesztetik le a' meg-
váltási öszveg- vagy tke-öszvegekben , vagy kamatokban , mely-

lyekhez törlesztési pótlék kapcsoltatik. A' volt földesurak beruházási

tökéinek elöállitására pedig más czélszerü pénzügyi intézkedések tétetnek,

melylyek rajtok is segéllenek, és a' pénzü»,yet sem zavarják meg. Ámbár
az idöszakonkint fizetend rendes kamatoknál nagyobb öszvegek is a'

beruházások kell alapjául szolgálandnak. Ha a' megváltás nem pusztán

ajándék az állam által, hanem kiegyenlítés és tehermegosztás végett a'

volt jobbágy által is viseltetik, azon kedvez siker is eléretik, liogy n'

népnél a' tulajdon fogalma nem zavartatik meg, és nem ébresztctnck fel

talán soha ki nem eléscithetö követelések. — A' túlterheltség ix'dig az
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iílliiiuot könynycn fizetcsil képtelenííé^rc vilietl, kivált hol, mint Magyar-
or.'^zághaii, 250 ezer telek inegváltátíárúl van szó.— llyly öszvegij^köletsöiit

n -erezni '.-< igy lizetiii ki a' váltsáírot gziiite i<fcn nehéz, alig- létetiithelu

feladat. — PT mellett ugyanezen mtéteit, melylyeta' pénztz.sérek a' kell
tke éd kölcsön ciállitáöára használnának, elvégezheti az állani is jólszer-
kczett hitelintézet által, melyly a' volt földesúr és jobbágy közt a' váltsági

öszvégre nézve közvetít lehetne. Az, mi kamatban és törlesztési öszvc-
gekben évenkint fizetetnék a' földesuraknak, a' jobbágy és kijelölt közjö-

vedelmek által adatnék be évenkint a' hitelintézet pénztárába. Ez utóbbi
forrást ugy kell rendezni, hogy a' szegényebb vidékek igen hoszszas idre
ne maradjanak el a' felszabadulással. Ilyly mtéteire már kölesön is

könynyebben szerezhet, llylyennek kamatai és törlesztési járulékai

részint a' jobbágy adiíjából p. o. -g-dig, részint állami uj közjövedelmek-
bl, talán '/3-dig szereztetnének el. Ilyly idszaki pénzmütétel nem
sokasítja egyszerre túlságosan a' pénzforgalmat 's igy nem zavarhatja

meg a' pénzviszonyokat. — Vannak számos tervek és mtételek, mely-
lyek részletenkint , apródonkint akarják megszüntetni az urbériséget.

De ezeknél mindig szemeltt kell tartani, mikép a' jobbágy-viszonyok
olyly károsak mind a' nemzetgazdászatra, mind a' nép politikai kifejl-

d'scre, hogy azon evalvationális rendszer érdemel legnagyobb tekin-

tetet , melyly aránylag legkevesebb idt igényel. — JNIindazon mté-
tolek, melylyek az evalvatio létesítésére az úrbéri jövedelembl státus-

jövedelmet — rentc — képeznek, ugy intéztetnek el , hogy a' státus állal

lizetend jövedelmekre szóló utalványok eladhatók és másra ruházhatók
legyenek. — Az evalvatio bevégeztével némelyly eddig a' földesurak által

.gyakorlott jogok u. m. patronatus, melylynek költségei rendesen nrnulen

:í Mámban levonattak a' váltsáo-i öszveobl, — továbbá bolt, nialorn,

koresmaltatas, mészárszék 'stb. a' község tulajdonává válnak. — Mindenek-
eltt azonban, hogy az evalvatio létesittethessék, elkerülhetlen szükséges,

hogy a' volt földesúri és jobbágyi birtok egészen elkülönöztessék. Hogy
kárpótlásról lehessen szó, mindenekeltt okvetlenül tudni kell, mi az, miéi-t

k irmentesités adassék. Tudni kell tehát mi és menynyi told illeti a'

a' jobbágyot -- mibl állanak az úrbéri telkek — és viszont mi tartozik

•A földesúri biríokhoz. Az erdrészek felosztása és szabályozása is nagy
íigyelenn-e érdemes , fkép nemzetgazdászati érdekekbl. — Némelylyek,
hogy a' veszélyes i)nj)irosmunkálatok elkerültessenek, és az állam terhein

kimynyittessék, némelyly kamarai javakat javaltak kármentesítésre fordít-

tatni azon öszveg erejéig, melylyet az állani \állalt magára. így azon ked-
vez körülmény is elérhet lenne, miszerint az állani kötelezettsége által a'

közterhek, adók nem emelkednének 's majíukra a' kármentesitenil földes-

urakra nem nehézkednének. Ezeknek kárj)<')llási öszvegébe azonban be
lelictne számítani az állam által elvállalt ' ;jAagy ^'., öszveg erejéig a' netán
lé((!z alapitviínyi ad()sságokat is.— A" kilrnientesités tárgya pedig, a' mint
a' magyar koiniiiny és törvényhozás is kimontlotta, esak a' földi'surat illrto

haszon lehet. Ez okbi'd a' kilenezcd, robot 'stb. több évek után kisxiimitando

k'>zé[)-nienynyis('gii és áru évi ijszvcge vétetik kamatul, melylynek p. o.

2()-szorotí tke felelend meg. — Es igy nem azon kár, melylyet a' jobbágy
szenvedett tartoziisainak hroxiísa iiltal, liaiicn csak az kíírpótollatik, mit
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középszáinitás szerint ii" lüldcsur évenkiut bevenni irzokolt. A' fold, mint

ncmelylyek véltek, ncni .szolgálhat a' kármentesítés alapjául, mert az soha

sem volt a' földesúr tulajdona. Ezt t(3rvényeink, kUlön()sen 1 r. 40 ez. vilá-

gosan kimondották. — A' szöllknél azonban van , mi némi ki-s éleire

látszik érdemesnek. Azoknál ugyanis minden érték , minden használ-

ható er az iparban fekszik. Ennek van legnagyobb érdeme minda'szöUök

elállitásában , becsültetésében , minek gyümölcsözése csak hoszs^zasb

évek után következik be; mind a' szöll müvelésében és fenntartásában. A'

földnek magának felette csekély befolyása van a' szölli haszon elöállitá-

sára. Ugy látszik tehát, hogy itt, hol minden ugy szólván a' jobbágy

munkásságától és hoszszasb haszonnélküli várakozásátcjl 's az igen köl-

tséges müveltetéstl függ , czélszerü lenne a' szllömüvelés érdekében is

némi kiméletet tanúsítani, és a' kárpótlás alapjaid inkább csak a' földet,

vagy legalább nem egészen az öszszes dézsma öszvegét venni fel.

A' bécsi kormány ugyanazon elvet követve , melylyet a' magyar tör-

vényhozás már 1848-ban szükségesnek talált felállíttatni , 185". apríl

8-án az urbériséget vesztett földesurak számára Magynrországbíin a'

késbb adandó úrbéri kármentesítés fejében némi ellegezés kiadatását

rendelte el. Ez minden úrbéri telektl 30 és minden úrbéri zsellértl 5 p.

flban alapíttatott meg. És pedig ez azoknak, kiknél l.OOOlt. öszvegig

ti-rjed, egyszerre, a' többieknek pedig két részben fizettetik ki. Hogy
ezen , kegyelemnek tekintett , elleges kárpótlásban részesülhessen valaki,

következk kívántatnak. Ki kell mutatni a' kármcnfesítend jobbágy- és

zsellértelkek számát és hol-fekvését. Ez bemutattatík az illet közigaz-

gatási szolgabírónál, ki azt a' rovatos öszszeirás, úrbéri táblázat 's más
oklevelek után megvizsgálja. Innen átküldetik az illet kormánybiztfishoz,

ki, ha szükség, a' iielyszinén is teend vizsgálatot a' fenforgó lények

kivilágítása iránt. Tle minden iratok a' kerületi mínisteri biztos iiu-ilrit

állitaudó választmányhoz vitetnek , hol megersíttetvén , a' magyar
kincstári Igazgatóságnál fognak elterjesztetni, és utalványoztatní kifizetés

végett. Azonban a' telekszám és fekvés kimutatásán kívül ki kell az

ellegezést kívánónak mutatni azt is : hogy az 184'S- és 1849-kí Cí-cnié-

nyek folytán el nem ítéltetett, meg nem idéztetett, vizsgálat a!:itt nem
létezik, vagy ártatlannak jelentetett ki, vagy hogy engedelem nélkül az

osztrák birodalmon kívül nem tartózkodik. Ezekrl a' iíikásához tartozó

katonai kerület közügyészének bizonyítványát kell elnintatni. Végre az

illet pénztártól arról is kell bizonyítványt elmutatni, hogy semmi adó

hátralékjok sincs , vagy ha van, menynyi és milyly idej , lejáratú és

<)ezvegü. — Ezen ellegezési mtétei kivitelére minden katonai kerületben

a' mínisteri biztos mellett egy kármentesít bizottmány alakíttatik a'

ministeri biztos elnöklete alatt, kihez egy kincstári hivatalnok és köz-

ügyészi helyettes is adatik. Ezen bizottmány a' kimutatásokat, kárpótlási

ösz\egeket, folyamodó jogait, illetékét 'stb. megvizsgálja. A' kifizetés

n)agyar közjöveslelmi utalványokban teljesíttetik. — Kízáratiiak ezen

ellegezésbl a' koronái és álladalmi javak, tanodái, vallási és egyetemi

alapítványi jószágok, püspöki és [)a[)i javak, valamint azon iütézctck is.

melylyek jövedelmi veszteségükért az álladalmi kincstárb(')l káipcUoltatiiak.

A' kerületi ministeri biztosok a' püspöki hatóság közbenjötté\ cl ki fogják
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puhatolni, mclyly lelkészek szenvedtek hiányt a' lelkészi illetékben a'

papi dézsma eltöröltctése által. — A' jövedelmeiben kárositott papság
8ep;clyzése íi"ánti intézkedések külön tétetnek nicg. — Az adó- hátralék az

elölegezési öszvegbl levonatik. Ezen intézkedés az anynyira károsult

volt tí')ldesuraknak kivánt némi segélyt nyújtani, minthogy a' lényeges
kárpótlási munkálatok igen rövid idö alatt be nem végeztethetnek. Mind-
amellett felette ritkaság, hogy az urbériséget vesztettek folyamodnának
az ellegezésért. A" jelen politikai kedélyállapoton kivül a' kimutatás és

igazolás nehézségei tartják viszsza a' legnagyobb részt a' folyamodástól.

Erdély volt földesurainak a'sept. 12-ki rendelet szerint szinte fog adatni

kárpótlási ellegezés. Ez mindenikre nézve ötödét teendi azon adóöszveg-
nek , melyly 184%-ben a' robottal járt jobbágyi szántótoldektöl és

mezktl fizettetett. Zsinórmértékül tehát az 184*','--ki adó szolgáland. —
Szebenben egy országos bizottmány fog kineveztetni, nielylynek folügye-

lete alatt helybeli választmánvok községi bizalmi férfiakkal ki fogják

puhatolni, hogy az adótáblázatban megjelent jobbágyi földektl, kinek

teljesíttettek a' robot- munkálatok. Az u. n. taksalistákra nézve, kik robot

helyett bizonyos évi pénzöszveget fizettek a' földesuraknak , ilyly egy évi

titksa fog ellegeztetni. — Ha és a' mi 1848 és 185Ü-ben talán már lero-

vatott, mint a' székelyföldön történt, kizáratik az ellegezésbl, — Az
adóhátralék kifizettetik az ellegbl. Az 1848-ki és 1849- ki események
folytán elitéltek, vagy pör alá vettek, és a' kibujdoklottak nem kapnak
ellegezést. — A' korona , állam, tan és vallásalapitványok, püspöki és

papijavak itt sem részesülhetnek az ellegezésben. — A' helybeli bizott-

mány által községrl községre készített jegyzkönyv az országos választ-

mányhoz küldetik, melyly az elleg utalványozását elrendeli vagy megta-
gadja. Az elleg a' késbb adandó kárp(')tlásba be fog számíttatni.— Sz.I.

Evaii8 I. Olivér, a' magas nyomatú gzgépek feltalálója, szül. Philadel-

phiában 1757. megh. 1819. — Egyszer bognár volt, 's minden tanítás

nélkül, csupán ön lángesze által jutott a' legnagyobb eredményekhez.
!Mldön a' szabadságháboru idjén, az angolok meggátlák a' gyapjugyaratók
bevitelét az egyesült államokba, Erans , még akkor igen ifjú korában,

gépet készített, melyly egy perez alatt 3000 gyaratófogat adott; — azon
malmok egyike pedig, melylyeket 1782-ben épített, három ember segítsé-

gével , egy nap alatt 18,720 font lisztet röl. Ezen malmok jelenleg

minden éjsz. amer. egyesült államban el vannak terjedve. Felfedezései

számosak; több mint nyolczvan mechanikai találmányt ismertetett meg,
melylyek legnagyobb részét életbe is léptette. Klszámithatlan fontosságú

azonban fleg a' gzer alkalmazása a' gépekre. — 18 éves volt, midn
játszó gyermekeket látott, kik puskacsbe, uK'lylynck gyujtólyukát
betömték, egy kis vizet öntöttek, 's azután a' cst bedugván, fogóval

tzbe tették; a' dugasz csakhamar kipattant, 's E. fejében megszületett a'

gzgépek eszméje. 178()-ban kiváltságot szorgalmazott nuigánakgzkocslk
épitévsére, de folyamodását , mint beteg f álmadozását, vetette cl a' penn-
sylvaniai kormány. — 11 évvel késbbiMi Hldruhnid iíllam adott neki

kiváltságot, mclyly azonban sokáig hasznáUitlan maradt, mert sonki sem
akart a* hihetetlen vállalatra pénzt áldozni. Még Londonban senj akadt
p'irtoh'tja a' hatalmas tal:ilm;inynak , mclylynck ki)s/.ön(' Anglia kcsbhcn
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iparüzlete virágzásának legnagyobb részét, mert a' gzgépek több mint 3

millió ember munkáját pótolják. — Végre 1800-ban saját költségére

kezdett gzgépeket épiteni , melylyek olyly jól sikerültek, hogy 1814-ben
az egyesületi congressus a' nemzet háláját jelenté ki a' tehetségdus felta-

lálónak. 1819-ben mhelye elégett, 's ö e' veszteséget tul nem élheté.

Több munkát is irt e' tárgy krl, — nevezetesen ,,kézi könyvet" mér-
nökök 's gépészek számára. II. Ecans de Lacy, britt ezredes, ir születés,

szül. 1786 ; harczolt Wellington alatt a' pyrenéi félszigeten 's az éjszak-

amerikai egyesült státusok ellen. 1815-ben Európába viszszatérvén,

Waterloonál kitünleg vitézkedett. Béke idején a' politikához szegdött,
1830-ban westministeri képvisel lett, 's e' pályán közelb járt a'radicálok,

mint a' mérsékelt whigekhez. — 1835-ben britt segédcsapatot vezetett*

Spanyolországba, a' királyn védelmére, 's spanyol tábornoki ezimet nyert.

A' hely nem ismerése, 's a' spanyol vezérek cselszövényei, valamint

njonczai gyakorlatlansága azonban nem engedek, hogy nagyokat miveljen.

1837-ben csapatja feloszlott, ö maga pedig viszszatérvén hazájába, Bath
rendet 's britt ezredesi fokot nyert. A' parlamentben folytatta radicáli

pályáját. — ez.

Everett (Sándor Henrik), szül. Ejszakamerikában, Massachuselsben,
nyilvános életrci kiképeztetését Bostonban és Cambridgeben, a' Harvard
egyetemnél nyeré. Monroe elnöksége idejében 1818-ban Adams statustit-

kár által Németalföldre küldetett, némi fenforgó követelések kiegyenlítése

végett. Ezután követi minségben maradt ez országban 1825-ig, melyly
idben Adams elnökké választatván , ezáltal Spanyolországba küldetett,

a' királyt az elvált amerikai gyarmatokkal békére birni; de hasztalanul,

mert minden békeajánlata megtört Ferdinánd ministereinek makacscságán
és Zea minister határzottan kinyilatkoztatá , hogy Spanyolország soha-
sem áldozandja fel igényeit. Zea bukása után ismét kísérletet tön, melyly
azonban szintolyly sükeretlcn vala. Ezen tanácskozások közben b alkal-

ma volt, az európai politikát 's az ó-világ álladalmainak viszonyait meg-
ismerhetni, 's annál is inkább lett képesítve e' tekintetben! vélemény-
adásra, minél iidíább volt ment azon balitéletektl , mik az európai poli-

tikai Írókra többé kevésbé gyakorolják befolyásukat, llyly czimü iratában:

„Europe ; or a generál snrreij of the presetit situation of the prrncipal

powers, urith conjectures on their future prospccls" (Boston 1822), mit
neve nélkül adott ki, azon állítását igazolja, hogy a' polgárisodás haladása
és a' szabadehnü politikai elveknek azzal egybekötött fejldése 's terje-

dése szükségképen maga után vonja minden önkényes uralkodásnak által-

menetét a' szabadehnü alkotmányos formákhoz, 's hogy ezen irányzatok
ellen intézett minden harcz csak megrázóbb 's veszélyesebbekké teszi a'

kimaradhatlan eseményeket. Az álladalmak viszonyainak vizsgálata köz-
ben már ez iratában az orosz hatalomsulynak veszélyére hivá fel a' köz-
figyelmet. Késbbi iratában: „New ideasonpopulation, withremarks oftlie

theories of MailInts and Godwin, „(Lond. 1823)" egy angol munkát czá-
folólag bebizonyítja, hogy a' népesség szaporodása mindig az életmódok
szaporodását is magával hozza, hogy a' tápeszközök mindig ill arányban
állanak a' táplálandó emberek számával 's hogy szegénység és ínség más
okoktól függnek , mint a' népesség nyomásától. 1827-ben kiadott mun-
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kájii : „America; or a generál sun^ey of the poliliral situalion of Ihe seve-
r,il powers of the western ronlinenf' érdekes eladása az amerikai státu-
sok állapotának \s kilátásainak ii íüld két télgönibjéni polgárisuk népek
n igy családában. Alapgondalata c' munkának, hogy Oroszország és az
Civesült státusok az uralkodó álladalmak a' polgárisuk keresztyén világ-
ban 's minden egyebek vagy az egyik vagy a' másikhoz állanak aláren-
deltségben. 1828-ban Jackson tábornok elnökége alatt állomásáról visz-

szahivatott 's magánéletbe vonult Bostonban, hol egy ideig a' „Nortli
american rericw" czimü folyóiratot adta ki. Ekkor változtatá megpolitikai
elveit 's az uralkodó kormányparthoz állott, mi miatt minden korábbi
politikai barátjától elhagyatott, a' nélkül mégis, hogy sikerült volna hiva-
talt nyernie. — ücscse E. Edcard, massachusetsi kormányzó, mint uni-
tarins lelkész 's egyetemi tanár kezdé pályáját. Európában hoszszabb
i<lcig mulatott 's nemcsak Német-, hanem Görögországot is bejárta. Visz-
szatértekor a' görög nyelvnek lett tanára Cambridgebcn 's ez idbl való
többféle dolgozata a' görög nyelv ésphilologia mezején. Gazdag nt vévén
feleségül, kilátásai tágultak, 's becsületvágya a' politikai pályára ragadta.
Congresstagul választatván az alsóházba , az indusok lábbal tapodott
jogainak védelmében, valamint általában mindig nemes tárgyakkal fog-

lalkozó szónoki telietscge által tüntette ki magát. 18oG-ban érdemei jutal-

mául massachusetsi kormányzónak választatott, majd londoni, 's 1844-ben
chiuai követ lett. Nyilvánosan mondott szónoklatainak egy része nyomta-
tásban is megjelent, mikben nem lelict hatás utáni kapkodást észre nem
venni. — P.

Ewald. A' hires dán költn kivül , ki a' múlt század végén halt meg,
e' néven ismeretes még : János dán tábornok 's hadtudományi iró, ki

1813-ban, János Lajos, theol. tanára, 's hittani és neveléstani iró, ki

1822-ben halt meg. Az élk közt pedig a' theelogia és pliilologiai mezején
nagy érdom'úiró Eicald György Henrik August,lHoS olta hittan r. közokta-
tója a' tübingai egyetenmél, ki 180o-ban született Göttingenben, szegény
takács fia; 's ugyanott végezte tanulmányait. Nevezetes munkái : Kriti-

sche Grammafik der hebr. Sprache : Grammatik dcr hebr. Spravhe des

allén Teslaments : Grammalica crilira lingrae arahicae ; Die poelischen

Búcher dcs allén Hundcs ; Geschichlc des \ idks Israel bis aitfCliristns'sat.

Grannnatikai nnud<ái által megdöntötte a' tisztán synthetieus iskolát, 's

megalapitotta a' történeti-analytikai iskolát, melyly a' tudományt, mint
organicus, öszszefiigg , bens szilárd alapokon épült rendszert állitja fel.

Utazásai giizdag gyümölcsének egy részét „Ab/iandlungrn z^u oricnlalisrhcr

vnd bibi. Lileratiir" munkájában, 's az általa alapított ,,Zeitsclirift far
die líinnle des Morgenlandes" folyóiratban rakta le. A' würtcmbergi király,

tud. érdemeiért, nemességre emelte. — h.

liXeliiiaiis (Remy Jíizsef Isidor gróf) kitn franc/ia tábornok , szül.

177 j. l)ar-le-l)ucban,'s már 17i)í)-ben nagyon kitüntette niag;ít a'nápolyi
's ISO-ben az austriai hadjáratiban. Az eylaui ütközet utiiii lett osztály-

tábornok; 's követte Murátot Sfjanyolországba, hol angol fogságba esett.

1811-ben kiszabadulván, Murát udvarához ment, de esidvhamar isniét

viszszulépett franczia szolgálatba \s részt vett az orosz hadjáratban , hol

löbbször megselesült. Paris eapitulaliója után (Mormont-lMMiandba ' onult
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vlszsza. Murattali levelezése miatt , a' restauratio idejében , haditörvény-

szék elébe állíttatott, de felmentetett. A' 100 nap alatt ism^t a' császári

rsereg lovasságát vczénylé , 's a' waterlooi ütközetben vitézül harczolt.

1816-ban a' második restauratio által számzetett , 's Belgiumban és

Nassauban élt 182o-ig. — 18ol-ben Lajos Fülöp pairré nevezte, de e'

helyzetében is mindenkor teljes függetlenséget bizonyitott, a' nép érde-

kében szavazott, 's nevezetesen Currel Avm. perében kemény szavaknt

hallatott Neij marechal birái felett. — h.

Expropriatio 1. Kisajátítás.

Eybler (József) kitn egyházi zenemszerz , szül. 1765. Schwecliat-

ban , hol atyja iskolamester volt. — Jeles zenészi tehetsége által meg-
nyervén Haydn és Mo:>art barátságát , ezeknek vezetése alatt lett olyly

jeles zenemszerzvé, kire az udvar figyelme is kiterjedt ISOltl fogva.

1804-ben udv. alkarmester, 1824-ben pedig karmester lett, megh. 1846.
— Irtózván a' színházi cselszövényektl, csupán egyházi zenemveket irt,

több misét, 7 nagy tedeumot,2 oratóriumot, nevezetesen : ,,a' bcthlchcmi

pásztorokat." — Neve fleg 1824 olta, a' lipcsei ,,Musikal. Zeitung" ííltal

lett a' külföldön ismeretes. — ez.

Eylei't (Ruleman Fridr.) evang. püspök, 's udv. hitszónok Potsdamban,
szül. 1770 Hammban. Nevezetes asceticus iró. Hanstein és Drüseke társa-

ságában egyh. beszédek gyjteményét adá ki, magát(íl is több rendbeli

prédikátiók vannak nyomtatva, 's ezenkívül ,,Jellemvonások és történeti

tíh'edékek Ill-ík Fridrik Vilmos porosz király életébl." — ez.

F.

Fábián (jiáhoi*, m. akad. r. tag, szül. 17ü5-ben Veszprém megyében,
Vörösberény helységben. Atyja József xQÍ'onw. lelkész 's esperes , nc\e-
zetes magyar író; anyja Somogyi Zsuzsanna , a' Mondolatok írójának 's

Petronius fordítójának, Gedeomvuk nénje. Tanult Pozsonyban (1806— 8)
's Pápán (1808— 17) hol a' theologiai pályát is áthallgatta. 1817-ben a'

pesti egyetembe ment, törvénytanulás végett, hol 1821-ben az ügyvédi
esküt letette. 1824-ben a' világosvári uradalondia ment rendes ügyész-

nek , 's ezen hivatalát egész 1848-ig viselé , egyszersmind az ellenzék

egyik vezérszónoka , 's nagy befolyású táblabíró lévén Arad megyében.
A' pesti országgylésre követül küldetvén , ezen országgylésnek mind
végig tagja maradt; 1849-dik májusán az újonnan alakított hétszemélyes
tábla birájává neveztetett, 's e' miatt hadi törvényszék elébe is állíttatott,

de többekkel együtt kegyelmet nyert. Irodalmi munkái leginkább
fordítások, de ezek igen jelesek. IVfár 1824-ben jelentek meg tle ,,//o/?3

persa költ dicánjából Gházelák 's Töredékek"; majd az 1825-diki Fels-
magyarországi Minervában fordítások prózában némelyly arab és persa
költkbl; az 1828-íki /ro5so/-wban Próbafordítások Frithiof svéd köUÍ':-

bi; lS2d-hen : Xapuleon ö/iéletirúsa franczia után, \s Miniili Claurcn
után. 1833-ban adá ki 3 kötetben Ossiém' énekeit , az eredeti gael mér
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tékben, 's ISiS-han Tocqueville ,,Democraliáját Amerikában" szinte 3
kötetben , 1846-ban ])edi«i; Ileinsius „l^eceléslani kézikönyDét." — Irt

tDvábbá niéfí iíjuságában több alkahni verset 's ódát; Szögyény Zsigmond
életirását (lö28-iki Tud. Gyjtemény); dalokat JS'özséry áhíéy alatt az

Aurorákban; Arad megye leirását (1835. Buda);'s kiadta az „Étekeltar-
tás mesterségei'', melylyet atyja fordított. — A' szorgalmas fordító még
leforditá Oridius szerelmes munkált; 's Metastasiótól, Housseautó\, Guld-
Siuitlitöl 'ö a' t. többfélét. — )'.

Fabriczy Sámuel, m. akad. lev. tag 's kitn jogtudományi író, szül.

1791-ben Poprádon, a' XVI szepesi városok egyikében, Fabriczy András,
evang. lelkész 's Abhorlis Auguslini Klára, az Ismeretes hazai mlneralóg
Aiigustini Sámuel leányának fia , régi szepesi nemes családból. Tamilt
Poprádon, Lcsén, Kézsmárkon, törvényes gyakorlaton volt Mlskolczon,
hol akkor már a' perek többnyire magyar nyelven folytak, 's Eperjesen;
ügyvéddé esküdt 1810-ben; 1811-ben pedig mint OkoHcsányi János,

tornai fispán titoknoka , az országgylésre menvén , ott szerezte publi-

cistái Ismereteinek nagy részét. 1814-ben Berzericzy Gergelyhez menvén,
mint ügyésze, Kakas-Lomnltzon hét egész esztendt töltött e' nagy tudo-
mányú hazafi házánál, kinek társalgása 's jeles könyvtára nagy befolyással

voltak fejlésére. 1815-ben Kézsmárkra hivatott törvénytudomány oktató-

jául, de lierzericz-yt elliagynl nem akarván , e' megtiszteltetést el nem
fogadta. 1816-ban Szepes megye tiszt, aljegyzjévé 's 1818-ban ugyan-
annak táblabirájává neveztetvén , a' jegyzséget 1828-ig vitte; ekkor
Csáky István fispán által megyei ügyésznek jelöltetett ki , de Idközben
raagánügyvédl foglalatosságai nagyon megszaporodván , e' hivatalt el

nem fogadta. Azonban a' közügytl sohasem vonta el jeles tehetségeit, 's

az 1825-, 1830- 's 1832-lkl országgylések eltt , mindanynylszor meg-
választatott azon bizottmányba , melyly az utasításuk kidolgozására

kiküldetett. — Tliaisz, András , a' Tud. Gyjtemény sokévi szerkesztje,

közelebbi barátja levén , ennek felszólítására a' nevezett folyóiratot sok

becses értekezéssel gazdagltá; irt 1819-ben a' Berzericzy-nemzetség elö-

idejérl ; 1820-ban Kárpáti vándorlásokat ; a' vitézi költeményekrl ; tör-

vénytudományi kérdéseket 's a' t. 1822-ben : Berzeviczy Gergely életirá-

sát adá; irt továbbá Krúgnak némelyly állitásairól ; 1823-ban az Eskiitt-

székekrl , Szepes megyérl nemzetgazdasági tekintetben ; 1826-ban
aesthelikai 's philologiai eretnekségeket 's a' t. — lSli)-ben nyomata ki

deák nyelven : „Elementa juris criminalis hungarici" munkáját Lcsén,
melyly a' kézsmárkl lyceumban iskolakönyvül használtatott. Ezen tud.

érdeiiK'lért 1832-ben a' m. akad. 1. tagjává ln megválasztva. Már elbb
l(S20-l)an az ágostai hitv. evang. superintendcntia világi fjegyzjévé , 's

1826-ban a' szepesi XIII város esperessége inspectorává választatott, 's

e' körben igen sikeresen és önzéstelen buzgalommal mködött. Késbb a'

TársaUiodéArim , egyéb dolgozatokon kivl, ,,Törvénytudomá n yi Füzért''

közlött, níclylyek e' téren els olylynemü dolgozatok voltak, njolylyekben

eur(')pai sz(Mni)0nt , magasiibb haladási törekvés 's az ujabb eszmék vlsz-

szasugárzása mutatkozik. iMtekezett ezek során, 1833-ban, a' csdperek-
rl, az erdkvCÁ , a' perbeli taksákióU 1834-ben a' vámokról, birót zálog-

ra], halálos bilntefésekröl, birák felelségérl , ösiségrl; 183r)-ben a' /<»/"
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téneíi jogról, itélettiltásról , országgylési törvényszünetrö]; 1836 a'

deportátioról, 183d. sC felebbriíelröl, '^ természeti jogvó\, 1840-ben az

emberi akarat szabadságáról, részegek vétségeirl, szabad kir. városok
szerkesztésérl, örökváltságról, 1841-ben 's 1842-ben a' papi Jószágok-
ról , házi adóról , népnevelésröl , 's a' t. A' Fi.^yelmezben bírálatokat

adott törvénytani munkákról. — A' Jelenkor 1844— 4(j-iki folyamaiban
szinte sok jeles értekezés 's törvényjavaslat áll tle : a' városi kijelölés 's

választások ; magánrendszer , korteskedés , két kamarai rendszer , siség,
vallási reversálisok tárgyában. — A' magyar ministerium alatt, 6. Eötvös
vallásügyi 's közoktatási mlnister által, a' nagy tapasztalású 's mveltség
protestáns férfi tanácsossá neveztetett , tárczájához. — Fabriczy, mint
felle Szalay L. helyesen megjegyzé (Pesti Hirlap 1844) : ,,olyly alapos

tudományú, mint szerény férfiú. Büntetjogi elemeit alkotmányos nézetek
's józan elvek jellemzik. Vannak, kiknek liirök nevök nagyobb , mint
érdemeik, 's vannak ismét mások, kik nagyobb dicsségre méltók , mint
a' menynyi jutott nekik. Fabriczy ez utóbbiak közé tartozik.'" — Y.

Fabrikák 1. Gyárak.
Fabvier (Károly Miklós), franczia tábornok, mint philhellén ismeretes,

szül. 1783-ban Lotliringiában. 1804-ben kezdett katonai szolgálatában

Napóleon figyelmét magára vonván, ettl 1807-ben, midn Konstantiná-
polynak az angolok elleni védelmére Selim császárnak több jeles tisztet

küldött, e' tiszteletteljes hivatásra jelöltetett ki. Ugyanazon évben Per-
siába utazott , hogy az ottani katonaságot európai lábra állitsa , mit jó
sikerrel véghez is vitt ; a' persa schah a' nap rendével tiszteié meg.
Európába viszszatérvén , Poniatovsky alatt mint önkénytes harczolt

Austria ellen, késbb a' császári rségbe állott 's Marmont marsalt kiséré

segédképen Spanyolországba. Innen a' marsai Oroszországba küldte

Napóleonhoz , ki a" moskavai csata után kinevezé kapitánynak. Ezután
gyorsan haladt pályáján 's csakhamar egymásután látjuk mint a' becsü-
letrend tisztjét , mint táborkari ezredest 's birodalmi bárót. Ö volt , ki

Denissel Paris városnak a' szövetségesek eltti capitulatióját irta alá.

Napóleon buktával is tétlen Ion. 1817-ben újra Marmont marsai tábori

karának fnöke volt , melyly állomást 1818-ban el kellé hagynia. 1820
óta a' ministeriura által több izben demagóg izgalmakkal vádoltatott 's

befogatott , a' miért el is hagyá Francziaországot 's 1823-ban Görögor-
szágba ment, hogy a' szabadsága mellett fölkelt népet segitse küzdelmei-

ben. Navarinot megersítvén, Angliába, Német- 's Olaszországba utazott

a' görög ügyben izgatandó , honnan viszszatérvén , a' görög hadsereg
fparancsnokává neveztetett. Ezen állásában nagy buzgalmat fejte ki

Görögország üdvére 's fegyverei gyzelmére , ámbár sok ellene intézett

ármánynyal kellé megküzdenie , 1826-iki augusztusban F. a' görög kor-

mány parancsára Eleusisbe ment jól gyakorlott kis seregével, Karaiskaky-
val egyesülend. De a' görög sereg a' törököktl megveretett, daczára
F. higgadtságának 's bátorságának. Decemberben Athene várába, Akro-
pollsba küldetett, a' benne osti'omlott görögök szorult állapotán sagitend.
Éjjel szerencsésen a' várba ért, de a' katonaság által ottmaradásra kény-
szeríttetett. Küls 's bels viszontagságok miatt kénytelen volt csak-

hamar feladni az ellenségnek a' várat. F. Methana szigetbe vonult 's a'

Vj k. hm. Tár, III, köt, 12
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trozenel nemzetgylés ugyan honosítási oklevéllel jutalmazá érdemeit, de

el kellé trnie , hogy az Akropolisba zárt seregek vezérei a' t'elndás meg-
történte miatt különösen öt vádolák. 1828-ban ismét egy szerencsétlen

expeditiója volt Scio szigetére, melyly a' görögök végs bizalmától fosztá

meg , minélfogva ugyanazon évben beadá lemondását. Ezután egy ideig

elvonulva élt Francziaországban , de csakhamar ismét viszszatért Görög-
oi'szagba , hogy az ottani katonaságot rendes hadsereggé alakítsa át.

1829-ben ismét Francziaországban volt. 1830-ban a' júliusi napokban a'

népügyért küzdk sorában állott 's rövid id múlva ismét a' tábori kar

fnöke volt. De nem soká maradt az állomáson , miután Lajos Fülöp uj

kormánya rendszerével nem tudott megbarátkozni 's a' világ színpadáról,

hol tiszteletteljes szerepet vitt, magánéletbe vonult, ü irta : „Journal des

opérations du ü-iéme corps pendant la campagne de 1814 en Francé"
(Paris 1819). — a.

Faggyiiía (Talgbaum , stilllngia scbifera). Ezen növény magvából,

melyly Chinában Chusan (Tsiizan) sziget völgyeiben meglehets bség-
ben terem, évenként nagymenynyiség faggyú és olaj nyeretik. A' sziget

különböz vidékein több fíiggyugyár létezik. A' chinaiak eljárása e' rész-

ben következ : A' hidegebb évszak kezdetén, november- 's decemberben,

mihelyt a' fák levelei lehulltak , öszszeszedik a' faggyufu magvait. Ezek
azután egy fahengerbe tétetnek , melylynek teteje nyilt , alja lyukacsos

fenek. A' henger egy G— 8 hüvelyknyi mély vas üst fölé állíttatik,

melvlyben viz forr , 's ennek gze által megmelegedvén a' hengerbeni

magok, a' bennök rejl faggyú meglágyul. Miután a' magok mintegy 10
perczig a' gznek ki voltak téve , egy nagyobb , kmozsárba tétetnek 's

óvatosan töretnek , miáltal a' faggyú a' magoktól elválik. Ezután szitára

kerülnek , ott a' tz által még egyszer átmelegittetnek 's mcgszitáltatnak

's ekkor újra a' gznek tétetnek ki mint elbb. A' magok maradéka meg-
töretik olajnyerés végett. A' szitán kihullott faggyú olylyan mint a' len-

magliszt , csakhogy sötétebb. P^zután szalmából font kerek lepényekre

rakatik , miket hengeralakban egymás föle állitnak , 's igy hozzák sajtó

alá. A' faggyú a' sajtó alatt félig folyó , tökéletesen tiszta és szép fehér

szin, majd megkeményedik és törékeny lesz. A' sajtó alól kikerült meg-
hlt faggyulepények azután kereskedési forgalomba jnek. A' gyertyák,

miket ezen növényfaggyub<')l ki'szitnek , meleg idben könynyen meglá-

gyulnak. Minélfogva különi'élc sziníí viaszszal vonatnak be. A' fenmaradt

sajtólepények trágya gyanánt használtatnak. — a.

Faiii (Agathon Jcan Frédéric, báró) els titkára Napoleonnfik, szül.

1778-ban Parisban. Iskoláit nuV alig végzé be , midn a' nemzetgylés
hivatalszobáiban alkalmazást nyert 's IGéves korában már titkára volt a'

nemzeti convcnt katonai l)izottmányának. 1795-ben a' directorium ügy-
azobáiba került. 1799-ben a' levéltárak osztályfnöke lett 's uciu sokára

álladalmi titkár. 180()-ban levéltári titkár ezimmel a' czászár kabinetjében

alkalmaztatott, a' ki 1809-bcn báróságra emelte. 1813-ban magántitkára
lett a' császárnak , kit lemondása perezeig minden útjában kisért 's kinek

teljes bizalmát birá. A' lioiirhonok viszszajöttévtl is elveszte levéltár-

fnöki állomását; Napóleon viszszatértekor azonl>an isnjét megnyeré 's az

ideiglenes kormány alatt állami titkárrá lett ; de a második rcstaunitio
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után ismét hivatal nélkül maradt. Ezen idejét több , az akkori id diplo-
maticus történetére nézve fontos okiratok kiadására használá. Ilylyenek
a' III, 1812-, 1813- 's 1814-dik évi kéziratok (Mannscriptes). A.' júliusi

forradalom után Lajos Fülöp király els kabineti titkára lett , 1832-ben
a' civilliste kezelése bizatott reá ; ezután státustanácsossá 's a' becsület-

rend nagykeresztesévé lJi. Meghalt 1836-ban. — a.

Falok (Niels Miklós,) jogtanár Kiéiben, az 1838-iki schleswigi rendi
gylés elnöke, szül. 1784-ben Emmerlefbeu a' schlesvigi herczegségben,
Koppenhágában a' schleswig-holsteini iroda hivatalában kitn jeleit adván
elméleti tanulmányainak, 1813-ban az újonnan alakitandó christianiai

egyetemnél kináltatott meg a' jogtanári székkel. De 1814 elején bekövet-
kezvén Norvégia elválása, a' kormány Kiéiben ncvezé ki rendes jogta-
nárrá, 's azóta ez állomásán mint tanitó, mint iró 's mint az 1835—^1836
és 1838-ki holsteini és sclileswigl rendi gylés tagja egyiránt jeles siker-

rel és kitnséggel mködött. A' külföldre történt fényes meghivatásokat
viszszautasitotta , mködésének egész iránya szorosabb hazájára levén
forditva. A' dán kormány kinyilatkoztatá ezzeli különös megelégedését,
rövid idközökben kinevezvén t Danebrog rend lovagjának , danebrog-
mannak és státustanácsosnak. Mvei : ,,Juristische Encyclopaedie'' (Kiél

1821.) ,,Eramen zum dentschen Recht". 'S azok között, a' mikSchleswig-
Holsteinra különösen vonatkoznak : „Handhuch des sehleswig-hohteini-
schen Privatrechts'' (3 köt. Altona 1825— 38) és azon nevezetes státus-

jogi irat: ,,Das Herzogthuni Schlesimg in seinem gegenwürtigen Verhalt-
nisse zu dem Königreiche TJünemurh und zn dein Herzogthuni- Holstein^'

(Kiél 1816.). - k.

Falkenstein (János Pál, von) szász belügyminister 1844— 1848, szül.

1802. Pegauban. Eleinte akadémiai tanárságra készült, 's 1823— 1827
a' lipcsei egyetemnél több jogtani tárgyat adott el, rendesen nagy hall-

gatóság eltt. 1834 titkos kormánytanácsos lett a' belügyministeriumnál,

1835 lipcsei megyei igazgató (Kreisdirector) 's mint ilylyennek a' német
vasutügy emelése körül nagy érdemei vannak, névszerint a' lipcse-dres-

dai vasútvonal elkészülte legkivált neki köszönhet , azon vasútvonalé,

melyly társadalmi 's kereskedési tekintetben kétségkívül a' legfontosab-

bak közé számittathatik Németországban. 1844 belügyministernek nevezé
ki a' szász király (Könneritz-Falkenstein ministerium). Szászország-

közügyei kormánya alatt minden irányban hanyatlásnak indultak. 1845
óta a' kormány részérl csak hátrálásokat lehete látni, a' mi annál felt-
nbb volt, mivel Szászország Würtemberg után a' legjobban kormány-
zott állam hirében állott. A' sajtó hallatlan megszorításban részesült,

eltiltások, kobzások, házkutatások, irók számzetései naponkénti esemé-
nyek valának. A' községek elveszték önállóságukat. Az 1845 és 1847-ki
országgylések nem valának képesek segiteni a' bajokon ; a' panaszok és

sérelmek nem lnek orvosolva. Ezalatt az ellenzék, a' radikalismus min-
dig hatalmasabb elemmé gyarapodott a' népben. Rá következtek az 1848.
mártiusi napok. A' nép zajos kérelmei 's követelései ellenében Könneritz-
Falkenstein ministerium nem tarthatván fen magát, martius 13-dikán
beadta lemondását. F. classicus tanulmányok utján szerzett tudomá-
nyos miveltséggel , könynyen áttekint pillanattal , gyors felfogással 's
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biztos Ítélettel bir, 's inéj^'is számos jeleit aclá politikai elfogultságának.

— k.

Falklaii(l-8ZÍK('U'k. Az atlanti oczéánnak e' nev szigetcsoportja áll

két nagyobb szigetbl, keleti és nyugoti Falklandból, mik öszszesen mint-

egy 80 {_} mtdnyi területtel birnak, 's 300— 380 nagyobb 's kisebb szi-

getekbl, sziklás helyekbl és zátonyokból, mik ama két nagyobb szigetet

minden oldalról körülveszik 's mintegy 40- áO Q mítlnyi területtel bir-

nak. Ezen egész szigettomb, melyly legalább 300 Q mtVlnyi tért foglal el

a' tengeren, az 51" és 53" déli szél., 's a' 40' és 45" nyugoti hossz, között

fekszik. Az anyaországtóli (Anglia) távolsága tesz 57, Magelhaensuttól

&2 német mfdet. Davis nev angol volt az els, ki azokat észrevette 1592-

ben, de tulajdonképeni fölfedeztetésök csak egy évvel késbb történt

Hawkins Kichard által. 159'J-ben Sebald de AVeert hollandi látogatta

meg. Cowley 1083-ban, Strong hat évvel késbben (mind ketten ango-

lok) itt vetettek horgonyt, 's k nevezek el Falkland szigeteknek, melyly

név, daczára több elébb 's utóbb történt más kereszteléseknek , mind e'

mai napig megmaradt. Az els telepitmény a' keleti Falkland szigeten

17(í4-bén történt francziák által 's Port-Louis nevet nyert. Spanyolor-

szág azonban az egész szigetcsoportra nézve tulajdonjogot igényelt 's

hoszszu alkudozások után Francziaország 603,000 livre kárpótlási dijért

által is engedte ezen uj gyarmatát Spanyolországnak, melyly a' következ
évekl)en mintegy 100 egyénnel népesitettett. 1780. 800 darab szarvas-

marha szállíttatott ide, mik 15 év múlva 8000 darabra szaporodtak. 1772.

Anglia is gyarmatot telepitett a' Falklandsziget éjszak nyugati részén,

melylyet két év múlva elhagyott ugyan, de a' britt kormánynak jogigé-

nyek formálására szolgáltatott alkalmat. A' 19 század elején e' szigetcso-

portok egészen elpusztult állapotban valáuak, 's csak nagy számú vad
marhák 's vad lovak találtattak még itt , maradványaikfínt a korábbi

éveknek. Britt kereskedi hajók 's czethalászok látogatták meg néha,

midn 1820-ban az uj argentínai köztársaság ünnepélyesen elfoglalá

azokat 's a' régi Port-Louls romjain uj telepitvényt alkota, melyly azon-

ban 1833-ban az angolok által elromboltatott, kik ekkor az egész sziget-

csoportot maguknak tulajdonították, mit késbb a' Rio de la Platai szö-

vetséges státusok kormányávali súrlódások folytán is, az ezzel 1837-

ben kötött szerzdés értelmében örök idkre mestartottak. A' földmive-

lésre nézve e' szigetek égalja nem kedvez, még csak fa sem terem 's itt

ott csupán alacsony bokrokat láthatni. Rozs, árpa, borsó , bab 'stb. soha

sem érik meg. Okai ennek részint a' föld szerfólötti nedvessége, részint

soványsága, mint szinte a' sokáig tartó ?ürü ködök , tengeri gzök és

viharok. Az égalj általában sokkal ridegebb , mint hasonló szélességi

körök alatt a' mi földrészünkön. A' mi éirövünk szerint ott örökös mar-
tius van, felváltva kés novcmbuirel ; azonban az égalj nem egészségte-

len. Különös fontosságú itt Angliára nézve a' czethalászat , melylyböl az

angol kereskedés évenként 250,000 tonnánál több halzsirt nyer; a' hód-
vadászat pedig évenk('nt 20,000 brnél többet hoz be. — k.

|<'alliiiei'ayi'i' Jak. rilep jeles orientalista, bölcsészet tanára 's a' mün-
cheni tud. aeatlemia törtt'neti osztályának rendes tagja, szül. Bayrtlorf

kia faluban Brixen uíelletl , Tirolban , szegény szülktl. Salzburgban
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tanulta a' keleti nyelveket 's kapott kedvet a' történettudományhoz.

1813-tól 1818-ig katona volt 's munkás részt vett a' franczia háborúban,

'h már ekkor minden üres idejét a' tÖrök és persa nyelvek megtanulására

forditá. 1818-tól közoktató volt Landshutban, 's ezóta ismét a' tudomá-
nyoknak élt. 1831. Osterman-Tolstoi gróf orosz tábornok társaságában

nagy utat tett keleten, honnét három év múlva jött viszsza. Ezalatt tanitói

helyét Landshutban elveszte, de csak hamar a' müncheni academia tag-

jává választatott , 's engedelmet nyert a' közöns. históriából ,,magasb

közönség" számára leczkéket tartani , melyl^'eket azonban az egyetemi

tanulóknak látogatni tilos volt , nyilvános jeléül azon haragos elfogult-

ságnak, melyly Fallmerayer ellen legfensöbb helyen létezett. O azonban

inkább újra utazni ment 's 1836— 37-ben bejárta Olaszország egy részét

's déli Francziaországot, 1838— 9-ben pedig meglátogatta Schweitzot és

Parist. E' két év nagy részét a' regényes genfi t(') ])artjaiii tólté, folyto-

nos munkában, 's az öreg Osterman gr. társaságában. E' társalkodás

magas rangú oroszokkal sok nyereséget hozott , 's igen tágította látkörét.

1840-ben második utat tett keletre, 's 1840 szétl 1841 széig Konstan-
tinápolyban tartózkodván a' török nyelvet egészen sajátává tette, 's az

Allff. Ztofba számos czikket irt. 1842-ben meolátoffatván Athént, hol a'

hellén rault sajátszer felfogása miatt sok öszszeütközése volt, ez ev nya-

rán, két évi távollét után, viszszatért hónába, hol azonban Ábel niinis-

terluma alatt nem igen jól érezte magát. Folytonosan hírlapi czikkek.

bírálatok 's egyéb tudományos munkák Írásával foglalkozván, e' mellett

évenkint rövidebb hoszszabb kirándulásokat tett Németország külön

részeibe, Schweitzba és Hollandba. Tudományos érdemei jutalmául a'

tubingai egyetem tanárrá nevezte. Folytonosan izgatott 's mozgékony
élete daczára is több munkát nyomatott, w.m.a,'' trapezii?} fi császárság tör-

ténetét (München, 1827), mellyel koppenhágai díjt nyert, de a' melyly-

nek élbeszéde miatt hivatalát veszté , továbbá Morea félsziget közép-

kori történetét (Stuttgart és Tübingen 1830— 36, 2 kötet), melyly mü
azon ekkorig ismeretlen nézet 's felfogás miatt , melylyet az uj görög
nemzetiségrl felállított, ers ellenmondást, 's részint botrányt és boszon-

kodást szült. Szerz maga védelmezte e' nézetet uj munkájában ,,Uber

die Entstehung der Neugriechen (Stuttgart és Tübing, 1835.). Ujabb
munkája, melyly Stuttgart 's Tübingben 1845-ben, 2 kötetben jelent

meg, a' szerznek csaknem általános elismerést 's dicséretet kivívott

„Fragmente aus dem Orient". Bírálatai metszk, fanyarok, de élénkek,

's a' mi legfbb, igazságosak. Ábel bukása után Görres helyére történet

tud. oktatója lett, melyly hir t Smyrnában érte, viszszatérte után pedig

a' német parlamentbe követté választatott München részérl. — h.

Falloux , Lajos Napóleon elnöksége alatti franczia mínister , népkép-
visel , 's az ultramontán párt régi tagja. Szül. 1811-ben. Nézetei az

aristokratákéihoz szítnak , ámbár nernesséo-ét csak a' restauratio alatt

nyere azon majorátus által, mit atyja alapított, 's melylynél fogva vicomte
czimhez jutott. 1846-ban tagja lön a' kamaráknak , 's nagyobbrészt a'^

legitimistákkal szavazott. A' februári forradalom után a' köztársasági

rendszer mellett nyilatkozott 's e' téren nagy buzgalmat 's a' helyzetek

igaz felfogását tanúsította. A' nemzeti mhelyek eltÖröltetéséuek szüksé-
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gességét ö íejtegeté a' nemzeti gylés üléseiben 1848-iki júniusban ; esz-

közeinek megválasztásában azonban nem volt a' legszerencsésebb. Épen
azon perczben , midn a' szónokszcken nyilvánitá a' munkások iránti

testvéri szeretetét, ütött ki a' véres júniusi fölkelés. Részt vett a' köztár-

saságnak mind alkotmányozó, mind törvényhozó gylésében. — k.

Falsén (Keresztély Magnus) , norvég státusíérfi és történetire, szül.

1782. Opsloban Christiania mellett. Azeidsvoldi alkotmányozó országgy-
lésen követ levén , legszabadelmübb nézeteket nyilvánított, nemességérl
önkénytesen lemondott 's azon alaptörvénynek egyik szerkesztje volt,

melyly 1814-ben május 17. itt aláíratott. A' nemzet megtisztelé határta-

lan bizalmával 's belátásától, mit mind szó- mind Írásbeli eladási nagy
tehetségével gyámolított, igen sok jót várt. Késbb megválasztatott

követnek az 1815, 181G, 1821 és 1822 évi storthingekre. Itt els szónok-

nak tárták , ki kimerít alaposságával 's finom dialekticájával mindig

kész elmésséget 's derültséget egyesitett; szabadelmüsége és igazi haza-

fiusága miatt osztatlan tiszteletben részesült. JNIint a' Bergenben megjelent

„Der norwegische Znschmier^' nev hirlap dolgozó társa is ilyly értelem-

ben mködött. Anynyival meglepbb volt, midn 1822-ben a' király által

koroua-gyvédiiek (generál procuratornak) neveztetett ki, melyly uj és

a' nemzet által szükségtelennek nyilvánított hivatal elvállalása nyilt

ellentétben látszott lenni eddig vallott politikai nézeteivel. Következése

az ln, hogy minden elfordult a' hitehagyottól, 's midn késbb az 1842-i

storthing által az absolut vet elnyerésére czélzó 's általa viszsza vetett

királyi eltérjesztvények 's az alkotmány más egyéb gyanús megváltozá-

sai mellett emelé ügyes tollát, ellene támadt az egész közvélemény 's

mködései egyáltalában sükeretlenek maradtak. Ugyanazon storthing

megszüntetvén a' korona-ügyvéd fizetését, a' király más kinevezéssel kár-

pótlá. Szünóráinak legszebb gyümölcse : „Geschichte Norwegens nnter

Harald Haarfager und dessen mannlichen Descendenten.'^ Hazája régi

földirata körül is számos érdemeket szerze. Midn 1827-ben a' legfbb
törvényszék justitiariusává neveztetvén, Christianiába tétetett által , itt

igen hideg fogadtatásban részesült. Az eltti vidám derültsége elenyé-

szett, élete czélját eltévesztettnek látá , munkássága megsznt, st egés-

ségét is aláásta egy titkos bú 's csak kívánatos volt eltte a' halál, melyly

1830. jun. 13-án elérte. 2) F. Károly, az elbbinek öcscse, az 1821. ótai

etorthingekben egyike volt a' legtevékenyebb népképviselknek 's az

egyszer igazaknak elismert elvektl soha el nem távozott. Több izben

elnökül választatott , a' legfontosb választmányok rendkívül munkás
tagja, tiszta eladásu szónok, nemzete valódi szükségeinek mély ismerje
's különösen az ország finaucz viszonyaiban mély belátással birván , els
megjelenése óta szakadatlanul birá a' közbizalmat, mit bátyja eljátszott.

Több izben kináltatott meg magasabh 's jövedelmes álladalmi hivatalok-

kal, de azokat soiia el nem lögadá. — k.

Faiiiclszés. Ezen az ujabb korban ismét szenvedelmescn zetni kez-

dett 's virágzásra emelt mvészet, melyly a' 15-ik században 's Német-
országon érte el iegiuiigasb kifejh'sét , jek-nleg a' napjainkban anynyira

kedvelt 's elterjedt illii.slrált (képes) kiadásoknak köszöni fleg élénksé-

gét 'a lükélycsülését. A' legjelesebb fametszetes uj kiadásokhoz taito/.-
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nak : Sargent és Poynder : Pictorial edition of Shakspeare; Lane : Picto-

rial book of commoii prayer ; Harvey : Ezeregy éjszakája 'sat. az ango-
loknál; Gigoux : Gil Blas-a, Totiy Johannot ,,Moliereje 's Don Quixotteja',

Napóleon élete, Vernét Horácz után készült fametszetekkel , Le jardin

des plantes ; Voyage en zig- zag, La Normandie, 's Granville gyönyör
illustrátiói Laíbntainehez, Berangerhez 'sat. a' trancziákuál. A' iondoni

's párisi illustrált lapok közkézen forognak, nielylyeknek kevésbé sikerült

utánzása a' lipcsei német Illuslrirte Zeitung 'sat. Németország, melyly

egykor e' mvészet legszebb virágait termé, Dürer , Leydeni Lukács 'sat.

korában, jelenleg fametszeteire nézve igen íiigg Angliától 's Francziaor-

szágtól ; azonban a' németek közt is, a' beilini két Vnger 's Gubitzon

kivül, kitn íámetszk legújabb korban Inzelmann, Blasiiis , Hfel

Bécsben, Kretsrlimár Lijícsében 'sat. A' fametszés történetével ioXagBrul-

liot, Laborde francziák, 's Heller, Rumohr , Salzmann , Weigel németek
foglalkodtak. A' fa-forma-metszök , századiuik iparos iránya szerint, nem
csak a' mvészetnek, hanem a' ruhafestk , kattunnyomtatók számára is

dolgoznak kevésbé finom munkát. A' falapoklioz puszpángfát vesznek , 's

csak szükség esetében körtély- és alma fát. A' réz- és falapok közt az a'

lényeges különbség, hogy ez utóbbiaknál a' bemetszések , amazoknál
pedig a' domborodások vagy klülések adják a' világot, 's megforditva.

ezeknél a' domborodások képezik az árnyat, a' réz lapokon pedig a'

bemetszések vagy völgyek. — A.

Fáncsy (Lajos), magyar szinész, szül. Pécsett 1809-ben, hol kisebb

iskoláit végzé, 's különösen a' latin és görög classikai nyelv és irodalom

irmeretében szép elhaladást tn. Késbb a' pesti egyetemben hallgatván

felsbb tanulmányait, a' hires Imre tanár alatt már 182V6-ban azon ifjak

közé tartozott, kik a' bölcsészetbl magyarul feleltek. 182^. g-ben a' pesti

gróf Beleznai-féle kert palotateremében Balla, vándor szini igazgató által

fölállittatott magyar szinpad látogatása, lángra költötte benne a' színm-
vészet iránti szikrát , melylyet gyermekkora óta táplált kebelében, 's

melylynél fogva a' szinmvészet iránt folytonos elszeretettel viseltetvén,

rendes tanulmányai mellett , idejének nem kis részét szentelé a' színm-
vészet, 's átalán véve a' szépmvészetek kizárólagos tanulásának. Már
els próbatétele is sikerülvén a' Beleznai palotában lév színpadon, ez reá

nézve buzditóul szolgált, 's Pestet elhagyván vidéki szinésztársasághoz

szegdék , 's egy év alatt annyira kiképezé magát, miszerint már Mis-

kolczon a' közönség legszívesebb üdvözletével találkozott. Ezután a' felföld

legjelesebb városaiban lépett föl a' miskolczi társasággal. 183o-ban a'

pozsonyi országgylés alatt Komlóssy-társaságában mködött , 's még ez

évben a' pestmegyei választmány kormánya alatt volt budai sziuésztársa-

ság tagjául hivatván meg, itt Megyeri, Kántorné 'stb. körében kedvez
szerencsével játszott szerelmes és ifjú hs szcrejjeket, melylyekben, a' már
akkor szinte itt levLendvay-val osztozott; itta'íondorkodói (intriguant)

szakmában is jó sikerrel kezdett mködni, 's már ekkor Hamlet szerepét

is játszá. A' ballet miatt meghasonlásba jvén az igazgatósággal, elhagyá

a' budai szinházat, 's 1835-ben Kassán adott vendégszerepeket, 's ugyan-

ott Meszlényi Máriát nül vette. Kassáról Debreczenbe ment, hol is egy

társaságot szerkesztve, Éder, Chíabai, Szákfi és László egyutt-vállalkozása
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mellett , a' nánási városi tanácsos által épitett debreczeni színházat nyiták
meg. Itt mködött majdnem egy évig, vállalkozó társai által leginkább a'

társaság mvészeti vezérletére lévén megliiva. Ez idszak valamint reá 's

tanulmányaira nézve tbrdulatpontul tekinthet, ugy a' debreczeni szín-

háznak is egyik legfényesebb koi'szakát jelölte. Azonban Fáncsy a' budai
színház igazgatósága által ismét viszszahivatván, miután a' magyar színé-

szet teljes folvirágzását csak itt remélheté, elhagyva valóban örömteli és

jövedelmes állását, magát újra a' középponti szinügynek szentelé. A'nemz.
színház megnyitása eltt szétoszolván a' biulai társaság, Pécsre vonult
és szülvárosában mint vendég kitn részvét kíséretében lépett föl, 's

ezután csakhamar némelly külföldi, különösen németországi fvárosok
müintézeteit látogatá meg. 18o7-bcn a' Pesten lév nemzeti színház ünne-
pélyes megnyitásakor is áldozott azon oltár körében, mellynek fölépülése

mvészi vágyainak feszménye volt. Azóta folytonosan ez intézetnél

mködik. Pesti pályája kezdetén , mindjárt Bajza igazgató által, elször
jelmez-(costume) , utóbb eladási rendezvé tétetvén, hasznosan tölte be
helyét. Munkássága nagy részben megoszlott az igazgatósági ügykezelés
és színészi mködés között. A' színészet körében gyakorlati, fleg tech-

nikai ismeretekkel bírván, kivált a' doloo-hoz nem ért íjiazoatók uíjy

tekmték es használtak t, mint jobbkezöket, ugy hogy a' színház, mvészi,
technikai kormányzatát sokszor egészen maga vezette. Földváry Gábor
kormánya alatt mint frendez, 's gr. Ráday Gedeon alatt mint igazgatási

ügyviv , nagyon is sokszor állott csatában az igazgatás hibáit, viszsza-

éléseit legtöbbször méltán ostorozott napi sajtóval, 's polémiáiban sok
ügyességgel harczolt az igazgatóság érdekei mellett. A' drámai irodalmat
számos forditmánynyal és átdolgozással gyarapitá, mellyek közül néraely-

lyek nyomtatásban is megjelentek, 's a' legnagyobb rész számtalanszor
adatván, szép jövedelemmel gazdagitá a' színházi pénztárt. — Atalán
véve Fáncsy egyike a' legmveltebb magyar színészeknek, mit leginkább
szorgalma- 's theoriai tanulmányainak köszönhet. Az játékán lehetlen

észre nem venni a' mélyebb színmvészeti felfogás és stúdium befolyását,

melylynek eredménye : a' nemesebb , szabatosabb eladás, párosítva a'

túlzásokat és hamis pathost nem tr eszmélet nyugalmával. Innen az,

hogy F. még a' verses színmvekben is jól és szépen szaval. Az valódi
játékköre: a' csendesebb kedélyhangulatu, hidegebb vér, komoly, szigorú
férfiak, a' III- ik Henrik-féle gyávák, gyönge lelkek, 's a' Homodei-forma
különczök ábrázolása. De mindenek fölött legjelesebb az intriguans
szerepekben, kivált hol ravasz álnokságot, elfojtott boszút, 's éles, metsz
gúnyt, 's megvet litymálást kell kifejeznie. A' magasabb tragikum- és

nemesebb komikumban is van néhány sikerült szerejie. Mint Shylock,
Muley Ilaszszán, Edgár, Ralph és >iyakasy táblabíró, — leginkább cul-
minált mvészetével. — F. ujabb idben, 1849-iki septembertl kezdve.
Simontsits János intézeti igazgatósága mellett mint igazgatósági felügyel
a' nemzeti sziiduíz mviíszeti kormányát viszi, 's a' legközolobhi súlyos
évben minden lehett elkövetett arra liézve, hogy n. színházunk nz idk
viharát díadalmasjui kiállja , európai szép hirét Ventartsa. '8 bár a' lefolyt

1850-ki idszakban La (Jrange dalszint'ísznnek félévnél tovább tartót i

jövcUcbnczö vendégszereplése miatt a' dráma háttérbe nzurult, rfin.lui
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lehet, hogy az, F. közbenjárása által ismét méltó állásába fog viszszahe-

lyeztetni. — e.

Faraday (Mihály), Angolhon legels vegyésze, szül. 1790. London-

ban . Atyja vagyontalan 's közönséges kovács volt. Hyly körülmények

közt, bár milyly tehetségek mutatkoztak is fiában, azt magasb körre,

mint egy könyvköté, nem szánhatta. Egészen 22 évéig dolgozott F. egy

szegény könyvköt mhelyében. Már korábbi éveiben igen nagy vonzal-

mat érezvén a' természet tan iránt , szabad óráit és éjjeleinek nagyobb

részét természet- és vegytani munkák olvasására fordította. Egy nap az

Athenaeum titkára Red Magrath jelent meg a' mhelyben. F. az Ency-

clopaedia Britannicában megjelent electricitas czikk olvasásába volt

mélyedve. A' titkár szóba eredt vele különbféle természettani tünemé-

nyek fölött. Igen meg volt lépetve számos ismeretei, és még inkább mé-

lyebb vizsgálódásra készt hajlama által. Ez okból kieszközlé , hogy F.

a' hires Davy felolvasásaira bemeneti jegyet kaphatott. Itt kitnvén jeles

tehetségei, csakhamar Davynek segédje, titkárja, és azután helyettese ln.

F. hire igen sebesen terjedett. Rövid id alatt a' Royal instititfion-hsLn

létez laboratórium igazgatója ln. Az oxfordi egyetemnél tiszt, tanár-

nak, a' Londoni kir. társulat rendes és a' párisi academia levelez tagjá-

nak neveztetett ki. A' természet és vegytan tahílmányai körül , mely-

lyek jelen korunkban olyly nagy befolyással valának, a' földmivelés és

mipar kifejldésére igen sokat és igen nagy érdeküeket F. búvárkodá-

sainak kell köszönnünk. Legnevezetesb azonban Faraday 1831-ki talál-

mánya. Ekkor fedezte fel az Electromagnetismust. Milyly nagyszer , és

befolyására nézve milyly véghetlen nagy jövj ezen uj er, melyly vil-

lany folyadékot fejt ki, alig lehet elre belátni. A' villanyosság vizsgála-

tára igen sok idt fordított. Armstronggal a' vizgz villany erejének tudo-

mányos kiaknászására szövetkezett. Számos ilyly nem értekezései jelen-

tek meg, legérdekesebb a' vegytani mütételekrl irt munkája , melyly

Londonban 1830-ban jelent meg. Különösen hasznos a' gyakorlati

veo-yészeknek. F. ki az emberiségnek a' teremt erk elállítása és a'

nemzet gazda szatra nagy befolyású találmányai által már is igen sok

hasznot tn, folyvást halad, és nem is láthatni még a' határpontokat , hol

láng esze és búvárkodásainak hatalma megállapodást nyerend. — Sz. I.

Farkas (Bölöni) Sándor , m. acad. levelez tag, 's az erdélyi kor-

mányszéknél fogalmazó, szül. 1795-ben jan. 15-én Erdélyben. Irodalmi

kísérleteivel már korán magára vonta Kazinczy figyelmét, ki hozzá epis-

tolát is intézett. Neve éjszakamerikai utazásának leirása által lett híressé,

raelylyet Kolosvárt 1831-ben 's másodszor 1835-ben adott ki. Ezen utat

183% ban tette gr. Béldy Ferencz társaságában. Emiitett munkája miatt,

melyly egész hazában köztetszést nyert, az academia 1. tagjává lett, 's

ugyanazért 200 aranynyi nagy jutalmat is nyert, melylyet az academia

tkéjéhez vlszszaajándékozott. Ettl fogva, 1842. febr. 2-áu történt halá-

láig, minden idejét Erdély történetei frkészésére szentelte , e' tárgyú

munkájának bevégzésében azonban meggátolta kora halála. A' nemes

lelk ember szépeket álmodott Amerika szabad földén , 's koszorúzott

munkája felett világosság és melegség áradoz; költi kedélye, melyly

tündér fényben mutatá fel neki ideálját, az Ígéret földét, nem ködözte be
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a' szemlelet tisztaságát, melylyet olvasója elébe élénk sziliekkel fest. Nyu-
galom ömlik el elállásán, melyly hevit, 's nem anynyini izgat, mint meg-
gyz 8

^

tettre határoz
, melyly mesterkéletlen egyszersége 's férfias

nemessége, de egyszersmind költi szelid melege által akkor Magyaror-
szág legkedvesb olvasmánya lett. — T.

Faiicher (León), egyike Francziaország kitnbb publicistáinak 's Írói-

nak, szül. Haute-Alenne megyében 1804-ben. A' februári napok eltt az
ellenzékhez tartozott 's mint ilylycn a' politikai életpályán sokat fárado-
zott. Több hirlapi munkálatain kivl igen alapos és kimerít ismeretekre
mutatnak azon czikkei , melylyeket az elterjedt Remie.des deux Mondes
füzeteibe szokott irni. Különösen a' nemzetgazdászat 's fkép a' pénzügy
körében igen jeles nuinkálatai vannak , melylyek közül az , melyly az
1850. májusi fzetbea jelent meg Francziaország pénzügyi helyzetérl
és az ide vonatkozó hiányok óvszereirl, igen nagy tetszéssel fogadtatott.
Különösen kiemeli abban a' nép sanyarú helyzetének javítására az adó
és pénzügybe hozandó jobb rendet, ezélszerübb felosztást, a' tkék köny-
nyü alkahnazásának eszközlését, felvilágosító ismeretek terjesztését, 'sa't.

Mint ilyly szabadelv reformok után törekv publicistát 's irót találták

öt Parisban a' februári forradalom napjai. Ezekben a' szabadság biztosí-

tására tettleges részt vett. Ennek következése ln , mikép az uj köztársa-
sági kormányban közmunkák mlnistere ln. — 1849-ik év elején pedig,

midn jVallcnIle és Bixio kiléptek a' kormányból , F. a' belügyi tárczát

vette át, hol határozott szilárd jelleme , mi })olitikai lelkületének alapját

képezi, nagyobb tért talált magát kifejthetni , és tehetségeit sikerdúsau
alkalmazhatni. — F. mindig a' montagne és socialisták ellenében állt.

Ezek részérl a' clubbok bezáratása és a' hirlapi biztosítékok miatt heves
megtámadásokat vont magára , melylyeket azonban képes volt mindig
erélylyel viszszaverni. Azon vita alkalmával, melyly a' munkások associa-

tiója felett keletkezett, igen kitüntette magát. Alaposan kifejté nézeteit a'

bér-rainimura, közmunkák concessiója,és a' cautio nem véte'e ellen. Köz-
megegyezés szerint F. volt az , ki ez alkalommal a' numka és associatio

kérdését a' nemzetgazdászat vahnli elveire állította fel. — Igen érdekes
szerepet vitt 1849-diki január havában is , midn a' júniusi felkelknek
Algirba való átszállittatásáról szóló törvényjavaslat tárgyaltatott. A'
montagne egész tzzel elevenité fel újra a' júniusi napok gyászemlékeit.

A' hadsereg és nemzetrség ellen határtalan rágahnakat szórt. Mig a'

felkelket ugy tntették el mint a' rend és szabadság t)szlopait és vér-

tanúit. — Négy napig folyt ezen heves \'\ta. Bedeau tábornok és F. bízat-

tak meg válaszadással. F. szavai erteljesek , mélyen sujtók valának.

Czáíjai köztetszést nyertek , és általános tapsokat a' nemzetgylés kebe-
lében. — F. mint belgyminister igen nagy tevékenységet fejtett ki a'

kormányzatban. R(!ndet és j)ontos öszszehangzást állított az ügyek keze-

lésébe. KiUönösen hozta be a' belügyi és megyei fnökök közti folyto-

nos levelezést , nudyly utódai i'dtal is egészen a' jelenig n>egtartat(>tt.

Általa a' kiizponti kormányt a' különböz vidékek részletes körülményei
fell akarta felvilágosítani — a' megyei igazgatóságot jiedig az állam álta-

lános helyzete fell. - - Hason tevékenységit fejtett ki F. a' v!Ílaszíii.«<ok

irányzásílnál is. l*iZ okb(')l a' iifUízeígy ülés kobeh'bcn heves niegtiinnuhi-
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soknak volt tárgya , melylyeknek eredménye Ion , mikép 1849-iki május

hóban bizalmatlanság szavaztatott irányában, melylyben 2 szó kivételével

az egész ház osztozott. Ennek folytán letette erélylyel kezelt tárczáját,

és jelenleg az irodalomnak és tudományoknak él ; és a' törvényhozás ülé-

seiben 's vitáiban, mködéseiben élénk részt vesz. Legjobb müve: Etudes

sur VAngleterre 2 köt. — Sz. I.

Fauriel (J.) tanár és a' párisi volt kir. könyvtár segéde, egyike Fran-

cziaország legtudósb történészeinek 's Íróinak, szül 1790. A' restauratio

alatt hivatal nélkül élt Parisban. Kevéssel a' júliusi forradalom eltt meg-

hivatott a' genfi akadémiai gymnasiumba, de a' francziaországi kormány-

változás arra birta, hogy Parisban maradjon, hol számára nem sokára az

ujabb irodalmi történet tanárságát alaj)itották. Siéyes apáttól, ki nagy-

bátyja volt, tetemes vagyont öröklött. Beszédközben hebeg , de habár

eladásában hiányzik is a' fényes külszin, más részrül olyly ritka és jeles

tulajdonok egyesülnek benne , mik ellenállhatlanul vonzzák hozzá a'

tanulni vágyót 's a' dolgok velejére tekintt. ü nagykereskedje a' tudós-

ságnak; nyelv és irodalmi ismeretei bámulatra méltók. Tökéletesen ura

ismereteinek , a' legtávolabb 's látszólag legcsekélyebb tárgy is mindig

jelen van eltte, mit mindig alkalmas perczben tud felhasználni; ehhez

járul a' kitételnek irigylend tisztasága , melyly ismét egyszeren szép

nyelv által támogattatik. Müvei : ,,Croisade confre les albigeois" (1838);

„Histoire de la Gaule méridionale sovs la domination des conguérants

germains'^ (Paris 1836). Ez utóbbi, mély tudományt tanusitó munka a'

legjobb müvek közé tartozik, mik ujabb idben a' történeti buvárlat és

mvészet mezején megjelentek. Hasonlóul nagy munkásságot fejtett ki

a' „Journal des savans"-ban is. — k.

Faiistiii 1. (Soulouque) , Haiti császára. A' Nyugat-india hajdan leg-

virágzóbb szigetei egyikén, történt legújabb események nagy figyelmet

ébresztenek Európában. Haiti szigeten egy uj trón emelkedvén , reá egy

császári torzalak ereszkedett, melyly különösen a' franczia sajtó kemény
ostorozásainak van kitéve, anynyival inkább, mivel e' fejedelmi bohózat-

nak fölötte szomorú részei is vannak a' feketéknek ama már sok tekintet-

ben polgárisodásnak indult birodalmában. A' haiti köztársaságnak tevé-

keny elnöke, Riché tábornok 1847-ben feb. 27-én meghalván, utódául

Soulouque Faustin tábornok kiáltatott ki. Ez minden idejét hatalma

ersítésére fordította, melylyet képzelt öszszeesküvések által látott veszé-

lyeztetve. 1848. uj alkotmányt hirdetett, több foglyot szabad lábra állí-

tott 's uj miuisteriumot alakított. 1849 a' dominicanusok, a' sziget keleti

részén fekv köztársaság lakói ellen folytatott dühös fajháborut; az ö

részén csupa feketék, a' másik részen fejérek és mulattok hadakozván.

Santa Anna tábornok olyly gyzelmesen haladt ellene , hogy már-már
véget vala vetend Soulouque ephemer birodalmának, midn egy fölkelés

hire San Domingoba hivta viszsza. E' szerencsésen szerencsétlen hadjá-

ratbóli viszszatérte után hirszomjas terveinek kivitele után látott. Napó-
leon fölemelkedésének történetét iparkodék másolni. E' czélból az ország-

ban uralkodó rend és nyugalom elleni merényletekrl koholtatott álhi-

reket, 's különösen a' szabadelv párt tagjai között öszszeesküvést fedez-

tetett fel. Állítólagos részesei mind agyon lövettek. A' császárság szk-
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ségességét így bizonyitutta be. A' császári üunepcly fényessé tételére

Suulouque már korábban titkon császári diszruhát, koronát, pálczát,

birodalmi almát 's trónt rendeltetett Parisban , de itt hitelre szert nem
tehetvén , aranyozott pa})irosból készült otthoni gyártmánynyal kellett

beérnie. 1849. aug. 2o-án terjedt ela'hir Soulouque elnök császári czimre
vágyódásáról. Néhány i)olgár aláirásával egy ezt tárgyazó kérvény ada-

tott be a' senátushoz , a' senátns megadá beleegyezését 's elterjeszté

foganatositás végett Soulouqnenak. A' kiállitott seregtl várták a' csá-

szárrá kikiáltást. De az hallgatott. Mind a' mellett a' császár és csá-

szárné kiséretökkel a' kath. templomba indultak. Agyuk dörögtek. Sou-
louque egy exministere kezébl íogadá a' koronát 's napoleonszerüleg

maga tévé tejére. Kendes kék egyenruháján most roppant csillag ragyo-
gott. A' császárné felsége cyprus koszornt viselt. A' viszszatér császári

párnak két gyönge vivátot kiáltott a' díszelg sereg. A' nép nem tudta,

mit tartson az egész czeremoniáról. I.Faustin császár napóleoni példány-

kép szerint rendezé országát. 3 hónap múlva nagy számú költséges és

fényes testrséggel birt. Alidon a' seregeket elször vizsgálta , bársony
öltözetben jelent meg, mint Napóleon, consul korában viselt ; 's repül
tollas kalappal a' la Henri IV. Jobbra- balra osztogatta a' becsület rend-

jeleket. O maga gyönyör arab paripán, Ourika császárné nyilt kocsi-

ban ; nem hiányzott a' piros selyembe Öltözött 12 apród, az udvari dámák
'stb. Egy segédét Parisba küldte, hogy az európai mveltség terjesztésére

vagy 50 szak embert hozna onnan magával. De ennek ajánlatait nem
fbgadá el senki. Késbb Faustin császár az egyptomi rendszert kezdte

utánozni. Minden a' külföldön eladható áruczikket, névszerint a' czukrot

és kávét , császári monopóliumnak nyilvánított. Ezen , a' kereskedést

megöl ostobaság csak egy év múlva szüntetett meg az angol, északame-
rikai és f'ranczia consulok közbenjárására. Ezóta a' fejérek állapota a'

szigeten igen szomorú. Öszszeköttetéseket gyanit köztök 's ama hatal-

masságok között. F. gyanakodó természete mindenütt megbuktatására
czélzó fondorkodásokat lát. 'S gyanújától a' feketék sem mentek. A'
terrorismus rendszere egész kiterjedésben uralkodik a' szigeten. Bezára-
tások, kivégzések, a' testrség által rövid utón elvégzett gyilkosságok

napi renden vannak ; a' legkinzóbb halálnemek elsséggel birnak; forró

szurokbani megfojtás kedvencz neme a' büntetésnek, mi különösen irók

ellen vétetik használatba. A' legisszonyubb barbárság azonban a' vaudon
viszszaállitása. Ez egy titokteljos afrikai vallás , melylyel rejtelmes és

kegyetlen szertartások, sokszor ember-áldozatokkal vannak öszszeköt\e.

Babonáskodnak, halottakat idéznek, vért isznak 'stb. a' tömeg élén min-
denkor a' császár, császárné és berezegek. Faustin 52 éves, szép, kövér-

ségre hajlandó néger. Arczvonásai kellemesek, akkor is kegyesen moso-
lyog, ha gyilkosságot követ el. A' ruházatbani fényzés szenvedélye.
Tökéletes lovag, mit örömest nuitogat. Olvasni, irni nem tud, 's kik ezt

tudják, azok mindig gyanúsak ehitte. Azt szokta mondani , hogy azt az

átkozott tollat ki nem iíllhatja, melyly a' fejéreket «)lyly hatalmasakká
teszi, 's melylyel a' szegény négereket megcsalják. Tálxnnoki kara h*)zzá

hasonló. Legújabb távirati hirck szerint, nu'göletett ; mi azonban nem va-

lósult, k.
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Favre (Gyula) szül. 1806-baii, hires ügyvéd Parisban 1829 óta, késbb
a' febr. forradalom után az ideigl. kormánynál Ledru-Rollin belügymi-
nisteriumában állami titkár. Tagja volt azon Ledru-Rollin elnöksége

alatti éjjeli öszszejÖveteleknek, miknek ezélja volt, több politikai egysé-

get hozni be a' kormányba 's jakobinus lendületet adni a' respublikának.

F. arczvonásaiban mint egész lényében komolyság van és szigor. Neve-
zetes törvényszéki szónok, a' parlamentben kevesebb hatással birt. Az
tollából folytak Ledru-liollin hírhedett körlevelei. A' clubb által kiadott

,,Bulletin de la réjjublique" czimü 's placatumok formájára nyomtatott
és az utczák falaira ragasztatni szokott hirlapban is tevékeny részt vett.

A' remek tollal irt vezérczikkek neki tulajdoníttattak , a' május 15.

utáni napok vizsgálataiból azonban kisült , miképen azok Sand George
aszszony tollából származtak. Az ideigl. kormány lelépése után a' nem-
zetgylés által választott kormányzó tanácstól kinevezett ministeriumban
Bastide külügyminister mellett volt nl-státustitkár. — a.

Fáy Aiidráíü, szül. 1786. máj. 30. Kohúnyon Zemplén megyében (1. közh.

Ism. T. IV. k. 'q ,,Handhuch der ung. poesie" II. B.) m. akadémiai igazg.

's tisz. tag, jeles meseirónk 's humoristicus regény-és beszélyirónk, egyi-

ke azoknak, kik az irodalom mostohább korában a' magyar nyelv szere-

tetét, közkedvességü, és a' nemzeti élet rokonszenveihez 's szükségeihez
mért dolgozataik által terjesztették 's megalapitották, ujabb idkben
inkább a' komolyabb irodalom, 's közhasznú hazafiúi, egyesületi, politikai

munkásság terén forgott, mint azon rózsás pályán, melylyen járdáivá
anynyi bájos virágot hintett elbb hazánk olvasó szépnemének kebelére.

A' magyar Phaedrus vagy Lafontaine, wilberforcei nevet vivott ki magá-
nak. 1835-ben Pest megye részérl , a' kötelesség-szeg Péchy Ferencz
helyébe, országgylési követté választatott, 's az ellenzéki padon kitün-
leg mködvén, az országosan kinevezett pestbudai álló-hidi 's játékszini

küldöttségbe taggá választatott. Legfbb téré azonban hazafiúi bölcs és

mérséklett , de elhatározott munkálkodásának, melylyben Deák Ferencz-
hez hasonlítható, a' többi megyék eltt több éven át legújabb idkig
vezérfáklyát viv Pest megye teremé volt. O volt itt Kossuth felléptéig,

az ellenzék ékesszólló 's okokban dús elharczosa, 's a' Pest megye párt-

fogása alatt létesült közhasznú intézeteknek részint tervezje, részint

igazgatója. így a' Budán megalapult magyar színháznak Döbrenteyvel
együtt igazgatója volt;igy az azóta szép virágzásra fejldött takarékpénz-
tárnak volt tervezje, atyja, teremtje, 's mai napig tiszteletb. igazga-

tója , melylynek körében legújabban életbiztositóintézet tervének kidol-

gozásával is bízatott meg; reszt vett továbbá, mint tiszteletb. tag 's osz-

tályelnök a' m. akadémia üléseiben, tagja lett a' Kisfaludy társaságnak,
igazg. vál. tagja,'s réazint elnöke az ipar-, kisdedóvó, mvészi 'sat. egyle-
teknek, melylyeknek munkálkodásaiban szinte lelkes részt vett mindad-
dig , míg szemeinek elgyengülése olyly fokra nem hágott , melyly t a'

munkás részvétre képtelenné tette. Ez volt oka, hogy ujabban a' politikai

's egyleti élettl, minden jóknak szives sajnálkozására , csaknem egészen
viszszavonult. Ujabb munkái, a' zsebkönyvekben (Auróra, Emlény), Árviz
könyvben 's Athenaeumban jött belletriai 's részint komolyabb tárgyú
dolgozatain kivül a' „Hasznos házi jegyzetet' bvített kiadása (1833);
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Jutalmazott felelet a' t. társ. azon kérdésére : miképen lehetne a' magyar
jútékszhit Budapesten megalapitani (Buda 1834); Terve egy Pest megyé-
ben felúllilandó takarékpénztárnak (Buda 1839); Nnevelés és nnevelést
intézetek hazánkban (Pest I8i0.); Kelet népe nyugaton {1S41 Fe»t); Szép-
irodalmi öszsz-es mnnkáinak kiadása (8 kötetben, Pest , 1843—44 , a'

szerz arczképével.) ; A' Jelenkorban megjelent öszszeállitások a' hon
legközelebbi teendi körül (Pest 184G). Ezen czikkei dltal Fáy András a'

mérsékeltebb politikai párthoz 's gróf Széchenyi iskolájához csatlako-

zott. Hasonló szellemben lépett fel a' pestmegyei gylésen azon indít-

ványával, hogy a' tett inditványok csak bizonyos kitzött határidn tár-

gyaltassanak, miszerint a' józan 's érett megfontolásra elég id maradjon;
mi azonban el nem fogadtatott. Ellieszélései az Aurórákban : Tétényi

éjszaka (1834). A'j sziv is bajjal jár (1835); Sió, tündérrege (1836); az

Emlényben: öreg Bakonyszegi és barátai (1839); Árvizkönyvben : Szád-
vár és vidéke (1839); Athenaeumhan: A Velenczeiek (Wdl). Vígjátékai:

Külföldiek az 1837-ki Aurórában; Közös ház, az 1838-i Emlényben. Min-
dent öszszevéve, mit Fáy András a' politikai, irodalmi 's egyesületi téren

az emberiségért 's hazájáért tett, egyike azon nemeseknek, kiknek nevét
áldó tisztelettel fogja említni a' maradék. — Y.
Fea (Károly Domonkos Ferencz Ignácz) hires olasz tudós, neveze-

tesen hittanár, jogász, nyelvész, régiségbuvár 's müismer, szül. 1753-ban
Pignában, a' nizzai kerületben, tanult Nizzában és Rómában. Els mun-
kája egy kötet törvénytud. értekezés. Azután olaszra forditá Winckelmann
Mtörténetét, 's kiadá Mengs munkáit. Philologiai munkái közt nevezetes
Horátzuak kritikai kiadása : ,,Miscelanea ftlologica, eritica e anfiquaria''

czim gyjteményében sok kincset rakott le. Régiségtani munkái: L'inte-

grita del Pantheon rivendicata, Fragmenta di fasti consolari 'sa't. Legfkép
foglalkodtaták azonban a' Róma körüli kiásások, 's az örök város mtörté-
nete. Kora politikai mozgalmaiban élénk részt vévén , 's néhány politikai

röpiratot is adván ki, 1 798-ban Florenczbe kellé szöknie. 1801-ben Chigi

hg által könyvtára révé neveztetett. Meghalt 1836-ban Rómában. — h.

Fearii (John), Anglia metaphysikusainak legeredetibbjei 's legéles-

elmübbjei közé tartozik. Két f munkája : First lines of fhe humán mind
(Lond. 1820) és Anti-Tooke or an analysis of language {Liond.lS24:— 27)

Angliára nézve a' lélektanban 's a' })hilosophiai nyelvtanban uj pályát

tört. Született 1767 körül ; elébb tengerész volt, azután a' keletindiai

társaság szolgálatába állott. Késbb orvosainak tanácsára ez égaljt

elhagyni kénytelenittetvén, Londonba vonult, hol a' szó teljes értelmében

csak a' líölcsészetnck élt , mit nem fényes ugyan , de biztosított vagyoni

köridményei lehetségessé tevének. Meghalt Londonban 1837-ben. — A*.

Februári f'orradaloiii 1. Franezia lórradalom.

Ft'fliiit'r (ÍTUí^ztáv Tivadar), lipcsei természettanár, szül. 1801-bcu

april 19-kén Alsó-Lausitzben. A' li])csei egyetemben az orvosi tanulmá-

nyokat hallgatta , de késbb azokat a' természettannal cserélte fel , hol

1834-ben a' természettan rendes tanárává neveztetett ki. A' természettan

mezején igen kitn helyet vívott ki magának. Megjelentek tle : Phar-

maceutisches Centralblalt, — Repertórium der Expcrimcntalphysik :
—

Repertórium der neuen Enldeckunyen in der unorganischen Chemie ;
—
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Massbestimmungen iiher die galcanische Ketté ; De tiariis intensitatem vis

galvanicae metiendi methodis ; De nova methodo magnetismi expJorandi,

qui per actionem galvanicam in ferro duciili excitatnr. — Poggendorff és

Schweigger folyóirataiban is több czikkei jelentek meg. Biot természet-

tani és Thénard vegytani kézikönyveit átdolgozta. — 1834— 1838-ig a'

,,Hans-Lexicon"-t szerkesztette. — Dr. Mises álnév alatt több humori-

stikai dolgozatai is jelentek meg , ilylyenek : Stapelia mixta ; Beweis,

dass der Mond aiis Jodine bestehe ; Vergleicliende Anatomie der Engel

;

Schutzmittel für die ChoJera; Biichlein vom Lében nach deni Tode.— Sz.I.

Fecht (Bernhard), badeni lelkész, szül. 1771-ben Mengenben, hittani

tanulmányait Jenában végzé be , hol különösen Paulusnak szabad szel-

leme nagy befolyással volt reája. 1798-ban Grabbenben lelkész, 1808-ban
Korkban felügyel , és Offenbiirgban egyházi eladó lett. Mindenütt
pártolója volt a' népérdekeknek. 1819-ben a* badeni rendi gylésbe kép-
viselnek választatott , hol mint hazafiúi szónok tüntette ki magát , és a'

szabadelv, alkotmányossági-a törekv párt szilárd tagja volt. Az 1822-kI

rendi gylésen mint tagja a' költségvetési bizottmánynak, határozottan a'

kormány követeléseinek leszállítása mellett nyilatkozott , mi be is követ-

kezett. 1824-ben az eloszlattatván, F. mint demagóg 's forradalmi ember
üldözés alá vétetett , és dékáni állomásától megfosztatott , melylyet csak

Leopold alatt kapott viszsza. Ez után 1831-ben ismét belépett az alsó-

házba és az alkotmány viszszaállitására dolgozott. Mind a' jelen, mind a'

következ gylésekben szilárdul küzdött a' népjogok és alkotmányos
reformok mellett. A' sajtószabadság, esküttszékek , felels kormány, tan-

szabadság 's a' t. védelménél 's vitatásánál igen kitüntette magát. 1833-
ban részt vett azon tanácskozmányban , melylyet a' badeni, würtembergi
és darmstadti szabadelv képviselk Bad-Langenbrückenben tartottak.

Külszinleg vám és kereskedelmi szövetkezést tztek ugyan ki tárgyul;

de valódilag az alkotmányellenes kísérletek ellen alkalmazandó ellenállás

és óvszerekrl értekeztek. — Az 1833-ki és 1835-ki gylésekben is nagy
részt vett az ellenzék mködéseiben. Különösen sokat harczolt a' tanitói

kar helyzetének javítása mellett ; valamint Rotteck indítványa mellett is,

melylynek tárgya a' német viszonyok javítása , és a' badeni kamarák
kiegészítése 's biztosítása valának. — Sz. I.

Feio (Jósé Victorino Barreto), portugál democrata és rajongó republi-

kánus, szül. 1783 körül. Már pajDpá szenteltetett, midn hivatását felis-

merni vélvén katonai szolgálatba állott, melyly pályán 1820-ig alezredesi

rangig emelkedett. Mint az 1820-ki forradalom részese , az alkotmányzó
cortesbe lépett , melylyben határozott republikánus színezettel lépett fel

a' régi monarchia ellen 's a'népfölség eszméje mellett. Az 1823-ki jezsuita

ellenforradalom kizé az országból, hova csak 1826-ban tért viszsza,

miután Dom Pedro uj chartát adott volna az országnak. Doni Miguel
bitorlása és kegyetlensége ismét távozásra kényszeriték 1828-ban. Meg-
látogatá Londont, Rio-Janeirót , Parist és Németországot 's legtovább
mulatott Hamburgban 1834-ig , midn Lissabonba viszszatért 's a' cor-

tesben mint követ a' széls- radikalismus elveit bevallván , 1836-ban pár-

tolá azon forradalmat , melyly Dom Pedro chartáját megbuktatá. Mind a'

mellett a' kamarában ugy lépett fel, mint a' ministerium ellene 's magát,
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tanitványát és barátját , viconitc Sa da Bamlvivút 's Passos ministert is

hevesen támadá meg azon okból, mivel ezek demoeratizálási 's respublika
alakitási mködéseiket télbenszakasztották. A' kormány elleni szenvedé-
lyes keserséggel Da Rocha republikánussal bucsut vett a' cortestöl \
falusi jószágaira vonult. Irodalmi mködését leginkább fordítások jelelik.

1825-ben fbrditá Sahístiiist, 's Lirius egy részét, késbb Alfieri érteke-
zését „A' zsarnokokról" és ,,A' fejdelem és tudományokról". Mint publi-

cista 1834— 36-ig az „0 moHmento" hetilapot szerkeszté , 's az 1834- és

1835-ben alapított „0 nációnál'' és „A gucirda aranfada'' (El-örs)
ezim túlszabadelm lapokban jeles dolgozatokat nyújtott. — a.

Feijó (Diogo Antonio) , egyedüli uralkodó Brasiliában 1834— 38-ig,

szül. 1780 körül Sz.-Pál brazíliai tartomány Itú városában. Lelkészi
pályára szentelvén magát , különösen az egyházi szónoklatca Ibrditá

figyelmét 's nem sokára egyike volt hazája legkitnbb egyházi szóno-
kainak. 1821-ben azt határozván a' portugál cortes , hogy Brasilia is az
ottani gylésre küldje követeit , Sz.-Pál tartomány követül választá.

Hazája függetlenségének kivívásakor, az e' miatt dühös lissaboni népség
hántásai elöl Londonba szökött, honnan 1823-ban hazájába tért viszsza.

Politikai fontossága azonban csak akkor kezddött , midn Dom Pedro, ki

,,császár és Brasilia örökös védje" czimet vön fel, 1826-ban a' törvény-
hozó gylést hivá öszsze , melylyben F. követül választatott. Itt lépett

fel elször mint pártember
,
politikai szónok 's gyakorlati státusférfiu.

Szónoklatának hatalma 's nézeteinek szabadelmsége csakhamar az ellen-

zék élére állították, melylynek hivei az zászlója alatt mindinkább sza-

porodtak. Daczára annak, hogy maga is pap volt, indítványba hozá a'

papok nötlenségének megszüntetését, mi ugyan nem ment keresztül, de
a' pápai udvar 's hazafiainak egy része ezt soha meg nem bocsáthatá neki.

Demokratái elveivel öszhangzólag , Dom Pedro bukását 's az 1831-dik
april 7-ki l'orradalom életbeléptetését hatalmasan mozditá el. Az utóbbi-

nak kiütése után nem sokára igazságügyi ministernek neveztetett ki 's

Brasilia törvényes szokásainak ellenére , ministerelnöki foglalkozásokat
végzett. Ez Id óta változást szenvedtek nézetei. A' ki az eltt határozott

republikánus volt, most ugy nyilatkozók, hogy a' respublica nem fér ösz-

sze a' brasiliaiak szokásaival, nevelésével, hagyományaival 's jellemével,

st ellenkezleg reájok nézve a' legillbb kormányforma az alkotmányos
monarchia. Egyébiránt anynyi bizonyos, hogy Brasilia öszszcs ministerei

között F. volt a' legügyesebb , 's ha nincs , akkor a' forradalom sokkal

dühöngbb, rombolóbb jellemet vesz föl. Ministersége korában módosítá
a' büntet törvénykönyvnek öszszeesküvéseket illet részét , szervezé a'

nemzetrséget, behozta a' hatósági rséget (Municipalgarde) 's elszórá éa

feloszlatá a' sereget , melyly a' forradalmat eszközlé 's melyly rcivid id
múlva ujat idézett volna el. Ekkor történt , hogy l)r. Mourát , egyikét
azon papoknak, kik a' papi ntlenséget illet törvényjavaslatot vele

együtt aláirtak, kinevezte rio dcjaneiroi püspöknek. A' pápa megtagadta
a' megersít bullát 's az uj püspöktl a' paj)! ntlonség iránti nézeteinek

ünnepélyes és nyilvános viszszavonását követeié. F. ez*ni eljárás által

felindulva, megtiltá a' püspöknek c' kívánatnak eleget tenni , kinyilat-

koztatván egyúttal , hogy a' parlamentaris szabaddág ilyly meg«oritá«»rtt
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trni soha nem fogja. A' kamarákat pedig arra igyekvék birni, határoznák
el, raiképen dr. Mourát, ha a' pápa vonakodása tovább is tartana, három
braziHai püspök által ersíttethesse meg. A' kamara azonban nem tartá

ezt kivánalosnak \s ekkor alkudozások kezddtek meg a' pápával, miknek
keserséggel vitt folyamáról tamíságot tesz azon F. által szerkesztett

irat , melylyet a' brasiliai követ Kómában a' pápa elébe terjesztett 's hol

többi közt e' hely fordul el : „Kívánatos volna, hogy Szentséged meg-
hallgatná igazságos követeléseit egy országnak, melyly ugy is felette sok

jogsérülést tapasztalt a' római udvar részérl 's melyly különben legvég-

s lépésekre hajtathatnék , mikért a' felelség súlya nem reá nehéz-

kednék, 's végre Szentséged eltt sem lehet többé titok a' mai században,

miképen hatalma csak a' véleménynek és könyuyenhivségnek nyugszik
düledez alapján." A' pápa nem akarván e' tárgyban engedni, dr. Moura
püspök maradt püspökség nélkül. F. anynyira uralkodott a' kamarán,
hogy &gj alkalommal midn észrevéve , miképen általa elterjesztett és

sürgetsnek nyilvánított két törvényjavaslat még sem került tanácskozás

alá, zajosan a' terembe lépett 's egy heves beszédben a' gylésnek e' leg-

keményebb szemrehányásokat tévé, ugy hogy ez rögtön, minden tanács-

kozás nélkül elfogadá a' törvényjavaslatokat. Midn egyszer késbben a'

kamara egy általa követelt hitelt elfogadott ugyan, de némi csekély ösz-

veggel megrövidített , ez elég volt t arra birni , hogy 14 hónapi hatása

után ministeri lemondását adja be. — 1833-ban senatornak neveztetett

ki. Egy évig tartózkodott hazájában Sz.-Pál tartományban, hol egy köz-

becsülésben részesült lapot adott ki, melylynek elve volt : szabadság által

rendet, rend által szabadságot. Késbb a' tartományok fenhangon köve-

telvén az alkotmány revisióját 's ennek folytán a' három tagból álló

regensség eltöröltetvén , az uj rendszer értelmében F. választatott meg
négy évre egyedüli uralkodónak, mire nézve 1834-iki oct. 12-én tette le

az esküt. Regenssége alatt azonban csakhamar megváltoztak irányában

a' vélemények. Azon vak pártolás, mit eddig a' kamarákban talált, heves

oppositióval ln felváltva , melyly egyenesen az megbuktatására czél-

zott. Ellenforradalmi törekvések- 's kísérletekrl vádoltatott. A' szószék

és sajtó által ellene izent háború mindig ingerültebb ln. Azon lapok élén,

mik bukására dolgoztak, állott az ,,0 sete ahril" (april 6-dika) czim, az

ellenzék egyik fnöke, Vasconcello szerkesztése alatt. így történt, hogy

183G-iki mart. 18-kán egy rendeletet bocsáta közre, melyly által a' sajtó-

perek, miket eddig esküttszékek ítéltének el , a' kormány által kinevezett

bíráknak adattak által. Ez és más egyéb közbejött körülmények mindin-

kább nevelék ellene az ingerültséget. 'S midn végre a' kamarák nyíltan

megtagadnák tle közremunkálásukat 's egy uj mínisteriumnak az ellen-

zék keblébl leend képezését követelnék tle , beadta lemondását, kije-

lentvén egy proclamatióban , miképen meggyzdése szerint csupán az

eddigi rendszer nyomán lehetséges az ország boldogságát elmozdítani,

minélfogva a' kamarák ajánlatait el nem fogadhatván, állásáról lelép, mit

soha semmi esetben elfogadni többé nem fog. Lemondása után a' privát-

életbe vonult viszsza 's kis szülvárosában élt olyly elvonitságban, mely-

lyet tehetségeinek szempontjából csak sajnálni lehet. — k.

Fejadó 1. Egyenes adó.

Vj k. Ism. Tár. ül. köt, 13
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Fejér ((lyörgy), prépost, thool. tiulora, kir. tanácsos, egyetemi könyv-

i:irr, szül. Koszthelyen, I7()l)-ban , tanult Fejérváron 's a' budai és pesti

»'o-yetenu'kben, a' tlieologlát végezte a' pozsonyi semináriumban 1785-töl

ITUÜ-ig. Látszik ez adatokból az öreg, tiszteletre méltó férfiú régi-

sége. — Öt évig nevelt egyegy itjú Festeticset 's Ürmenyit, 15 évig lel-

kész volt Fehérvárott \s Kovácsiban, 2 évig dogm. professora a' püspöki

semináriumban, mig nem ugyanazon tanszékre Pestre hivatott. Tiz évig

itt tanitván, a' gyri iskolai kerületben igazgató lett, 1824-ben végre az

eo"vetemi könyvtár re. Koppant számú munkái 's (ntekezései vannak,

miket maga elszámlál Codex Diphmaticnsa utolsó, kötetében. Codex

DiplomaticHsa hibákkal tömött, de óriási szorgalmat kivánt m.—Az itjú

lelk öreg, sz hajakkal's remeg kézzel is, fáradatlanul folytatja irói m-
ködését. Lcgujal)b munkái: A' kunok eredetérl (1850) 's A" politikai for-

radalmak okai (1850). Ez utóbbi munkácskiija, hol a' sírhoz közel álló agg

férfiúnak bátorságával szólal fel meggyzdése mellett, eltiltatott. — y.

Fejér vármegye (alsó), Unter-Albenser Gespan.schaft — Comi-

tatus iVlbensis inferior — Erdély magyar megyéinek egyik legnevezete-

sebbike 's tán lehet mondani legelsje ; területe 83'^/,(,„Qm.fÖld. Határai:

nyugotról jSIagyarország; délrl Hunyad ésZaránd megyék; Szászváros,

Szászsebes székek, keletrl szebeni és medgyesi szék és Küküll megye,

éjszakról Kolozs és Torda megyék és Aranyos szék. Lakosai jobbára

oláhok. Földmiveléssel , szltenyésztéssel és bányászattal foglalkoznak.

A' mipar mint általában Erdély egész nem német vidékén , ugy itt sem
io-en virágzó. De a' nem szász helyek közíUt Alsó-Fejér megye az els
fokozaton áll. 1844-ki öszszeszámitás szerint : 140G fogyasztási czikkeket,

1255 nem fogyasztásiakat , és 1040 kereskedési iparraüveket készit

iparosai valának. Kik öszszesen : 3701 számot tesznek. Azután volt

még ezeken kivül : 310 gyára és iparnuíhelye , 108 kereskedési

telepe és 134 más ipar foglalkozása , melylyek mindöszsze a' kézmü-
vesekkel : 4253-at tesznek. E' tekintetben tehát csak Brassó , Szeben,

Háromszék Torda és Közé})-Szolnok múlja felül. Azonban, ha minségü-
ket veszszük, nem marad meg ugyanazon kedvez arány. Egy része váro-

sokban lakva czéheket képez, de legnagyobb része falukon él és félparaszt

életet visz. A' mészárosok száma : 113, molnárok : 299, pékek : 9l),

pálinkafz : l(i5, korcsmáros : 272, kenyérárus : 54, gyiünölcsárus : 54,

sóárus : 34, pintér : 43, fuvaros : 22, zenész : 12(5, szabó : 170, csizma-

dia : 396, asztalos : B6, kovács : 131, esztergályos: 29^2, szíjgyártó: 205,

bognár : 64, fazekas : 122, zsindelyez : 13. Van még 1 puskapor, 5 ta-

fürész gyára és 4 kallója. Ezen iparosok és kereskedknek a' lakosokhozl

aránya : 1 : 45. Hogy ha pedig azt veszszük , mikép a' bányászok fele

ezen megye bányavidékein lakik , az érintett arány még kevesebbé ked-

vez leend. Földterülete egész Erdélyben legalacsonyabb és legterméke-

nyebb. Ncn\ hiányzanak azonban magas és számos hegyek sem, melylyek
leglnkííbb Magyarorsziig hat;irain omelkednek 's terjednek el. Kt')/iiK')lv

legmagasabb a' Viitlnij, moly Ívnek arany bányt'ii m:ir \\ U-oii-oH)!) Idok óta

müvoltetiKik , azutiin liahimiriiaZ'a , Sorlilia , hintik, hetski , l'suki. A"

fiWd fcikvésénél Ibgva az éghajlat igen szolid és meleg, innen a' ncniesb

f)ijú gyümölesíik és szlk is igen jt'>l ('rnok én tormoiu-k. Folyamai köil



Fej érvár. 195

legnagyobb és legérdekesebb a' Maros , melyly Torda megyébl jövéii

Alsó-Fejérbe, ezt éjszaktól délnek egész szélességén át keresztül folyja,

és ezután Hunyad megyél)e siet át. Másik folyama Küküll, melyly szinte

nagyobb részen húzódik át. Útja bevégeztével Mihályfalvánál a' Marosba
ömlik. Megemlítend a' Nagy-Aranyos is , melyly Magyarország határ-

szélein a' bihari hegységben ered , és Topánfalvánál magába felveszi az
ugyanazon hegységben, de kissé délre fekv tájain eljöv Kis-Aranyosi.
Ekkor az Torda megyébe lép be, és onnan Fejérbe, és ezt elhagyva ismét

Tordába, hol végre Sós-Sz.-Mártonnál a' Marosban vesz el. E' folyamot
azonban nem forgalma, nem kereskedelmi üzlete teszi nevezetessé és ér-

dekessé, hanem azon tulajdona, melylyet neve is eléggé kifejez. Agyában
ugyanis igen sok aranyport rejteget, mi igen dús jövedelmet nyújt. Part-
jain számos aranymosó-helyek állanak. Amrojban is , melyly Zalatnán
felül Vulkaj közelében ered és Károlyvárnál a' Marosba ömlik , találtatik

elég aranyfövény. A' milyly termékeny e' megye földje , olyly b meny-
nyiségben találtatnak benne mindenféle termények is. Erdély aranybá-
nyáinak legnagyobb része itt találtatik. Itt vannak : Abrudbánya, Veres-
patak, Bráza, Fatzebája, Kuschena, OfFenbánya 's a' t. Ezenkivül bven
találtatik itt ezüst, konyhasó, kénes, dárdany 's a't. Gabonája igen szép

és jól terem. Bort nagy menynyiségben állit el , és némelyly helyeken
mint Czélnán, kitn minségt is. Károlyfejérvár vidékén pedig igen

szép nagyságú és jóságú nemesfajú gyümölcs termesztetik. Nem hiány-
zanak számos és nagyterjedelmü erdk sem e' megye kebelében, melylyek
a' mint egyrészt különbféle szükségekre soknem jó fajta fákat nyújtanak,

ugy másrészt sokféle vadakat is rejtenek sr mélyeikben. Halakat igen

nagy bségben találhatni Maros vizében. A' marhatenyésztés is szép fokra

emelkedett e' tájon , de igen távol van mégis azon foktól , melylyre a'

moldva-oláh fejedelemségek határain fekv megyékben emelkedett. —
Az 1843-ki öszszeirás és statistikai táblázatok szerint e' megyének lakos-

sága tesz : 211, 100-t. Ezen népség lakik 189 községben, melylyek között

van egy királyi város, Vó mezváros, 174 falu és 2 puszta. A' politikai

közigazgatás tekintetébl felosztatik két kerületre , t. i. felsre, azaz :

zalathnaira és alsóra, vagyis : marosi kerületre. Az elsnek járásai ezek :

fels magyar-igeni, fels zalathnai, alsó zalathnai, alsó magyar-igeni,
fejérvári, alvinczi és n.-enyedi, A' második feloszlik : balázsfalvai, póka-
falvai, marosujvári, csombordi , sz.-benedeki és kis-enyedi járásokra. —
Ezekben Abrudbánya, Alvincz, Nagy-Enyed, Balázsfalva, Vízakna, Sz.-

Benedek a' nevezetesb helyek, mik a' közel lefolyt években a' felbszített

oláhok dühöngései alatt felette sokat szenvedtek, az és fnökeik, izga-

tóik vadállati kegyetlenségei e' helyeken is örök emléket hagytak magok
után. A' bányarombolásokon kívül , melylyek több millió kárra mennek,
N.-Enyed legtöbbet szenvedett mind az élet, mind az emberjogok, mind
tudományos intézetei, fkép könyvtára feldúlása által. A' szerencsétlenül
elámított oláhok eltt semmi sem volt szent, semmi menthet. C/. Erdélyi
hadjárat.) A' székely huszárezred, az els oláh gyalogezred közt , mint
a' végvidékhez tartozó rség Alsó-Fejér megyében is el van szórva. Leg-
nevezetesebb azonban székhelye

Fejei'var (Kái'oly-), egyike az Erdélvben létez 4 magyar kir. váro-

13 •"
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soknak, hajdan Gi/ula-FcJérrár, (Álba- vagy Julia-Carolina , Carlsburg,

Belgrád) {'eksúk ii Maros }ohh \)art}án egy ersség által fedezve. La-
kosai magyarok, németek, oláhok, örmények és zsidók. Számuk 1843-ban
ü,0()0-re ment. A' régibb idkben K.-Fejérvár Erdély fvárosa volt. Itt

van most az erdélyi kath. püspöknek széke, melylyet még sz. István ala-

pított. Van igen régi székes egyháza , melylyet a' mongol pusztítás után

Hunyady János építtetett , kinek itt fekszenek tetemei , valamint Marti-

nuzzi bibornok síremléke is itt látható. Itt van egy kath. k.íptalan is.

A' reíbrmatio után , l5G-ban elkoboztattak a' püspökség és káptalan

jószágai , 's az erdélyi fejedelmek ide tevék át lakásukat. Ezek közül

Bethlen Gábor egy igen elhiresedett fiskolát alapított, melylynek tudó-

sabb oktatói közé : Altstaedt, Bieslerfeld, P/scator, Fischer és Opifz tar-

toztak. A' háborús idk alatt azonban hanyatlásnak indult, és 1658-ban
a' török foglalás alatt elenyészett. Késbb I. Apafi Mihály által megujit-

tatott és uj szerkezettel N.-Enyedre tétetett át. Ezen idktl kezdve,

mint Erdélv és Mag-varorszáo- ioren sok viszontassáoon ment e' város is

keresztül. lOOtí-ban az erdélyi püspökség megujittatott és 1717-ben ismét

K.-Fejérvárott állitá fel székhelyét. 1780— 1798-ig Batthyány Ignácz

mint erdélyi püspök számos tudományos intézetekkel látta el. Ezek egy
csillagásztorony és könyvtár, melyly 18,920 kötetet számit, 's kéziratokban

és incunabulákban is igen gazdag. Nyilvános használatra van engedve.

Mind ezek a' várban léteznek. E' vár Saroyi Eugén terve szerint készült

1715— 173-ig. A' Maros vizénél 18 öllel mao-asabb. E' vár az utolsó for-

radalmi idszakban hoszszasan tartott ostroma, vagyis inkább körülvétele

által nevezetes szerepet játszott. (I. Erdélyi hadjáratJ E' várban van a'

várparancsnokság, élelem- és fegyvertárak, 's az erdélyi pénzver mhely,
melylynek gyártmányain az E bet áll. Van e' városban ezeken kivül

még a' Ferencziek zárdája és residentiája, egy papnövelde és kath. gym-
nasium. A' külvárosban van egy református, egy evangelicus, egy egye-
sült és nem egyesült görög anyaszentegyház. A' zsidóknak rendes lak-

helyül törvény által K.-Fejérvár tüzetett ki. Van nekik itt két synagógá-
jok , melylyek egyike a' török zsidóké. A' város környékén láthatók még
Apulum római gyarmat maradványai. K.-Fejérvár mellett fekszik Marus-
Porsu is, hol a' marosujvári 's más bányákból gyl öszsze a' só, melylynek
Magyarországba való évi kivitele 600— 700,000 mázsára rúg. — A'
helvét hitfelekezet egyik egyházvidékének székhelye is itt van. Hajdan
a' n. egyesült görög püspök is itt székelt , de késbb N.-Szebenbc ment
át , hol lakik jelenleg is mint a' karloviczi érsek és metropolita suH'raga-

neusa. — Sz. I.

Fejér váriiio^ye (f't>l*«ö), ol^^n,„D m.foldnyi területtel, 's az 1844-ki
öszszeirás szerint 52,000 lakossal bir. Ezen lakosság jobbára földmve-
lésbl él , a' marhatenyésztés

, gabona- és bortermesztés foglalkozásaik

fbb ágai. Laknak >o^ községben. Földmüvelésen kivül nénji Ipart is talál-

hatni nálok, lH41-ben volt 200 fogyasztási czikkekkel, 191 nem-fogyasz-
tási és 209 kereskedi iparczikkckkel foglalkozó kéznúivese , öszszeson
603. Ezeken kivül létezett e' megyében 87 gyár és iparníhely , 2 árn-

czikk-kereskedés és 17 más ilylyminü löglalko/ilsok. Mintlezt>k öszszesen

7Ü9-et tesznek , mibl 7 1 lakosra jön cg\ . 1 !(>«_! v iv. nein krd\i'/(í ipar-
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arány , igen világos. De a' részletek még kevesbbé kedvez adatokat

nyújtanak. Ugyanis az iparosok jobbára olylyanok , kik a' legels szük-

ségek ellátására dolgoznak , falukon vannak elszórva , és vegyesen znek
más foglalkozásokat is. A' legtöbb : molnár, mészáros, pálinkafz, halász,

kertész, bormér, cserépégetö, köniives, sokkal kevesebb számmal vannak
a' szabók, csizmadiák, asztalosok, ácsok, kötélgyártók, szijgyártók, esz-

tergályosok, bognárok 's a' t. A' gyárzlet még silányabb. Egy üveggyár,

2 eczetgyár és 9 török brgyár találtatik benne. Azután o kallós, 2 frész.

A' többi leginkább molnárok által képviseltetik. Áll tizenhárom elszórt

darabocskából , melylyek két kerületet képeznek : külst és belst. Ezek
ismét 10 járásra vannak felosztva, t. i. : keresdi, bolyai, gezési, hidegvizi,

peselniki, bürkösi, pálosi, hídvégi, hévizi és reteni járásokra. Nevezetesb

helyei : Mártonfalva, Arapatak, Héviz, Almakerék. — Sz-. I.

Fejérvár (íízékes) (Álba Regia, Stuhlweissenburg, Bily-hrád) kies

rónán Budától 8' 2> Veszprémtl Ömfdnyre fekv sz.k. város a' tle neve-

zett vármegyéiben. A' ftáborkar mérései szerint a' papnöveldetemplom

tornyának H. oO" 4' 44" Sz. 47" 11' 25". A' város bels és küls (fels)

város részekre osztatik és öszszesen 1375 házszámmal bir. Hajdan virág-

zóbb is, nevezetesebb is volt mint most, st hogy az ország legels kir.

városai közé tartozott, már csak abból is látható, hogy sok más kir. város

szabadság levelében a fejérvári polgároknak adott kiváltságokra van

hivatkozás. Továbbá eleinte Magyarországuak fvárosa levén, IV. Béla

idejéig a' királyok is itt laktak, itt koronáztattak meg és itt temetkeztek,

's az országgylés és octavalis Ítélszékek is itten tartattak. Mi által

a' város nagy jelentségre jutott. Fejérvárott e' következ magyar feje-

delmek porai nyugszanak : I. Istváné, Kálmáné , II. Béláé, III. Istváné,

IV. Istváné, III. Béláé, I. Károlyé, I. Lajosé, Alberté, Corvin Mátyásé,

II. Ulászlóé, II. Lajosé, és Szapolyai (Zápolya) Jánosé. E' város törté-

nete Magyarország történetével szoros kapcsolatban áll. Péter, a' magya-
rok második királya, kit a' trónra koráusem érdemei , hanem cselszövé-

nyek emeltek, ki a' magyarság elleni gylölete miatt a' magyíir népben

maga ellen méltó undort gerjesztett, ki a' Kopaszlászló fiaihoz szító ts
gyökeres magyarok jószágait elszedte és kedvelt németéinek és olaszai-

nak ajándékozgatá, tetteinek ill jutalmául a' koronától két ízben meg-
fosztatott 's végre Fejérvárott bebörtönöztetett, hol is 1047-ben meghalt.

I. Béla alatt, ki az ország állapotának gyökeres javítására országgylést

hirdetett ide, melylyre hogy az alkotandó törvények a' nép körébe köny-

nyebben eljussanak, minden vármegyébl , vagy a' mi sokkal hihetbb,

minden helységbl két két követet megjelenni rendelt, épen ez alkalom-

mal a' meghívottakon kívül roppant sokaság jelenvén meg és ütvén

tábort , a' behozott keresztényvallás eltörlésére és az si valláshoz visz-

szatérésre ers fenyegetések között kívánság nyilatkozott ; az erszakos-

kodók fortélylyal tönkre tétettek , és vezérük Vathának fia János , nagy
hír jósnivel együtt halállal bnhdött. 1387-ben Zsigmondot, minthogy

akkor az esztergami érsekiszék üres volt , a' veszprémi püspök Fejérvá-

rott koronázta meg. 1440-ben a' magyar trón fölötti czivódások alkalmá-

val Erzsébet királyné hive, az esztergami érsek, Szécsy Dénes, a' vesz-

prémi és gyri püspökök, Gara László, Újlaki Miklós, Kanizsai Imre,
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Czillei Ulrik és nagy szánm nemesség jelenlétében az atyja halála után
született Lajos csecsem királyfit itt koronázta meg (máj. 15.). 1490-ben
Miksa német t'öherczeg, kinek kezére a' nem kevésbé íerj után eped,
mint a' királynéi fényre törekv özvegy királyné Beatrix vágyott, Ma-
gyarországba ütött és a' már sept. 15-én az olygrachiai azaz crsebb párt

által megkoronázott Ulászló ellen jó szerencsével halad \;'in. Fejérvárt

novemb. 19-én véres ostronunal bevette, katonáinak benne zsákmányo-
lást és iszonyú pusztítást engedett és Fejérvár ennek körme közül csak

% év múlva birt kimenekülni (1491. jul.). 152n-ban Szapolyay Jáno.'?

miután párthívei számát szaporítania reményen fölül sikerült, 's miután
királylyá választatása a' tokaji országgylésen is már-már határozattá lett,

Fejérvárra hirdetett novemb. 5-ére királyválasztó országgylést, és itt,

hová a' királyné intésének, st fenyegetésének daczára is mind a' két ren-

d nemesség nagy számmal öszszegyült, a' mondott hónap 9-én híveitl

királylyá választatott és a' rákövetkez napon (nov. 10.) Podmaniczky
István nyítrai püspök által megkoronáztatott; esztend múlva pedig

(1527 nov. 3.) ugyan itt Szapolyay János vetélytársa Ferdinánd része-

sült pártjának e' megtiszteltetésében , ki is e' város szabadalmait 1541-
ben megersitette. 1543-ik septemb. hónapban Fejérvár is, ámbár magát
jó ideig még Buda bevétele után is vitézül tartotta, török kézre került;

's miután makacs önvédelmeért polgáraínak kegyetlen lekaszaboltatásá-

val lakolni vala kénytelen, szomorú sorsra jutott. A' féjérvári püspökség
1773-ban állitatott i'el. Sokat szenvedett Fejérvár a' legközelebb lefolyt

háborús idkben is, fkép midn a' horvátság benne és körüle táborozott.

Legtöbbet pedig az 1849-ki nyáron; minek leirása azonban nyugalmasb
idkre vár. Elosztatik Fejérvár mint emiitk , bels és küls városra.

Lakosai : róm. kath. 19,773; reform. 404; gör. n. egy. 378; evang. 206;
és izraelita 250; nyelvre nézve mind magyar, öszszesen 21,011. A' lakos-

ság foglalatossága mindennem kézmüvezet. Posztósok és pakróCzosok
száma közel 100-ra megy. Földmvelése és bortermesztése jó lábon áll,

kereskedése élénk. Szántóflildjei igen termékenyek; rétje sok és gazdag;
szlskertjei nagy kiterjedésüek, és rakvák csinos borházakkal , de borai

a' meleg pinczék miatt nem állandók. A' csatornák mentiben gyönyör
zöldséges kertek látliatók , 's a* Gaja vize számos lisztmalmot és kallót

hajt. Országos vásárai fkép szarvas marhára, lóra és sertésre nézve nagy
fontosságúak. Tanintézetei : a' jiüspöki papnövelde , a' kir. középtanoda,
nemzeti és leány iskolák, a' reformátusok és az óhitek iskolája, végre
a' 19 számú gyalog sorezred nevel-intézete. A' székes-fejérvári püspöki
megye kiterjed Fejér vármegyére és Pestnek egy részére, ll^tóbbi idk-
ben számlált 1 káptalant 1 préposttal és 5 valóságos kanonokkal, 2 fö-

és 10 alesperességet, 81 plébániát, 15(5 világi papot, 3 szerzetes házat 52
szerzetessel, 26 növendékpapot, 147,318 kath. lelket, 144 nemzeti iskolát

14,549 tanulóval. Megemlítend még jelességei között 1834-bcn fúratott

artézi kútja. — W.
r('j<'r\áriiM'y;yc' (Sxékrs) fekszik a' dunántúli kerületben Konuirom,

Veszprém, Tolna és Pest vármegyék között. Föhlterülete 75^*
,„ mfdet

foglalván , terjedelemre nézve az ország közéjiszerü megyéinek egyike.

Legfelsbb részét a' Veszprémbl benyuh) Bakony és a' vértesi bérezek
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borítják, miért ez legliegyesebb és sok helyt koj)ársziklás.DélFelé nyúlván
a' hegyek, mindinkább lapulnak, szeliilebb képet öltnek , és a' völo'yek

tágasabbak, termékenyek. Fejérvárou és a' velenczei tavon túl es tér-

séget pedig, azaz a' vármegyének többet íélerészénél, apró dombok hasít-

ják keresztül. Földe különböz , de általában véve termékeny 's az

ország legáldottabb, legszebb megyéi közé számitható. Fuhjói 1) A' Dtma,
e' vármegyének egész keleti oldalát mossa, mig nem Pázmánd és Földvár
között Tolna és Pest megyék közé nyúlik. Partjai elég magasak levén,

áradásaival Fejérvármegyének keveset árt; folyásában igen számos hajó

malmot hajt. 2) A' SárriZ', melyly a' kikiri tóból 's a' Bakonyból szivárgói

számos patakból, milylyen a' Séd, Gaja és C-surgó, veszi eredetét, 's Vesz-
prém vármegyétl Fejérvái-ig 's innen továbl) az egész vármegyén keresz-

tül Tolna vármegyébe nyúlik le bozótos lapályaival. jNIintliogy a' Sárviz

részint terjedelmes lápjaival, részint kiáradásával sok földet tön haszna-

vehetlenné, Veszprém, Tolna, Fejér vármegyében az illet földbirtokosok

egyesültek, 's 1811— 1825-íg egy fszáritó, ogy a' Sió és Kapós vizeit

Simontornyáuál (Tohia) magába vev mellékes, 's több kisebb a' forrá-

sokból vizet vezet oldalas csatorna ásatván ezeknek hoszsza öszszesen

92,800 folyó öl, szélességük a' fbb csatornáknak 5 — 9 öl, a' kisebb mel-

lékeseknek 2—4 öl , mélységök 9— 24 láb. A' f kiszárító csatorna Simon-
tornyáig 500 , azon alul 1000 mázsa terhet is elbiró hajókat hordliat, 's

Veszjirém vmegye keleti részét 20 mfdnyi távozatra a' Dunával öszsze-

köti, 's ezenkívül (i9,805 holdnyi mocsárföldet szárított ki és tett haszna-

vehetvé. Tavai közül legnagyobb a' Fejérvártól keletfelé es, 's Velen-

cze mellett elterül, ettl nevét is kölcsönözött Velenc:iei-fó, melylynek
hoszsza 1, szélessége '^ i"^<-b mélysége 4— 6'. 1792-ben megmérettetvén,

kiterjedése 5000 holdnyinak találtatott. Környéke kies ; éjszaki partját

a' zöldell sukorói velenczei hegysorok kisérik , déli partjánál pedig a'

meszsze elterül termékeny rónaság veszi kezdetét. Benne csuka, ponty,

sügér, kárász bven találtatik , de mivel feneke sáros, a' nádasok körül

pedig hináros, nyáron sárizek. Vadruczák, ludak, búvárok 'sat. kedvvel

tanyáznak benne. Nádja bven terem. Kiszárításáról már több izben

gondolkoztak, 's egyszer már meg is ásatott a' csatorna a' dinnyési csár-

dától egész a' kajtori tóig, de a' czél felényire sem éretek el, minthogy

a' viza' sukorói hegyoldalban igen mélyen feküdt.^46'ráw//o.s /brrósoA- találr

tatnak Bodajkon és Iszka Sz. Györgyben az els 13, a' másik 20 foknyi

természetes melegséggel. Savanyuviz-forrás buzog Moha helységnél.

Termékaive nézve e' vármegye az ország legáldottabbika, hol is a' munkás
mind a' told sajátságánál, mind a' melleg kellemes éghajlatnál tbgva keve-

sebb munka után is gazdag gyümölcsözésre számolhat. Búzája mind
szaporaságáról, mind sikerességérl hires. Árpája, zabja, kölese, kukori-

czája, burgonyája, repczéje, 's kerti veteményei is mind jók és bségben
vannak. Dohánya nem hires, de házi szükségre elég termesztetik. Késbbi
idkben madia sativát is termesztettek birtokosai még pedig jó sikerrel.

Eétjei a' megyének kiváltkép jók, melylyek a' különösb takarmány-növé-
nyeket is sikerrel termik meg. Gyümölcse nemcsak jó , hanem bséggel
is terem. A' számos szlhegyek gyümölcsfákkal tetemesen megrakvák;

st a' déli homokdombokra ültetett szlskertek inkább gyümölcs- mint
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bortermesztésre tartatnak. E' mellett minthogy az ezen megyebeli szá-

mos angolkertekhez gyümölctíösek is járulnak : itt a' legválogatottabb

nemes gyümölcsfajok találtatnak. Bortermését mintegy 600,000 akóra

tehetni. Nagyobb kiterjedés erdei az északi részen levén, a' délin, hol a*

tanak szke volt, a' silányabb homokos tájakon tzifa-tenyésztés kezde-

tett meg jó sikerrel, 's az uj ültetvények fkép Elösznliás, Sárosd, Seregé-

lyes, és Szolgaegyház vidékén buján tenyésznek. A' lótenyésztésnél sok-

kal elbb áll a' szarvasmarhatenyésztés, legelbb pedig a' juhtartás. Ser-

tést nagy menynyiségben táplálnak a rengeteg vértesi erdségek. Va-
dakban bvelkedik Fejérvárinegye. Ásványok különösen itt még nem
találtattak; épületköveket a' sóskúti , etyeki, moori és sukorói kbányák
adnak, meszet sok helyütt égetnek; széksó a' sárviz körül bven van, st
salétrom is fzetik elegend menynyiségben.

A' mezgazdálkodás körüli szorgalom és ipar e' vánaegyében any-
nyira diszlik, hogy e' tekintetben kevés vármegye mérkzhetik vele.

Tanúbizonyságai ennek 1) a' 60,000 holdat fölülmúló posványságok
kiszáritása, melylyek most mind termékeny földek. 2) a' váltogazdaság-

nak és takarmánynövényeknek divata. 3) a' gazdasági épületekben föl-

tn egyszerség és czélirányosság. Végre a' sok szép kertészség. —
Közönséges kézmvesek minden mezvárosban, st a' leo-szkséo-esebbek

falukon is találtatnak, de Fejérvárott ritkább kézmüvek is kaphatók.

Ugyan itt a' posztó, flanel- és pokróczkészitk jó liirben állnak, valamint

a' csákvári és bicskei harangöntk és kolompárosok is figyelemre méltók,

ámbár mindezek a' haza legközelebbi eseményei által vagyonúkban igen

igen sokat szenvedtek. — Kereskedését a' megyének termékekben való

gazdagsága, az ország fvárosának közelléte, 's a' Duna igen elmozditja.

A' gabonát sok pusztán egyenesen hajóra rakják, másonnan pedig Vesz-
prémbe, Fejérvárra vagy Budapestre szállitják. Boraikért a' komáromi,
pozsonyi és nagyszombati kereskedk 's korcsmárosok helybejnek , 's

móori név alatt fels vidékekre hordják. A' dunamellékiek többnyire

Pesten adják el borterméseiket. Az ökrök , lovak, sertések és rük több-

nyire a' fejérvári baromvásárban kelnek el. A' gyapjú, gubacs- és nyers
br- kereskedés majd nem általában az izraeliták kezében van.

Iskolái elegend számmal vannak. 1847-ben minden 14 lélekre esett egy
tanuló. Középtanoda van Fejérvárott , hol a' püspökség megyei papnö-
veldével is bir. Népiskola pedig minden számosabb gyülekezetnél talál-

tatik.

833,000 holdat 's

hold

öszszes használt földe teszen e' vármegyének
ebbl van :

Szántás alatt 425,000
Rét és legel 239,000
Szl 35,000
Kert 5,000
Erd 130,000

Egész jobbágy bir itt szántófildekbl els osztályban '22, ni!!- odikban

24, harmadikban 20 holdat 1,200 Q ölével számitva. Rétekbl els osz-

tályban 8, másodikban 10, harmadikban 12 kaszásnyit 800 D ölével.

Portája van a' megyének 112, Fejérvár városnak 1S>'- .,, öszszesen 111'^.
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Politikai fólosztása szerint van e' megyének 1 királyi városa : Székes-

Fejérvár, és 3 járása u. m. I. Sármelléki, 11. Csákvári, III. Bicskei.

Székes-Fejérvárt lásd fentebb. A' Sármelléki járásban van 4 mez
város, 29 falu, 58 népes puszta. Bodajk m. város a' kajmadi hegytövében

Moortól 1, Fejórvártól 3 mfdnyire, 1200 lakossal. Ritka szép fekvés
kálváriája alatt buzog egy ásványforrás sok apró erecskéböl , 's holmi

sárga veres és fekete föveny közt csergedezvén, télen soha be nem fagy.

Helyben természeti hévmérséklete 13° R. Használ máj- és lépdagana-

tokban, megrögzött köhögésben, aranyérben, komorkórban, és az aszszo-

nyi méh bajaiban. Isztimér ]ó búzát és bort terem. Kálóz Zichy gróf bir-

toka , ennek szép kastélyával és kies angol kertjével. Végre Moor közel

6000 lakossal, nevezetes az 1848. végén itt történt csatáról. Falvai közt

említésre méltók ; Falu Balthyán és Szabad Ballhyáti, melyly utóbbik

hajdan nevezetes hely volt , mint pecsétje mutatja ilyly körülirással:

,,Batthyán városa pecsétje 1631". Továbbá C.só&aA'ó', a' csókaki meredek
hegyoldalán omladozott várral , melylyet hajdan a' Nádasdy nemzetség

lakhelyül használt. Csurgó, Polgárdi, Tárz 'sat. Ez utóbbik határában a'

Sárviz csatorna ásatása alkalmával sok régi , nagyrészt római emlékre

találtak.

A' csá/í:í)á;7' járásban van 6 m. város, 17 falu, és 39 népesített puszta.

Mez városai : Adony 2950 lakossal, ettl néhány száz lépésnyire állott

hajdan Ptolomaeo Salifiuin,\agy Vetus Salinum nev római gyarmat, mint

ezt az ott ásott római régiségek mutatják ; Csákcár a' vértesi hegy alatt

2300 lakossal, gr. Esterházy pompás kastélyával és gazdaságával; Lovas-
herény 1550 lakossal gr. Cziráky jeles gazdaságával; Duna-Pentele , Sá-
rosd és Seregélyes.A.' 17 falunak nevezetesbjei : Ráczalmás, Nagy-hantos,

melylyben különösen meglep gróf Batthyány Kázmér svéd modorban
épült nagyszer magtára ; Pákozd, Perkáta, Velencze, Veréb és Zámoly;

ehhez közel egy régi épületomladék kerek kápolnával látszik, temetjé-
ben pedig egy ritka alkatásu kfal , melylyet a' közvélemény Aba Sá-

mueltl épitett szentegyház maradványának tart. Népes pusztái között

említend : Alsó Baracs, hol 1835-ben halom alatt egy római módra épült

házat találtak különféle edényekkel, érmekkel és bálványképekkel , a'

téglákon pedig e' szavak valának olvashatók: „Co^oí's VU. Pannonica;^^

Dálya, Elszállás a' cisterciek jeles gazdaságával; Jakabszállás, Kisfa-

lud, Nyék, Fels szolgaegyház 'sat.

A' bicskei járásban van 5 mez város u. m. jBecs/í;e](Batthyány Kázmér
jószága és kedves tartózkodási helye.) Ercsi, Érd, vagy Hamsabég, Mar-
tonvásár és Váál, ez utóbbi fejér bora jó hirben áll. Van e' járásban 18

falu, és 37 népes puszta és majorság. A' falvak nevezetesbjei : Alcsut

mintegy 400 lakossal, az ország egykori nádorának, József fherczegnek

(t 1§47.) országszerte hires gazdasága, melylyben a' váltórendszer gaz-

dag sikerrel zetik. Monographiáját e' jeles gazdaságnak a' magyar gaz-

dasági-egyesület adta ki 1847. Továbbá Etyek, szép szlhegyével és

kbányájával. Nagy Mány, Rácz-keresztur, Sóskút, Tordacs 'sat. Pusztái

között megemlítend Baracska majdnem 1500 lakossal, Bóth, Diós, Do-
boz, Eörs, GÖbölyjárás, Iváncsa, Rohoda, Vért, Zámor 'sat.

Népessége Fejérvármegyének 173,238 lélek, és igy egy Q mérföldre
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esik mintegy 2290 lakos. Viülásiikra nézve : 108,950 rom. kath., 52,198

relorm., 4G19 evang., 1245 óliitíi, 4226 izraelita. Nyelvre nézve; 141,840
magyar; 17,497, német; 4,32(> t(')t ; 2,104 sokacz vagyis kath. illyr; 1245
r.icz; 4,226 izraelita, de ez utóbbiak magyarul majd nem átalában mind
beszélnek. — W.
Fekete íeiifter (Pontus Euxlnus). Ezen tengernek a' dunai tartomá-

nyokra 's különösen a' magyarokra nézve mind nemzetgazdászati , mind
})()lltikai fontossága el le\én fen tel )b adva f/. Difnatjözhajdz-ásJ, czélsze-

rnek látjuk
, ^
annak ujabb forrásokból urcritett bvebb ismertetését kö-

zölni. Ezen Ázsia és Európa között széles kiterjedésben határt képz
tenger , melyly nyugatról Románia és Bolgárország , éjszakról a' déli

orosz [)rovin('iák, keletrl a' kaukázi és kaukázontúli tartományok, délrl

Natolia által kerittetik be, az Azow tengerrel együtt 14,000Q mérföldnyi

területtel bir. Azon szigeteket kivéve, melylyek a'kimmeriai Bosporusban

feküsznek , ezen tenger csak egyetlenegy szigettel bir, a' kigyószigettel.

Az orosz kormány ezen sokáig laktalan szigeten fénytornyot határzott

épittetni. A' Fekete-tenger vize sötétebb a' Közép-tengerénél és édesebb

is, mit valósziuüleg azon sok folyam okoz, melylyek belé ömlenek, ilylye-

nek : a' Duna, Dniester, Dnieper, Don, Kubán 's több más kisebb jelen-

tség folyó. Az itt uralkodó iszonyú viharok már a' régi korban ismere-

tesek voltak , 's a' ,,vendégszeretetlen pontus" elnevezés innen veszi ere-

detét. Minden télen rémiten pusztitó orkánok diUiöngnek kelet- és dél-

keletrl , s még most is nem csekély szánni hajókat rondiolnak szét,

habár az oroszok részérl pontos tengeri abroszok készitése 's fénytor-

nyok építése által sok történt eddigelé e' baj elháritására. Magok a'

görögök , a' középtenger ezen legrettenthetlenebb tengerészei , aggódok
lesznek és kislelkek , ha ama' viharos évszakban kell a' thraeiai Bospo-

rusból kelet felé hajózniok. Csupán a' gzhajók valának képesek mind-

eddig a' pontusi viharokkal daczolni. Mi legyen a' tenger ezen vad ter-

mészetének oka , arról felette különbözk a' vélemények, 's azonkívül,

hogy a' természetbúvárt ki nem elégíthetik , a' hajózás biztossá tételére

nézve mind ez ldei<í eredménvnélküliek. 80 évvel ezeltt az oroszok még
egyetlen egy pontot sem birának a' Pontus partjaui. Jelenleg — az Azow
tengert Ide sem számítva— 250 m.t(')ldnyi partnak vannak birtokában. 140

évvel ezeltt a' Fekete-tenger a' kozákok csónakain kivül egy orosz hadi

vitorlát sem látott. Most ellenben egy nagyszer orosz hajósereggyzelmes
lobogé)ja uralkodik az egész Pontuson 's az orosz ágyú egymaga részesiU

tiszteletben e' vizeken. A' Fekete-tengerbénl orosz hadi hajósereg 13

sorhajóból, 8 fregatt, 30 brigg
,

goelett és kutterbl, több hadi gzös és

könynyü hajóból áll. A' sorhajókon 90— 94 ágyú, melyly között rendesen

6 bombaágyu (paixhans) van, mig a' többi hajókon kétharmada az ágyuk-
nak 48, egy harmada 36 fontos. A' nagy hajógyárak Nikolajetfben van-

nak, hová :i hajóépitíat Oroszország belsejébl szállítják. A' matrózok

szolgálatidejc 15<''v. Az orosz liaj(')kon legjobb luairózok a' lengyelek,

de nem örömest szolgi'duak 's minden alkalmat megragadnak, hogy nieg-

szökhcssenek. A' török hajósereg nem vetekedhetik az ori)szszal, bár

csupán ez léphetne fel versenytársul, mióta az llnkiar Iskelessi egyosség

a' liosporust ('s Dardanelbikat minden nem/i't hadihaj*')! dl elzíirta. \/.

í
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orosz hajósereg fparancsnoka rendesen Nikolajeffhen székel, Sewastopol-

ban csupán egy ellenadmiral viszi a' vezényletet. E' két város egészen uj

az elsben építtetnek, a' másikban fölfegyvereztetnek a' hajók. Sewasto-
pol azonkívül a' leggyönyörbb hadi kikötk egyike, melylyben a' hajók

a' legbiztosb nyugalomban állanak, szélvésztl és a' tenger zajlásától egy-
aránt megóva. Küls támadás ellen védi itt a' hajósereget a' kiálló halom,

melylyre a' város épitve van, továbbá ezen ersségek : Alexander (l(iO

ágyú), Nikolai (240 ágyú), Konstantin (KiO ágyú) és számos tábori üteg.

Egy ellenséges hajóseregnek mindezen óriási ersitvényeket kellene elébb

elnémítania, 's csak azután lehetne az orosz hajóhadat fölkeresni men-
helyében. További biztosíték az utóbbira nézve még az is, miszerint a'

kikötbe vezet vizi ut olyly szoros, hogy két könynyü tengeri hajó csak

alig evezhet egymás mellett. Sewastopollal öszszeköttetésben áll azon

tábor, melyly a' várost(')l két werstnyire fekv emelkedettebb helyen van
felállítva. Rendesen ugyan csak oÜOO ember tanyáz itt, de a' Sewasto-
polban helyrségi szolgálaton lev tengeri katonák száma 20,Ü00-nél

többre megy 's déli Oroszországból igen könynyen szaporítható néhány
ezreddel, minélfogva egy orosz megrohanás a' Bosporuson nem volna

nehéz feladat. ,,A' sewastopoli hnj(')screg Konstantinápolyra nézve Damo-
cles fenyeget kardja" monda Thiers azon beszédében, melylyben a'

Bosporus és a' Dardanellák minden nemzet számárai megnyitását legjobb

eszköznek nyilvánitá az oroszok fekete tengereni hódítási vágyai megel-
zésére. A' pontusparti orosz, tartományok fvárosa Odessa, melyly csak

56 év óta létezik. 1794. Katalin császárné által alapítva, jelenleg 70,000
lakost számlál. Az orosznak a' fekete tengeren növeked uralma, az orosz

tartományokban mindinkább virágzásnak induló földmivelés, a' kormány-
nak általános nagy tevékenysége, — mind ez együttvéve a' fekete tenger
ezen legnagyobb kereskedési piaczának még jelentékenyebb jövt biztosit.

Odessa egészen újszer, rendesen épült város sovány síkságon, melyly
sem festi fekvéssel, sem egyéb nevezetességgel nem bír. A' déli orosz

kormány nagy gondot fordít a' faültetésekre , az ottani eshiány némi
pótlása végett, melyly a' mezei gazdaságnak legnagyobb akadálya. Odessa
környékén német telepitvények vannak, mikrl különösen a' volt kor-

mányzó Richelíeu herczeg gondoskodott. Odessa emelkedése által Cherson
jelentsége nagyon alászállott. A' krimi félszigeten is f baj az es hiány.

Ez okból a' bortermesztés, melylynek érdekében Richelíeu, Langeron,
Woronzow kormányzók részérl sok történt, sem mutathat fel szerencsés

eredményeket. A' gabonatermesztés is ugy áll, hogy középszámítással
tíz évi rósz tei'mésre jut csak egy jó. Kedvez években sem termesztetik

anynyi a' Krímben, a' menynyi saját szükségére megkívántatik. A' pontusi
kereskedés ereje azon meszsze kiterjed pusztai síkokban rejlik, melylyek
az Azow tenger északi részén feküsznek. Az ott lakó nogai tatárok most
munkás élethez vannak szoktatva. Az itteni tartományokból nagy meny-
nyiségü gabona, faggyú 's br vitetik ki Franczia-, Angol- 's Olasz-
országba ; a' lakosság szaporodik, a' puszták eltnnek, az eke napról
napra több parlag földet foglal el, mindenfelé szép helységek 's a' tenger-
partokon gyönyör városok támadnak. A' csak 12 évvel ezeltt alapított

Pertjanks város már is hihetetlen virágzásnak indult. A' vaspályák bekö-
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vetkezend idszaka itt is még élénkebbé fogja tenni azéletet; eddig csak

egy ló-vaspálya létezik, iselyly a' Dont és Wolgát köti öszsze. A' Kubán
folyó jobb partján 's a' fekete és Azow tengernek azon vidékig terjedd

partjain, hol a' Lába a' Kubanba ömlik, a' csernomori kozákok laknak,

kik 1783 költöztek ide 's most 10 ezredet állitanak, egyenként 1000
emberrel. E' vidék pviszta, sovány, a' szemet kifárasztó egyformasága, az

éghajlat barátságtalan 's egészségtelen. A' nyugati Kaukázus V a' pontusi

partnak a' Kubán torkolatától a' Rión folyóéig terjed részében hegyi

népségek laknak, kik gyakran az általános cserkesz névvel neveztetnek.

A' Kubán balpartjától a' Golowinski-ersségig terjed tengerparton
laknak az adigek vagy cserkeszek, távolabb délkelet felé az ubichek és

csigetek, továbbá az abcházok, kikhez járulnak a' mingrélok 's gúrok. E'

tartományok erdsek, hegyes-völgyesek, sziklások ; vad rohamú hegyi

patakokkal, barlangokkal, mélységekkel, örök hóval lepett hegycsúcsok-

kal. Az oroszok Tamantól Guriáig 17 parti ersséggel (Kreposten)birnak,
miknek egy része sziklákon épült, más része mélyedésekben fekszik, 's

15— 20,000-nyi rségtl fedeztetik. Czélja ezen ersségi vonalnak a'

Törökország és a' Kaukázus népei közti közlekedés és hadiszerek átszál-

lításának megakadályoztatása volt; de az oroszok látván, hogy a' törökök

czélja csupán cserkesz leány kereskedés, az rség szigorúsága e' tekin-

tetben megsznt. A' kaukázontuli tartományokban német kivándorlók

telepedtek meg. Allapotjok kedvez , de szerencsétlenségökre vallási

pártviszály 's bizonyos sötét ábrándozás lepte meg ket, melyly mintegy
10 évvel ezeltt több gyarmatot azon csodálatos határozatra birt, hogy
Jeruzsálembe vándoroljanak, ott a' megváltó elérkeztétbevárandók.Melyly
szent buzgalmukat csak kozák lándsák valának képesek megszüntetni.

Az oroszok több anyagi hasznot merltnek kaukázontuli tartományaikból,

mint a' francziák Algirból, azonkívül, hogy a' népek jólétének növelésére

is sok közhasznú intézkedés történt , miknek ellenében azonban az orosz

hivatalnokseregnek csupán elléptetések, rendjelek és pénz által lelkesül,

éllettelen gépiessége áll tetemes akadályul. — A' pontusi part török tar-

tományai szomorú hanyatlás képét mutatják. A' szultán ujabb reform-

jainak még semmi nyoma Anatóliában ; Trapez\intban évekig önkény-

kedett egy rajong(') basa, nem tördve a' Konstantinápolyból jöv paran-

csokkal. Trapezunt fekvésénél fogva fontos ersség, de egész fegyverzete

egy ágyúból áll. Az egész anatóliai tengerpart gazdagon van megáldva a'

természettl. Olaj, kukoricza, búza és dohány bven terem, gyümölcs és

szl minden ápolás nélkül buján tenyészik. F helyek : Trapezunt,

Sinope és Sámson. Az utóbbihoz tartozik Tokát, Kis-Azsia egyetlen réz-

hutájával. Az itt nyert réz értéke évenkint 8— 10 millió piaszter. Ezen
nyereség még tetemesebb lehetne. Az arganamadi érczbányák ugyanis

olyly végetlen kiterjedésüek, miszerint egyedül e' helyen anynyi réz

nyeretluituék, mint egész Osztrák- és Oroszországban együtt véve. De
a' bányamivelés fölötte hanyagul kezeltetik. Ez egyik bizonysága, min
hasznát veszik Törökoi-s/.;i<>:ban a' természet kincseinek. ] urna , Holjjár-

ország f tengeri piacza, 's az Odessa, Trapezimt és Konstantinií[M)ly

közti kertískedés közvetítje, nagy hanyatlásnak indult. Lakosa most alig

2(),0()(), holott azi'ltt még egyszer anxiivl \'olt ; u^vönvíM'ü kiki"»tj«» el Min
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hagyatva. — A' mi a' fekete tengereni hajózást illeti, ez napról napra

élénkül. 1847, Austria részérl nyittatott meg az els gzhajózási vonal

Trapezunt és Konstantinápoly között, 1846. óta az angolok rersenyeznek

mint mindenütt, ugy itt is, gyzelmesen. 1847. a' Bosporuson megfordult

10,937 hajó, köztök 437 gzös. A' görök hajók száma 2776, az angoloké

1894, a' szárdoké 1440, Austriáé 1260 's Oroszországé 1068, a'francziáké

csak 545 volt. A' gzhajózás óta Európára nézve uj pálya nyilott meg a'

nagy ázsiai szárazföldbe, 's itt különösen szép eredményeket hozott el az

utolsó 10 évben az osztrák gzhajózás. Az osztrák kormány részérl a'

mostani kereskedelmi minister ezen irányban is nagyobb tevékenységet

fejt ki. Mindenesetre két hatalmas ellennel kellend kiállania a' versenyt,

egyik az orosz, másik az angol, melyly amannál még veszedelmesebb.— k.

Felebbvitel, felebbviteli törvénysze'kek. A' felebbvitelrl vagy
felebbezésröl 's annak jogi feltételeirl és következményeirl, és törvény-

széki használásáról szóló tan egyike a' legnehezebb 's legtöbbet vitatott

jogi tárgyaknak. A' régi római 's régi görög jogban sajátképi felebbvitel

nem ismertetett, mert a' peres tárgyakbani végzések , népgylések 's

esküttszékek, vagy ismét úgynevezett ,.judicium pariumok" által hozat-

ván, majd ugy tekintettek, mint egyezmények, majd mint isten-itéletek,

majd ismét mint souverain népitcletek, 's mert alsóbb törvényszékeknek

felsbbek alá rendeltsége, vagy törvényszéki hyerarchicus fokozat , nem
létezett. Csupán az elnökl tisztviselk ellen, 's hibás törvényszéki szer-

kezet vagy részrehajló itélet miatt lehetett különféle módokon panaszt

's kifogást tenni. A' felebbviteli elmélet, ujabb értelemben a' császárok

idejében, midn a' jog Rómában már hanyatlásnak indult , 's méginkább
az egyházi hyerarchiában 's az egyházi és hbéri jogban, 's Németorszá-

gon Maximilián óta fejldött csak ki teljesebben. A' felebbvitel ezen els
korban, a' mint az isten-itéletek 's conjurátorok általi bizonyítások helyé-

be lépett, megtartá még a' szokásos bizonyságnemek vad természetét, 's

az alsóbb biró tartozott megjelenni a' felsbb törvényszék eltt, 's féllelni

Ítélete helyességérl. Mi már a' felebbvitel philosophiáját illeti : a' jogos

állam természetében fekszik, hogy rendszerint az alsóbb tisztviselktl

's biróságoktól a' felsbbekhez 's végre a' legfelsbbhez lehessen hivat-

kozni, 's hogy ugyanazon dolog újonnan vizsgáltassék meg 's döntessék

el, mihelyt valamelyly polgár magát azáltal jogaiban sértve érzi. Mert a'

jogos állam lényege épen abban áll, hogy benne menynyire csak lehet, a'

közös, objectiv jog 's törvény uralma, nem pedig egyesek subjectiv véle-

ménye 's akarata intézkedjék az egyenlen szabad egyének társadalmi

viszonyaiban. Hogy ez megtörténhessék, hogy minden egyes polgárjoga
's szabadsága, menynyire lehet, az emberi hibák 's egyes tisztviselk 's

birák tévedései ellen blztosittassék, ennek leglényegesb eszköze a' felsbb
hatóságok általi ismételt megvizsgálás, melylyet csak despotiákban nem
ismernek. Azonban a' felebbvitelnek , maga a' dolog természete által,

szabatik bizonyos korlát. Csak egy legfbb társasági hatóság lehet,

melylynek végelhatározásán túl menni nem lehet. Respublikákban a'

nép, alkotmányos monarchiákban az uralkodó 's a' népképviselk egyez
akarata ezen legfbb társasági hatalom; de mivel az igazságszolgáltatás-

nak függetlennek kell lenni minden más társasági hatalomtól, igazság
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8Zül«^áltatási ügyekben a' legfbb türvényvszék végzése tekintetik ugy,

mint a' legtöbb, legniagasb íbrm;ilÍ8 jog, nielylyen túl menni nem szabad.

ToN ábbá : a' polgárok jogai ".s érdekei általában többet szenvednének,
mint nyernének, ha igen sokszor, 's csekély tárgyaknál is ismételve leliet-

ne l'elebbezni, mert ez által az eldönt jog örökös bizonytalansága,'s id-
és pénzvesztegetés íbgna eszközöltetni. Szükség tehát e' tekintetbl is

a' többszörös megvizsgálások számát korlátolni, 's a' felebbviteleket (mint

mondani szokás : instunliákat) bizonyos meghatározott számra szorítani.

Németországban rendesen három instantia vagv két felebbvitel szokott

lenni , 's e' szokásjogot a' szövetségi acta 42-ik pontjg, is megersítette.
\S ez nemcsupán esetlegesség. A" három instantia , vagy két felebbvitel

mellett tbntos okok vannak maga a' dolog természetében. Az alsó, közép
és fels törvényvszékek felállitása már magában igen természetes; mert az

els, mint helybeli , a' közvetlen közelségben alapul; a' második, melyly

már teljesebben 's tökéletesebben van szerkeztve, az egyenes vezetést 's

felügyelést, és egyes panaszok orvoslását ugyanazon vidéken, megyében
vagy tartományban, kevesebb költséggel 's nehézséggel teljesitheti, mint
ha az egész országban csak egyetlenegy legfbb törvényszék lenne. Azon-
ban, minthogy tetemes sérelmek támadhatnak a' törvények általános irá-

nyának, vagy egyes adott esetek saját minemüségének hiányos vagy
egyoldalú felfogásából, 's a' különböz bíróságok kiindulási pontjainak

különfélesége 's az emberek természeti hajlama hozza magával, hogy a'

második, újra vizsgáló biróság az elsnek nézetét hibásnak 's egyoldalú-

nak tartja, 's annak ellentétét állapítja meg, de e' közben a' helyes mér-
téket gyakran ismét eltéveszti : szükséges egy harmadik biróság , melyly

a' helyes középet eltalálja, 's általában az ügyet minden oldalról, kimeri-

tleg, higgadtan , 's közmegnyugtatásra döntse el. A' felebbvitel tehát

s<tk esetl)en valódi jótétemény. De ugyanazon gondoskodás a' polgárok

java iránt, melyly a' felebbvitolt megengedi, nem engedheti, hogy a' czél

eszközök által scniuiisittessék meg, 's nem trheti , hogy valamelyly jogi

kérdés felett igen hoszszas bizonytalanság lebegjen , 's jelentéktelen cse-

kélységek miatt is uj meg uj vizsgálatok történjenek 's Ítéletek hozassa-

nak. E' czélra szolgál azon , az ujabb törvényszéki szerkezetekben csak-

nem mindenütt bevett rendszabály , hogyha két Ítélszék egyenln itél,

második felebbvitelnek helye többé ne legyen. E' czélra szolgálnak a'

fi'lcbbvitel közbetételére kiszabott határidk, 's a' felebbvitcli dijak, melyly

ntóbbiak mellett senkinek sincs kedve felebbezniolyly csekély pert, melyly-

nek tárgya alig haladja túl a' reá fordítandó költséget. Itt azonban igen

könynyen történhetik méltatlanság 's igazságtalanság. ^lert szegény em-
berre nézve néhány forintos ker»íset lényegesebb lehet, mint dúsra nézve

tí')bb ezer.flogos álland)an tehát mindig annak kell általános sZ'aháli/iil tek'm-

tetni, hogy az ismételt vizsgálat 's megbirálás egész a' legfelsbb bíróságig

meg legyen engedve, ha valamelyly polgár azt hiszi, hogy épen az állami

hivatalnokok által sértetett meg jogában; és hogy ezen felebbvitelnek meg
legyen mind két eredménye, melvlynek vele járni kell, t. i. az áttér,

hogv a' per Iflsbl* törvíMiyszékht'/ átkid<h'S8ék, és : a' felfuijiies'ilö, l'ogy

t. i. az Ítélet, melyly ellen panasz tétetik, ezen panasz elítéléséig ví'i're-

hajlatlaii maradjon. A' kornuinyok inkább nt-pszcrü béke biriisági, válu»i-
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tott bírósági eljárás behozatala, 's a' torvényszéki eljárási formák egy-

szersítése által igyekezzenek a' pei'lekedés hoszszadalmasságát orvosolni,

mint a' bíróságok elleni panaszok , 's felebbvitelek el nem fogadása 's

elvetése által. Semmisem olyly nyomasztó 's ingerl a' polgárokra, 's

olyly veszélyes magok a' kormányokra nézve, mint a' tisztviseli önkén)

,

's annak csak színe és gyanúja is. Egyik legfbb ok, melyly az esküttszé-

kek behozatalát a' kormányra nézve is igen hasznosnak mutatja, épen

abban áll, hogy ez és hivatalnokai az esküttszéki eljárás által minden

gyanút és szemrehányást elkerülnek; minek fontossága fleg nehéz idk-

ben, politikai viharok napjaiban tünlk fel. llylyenkor a' politikai bnök-
nek esküttszékek általi elitélései szilárdítják a' kormány iránti rokonszen-

vet, míg a' státushívatalnokoktól , felsbb kinevezéstl íuggö bíráktól

ered ítéletek gyanúval s gylölettel terhelik azt. A' mi pedig a' felebbvi-

telnek bizonyos hozzá kötött díjak általi korlátozását illeti, az ezek fize-

tésében a' szegény perlekedkre nézve rejl méltatlanságot, a' díjaknak

elengedése által kell megszüntetni azokra nézve , kik szegénységüket

bebizonyítják; különben felebbvitel védelme nélkül fosztatnék meg sok-

szor egész vagyonától azon szegény polgár , kire nézve az igazságtalan

ítélet, bár csak pár száz forintot tárgyazzon , sokkal lesújtóbb ,
mint a'

gazdagra nézve az ezerek fizetésében marasztaló. Mivé lenne a törvény

eltti egyenlség, ha épen a' szegény, 's csak a' szegény lenne martalékul

kiáltása meghallgattassék? Hogy a' felebbvitelek száma egy legyen-e

csak, mint a' franczíáknál (mert a' cassatio szék csupán a' formáról ítél),

vagy kett, mint rendesen egyebütt , az nem nagyon lényeges dolog;

hogy azonban a' régi magyar felebbvitelí rendszer, melyly olylykor négy

törvényszéken is keresztül engedi hurczoltatni az ügyet, nem a' legtöké-

letesb, az kézzel fogható. Ha "már meg van is a' rendszerben azon hiba,

hogy a' különféle ügyek majd több, majd kevesebb vizsgálaton essenek

át, a' józan ész legalább azt kívánná, hogy a' fontosabb 's nagyobb jelen-

tség esetekre nézve engedtessék több felebbezés, 's a' csekélyebbekre

nézve kevesebb; joggyakorlatunk azonban épen ellenkezt mutatott,

mert p. o. a királyi tábla eltt kezdett legfontosb jogperek csak egy

felebbvítelre számíthattak, míg a' rendezett tanácscsal bíró, de uri hata-

lom alatt lev mez városok eltt folyó apró perek négy felebbvítelen is

mentek keresztül. Egyébiránt az ügyek nehézségét nem lehet a' bennök

fenforgó öszszeg nagyságától mérni ; sokszor néhány forintos ügyben

nehezebb 's mélyebb jogkérdések fordulnak el, mint száz ezerekrl szóló

perben ; világos tehát p. o. azon régi joggyakorlatunknak hibássága,

miszerint a' városoktól csak 60 p. forint értéket haladó ügyek felebbez-

tethettek a' tárnokszékre, 's innét csak 300 ftot haladók a' hétszemélyes

táblára; de nem dicsérendbb ennél a' franczia törvény sem, melyly az

els bíróságtól (premiere instance) csak 1000 franknál nagyobb követe-

lést enged a' felebbvitelí baóság elébe vinni. Nálunk a' volt felebbvitelí

rendszer , (miként az a' közh. Ism. Tár. IV. kötetében leíratik) nem a'

jog-phílosophla 's philanthropiai és polgár-jogi eszmék, hanem egyenesen
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a' hbéri kor 's annak fokozatos hyerarchiájának szüleménye. Innét

uuigyarázliató, liogy míg egy csoport kir. város ügyei csupán a' sze-

mélynöki székre t'elebbeztettek, másoknak egészen hasonló ügyei elbb a'

tárnokszékre, azután a' hétszemélyes táblára is feljutottak 'sat. 'sat.

Az austr. birodalmi ministerium által octroyált ideiglenes törvényszéki

szerkezet és perlekedési rend szerint, felebbvitel esetében, tehát második

folyamodásban, ott hol a' felebbvitel a' járási (els) törvényszékek Ítéle-

tei ellen tétetik közbe, a' megyei törvényszékek (Landgerichte), hol pedig

a' felebbvitel valamelyly ez utóbbiak által hozott Ítéletet érdekel, sl kerü-

lefi ftörrénys^ékek ío^^nak dönteni. Azon esetekben, midn a' második

folyamodása törvényszék határozata ellen még további felebbvitel is

engedtetik, t. i. ha az els és második folyamodása törvényszék határozatai

nem egyenln hangzanak, hasonló különbség szerint, a' megyei törvény-
'

szék ítéletei ellen a' kerületi ftörvényszék , a' kerületi ftörvényszékei

ellen pedig a' harmadik és utolsó folyamodásu legfbb törvényszékhez

megy a' felebbvitel. Olyly ítéletekre nézve, melylyek nem peres ügyeket

illetnek, hol tehát nem jöhet valamelyly anyagi jog károsodás veszélyébe,

's a' jogorvoslatok szaporítása csak a' szándékos késleltetésnek 's cselszö-

vénynek fogna szolgálni, csak egyszeri felebbezésnek adatik hely, 's a'

segélyül hívott illet törvényszék második és utolsó folyamodásban ítél.

Ezenkívül formasértések esetére, melylyek a' hozott ítélet megsemmisíté-

sére adnak okot, panasztétel engedtetik a' legfbb törvényszékhez, melyly

a' felett cassatívszék minségében ítél. (A' Magyai'országban ideiglenesen

behozandó törvényszéki szerkezet 's perlekedési rend tárgyában kiadott

minísteri határozat 3-ik 's 4-ík §§.-ai) Lásd bvebben : törvényszéki ren-

dez-és. — T. L.

Felláhk. E' népfaj nyílt bizonyítványul szolgál menynyire képes a'

szolgaság és önkény az em])erí tehetségeket, jellemet és lelkületet elkor-

csositani. Ezen arabs népség, melyly jelenleg Egyiptomban a" földmívelö

osztályt képezi, egykor szinte a' hódítók és uralkodók közé tartozott.

Azonban azon számos viszontagságok 's hóditások, melylyeken Egyiptom
át ment, az ujabb hódítók hatalma alá kényszerítették. Most az uralkodó

hatalmat gyakorló nép földhöz tapadt jobbágya , st lehet mondani,

egészen önkényére bízott rabszolgája. Sorsa nem is hasonlítható az euró-

pai lebilincselt parasztokéhoz , de némi tekintetben még az afrikai néger

sklávokénál is terhesebb és siralmasabb. FöKle , melyly egykor tulajdona

volt, egészen idegen birtokká vált ; saját termékei, munkásságának gyü-
mölcsei felett is mások rendelkeznek. Midn a' török uralom alá kerültek,

az egész földbirtok bizonyos kis szánni fbérlkiiek osztatott ki , és a'

Feihihk csak tlük vehettek ki bérbe fiUdeket. Kzen véghetlen zsarolá-

sokkal járó viszonyt ^1// megszüntette. A' töldbirtokot elvette a' bérnö-

köktl és felosztotta a' Felláhk között. Kiki anynyit kajjott, menynyit
akart, 's ez többnyire 8— 10 holdat tett. Azonban állapotjuk alig mond-
ható javtdtnak. Minden terhek rajtok fekszenek, utolsó cseppig szivatik

ki minden zsirjok és orejök. Es közadt>zásaik végtelenek. A' tÖldbirtok-

tól éveukint adót- iii/ry-l- fizetnek , melyly a' föld termékenységéhez és

azt elérhet vizáradá.shoz szabatlk. Ezen adó mindig olyly nngy, hogy ii'

kincstárt teljesen betölthesae. A' Feihihk Nagyt)n!Ít "# jövedelmét aráuv-
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talanul sújtja. Ezenkívül állami köz munkákra is kényszeríttetnek, meh--
lyekért bért kellene kapniok, de az beszámítás ürügye alatt mindío- elvo-
natík. Mert minden arabs paraszt in soUdum felels minden közséo'i, st
tartományi tartozásokért is a' kincstár számára. Ennek ügyfísze azokat
bármelylyíken , a' hol t. i. talál valamit, megvelieti, nem vizsgálva van-e
még tartozási hátramaradása, vagy van-e mibl holnap magát 's családját

élelmeznie. Ezen önkényszerü beszámítás az által könynyittetik, mert Ali
rendeletébl a' Felláhk , közraktárakból kapnak bizonyos kiszabott árért
öltönyt, vetési magot, marhákat és fóldészethez kívántató eszközöket.
Ezek iránt négy évenkint történik számadás és levonás. Az arabs parasz-
tok ismerve ezen igaztalanságokat és csalásokat, sokszor megtagadják
az adót, tudván mikép még nekik lenne követelni valójok. Ezen passiv
ellentállás századok óta gyakoroltatik. A' hivatalnokok azonban elí'oo-at-

ják, és ha bár közszokáskint a' Felláh nyelve alá dugja is aranyból álló

kincseit, addig veretnek talpai nilusló brébl készített korbácscsal, mio-

azokat ki nem köpi. De ha még ezenkívül néhány piasztert megtakarít
is magának, ez sem ment a' ragadozástól. Az alsó tisztviselk mihelyt
azt megtudják, addig kínoztatják a' hastonade által, mig utolsó fillérét is

el nem ragadhatják. Ezen önkény korlátolására egy közfélügyel tesz

évenkint körutat az alkirály rendeletébl, de az lekenyereztetik , és min-
dig kedvez tudósításokat terjeszt el. A' viszszaélések nem orvosoltat-

nak. Ezenkívül még több terheik is vannak. A' földbirtok .3 osztályból
áll. Az elsben lehet durrhát termeszteni , melyly a' Felláhk élelmezésére
szolgál. A' 2-íkban mindenféle gabonát lehet vetni és a' o-ban rizst,

indigót, czukornádat és 1821 óta pamutot is lehet tenyészteni. Ezen osz-

tályzás csak a' Felláhk zsarolhatására szolgál. A' második osztálvból

anynyi adatik évenkint az alkirálynak, a' menynyi a' Felláhk kÖzadója.

A' 3-ik osztálybeli termények pedig mind csak az alkirálynak adathatnak
el bizonyos árjegyzék szerint, melylyet határozott meg önkénye szerint.

Azon földek, melylyek felmaradtak , a' hivatalnokoknak adattak. Ezek
azokon különbféle pamut, olaj- és szederfa ültetvényeket állitanak. Mint-
hogy azonban k nem csak a' bérért, hanem az egész tartomány tartozá-

saiért is felelsek, ez okból az egész terhet a' Felláhkra terjesztik ki. így
ezen szerencsétlen arabs parasztok minden terheket és felelséget mago-
kért, községeikért, a' ^tartományokért, és felebbvalóík ültetvényeiért is

kénytelenek viselni. Es ha a' kincstár érdeke kívánja , más tartomá-
nyokba is elhurczoltatnak önkényszerü munkák végzésére. Ha pedig
katonaság kívántatik, hajtóvadászat tartatik ellenük. Mindaz ki alkal-

matos, akár marad családja táplálására valaki, akár nem ; akár n , akár
ntelen, elfogattatik és besoroltatik. Ezért, és a' katonai szolgaság elke-

rülhetéseért is már gyermekkorukban megcsonkíttatnak szüleik által. Els
fogaik kiüttetnek, vagy mutató-ujok levágatík, szemök kiszuratik 'stb.

csak hogy katonának ne vitethessenek. A' szülk aggkorukban többnyire
minden gyám- és táp-eszközüket elvesztenék általuk. A' katonaságnál
tisztekké nem emelkedhetnek azok csak törökökbl állanak. Ali legújabb

idben gondolkozni kezdett némi változtatáson. Ilyly zsarnokság alatt,

melylyben tulajdonának a' Felláh semmitsem mondhat , még öntesti

erejét és személyét sem, elhalnak minden lelki erk és tehetségek. A'

VJ h, hm. Tár. III. hót. 14
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Fellúli nem goiulolkozik , nem érez. Minden vágyai csuk pipájáig terjed-

nek, melylyet a' nap forró lángjai alatt mindig szájában tart, honnan azt

az önkény sem ragadhatta el. Ezenkivül valamint a' mnlt , ugy a' jelen

és jöv is elveszte eltte minden érdeket. Még legtöbb gyönyöre , ha

henyélve töltiieti napjait. Csak az éhség és büntetés kényszeríti munkára.
De ez anynyira tompitá érzékeit , mikép a' íélelem már semmi hatással

sincs lelkületére, st a' testi fájdalmak is alig képesek akaratát változtatni

és a' felsbb parancsok teljesítésére birni, olyly nagyon elhatalmazott

érzéketlensége az önkény kegyetlenkedései és kínzásai alatt. Ilylycn csa-

ládi élete is. Az, mint egész keleten, ugy itt is teljes szolgaságon és érzé-

ketlenségen alapszik. A' nben a' Felláli is csak érzékei és szükségei

vak eszközét tekinti. Ilylyen a' bánásmód is. Még 20 évét sem érte el,

már nt keres. Elbb azonban sei szokása szerint arról kell gondoskod-
nia, hogy a' jegyajándokot megszerezhesse, melyly rendesen 80 riyale

vagy 20 tallérnyi öszvegbl, vagy pedig ilyly 's néha csekélyebb érték
ruhadarabokból, vagy ilylyféle ajándékokból áll. A' nk a' keleti forró

égöv alatt hamar érnek, 13— 14 évben már anyák, 20 évben már fonnyad-

nak, és 2D-icr mcnföreo'szenek. Minden házi munkát 's többnvire a' me-
zeit is k végezik cl. Férjeiket ur gyanánt kell tisztclniök. Velk felette

ritkán költhetik el az ebédet. Enocdelem nélkül beszélni sem mernek
hozzá. Csak arra várnak, egy kezöket tisztelet jeléül mellökön tartva,

midn ebéd után kávéval szolgálnak férjeiknek, valljon felemeli-e az felé-

jök szemeit annak jeléül, hogy elfogadja szolgálatjokat. A' n sehová sem
megy férje oldalán, hanem szolgaként csak utána. Semmi szeretet, semmi
vonzalom és bensség sem édesiti életüket , csak egyforma ridegség jel-

lemzi , mint egész szolgai élet pályájokat is. Gyermekeik is igy nnek fel.

Hat éves korukban már a' marhákat rzik , néhány év múlva pedig az

egész mezei munkát k teljesitik, és elöregedett szüleiket táplálják. Azon-
ban a' legnagyobb rész születése után egy év alatt kiszokott halni. A'
felnttek más részét pedig a' szülk, ininthogy nem tarthatják, katona-
helyetteseknek adják el. Öltöztök szinte nyomorult. Legtöbbnyire egy
darab pamut-szövetbl áll. A' nknél is hasonlóan , csak hogy turbán

helyett pamut kendt hordanak fejeiken , melylynek két vége kétfell

csügg le, kimenetkor fátyolt viselnek, és arczaikat szemeiktl kezdve elta-

karják, llajazatukat ezüst pénzekkel és kis harangocskákkal, orr és fülei-

ket pedig gyrkkel ékítik fel. Ajkaikat, liondok és melleiket kék vagy
feketére festik, a' köznépiek pedig ünne))élyekkor körmeiket alkanna

gyökérrel mázolják be. Mindezen elaljasodás és elkorcsosodás mellett is

lehet látni, mikép e' népfaj sokkal többre lehetne képes. A' természet nem
feledkezett meg róla. A' Felláh ers izmos niajías termet. Arczvonásai
szabályosak és nemesek. Szemeik sok tüzet mutatnak. Hoszszii szemöl-
dekeik alatt igen mély melancholiiít l'ejeznek ki. Széles hondokuk az

értelmiség bizonyos kifejldöttségére és ennek magasb emelkeilhetéséro

mutat. Hegyes és kevéssé húsos álluk a' szellemi tehetségek túlsúlyát

jelenti. Azonban az Izlumvallás, melylyet kí»vi'tnok, és az állami viszo-

nyok ehójtják minden jobb érzéseiket, és tudatlanságban 's gondtalunság-
baii tartják. W népfaj, niclyly J'igyiptomban a' népség legniigyol)b résxét

teszi, én közel 2'/'^ nnllióra megy, a' keh'ti népek polg:iroHÍtásának idap-
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jául szolgálhatna. Különösen Egyiptom kifejldésének és egy szebb
jövjének legfbb tényezi lehetnének. A' Felláhk habár gylölik is a'

katonaságot, 's habár elkorcsosultak is, igen nagy bátorsággal és hsi
vitézséggel bírnak. O velk vivta ki Mehemed Ali azon fényes gyzel-
meket, melylyek t olyly félelmessé tették a' porta irányában nem csak
a' Sultán, hanem Európa éjszaki óriás hatalmassága eltt is. Ali leginkább

nekik és fegyvereiknek köszönhette hatalmát, melylyet kivivhatott. Ha-
sonlóan általuk jönnek létre bent Egyiptomban is minden érdekesb mun-
kák és.javitások. Ok készitették 182 l-ben a' Iiires alexandriai csatornát

a' Nil folyamtól Alexandriáig, és hasonlóan Moris tótól a' Nilig a' József
csatornát is. Mindazon töltések, utak, középületek , melylyek Egyipto-
mot az az ujabb idkben virágzó állapotra emelték, szorgalmuknak müvei.
Ugyanannak köszönhet a' pamut , czukor és szederfatenyésztés emel-
kedése is , mi a' kincstárnak temérdek jövedelmet hoz , mindazokat
egyedárusága alatt tartván. A' Felláhk sok munkásságot , és tanulási

képességet nyilvánitottak. Valamint jó bánásmód mellett igen hivek,

engedelmesek és ragaszkodók fnökeikhez , st háládatosak is; ugy
észszerbb országlás alatt minden észbeli tehetségeik is kifejldhetnének,

és olyly mveltséget teremthetnének, melyly kelet polgárisodásái-a nagy
befolyással lehetne. Ali országlata azonban semmit sem tn kifejldésük-

re. Csak arra használta, hogy pénztárát, melyly nem gyzte nagy vállala-

tait és hadi munkálatait, betöltsék, és élelemtárait ellássák. Ezeket csak-

ugyan jobbára a' Felláhk teljesítették. De más adó, és pénzügyi rendszer

sokkal többre is fejthetné. Számos utasok az uralkodó elnyomóik után
Ítélve igen aljas, minden kifejldhetés nékülinek rajzolják a' Felláhkat.

Azonkívül, hogy igen sok szép tulajdonok alaptehetségeit lehet nálok fel-

lelni, nem kell feledni, mikép anynyi zsarolás , olyly korlátlan önkény , és

vallási hibás szerkezet alatt nemesb jellem és lelkületnek lehetetlen volt

kifejldnie. A' Felláhkról igen érdekes ismereteket közlenek : ConquHes
des Francais en Egypte. Mangin : Histoire de VEgypte sons M.AU. Paris 1823.
—VEgypte sous M.Ali. Paris 1822. RusselM.: Gemiilde von Acgypt. 1835
aus d. engl. Schuhert : Reise in das Morgenland 1836.1837. 1838.— Sz.I.

Felleiiber;!^ (Fülöp Emmanuel), a' nevelésügy körül sok érdemmel biró

férfiú, szül. 1771. Bernben; miveltsége alapját Pfeffel kolmari intézeté-

ben nyeré. Felváltva élt Sclnveiczban, Svábországban, Tirolban és Fran-
cziaországban , hol a' görög irodalmat 's különösen Kant bölcsészetét

tanulá. Pestalozzival gyakran jött éiúntkezésbe, mi nem maradt hatásta-

lanul reá nézve. 1798. a' berni parasztfelkelések Iccsillapitására hazája

szolgálatába állott, de hivatalát csakhamar oda hagyá 's a' gazdászatnak
szentelé magát. Bern melletti Hofwyl jószágán eleinte Pestalozzival

egyesült egy gazdasági intézet alapítása végett, de nem sokára elvált tle;

késbb egy szegények iskoláját köté öszsze ezen jeles intézettel 's 1808
egy ,,philantropin-"t vagyonos szülk gyermekei számára. 1817 Pesta-
lozzinak Iverdunbani, hanyatlásnak indidt tanintézetét a' magáéval akará

egybekötni, de terve meghiúsult. A' Bern cantoni néptanítók képezése

körül is nagy érdemekkel bír. Jeles paedagogicus ismereteket tanúsító

mködése a' közelben csaknem mindig félre ismertetett, da a' távolból

annál nagyobb elismerésre talált. Intézeteit több fejedelem látogatta

14*
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meg, kik fizután azok mintájára alapítanak országaikban másokat. F.

hoszszu, áldúsdus óletót 1844 végzé be. — a.

Tfllow, anynyit tesz mint : társ. így híják az ó angol egyetemeken,
Oxford- ésCambridgebcn, a' csaknem zárdai természet tudományos ala-

pítványok, ,,co//c(/e"/í tagjait, kik ezen alapítványok bel- 's kül ügyeit
kormányozzák, 's javadalmait élvezik. Számuk az alapítványok nagysá-
gához képest változik; Oxfordban túlhaladja a' 100-at. A' fellówk rende-

sen ben laknak a' collcgiumokban, ott szabad asztallal birnak, 's az alapít-

vány jövedelmeit, a' szükséges költségek levonása után , öregebbség
szerinti arányban osztják fel. Az évnek azonban csak kis részét kötelesek

benntöltení; hivatalokat vállalhatnak, utazhatnak 'sat. Ezen alapítványi

jövedelmek élvezete, melylyek soha síncsenek 25 font sterl. alatt, sokszor

pedig tetemes öszszegekre rúgnak, egész életen át tart, kivévén, ha a'

fellow megházasodik , vagy többet jövedelmez fekv birtokot szerez,

vagy gazdag papságot 's egyetemi professorl hivatalt nyert. Az etoni

iskola mellett szinte van egy ,,college'', melylyhez 7 fellow tartozik, kik

azon eljoggal birnak, hogy meg is házasodhatnak , 's lelkészi hivatalt

viselhetnek javadalmaik megtartása mellett. — h.

Felsberg, schweíczí helység Graubündten kanton Rajnavölgyében,
nevezetes azon hegyszakadásokról, mik legújabb idkben tökéletes elte-

metéssel fenyegetik. Lakossága 184o-ban 134 családból állott , kik a'

sovány földön, melylycn laknak 's melyly azonkívül a' Rajna áradásai 's

a' szíkla-omladozások által is pusztittatik , szegényes viszonyok között

élnek. Csekély távolságnyira a' sürün egymás mellett álló épületektl
emelkednek 2000 lábnyi magasságra a' több száz lábnyi magas és függ-
leges kopasz sziklatömegek, mik lazul öszszefügg mészkbl állanak. A'
lakosok ismerek a' fclcttök lebeg hegység repedéseit, de veszélyre nem
gondolának, mig 1834 egy részenkénti szakadás, melyly csaknem a' falut

érte el, figyelmessé nem tévé ket. 1843 scptember egy éjjelén hatalmas
szíklatömegek omlottak le mcnydörg robajjal 's Felsberg több épületét

zúzták öszsze. Ez idtl kezdve gyakrabban történtek omladozások, mik
újra több házat rongáltak meg. Schweicz leghíresebb fiWdészeí vizsgála-

tokat tártának a' hely színén 's ugy találák, miképen az egész sziklatö-

meg lassú de folytonos mozgásban van 's vagy teljes vagy részenkénti

beomlással fenyeget, mi által a' falu nagyobb része szétromboltathatik

's másrészt a' völgy termfölde is ellcpethetik. Minél fogva a' lakosok
élete 's vagyona biztosítása tekintetébl a' falunak más helyre áttételét

sürgetek. Ujabb szíkla-ondadozások még nagyobb erre emelek a' fol-

dészek véleményét 's a' felsbergiek elhatározák a' kivándorlást. Sok baj-

jal kellc küzdeniök és több idbe került, mig a' közel községek szeretet-

lenségét a' graubündteni kormány egy erélyes parancsa Icgyzheté. Ez
szerze nekik végre a' falu alatti s'ölgysíkon egy telepedési helyet, mely-
lyon mind a' s/íkliiszakadások, miiul a' Rajna árad;ísai ellen biztosítva

valának. Az uj telep fölépítésére, mclylynek ,, AVm/í'/.v/x'/v/"' nevet adtak,

421, 2ÍH) forintra volt szükségük , mit Németországban és Sehweizban
szedett önkénytes adakozások utján nyertek meg. Templomjokat 's osko-

lájokat a' Gusztáv-Adolf egylet építtette fel 's az adakozók között volt

a porosz király 10,0()() scluveiczi frank ajándt'kk;d. Az építések azonban
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lassan haladtak 's a' felsbergiek már ugy hozzá szokáuak a' veszélyhez,

hogy régi faliijokat még mindig nem hagyák el egészen. 1849. telén 's

az 1850 év els hónapjaiban megszntek a' nagyobb hegyszakadások,

azonban egy nap sem múlt el apróbb k- ágyúzás nélkül. Fent a' hegyen
mindig porzott, és ropogott a' hulladozó kövektl. Augustusban újra

növekedett a' vész. Az alpesek tetin gyakran volt hallható egy földalat-

ti dörgés vészterhes tompa moraja. Aug. 31-én a' sziklatömegnek egy
kiálló része megindult és sürü porfellegek között zajos robajjal hullott

alá a' völgybe. A' lakosok ekkor oda hagyák a' falut. Sept. 2-án követ-

kezett a' sziklatömeg többi részeinek leomlása borzasztó dörgés és ropo-

gás között, melyly az egész völgy levegjét megreszketteté 's határtalan

porfelleggel boritá be. A' falut azonban sértetlenül hagyá a' vész. Neu-
íelsbcrg házai jelenleg egész a' bels elrendezésig készen állanak. Szikla-

omlások, hegyszakadások gyakran jnek el az alpesekben. A' kövezetek

hasadékaiba benyomul a' viz , melyly azokat kitágítja , kimélyeszti 's

végre az egész tömeg öszszefüggését felbontja. A' tél sokféleképen ned-

vesekké, porhanyókká teszi a' sziklákat, de a' közbe nyomult jég által

még öszszetartja azokat. Tavaszkor azonban , midn a' jégkapcsok fel-

oszlanak, a' télen elkészült khulladozások ideje bekövetkezik. A' hóom-
ladványok méginkább magokkal ragadják a' ktömegek szakadozását.

így történt, hogy id folytán több helység pusztult el Schweiczban , ily-

lyen volt Plurs és Goldau 's ilyly vésznek van kitéve a' legújabb idben
Felsbergen kivül Soglio helység is. — a.

Felségsértés az állam elleni büntettek legsulyosb neme. Mittermaier

szerint felségsértés minden , az állam fenállása ellen általában , vagy
területi létezése, vagy alkotmányának f alkatrésze 's így monarchiában
az uralkodó ellen 's a' fenálló rend erszakos megváltoztatására törekv
merény. A' német büntet jogban alapját képezi a' római jog. A' római
jogöszveg egyes tételeit öszszefüggésébl kivették 's belle egy egész,

nagy elméletet alkottak, minek természetesen rósz eredménye lett. Egy
rakás szigorú és hibás nézetet idézett el. A' római források szellemét

öszszefüggésben kell felfogni, 's vizsgálni, mikép alakultak a' római biro-

dalom különböz viszonyai közt, a' törvények, a' császárok rendeletei 's

jogászok nézetei , 's min politikai körülményekbl és föltételekbl szár-

maztak a' nézetek ; és csak ekkor találunk a' római jogban , bármelyly

kérdésnél , illetékes alapra. E' tekintetben az ujabbkor sokat köszönhet

Weiske, Zirkler, Luden, Hepp, Zachariae és mások kutatásainak. Külö-
nösen rizkedni kell a' régi korban uj fogalmakat keresni. A' római jog

például nem ismert különbséget a' bevégzett bntett és kísérlet közt.

Eredetileg a' judicium perduellionis a' mai fölségsértési pörhez némi
részben hasonlít ; a' perduellio mindazáltal sok olyly súlyos bntettet
foglalt magában, mikben a' bnös az állam ellensége gyanánt tnt fel, 's

melylyek ma nem felségsértési esetek. A' judicium perduellionis némelyly
szigorú eseteit lassankint szelidité 's a' szokásból számzé az idszellem ;

bárha még akkor is elfordul a' történetekben , mikor már a' crimen
majestatis alkalmazását találjuk. A' lex majestatis azon korban jött el,

midn a' questiones perpetuae származtak. A' nyugtalan ,
pártviharos

idkben , a' mint egyik vagy másik párt , egy vagy más hatalmas került
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leiül, :r szerint módosultak a' politikai vétséfi;ck fölötti nézetek , mig

lassankint olyly cselekmények is a' leges niajestatis alá estek, nielylyek

mai teltbrgás szerint csupán renilri szempontból tekintetnek. Ezért

czélra nem vezet, a' kibocsátott íolségi törvényeket — melylyek közt

legnevezetesebb a' lex Cornelia és leges Juliae majestatis — sorban és

egyenkint vizsgálni. A' crimen majestatis alapeszméje szerint, e' bntett

minden rcspublica ellen intézett ellenséges cselekményt magában foglalt.

Rcspublica alatt azonban itt nem az államformát , vagy alkotmányt,

hanem a' római népet egészben , az állományt fölségében kell érteni.

Régibb fogalmak szerint olyly bntetteket is a' rcspublica elleni merény-

nek vettek, mik ma egyébnemü bntettek sorába iktattatnak. A' császári

korszakban pedig szokássá vált, a' császárt tekinteni a' bntett fötár-

<>-yául, 's ezen fogalom lassankint gyökeret vert. Önkényes uralkodók

azokat is e' vétségben marasztaltaták el, kik neheztelésöket vonták

magukra, 's— régi írók bizonyítása szerint— szolga lelk birák a' legár-

tatlanabb tetteket crimen majestatis gyanánt büntetek. Ezen önkényesen

kiterjesztett irány azonban nem a' classicus római jogtudomány szelle-

mébl folyt. Miután azonban , a' jogászok példa gyanánt a' jog tovább

fejlesztésénél olyly eseteket is vontak a' lex majestatis fogalma alá,

melylyek oda nem tartoznak : igen nagyon megtisztelik azon tudósok —
mint Weiske és Zirkler — a' római jogot, kik benne föl akarják találni

a' felségsértési esetek megiiatározását és körülírását. Bajos kimutatni,

hogy a' római jogtudósok eltt micsoda határozott fogalom lebegett a'

crimen majestatisra nézve. Ellenben a' római juristák dicséretére emliti

Mittennaier, hogy miként az angol jogászok, hol szinte nincs a' treason

fölött határozott tökéletes törvényhozás, a' crimen majestatis-t korlátozó

nézetbl indultak ki. A' római jogászok ugyanis, habár a' jogot tovább

mivelték, .szorosan tartották magukat a' fenálló törvényhez, 's elhatározó

tekintet volt elttök a' crimen majestatis-nál : an potuerit facere, minek
következtében nem lehete minden ostoba , éretlen vállalatot felségsér-

tésnek keresztelni. Továbbá lényeges tekintettel voltak e' jogászok az

animus hostilis-ra, mi szükségkép a' crimen majestatis-hoz tartozott, 's

mialatt nem a' közönséges dolus, hanem azon szándok értetett, miszerint

valaki a' fenálló hatalmat háború és erszak által támadja meg felségsér-

tési terveinek kivitele végett. Azt is tekintetbe kell venni, hogy a' ques-

tiones perpetuae után , mihelyt a' birák szabadabb kezet nyertek a'

büntetések alkalmazásában , a' fÖlségsértés alá vont büntettek nem súly-

tattak többé mindnyájan a' poena legis , iianem kisebb büntetés által. A'

közt is különbséget tettek, ha valaki legis Juliae majestatis reus, vagy

csak majestatis reus. Az elst jobban büntetek. A' perduellio nevezet

meghagyatott , a' crimen majestatis súlyosabb eseteinek bélyegzésére.

Némelyly tetteket, a' szándok különbsége szerint , a' crimen majestatis,

másokat a' vis publica alá soroztak ; 's melylyek kezdetben a' lex Júlia

alá estek, mint a' seditio, késbb küHui büntetés szabatott rajok. A'

Ctiászár(»k alatt divatozott jog f czikkclyc volt : a' lex V. Cod. ad h-geiu

Jul. majestat. Zsarnok szellenúi. Azon ötödik törvény egy fokra euíeli a'

császár élete elleni öszszeesküvéssel, ha a' birodalom legfbb hivatalnokai

ellen terveztetik ilyly öezszeesküvés. Csak gondoljunk az Arcadius alatt
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zsarnokoskodó Eutropra. — A' germán jog fogalmában, a' íclscgsértésnél,

a' prodítio, az árulás ítekintetü. A' német jogtorrások mutatják, hogy
az árulást a' legsúlyosabb büntettek közé számították ; értelme azonban
az állam elleni vétségeken túl mindazon személy elleni sérelmekre kiter-

jesztetett, kik iránt a' bnös különös hséggel tartozott. Természetes.

A' germán életviszonyok ilyly hségi kötelezettségeken alapultak. 'S

innen magyarázható, hogy az angol jogban is különbség fejlett ki az

árulás magasabb és kisebb foka (petty treason) közt, az utóbbi sorozatba

tartozván, ha a' n megöli férjét, vagy a' pap elöljáróját 'stb. Azonban a'

germán jogba a' római erimen majestatis elvei is korán átmentek. Miután
pedig a' német császárok a' rómaiak utódinak tekintették magukat, az

egész lex V. Cod. ad leg. Jul. átvétetett a' német törvénybe , kimondat-

ván , hogy a' választó fejedelmek elleni merényekre is kiterjesztetik :

quia pars corporis nostri sünt. A' régi német jogtudósok keveset tettek e'

bntett fogalma kifejtése körül. Delictum exceptura gyanánt tekintek a'

felségsértést, elsoroltak némelyly különös eseteket és íolálliták, hogy ez

esetben minden kísérletet ugy kell büntetni, mint a' véghezvitt büntettet.

Azon jogászok nem érezték, min veszély származhatik a' polgári szabad-

ságra , ha a' felségsértési törvények határozatlanok. Akkor általában a'

terrorismus elve uralkodott, 's azt hivék , hogy különösen a' felségsér-

tésnél kell ez elvhez ersen ragaszkodni. Ilyly elv befolyása alatt alakidt

az akkori jogállapot. A' római jog egyes tételeit az öszszefggésbl
kiragadták, 's fölhasználták a' felségsértés elméletéhez ; 's fleg ;iz által

igen kiterjesztetett, mivel nem birtak azon határozott ponttal, melylynél a'

felségsértési beszámítás kezddik. Az ujabb jogtudósok közt Feuerbachivak

különös érdeme az, hogy ellene dolgozott ezen kiterjesztésnek 's igyekvék

kijelölni e' bntett és más bnös cselekmények között a' határokat.

Azonban a' római és germán jog természetébe sem hatott be, 's némelyly

bírákat megtántoritott azon tévedése, miszerint a' felségsértés minden
esetét halállal kellene büntetni , 's a' rendes büntetés alá esik a' legtávo-

labbi kísérlet és segély is egyiránt. A' legújabb criminalisták már jobban

igyekszenek kifejteni a' felségsértés természetét. A' fogalom kiterjeszté-

sének inkább felfogják veszélyeit. Történeti kutatások a' római erimen

majestatis lényegét is fölleplezik. A' fölségsértéshez számított cselekmé-

nyek szorosabban elemeztetnek. Az irodalmi munkálkodás tévedése ma
abban áll , hogy a' juristák által elszámlált minden esetekkel vették föl az

egész római erimen majestatist, a' nélkül, hogy a' germán jog fejldését

vették volna alapul. Továbbá mysticus kiindulási pontokból , olylykor

szolgaelmüségbl , vagy hibás történeti nézetekbl , 's néha nemesebb
indokokból is, hogy az államot és polgári társaságot minden, legtávo-

labbi veszélyes megtámadások ellen is biztosítsák , megfeledkeztek a'

büntetjog minden alapelveirl, rendri és büntetjogi tekinteteket öszsze

viszsza zavarnak , mintha itt csak az államra nézve veszélyes érzületrl

lehetne szó, mintha a' tett módja és meddig terjedése közömbös lenne, 's

már magát az ellenséges érzület nyilatkozását fölségsértésnek lehetne

tekinteni, és végre mintha kísérlet és végrehajtás közt semmi különbség

nem forogna fenn e' bntettnél. Más jogászok ellenben abban hibáznak,

hogy a' tényálladék jellemzése helyett, a' fólségsértésnél megelégedtek
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némelyly üres szavakkal 's általános — és azért szerfölött határozatlan és

önkényes magyarázatukra alkalmul szolgáló — kifejezésekkel
,

például

íélséggértés tárgyául vették az álhun integritását, önállóságát, mások
erejét és hatalmát, részint minden eselekményt félségsértésnek mondottak,
a' mi az állam tekintélyét és méltóságát támadja meg , ilylyennek mon-
dották az állam közbátorsága és tekintetének íÖltartása körüli hivatalos

mulasztást, hivatali htlenséget 'stb. — Igaz, hogy az ujabb jogtudósok
eltt nem sok követésre méltó eldolgozat volt e' tárgyban. A' í'ranezia

törvények e' tárgyról vérrel voltak irva. A' puszta szándok , föltétel 'stb.

is halállal büntettetett. Tudva van, mi borzasztó játékot ztek az ágens
provocateurs-ök a' gylölt egyéniségek megrontására. Francziaország
jogérzete kárhoztatá e' részben a' Code határozatait. Az 1832-ki revisio

alkalmával némi javítások tétettek is, szeliditék a' complot büntetését;
azonban c' revisio csak félszabály levén , még igen uralkodó maradt a'

halálbüntetés , 's igen nagy térre terjeszkedett ki , ugy például a' propo-
RÍtion non agréc büntetésére is. Az állománynak , nem szándékosan
okozhatott ártalom is súlyos büntetés álá esett. (Code pénal art. 84. 85.)

Végre azonban az 1848-iki februári forradalom eltörlé a' halálbüntetést

minden politicai vétségekre, mi nevezetes változást okozott a' büntet
codexben. 'S azon alkalommal egyszersmind a' fölség értelmezésével a'

íolségsértés körülírása is szükségkép változott. A' köztársaságban a' fölség

a' polgárok öszszes egyetemét illeti, elidegenitlietlen, elévülhetlen, és sem
egyes ember, sem egyes osztály nem igényelheti. (Lásd : Charta) Honnan
fölségsértés sincs többé egyes személy , vagy osztály ellen ; csupán az

állomány, a' polgárok egyeteme ellen követtethetik el. — A' porosz
törvénykönyv sem nyújt utánzásra példát. A' kor, melylyben származott,

e' részben mindent íölvilágosit. A' legirtózatosb büntetés van ott a' felség-

sértés legtávolabb bntársaira , 's olyly cselekményekre is , melylyek
minden gonosz szándék nélkül követtetnek el és csak veszélyesek lehetnek.

Terrorismus elve vezérlé a' törvényhozót. — A' bajor büntettörvény-
könyvet Feuerbach készité. A' felségsértést elkülönzi a' honárulástól. A'
felségsértés esetei el vannak számlálva, 's kimondva az elv, hogy a' kisérlet

Í8 szelidebben büntetend, mint a' véghezvitel. Azonban a' halálos bünte-

téssel találkozunk már olyly lépésnél , melyly még távol van a' végrehaj-

tástól, már az esetben, ha valaki fölségsértési szándokból szövetkezik, 's

(bármenynyire éretlen és határozatlan tervvel is) öszszeesküvésbe lép, 's

fölkelést , lázadást rendez (habár gyorsan és minden káros eredmény
nélkül elnyomatik is). Az is felségsértés , ha valaki jogkövetelése által

idegen hatalom beavatkozását idézi is el , vagy idegen állam követét

megsérti. ísagy hiánya a' bajor codexnek az is, liogy a' határpontot nem
jelöli ki, hol a' kisérlet bnössége kezddik. A' legtávolabbi kisérletre is

kiterjedvén a' büntetés, nem lehetetlen, hogy egy izgatott f })illanatnyi

meggondolatlan kitörését nnir büntetik: mint éretlen tervet. — Az ujabb

törvénykönyvek már haladást nuitatnak. A' szász törvénykönyv korlátozza

a' felségsértés fogalmát, 's az odatartozó cselekmények kijelölése által

közelebbrl jellemzi. Már cröszahos föllépést kivan. Az tiszszeesküvés

nincs többé öszszczavarva az egészen véghezvitt bntettel, .{-tói U) év a'

büntetése. A' honárulási büntettek köre olyly cselekmények által határoz-
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tatlk , melylyek a' bnös érzületet tisztán kifejezik ; 's ez esetekben sincs

halálbüntetés a' honárulásra. Azonban az öszszeesküvésben e' codex sem
különzé jól el a' fokozatokat. A' három év, a' legkisebb beszámitás esetén,

igen sok. A' 84. §. határozatlan, midn minden felségsértés elökészitésére

vonatkozó cselekményt büntet. Itt is igen széles tér van adva a' büntet-
jognak. Például , ha ifjakat elkészület miatt büntetnek , mivel fegyver-

forgatásban gyakorolván magokat , szeleburdi fvel arra hivatkoznak,

hogy készen találja ket a' forradalom. így a' víni tanulást is büntetni

kellene, a' párbaj elkészülete gyanánt. Végre némelyly olyly cselekmény

is soroztatik a' honárulás alá, melylyek alatt nem látszik határozottan az

árulási szándok. — A' würtembergi codexben is hasonló javitások mutat-

koznak. Árnyoldala , hogy a' fólségsértés elkészülete gyanánt magyaráz-

ható tettet dologházzal bünteti. A' 132. §. példálózik ; cmliti az állam

létezését veszélyezö elvek fejtegetését és terjesztését. Igen meg kell az

efféle példákat fontolni, mert ezek távolabb álló cselekmények, hogy sem
magok után büntetést vonhassanak 's a' szerkezet is igen határozatlan. —
A' badeni törvény még jobban elkülönzi a' felségsértést, 's a' reá vonat-

kozó egyes bntetteket tisztán , határozottan jellemzi nemcsak tárgyilag,

hanem szándok és cselekmény szerint. A' javaslat szerint a' fölkelés,

lázadás vétke, csak a' lázadás valódi kitörése által van végrehajtva. 'S

még itt sem köteles a' törvényszék alkalmazni a' halálbüntetést , ha a'

lázadás kitört ugyan, de ismét elnyomatott, mieltt a' lázadók öltek vagy
egyéb súlyos vétket követtek volna el. A' javaslat továbbá (1840 eltti)

veszélyesnek tartá, csupán a' biróra bizni, hol lát fölségsértési kísérletet

;

a' kísérleti cselekményeket is közelebbrl kijelöli , 's külön büntettek

gyanánt adja el. így fleg az öszszeesküvésnél. A' felségsértésre felhivás

büntetés alá esik ugyan, de csak ugy, ha a' fölhívás nyilván történt és

pedig egyenesen olyly vállalatokra, miket a' törvény szakaszai egyenesen

felségsértési eseteknek jelölnek ki. — A' magyar jogtudomány megkülön-
bözteté e' felségsértést (crimen laesae majestatis) a' hütlenségi esetektl

(nóta infidelitatis). Fölségsértésnek veszik a' régi magyar törvények a'

király személye , élete vagy az állomány élete ellen törekvést. Régi tör-

vények felségsértéssel büntetek azokat is , kik tudtak felle , de föl nem
jelentették. Ellenben a' hamis föladót viszonzási — talio — büntetésben

rendelik elmarasztaltatni. 'S itt a' büntetés halál és jószágvesztés. A' ht-
lenség büntetése is ugyanaz. Itt azonban, ha csak tetten nem kapatik, a'

nemest, idézés és törvényes elmarasztalás nélkül befogni nem lehet, mint
a' felségsértésnél, hol nincs tekintet a' hiresl-ae 9-usra. Hajdanta a' köz-

zavarok, pártoskodások és belháborúk viharai közt, 's a' raiveletlenebb és

azért kegyetlenebb idszakokban nagy számra ment a' hütlenségi esetek

száma. Késbb azonban (1723 : 9. t.cz.) kilencz pontra szállíttattak. E'
pontok sem tanúsítanak azonban tiszta jogfogalmat távolról sem. Ide
vannak sorolva : pénzhamisítás , hiteles személyek és testületek általi

hamis oklevélkészités, eretnekség 's a' t. Növelték e' jogfogalmi zavart

a' ftörvényszékek eljárásai, melylyek hütlenségi pörökben a' törvények-
kel nem egyez elveket és eljárást állapítottak meg. Kifogásokkal élni

megtiltották, holott azt a' törvény a' legkisebb fontosságú pörben is meg-
engedte; 's a' hütlenségi pörnél épen a' per uta és fölperesség kérdésében
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kcllo megmutatni
, hogy a' vád nem htlenség tárgya. Megtagadták a'

szabad láboni védelmet , mit csak felségsértés esetén tilt a'törvény. Az
ügyészektl titoktartási esküt követeltek. A' tanuk hitelesitésc, vádlottak
kihallgatása nem az illet törvényszék, hanem csak kiküldöttek eltt tör-

tént. Fölálliták Ítéletekben , hogy a' közgyléseken történt kijelentést,

mint htlenségi vétket lehet büntetni még akkor is , midn azt vétkes

cselekedet nem k(»vcti, midn abban senki törvénytelenségre tol nem szó-

littatik, midn csak törvény és alkotmányszer javaslatok tétetnek, ülyly
elv , melylyet a' magyar törvények , bármi hibás legyen alapjok , nem
ismernek. '8 végre a' fejedelem személyének sérthetlenségét a' kormányra
is kiterjesztendnek mondák , melyly elv nem csak a' régi törvények tar-

talmával , melylyek a' htlen kormánytagot büntetni rendelik , hanem az

alkotmányosság lényegével is ellenkezik , lehetlenné tevén a' felelsség
alkalmazását. Ezek miatt szót emeltek a' megyék képviseli az 1840-diki

országgylésen. A' frendek azonban ellenzettek a' sérelmek folterjesz-

tését. Montesquieu elvébl indultak ki az országgylés ellenében , ennek
a' birói hatalom ellenrzésébe beszólását tagadván. Egy hires angol jog-

tudós Romilly jut itten eszünkbe. Ugy vélekedett ez, hogy a' parlament-
nek nem csak a' törvényeket reformálni van joga, hanem hogy oda is

kiterjed hatalma, miszerint tudomást szerezhessen magának, valljon meg-
ta^'tották-e a' törvényeket a' birák és esküttek? Ezen elvekhez képest

1818-diki május 20-kán egy jurynak azon Ítéletét vádolta be, melylynél

fogva bizonyos rabszolgatulajdonos fölmentetett , ki boldogtalan áldoza-

tainak egyikét a' törvényesnél szigorúabb büntetéssel fenyitette. Ez alka-

lommal — úgymond Constant Benjámin — Rotnilly több társai által pár-

toltatott , kik rendesen nem osztozkodtak nézeteiben. Wilberforce kinyi-

latkoztatá, hogy a' kamarának , mint a' polgári szabadság védjének
egyik legbecsesebb szabaditéka abban áll, miszerint, valahán^^szor szük-

ségesnek látja , bármelyly törvényszék eljárása felett vizsgálat rendelete

által is ellenrködhessék. Egy kormánytag — Goulhiirn— habozás nélkül

megismerte a' kamarának jogát , bármelyly tárgyat vizsgálat alá vonatni,

ha mingyárt biróilag már elintéztetett volna. Szóval : valamenynyi párt

egyiránt elismerte a' kamarának jogát , ellenrködnie az igazságszolgál-

tatás módja felett. ,,Az-e a' szándék — irja Jordán CamiU egy jeles

mvében épen e' kérdés fölött — az-e a' szándék , hogy a' tévedésbe

hozott törvény pallosa által ontott ártatlan vér még azon egyetlen kár-

))ótlástól is fosztassék meg, melylyet a' gondviselés ide lenn, a' legnagyobb

szerencsétlenség számára látszott fentartani, az t. i. : hogy még emléke
áhal is a' törvényes formák javitását 's a' jöveiul ivadékok jobblétét el-
mozdítsa? Azért mert egy borzasztó tévedés megtörtént, ezt ismí'teltetni

fogjuk mindörökké egy pár bin') iránti kiméh'tböl? Örökre zárkózzanak

be ezen gyászos lapok, melylyek a' bánatos törvényhozónak olyly üdvös
iitasitást adnak si' haza 's az öszszes enil)eriség érdekében? Lássuk azon

országok állapotát, melylyekben az igazságszolgáltatás feletti ellonrkö-

dós, önök óhajtásához képest szigorúan ol volt tiltva. Akkor Angliában

a' vallásosnak keresztelt hallgatás leplébe burkoltat tak a' esillagkamani-

nak végzései, Máriiinak itélszéki üldöz('sei, .Icff'ncsiwk és hirkuvk törvé-

nyes kegyetlenségei. Akkor Franczinországban meg kellett hajolni és
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hallgatni azon rendkívüli bíróságok eltt , melylyek anynyi gyalázatos

eljárással szenynyezték be büntet igazságszolgáltatásunk évkönyveit?

Inie , uraim ! — veti e' tekintély idézése után , Constant -- a' becsületes

emberek , a' jó és nagy polgárok , szabadságaink és jogaink védi vala-

menynyi országban egyetértenek egymással , felelnek egymásnak 's a' t.

Az olvasóra bízzuk megitélni, valljon kik értették jobban a' polgári sza-

badság tanait, Rotnüly és Constant-e , vagy a' magyar frendi többség, 's

Anglia parlamentje fogta-e föl jobban az alkotmányos kormányzás rend-

szerét , vagy a' magyar felsház? Mi csak azt jegyezzük meg, hogy a'

hatalmak elkülönzését a' végrehajtó hatalom ellenében nem álliták íol

olyly szigorral , mint a' törvényhozás irányában. Az alsóházi panaszok

egy része pedig épen arra vonatkozott , hogy a' bírói hatalom függésbe

tette magát a' kormánytól. Bármint vélekedtek is azonban a' frendek ez

alkotmányos közjogi kérdések fell, elismerek a' régi törvények hiányait

a' szóban forgó hütlenségi esetekben. Határozottabb, világosabb törvény

hozatalára akarták fordítani az alsóház figyelmét. Ez ragaszkodott huszon.-

három izenet után is a' sérelmekhez ; azonban a' frendek akaratának is

eleget tn. Az országgylés büntettörvény készítésével egy országos

küldöttséget bízott meg. E' küldöttség a' felségsértést következleg for-

mulázta : Felségsértést követ el : a) a' ki tudva és szándékosan a' királyt

életétl megfosztja vagy megfosztani tettlegesen törekszik ; b) a' ki a'

királynak személyét tudva és szándékosan, tettleges erszakkal vagy

megsérti, vagy megtámadja; c) a' ki azon házra, mclylyben a' király

lakik, vagy tartózkodik , tudva és a' király elleni bnös czélzattal ersza-

kosan rátör ; d) a' ki a' királyt személyes szabadságától , vagy királyi

székétl erszakosan megfosztani tettlegesen törekszik; e) a' ki az ország

független önállásának vagy polgári alkotmányának felforgatására fegy-

veres ervel föltámad; f) a' ki valamelyly külhatalmasságot az országnak

ellenséges megtámadására szándékosan és egyenesen felhív. A' Felség-

sértésnek legnagyobb büntetése holtig tartó rabság. így büntettetik a'

szövetkez is, ki a' szövetkezés felségsértési czélzatát ismerte, habár a'

szövetkezés a' cselekvés megkezdése eltt felfedeztetik is. Ha azonban

felfedeztetés eltt fölhagytak a' szövetkezk a' tervvel 's egyéb bntettet

nem követtek el, a' büntetés maximuma egy év. JNIint felségsért büntet-

tetik a' felbujtó is , a' felbujtás a' törvénykönyv elbbi fejezetében szigo-

rúan körüliratván. Ki a' felségsértést tudja és föl nem jelenti, két ÓAre

büntettethetik. A' htlenségrl pedig ekkép rendelkezik a' törvényjavas-

lat : hütlenségi büntettet követ el : a) a' ki az országnak valamelyly

helyét , ersségét vagy táborát szándékosan az ellenségnek elárulja vagy
elárulni tettlegesen törekszik ; b) a' ki a' haza ellen szabad akaratból

fegyvert visel, vagy szabad akaratból az ellenségnek mint kém szolgál

;

c) a' ki , midn az ellenségnek hatalma alatt nincsen , szabad akaratból

annak számára zsoldosokat szerez , vagy az ellenség seregének pénzt,

fegyvereket, hadi- vagy élelemszereket szolgáltat , vagy szolgáltatni tett-

legesen törekszik. A' htlenségnek legnagyobb — tehát a' fokozatos be-

számítás szerint lehet kisebb is — büntetése holtig tartó rabság. A' szö-

vetkezre, felbujtóra hasonló szabályok, mint a' felségsértésnél. Egészen
külön fejezet szól az erszakos ellenszegülésrl , öszszecsoportozásról,
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lázadásról, a' király személye elleni sért kifejezésekrl 's a' t. Nagy eló-

haladás, egyéb tiszta jogi fogalmak mellett, c' büntetö-codex javaslatában
már a' jószágkobzás megszüntetése is, melyly az ártatlan utódokat bün-
tette, (lásd : Kölesei/ Ferencz minden tmmkáiníik Vl-ik kötetében a' kir.

íiscus öröködésérl.) A' hivtelen és felségsért jószágát ugyanis már szent
István törvénye a' íiscusnak adá; 's e' törvény az akkori idk szellemével
könynyen megegyoztethet vala. Pliilosophiai elveken épült 's a' mivelt-
ség szelid érzelmei által alapított büntettörvényekrl hogyan lehetett volna
akkor szó? Hiszen századokkal sz. István után, a' miveltebb Anjou-ház
lu'alkodása alatt is példát találunk olyly szörny büntetésre, melyly a'

keresztyénséget megelzött századokból veszi eredetét. Ki nem ismeri a'

Zííc/í-család történetét? A' törvény személyes boszú eszközévé alacsonyit-

tatott. Törvényeink késbb szelidültek; 's a' jószágvesztést egyedül a'

bnös személyére szorítván , az ártatlan n és gyermekek birtokrészeire

ki nem terjesztették. Azonban miért vétetnék el a' bnös osztályára jutott

jószág is ? Nem olylyan jószág-e ez , minek a' bnös más körülmények
közt történt halálával csakugyan gyermekeire kellett volna jutni? És igy
csakugyan ártatlan gyermekei fosztatnak meg örökségüktl.

Szólván a' jog történetérl a' fentirt tárgyban és positiv oldaláról,

hátra van a' felségsértés természetét kifejteni. Mellzzük a' kérdést, mi-
rl a' jogtudósok különböz értelemben vitatkoznak , hogy t. i. menynyi-
ben jár megbélyegz erkölcstelenséggel a' felségsértés 's min viszonyban
áll más közrend bntettekhez és politikai vétségekhez. F dolognak
tartjuk , hogy e' bntett korlátai szigorúan körülirassanak , 's ne terjesz-

tessenek ki pusztán a' létez állapot iránti elégedetlenség nyilvánítására,

vagy épen vélemény-üldözésre. A' polgárháború Iszonyai már magokban
rettenetesek; a' jó ellenben, melyl3^et a' merény némely ly esetekben ered-

ményezhet , igen bizonytalan. 'S mllyly iszonyú tér nyílik a' fanatlsmus-

iiak ! Azonban más fell gyakran épen az ellenhatás viszi olyly szélssé-

gekre a' mozgalmat , milylyenrl megindítója nem is álmodott. 'S min
eszmezavar mutatkozik gyakran a' felségsértés körüli fogalmakban I Fi'

fogalmak helyek szerint változnak. Mi egy helyen bn, másutt, másféle

alkotmány mellett, erény lehet. Gyakran id múlva ünnepelt hs lesz, kit

pár év eltt vérpadra vittek. Az eszmék, fogalmak változnak. Emlékez-
zütik csak az 1813-kl eseményekre. A' körülményektl is sok i'ügg. Olyly
boldog országban, hol közszeretetben él az uralkodó , a' nemzet kívánatul

koronként teljesíttetnek ,
— ha ilyly országban ki áll valaki a' piaezra 's

felségsértésre izgat : rültnek tekintetik Inkább, mint bnösnek. Tudjuk
végre , menynyire vonz a' ]>élda csábító ereje; honnan Izgatott idkben,
merészebb föllépések gyöngítik a' közvélemény eltt bizonyos cselekmé-

nyek tilalmát. (Lásd : Guizot: De la pelne de mórt en matiére politúpie.

Hant: Obscrvations sur le projet de rcvision. Chauvenu ctIIellie:Théorie

du Cüde pénal 's a' t.) Honnan következik , hogy a' törvényhozó jogo-
sítva van , a' legsúlyosb büntetéssel fenyegetni a' felségsértés nagyobb
eseteit, de a' bííntettnél fokozatokat kell fölállítani, 's olyly büntetéseket,

miket tehetséjíében áll a' blrósá<rnak a' bíiiiíissé''' fokához alkahimzni.

l*]zekliez képest ajánlja Millermaier, hogy 1) a' felségsértést a' honárulás-

t(')l vagyis híitleiiségtl külön kell viilasztani, mint m;ír a' rónuii jogban
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a' perduellio a' crimen majestatistól. Az vitóbbinak már ott több esetei

voltak 's könynyebb esetben a' késbbi rom. jogtan sem rendelt már
halált. A' felségsértés az állam fenállása 's létez alapviszonya , és igy

más államok irányábani függetlensége, saját területi létezése, alkotmánya,

's monarchiákban az uralkodó és az uralkodócsalád örökódése elleni

törekvést foglal magában. Ezen, az állományt fenállásában és alapjában

megtámadó irány teszi a' felségsértést els rend állam elleni bntetté;

az állomány életét támadja meg, mint a' gyilkosság a' magánosokét. Az
állam elleni többi büntettek a' honárulás vagy htlenség alá sorozandók.

A' német szövetség 1836-ik aug. 18-ki határozata kötelességébe tette

minden szövetséges államnak, felségsértési vétségek közé sorolni, a' szö-

vetség és annak alkotmánya elleni törekvést is. 'S igy a' szövetség elleni

felségsértést minden egyes állam saját maga ellen intézettnek tekinti.

Igy a' szász , würtembergi , badeni törvény 's a' t. (Lásd : Feuerbach.

Heffter.) 2) Uralkodó ellen felségsértést követhetni el, ha valaki tettleges

erszakkal törekedett trónjától megfosztani, uralkodását lehetlenné tenni,

's az ország egy részérli lemondásra vagy létez alkotmány erszakos

felforgatására. A' cselekmény indokát nem szokták vizsgálni. Fenyegeté-

sekben, hol a' fentebb kijelölt irány fen nem forog, csak egyszer sérelem

tekintend az uralkodó ellen ; 's egyes kormányszabályokra, például bizo-

nyos adónem elengedésére vagy valamelyly minister elbocsátására kény-

szerítés csak egyszer lázadási bntett alapjául veend. 3) Felségsértést

magokban foglaló cselekmények : a) az uralkodó ellen érintett erszak;

b) vagy külhatalommali szövetkezés , hogy ez az államba betörvén vagy

az uralkodót el tegye láb alól , vagy az állományt idegen hatalom alá

vesse, vagy az alkotmányt erszakosan megváltoztassa. Ezen esetekben

a' bntett iránya az állam lételét támadja meg , 's az ellenség beidézése

csak e' bnös czél elérésére eszköz ; mclyly esetben a' bntett erszakos-

sága a' háborúban, vagy az ellenség erszakában fekszik, melylynek segé-

lyével igyekszik czélt érni a' felségsért, c) Másik eszköz a' fölkelés,

lázadás , melyly a' római törvényben rendesen sedilio név alatt j el.

Ezen bntett azonban , felségsértési szándok nélkül is, külön elfordul;

miként néha erszakos eszközül használtatik felségsértésre. A' kitzött

vagy irányba vett czél mutatja itt ki a' felségsértést. Ha nem az uralkodó

és állam ellen törekszik a' fent kijelölt felségsértési irányokban ; ha csak

arra van intézve, hogy valamelyly törvény, rendelet vagy felsségi intéz-

kedés teljesítését erszakkal gátolja, meghiúsítsa, egyszer lázadási bn-
tett áll el , mert itt az állam létezése nincs megtámadva, csupán ellen-

szegülés és erszakosság bne forog fenn. Ha a' lázadás felségsértésre

szolgál eszközül , több küljelek által jellemeztetik. Nagyobb néptömeg
gyl egybe , nem önkényt, hanem egybegyjtve, lázadási czélból egye-

sítve. A' csoportozás nyilvános , mert igy veszélyezi a' köz-nyugalmat 's

a' népre utal a' növeked lázadás hatálya. Olyly körülmények mellett lép

föl, mik között a' béke és rend helyreállitására a' felsöség rendes fékeri

nem elegendk , *s mik között nyilván feltnik , mikép a' lázadás kész az

utolsóig a' közhatalom ellen, d) Végre a' felségsértés egyik eszköze az

öszszeesküvés (conjuratio, consilium, factio a' római jogban). Az öszsze-

esküvés lényegéhez tartozó jellemek általában ugyanazok ,
mclylyek a
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szövetkezést vagy vétkes öszszeköttetést jellemzik. Többeknek kell együtt
lenni; bármi kevésnek; például íiz uraljvodó élete ellen kevesen is öszsze-

eskiulhetnek. Szükség, bogy az öszszcbcszélés a' bntett közös végrebaj-

tátíára megtörtént, a' szövetség megköttetett legyen. Mig egy rész csak

javaslatot tesz, a' többiek Ingadoznak, nincs végrebajtva a' titkos szövet-

ség. A' szövetkezésnek világosan olyly tettre kötöttnek kell lenni, melyly
batározott f'elségsértést foglal magában. Ha eddig baladt az öszszeeskü-

vés, azon körülmény , bogy a' kijelölt felségsértési bntett végrebajtásá-

nak terve még nincs készen , már csak a' büntetés mértékére van némi
befolyással , az öszszeesküvés fogalmára nincs. 4) Ezek szerint a' felség-

sértésbez mindig az állam létezését fenyeget törekvés tartozik , melyly
fölforgatási tervét ers:íal(os iiton eszközli; minélfogva a' íelségsértést jól

külön kell választani egyéb cselekményektl, melylyek bizonyos politikai

események, obajtások valósítására vannak idézve , vagy valamelyly, a'

kormány által szentesitett intézkedéstl eltér politikai nézet nyilatkoza-

tát foglalják magokban. Vagy lia például valaki reform utján , erszak
nélkül, törekszik létesitni obajtásait ; tudományos utón igyekszik másokra
tolni meggyzdését, vagy a' közvélemény batalma által igyekszik a' kor-

mányt ujitásokra birni. Ez eljárás csak akkor tárgya a' fenyit jognak, ba
valaki a' polgárokat ellenállásra, erszakosságra törekszik fölizgatni, vagy
nézetei terjesztésében fegyelmi vétséget követ el. 5) Lényeges kérdés

végre, ba valljon a' bn kísérlete és végrebaj tása egyenlen büntetend-e
a' felségsértésben ? Több jogtudós, mint : Feuerhach , Martin, Rosshirt

igennel felel ; 's törvényszéki Ítéletek szólnak e' szellemben. Az érzületet,

a' szándékot vélik büntetendnek. A' római törvényre bivatkoznak, hol

egy zsarnok rendelete szerint a' csupa cogitare már büntettetett , mint
felségsértés, 's a' voluntas sceleris-t és effectus-t egyképcn büntették 'stb.

Helyesebb azonban Wcichter , Ile/fter , Hepp , Mitten/iaier , Schoh és

Zachariae véleménye, miszerint büntetésre nézve a' kísérlet különválasz-

tatik a' teljes végrehajtástól. A' római jog általában hallgatott a' kísér-

letrl , 's a' kísérleti cselekményeket is csak ugy állitá föl , egyes vétkek
gya-.ánt, mint külön bntetteket. A' római törvény helyei csak az Öszsze-

esküvésben nyilvánított rósz szándékot büntetik. Igazság kivánja, hogy
valamint egyéb bntetteknél, ugy itten is a' vétkezés fokához méressék a'

binitetés, mi csak a' kísérlet és végrehajtás különválasztása által történik.

Ki az ellenségnek feladni ígér egy várat , nem olyly bnös , mintha már
valóban átadta. A' törvényhozásnak oka van kétségtelenül az elkészü-
letet is büntetni , ha a' bnös vétkes szándokát olyly küls cselekmény
által kifejezi , melyly czélját tisztán napfényre hozza, erszakos utón
végrehajtani tervét. Mig az cltökélés anynyira megérve nem nyilatkozik,

hogy tisztán látható , mit és min erszakos utón tervez a' bíhiös , addig
nem lehet szó büntetés aláeshet kísérletrl; a' gondolat puszta meg-
testesülése magában nem elegend. Akkor van a' felségsértés végrehajtva,

lia a' bíínös részérl minden meg van téve, a' mi a' vállalatra szükséges,

melyly által a' felségsértés elkövettetik. 'S még ekkor is azonban anynyira

bizonytalan a' pont, melylynél a' kísérlet kezdetik, olyly könynyen téved-

hetnek a' bírák , hogy Icgczélszenibbiu'k kell tartanunk , a* törvényben

határozottan kljclídní , min<) kísérleti eselekuiényck büntetendk, 's egy
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szersmind olyly büntetést szabni , melyly a' birói kimérést nem nagyon
korlátozza. ,,Ennélfogva — úgymond Szalay (Publicistái dolgozatok.

II. köt.) — örömmel üdvözlöm a' szász büntet törvénykönyvet, melyly

azonképen , mint a' norvégiai törvényjavaslat , a' puszta elkészületben

még nem lát büntethet kísérletet , *s midn RossivaX ugy vélekedem,

hogy a' pusztán elkészít cselekmények annálfogva nem szolgálhatnak

tárgyul a' büntet törvénynek , mert a) büntetésökre nem mutattathatik

ki eléggé szilárd alap ; mert b) a' társaság érdekében áll , nem sokszo-

roznia az inditó okokat , melylyek a' gonosztevt szándékának palásto-

lására intsék ; 's mert c) nem tanácsos, bezárni az ajtót a' bnbánat eltt;

midn továbbá hiszem és vallom , hogy azon elkészületek is, melylyek

olylyanynyira nem közönyösek a' társaságra nézve , hogy egynémelylyike

rendrségi szabálynak szolgálhat , magokban véve még nem büntethetk

:

— akkor megismerem egyszersmind, hogy van két rendbeli bntett,

melylyeknél nemcsak a' kivitel kezdetében , hanem már a' tettleges el-
készületben is rejlik a' büntethet kísérlet , 's e' két bntett : a' felség-

sértés és a' htlenség (ez utóbbi nem Verböcz4nek fogalma szerint levén

értend). A' büntet politika tanácsolja e' kivételt , de ilylyetén kivételes

eseteknél az igazság egyszersmind azt parancsolja : hogy a' büntet eljá-

rás minden kitelhet biztosítékot nyújtson a' vádlottnak, hogy épen ellen-

téte legyen az angol úgynevezett csillagkamarának." 's a' t. Óvakodjunk,

nehogy ugyanakkor, midn a' társadalmi rendet kivánjid-c védeni ersza-

kos megtámadás ellen , a' polgári szabadságot ássuk alá a' bntettek
széles kiterjesztése által ; 's egyszersmind a' büntet igazság kivánatát is

szem eltt tartsuk , melyly szerint a' büntetés a' bn fokozatos nagysága
szerint kimérend. Ezen eszmének elnöklete alatt szerkesztetett a' magyar
törvénykönyvi javaslat , melylyet Miltermaier a' legeredetibbnek , 's az

igazság követeléseit és az ujabb büntetjogi nézeteket legjobban megkö-
zelítnek vallott. Itt azon cselekedetek , raelylyekben büntethet kísérlet

rejlik, külön vétségek képében , mint delicta sui generis, állíttattak föl.

Kár, hogy az eljárási rész, melylyet késbb az országgylés is elvetett,

kevésbbé felelt meg a' büntet politika igényeinek.

Emiitk fenébb, hogy a' német szövetség ellen Is követtethetik el, a'

szövetségi gylés határozatánál fogva, felségsértés. Rotteck (lásd Staats-

Lexicon) ezt nem helyesli. A' német szövetség , úgymond , népjogi és

nem státusjogi egyesület; 's azért irányában állampolgári kötelezettségrl

szorosan jogi értelemben nem lehet szó. 'S Baden polgárától kissé külö-

nösen esik követelni, hogy Reiss-Greitz, Anhalt-Cölhen 's a't. uralkodója

iránt hasonló hséggel viseltessék, mint saját fejedelme iránt. Nem szó-

lunk a' bntett határozatlanságáról , melyly a' polgári szabadságot veszé-

lyezi ; a' politikai vétkesek kiadására nézve is milyly különös állapot fejlik

ki. Nagyobb hatalmasság, például a' porosz ki nem adja , ha neki tetszik,

saját polgárát Badennek 's más kisebb tartománynak ; ellenben e' kis

országok hogyan tudnának ellene állani a' nagyobb hatalom követelésé-

sének? A' viszony jogilag egyenl, tettleg nagyon különböz.
Eladván a' tái-gy jogi oldalát, röviden a' politikai tekintetekrl is

szólanunk kell, melylyek e' politikai vétségre nézve fenforognak. Szük-

ségtelen hoszszasan fejtegetnünk a' felségsértési bntettek egyetemi
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ártalmait. Ez ártalmak igazoljuk büntetését. Azonban van az állam olyly

rendkivüli helyzetben, midn e' büntetés alkalmazása borzasztó viszsza-

torlíísoknál egyébre nem vezet. Ilyly idkben folbomlik a' polgárok egye-
teme, melyly államot ké[)ez, harczoló elemek állanak szemközt, 's a' fel-

korbácsolt szenvedélyek közt a' felségsértési büntetés valódi kétél fegy-

ver. Fleg polgárháború alatt, midn aztán büntetjog helyett háborújog
uralkodik. Emlékezzünk a' rózsák harczára Angliában. Menynyi jeles vér

folyt a' vérpadon. Francziaországban fölváltva pusztitotta a' guillotine a'

republikánusokat és royalistákat. Irtózatosak a' spanyol polgári háború
véres viszszatorlásai. 's a' t. Már e' körülmények is mutatják , hogy nincs

igazuk azoknak, kik nem ismernek különbséget a' politikai és egyéb bn-
tettek közt. Ki önösségi czélból, haszonlesésbl 's a' t. tzi ki a' forrada-

lom zászlóját, bnösebb, mint kit tisztán hazafiúi érzés ösztönöz. Megesik,
mond Rolteck, hogy gyakran csak azok nézetnek politikai bnösöknek,
kiknek vállalata roszul ütött ki. Gyztek volna , talán hazaszabadítók

gyanánt ünnepeltetnének. A' jogérzet nem tudja a' gyzelemtl függesz-

teni föl az érdemet vagy büntetést. Es mégis gyakran ugy van. Az
angol 1688-diki és a' franczia 1830- és 1848-diki forradalmak hsei , ha
roszul ütött volna ki vállalatuk , talán vérpadon vesztek volna , mig
most köz-elismerés kiséri tetteiket. Ellenben a' közvélemény a' gyz-
tes, mint közvetlenül sértett fél eljárásában, büntet igazság helyett

gyaki'an boszút lát , mi ellen jogérzete felszólal. Ez érzésbl 's a'

])olitikai bnösök iránti fenébb érintett fogalomból magyarázható a' kész-

ség, melylyel örömest menhelyet ad mindenki az ilylynem üldözöttnek.

A' vétkes és üldözött közt nem niindis' tesznek különböztetést. St a'

nemzetek is befogadják és ritkán adják ki a' politikai menck\ket. Né-
melyly kormányok ugyan az ilyly menekvk kiadására és üldözésére is

külszövetségeket akarnak kötni ; feledvén , hogy ugyanazon vendégsze-

retet, melylyel ma egyik párt emberei fogadtatnak külföldön, rövid idn
talán nekik adhat menhelyet; a' balsors, fleg viszályos idkben, majd
egyik , majd másik pártot számzvén. 'S ugyanazon jogérzet , melyly
politikai vétségek körül némelyly esetekben roszalja a' kegyetlenséget,

milyly örömmel meg szokta tapsolni a' közbocsánatot. De hol vannak
tehát határai a' valóban büntetésre méltó vagy menthet politikai cselek-

ményeknek? liotfeck igy felel e' kérdésre. Midn 1809-bcn Ausztria nyi-

latkozványa által a' rajnai szövetség és Olaszország népeit a' közjogálla-

pot elnyomói ellen fölhívta, 's midn 181o-ban a' Kaiischhixn öszszegyült

fnöki'tk hasonló felhivást intézlek a' jogellenesen elnyomott nemzetek-
liez : elismerek kétségbevonhatlanul , hogy bizonyos esetekben illeti a'

népeket a' jog, megitélni a' rajok mért állajjot jogszerségét, st fel is

kelhetnek a' jogtalan erluitaloin ellen. Általában ugy dlt el a' kérdés:

hogy vannak esetek , midn sznbad , st kötelességszer az ellenszegülés.

Csak e.í eseteket kell határozottan meírkülönl)öztetni. Mindenek eltt —
úgymond Rolteck — nem csak szabad, de kell minden polgárnak kérdésbe

venni azon egyén hatalmát, ki magát uralkodójának adja ki. Ha péhlául

egy hazai vagy idegen bitor elfoglalja a' fvárost 's a' t. , jogosítva viiii

mindenki a' tbrónrabl(') ellen fölkelni. Ha azonban rendkívül sokan állnnuk

u' bitor zászlója alá : kiüt a' polgárháború. J*lkkor a' hadjog áll be.
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'S olylykor aztán az eredmény határoz a' jogszerség fölött. Melyly eset-

ben a' lenyomó többség marad fenn. Olyly tulajdon, melylytöl a' jogszer
hatalom sem foszthatja meg a' polgárt. Még ilyly viszonyban sincs köte-

lezve egészen vak engedelmességre. Vizsgálhatja, mieltt engedelmeske-

dik, a' hozzá intézett rendeletek érvényét. Forma és tartalom miatt egy-

iránt érvénytelen lehet az ilyly rendelet. így például a' rendesen ki nem
hirdetett törvény, a' fels rendelet ministeri ellenjegyzés nélkül, nem
illet biróság parancsa 's a' t. alkotmányos orsz,ághan érvénytelen. Er-
szakos ellenszegülést azonban ilyly körülmények közt is csak az utolsó

szükség esetében — de ekkor is a' felelsséo- elvállalása mellett — lehet

elnézni. Tudjuk , az adómegtagadás is egyik alkotmányos biztositék. Mi
a' rendelet tartalmát illeti : menynyiben lehet attól megtagadni , ha ren-

des formában van kiadva , az engedelmességet , erre nézve különböz
véleményben vannak a' publicisták. Jákob ezen tételt állitja föl: senkinek

sem szabad engedelmeskedni, ha kötelességellenes dolgot parancsolnak,

senki sem köteles engedelmeskedni , ha nyilvános jogával ellenkezt

parancsolnak. Igen tág alapelv. Az erkölcsi kötelesség fölött kinek kinek

öntudata határoz , és hát ha az téved ? 'S ki lát az emberek belsejébe ?

Az érintett tan tehát a' fanatikusok és képmutatók ürügye fogna lenni.

Egész felekezet kivonhatná mao-át — és tette is kezdetben Amerikában
— a' honvédelem kötelessége alól, mert lelkiismerete, tana nem engedi a'

vérontást. Rotfeck szerint tehát az állományi hatalomnak nincsenek más
korlátai , mint melylyeket az emberi ész általános Ítélete állit föl , 's ezek

is csak anynyiban, menynyiben az állam jólétével is ellenkezknek ismer-

tetnek. Ha például egy parancs hamis bizonyságtételre vagy mások iránti

világos jogsértésre akarna kényszeríteni. Egyéb esetekben nem kell

feledni, hogy az ember , midn államot képezett, ez által már lemondott

az önbiráskodási jogról. Jól rendezett, alkotmányos államban különben

is több eszközei vaunak az orvoslásnak a' hatalom jogsértése ellen. Ily-

lyen a' felsbb helyekre folyamodás , egész a' képviselházig , st azon

túl is a' közvéleményre hivatkozás. Mig törvényes eszköz van az orvos-

lásra , kétszeresen büntetést érdemel az erszakosság. Természetesen

alkotmányos ország is jöhet olyly szomorú helyzetbe , hol a' jog utolsó

menhelye lenni a' képviselház és kormány is megsznik. Ha a' képviselet

csak külön magánérdekek , egyes osztályok szóvivje , vagy akdról és

felülrl jöhet vesztegetés szünteti meg a' nemzet tanácskozásában a' jog

uralmát ; 's más részrl ha a' végrehajtó hatalom megtámadja , lerontja

erszakosan a' jog védszereit , az alkotmányosság biztosítékait, 's végre a'

sajtó lebilincselése által még az elnyomás ellen kiáltó szózat utolsó esz-

közét is lehetlenné teszi : ilyly szomorú esetben természetesen megsznik
minden orvoslási eszköz , 's nem marad hátra egyéb a' sértett jogérzetre

nézve, mint a' kétségbeesés. A' státusférfiaknak óvni kell az álladalmat

ilyly örvényektl. Egyébiránt általában mondható , hogy ha a' képzelt

vagy valódi jogtalanság törvényen alapszik , vagy épen törvényben ,
az

ellen mindig büntetést érdemel az erszakos ellenszegülés, ügy szinte a

törvény illetékes alkalmazói ellen is. Ezen elvekre alapítja Rotteck enge-

delmességi elméletét , kifejtvén azt a' különböz jogállapotú államok

viszonyaihoz képest. Mondja , hogy magánsérelmet nyilvános lázadás

Vj k. hm. Tár. III. kiit. 1^^



226 Felségsértés.

utján megbszülni nem ad jogot; lázító erszak eseteit kivéve , miclon

hiisonlú bánás níludcnkit fenyeget, midn a' közjogi állapot van földúlva.

Emliti fíottevk Lucrctia, Virginia és Teli példáit. Bármi kegyetlen törvé-

nyek hozassanak a' felségsértésre, lázadásra, forradalomra : a' nyomásnak
bizonyos mértéke, a' szenvedélyek túlosordulása, a' kétségbeesés minden-

kor hozzányúl e' borzasztó eszközökhez. '8 ez esetekben aztán az ered-

ménytl, a' sikertl függ a' bnösség. Az államnak, önlentartása érdeké-

ben szüksége van az elvre : melyly súlyos büntetést szab minkenkire, ha

az nemzet vagy ennek többsége által elismert állományi hatalom ellen

erszakkal föltámad. Ki bukik , bármilyly szinte jogérzet élt keblében,

vádolhatja eszélytelén számitását vagy a' sors igazságtalanságát, de bn-
hdni fog. Fleg ha olyly vállalathoz kezdett, melylyben a' nemzet több-

sége ellene volt. Ha ellenben tekintélyes szám csatlakozik hozzá, melyly

tévedésbe hoz az iránt , melyly részen van a' többség : akkor kiüt a' pol-

gárháború. Ekkor. a' felek sorsa nem a' közönséges büntetjog mérlegén

megítélend. Hadjog uralkodik, mintegy párbajt küzdenek a' pártok,

hivatkozván isten ítéletére. Ilylyenkor Solon azon polgárt büntette , ki

egy részhez sem csatlakozott. Az egyes ember ilylyenkor akaratlanul is

sodortatik egy vagy másfelé. 'S ha elmúlik a' fegyverzaj : csak a' gyzk
és legyzöttek maradnak szemközt. Eszélyesen kell használni a' gyzel-
met. Két mód van ekkor helyreállítani a' megzavart törvényes rendet : a'

rettentés és erhatalom egyfell 's más részrl a' jogszerség és ember-

ség. Az els eszköz nem csupán arra mködik, hogy egyesek vagy testü-

letek, pártok félelmes tervei, a' magánerk torlódó növekedésének akadá-

lyozása 's gyanús személyek ügyelet alatt tartatása által megakadályoz-
tassanak , 's a' büntetés liasonló bnös tervektl elijeszszen ; hanem a'

kormányhatalmat, az öszszes nemzet fölkelése esetében is ellenállhatlanná

igyekszik tenni ; szintúgy törekszik elnyomni az alkotmányszer egyete-

mes akarat nyilatkozatát, mint egyes nagyravágyók , fanatikusok vagy
bnös lázadók magánakaratát : 's büntet hatalom rettentése által a'

kormány mindent saját kegyétl teszon függvé, miután akarata ellen

minden ellenszegülés lehetlen. Uralkodói mindenhatóság a' ezél, nem csak

egyes felekezetek, hanem az öszszes nemzet ellen.'S e' czélt nem szeretet,

vagy a' nemzet hajlama által akarja elérni, hanem minden fölemelkedhet
önálló er legyilkolása által. Jelszava : Oderint dum metuant. Nem így a'

másik eszköz. Ennek elve minden ellenséges magánerk túlnyomóságá-
tól óvni a' ki'>zállományt ; de nem rettentésben , hanem abl)an keres

támaszt , hogy igyekszik a' nemzet bizalmát megnyerni , nem igényli az

önkényes mindenhatóságot , nem törekszik elnyonmi minden nemesebb
erk ellenzését (op])Ositío) , melyly a' jognak és közjónak olyly hasznos
szolgálatot teszen , midn a' rósz tanácsok által félrevezetett kormányt
figyelmezteti. A' rettentési mótl igyekszik a' polgárokat lehetleg elkü-
lönzeni; megszüntet minden hatósági önállást, minden politikai czélú tár-

sulatot , egyesületet , öszszejövetelt. Akadályozza a' közjog , nemzeti
becsület fölött rköd felvilágosult közvélemény nyilatkozatát; 's minden
polgári érzést , önérzetet és patriotismust szolgaelmség és vesztegetési

által igyekszik aláásni; elnyomja a' sajtót, a' nyiiviínvt , o' válliatlun

barátját a' jognak, 's titok fátyuhíval leplezi a' hatalom eíjárását. A' pol-
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gár , a' hivatali jelölt becsét a' szolgaelmség foka szerint méri , tehet-

ségre , erényre, jellemerre, népszerségre gyanús szemekkel néz, vizsla

kémekkel vesz körül minden öszszejövetelt, még a' családi bizalmas körö-

ket is, az elégületlenség minden liangját, a' legcsendesebb panaszt íelség-

ségsértéssé kereszteli , 's még birását vagy közlését is tiltja és Inhiteti a'

censura által tiltott nem kedves tartalmú iratoknak. 'S lia a' hamu alá

fojtott' tüz kitör : kegyetlensége^ határt nem ismer. Egészen más utat

követ a' szabadelv rendszer. Épen a' közvéleményben keresi közjóra

intézett igyekezeteinek támaszát. Jog és népjóllét, uralkodásának alapelvei

's a' t. (LásdtStaats Lexicon VIII. köt.) 'S bitor és zsarnok uralom alatt

kegyetlenebbek a' büntetések is a' felségsértésre , mint jogalapu l'elvilá-

gosultabb, szabadabb szellemíí uralkodás alatt , holott épen ellenkezleg

áll a' bnösségi beszámítás. Nem magyarázzuk okát e' jelenségnek ; csak

megjegyezzük, hogy e' körülmény eléggé felvilágosítja, miért voltak olyly

kegyetlenek a' római törvények büntetései e' részben a' császárok alatt,

kiknek thrónját örök forradalom , lázadás vette körül. Hogyan szolgál-

hatna ilyly módon a' római jog követésre méltó példányul mveltebb
korunknak? — y.

Felsház. A' felsház kérdése, elhagyatva a' kor democraticus mozgal-

mai között azon érdekek által, melylyeknek régebben támaszul szolgált,

ma egy jelentés a' két kamrai rendszer kérdésével. A' felsluiz ma már
csupán ugy tnik föl, mint egy tényez, egy külön tanácskozási stádium

a' törvényhozás gépezetében. Mieltt mindazáltal e' szempontról néhány
közjogi észrevételt mondanánk, szükségesnek tartjuk a' kétkamrai rend-

szert illetleg némelyly történeti elzményekrl szólani, melylyek igen

sokat tesznek a' kérdés kifejtésére, megértetésére. A' görögök két nagy
törvényhozója, Lycurg és Solon , nem bizták kizárólag a' népgylésre a'

törvényhozást. Lycurg a' gerusia-iuúi. (melyly a' két király elnöklete

alatti vének tanácsa volt, legalább GO éves öregek közöl választva) több

jogot adott, mint a' népgylésnek. Amazt illette a' kezdeményezés , ezt

csupán a' határozás joga. Solon több ellenrség alá vetette a' zujos de-

mos-t. Legyen elég csak a' prytanokat emlitnnk. A' közélet elfajulása

késbb korlátlan népuralkodásra, ez tömeg- vagyis póruralkodásra (och-

locratia), 's ez végre újra zsarnokságra vezetett, irtózatosbra és ersza-

kosbra, mint rég volt. Midn Athénben a' korlátlan nép uralom volt

egyedüli uralkodó, azalatt alapitá Fülep hatalmát. Kómában a' legrégibb

idktl fogva senatusés népközség volt, melylyeknek kölcsönös viszonyait

már Romulus rendezte. Kezdetben születési elnyén alapulván ez alkot-

mány, a' patríciusok és plebejusok egyenjogositásával fejeztetett be. A'

senatus mindazáltal fentartatott, 's Montesquieu állitja, hogy annak tulaj-

donithatni Róma nagyságát. A' censorok nevezték ki mindén öt évben

a' legvagyonosb, legérdcmesb és a' státusügyekbeu legjártasabb polgá-

rokból a' senatust. Oda léptek be, hivatalaik letété után , a' legnagyobb
állományi hivatalnokok. 'S azért a' senatusban voltak Róma tulajdonké-

peni státusférfiai. A' polgárháborúk alatt Marius azzal akarta gyöngitni

a' senatus tekintélyét,hogy a' népgylés minden határzatait el kellé ismer-

nie. Sulla korlátozá a' népközséget. Caesar hatalmának örökösei egészen

felfügeszték a' népközséget 's azt megszüntetvén , csak a' senatust tar-

15*
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ták íen. Az egész csúszárstíg alutt Uóiuacgyediiralüm volt felsházzal alsó-

ház nélkül. Különben a' senatiis hatalom nélkül volt, mindazáltal idrl
idre törekedett azt viszszakiizdeni. A' népvándorlások zajában, a' germán
népélet kezdeteinél iiasztalan keresünk valamelyly alkotmányt. A' legré-

gi()b alak a' Meroviiigíik és Karolingok alatt tnik tol. A' szabadok
egybegyltek marczius vagy május folytán a' király táborában, uralkodó-
ikkal tanáeskozni és határozni a' törvények íolött. Azonban a' gazdagok
és hatalmasok lassanként anynyira tulnyomóságra vergdtek , hogy a'

szegényel)b osztályokat mindinkább kirekesztették a' beíblyásból, 's végre
mint országnagyok , magok határoztak. Majd szi gylések is jöttek

divatba, melylyre a' királyok már csak az elkelbb férfiakat hivták
egybe, megvitatni velk a' következ tavaszra szükséges dolgokat. II.

Konrád, els frank császár választásánál záratott ki elször a' nép a' ber-

ezegek által. A' 13 században ezen viszonyokból rendszer kezdett alakulni,

a' rendiség (Stándewesen). Tulajdonképen három kamrai rendszer. Egész
a' 14 század közepéig mindenik rend (fpapság, lovagok, városiak, 's igen
ritkán mint negyedik rend, (a' parasztság) külön jelenik meg, ugy hogy
például a' berezegek külön választva majd a'praelatusokkal,majd a' váro-
sokkal, majd a" lovagokkal értekeztek. Midn aztán a' fejedelmi hatalom
megersödött, 's a' rendek és egyének viszonyai rendezdni kezdettek,
szükségesnek tárták a' rendek kölcsönös védelemre egy részben szövet-
kezni , 's ekkép ersíteni magokat. Ezen egyesülésbl mindazáltal egy
kamra nem származott, megmaradt az elkülönzés három rendre , nem
mindenütt egyforma élesen, ugy mégis, hogy íbntosabb ügyekben a' ren-
dek megoszlása (itio in partos) történt, 's kívántathatott. Az egy kamra-
rendszer csak egyes kisebb országokban divatozott, a' szabad frieseknél,

Hollandban. A' fejedelmek fölségérli tan a' harmincz éves háború után
háttérbe szoiitá az ország rendeket, 's alig hagyá meg árnyékát régi

hatalmuknak. A' franczia Etats généraux (140 fpap, 132 nemes, 192
né{)községi

, külíni t:inácskoz(')k 's határozók és azért ritkán egyetértk)
IGJrt-tl kezdve többé jiem hivatának egybe, 's még a' Németalföldi köz-
társasági rendek is tért tér után veszítettek a' stathouderat-tal szemközt.
Anglia fejté ki magát szerencsésen. Ez ország régi ószász alkotmánya
két kamrai rendszeren alapult. Kezdetben az évenkint háromszor egybe-
gylt parlament csak a' korona közvetlen hüvédeibl (vasall) állott,

melylyhez a' bitor Montfort Simon, leicesteri gróf, az alsóházat adta.

(1275.) llf. Eduárd alatt, 1327, már a' két kamrai rendszer uralkodó.
Fpapok és furak a' felsházban gyfdckeznek, lovagok (nemesek) és

városiak az alsóházba. Napjainkig fenmaradt e' rendszer', kevés megsza-
kasztással a' forradalom alatt. Cromwell szétzte a' felsházat; az egy
kamrája (líunipf-parlament) azonban nem érdendi a' tiu-vényhozás nevét,
mert tan:ícskozása i)uszta formaság vala; Anglia, köztársaság neve alatt,

absolut nionarchia volt. A' restauratio, mint tudva van, viszszaállitá a'

fels házat. A' régiség és fleg a' középkor alkotmányai mintegy nnigok-
tol n()ttck ki a' nép('h'ti)öl, 's az akkori természetes viszoiiyi>k szerint id«)-

multak, az ehiK-letnck kevés befolyása volt rajok. A' stiitus-tudonuínvok
fcjhidése, alkotmányok öntudatos alkotása inkább általános s/ubályok,
in'ini tapasztalati hagyományok szerint, csak az ujabb korban tfmik föl.
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Ejszakamcrika adott liiké.'-t. A' forradalom eltt inajd minden gyarmat-
ban egy fel és egy alház volt.A'központi hatóságok, melylyek az Angliávali

háború alatt léptek életbe, kénj^telenek levén alkotmányoznl és kormá-
nyozni egyszersmind, csupán egy kamrából állottak. 1787-bcn a' szövet-

séges államok bizottmányt neveztek ki, melyly tervet készit.'^en a' köz-

ponti kormányzás megváltoztatására. E' bizottmányban Fraiddin az egy
kamrai rendszert pártolta. A' bizottmány a' két kamrás rendszer mellett

nyilatkozott.Ezen két kamrás rendszer 1789-ben lépett életbe.Minden szö-

vetséges állam azonképen választja az általa kinevezend senatorokat és

képviselket, mint otthon, tartományi gylésére választani szokta kép-

viselit, rendszerint kerületenként szavazat-többség szerint. Mind két ház

tehát a' nép választásából folyik ki, 's szó sem lehet a' felsház aristocra-

ticus állásáról. Azonban a' senatus mégis ugy tekintetik , mint a' népes-

ség érettebb, okosabb része, melylyrl fölteszik, hogy a' képviselház némi
elsietéseit jóvá teszi, mire ngyan Tocqueville vallomása szerint alig van
példa. A' törvényt az alsóház kezdeményezi, a' senatus módositásokat

tesz vagy elvetheti az egészet. A' képviselk joga, vádat emelni a' htlen
állományi hivatalnokok ellen , de a' nyomozás és határozás a' senatust

illeti. A' senatus kizárólagos joga, jóváhagyni az elnök által más államok-

kal kötött szerzdéseket. A' képviselnek 2.5, a' senatus tagjának leg-

alább 30 évesnek kell lennie. A' képviselségre hét évi polgárság az

egyesült államokban szükséges ; a' senatorságra legalább kilencz évi

polgári jog. A' szövetség egyes államaiban szinte mindenütt két ház

van; Georgia és Pennsylvania tett kísérletet az egy kamrarendszerrel, de

felhagyott vele késbb. Az amerikaiak szabadságharcza élénk viszhangra

talált Európában, nem ugy a' forma, melylybe képviseletüket öntötték.

A' nemesség és papság eljogos rendéi elleni gylölség a' francziák eltt

a' két kamra rendszert nem jó hirbe hozta. Az alkotmányozó gylésben
csak egy kis töredék, az úgynevezett angol párt (Mounier, Lally, Tollen-

dal 'stb.) sürgette a' két kamrát, a' nagy többség egy kamrát állapitott

meg. A' törvényhozó gylés , a' convent e' rendszer szerint hivattak

egybe. A' rémuralkodás buktával ismét a' két kamra rendszer eszméjére

tértek. A' convent élete ntolsó szakában maga isilyl}^ két kamraféle rend-

szert hozott be. Az általa decretált alkotmány szerint volt egy ötszázas

tanács, melylynek tagjai legalább oO évesek lehetének, 's e' tanács kez-

deményezé és tájékozá a' törvényeket. Az elfogadás vngy elvetés fölött

a' vének tanácsa határozott volna , melylynek legalább 40 éves korú

tagokból kellé állnia. A' késbbi alkotmányoknál a' restauratioig meg-
tarták, névszerint, a' két kamra rendszert, de tényleg csak egy kamra
uralkodott, 's ezt Napóleonnak nevezték. A' száz napok alatt midn az

alkotmány pontjai egyenként tanácskozás alá vétettek. Napóleon az örö-

kös pairség ellen nyilatkozott, olyly férfiak, mint Constant Benjámin,

mellette. ,,Gondolják meg önök monda Napóleon, hogy a' pairség ellen-

tétben áll a' közvéleménynyel. A' pairség felállítása sérteni fogja a' sereg-

nek büszkeségét ; az egyenlség híveinek várakozását ki fogja játszani,

's ezer egyéni követelést fog ellenem mozgásba hozni : mondják meg
nekem önök, hol fogom feltalálhatni az aristocratiának elemeit, melylyek

a' pairséghez kívántatnak? A' régi dúsbirtokok ellenünk vannak, az ujab-
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bíilc közöl néliány gyalázatosan szereztetett meg. Öt vagy hat dics név
meg nem elégséges. Emlékek nélkül, liistoriaí fény nélkül , nagy fekv
birtokok nélkül, min fo^ :il,n)ulni az én pairségem? Az angol pairség, az

egészen más valami. K/. iölíitte áll a' népnek, de sohasem fordult ellene.

Angliának az angol nemesek adományozták a' szabadságot. A' magna
charta tölök származik. Ük együtt nttek nagygyá az alkotmánynyal , k
üszszelbrradtak vele. De az én pair-gombáim innentul még körülbelül

harmincz évig vagy katonákból fognak állani, vagy kamarásokból. Pair-
ségemben csak tábort vagy elszobát fognak látni az emberek". Ha úgy-
mond erre Constant, ha a' fejedelem kénye szerint öregbithetné az els
kararát, ez csak hamar nagy mértékben fíiggvé válnék tle , az örökös
elem nem találtathatnék fel benne , rnelyly bizonyos családokat fölébe

emelvén az udvar kegyeinek, azokat szükségképen annál szilárdabb, mi-
nél nyugalmasabb és szabályszerbb ellenzék középpontjává teszi. Néz-
zük csak a' Devonshireket, a' Portlandokat , a' Bedfordokat Angliának
felsházában, ezekben székel az ellenállás ereje. Az uj pairek , a' Liver-

poolok, a' Londsdalek, a' Colchesterek , kik csak most gyurattak a'

korona által, ennek szellemével telvék. Más részrl, ha a' király mind a'

két kamrát eloszlathatná, nem találtatnék fel többé egyikökben azon sta-

bilitás , melyly a' democratiai irányt ellensúlyozza. Aztán nem volna-e

veszedelmes tért nyitni olyly idszakoknak , midn semmiféle hatalom
nem léteznék a' királyén 's ministereién kivül ? Jelenleg, igaz, a' pairek

kamarája tétlen, midn a' követeké nem ül együtt; de létezik, 's ez vala-

mi ; ez több, mint hinnk. — Ezen tekinteteknél fogva Constant az örö-

kös kamra mellett nyilatkozott. Egyébiránt nem titkolá él a' tömérdek
nehézségeket, melylyeket le kell küzdenünk, hogy napjainkban az örökös

pairség raegállapittathassék. ,,Azoknak fejében irja többek közt, kik egy,

már létez örökösség elnyeirl szólanak, hogy innen az örökösség terem-
tésének lehetséget következtethessék, azoknak fejében eszmezavar ural-

kodik. A' nemesség bizonyos embernek, 's ezen ember ut(')dainak nemcsak
a' jövend, hanem a' vele egykorú ivadékok tiszteletét is köti le. Ezen
utóbbi pont a' legnehezebb, llylynemü szerzdést trhetni, ha születé-

sünkkor már sanctiouáltnak találtuk ; de jelenlennünk , midn ilylyen

szerzdés köttetik, 's elfogadására elszánnunk magimkat, az lehetetlen,

kivéve, ha mi vagyunk az elnyt nyer fél. Az örökösség, a' Inulitás 's

az egyszerség századaiban, magától keletkezik ; de a' polgárisodás köze-

pett nem teremtethetik. Ilylyenkor fentartathatik, de nem állapittathatik

meg. A' szemfényvesztéssel járó institutiók soha sem az akarat eredmé-
nyei, mindig a' küriUmények müvei. Valanionynyi földszin alkalmatos a'

felmérésre : de a' pittorcszk fekvéseket <'s hatásokat csak a' természet

liozza el. Olyly örökösség, meiylyet az ember fel akarna épitni , a' nél-

kül, hogy tiszteletet igényl és csaknem rejtélyes hagyományon alapulna,

nem lenne hatással a' képzeldésre. A' szenvedelmek nem fegyverkcztet-

rcnek le általa : st épen elhüikezleg, m('g inkább gynladn:inak fel egy
rögtön, jelenlétükben és rovásukra teremtett egyenetlenség ellen. T^j ne-

meseket teremthetni, ha az öszszes testület fénye reájok is árad. De ha

azon egy idben teremtitek mind a' testületet, mind a' tagokat , hol

leszen akkor a' fény forrása?" A' rcstauratio alatt, mint tudva van. a'
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pairség örökös lett. A' júliusi forradalom után a' bourgeoisie eltörlé ez
örökösséget. Périer egy törvényjavaslatot nyújtott a' parlamentbe, melyly
következ szavakkal végzdött : „Indítványozzuk, nyilváníttatni, hogy a'

pairség megsznik örökös lenni." E' javaslat bizottmányi elterjesztje
Bérenger volt. 1831. se2:)t. 30-án kezddtek a' viták, azon kérdés körül

forogván , vájjon a' követek háza maga határozzon-e e' tárgyban kizáró-

lag , mint alkotmányozó és fölségí hatalom? vagy a' pairség jóváhagyása
alá is terjesztessék az t illet ítélet ? Az öröklési paírséget védték Thiers,

Guizot, Berryer,Roycr-Collard; ellene küzdöttek, egyebek közt, Bignon,
Clauzel, Lafayette, Odilon Barrot 'stb. Bármi szempontból vizsgáljuk a'

kérdést, mondák az utóbbiak, haszontalannak, veszélyesnek és ártalmas-

nak tnik föl az öröklött pairség. Ha ugy tekintjük a' paírséget, mint tör-

vényhozó kararát, olyly férfiaknak kell benne ülniök, kiket jellemök, haza-

fiságuk és tehetségük magassága emel ki. Nincs magasabb tiszt, mint a' tör-

vényhozói, 's egyszersmind fontosabb és nehezebb sincsen. Micsoda rült-
ség volna, a' sors szeszélyére bizni, hogy nekünk törvényhozókat adjon?

Min vétkes és gyermekes dolog, viszszautasitva azokat , kik érdemökön
kívül egyéb által nem ajánltatnak, 's a' szerencse els szülötteinek gylé-
sére bizni sorsunk intézését? Oröködési monarchiát képzelhetni, mert a'

leggyöngébb király mellett is szüntelen rködik a' felels minister értel-

misége. Angliát sohasem kormányozták nagyobb erélylyel, mint Pitt

kormánya alatt, ki egy rült király ministere volt; de min ellenszert

találunk olyly gyülekezet képtelensége ellen , melylyet a' körülmények
vetettek föl? Vagy mérsékl hatalomnak tekintjük a' paírséget? Az örö-

ködés eredeti létezést biztosítván a' pairségnek, 's különös érdek ótalma-

zására híván föl, ez által veszélyes szenvedélyekkel tölti meg a' felshá-
zat. Az ember büszkesége nagyobb élvezetet talál a' mozgalom elnyom-
hatásában, mint fentartóztatásában ; mert a' hatás szabadságot, vagyis

ert föltételez, míg az ellenállás kényszert tesz föl , vagyis gyöngeséget.

A' mi pedig egyes egyénrl igaz, még jobban áll egy gyülekezetrl, ter-

mészetében van minden mérsékl hatalomnak , hogy azon fegyvereket

támadásra használja , melylyeket ellenállás végett nyert. Kétségtelen,

hogy egy tisztán mérsékl szerepre korlátolt hatalom mindig cgekélyli

hivatását. lía ers, elnyomja a' mozgalmat ; ha gyönge, követi. Kell-e

többet e' részben azon tanúságoknál , melylyeket a' hoszu parlament

története nyújt? A' lordok háza viszszataitóztathatá-e rohamában az

alsóházat? Megakará menteni Straflíordot, és elitélte; ohajtá megtartani

kebelében a' püspöki törvényhozókat, 's kirekesztésökre szavazott ; békét

kivánt, és polgári háborúra szavazott. Mit akarnak azok, kik, hogy mér-
sékeljék a' tásadahnak mozgalmait, egy oröködési kamrát állitanak szem-

közt egy választási alapon nyugvó képviseleti házzal? Ez anynyi mint
aristocratiát helyezni egy köztársaság kebelébe. Oh, tehát idézzük viszsza

a' patríciusok és plebejusok régi harczát, a' senatus-consulták, melylyek
törvény alakjába Öltöztetek a' bitorlást , 's a' plebeista-k közötti harczot,

melylyek törvényes szinbe burkolák az erszakosságot, azon harczot,

melylynek tüze olyly sokáig emészté a' római birodalmat. Nem biztositua

ez ellen a' királyság közbenjárása. Az oröködési monarchia és Öröklési

pairség között érdekközösség van a' választási kamra ellenében. Ez leg-
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felébb kettnek liarcza Kiino egy ellen, 'ts ii' rendetlenséget csak szaporí-

tottuk. 'S hát ha ellenkezleg, fülteszsziik, hogy az öröklési pairség saját

akarattal bir, min eszközzel lehet megtörni , vagy hajtani ez akaratát,

midn egyiránt daczolván a' trónnal és a' választott kann'ával , makacsul

ellenszegül a' szüksé<>esekiiek itélt uiitásoknak? Fairek kinevezéséhez

kell ílyamodniy Akkor oda \an függetlensége a' pairháznak. Nem mér-
sékel többé semmit, hanem engedelmeskedik. 'S ha végre ugy tekintjük,

mint képvisel testet: min érdekeknek felelhet meg ma, a' társadalom-

ban, milylyenné azt a' forradalom tette, a' politicai öröködés elve? Nin-

csenek-e eltörölve a' hbériségek ? Valljon nem elég hitelevesztett-e még
a' nemesség, melyly ma már nem bizonyos tisztek átruházásában , csak

egyedül czimekben áll? Találtok-e Francziaországban egy olyly fels

osztály nyomaira, melyly mint Angliában a' néphez csatlakozott a' trón

elnyomása ellen, 's igy a' jöv nemzedékek hálájára érdemesité magát?

Van-e Francziaországban valami hasonló dolog a' védur viszonyához a'

védencz irányában ? A' pairie öröködése tehát kétszeresen helytelen; mert

nem képvisel semmiféle érdeket az országban, és mert a' kiváltságok azon

gylöletes tömegét idézi el emlékezetünkben , melyly ellen 1789-ben

tömegestl láttuk fikelni a' nemzetet. Nem halljátok-e e' pillanatban

is az öröködési pairség ellen emelked viszszatetszést? 'S kell-e bveb-
ben bizonyitgatni, hogy ez intézmény világos ellentétben áll a' társalom

hajlamaival, elhaladásával, erkölcseivel? Ha a' pairség a' nemzetben gyö-
kerezett volna, adta volna-e jelét anynyiszor tehetetlenségének? Mit tn
e' testület a' Waterloonál legyzött Napóleonért? Mit tön XVIII. Lajos

mellett, midn az elbai számzött által fenyegetve volt? Mit tön jul. 21).

X.Károlyért? Mit tön a' szabadságért? Mit tön, aug. 9. után saját méltó-

ságáért, mit önmagaért? így szóltak az öröködési pairség ellenei. Pártolói

ellenben következleg feleltek. Igaz, hogy a' pairségben kitn embere-
ket óhajtana látni a' tömeg. De ugy vélekedtek Thiers és társai, hogy ha

némelyly nagy családok számára tartatik fen e' legfbb méltóság, ez

által a'státusférfiak valódi iskohí.ja képeztetik. Chatam lord fia, Pitt tizen-

öt évig járta a' parlament üléseit, hogy atyja helyét egykor betölthesse,

's huszonhárom éves korában már kormányozta országát. Nem szkség,
hogy a' pair- kamra csupa jeles emberekbl álljon. E' kamra hatása nem
tagjainak személyes érdemébl származik , hanem elvének érvényébl. Az
öröködésnek az a' jó oldala van, hogv az állam hatalmai közöl egyet szük-

ségkép mérsékl szereppel ruház föl. A' viszszaélési kísérletnek inkább ki

van téve a' nem öröködési pair. Az öröködés minden ambitioiiak fölébe

emeli a' pairt (?) 's független helyzete, a' hagyományok erkölcsi tekin-

télye, melylynek re 's a' mindig hatalmas testületi, és toleg családi szel-

lem-ert kölcsönöz a' pairháznak a' fi-ntartási érdekek védelmére. Füg-
getlenségét, igaz, megtörheti a' kinevezési jog, de ez csak akkor veszé-

lyes, ha viszszaélnek vele, 's ezen viszszaélés ellen biztusitékul szolgál

magának a' királyságnak érdeke. Lehet, hogy mindemellett a' közvéle-

mény káriioztatja az örökös pairséget, mint a' régi kiváltságok ronuuu-

radványait : de ez olyly elfogultság, melylynek a' törvényhozók hibásan

teszik, ha engednek. Mi a' ki\áltság? a' jog l'enálK) sérelme. 'S u' jog?

az elisnícrt és szentesitett közhasznosság. Mgycb éitchuczése a' jognak,
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metaphisicus elvont körbe vezet, értelem nélküli szó fogna lenni. Tömér-
dek érdek van a' világon ; de mindnyáját csak kettre lehet viszszavinni:

mozgalom és fentartás. Az els, ellensúly nélkül, örvénybe hajtja a' tár-

sadalmat; 's a' másik tespedést , lankadást , dermedséget, halált okoz.

Innen a' hatalmak öszszetételének szüksége 's minden kormányzási for-

mának vannak elnyei, miket el kell fogadni. A' monarchiák az akarat

erélye által kitnk, az aristocratiák az öröködés szelleme által , a' demo-

cratiák a' szenvedélyek nagysága által. Egyenként mindenik forma hiá-

nyos, 's rendeltetése : elveszni az által , mi hiányzik benne. Egyesítve,

bölcs és erteljes szóval bevégzett kormányrendszert képeznek. így vitáz-

tak együtt a' pártok. Egy közép vagyis inkább széls árnyalatot képez-

tek a' republicanusok. Ezek hézagosnak mondák egyik, mint másik rész-

nek nézeteit. Az elbbieket azért , mivel félreismerek az alkotmányos

uralkodás lényeges kellékeit. Az utóbbi nézeteket pedig , mivel nem
vették észre magának az alkotmányos kormányzásnak fhibáját. Az elb-
bieknek felelték a' republicanusok : Jól eladatok tanaitokat. De mi

lesz a' trónöröklé.sbl, ha itt felforgatjátok az öröködés elvét? A' mo-
narchiának szüksége van egy rokon érdek osztály védelmére. Hová
viszen az öröködési elv megtámadása utolsó következményében? 'S

azután , min alapon akarjátok nem öröködési pairie-teket rendezni?

választásra? Ez csak a' követiház másolata, ujabb példánya lesz. Kineve-

zésre? Paireitek ekkor csak udvaronczok lesznek. Vagy talán a' válasz-

tást és kinevezést a' kijelölési rendszer által egyesíteni akarjátok? De
ekkor a' pairek házát hermaphroditává teszitek , melyly épen azon

vetélyz szenvedélyeket sugározza viszsza, melylyek között közben kel-

lene járnia. Öröködés nélkül tehát nem képzelhetni pairséget. A' köz-

társaság egyetlen karara; ime hova vezet rendszeretek eredménye : az

alkotmányos kormányzás megszüntetésére. 'S Thicrsnek és társainak

pedig válaszolák a' republicanusok : következetesek vagytok, de csupán

tévedéseitekben. Mondjátok, két érdek van : a' mozgalom és fentartás.

De ha ez átmeneti tényt, e' dualismust , örökösnek veszitek : akkor a'

társalom örök küzdés tzhelye, örök háború a' világ törvénye. A' való-

ság ugy áll, hogy a' státusember és philosoph szemei eltt csupán egy

érdek van a' társalmakban , melyly ekkép értelmezhet : a' mozgalom
tartóssága. Anynyi mint a' haladást , mint istent szidalmazni, a' még
tökéletlen civilisatio hibáit törvénynyé emelni az emberiség számára.

A' monarchiát ott ajánlja az akarat erélye kiválólag, hol ezen akarat

nem vitattatik, nem ostromoltatik és paralizáltatik minduntalan. A' szen-

vedélyek nagysága a' democratiákban hamar erszakosságokra fajul , ha

örökös akadályokat 's rendszeres nehézségeket tesznek útjába. 'S mit

ér az aristocratiák öröklött szelleme, ha a' hagyományok cultusa mellett

az intézmények elleni gylölség fölsarjadzik ? Valamint egy köz érdek

van a' társadalomban, ugy csak egy elv lehet a' hatalomban. Anglia

meghóditá a' világ nagy részét kereskedi által, tartósabban, mint Róma
katonái által egykor. 'S Anglia kormányzásában egyetlen elv van : az

aristocraticus elv. Az aristocratia bir e' szigeten földet, ipart, vezérli a'

koronát , uralkodik az alházban is az erkölcsök vesztegetése által. Az
alsóház, a' lordok háza 's a' királyság csak ugyanazon elv különböz
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nyllvánulásai : három tiszt, de nem három hatalom. Egység a' kormány-
zásban, a' hatalomban. E' mellett, ha az ész és igazság szabályai szerint

vannak rendezve a' dolgok, minden megfér : mozgalom, rend, tentartás.

Oszszetett hatalmat állitni, anynyi, mint anarchiát rendezni, szabályozni

a' zrt. Az 1831-ki franczia törvényhozók azonban még nem mentek
eddig. A' követek háza 386 szótöbbséggel 40 ellen monda ki a' pairség

öröködésének eltörlését. ,,A' bourgeoisie, mond egy történetíró, gyzött.
Nem tudta, hogy saját romlása rejlett a' gyzelem alatt". Az 1848-ki

forradalom volt azon eredmény, melylyre már 1831-ben utaltak a' köz-

társaság liivei. A' februári napok elsöprették a' trónt, a' paireket, el a'

bourgeoisiet magát is. Az alkotmányi bizottmány jelentése a' felsházat

illetleg következleg szól : ,,Minden hatalom a' néptl van, vagyis a'

férfi polgárok azon öszszegétl, melyly mint egész csak maga souverain.

Ezen fölség egy; melyly kifejezi magát a' szavazás által, midn képvise-

lit megválasztja; ennek többsége személyesiti a' nemzeti akaratot; a'

belle eredt törvény emez akaratnak lenyomata. Társadalmi személynek,

mint egyénnek , akarata már lényegében szabad; ezt meghatározzák
bizonyos változó, mozgalmas , folyvást módosuló szükségek ama ketts
ösztön szerint, melylytl nép ugy nem óvható, mint egyén : egyik az

önfentartásé, melyly alapja az életnek ; másik a' tökély ösztöne, melyly

szüli a" munkásságot, a' jóllét vágyát , ingerét , a' haladási mozgalmat,
erkölcsiséget és elmenetelt. A' társaság engedvén kívánságai és szen-

vedélyei sürgetéseinek, eltörnék mint korhadt gép ; ha pedig mozdulat-

lan, anyagi, megkövült polyp életre volna kárhoztatva, vérzén szakadna
le a' szirtrl , melylyre oda próbálnák kérgesiteni. Az életnek eme két

mködése egész világon el van ismerve ; belle kimaradhatlanul követ-

kezik : hogy a' nemzetet tanácsba kell hivni rövid és kiszabott idköz-
ben: azért nincsen benne helye örökölt hatalomnak. Népfölség és örö-

költ politicai hatalom: öszszeférhetlenek. Ha az els igaz, a' másik hamis;

ha az els megnyeré az egész nemzet értelmes közvéleményét, a' másikat

halál sújtja, 's maradása többé lehetlen. Azért alkotmányunk a' hatalmat

öszhangba teszi a' nemzeti akarat mozgalmaival, 's azt rövid idszakon-
ként megújítja, hogy e' hatalom rizze, izgassa vagy mérsékelje a' tár-

saságot a' sebes folyású tények és eszmék hullámzatában. Egyetlen kér-

dés ellen van itt ellenvetés, mi fontosabb azok szelleme és hirneve által,

kik teszik, mint a' felhozott okok tiltal. Azon egyetlen gylésrl akarunk

szólani, melylyre bízatott a' törvényhozó hatalom. Ha van a' világon

elismert, bizonyosnak maradt tény : olylyan a' franczia nép egysége. Ha
van mcgállapitott irány a' tiu'ténetekben, ha van kinyert valóság : oly-

lyan a' franczia iioinzet egysége. Ez egység olt van mindenütt, ott a'

központosított közigazgatásban, a' fváros tuliiyomóságában, a' törvény-

ben, az igazságügyben ; ezen egység meghatá azt a' legbensbb szemé-

lyiségekig a' tudomány és mvészet nuu)káiban. Ezen egység , a' mi
ernk; a' volt monarchia csak az által volt hasznos, hogy e/.t megtartot-

ta. A' fölség C'gy ; a' nemzet egy, a' lu^mzeti akarat egy; miért akarnók

h;'it, hogy a' fölség képviselete ne legyen egy, hogy a' nemzeti képvise-

let ketté legyen vágva, hogy a' közakaratból kifitlyó törvény egy gondo-

latnak ne legyen kifejezése? Meggondolván, liogy a' törvt'ny nem fel-
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osztható sem a' fölségben, melyly annak forrása , sem a' hatalomban,

melyly azt végrehajtja, sem az igazságban, melyly azt alkalmazza; hogyan

volna az felosztható azon hatalomban, melyly azt teremti ? Világos 1 el-

sbb okoknak, parancsoló politicai szükségeknek kellene elállani, mely-

lyek kétfelé vágnák a' respublicai alkotmányt két kamarában , habár er-

szak volna is ez a' logicán, 's érzékeny vágást ejtene is a' közérzelmen:

ez okokat mi meg nem foghatjuk. A' két kamra pártolói megisrnerik,

mintmi,Francziaország egységét, 's követelik, hogy tiszteltessék a' népföl-

ség. Csak egy a' szerencsétlenség, hogy kiteszik magukat ezen akarat

félreismerésének vagy megbántásának. Képzeljetek két kamrát, mint

tetszik : egymás mellé tevén azokat egyenl hatalommal , a' kett közöl

egyik eredményre fogtok jutni. Vagy megegyez a' két kamra, és ekkor

kétféle vitatkozás , ketts szavazat semmi egyéb, mint késleltetése a'

törvénynek. Vagy nem egyez meg a' két kamra, mi többször megesik, 's

ekkor el áll a' küzdés az állodalmi legfels helyen. Ekkor a' felsség

küzdése anarchia : vagyis a' két kamra a' rendbontás elvével egy. E'

küzdésbl az egyik kamra szükségkép megtörve menend ki, 's ekkor a'

törvény tekintélye veszteni fog a'-részben, a' mint vesztik hitelöket^ a'

törvényhozók. Ha még az egyik kamra vitatkozása zavart visz a' másik-

ba : a' kisebbség annál jobban fog szenvedélyeskedni, ha reméli, hogy az

els táblára felebbezve még gyözliet; innen számtalan cselszövény, keve-

sebb meghódolás a' gylés határzatának ; a' kivül es pártok csatlakoz-

nak szenvedélyeikkel a' képviselkéhez, mi talán meggyzdött ellenzék

lehete, rendszeres antagonismussá válik ; 's ekkor nincs két kamra, hanem

két csatamez ; vagyis inkább nincs törvényhozó hatalom ; a' két er
közöl egyik elrontván a' másikat , a' gép megáll , mig nem erszakos

zökkenés széttöri ; vagy valamelyly nagyravágyó ugy öszszelapitja, hogy

mintegy kardjának hüvelyében fogja tartani. Ezen kettsség veszedelme

nem kevesbbé érezhet valósággal a' törvényhozó és végrehajtó hatalom

ry

az eszméihez alkalmazkodnak ; de ha egyik kamrának tetszik, a' másik-

nak pedig nem, a' ministerium, ki fog ekkor gyzni ? és ha történetesen

e' ministerium hiven képviseli a' közvéleményt, a' köztársaság elnökének

rendszerét, azon rendszert, melyly talán nem lesz teljes öszhangzásban

a' nemzeti képviselkével, mi fog akkor történni? Egy kamrával a' dolog

egyszer; törvény eltt mindenkinek meg kell hajolni. Egy második kam-

rával már kész az ellenállás; az egyikben megvert végrehajtóhatalom, a'

másikba menekül; többséggel, melyly ellene van, többséget, melyly mel-

lette van, állit szemben (így közelebb Angliában. Palmerston politicáját

roszalá a' felsházi többség ; mellette szavazott az alsóház) ; egyiket a'

másik ellen felhasználja és ezt gyakorta ismételve teheti ; mikor a' tör-

vényhozó hatalom meggyöngitve, elnyomva, minden bitorlásnak könynyü

zsákmányul esik. Eme véletlenségek ritkák, az igaz; de valljon ilyly

meszsze kell-e mennünk, hogy kárhoztassuk a' régi két kamrai rendszert?

Ha nem is ez emeltyje a' nagyravágyóknak, ha nem szolgál is a' hodito

terveinek : nincs-e elég izgatási ok egy álladalomban ? A' népszerség,
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nielylynek ti versenytársakat alkottok, aztán a' sokaság , niolylynek oda
dobjátok a' töry(;nyhozók fele részét, kik annak liizelgcnek, mig a' másik
rész ellenáll. Es ti mind ezen veszedelmekkel daczolni fogtok, miért?

Hogy egy elvnek hódoljatok? Nem , hanem hogy minden elvet megtá-
madjatok. Hogy több ert adjatok a' törvénynek ? Nem, a' liatah)m meg-
osztva gyöngül. Hogy tisztább legyen a' nemzeti képviselet kinyomata,
lecsillapodjanak a' pártok, megölessenek a' szenvedélyek , fcltartassék az

egység, egyszerüsittessék a' törvényhozási gépezet rugonya? Serami de
semmi ! Miért hát? két okból, mondják. Egyik fontos, a' másik nem az.

Ez utósó Angolország és Ejszakamerika példája. Mi könynyen megmu-
tathatnók, hogy a' két kamra Angolországban két külön érdeket képvi-
sel, mclylyek olylykor ellenkezk, 's megvannak a' parliamentben , mivel
megvannak az országban is. Van egy ok , melylynek több alapja van,

mint minden másnak : t. i. egyetlen gylés, egy törvényhozás elragad-
tathatik az események hatása által 's olyly törvényt hozhat , raelylyet

utóbb megbánhat. A' szónoki tehetség elragadhat bennünket, 's a' nemes
szenvedélyben gondolkozásunk lángba csap ki, 's valljon bölcseség-e a'

törvény méltóságát elragadtatás által veszélyeztetni? Nem szükség-e,

hogy a' törvényt ünnepélyességgel vegyük körül , hogy meggondolt,
éi'ctt, többszöri vitatás alá bocsássuk ; st igen is. Ez helyes. A' nemzeti
gylés vegye el háromszor tiz nap eltölte után mindig a' törvényjavas-
latokat. Ezért a' gylés mellé rendelt az alkotmány egy álladalmi taná-
csot, melyly akaratának kinyomása, tanácskozót, mellette szabadon min-
den izgalmaktól, melylyek a' nagy gyléseket elragadhatják. Itt készül

a' törvény, ide küldjük azt viszsza, hogy érjék minden kezdeményez
inditványnyal együtt, melyly a' parlament eltt talán kapkodásnak lát-

szik. Egyébiránt, hogy az elsietés minden veszedelmeinek elejök vétessék,

a' végrehajtó hatalomnak jogot adtunk, hogy a' törvényt tölebbzés utján
uj tanácskozás alá vétethesse. Így megadtunk minden biztosítékot, meg-
tartván a' nemzeti gylés ejívséjíét, melvlv eoyetlen kinyomata a' nem-
zeti fölsegnek". Ezen nézetek eldönt fontossággal birtak az alkotmii-

nyozó nemzetgylésben, (lásd : Charta.) Németországban a' XVHI.
Lajos chartája által adott példa talált a' uagpobb államokban követkre.
St Németországon kivül is majd mindenütt frendi vagyis fels házakat
alkottak. C\supán Spanyolország szolgál kivételül. A' Spanyol cortes

alkotm;íny I8l2-bl csak egy kamnit ismert, azonban ez rövid élet volt

mind hazájában, mind Piemontban és Nápolyban, hová a' carbonarik
által vitetett be. A' német álladalmak közöl 1815-tl 18oO-ig Bajoror-
szág, Würtemberg, Baden, Hesseu Darmstadt és Nassan hozta be a' két
kanna rendszert ; \Veiinar ( mindaziíltal az ,,itio ad [)artes" reiuleleté-

vel), Meiiiingen, Koburg és I lildhaiisen az egy kanu'át. A' júliusi törni-

daloni illetctleniil hagyta a' két kann-arendszert egészben. A' pairkanu-a
elleni törekvéseknek Francziaországb;An , mint láttuk, csak az öröködév**

eltörlése lett eredménye. Németországban Szász(U"szág és Hannover
lettek alkotni:'u\y()s orsziiguk két kanH-á\ al ; Knrlu>ssen, Altt'nbnrg. Hrann-
schweig, 1 luhenzolli-rn-Sigmariiigen, St'hw ar/.burg-Soiidi'rhauscn rendéi

csak egy kamrában gyltek öszsze. Poroszország egészen sajátságos

ösvényt k()vetett, 's n('mileg ni''gy kanu-arcnds/.cit ho/ott be. Az 18l7-ki
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feb. 3-ki alkotmányban az úgynevezett Herrencurle csak uj öntetü pair-

kamra; a' második kamra három curiájában a' régi rendi három kamra-

rendszert képviselte, megtartván az ,,itio in partes"-t. Belgiumban a'

képviselház mellett senatus is alakult. Spanyolország hoszszas küzdés

után az egy és két kamararendszer között 186-ban az utóbbira hatá-

rozta magát. így Portugálban és Görögországban. Norvégiában a' Stor-

thing két házban tanácskozik ugyan, de szorosan véve egy testületnek

vehet. Ezen történeti adatokból azt látjuk, hogy : a) az egy kamrarend-

szer leginkább csak Hollandban 's némelyly apróbb államokban tnik föl,

hol az egynéhány követet nevetséges lett volna több házban tanácskoz-

tatni; b) látjuk továbbá, hogy mozgalmas idkhez is többnyire egy^ kam-
rarendszer illik leginkább. Emlékezzünk az angol forradalomra. Ejszak-

amerika els szövetségi gylései is, melylyeknek törvényhozás mellett

egyszersmind kormányozni, vagyis inkább országolni is kellé, egy kam-
rában gyltek öszsze , különben, hogyan intézhetik a' forradalmi háború

pillanatról pillanatra teljesítést igényl szükségeit, a' két kamrai rendszer

hoszadalmas értekezései mellett. Francziaország alkotmányozó gylésé-

nek is menynyivel több akadályokkal kellé küzdenie , ha két testületre

oszolván, egyiket a' viszszahatás bizonyosan megnyerte volna. Ez áll

általában az alkotmányozó gylésekrl. Anynyi nehézséget kellé ilyly

gyléseknek legyzni, hogy nevét nem szükség még egy mérsékl testü-

let által hteni. E' fölött az alkotmánynak egyöntetnek kell lennie , mit

könynyebben elérhetni egy, mint több gyülekezet által. Honnan az 1848

tavaszán egybeült alkotmányozó gylések is egy kamráiban ültek egybe

Parisban , Frankfurtban , Berlinben , st Bécsben is. Talán egyedül

Magyarországon maradt fen a' felsház némi árnyéka az 1848-ki esemé-

nyek között, olyly országban, hol a' népmozgalmak ert vettek. De errl

alább. Az európai democratia közvéleménye azonban az egy kamrarend-

szert, a' februári forradalom óta nem csupán az alkotmányozó gylések
számára vitatja. Ugy látszik, hogy : c) a' köztársasági irány eltt , mint

a' megoszthatlan népfölség kinyomata, e' rendszer kedvesebb. Ellenök

szól ugyan Ejszakamerika példája. De erre több észrevételök van. Az
amerikai alkotmány szerkesztinek két nagy elvet kellé átvinniök az

alkotmányon; ugy mint a' szövetség és a' képviseleti egység elvét. 'S e'

két elvet ugy vélték megegyeztethetni, hogy a' külön államok fölségi

jogát a' felsházban, 's Ejszakamerika öszszes népét, arány szerint , az

alsóházban képviseltessék. E' nézet tartatott szem eltt az alkot-

mány szerzi által, kik különben is némileg az angol formák varázsa alatt

állottak, mig ellenökben egy Franklin és mások, a' határozottabb demo-
craták közöl, az egy kamrarendszert védették. Hyly ketts érdek közve-

títésének szüksége olyly országokban, melylyek nem szövetségi rendsze-

ren alapulnak, fen nem forog. Itt a' közérdeket, egyedüli szempontját a'

törvényhozásnak, nem kell szétdarabolni, 's a' népfölséget, e' kútfejét a'

törvényeknek, megosztani. A' köztársaságlak ennélfogva többnyire ellen-

ségei minden felsháznak. Kocsihoz hasonlítják a' kétkamrarendszert,

melylybe ell hátul lovak vannak befogva , 's mozdulnia helybl szinte

lehetetlen. Mondják : hogy a' felsházak rendesen akkor nehézkesek,

midn inkább ösztön, sarkantyú kellene a' haladásra; 's mozgalmas idk-
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ben, a' történetek tanúsága szerint, egészen kiesik moderátori szerepébl,

's mint Anglia és Francziaország példája mutatja, engedékenysége egé-

szen az öngyllkolásig megy. Nem tagadják ugyan, hogy szükséges a' tör-

vényhozás elsietcsc ellen némi óvszer, némi korlát; de azt az egyetlen

kamra gépezetébe is beleilleszthetni, a' nélkül , hogy szi'üíséges volna

külön testület által külön testületi szellemet, aristocratiát teremteni. Ilyly

védszer az elsietés ellen a' íranczia statustanács, melyly a' törvények for-

mulázásával nyugton íbglalkozhatik ; 's a' házszabályban a' tanácskozá-

sok okos szabályozása, a' többszörös felolvasás 'sat. E' nézetek ellenében

a' kétkamrai rendszer ujabb pártolói nem tagadják azon vádakat, miket

a' régi felsházak ellen általában fel szoktak hozni , de azokat csupán a'

régi alapú felházak ellen engedik meg. A' rendszer kinövései miatt, ugy
mondanak, nem kell kárhoztatni maiját az intézetet. Leg-több országban

a' felsházak angol mintájú frendi kamrák voltak, melylyekben nem
hiányzott egyéb, mint a' hatalmas, gazdag, történeti emlék 's népszer
fnemesség, milylyeu Angliában van. Nem csuda tehát, ha nem állottak

tiszteletben. A' nép józan értelme hamar átlátta , hogy az ilyly felházak

csak akadályai a' közjónak, a' haladásnak. Ha engedtek is , csak igen

késn, nagy küzdések után csatlakoztak a' nép kivánatihoz, mint a' sajtó-

szabadság, nyilvános törvényszéki eljárás 'stb. Talán csak a' porosz

Herrencurie szavazott néha szabadelmübben, mint a' többi curiák. A' két

kamrarendszer szabadelv pártolói nem ilyly felsházakat akarnak, az

ó szabású kiváltságos mintára. Különösen Németországon a" sajtó ersen
nyilatkozott a' frendi felsházak ellen. A' német nemességnek irják töb-

bek közt, soha sem volt olyly történeti jelentsége, mint a' francziának,

és angolnak. A' fbb nemzetségek uralkodásra jutottak, a' nagy tömeg
udvari és hivatalnoki nemességre sülyedett alá. Maga Austria és Porosz-

ország sem mutathat íol olyly nemességet (Austria legalább nem olyly

német nemességet), melyly felsházi állásra volna jogosítva. A' kisebb

államokban nu^g roszabbul áll a' dolog. Hogy egyetlen kamrát képezhes-

senek is, a' legkülönösebb módokhoz kclle nyulniok a' kormányoknak.
A' nagyobi) városokat nemesltgették meg, dékánokat, superintendense-

ket, tanárokat adván hozzájok. De ilyly módon nem alkotunk aristocra-

tiát, melyly a' közvélemény eltt tekintélyre tarthatna számot. Ezért

mondja Bülow (\nnmero\v : a' harmad és negyed rangú német országok-

ban egy kamrának van helye. Kurhessen tehát az (egyetlen) kamrában
ruházta fel inkább szavazattal a' kevés kitn nemzetséiret. Ez azonban
a' kei)viselet fogalma ellen van. ,,Ml jogosítja, úgymond ^egy német iró,

a' mi nemességünket ilyly állásra? Birtoka? az csekély. Értelmisége? A'
))olgári rendben sokkal több van. Erdemei? Pigy érdemes nemes ellené-

ben ezer polg;ír rendt leiiet fölmutatni". 'S a' nemesi , vagyis ; frendi
kamrák ellen leginkább szól azon köriUinény : miszerint az ilyly felslni-

zak nem tartatnak íen egy csoj)ort Igazságtalan, 's nemzetgazdaságilag
is ártalmas birtokjogi kiváltságok nélkül , melylycket uíég jobban gylöl
a' közvéleni('íny, mint azon törvényhozói eljogokat , melylyeket rajok

alaj)ltanak. Ilylycnek az elsziUöttségl jog 's egyéb hlthizományi intéz-

kedések, mikn(;k aztán természetes következései a' nagy azegenyl adok
'títb. A' nemesi felsházak helyett tehát ujabb idkben olyly pairkumrá-



Felsház. 239

kat javasoltak, melylyek a' társalom minden aristocraticus elemeit magok-
ba foglalják : a' legvagyonosabb földbirtokosokat, 's gyárokat, keresked-

ket, tzséreket, az egyház és állam legfbb hivatalnokait , a' mvészetek
és tudományok jelességeit. De e' jelességek nyujtanak-e kezességet az

által, hogy vagyonosbak, hogy egy vagy más mvészetben kitnk a' tör-

vényhozói képességre? Lehet-e ekkép föltolni egy mesterségesen alakitott

nemességet az államra? 'S anynyira különböz tömbeket képeznek az

emiitett elkelk, hogy soha sem fognának egy egészet alkotni. Miért

ezeket az alsóházból elvonni , hol a' törvényhozók tehetségeknek segítsé-

gére lehetnek? Nincs tehát egyéb hátra, mint vagy kinevezés , vagy vá-

lasztási alapon rendezni a' felsházakat. De ezekre viszont válaszolják a'

két kamrarendszer ellenei : a' pairek kinevezése csak a' vétóhoz adott

toldalék ; 's a' választási i'endszer csak a' tehetségeket különzi el, ha egy-

szersmind olyly külön érdekek képviseletét nem bízza a' felsházra , mint

Éjszakamerikában van. Az olvasó látja, hogy mindkét rendszer mellett

lehet alapos okokat felhozni. Fejtessék meg igy vagy anmgy : a' kérdés

csak az : megóni a' törvényhozást megfontolatlan, elhamarkodott lépések-

tl 's elsietésektöi , melylyeket késbb talán maga is megbánhat.

Magyarországon a' legújabb forradalomig a' két kamrai rendszer diva-

tozott. Hagyományképen ugy beszélték táblabiráink , hogy csupán a'

történet idézte el e' kétkamrai rendszert. A' soproni diétán , mondják,

egy terem a' gylési sokaságot be nem fogadhatá ; 's igy kettbe oszlott

az el. Egyet a' fbb hivatalbéliek és személyesen megjelent gazdagok,

másat a' küldöttek foglaltak el. (Habár ez áUitásnak az országbíró az

1843—4-ki országgylésen ellenmondott , állitván, hogy 1563-ban már
két részre voltak oszolva a' rendek.)Tehát két ház? vagy két tábla? Nem!
kiáltozák státusférfiaink, a' táblabírák. Nem, mert az országgylés ere-

deti alapja az egész nemesség együtt és személyes megjelenése. Verbczy
szerint a' populust az ország zászlósai, a' praelatusok, mágnások és neme-

sek együtt és egyformán teszik ; ugyanazért két különböz alapú házat

vagy táblát nem formálhattak . Egy tábla van ; igy mondák magok a' f-
rendek is gyakran az országgylésen. 'S az országos értelmek és kivána-

tok, 's egyéb fontos tárgyakban rendeltetni szokott vegyes küldöttségek,

és a' szokásban volt vegyes ülések, melylyekre mindkét ház tagjai egybe-

gyltek, tettleg is bizonyiták ez állítást. Mi máshol, nem ugyan elmélet-

bl, mert a' régi státusférfiak nem igen theorizáltak, hanem a' viszonyok

alakulásának kényszerségébl , a' közélet fejldésének természetes pro-

cessusából vette származását : az a' mi történetphilosophaink szerint a

három bérz és négy folyam országában csupán a' véletlen játékának

eredménye. Ám fogadjuk el , ha ugy tetszik; 's vizsgáljuk ez esemény

következményeit. A* vitatásoknak kezddni kellett valahol ; 's természe-

tesen a' képviselknél kezddtek, 's innen bizonyos inditványi jog veszi

eredetét, melyly a' képviseli testnek mindinkább sajátja ln. Ezen elmé-

let következtében aztán folyvást tagadták publicistáink és státusférfiaink

a' frendek kezdeményezési jogát. Midn azonban folytatják régibb köz-

jogi elméletöket, midn a' követi tanácskozmányokból kerületi ülések

organisáltattak , 's e' körülmény a' képviseli gylést bizonyos alsóházi

alakba öntötte : ez a' személyes megjelenk gylésének ismét bizonyos
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mcrtókben valami felsházi állást látszik kölcsönözni. Mert az irott ize-

netek, 's azokra adatni szokott frendi válaszok ; 's ezek alkalmával a'

k('tfelé ülk, mint két különböz 's egymásnak ellensúlyt tartó test közt

folyó vitatáspk ; 's az inditványnak a' frendek meg nem egyezése által

tiWtén megakadása : mind olyly dolgok, mik nem ugyanazon egy, hanem
két különböz tábla viszonyaira látszanak mutatni? Való, hogy meg nem
egyezés esetében vegyes ülések nem egyszer használtatván; 's ilyly ülé-

sekben az egyezés kölcsönös értesítés által nem egyszer történvén : ugy
tetszett, mintha a' dolgok folyama a' maga eredetére ismét viszszamenne.

Hanem gondolóra kell venni : mikép ilyly vegyes ülési egyezkedések ugy
mentek végbe, hogy szavazásra nem került a' tárgy. Az emberek régibb

idkben igen emberségtudók voltak ; születés, rang, kor
,
jószó és ebéd

miatt holmi apróságot elnéztek ; nem is szeretvén fejeiket mély gondol-

kodással fárasztani, egy két híresnek véleményéhez hiven csatlódtanak.

De késbb, midn a' nemzedék magát emancipálta , 's a' régi franezia

módosság és kótára szabott élettudomány feledségbe hullott; 's kivált

miután a' reform eszméi fölébredeztek, 's az országgylés rendszeres ren-

dezése az országos munkálatok sorába tétetett : igen természetes, bogy a'

táblák viszonyainak kérdése fölmerült. Ha a' két tábla egy test : szóba

kellejni:mi tehát az országgylés többsége? Hogy az aristocraták,

vagyis inkább az olygarchák fénykorában a' tulajdonképeni többségrl

szó sem lehetett ; igen természetes. Ez idbl való azon ismeretes két sza-

vacska : sanior pars. Ez a' sanior, azaz sajátképen potentior pars száza-

dokig uralkodott; 's uralkodása még akkor is fenmaradt, midn oszlopai,

a' l'ejedclmi hatalommal küzd dynasták , már régen porba hullottak. A'

dynasták elhullásával ugyanis a' megyei szerkezet hatása, 's ebbl követ-

kez democrat alakú ellenzék lassanként fejledezett, észrevehetjelenetek-

ben nuitatkozott. Ez oppositionak dolga egyenesen a' kormánynyal volt;

's e' kormány természetesen juthatott a' gondolatra : a' sopronyi diétán

külön terembe ment frendeket fzni magához, 's ket sanior parssá ala-

kitani. 'S a' dolog sokáig háborithatlan csendben folyt, mindaddig tudni-

illik, mig az 1825- liS3ü-ki országgylések a' képviseli testben bizonyos

né})Szollemet tüntetének fel, melyly az 18o6-ki országgylésen azon min-

dig közönségesbbé való eszmétl tápláltatott, hogy az adózó milliókat be

kell venni az alkotmány sánczaiba. Ehhez járult egy más körülmény.

A' gylés két teremben létébl, mint láttuk, a' követek inditványozási

joga következett. A' méltóságosak engedtek, hivén, hogy a' karok indit-

ványi viszketegét vétóval fogják megtorolni. E' vet elállása az ország

többségérl fenforgó kérdést szükségkép életbe hozá. így történt, hogy

az l(S3t!-ki országgylés kezdetén a' frendek makacssága miatt fölindul-

va, Szatmár követe, Kölcsey Ferencz többek közt ezeket mondií :,, Nemes-

ség és nemesség közt , még pedig egy részrl OO, más részrl 700,000

nemesség közt van kérdés. A' szerint, a' mint körülményeink 's ország-

gylésünk mostani rendje állanak ; a' szerint , a' mint magok a' frendek

a' napkönyv iránti villaszban kinyilatkoztatták : e' kéttelé ül nemesség

egyetlen egy országgylést test. J*jgyétlen egy testnél csak egy tt'vbbség

gon<lolhati). A' 700,000 kétszer kijelentette ningiit ; 's kérdem mi joga

van az DOO-nak olyly kemény cllenmondáat csinálni? Eu a' mi polguri
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alkotmányunkban csak egy vétót ismerek; 's ez a' koronához van kötve".

(Lásd : Kölcsey ,,Naplója^^ 141. 1.) így állott a' magyar publicisták elmé-

lete a' magyar felsházra nézve. Természetes , hogy ez elmélettel , mint
sok egyéb tárgyban, igen éles ellentétben volt a' tény, a' valóság. Ilyly

czifra elméleteknek kell tulajdonitanunk, hogy olyly nehezen foghaták
íol külföldiek a' magyar politicai viszonyokat. ,,Két különböz része

ugyanazon egy testnek: irja egy német iró. Hol van az egész? Egy test-e

a' tüz a' vizzel, az eczet és olaj? Valljon a' két törvényhozó test érde-

keit és nézeteit nem roppant ür, hézag választja-e el ?" De hagyjuk el

az alkotmányos intézmények ezen mysticismusát , 's térjünk át a' való-

ságra. A' magyar felsház frendi táblának neveztetett. A' frendek
(magnates) táblája állott az ország fméltóságaiból, ugy nevezett zász-

lósaiból, a' megyék fispánjaiból és püspökökbl. Ezek hivatalaiknál

fogva (magnates ex oíficio tales) ültek ott, 's kinevezett paireknek tekint-

hetk. A' czimzetes (ex titulo) frendeket ellenben, a' herezegeket, gró-

fokat és bárókat tudniillik, születésöknél fogva illeti a' felsházi ülés

joga. Ezeknek számát azonban szintén jogában állott szaporítani a' koro-

nának. A' frangú özvegyek küldötteik által (absentium ablegati) az

alsóházban jelentek meg, mig 1843-ban a' terem egyszer rendezésével

kizárattak minden távollev mag-nások követei. 1840 eltt szokásban

volt, hogy a' törvényhozás által honosított franguak is ülést nyertek

már ezáltal a' felsházban. A' magyar felsházi tagság alapja tehát csu-

pán a) hivatal és b) czini volt. Az ország fhivatalnokai természetesen

nem képviseltek más érdeket , mint a' koronáét. 'S a' czimzetes pairség

alapja sem volt késbb nálunk, mint kezdetben és mint Angliában még
ma is a' nagy birtok. A' magyar frendek idvel elszaporodtak és a' leg-

több család közölök elszegényedett. 'S ezek aztán az administratio alsóbb

rétegeiben is fogadtak el kormányhivatalokat, 's igy nem lehettek füg-

getlen törvényhozók. Olyly egyének, kik másutt, hol az incompatibilitás

mellett küzdöttek a' státusférfiak: választás utján sem juthattak volna az

alsó házba. Nem képviseltek, mint láttuk , sem nagy birtokot, sem más
érdeket, milylyenre a' törvényhozók bárhol felsházat alkothattak volna.

A' czim, a' születés vezette ket a' törvényhozásba csupán , 's hivatali

viszonyuknál fogva a' kormányhoz, még csak független meggyzdései-
ket sem képviselhették mindnyájan. Rajok illett teljes mértékben, mit az

angol lordokról mondott O'Connell : ,,milyly jogczimök van, hogy közöt-

tünk törvényhozói szerepet játszanak ? Mik a' lordok ? Származékos

törvényhozók. Mert az eld jó törvényhozó lehete , a' fiúnak is annak
kell lennie. Ha valaki ajánlaná, hogy köntöst készit nektek : szabó ön?

—

fognátok kérdeni. Felelet : nem, de atyám az volt! Ki fogna közletek ilyly

származékos szabó által varratni ? Származékos szabók ; vagy született

törvényhozók! kontárok, egyik mint a' másik, maradjanak el nyakunk-
ról". 'S midn némelyly frendi családok megfogytak , mások , mint a'

Zichy család rendkívül elszaporodtak, egyes családok a' táblán könynyen
többséget alkothatván, a' felsház által nagyobb mértékben folyhattak

volna be az ország közügyeire, mint a' közérdekkel öszszeférhetö lehete.

Az ekkép alakított felsház az 1840-ki országgylésen 162 személybl
állott, kik tudniillik meghivatván, valósággal mégis jelentek. A' nádcrov.^

Uj h. Ism. Tár. III. köt. 16
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mint elniiköii kivül , távollétében az országbiró az elnök, jelen volt 3
katli. érdck, 15 római, 2 görö<í katli. megyés püspök; 2 czimzetes vagy
választott r. kath. püspök (a' czimzetes püspökök meghivása ellen az el-

lenzék kikelt, azt törvénytelennek állitván); egy nem egyesült óhit
érsek; 3 nem-egy. (')liitií piisj)ök ; a' szent mártoni fapát, a' jászói prépost,

9 országzászlós, i' koronar, 18 f'is})án , olyly fispánokon kivül, kik

egyszersmind orsz;lgzászlósok, koronarök vagy érsekek; a' íinmei kor-

mányzó; Horvátország egy követe (másik két követe az alsóházban je-

lent meg) ; 102 herczeg
,

gróf és báró. E' törvényhozó testület nem
leg(lics()ségesebb szerepet játszott a' magyar haladási mozgalmak törté-

neteiben. A' felsházak egyetlen rendeltetésének sem felelt meg. Hivatva
volt közbenjííró lenni a' fejedelem és nemzet között; és válaszfalul állott

a' nemzet és fejedelem közé. Úgyhogy a' magyar országgylésnek anynyi
sem állott gyaki'an hatalmában, mi az utósó kérelmi (petitions-iandtag)

országgylésnek, hogy a' fejedelem elébe csak föl is terjeszthesse kivá-

natait. Hivatva volt mérsékelni az iijitási viszketeget , 's a' mérséklés

jogát akkép használta, hogy az valódi veto-t képezett, melylyrl helye-

sen jegyzé meg Kölcsey, mikép csak egy vett ismer, és az a' koronához
van kötve. 'S e' makacs vétóval útját állotta minden haladásnak, minden
lehet kifejldésnek, nem figyelve az idk jelenségeire , mik szerint a'

reformtörekvések már Dessewífy Aurél korában (1841) törvényhozáson
kivül is, minden utakon kerestek kielégíttetést. 'S midn eszélytelen

elleuzésök a'.tulságio- korbácsolta a' szenvedélyeket : meí^akadálvozták-e

a' frendek 1848 tavaszán e^ szenvedélyek tulömlését? Kinek nem jut

eszébe, mint hallgatott el azon daczos frendi többség, melyly addig
minden reformnak ellene szegült ? Töredékeit, parányait ellenzé csak
pár hét eltt a' nemzet klvánatainak ; 's a' pársi és bécsi események hal-

latára a' leggyökeresebb átalakulás sürgetését most, egyetlen ellenmon-
dás nélkül fogadta. Épen olyly engedelmes szolgája lett a' népnek , mint
csak nem rég a' Metternichféle kormánynak vala. Csudálhatjuk-e tehát,

ha magán, e' felsházban alakult egy kis ellenzék , a' tábla némelyly
független és el nem fogidt tagjaiból, kik közöl némelylyek az ülésekben
már 1843-ban a' frendi tábla eltörlését emlegették, mi ellen Széchenyi
csupán a' nemzetiség érdekére hivatkozott? Csudálhatjuk-e, ha Kölcsey
idejétl fogva különösen folytonos éles harczban állott az alsóházi ellen-

zék a' vett gyakorló frendek ellen ? Telvék az országgvülési naplók és

követi jelentések a' frendi tábla ellen intézett panaszokkal és kikelésekkel

az ujabb idkbl. Ki nem endékszik az éles vádakra, a' keser kifákadá-

sokra, miket az 1844-ki országgylés után Borsod követe, Szemere Ber-
talan, a' magyar föaristoeratia ellen intézett? „Atalában mondhatni, úgy-
mond, miképen a' frendi tábla sehol e' világon nem ápolója a' nép érde-
kcinek 's jogainak , 's nincs rá példa , hogy nemzetet, ha az törpe volt,

nagygyá emelt volna, vagy megmentett volna, ha az veszni indult. 'S az
eredményre nézve nincs közte különbség , e' tábla bármelylyik rendszer
alapjain emelkedjék

; ha a' tagokat a' kormány nevezi ki, 's a' nép gyön-
ge, a' kormány csak sokszorozta magát, elleid)en ha ers a' nép, ciuíck

képvÍHcli mellett hatalmuk som lehetvén, ártalmatlanok; hol pedig a'

l'rendi jog apáról íiura száll, benne azaz észelleni van, miképen o' s^ttbáiy
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fölteszi, hogy miden frendi, törvényhozónak, azaz gazdagnak, okosnak,

jólelkünek, mint minden nemes, katonának, azaz bátornak, ersnek és

puptalannak születik 'stb." 's lia a' közvélemény eltt már feltn volt az

ellentét a' születési és választási alapon nyugvó házak között : menynyi-
vel inkább feltnnek kellc lenni e' különbözésnek, midn 1848 közepén
az els nemzeti képviselház eltt nyiltak meg a' pesti redoutterem ajtai.

Ugyanakkor a' frendi ház is egybeült , a' régiségek gyjteménye kö-

zött, a' múzeum épületében. A' forradalom ugyaniá, melyly Magyarország
közjogi viszonyait átalakitá; érintetlenül hagyta e' testületet. Csak tagjai

között tnt föl némi változás. A' fispánok székeiben olyly arczok valá-

nak, miket addig az alsóház ellenzéki padjain szoktunk meglátni. De
halljuk a' lapokat. ,,A' rcdoutterembl a' régiség gyjteményébe, a'

múzeumba vezetjük olvasóinkat : irta a' P. Hirlap. Min ellentét : Amott
népképviselk , itt rendek és pedig frendek. Milyly anachronismus

!

Azonban legyünk egy kis türelemmel. Ha biztosítva lesz, mi már ki van
viva, azután folytassuk az épitést, az ujabb kor szelleme szerint; ves-

sük le majd az elkorhadt tett az uj épület diszes falairól 'stb. 'S a'

frendek is érzék és kifejezek els öszszejövetelök alkalmával tüstént,hogy

a' felsház, akkori alakjában többé nem állhata föl. Minélfogva Beöthy
Ödön, bihari fispán indítványára magok a' frendek szóliták föl a'

ministeriumot, hogy a' felsház uj alapon rendezése iránt , a' kor igé-

nyeihez alkalmazott javaslatot terjeszszen el. Fontosabb dolgok akkor

háttérbe szoriták e' kérdést. 'S a' felsház , régi alapon fenmaradt, abnor-

luis helyzetében jelentéktelen, és gyakran egészen elkésett viszhangja

a' képviselház nyilatkozatinak. Részint a' helyzet kellemetlensége miatt,

melylyben a' született törvényhozók találták magokat a' nép választott

képviseli irányában, részint azért, mivel nem örömest siettek a' tanács-

terembe, kik pár hónap eltt (1848 apr.) alig várták, hogy elszólhassa-

nak : csak igen kevesen gyltek öszsze , fleg miután az országgylés

Debreczenbe tétetett által. Alig lehete itt, a' tagok kevés száma miatt,

frendi ülést tartani. 'Se' körülmény nem kis részben folyt be arra, hogy

a' Madarászféle féktelenebb elemek ellen mérsékeltebb párt nehezen ala-

kulhatott. És midn ekkép a' felsház ugy szólván magától elenyészett,

nem csuda, ha a' lapokban és már kormány tagjai között is olyly hangok
emelkedtek, melylyek a' felsház megszntetését kívánták. Szemere köz-

lönye, a' ,,Respublica" általában minden felsház ellen izgatást kezdett.

'S Szegeden már csak a' képviselház gylt egybe. Felsház nem
volt. — y.

Felsö-IWagyarországi zeinlülés 1831. Sokan politikai irányúnak

vélik e' zendiést , azonban minden közbejött megyei és kormányi nyo-

mozások mellett is, e' zendülés valóságos okául, a' Kárpátok aljában , a'

gallicziai határszélekliez közel lakó idegenajkú népfaj helytelen és fonák

gondolkozás-módját, lehet venni. Zemplén vármegyének a' homonnai és

göröginyei járásaiban kiütött zendlésrl szóló vizsgálati jegyzkönyve,
egyenesen ugy beszél ezen lázadásról, mint orosz sympathiák következ-

mény érl's hogy ezen rendetlenségnek és zrzavarnak munkába vételére,

a' méreggel való vesztegetésnek hirlelése és elhitetése csak rügyül
használtatott , mélvebben fekv politikai czélok elfedésére. Arronban e'

16 *
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vélemény put^zta gyanú színében jelenik meg 's a' lázadás okát a' rakon-

czátlan nép ostobaságában kell találnunk. Különös tünemény , hogy e'

lázadásban igen kevés magyarajka nép vett részt, a' teles szám , st az

egész zendülés a' tót lakossiig közt volt elterjedve, melyly népünk józan

gondolkozásmodjáról és tiszta felfogásáról tesz tanúbizonyságot. — A'

mint hazánkban a' görcs-mirigy (cholera) kiütött, siettek a' megyei ható-

ságok ment rendeléseket tenni. Ezen rendelések ellen a' néj) felzúdult

és elégületlenséget mutatott. Az ország határszélein felállított katonaság-

ról azon hir keringett , hogy az országot elfoglalni akaró ellenség meg-
gátiására állíttattak fel. Némcllyek a' pestis clhiresztclésének is azt az

okát adták , hogy az az ellenség elrémítésére terjesztetik; majd meg azt

beszélték, hogy az elszaporodott köznépet a' vagyonosabb osztály méreg-
gel akarja kiirtani. Ez utolsó volt a' legdivatosabb hir. E' vélemény leg-

inkább az úgynevezett szoták tótok közt kapott lábra , kik aztán az ivó-

víznek, kenyérnek, sónak, st még az utaknak megniérgezését is liirlelék.

Ezen elítéletet növelte a' zendülkben azon körülmény, hogy leginkább

a' pórnép njértékletienebbül él osztálya halt. A' zendülés gyulasztó szik-

rája gyanánt szolgált egy kassai orvos magaviselete , ki a' görcs-mirigy
gyógyítására használt , és akkoriban elhiresedett risniut porokat , ment-
szerül az egésséges gyermekeknek is beadta , kik közöl késbb többen

haltak meg a' j>estÍ9 következtében. Ezen orvos az éretlen köznép által

az utezán megtámadtatott , 's mivel Kassa , Fels-Magyarországnak fö-

keresked városa , a' szomszéd megyék jání-kel lakosai által elterjedt

hire. Elsegélték a' hirek terjesztését olylyanok is, kik ugyan a' mérgesi-

tésnek egy esep hitelt sem adtuk , de a' zendülés által , gazdagulásukat
reménylték. Ezen bujtogatások eredménye volt, iiogy a' köznép jobb;ígyi

kötelességeit elhanyagolta. Azt a' hirt is koiu)lták , hogy az orvosoknak
és zsidóknak minden méreggel elvesztett emberért 5— 10 frtnyi díj íizet-

tetik a' megyei törvényhatóságok által. Növelték a' köznép balvélekedé-

sét némelyly járó-kel közkatonák, kik háborús híreket terjesztettek. A'
legels zendülés és nyilvános engedetlenség l8ol-dikl jul. iá-ikén Abauj
megyével határos Szécs-Keresztur helységében történt (Zem{)lén), 's ott

vette a' tiszti nyomozások szerint eredetét, hogy Lrinczfy nev ügyel
biztos, emiitett napon átmenvén nevezett helységbe, mivel a' görcsmirigy,

a' körülfekv helységekben már elterjedt; itt is vesztegl és kórházat,

egyszersmind uj temett rendelt, a' helybeli uraság tiszttart()jával egyet-

értve. Ennek hire futamodván, a' helység hitesei tüzesen mentek a' tiszt-

tartó házára, a' hol a' l)lzto8 is szállva volt. Itt felhevült szóváltások mán,
a' biztosra rohantak, megmotozták , van-e nála méreg ? 's mindamellett,
hogy semmit sem találtak nála , a' falu végen lev veszteglházba hur-
czolták, honnan csak a' lielybcll tisztelend jiitíilhísára bocsátották el. A'
járásbeli szolgabirc) , másnap , e' dologban vizsgálatot teend , Szécs-
KercHztnrba iiidnlt, hanem a' lakosság l)e nem eresztette. — Ugyanezen
idtájban liálkórz, helységében, Horváth Antal fszolgabíró hivatalos ren-
deléseinek a' helység egybegylt lakosai nem csak nenj engedelmesked-
tek, de ellene dor^mgra keltek. — Július 27-én a' bodrogközi ki'iidetbeii.

Sient-Hlarja helységében szinte lázatlásra lobbantak a' lakosok , kik u'

megyei biztoctt én az uraság ispánját megfogták, megverték 's vulhittúk,
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miért vesztegetik niéi*eggel a' köznépet, aztán megkötözték és rizet alá

vették ket. A' szentmarjaiakról késbb azon liir terjedt el, Iiogy nemcsak
Zemplénnek, de Abanjnak is némelyly helységeit szántszándékkal lází-

tották fel. A' vizsgálatok után következleg világosodott ki a' dolog :

Szent-Marja a' kassai megyés püspökség uradalmához tartozik 's ekkor
helytartó által kormányoztatott; a' helység lakosai 19-ik julins táján, egy
lakost az élet dézmálásának tárgyában kérclemlevéllel küldöttek Kassára,

ki átadván a' kérlevelet , egy boltba méné fszer vásárlás végett , hol a'

jelenlevk , a' fentebb emiitett orvosról és mérgesitésrl beszéltek. A'

szentmarjai ember figyelmessé lett , 's hazafelé útjában , több helyeken

elbeszélte hallomásait; a' többek közt egy szécs-kereszturi obsitos kato-

nával találkozott , kinek a' dolgot elbeszélvén , a' katona elhitette vele,

hogy a' kormány és megye elöljárói valósággal gyakorolják a' mérgesi-

tést, mivel az egész ország ugy körül van véve ellenséggel, mint egy kert,

's ennek rémitésére terjesztik mérgesités által a' pestist. A' szerencsétlen

kérlevél-hordó kábult fvel és iszonyú félelmek közt érkezett Szenl-

Marjára, hol az egybegylt lakosságnak a' dolgot eladta. így történt a'

biztos és uradalmi ispán elfogatása. A' járásbeli fszolgabiró Tárczy nev
csendbiztos által csilapitotta le a' lakosokat. A' csendbiztos megjelenése

eltt a' birák több lakosokkal együtt /?áf/ helységbe mentek, ott kér-
levelet Írattak a' püspöki helytartóhoz, melylyben elj^anaszolják, hogy
ket méreggel étetik. E' levéllel két embert, nyomban Kassa felé inditot-

tak. A' kérlevelet viv két ember utjokban, mindenütt a' lázadásról

beszélt , a' kér-leveleket is mutogatták több helységekben. K' körül-

mény még inkább növelte a' felsbbség elleni gyanút és gylöletet. —
Július 3 1-én Isé;-' helységében (hol a' rádi kérelmezk keresztül mentek),

egy leánykának szóbeli eladására, hogy az ivókút mellett egy zsidót látott

állani, ki valamit a' kútba hintett, melyly eladást a' leány atyja és mások
azzal szaporítanak, hogy a' víz a' méregtl lánggal bugyogott; öszsze-

futott a' nép és a' zsidókat rakással hurczolta a' biró házához; ennek hire

menvén, a' szomszéd helys<'gekbl többen jöttek Iséphe , hol egy Fánk
nevezet jobbágy , ki furíangosságáról igen ismeretes volt a' vidékben és

nagybefolyásu a' köznépnél , az egybegylteket lázadásra unszolta , hogy
az urakat üldözzék. Pauk a' legnagyobb kétszínséggel és alattomosság-

gal vitte lazításait; az urasíigí)k eltt ostoba koholmánynak mondta a'

mérgesitést , a' köznép])el ])edig igyekezett azt elhitetni, öszszeköttetésbe

tette magát a' körül fekv helységekkel. Mikor az elfogott biztost kínozta

a' nép, hangosan kiáltott : ,,ne üssétek", a' néphez fordulván pedig, ezt

monda : ,,lassan", azaz : ,,ne üssétek lassan." Ez a' ravasz ember, kinek
czélja volt, könynyen meggazdagodni, kisérleteket tett a' kisebb számú
katonaság megtámadására is. Pank írástudatlan, de sok természetes ész-

szel és ügyességgel bíró ember volt, az ország' állapotáról , rósz képzele-

teihez alkalmazva szeretett beszélni borozás közben a' korcsmákban ; a'

nyughatatlanoknak tanácsadója volt mindig; kisebb mértékben bírt bátor-

sággal, mint ravaszsággal. Pelenyézcn múlt ki. August 2-kán egyszerre

két helyütt ütött ki a' zendülés, t. í. Mihályi helységben és Terebes mez-
városában. Mihályi helységben t. í. azon hír terjedt el , hogy Iséphcn az

elfogott biztos kivallotta a' mérgesitést , 's hogy reá nyolcz helységnek
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megétetc'.so lenne lnzv:i (melyly vallomásra Lörinrz-fi/ hiztost a' legnagyobb
kínzásokkal sem blrhnllák) a' lakosság íelzúdult , Bittta Pál táblabíró

házát megrohanták. IMiigát a' megye els alispánját, Dokus Lászlót, ki

Velejte helységében, álland(> küldöttséggel kormányozta a' megye sürget
dolgait, 's Miháli/i helységébe kisebb gylést hirdetett; a' lakosság útját

állván, be nem eresztette, még személye is veszedelemben forgott. Egy,
Galambos Antal nev koros ember és magyar nemes, ki több nemesi fel-

kelésekben részt vett , sókat tett a' dühös nép feltartóztatására , bátor

beszéde és viselete által , ki az alispán koesijára felülvén, mellékutakon,

a' felzendült Lasztócz, és Legénye helységeket kikerülte. Ekkor jött a' hir,

hogy Terebes mezvárosban is kiütött a' zendülés, és hogy itt volna annak
középpontja, honnan a' lázadók rabolni, gyilkolni kijárnak. A' megye els
alispánja Ij/ielyhen azonnal kisgyülést tartatott, melylybl egy küldött-

ség neveztetett ki a' zendülésnek szelid móddali lecsendesitésére , egy-
szersmind sürgönyök mentek az illet felsségi helyekre, katonai er sür-

getése végett. Balásháztj János táblabiró, és a' magy. akad. rendes tagja

(ki e' zendülés történeti adatait öszszeszedte , 's egy kis kötetben ki is

adta. Pesten 1832), 's óhit esperes Jakovics János ftisztelend, küldet-

tek el a' mihályi és terebesi zendülk lecsendesitésére , egy század kato-

naság kíséretében , kiket Tonisics Imre kapitány vezénylett. A' ftiszte-

lend ur , a' gylés határozatához képest segrestyését és énekljét is ma-
gával vitte, kik a' kocsi bakján foglaltak helyet. C.vör</ó'« találkoztak Tomsics
kapitánynyal, ki csaknem egy mérföldnyi hoszszaságu rvonalból szedte

öszsze katonáit 's indította Terebes felé. Terebesen akkor, Ábrahámy f-
hadnagy , néhány Friedrich Wilhelm ezredbeli huszárral állomásozott, ki

a' zendülk által megtámadott szerencsétleneknek sokban segítségére

volt, fortélylyal sikerülvén neki azokat a' néptl, rizés szine alatt,

magához venni. A' zendülk közt, különösen egy Lupihuszka nev tót

rakonczátlankodott , ki az evangyéliomi magyarázatok ellen is kikelt, 's

azt állította , hogy olyly idben élünk , melylyben már a' papoknak sem
lehet hitelt adni. Midn a' felkelk a' nem sokára megérkez katonaság-

gal fenyegettettek, egy lUarati nev ember azt viszonzá : ,,inkább kivan

golyóbist, mint méreg által jneghalni." A' nevezett küldöttség , a' katona-

ság segedelmévej lecsillapította pillanatra a' lakosságot ; Brányi cadet

ötödmagával a' szomszéd Jtiiylrsz helységébe rendeltetett, melyly szinte

fenyegettetett a' felkelk által. Ez a' cadet ur , késbb Varanóná] igen

vitézül viselte magát a' zendülk ellen. — Kelecsenyben egy nemes asz-

szony lázította fel a' népet 's azt mondogatta, hogy ezentúl lenne Kele-

csenynek földesaszszonya, a' honnan minden földesúri tartozásokat elen-

ged; a' faluban öszszegyüjtütte a' pórnépet, behívta a' mezei munkásokat
és saját vezérlete alatt, rohantatta meg az urasági házakat, ezek közt az

//o."f/Yíí/-házat, kit magát ütötték verték, egy betig (i;it pedig iialálig

kínozták. Egyszerre rsak elterjedt a' zendüh-s (ierrsélyen , Yelejién és

Toronyán , ugy hogy a' megyei küldöttség Mihályiba sem mehete többé,

a' honnan viszszatért Ujkelybe. A' középponti kormányzó küldöttség fel-

szólítására, másnap mindjárt 400 end)er áUott fegyverben, az els alispán

töltéseket rendelt l'dlakvól. — l*jzen védeleníserrg I különbö/ századra

volt leiosztva 's három napig maradt együtt, n\el a' Terebes vidéken
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öszszegyülekezett nagyszámú katonaság a' lázadást elfojtván, szolgálatuk

feleslegessé vált. A' terebesi zendülés indítói: Illavali, Sz-kacsik és Kosty

nev parasztok voltak , kik mintegy 2000 embert gyjtöttek magok
körül, kik dorongokkal, botokkal, vasvillákkal és fejszékkel voltak fel-

fegyverkezve, függetleneknek nyilvánították magukat a' vármegyei fel-

söségtöl 's megrohanták az urasági kastélyt, felfogadván, liogy minden
nyírott fej embert kiölnek. Ekkor törtéiit az , hogy Ahrahán^y fhad-
nagy, ki mintegy 10 katonával volt mindöszsze a' városban jelen, a' fel-

kelket rábírta, hogy minden foglyot rizete alá adjanak. Ez ciltal sikerült

több elfogottak kiszabadulása. A' zendülk az urakat és zsidókat min-

denünnen öszszehurczolták 's szoros pínczelyukakl)a zárták.

Aug. 4-én Bodzás-Ujlakou , KisZ'léhen nem kevesebb dühlu'l tört ki

a' zendülés. A' zsidókat ezen helyeken is rémiten öszszekötözték. Eleinte

közmegegyezéssel elhatározták, hogy a' zsidókat elevenen megégetik,

melyly czélból a' gyepre szalmát is vittek ki , 's a' zsidókat foghelyeikrl

kiindították, azonban urodalmi számtartó Danrs János íía javallatára, ki

a' felkelknek jegyzi szolgálatot tett , Torebesre küldöttek a' foglyokat.

Ugyanezen napnak liajnalán Qj^y nagy csoport felzendült ujhUíi pórnép,

Kiszte és Gerecsely helységeire rontott. A'zendülket Obsnics nev fiatal

paraszt vezérletté , ki midn épen egy nemesi telekre rohant, agyonlöve-

tett. A' nép részint a' méregkereséssel, részint rablással 's a' házi eszkö-

zök öszszezúzásával foglalkozott. Poczkd orvost a' kis-rúski lázadók el-

fogták , saját kocsijának bakjára kötötték, a' hitesek a' kocsiba ültek és

gúnyolták, 's végre olyly bízonyságlevél-adására kényszeritették, melyly-

ben a' vidék több uraságaí ugy valának megnevezve, mint méregétetk.

Ennek következtében sokan elfogattak az urak közöl , kik nagy részben

Terebesre vitettek. Itt öszszeütközés is történt a' zendülk és katonaság

közt; a' Vacquant i^e\et visel gyalog-ezred századának fele, t. i. akkor

érkezett a' tudvalev helyre, mikor épen egy csapat bulkai zendülk fog-

lyaikat oda hurczolták. Á' leikelk közöl tízenegyen estek el. Ennek híre

elterjedvén, kezdtek a' felkelk szelídebb gondolatokra térni. — A' nagy-

mihályi kerület zendülésében néhány nyugtalankodó nemesek is kevered-

tek, kik a' meggazdagodás reményével kecsegtetek magokat; ugyanezen

kerületben több szép példái történtek a'józanságnak és hségnek; például

a' lazonyi bíró , a' zendülk által küldött izgatókat a' faluból kizte; a'

nagy-ráskaí bíró szinte csendességben tartotta meg a' maga népét. — A'

zendülés sokkal nagyobb dühösséggel ütött ki a' sókuti kerületben 's

borzasztó öldöklés- és rablással volt egybekötve. Ide is Kassáról szivár-

gott át a' mérgesítés híre. Mernyiken fiz cvang. papot agyonütötték;

Csicsókán Leánfy urat megölték, azután Csáklyóx'a rontottak, hova akkor

érkeztek a' zamutói , rudlyóí, sókuti, gyagosí zendülk is; Csáklyón b.

Meskóné kastélyára rohantak , vejét Szegy Imrét hallatlan kínzásokkal

végezték ki , a' bútorokat pozdorjává törték. A' görögényei és homonnai
járásokban is kitört a' zendülés. Kelesét a' zendülk meg akarták támadni,

de />. Zahlhausen , nyugalmazott ezredes czélirányös rendelkezései feltar-

tották a' raljló-csoportokat. Homonnára egy fél század katonaság érke-

zett , melyly elrémíté a' felkelket. Végre gr. Mailáth Antal fispán és a'

görcsmirigy tárgyában kirendelt királyi biztos erélyes intézkedéseinek



248 Fcls-]Ma<^yarorszíigi zciuUilt^s.

Hikeriilt katonui ervel a lázadiíst cliiyoimii. Ila a' lec'í?ilaj)itá.s olylyan

íryorsan nem ment, mint a' lázadás elterjedése, okát nem a' rendelkezések

hiányában , mint inkáhh azon körülményben kídl keresni , hogy olylyan

hoszszu és keskeny megyében mint Zemplén, sok bajjal járt a' katonasá-

got öszszevonni , 's e' kevés számú katonaságban is nagy jnisztitást tett

a' ííörcsmirio'y. — A' le«borzaszté)bb dúlások és véreniízések Zamuton,
Mernyiken ósCsákii/ón gyakoroltattak. — A' csáklyói gyilkosság és rablás

alkalmával Nctnlij Gáhonié aszszony is jelen volt a' kastélyban leányával,

ki betegen feküdt egy oldalszobában. Kiiohhívch nev rabló ide is betört,

de a' beteo; által meoilletüdvén, leült az á^y mellé, meíísimooratta a' bete-

get 's a' többleknek parancsolá , hogy kímélettel viseltessenek a' beteg

iránt. — A' felkelk kevés ellenállást mutattak a' katonaság irányában,

nagyobb részint szétmentek vagy elfogattak. Agyagos helységben pró-

báltak ellenállani Hamza Lajos vezetjök alatt , ki nagyszámú zendülk
élén védelmi állásba tette magát a' helység temploma körül; Simonfi/ f-
hadnagy, ki kevés szánni embereivel Zí/«/?//íh'ól jött ellenök, tüzet adatott

a' felkelkre, azután rohamot parancsolt, de a' felkelk be nem várták a'

szuronyokat. Az egész felkelésbl az látszik, hogy az legkevésbé sem volt

rendszeres lázadás , st inkább a' köznép mivelctlenségébl eredett.

Zemplénben többeket végeztek ki a' rablók és gyilkosok közöl. Sokan
elszántak és merészek voltak az utolsó pillanatokban is, találkoztak oly-

lyanok, kik végóráikban szívökre kötötték feleségeik- vagy rokonaiknak,

igyekezzenek gyermekeiket jól nevelni, ne hogy a' tudatlanság miatt

szerencsétlenségbe rohanjanak. — A' zempléni els zendülésekkel szinte

egy idben ütött ki Abaujban is lázadás. Aug. 3-dik és 4-dik napjaiban

Újvároson , Szalánezon a' pórnéj) földesurainak az engedelmességet meg-
tagadta, de a' Kassáról hirtelenében érkezett katonaság elfojtotta a' láza-

dást. Az isipi flázitónak, Pauknak, is volt befolyása a' szalánczi zendü-
lésben. — A' lázadás sokkal borzasztóbban ütött ki Szepes megyében.
Ide is Kassáról került a' mérgesités hire, nevezetesen hliiknó helységbe.

Itt mutatkoztak elször az engedetlenség és rakonczátlanság nyomai.
Klukno és Richno közt egy kisebb katonai rvonat vala felállítva , Mihál-
kovics alhadnagy vezénylete alatt. Katonái közöl egy káplár, ki öszsze-

köttetésben állott a' zendülkkel, alhadnagyát is méregétetnek adta ki,

kit a' felbszített nép, midn vacsorálni ment volna, elfogott, AVo;/í/)0(7</-a

vitetett, hol szemei kiszurattak, fülei 's orra levágatott, teste darabokra
szeletett, .'s az utczán szétszóratott. Gr. Csáki/ Károlyt is, Szepes fispán-
ját, midn Lcsére ment volna , a' szepes- váraljai hetivásáron leütötték

lováról, egy tót csizmadia lármájára, ki a' grófot méregétetnek mondta "s

csak a' véletlennek köszönhette szabadnlását , egy elszánt ])olgár t. i.

testével takarta el a' lováról lefordult grófot, és aztán ugy szöktette meg
álruhában. SswíK-sánban ésOtlorinhan is többen levének a' zendülk áldo-

zatává. A' közbátorság tekintetélxil Lcsén a' fiatalság és polgárság fegy-

verre keltek ; a' zendülk mindenütt fntottak a' katonasiig eltt. — Fel-

éledt a' zendülés szikr;ija Sáros megyében is. Ang. 7-kén egy , líahatin

Jiálinl nev lázító ment által Nagyriléz^ nev Siíros megyei helységbe , ki

a' lakosokat anynyira felingerlette , hogy a' helységben lakó uraságokat

rizet alá vették. EpcrJcsvCA azonban gr. Csáky Snnil()r vezetése alatt.
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egy félszáziul veiules katonat^ág és (iO felkel neines küldetvén , íelszaba-

(litá a' foglyokká tett uraságokat, a' szepesi lázitót pedig felakasztatta.

Ennek hire megakadályoztatá Sárosban , a' több helyen lobbanóban lev
lázadást. — Gömör megye sem maradt menten a' lázadás behatásaitól, de

még keletkezése kezdetén elfojtatott. Aug. 10-dike táján t. i. Rozsnyón,

éjszaka egy, Keviczky nev gyógyszerárus segéd, az éji-örök által, egy

utcza szegletén fekve találtatván, és megszólittatván : ki légyen? mámo-
rában azt felelte : hogy ö a' cholera, melylyért az éji-rök által elfogatott.

Másnap ez a' dolog, mindenféle csodás hozzátételekkel beszéltetett a'

köznép által. Ez csoportozásokat szült, 's anynyira ment, hogy a' nép, a'

városházánál fogva tartott gyógyszeráriis-segédre rohant, 's vallatni

kezdte, kik legyenek a' többi méregkeverök? Az elfogott semmit sem

vallott, melylyen felboszankodván a' csoport, a' gyógyszerárust fojto-

gatni kezdték ; de ekkor sem csikarhattak belle vallomást ; azonban kin-

jában több idétlen hangokat ejtvén , ezeket a' sokaság arra magyarázta,

hogy Hámos nev gazdag birtokos és MadarásX' gyógyszertár-tulajdonos

lennének a' méregkeverök , kiknek házait 's a' gyógyszertárt azonnal

megrohanták és kirabolták. Dél tájban a' csoportok zsákmányaikkal szé-

ledni kezdtek, miután erre a' város tekintélyesebb elöljárói által felszólit-

tattak , és csila])ittattak volna. Egy nagynehezen öszszeállitott szakasz

gyalog katonaság azonban legtöbbet tett a' nép lázadt kedélyének lecsi-

lapitására. A' város vagyonosabb és józanabb lakosait fegyverre szólítot-

ták. A' lázadók közül többen elfogattak. Gr. Sz4rmay Isiván megjelenése

's erélyes intézkedései pedig végképen helyre állitották a' közbátorságot.

Az elfogottak közül késbb négyen bitófán haltak meg lioz-snyó határán.

•— Különös dolog, hogy egy ember sem keveredett ezen zendülésekbe , ki

újságot is szokott olvasni ; azon kevés Írástudók , kik belekeveredtek,

kevéssel tudtak, értettek többet az írásnál és olvasásnál, 's nem politikai

izgatások — mint sokan hivék — vitték ket a' zendülésre. A' zendültek

egész tömege, a' legtudatlanabb pórnépböl állott, melyly részeg fvel

rohant a' veszélybe ; hogy ehhez elégületlenség érzete is csatlakozott,

tagadni nem lehet. Mint már emlitve volt, a' zendülök legnagyobb része

szoták tótokból állott ; keveredtek ugyan magyar helységek is bele, hanem
ezek sehol sem követtek el gyilkosságot. Az ó-hiten lev tótság is gya-

núba vétetett , de ezek közül igen kevesen keveredtek a' zendülk köze

;

a' határszéli nagyszámú orosz népesség csendesen maradt. A' felzendült

megyékre kiterjesztett nagy tiszti nyomozásokat b. Eötvös Ignácz vezette.

Nagyrészben e' zendülés politikai következményének lehet mondani,

hogy az 18oV6-cliki országgylés a' jobbágyok sorsa javítását sürget

szükségnek tekintette, 's az úrbéri törvény elkészülését síetteté. — Sz.

Fényes Elek szül. 1807. Csokajon, Bihar megyében, jó nemes család-

ból; 1814-tl Debreczenben, 1822— 24-ig Nagyváradon, 1824—26-ig

pedig a' pozsonyi akadémiában tanult. 1829-ben tette le az ügyvédi

esküt, 's 1830-ban mint távollev követe, jelen volt a' pozsonyi ország-

gylésen. Ezentúl minden idejét régi kedvencz tanulmányaira, u. m. sta-

tisticára, földleírásra, státusgazdaságra fordítá , 's elkezde adatokat gyj-
teni Magyarország terjedelmes leirásálioz, e' czélból több utazást tevén

a' hazában. 1831-ben bihari jószágán, 1832-tl 3fi-ig pedig, miután meg-
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házasodott, Pozsony niewyében vette lakását , 's ez idszakot részint
Sarosfalváu

, gazdálkoilá.shaii , részint Pozsonyban az orszáíígyülésen,
részint végre utazásban tíHíé. 18o(!-tól lógva Pesten lakott, 's irodalmi
és egyéb közügyi tárgyakra tbrditotta minden idejét, élénk részt vett az
egyesületi életben, 's késbb az iparegylet 's védegylet igazgatója , a'

nemzeti és radieál kör szeretett elnöke, csaknem minden egyesideti választ-
mány tagja; l(S4o-ban a' gazdasági egyesület eladója, a' gazdaság, keres-
kedés 's iparügynek organmnul szoígAló Ismertelö czim , és ismé-t.az
IparegyesiUet által alapított Heti lap szerkeztje, 's irodalmi érdemeiért
már 1837-ben a' magy. akadémia lev. tagja 's több, megye táblabírája
lett. Munkái: MagiifH'országnalí's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mos-
tani állapofja síatistikai és (jeographiai tekintetben (1839—40; 6 kötet-
ben, 175 ivre, 's 2828 lapra terjed numka) melyly csak hamar második
kiadást ért, 's az akadémia által 200 aranynyal jutalmaztatott; Magijar-
ország statistikája (Pest 1842, 2 k.), melyly 1844-ben szinte akadémiai
nagy díjt nyert, 's több fiskolában, kézi könyvül használtatik; Közönsé-
ges kézi és iskolai atlasz {Pest 1845); Enléiiji Jánosx\ak „Nemzeti ipa-
runk'' czimü müvét bvitve 's jegyzetekkel adta ki (Pest, 184G); Magyar
gazda tiszti néi-tár (Pest, 1848) ;' Lipcsében szabad szellem czáíblatot

nyomatott Wildner bécsi jogtudor „Magyarország hátramaradása^' czi-m röpirata ellen, alaposan, mert számtani adatokkal , zúzván öszsze

ennek nagykép, öiitetszelg, pedig légbl kapott okoskodásait. Jeles

értekezések, bírálatok, 's eo'véb czikkek vannak továbbá tle az eoy ideiij
'II 1 < • • •

általa szerkesztett gazdasági, 's iparügyi lapokban ; nevezetesen az Ismer-
tether\, melylyet 1838 év második felében szerkesztett, Békés megye és

Szentes városa gazdasági tekintetben, a' fiilneki uradalom Morraország-
ban; értekezés ,,a' foldmivelés akadályairól'' „az üszögrl" a' Juhok ke-
ringöségéröl" 'sat. Társalkodóban : a Minimum 's Maximumról-' továbbá
a' Tudománytárban, Pesti Hirlapban , Magyar Gazdában, Heti lapban,

Ujahbkori ismeretek tárában 'sat. Fényes Elek , a' magyar hazának
épen olyly szerény, mint hasznos és lelkes polgára, valóban sok oldalú

erdemek által vivta ki magának azon népszerséget, melylyben általáno-

san részesül. Neve minden magvar eltt ismeretes, ki hazáját alaposan
ismerni kivánja, 's ki átlátja a' Nagy Károlytele felkiáltás fontosságát;

,,Adatokat kérünk szépen, adatokat""! Statistikája és földirata hangyaszor-
galom, 's vas kitartás eredménye, melylynek a' lehet legnagyobb hsé-
gen 's részletességen kivül férdeme, hogy pártatlaiud, részrehajlatlanul

's a' nemzeti hibák legyezése és vak bálványozása nélkül ugyan , de
hazafi érzelemmel 's meleg részvéttel Íratott, a' nú e' jeles munkákat igaz

magyar emberre olyly jótékonyan hatva, különbözteti meg az iílegenek,

vagy idegenekhez hasonló érzelm, 's idegen ajkú belföldik által fertle

felfogással, elcsavart adatokkal, 's hamisitás(»kkal tömve irt statistikai

ferrzch'sekth A' ki tudja menynyi fáradságba kerül nálunk , keleti faj-

nál, a' statistikai adatok gyjtése, menynyi nehézséggel, hanyagsággal,
titkolddziissal , elítélettel kell a' gyjtnek megküzilenie : n>éItíínyolni

fogja Fényesnek vállalkozó szellemét, ügy iránti lelkesülését, 's állhat;. (os,

fé'rHas kitartását, melylyel e' numkát létrehozá. l^^nnek áldozá fel egéssé-
gét, niclyly n'glbb id óta gyengélked. Fényes uuiidiáit, a' tis/.ta 's jói'.an
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hazafiságon kivül, szilárd igazságszeretet, szabad, haladási szellem, okos

talpra esett combinatio jellemzik ; nyelve világos 's népszer. Ezen tulaj-

donainak köszöni, hogy Földleirása és statistikája mindenütt kézen fo-

rog 's csaknem minden házi könyvtárnak nélkülözhetlen czikke. Mint a'

budapesti, 's késbb csaknem egész magyarországi értelmiség szinét ma-

gában foglaló Körnek elnöke, népszerségének 's a' politikai térre is

foganatosán 's erélyesen kiterjed hatályosságának tetpontjára jutott.

Vezetése alatt ezen kis alapon támadt egyesület diszre, 's erre emelkedett;

a' müveit és egyszersmind nemzeties társalgás gyülhelye, mindennem
hazafias vállalatok, indítványok, aláírások középpontja , a' szabadelmü

eszmék 's törekvések tzhelye lett. A' védegylet igazgatását csak akkor

vévé át, midn ezen egylet már pályáját lejárván, közel volt ahhoz, hogy

közepében. A' m. ministerium alatt a' belügyi tárcza statlstikai hivatalá-

nak fnöke lett. 1849 tavaszán a' pesti vésztörvényszék elnökségét vál-

lalta el, de ezen hivatalában mindig a' szelíd emberiség szelleme vezeté.

Senkit halálra nem itélt, többeket megmentett szavazatával, 's ezért, bár

1849 octoberén az Újépület foglyai közt ült , felmentetett 's szabadon

bocsátatott. Azóta, gyengélked egészségét ápolva, de folytonosan dol-

gozva, gödölli tusculánjában 's Pesten éldegél. — Y.

Fenyitö-jog 1. Büntet-jog.

Ferdináiid (Károly Lipót Ferencz Marcellln), mint austriai császár I.,

mint Magyar- és Csehország királya V., legidösb fia I. Ferencz császár-

nak, ennek Mária Terézia szicziliai föherczegnveli házasságából, szül.

1793. apr. 19-én Bécsben. Kora ifjúsága óta testi gyöngeségbensinldvén,
azonkívül még azon férfiak választásán sem volt oka örülnie, kikre szellemi

els fejldésének vezetése bízatott, vagy a' kik késbb, t magas rendel-

tetése felé vezetendök, legközelebbi környezetének élére állottak. 1815.

a' birodalom több tartományait utazta be , köztök Magyarországot is, 's

azután Olaszországba, Schweiczba 's Francziaország egy részébe tett

kirándulásokat, mik igen kedvezleg hatottak egészségére 's szellemére.

Legkedvenczebb tanulmánya a' heraldica 's mtan (technológia) vala. A'

belföldi ipar iránti különös elszeretetbl természeti és mvészi tárgyakból

álló gyjteményt alapított, melyly késbb a' jeles mtanász Kees által

ízletesen rendezve, a' császári palotában állíttatott fel. A' mtanon kívül

nagy érdekkel bírt eltte a' mezei ipar 's általában mindaz, a' mi a' status

anyagi erejének emelését mozditá el. A' kormányzatiban részt mint korona-
herczeg csak anynyiban vett, hogy 1829 óta meglátogatá a' státustanács

üléseit 's Ferencz császár némelyly kisebb érdek tárgyak aláírásával 's

elintézésével bízta meg. 1830. Magyarország izgatott állapotát megszün-
tetend 's ezáltal egyszersmind a' monarchia állandóságát biztosítandó,

Ferencz császár rábírta a' magyar országgylést, hogy a' koronaherczeget
magyar királynak megkoronázza. Kivánata köztetszéssel fogadtatott,

mert Ferdinánd nevéhez sok heves vágyak 's remények valának csatolvn,

miknek teljesülését most bizonyosnak, legalább valószinüebbnek hitték.

'S F. 1830. sept. 28 mint „fiatalabb király" (rex junior) megkoronáztat-
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v<in, letevt^ azon beiktatási esküt, mit atyja Ferencz 1792. esküdött. Az
.'>(),( )0() db. aranyból áWó uenizeti tiszteletdíjt részint némelyly magyar
községek, részint a' felállitaiub) m. akadémia lolsegélésére ajánlotta. De
a' fiatal király minden akkori népszersége daezára sem segithetett a'

közbajokon, a' koronázás által a' közügyekbe nagyobb befolyást nem nyert,

's minden ngy maradt, mint v(>lt régen. 1831. íebr. 27. nül vévé Maria
Anna Karolina Pia herczegnöt, Victor P'immanuel szard király leányát,

melyly egyébként boldog házasság, mind ekkoráig gyermektelen maradt.

18o2. nyarán történt a' Keindl Ferencz nyg. kapitány által elkövetett

merény, ki ki nem elégitett önzéstl ösztöuöztetve, a' fiatal királyra— midn
épen a' badeni közhelyeken sétálna— egy pisztolyt sütött, melyly azonban
nem talált. A' közönség részvéte élénken nyilatkozott e' ténynéí F. iránt,

mi még inkább növekedett, midn ez a' tettes életének is megkegyelme-
zett. 1835. mart. 2. meghalt Ferencz császár. Mindjárt trónra lépése els
idejében jeleit adá Ferdinánd vallásosán buz«;ó szellemének. Az iij császár

egy sétakocsizása alkalmával találkozik az egyháznak egy szolgájával, ki

a' szentséget hordozza kezeiben ; azonnal leszáll a' felkent koronás f a'

császárnéval együtt a' kocsiból, 's mindketten térden állva mutatják be

Jézus testének az alázatos tiszteletüket. A' vallásos érzelem náhi túl-

nyomó. Es figyelmet fordita az olaszországi politikai foglyok sorsának

könynyitésére, szabad választást engedvén nekik a' börtön 's az Ameri-
kába vándorlás között. A' cseh koronázás alkalmával neki ajánlott 50,000

darab aranyat mint azeltt Magyarországon, itt is jótékony czélokra for-

dita. Európa bels politikájára nézve nagyobb kiterjedés volt azon

kegyelmezési ténye, melyly által az 1838. sept. 6. Lombardia királyává

történt koronáztatása alkalmával az olasz politikai foglyoknak szabadságot

's teljes bocsánatot biztositott. Az ellenök folyó vizsgálatok megszüntettek

's a' kivándorlottaknak szabad volt hazájokba viszszatérhetni. Remény-
leni lehetett , hogy ezen kegyelmezés nem sokára a' politikai vétségek

miatt elitélt magyar és gallicziai foglyokra is ki fogna terjesztetni. A' mi,

az 18^^/4,) magyar országgylés hathatós közbejárása folytán nagy részben

meg is történt. Ezen közben az Austriában uralkodó absolutisticus rend-

szer mindinkábbi bukásának sietett chíbe. A' népektölébredtek'sa'reform-

kivánatok nyiltan és titokban napról napra követelbben hangzanak a'

birodalomban. Magyarország és országgylései elragadó példával mentek
el. 'S itt az ország anyagi érdekei emelésén, a' politikai és társadalmi

rcformkérdések megfejtésén, az alkotmányosság és autonómia biztosításán

kivül a' kivánatok egyik f tárgyát tévé — mint ama magasabb czélok

biztos elérhetésének mulhatlannak hitt föltétele : a' magyar nyelv és

nemzetiség terjesztése, szilárdítása. V. Ferdinánd király örömest engedett

a' nemzet e' vágyának. 'S ezt nem csak a' magyar nyelv diplomatikai

j)ol(;zra emeltetését biztosító több törvények szentesítése, a' magyar aka-

(len)ia mcgajíindékozása 'stb. által tannsitá, hanoin bebizonyitá a' magyar
nyelv iránti rokonszenvét különösen akkor, midn 1817. nov. 12-kén

Pozsonyban az országgylést megnyitó beszédét, az eddig szokásos latin

nyelv helyett, magyar nyelven monda el. A' lelkesedés, melyly ez alka-

lommal nyilatkozott, leirhatlan. Az öröndviált;isokti'il megrendültek a'

terem falai. ( )sz szakáin fi'iliak széniébe könny lop('»d/.ott, nuM't megérték,
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hogy a' magvíir nyelv nem idegen többé a' trónon 's viszszatért oda

honnan 300 év óta számzve volt. A' ncMiisokára ezután bekövetkezett 's

az Osztrákbh-odalom eddigi kormányrendszerét alapjaiban megrenditett

1848-ki martiusi napok Ferdinándot találták a' trónon. 'S midn a' fellá-

zadt szenvedélyek mindennek, mi a' trón közelében állott, nyilt hadat

izentek, csaknem a' koronás f egy maga volt az, ki iránt szinte tisztelet

's szeretet nyilatkozásaival fordultak a' népek. F. nem hiusitá meg a'

belehelyezett reményeket. Mart. 15-kén d. u. 5 órakor hirdettetett már
ki a' bécsi nép kitör lelkesedése között azon császári proclamatio, melyly

az örökös tartományok számára alkotmányt, sajtósz-abadságot, 's nemzet-

rséget biztosita. O volt Austria els alkotmányos császára. Az april 11-én

Ferdinánd által ismét magyar beszéddel befejezett pozsonyi országgylés

pedig Magyarország önálló kormányzását kimondó 's körülményesen

meghatározó törvényekkel ajándékozá meg a' nemzetet. A' népeinek igaz-

ságos kivánatai iránt engedékeny császár és király tetpontjára látszók

emelni szabaddá lett népei boldogságát. Ez id óta ,,a' jóságos" mellék-

névvel tiszteltetett meg. De az idk fejleményei ugy hozák magukkal,

hogy F. az 1848. év folytán nem csak hogy két izben kénytelenittetett

elhagyni si hüségü székvárosát, gyermekkora bölcsjét, Bécset (elször

május 17. Innsbruckba, utóbb oct. 6. Olmützbe költözvén), hanem azon

szomorú szükségességbe is látá magát helyezve, hogy azt october vég-

napjaiban rendes hadiostrommal támadtatná meg 's foglaltatná el. Az idk
eseményei hozák magukkal azt is, hogy 1848. dec. 2-án 01mützl)en test-

vére Ferencz Károly fhg. 's ennek lemondása után, ennek fia I. Ferencz

József fhg. javára a" trónról lelépett. A' késbbi magyar forradalmi sereg

egy része még mindig az nevében és érdekében vélt harczolni. Lemon-
dása óta állandóan Prágában lakik. (Lásd : bécsi forrad. ; magyar for-

radalom. — k.

Ferdinánd (II.) mindkét Siciha királya, született 1810-ben, atyját

I. Ferenczet követé az uralkodásban 1830-ban ; anyja volt Izabella,

IV. Károly , spanyol király leánya. A' szép ország , melylynek trón-

jára lépett , az elbbi rósz igazgatás 's a' háborús idk következ-

tében sajnálatra méltó állapotban volt. A' polgári életben a' szabadság,

a' magánéletben a' biztosság hiányzott. A' hegyes vidékekben rabló-

seregek rémitették a' népséget, az egész országban gyalázatos aristo-

cratia szoritá háttérbe a' nép jogait, 's az udvar vesztegetései által az

álladalmi pénztár zavarba jött. Nemesség és a' papok kezeiben volt min-
den hatalom, mintha a' XIX. század a' X-ikké változott volna által. F.,

trónra lépése alkalmával olyly cselekmények által tünteté ki magát,
melylyek a' népet eltölték azon reménynyel, miképen az absolutismus és

reactio szörnyei valahára végokét érik. 1830 decemberben a' politikai

vétségek miatt vizsgálat alatt vagy fogságban élk sorsát kiadott amnes-
tiája által tetemesen megkönynyité 's elrendelé, hogy politikai vélemé-
nyek a' hivatalok betöltésénél akadályul ne szolgálhassanak. Az ország
financz állapotát nyiltan felleplezé a' király , 's a' nép már bizonyosnak
hivé, hogy okos takarékosság által az kivánt karba fog helyheztetni 's

a' nép vállairól a' tömérdek adó súlya leemelkedni. A' király minden
nagyobb testrség nélkül beutazta az országot ; a' nép mindenütt lelkese-
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déssel fbgíidta. A' szabadelmüség iránt rokonszenvet mutatott, körébe
olyly tanácsadókat vett fel, kik a' nép valódi javát akarák 's maga is

meggyzdött, mire vezet, ha az az uralkodó a'nép javát az alattvalók egy
osztályának, az arlstokraták- és papoknak, hozza áldozatul. A' Bourbo-
nok háza Francziaországban épen e' miatt dlt öszsze 's ezen következ-

ménydus eset ujjmutatás volt egyszersmind a' siciliai Bourbonra nézve
is. De az idk változása nagy hatással volt véleménye változására. Elmúl-
ván a' kormányokra nézve a' veszély , Francziaorságban a' forradalom
dacmona megszelidülvén, 's a' reactio ez által uj bátorságot nyervén,
Siciliában az aristocratismus újra fcUemelé fejét 's a' király, erély és önál-

lóság nélkül nézeteiben , ijesztgetve a' forradalom , az öszszesküvések és

complottok eleibe tartott rémei által, az arlstokraták, a' barátok és reac-

tionariusok karjaiba vetette magát. Valószín, hogy Európa absolutisti-

cus cabinetjeinek befolyása is e' czélra dolgozott, mikkel ngy is többszö-

rös sógorsági 's rokonsági öszszeköttetésekben van a' király. Csak egy
ers seregben találván tel a' thróu biztosságát, olyly roppant katonai

hatalmat szervezett, melyly az állami pénztárt szünet nélküli ostromban
tartá, a' nélkül hogy mindamellett képes lett volna az országot azon
tömérdek rablócsoportoktól megtisztítani , mik minden vidékét ellepek.

Az öszszeesküvések és zendülések egymást érték , minden viszszatért

ismét a' zavar és bonyodalom régi kerékvágásába, a' hivatalnokok önkénye
's vesztegethetsége határt nem ismert, a' gályák és börtönök színig meg
voltak telve, denunciatiók elnyomtak minden gondolatot, gyújtogatás,

rablás és emberölés egymást válták fel. Mint OroszországLengyelország-

gal, ugy bánt a' király Siciliával , mit Nápoly tartományává alakított át

1837-ki nov. l-jén. De az aristocraták és papok reactionárius dühe sehol

sem mutatkozott iszonyúbban, mint //. Ferdinánd uralkodása késbbi
éveiben. A' thrónhoz közel állók elvetemedettsésfével vetekedék az alsó

néposztályok roszasága. A' termékeny Nápoly , a' gazdag sziget Sieilia,

Rómának egykori gabonatára, kietlen pusztává változott át. De az nem
is lehete másképen egy országban, hol nem kevesebb mint 127 kir. berezeg

(Prinz), 78 herczeg, 130 marchese, megszámlálhatlan gróf, 28,000 barát

's 18,000 apácza voltll — A' IX. Pius pápa által életbeléptetett reformok

sem valának képesek az önkénytes uralkodását félt , makacs királyt régi

útjáról eltéríteni, minek következtében 1847 nyarán Sieilia- és Nápolyban
egy meszrtze elágazott fölkelés támadt, de csakhamar a' fnökök kivégez-

tetésével 's bezáratásával és a' fölkel seregek szétszóratásával 's rabló-

csoportokká alakulásával végzdött. De a' kedélyek nyugalma nem került

vlszsza. Az Ingerültség nttön ntt 's daczára annak , hogy a' börtönök

minden zuga politikai foglyokkal volt megtelve , az egész országban

elteijedt. A' király hajthatlan maradt. Egyetlenegy engedélyt som csikar-

hatának ki tle. lilában történtek a' mípolyi és siciliai nép megható 's

nagyszer demonstratlói a' reform és szabadság érdekében ; lilában folyt

vér az utczákon a' polgárok és katonák közti tusában. Nápoly körül rop-

pant hadsereget gyjtött öszsze a' király , ujabb befogatások, tisztviselk

elmozdítása egymást érték. Az 1848-ik évnek volt fentartva a' dicsség,

ezen király vas ellenszegülését megtörni. Sieilia türelme megszakadt.

Nápolyban 1848-ki jan. 29-én borzasztó ingerültséggel tort ki a' lorrudu-
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lom. A' király minden oldalról szritva, kénytelen volt megadni az alkot-

mányt parlamentaris kormánynyal, nemzetrséggel, sajtószabadsáo-o-aj.

De az alkotmányos formák leple alatt ey.után is a' régi önkény uralkodott.

A' Siciliában egybegylt forradalmi parlament 1848-ki májusban 11. Fer-
dinándot megfosztá thrónjától , 's Ferdinánd

,
genuai herczeget

, Károly
Albert szard király második fiát , választá királyának. Újra fegyvernek
kellé elintézni a' viszályt. Hallatlan barbársággal folyt a' király és ISicilia

között a' háború. 1849-iki május 15-én a' király serege beköltözött végre
Palermóba 's helyreállitá a' dolgok régi állapotát. (Lásd : Nápoly

;

SiciliaJ — k.

Ferdinánd, dán berezeg, szül. 1792-ben, fia az 1805-ben elhunyt
koronaörökös Fridriknek , 's e' szerint a' jelenleg uralkodó VIH. Keresz-
télynek testvére. — Nevelése és tanulmányi kiképzése igen szigorú volt.

Fiatalsága legels éveiben mindjárt katonai pályára alkalmaztatott, mire

úgy látszik legtöbb hajlamai is vannak. Mint ilylyen különféle állomási

tiszt-rangfokozaton ment keresztül. Alárendeltjei, és általában a' katona-
ság nem kevés rokonszenvvel viseltetett mindig iránta. Jelenleg Mön,
Falster , Laaland és Seeland felett tábornok-parancsnoki állomást foo-lal

el. Ezenkívül az állam-tanácsnak tagja. Abban azonban igen kevés részt

szokott venni. 1829-ben nül vett Karolina herczegnöt, ki az elbbi dán
király VI. Fridriknek leánya. Mindekkoráig e' házasságból nincsenek
gyermekei és senimi kilátás sincs arra , hogy még valaha azon szerencsé-
hez juthasson. Es ez Dánia jövjére nézve igen érdekes tény. Mert ez
által emeltetik a' dán uröködési kérdés zavaros bonyodalomba. Magának
a' jelenleg uralkodó fejedelemnek, Ferdinánd testvérének ugyanis csak
egy fia van , Fridrik a' korona-örökös. Es ennek nincsenek gyermekei.
Ez és Ferdinánd képezvén ezen uralkodó család férfi-ágát, nekik pedig
örököseik nem levén, ^ kétségtelen, miszerint elhunytokkal a' férfiág egé-
szen ki fog múlni. Es ekkor egy részt a' Dánország fejedelmi székének
ki általi elfoglalása, másrészt a' schleswig-holsteini kérdés fog elállani

terhes viszonyaival és kétes jövjével. —- Sz, I.

Ferdinánd, koburgl hg., 1. Erneszt III. sz.-kob.-gothai hg.

Ferdinánd Fülöp t. Orleans hg.

Ferdinánd, (tulajdonképen Dom Fernando) Auguszt Ferencz Antal,

portugál király, szász-koburg-gotliai berezeg, Donna Maria Ilda Glória

portugál királyn férje, szül. Bécsben oct. 29-kén 1816-ban, legidsb fia

Ferdinánd szász-koburg-gotha-koháry berezegnek, ausztriai altábornagy-
nak 's Koháry Mária Antónia Gahriela magyar herczegnnek. Atyja , a'

magyar Koháry berezegi családdal egyesülvén 's Kohurg-Koháry nevet
vévén fel, gyermekeit kath. hitben nevelteté 's 1818-ban maga is erre

tért át. Koháry berezeg (1826. jun. 27.) halála után 1827-ben megnyer-
vén a' magyar indigenatust, 1828-ban királyi jóváhagyás mellett átvéve
a' A'o/íár?/-javakat. Dom Fernando Bécsben nevelkedett. Donna Maria
királyn els férjének a' Letichtenbergi berezegnek 1835-ki mart. 28-kán
történt halála után szóba jvén a' királyn ujolagi férjhezmenetelének kér-

dése , a' belga király 's az uralkodó szász-koburg-gothai berezeg húga,
Kent herczegn közbenjárására megkezddtek az alkudozások a' Koburg-
Koháry-házzsii 's már sept. 25-kén batároztatott el a' lissaboni tanácsban
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a' királyn 's Ferdinánd szász-koburfí lierczog közíitti házasöágl-kütés

aláírása, aielyly ISSíi-ki ilec. 7-éu Gotluiban, luinden kabinettl helyben-

hagyva, meg is történt. A' berezeg lemondott testvérei (Augnst, Leápold és

Vivlovia) javára a' Koháry-yA\'á\í irányábani öroküsödcsi igényeirl,

helyette életidejére évenkénti 2ö,0()0 iont sterling kárpótlást nyervén.

Czime, mit nyert : braganzai berezeg és királyi lenség, mindaddig mig
atyjává nem lesz egy trónörökösnek, ekkor portugál király czimet veend-

vén tol. Joga van a' legközelebb környezetébe szükséges egyéneket,

kiket a' portugál atátuspénztár fizetend , saját hazájából magával vinni.

A' királyné halála után a' trónörökös gyámja 's egyedüli király. Az
esketési ünnepély 18oG-ki jan. l-jén ment véghez a'' lissaboni föegyház-

ban Ferdinánd személyét Terceira berezeg képviselvén; a' nép semmi
részvétet nem tanusitott. Következ nap a' királyné személyesen nyitván

meg a' eortest, trónbeszéde végén férjhezmenetelét is megemlité, de mind

a' két házban csak 51 tag voltjelen. A' kormány és cortes közötti feszült-

stíg mindig növekedett , ugy hogy midn a' berezeg közel megjelenését

hirül adó els ágyú megdördült, a' cortes egy küldöttsége jelent meg a'

királyné kastélyában , melyly a' cortesnek azon már egyszer nyilvánított

vonakodását ismétlé, miképen férjét a' sereg fparancsnokának, melylyre

t a' királyné kinevezé, el nem ismeri. A' 19 éves berezeg 1836-diki

april 8-dikán érkezett Lissabonba *s a' királyné által elragad(') örömmel
fogadtatott. O maga boldog volt szerelme birtokában, távolmaradta'

pártoktól 's személyes tulajdonai által csakhamar megkedvelteté magát a'

nemzet egy nagy részénél. Csak német környezete ellen íordult a' portu-

gálok féltékeny gyanúja , ugy hogy annak egy része csakhamar viszsza-

tért hazájába. A' ministerium 's a' cortes beleegyezése nélkül a' királyn

által katonai fparancsnokká történt kineveztetése miatt különösen az

ellenzék részérl nagy volt az elégületlenség, — 's igy történt, hogy a'

királyn kénytelennek látta magát a' eortest két Ízben (apr. 10. és jun. 3.)

szétoszlatni. 183ö-ki sept. í)- 's 10-én a' berezeg tanuja volt azon portu-

gál clubb- 's katonai forradalomnak, melyly azl820-ki alkotmány helyre-

állitását vévé czélba 's Dom Pedro 182ü-ik ai)r. 29-ki chartáját szétszag-

gatá. A' királyn meg nem tagadhatá a' közkívánat kielégítését. 'S ennek

folytán sept. 24-kén megjelent egynapiparancs, melyly tudtára adá a'

hadseregnek, miképen Dom Fevnando királyi berezeg az 18iiO-kí alkot-

mányos charta erejénél fogva, melylyre a' királyné sept. 10-én 1830-ban

megesküdött, e' naptól fogva megsznik a' hadsereg fparancsnoka lenni.

1837-ik sept. 17-én a' királyn fiút szült, melyly a' keresztségben Dom
Pedro d'Alvunlara Sachsen-h'übury-Golha de Braganz>a e Borbon nevet

kapott. Dom Fernando a' koronaherczeg születése által királyi és felségi

czimet nyert, 's a' cortes elismeré az újszülöttet mint trónörökö>ét 1838-i

jan. 2G-án. Az öröködési kérdésnek ez által vége szakadt, de az álladalom

állapota azért napról napra szomorúbb ln. A' fvárosban a' democrata

clubbok az alkotmány megváltoztatásának ellene dolgoztak. Ezen forra-

dalmi párt anynyira ment, hogy 1838-ki mart. 9-én a' kormány gyepljét

is maga kezébe kívánta játszani. A' királynének fia javára le kellett volna

köszönnie 's regensség lett volna kinevezend. Azonban élénk utr/.ai

csata után mart. 13-kán a' zendülök légy zi-l tik 's a' mérsékleti p;irl
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maradt túlnyomó. Az uj alkotmány mart. 21-én a' cortes által elfogadta-

tott 's april 4-én, a' királyné születése napján kihirdettetvén, reá mind ,
mind férje megesküdött. Miután azonban ezen alkotmány nem volt egyéb,
mint az 1826 -ki charta 's az 18iO-ki alkotmány követi közötti egyez-
kedés, az utóbbiak túlbuzgóságuknál fogva folytatták forradalmi izgatá-

saikat, 's igy történt, hogy 18o8-ki jun. 14-kén az urnapjáni ünnepély
alkalmával , a' fölingerlctt néptömeg üldözbe vette Doni Pedro chartája

követit , különösen a' volt pénzügyministert Süva Carvalhot , Bonifim

ministert 's magát a' királyt is, illetvén ket gwnyszavakkal, kdobálások-
kal 's zajos kiáltozásokkal. Ezúttal azonban a' sorkatonaság által a' zen-

dülök szétszórattak 's több nemzetri zászlóalj feloszlattatott. Késbb
lecsillapultak a' kedélyek. A' kormányügyekben a' király eleinte nem vett

közvetlen részt , hogy a' beavatkozás minden árnyékát eltávoztassa.

Egyébiránt teljesen birja a' portugál nyelvet 's a' nyilvános ügyek álla-

potáról szeret saját szemeivel tudomást szerezni. 18o8-ki october 31-én
második fia született, ki Lajos Fülöp de Braganza Borbon Sachsen-Koburg-
Gotha neveket kapott. Keresztapui Lajos Fülöp, a' francziák volt királya

nyeretett meg. A' király tetemes birtokokat szerzett Portugálban. 'S ezen

német berezeg most négyféle kötelékkel volna ez országhoz csatolva,

mint férj és apa 's mint király és földbirtokos. Az ujabb eseményekben,
névszerint az 1847- 's 1848-ki véres polgárháborúban, mellyet egy fon-

dorkodó camarilla , az udvarnál tartózkodó külföldiek, a' népszer
Pa/me//a-ministerium megbuktatása 's az alkotmánynyali könynyelraü

játékuk által elidéztek, a' király neve már gyakrabban fordul el, a'

menynyiben ismét a' sereg parancsnokává nezeztetett ki, 's kedvencz

tanácsnokának, a' német Dietznek , ki reá kártékony befolyással volt,

eltávoztatásába kénytelen volt beleegyezni. Portugál a' bens dúlások

folytán gyökerestl meg van rongálva. A' nép még mindig nem tanulta

meg, absolutisticus hajlamú kormányát, fejedelmeit szeretni. — k.

Ferencz (I.) Austria császára 's Magyar- és Csehország királya, 1792
— 1835-ig. Uralkodásának els szakát, névszerint a,' francziák elleni

hoszszas hadviselését illetleg lásd : Közh. Ismer. Tára IV köt. A' jelen

század els 15 éveinek tömérdek költségbe került háborúi anynyira meg-
rendítek a' monarchia hitelét 's zavarák meg a' pénzügyet , miszerint a'

béke helyreálltával els teendjének hivé F. a' financzviszonyok rende-

zését. A' birodalmat rendkívüli raenynyiségben ellepett papirospénz 25

procent névszerinti értékre csökkent, mi számtalan egyének 's családok

jóllétének bukását 's általános elégületlenséget hozott maga után. 'S a'

közhitel olyly lábon állott , hogy még 5 száztól! kölcsönök kieszközlése

is a' legnagyobb áldozatokba került. Ezen bajokon segítend , adá ki F.

1816. jun. 1-én az osztrák státushitel megszilárdításában korszakot

képez 4 pátensét , miknek czélja vala : a' meglev papirospénznek

önkénytes beváltás általi megszüntetése, a' pénzkeringésnek viszszavitele

nemes érczre, egy részvények utján alapítandó nemzeti banknak, mint

állami pénzintézetnek, felállítása és egy önálló törlesztési alap megterem-

tése. Azonban mindezen rendszabályok a' közhitelen 's egyesek jóllétén

ejtett sebeket csak sok id múlva valának képesek behegeszteni 's F.^ az

orsztrák pénzügyek óhajtott kedvez állását meg nem érheté. Azonkívül

Uj h. Itm. Tár. UJ, hot, ^ 7
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a' bekövetkezett különféle pénzügyi és politikai bonyodalmak uj terheket

rovának az államra, 's 1816— 183o-ig mintegy 420 millió uj kölcsön föl-

vételét rendelé el F. — Belügyi politikájára nézve mindinkább nagyobb

öszhangzás fejlett ki közte 's az orosz és porosz fejedelmek között , kik

mint ö is, az államok nyugalmát 's a' népek csendes kifejldését, tartván

szemök eltt, minden szabadabb mozgalom megakadályozására 's elnyo-

mására forditák gondjaikat. Ezen czél volt a' vezéreszme F. külügyi

politikájában is. Innen magyarázható azon kitn buzgalom, mit F. az

1820 körüli olasz népmozgalmak 's a' késbbi lengyel törekvések lecsen-

desitésében tanúsított; innen a' régi institutiók kitartó pártolása, a' fne-

messég és papság kegyelete , a' nevelésügynek nagy' részben jezsuiták

általi kezelése, a' tudományok korlátolt mivelése, a' külföld irodalmi

termékeinek kizáratása, a' censura szigorúsága 's egy szellemi prohibitiv

rendszernek fáradságos épségben tartása, mik F. uralkodása éveit jellem-

zék. Egy patriarchális kormány létesítésére valának irányozva Magyar-

ország irányábani rendelkezései is, 's mellzve itt a' törvényhozás rendes

útját, udvari parancsok által véle követelhetni a' hadi adó pengbeni
lerovását, ujonczok állítását 'stb. De a' halálos álomba merültnek hitt

nemzet szellemi élete 1825 körül erteljes jeleit adá ébredésének. 'S F.

u. a. évben kénytelennek látta magát országgylést hivni öszsze Po-

zsonyba, 's az alkotmányon ejtett több sérelmek orvoslásába beleegyezni.

Ezen 's az utána következett 1830-ki országgylésen több olyly törvé-

nyek lnek általa szentesítve , mik a' magyar alkotmányos és nemzeti

élet kifejldésének hathatós segédszerei lettek (Lásd : m. akadémia;

orszáygijiiléseh). 1830 a' franczia forradalom 's az annak folytán elterjedt

közszellem aggodalmakkal töltvén el a' császárt, fiát, Ferdinándot, u. a.

évi sept. 28-án magyar királylyá koronáztatta. Az 1832-ben öszszehivott

nagy érdek pozsonyi országgylés végét már nem érhette meg, mert

1835. mart. 2-án meghalt. Végrendeletében meghagyá utódjának, hogy

az általa követett rendszer ösvényérl el ne térjen 's egy sajátkezleg

irt okiratban hathatósan inté, hogy: uralkodjék, de ne változtasson; Met-
ternich berezegnek mint legjobb barátjának 's leghívebb szolgájának

teljes hitelt adjon és nélküle semmit ne kezdjen. — a.

Ferencz (IV. József Károly Ambróz Szaniszló) modenai berezeg,

1814— 184(5 , austriai fhcrczeg, fia Ferdinánd austrlal fherczegnek és

Beatrixnek, ki leánya volt 111. Hercules hgnek (kiben az Estei ház fiága

1830 kihalt), szül. 1779. A' lunevillei béke által atyja elveszte olasz bir-

tokait, miket azonban az 1814 restauratlonalis évben viszszanyerl , 's

fölvévén nz Estei nevet, ezen nemzetség egy uj ágának lett alapítója. 1812
nül vévé Beatrixet, Victor Emánuel szard király leányát 's Ferdinánd
osztrák császár nejének nvérét. Az els franczia forradalom következései

a' leghatártalanabb gylöletet oltották bele a' forradalmak 's az azokból

származott, a' népekre nézve gyakran üdvös intézmények iránt 's párto-

lójává tevék a' legabsolutabb monarchismusnak. A' népek iránti bizal-

matlanság szelleme, melyly megszállotta, mindenütt elégületlenséget,

öszszeesküvést 's forradalmi terveket hagyott gyanítania. A' jezsuiták

hatalma korlátlan volt országában, l^ralkodása els pere/.étl kezdve
üldözé u' lörrudulnmt , ugyanazért Mudcuu volt luiudig azon or«zúg, hol
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a' nyugtalanságok legelébb törtek ki. A' számos elitélések, kivégzések
közepett folyton lángolt benne a' forradalom tzhelye. Az 1830-i fran-

czia forradalom nehéz aggodalmakkal tölte el a' herczeget. A' forradalom
elleni gylölete anynyira vivé, hogy Lajos Fiiepet, mint francziák kirá-

lyát sohasem volt képes elismerni , mig ellenben Don Carlost mint Spa-
nyolország törvényszer királyát pártolá, 's Doni Miguel, Portugál bitor-

lóját 's papok által vezetett zsarnokát, minden kitelhet tisztelettel fogadá
udvarában. Két ember volt reá különösen nagy befolyással: Alhani bibor-

nok 's a' hajdani nápolyi rendörminister Canosa. Az utóbbi alapitá a'

Calderari egyesületet a' carbonarismus meglmktatására (1. carbonari).

Mindamellett nom akadályozhatá meg 1831 egy meszsze elágazott föl-

kelés kitörését, melylynek feje Ciro Menotti, a' berezeg meghittje 's a'

titkos policzia igazgatója volt. A' berezeg jónak látta, a' közelg vész

ell elvonulni 's öszszeszedvén minden drágaságait , 36 teli szekérrel

Mantuába menekült családjával, honnan Bécsbe költözött. Osztrák sere-

gekkel tért viszsza kis országába. A' szabadelmséggel és a' fölkelésbenl

részvéttel vádoltakat példátlan önkény nyel itélé halálra vagy gályára a'

rögtön Ítélszék. Egy ideig nyugalom volt, a' félelem lebilincselé a' kedé-
lyeket. Azonban 1832 ismét hire futamodott egy uj fölkelésnek, melyly-
nek czélja a' berezeg megöletése leendett. A' tett vizsgálatok bebizonyi-

ták, miképen a' reactiónak ezen félénk gyanúsításai alaptalanok valának.

Ekkor alapitá a' berezeg, Alhani és Canosa hivei társaságában czéljaik

elérésére 's a' nép általi mcgkedveltetése végett „az igazság szózata"

(Voce della veritá) czim modenai hírlapot, mit minden községnek járat-

ni volt kötelessége. A' siciliai Ferdinánd, a' sardiniai Károly Albert, a'

portugál Dom-Mignel 's a' spanyol Don Carlos istenitése volt benne napi
renden. Ott adatott ki 1832 mart. l-én ama nevezetes berezegi rende-

let, melylynélfogva az akkor gyakori földrengések, a' gabona drágasága
's a' cholera közelgése a' liberalismus ellen intézett isteni büntetéseknek

nyilváníttattak. Különös tárgyát tévé itt a' berezeg üldözéseinek a' fran-

czia liberalismus 's a' szabadelm britt kabinet, általában Anglia. Egy e'

tárgyú czikkben monda e' szókat : ,,Azon angol golyó, melyly Zuraala-

carreguynak (carlista tábornok) megadá a' halálos sebet, mutatja azon

vétkes kezet, melyly minden forradalmat intéz. Ezen kezet láttuk a' júliusi

napokban, mint igyekvék Parisban a' polgárháború szikráját lángra lob-

bantani. Épen ugy gyujtá meg már a' korábbi 1789-i forradalomban

Nagybritannia geniusa az egyenetlenség fáklyáját 's megteremte amaz
istentelen pártot, melyly a' monarchiát felforgatá 's Francziaország földét

romokkal hinté be. Anglia készité azon pokolgépet , melyly Párig legné-

pesebb részében sült el. Minden korban, minden országban bebizonyulva

találjuk, hogy álljon bár melyly párt Londonban az ügyek élén, minden
bajnak okozója az angol szellem. 'S miután most a' világ békéje helyre

van állítva, szükséges leend ezen kárhozatos hatalmat olyly állapotba

helyezni, hogy ezután több bajt okozni képes ne legyen."A' britt kormány
elégtételt követelt ezen kormány- lapi sérelmekért, 's miután a' berezeg ezt

megtagadá , vele minden diplomaticus közlekedést félbeszakasztotc

(1835). Várát, melylyben lakott, már elébb ersitteté meg a' berezeg 's

körülplántáltatá személyét ágyukkal ; katonáival pedig elmondatott egy
17 *
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esküt, melylyben többi között következ phrasisok fordultak el : „IV.

Ferencz katonái szerencséseknek e';rzik magokat , olyly fejedelem zászlói

alatt szolgálhatni, ki bátorsága és szellemi erejénél fogi^a megérdemli,

hogy a század legels katonájának neceztessék. Esküszünk , hogy utolsó

csepp vérünket is kiontandjuk a' legyzhetetlen herczeg, imádásra méltó

fejedelmünk, nagy hadcezérünk oltalmára." Megjegyzend , mikép ezen

nagy hadvezér oszszes hadiereje 1860 emberbl állott 's más csatamezt
sohasem látott , mint azt, hol a' vérbiróságok Ítéltek élet és halál felett.

A' modenai üldözések ftárgyát tévé a' ,,giovine Itália" (itju Olaszor-

szág). Egy kivégzés a' másikat követé. A' Icgaljasb egyének puszta

denunciatiójára Ítéltetett halálra a' herczeg 1831 évi futásának kisérje,

Giuseppc Ricci lovag; hasonlóul Mattioli tanár, Bertachini, 's CafFoli és

Guiselli grófok. 1836-ban 13 egyén Ítéltetett akasztófára, örökös és 10
évi gályarabságra, 1837-ben az állandó katonai biróság 103 szökevény
felett mondott fölötte sziooru Ítéleteket. 1839 részbeli amnestiára hatá-

rozta el magát. Meghalt 1846 jan. 20-án. Uralkodásban követé fia, V.

Ferencz. — k.

Fereiicz-csatoriia , 1. Bács ; Csatornák.

Fert'iicz .lózíset' (I) , most uralkodó austriai császár, Magyar- és Cseh-
országok királya 'stb. szül. 1830-ban aug. 18. ; szüli : Ferencz Károly
austriai fherczeg és Zsófia bajOr kir. herczegn. 1848 dec. 2-án lépett

trónra. Ferdinánd császár Olmützben a' herczeg- érseki palota koronázó
teremébe, a' császári család ott lev tagjainak, valamint hg. Windisch-
griitz tábornagy és báró Jellachich horvát bán jelenlétében , a' ministeri

tanácsot öszszehivta, 's ott a' császárné és hg. Lobkovitz ellépte mellett

megjelenvén, kinyilatkoztatta, hogy fontos okok által elhatároztatott, a'

koronát unokaöcscse Ferencz József részére letenni, miután ezt nagyko-
rúnak nyilatkoztatta 's Ferencz Károly fhg. , fia részére a' koronától

elállott. Az illet oklevelek aláírattak, a" ministerium által ellenjegyeztettek

's Ferencz József osztrák császárnak kíkíáltatott. A' nagyfontosságú
esemény 's az ott kelt manlfestumok Schwarzenberg minísterelnök által

még ugyan azon napon a' Kremsierben ül osztrák alkotmányozó ország-
gylésen kihirdettettek. Ferencz József császár trónra lépését nyilvánító

manifestum következ tartalmú volt:

„Mi els Ferencz József, isten kegyelmébl austriai császár, Magyar-
és Csehországok királya 'stb. Fölséges nagybátyánk L, Magyar- és

Csehországokban e' néven V. Ferdinánd császár és királynak trónról

lemondása és fönséges atyánk Ferencz Károly fhgnek az öröködéstl
elállása által, a' pragmatíca sanctío erejénél fogva lúvatva, birodalmunk
koronáit lejünkre tenni, birodalmunk minden népeinek ezennel ünnepé-
lyesen nyilránitjuk, I. Ferencz József nér alatti trónra lépésünket. Min
meggyzdésünkbl elismerve a' szabad és korszer intézkedések szüksé-
gét és magas becsét, bizalommal lépünk a' pályára, melylynek öszszes

birodalmunk üdvhozó átalakításához és niogifjitásához kell bennünket
vezetni. A' valódi szabadság, a' birodalom minden népei egyenjogositása
és minden státuspolgárok törvénycltti egyenlsége, valamint a' népkép-
visilknck a' törvényho/iísban rés/vétc alapján, újra fi-i fog kelni a haza
régi nagyságában, de megiljodott ervel, mint egy rendithetlen épület
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az id viharaiban , mint tágas lak különféle nyelv törzsök számára,

melylyeket atyáink kormánypálczája alatt századok óta testvéri kötelék

tart együtt. Szilárdul elhatározva, a' korona fényét homálytalanul , az

öszszes birodalmat csonkitatlaniü fóntartani, de készen jogainkat népeink

képviselivel megosztani, arra számolunk, hogy isten segitségével és a'

népekkel egyetértve, sikerülni fog, a' birodalom minden országait és

törzseit egy nagy státustestben egyesíteni. Nehéz kisértetek függnek fölöt-

tünk, a' béke és rend a' birodalom több részeiben megzavartatott. A'

birodalom egy részében még most is ég a' polgárháború. Minden intéz-

kedések megtétettek, hogy a' törvény iránti tisztelet minden oldalról

helyreállittassék. A' fölkelés lecsillapitása és a' belbéke , a' nagy alkot-

mánym szerencsés sikerének els föltételei. Ebben bizodalommal számo-

lunk minden népeknek képviselik általi okos és szinte öszszemunkálá-

sára. Számolunk a' mindig h földmivelk egészséges eszére, kik a'

legújabb és törvényes határozatok által a' jobbágyi viszonyok föloldása

és a' föld fölszabadítása iránt a' státuspolgári jogok teljes élvezetébe

léptek. Számolunk hü státusszolgáinkra. Dics seregünk részérl a' rég-

óta próbált bátorság, hség és kitartásnak örvendünk. Ez, valamint el-
deinknek a' trón oszlopa, a' hazának és szabad intézményeknek tántorít-

hatatlan védje leend. Minden alkalom
,
jutalmazni az érdemet , melyly

rangkülönbséget nem ismer, kedves lesz elttünk. Austria népei ! Atyáink

trónját komoly idben foglaljuk el. Nagyok a' kötelességek, nagy a' fele-

lsség, melylyet a' gondviselés reánk tett. Isten ótalma fog bennünket

kisérni. Kelt Olmütz kir. fvárosunkban, dec. 2-ikán 1848. Ferencz

József]), h. Schwarzenberg. Az 1849 mart. 4 általa kiadott 's az öszszes

birodalom népeire szóló octroyirozott alkotmányt lásd : Osztrák alkot-

mány alatt.

Ferencz Károly, austriai föherczeg, ifjabb testvére az uralkodástól

viszszalépett Ferdinánd császár és királynak , kinek utódja is leendett

volna a' trónon, ha arról 1848 dec, 2-án Olmütz várában fia, a' jelenleg

uralkodó I. Ferencz József császár javára le nem mond. Szül. 1802 dec.

7-én. Nül vévé 1824 nov. 4-én Zsófia bajor herczegnt (szül. 1805),

kivel 1849 a' schönbrunni várban tartá fényes szertartások között ezüst

lakadalmának ünnepét a' porosz és szász királynék, Amália szász hgn,
(Zsófia fhgn nvérei) több császári fhgek, az öszszes ministerek 's

katonai tekintélyek, Jellachich bán's a' diplomatikai kar több tagjai, vala-

mint a' bécsi polgárközség képviseli jelenlétében. F. K. föherczeg a'

közel múlt idk eseményei alatt mindenkor Ferdinánd császár körében

tartózkodott és sorsában osztozott. — a.

Ferenczi István (1. Közh. Ism. Tára, IV. K.) els és csaknem egyetlen

magyar szobrászunk. 1832-ben a' m. akadémia levelez tagjává válasz-

tatott, 's azóta Kisfaludy Károly szobrán 's emlékén, gr. Teleky József

m. akad. elnök 's Kazinczy Ferencz mellszobrán, gróf Brunszvik József

emlékén 's Kölcsey emlékének mintáján kivül Szánthó Mártonnak Kecs-

kemétre készített síremléket, és az ismeretes mübarát gr. Fáy István

megrendelésére, a' legtisztább honi márványból, az ismeretes ,,pásztor

leányt" másolá le, melylynek els példánya a' nemz. múzeumban látható,

'sa't. Azonban a' magyar szobrászat els bajnoka kénytelen volt budai
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házát eladni, mhelyét bezárni, 's ha közönséges kmvessé lenni nem akart,

Pestrl elköltözni. — A' pcstmegyei tisztviselkbl, fleg Fái/ András és

Síjánj l'ál inditványozására alakult egyesület, melly Humjadii Mátyás

nagy királyunknak 's késbben egyéb kitn hazafiaknak is szándéklott

márványemlékeket emelni, 's egyszersmind els 's egyetlen szobrászunknak

foglalatosságot adni , nem mutathatá még fel nemes vállalatának érett

gyümölcseit, miiln a' forradalom árja mindent romba döntött (1. Emlé-
kek). — /Vre/íc :-/nek sok ócsárlója van ; 's az országgyléseken is, hol

segedelmezésére indítvány tétetett , lehete gúnyos szavakat hallani,

mellyek az érzékeny mvészt mélyen sértették. Mondatott, hogy Igen jól

farag lábújakat, de nagyobb mvészi eszmék teremtésére 's kivitelére nem
képes 'sa't. Az ilyly tulságok csak ártanak az ügynek. Ha Ferenczi István

nem Phydias, 's nem Tlioncaldsen , st nem is Canoca vagy Geefs : de

minden esetre áll a' mvészi képesség olylyan fokán, melyíyet tisztelve

kell elismerni fleg azoknak , kik a' mvészetért semmit sem tettek, mint

némelyly fitymáló declamátorok az országgylésen. ,,Hegyeink gyomrában
a' párosi 's carrarai márvány vetélked társai sok évezred óta eltemetve,

senkitl nem ismerve , reánk nézve nem létezve veszteglének" monda a'

kecskeméti emlék felállítása alkalmával egy ottani szónok — „Ferenczi

inte azoknak 's varázsveszeje illetése kicsalá veszteghelyökbl a' haza

drága kincseit." — Ferenczi nem csak mvész, hanem hazafi is, kinek

vezéreszméje nem a' feneketlen cosmopolitismns, a' mvészeknek ezen

igen gyakori bne, hanem örökké 's kizárólag a' haza dicssége, 's azon

jövend létesítése, hogy e' kedves haza ne legyen kénytelen se kincset, se

dicsséget kölcsönözni másoktól. — Isten adja, hogy a' magyar, valódi

kincseinek ismeretére jutva, becsülje meg kellleg e' derék mvészét, 's

vagyonosb hazafiak gyakoribb megrendelései 's lelkesb részvéte tisztítsa

meg hazánkat azon vádtól, melyly öt a' mvészethez mostohának hir-

deti. — y.

Feriiinii. így neveztetik a' persáknál általában a' parancs, a' törökök-

nél minden a' nagyúr nevében a' nagyvezér által kiadott parancs, 's annál

fogva minden szabadalmi 's utilevél is. A' fermán a' legnagyobb tekin-

télyben részesül 's elolvasás eltt mindenki homlokához szokta nyomni.
A' mongol birodalomban 's Indiában formánnak neveznek minden irott

engedelmet a' kereskedés zésére. — k.

Ferraiid (Eduárd) valódi nevén Schitlz E. német költ, szül. 1813.

Landsbergben 's meghalt 1842. Berlinben. Szép tehetség, tele bensség-
gel, meleg képzelettel, uielylyhoz járult a' forma biztos, szerencsés keze-

lése. Kora halála igen sajnálatos. Mvei : „üedichte^' (18o4), „AíícA-

klange" (1834), „Neue SammlntHf^' (1835), „Norellen'' (1835), „Lt/ri-

AT/íe.v" (1839). — k.
"

Ferrara jelenleg az egyházi államnak egy delegatióját képezi. Fek-
szik a' Pl) és adriai tenger mellett. Határait Lombardia, Velenczo , Bo-
logna, Kavenna és Modena képezik. Kitorjodésc most 5(5 Q mértoldet

tesz. Lakosainak száma 200,OOO-re megy. I']lbl)i századokban mind terü-

lete, mind lakossiiga nagyobb volt. likkor még saját ínuillú horczogségot

képezett a' Tos(!ánából sziírmazott Fstei ház alatt, melylynek a' tudt>mányok

éa mvészet kifejldése sokkid tartozik. Esii'i hcn.';:rgek alatt 23.')e/.ornél
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több lakost számlált, és határait éjszakról Velenczei birtok, nyugoton
Mantua és Mirandola, délenBologna'sRomagna, keleten pedig a' velenczei

tengeröböl képezek. //. Alfonshíin halt ki az estei fférfiág. A' modenai
berezegek többször raegnjiták ugyan ahhoz igényeiket— de VIL Kelemen
pápa mint megürült hbéri birtokot a' pápai birtokhoz csatolta. —
r797-ben a' cis-alpini köz ársasághoz , raelylyböl a' késbbi olasz király-

ság alakult, csatoltatott. 1814-ben azonban ismét viszszaadatott a'

római államnak, kivévén Pó éjszaki oldalán fekv részét , melyly a' lom-

bard-velenczei királysághoz kapcsoltatott. Es ezzel kisebb a' régi Ferrara

herczegségnél a' jelenlegi pápai delegatio. Helyzete és földminségénél
fogva igen egésségtelen tér.ség. Mert mocsáros egész vidéke , és a' lég

igen nedves. Innen számos betegségek, és a' testalkat 's erk tökéletle-

nebb , hiányosabb kifejldése. Fvárosa : Ferrara , melyly a' franczia

uralom alatt is fhelye volt egy megyének, az u. n. alsó-iióinak. Fekszik a'

Pó egy ága mellett, igen posványos, egésségtelen helyen, melyly sokszor

azon veszélynek volt már kitéve , hogy egészen viz alá merült. Utczái,

téréi, melylyek közt legkitnbb a' Piazz-a Ariosto, igen Ízletesek, tágasak

és pompásak ugyan, ugy hogy Fels-Olaszország városai közt Turin után

legels helyen áll ; de az egész várost, melylynek palotái már düledeznek,

és utczái befüvesednek , igen is pusztának , elhagyatottnak lehet mon-
dani. Alig van 23— 24 ezer lakosa , kik között 2000 izraelita lakik , egy
külön városnegyedben az u. n. Ghettoban. Mig az Estei berezegek fvá-
rosát képezé 84,000 számlált lakosainak öszvege. Annál több azonban a'

sz.egyház e' városban , melylyeknek számát 100-ra teszik. Ezek közül

nevezetesebbek : St. Benedetto, melylyben Ariosto arczképe és a' cananai

menyegz létezik, mindkett a' hires Garofalo müvei, .S. Francescol

Ponettinek sz. Erzsébetjével, és Garofalo Krisztus születésével, S. Gio-

oanni , Angelo Madonnájával és S. Andrea 's Nicolo , melylyekben igen

kitünleg jeles fresco-festvények találtatnak szinte Garofalot6\. Vannak
még több kitn épületei, palotái és intézetei is. Emhtésre méltó különö-

sen a' dom , Manescotto és Bindelli szobraival felékesítve és több jeles

festészek müveivel , melylyek közt kitnik Krisztus a' kereszten , utolsó

Ítélet és egy róka barát-öltönyben. Az Ercole Villa, Casa della Rosa, hol

Alfons kedvese lakott, és Bevilacqna paloták igen kitnek. Van itt egy

egyetem is, melylynek igen szép könyvtára van felette régi oklevelekkel,

melylyek közt nevezetes Arioston^V Orlando Furiosoja eredeti kéziratá-

ban, és nyomtatványokkal a' legels korból. Egy museum, fegyvergyár,

az u. n. Palazzo del Paradiso, több fi- 's leányiskola, egy héber egyház,

Congregazione adrainistrativa, anatómiai szinház, füvészkert , és physikai

cabinet is létezik benne. Továbbá van szép színháza , mérnöki iskolája,

jezsuita-collegiuma és az u. n. Academia delle intrepidi. Mint szent

ereklye tekintetik ilnosío háza. Xagy érdekkel bír Gwor/;?< lakháza is. Még
nevezetesebb a' sz. Anna-kórház, melylynek börtönében Torquato Tasso

hét egész évig senyvedett. //. Alfons mint rültet záratta t oda. Most a'

város egyik diszesb terén emlék van emelve a' hires költ tiszteletére. —
Nevezetes Ferrara a' hires Falmo Festi olasz költnek , továbbá Túra,

Bomhini, Argenta, Dosso, Mazzuoh , Tisio vagyis Garofalo, Bonatti,

Borsari, Casoli, Cattarinu és több más híres festészek születésérl is, kik
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a' XIV-, XV- és XVI-lk században éltek. A7/. Kelemen itt érsekséget

alapított, melyly alá tartoznak a' mantua, commachio , adria és veronai

püspökségek. Lakosai leginkább kereskedés- és müiparból élnek. Vannak
itt több selyemgyárak ; a' selyeinczikkek képezik forgalma legfbb tár-

gyát. Nevezetes itt a' citadella , melyly igen fontos , habiír elhanyagolt

erséget képez. A' helyrséget osztrák katonaság képezi. Különben a'

város is meg van erösitve , bástyákkal 's kfalakkal , árkokkal és csator-

nákkal van körülvéve. F. a' pápai követnek és máltai rend nagymesterének
— Cataneából ide tétetvén át, állandó lakhelyét képezi. — F. közelében
Göthe munkáiból ismeretes a' Belriguardo vár , mellynek egy része most
pórtanyát képez. Jeles emlék a' Ccimpo Snnto is, egykor karthausi lak.

Számos jeles festvényein kivül 12 kápolnájában a' hires Roselli 12 myste-
riumai láthatók. — A' ferrarai Icgatlo más két nevezetes városa : Comac-
chio, Gm.fdnyire Ferrarától, egy órányira az adriai tengertl, 6000 lakos-

sal, hasonlóul megersitve, de citadella nélkül; Ponté di Lagoscuro, a'

Pó mellett , szabad kikötvel 's 5000 lakossal. — Nevezetes azon ver-

senygés, melyly Ferrarát illetleg, 1847-ben az osztrák és római kabinet

között uralkodott, 's nagy részben foglalkodtatá akkoriban Európa figyel-

mét. Az 1815-iki bécsi congress-acták szerint ugyanis Ausztriának joga
támadt, saját olasz birtokainak biztosítása végett, Ferrarát ésComacchiót
seregeivel megszállhatni. IX. Pius kabinetje 's vele együtt a' római, szard

és frauczia lapok óvást tevének az 1847. szándéklott megszállás ellen 's

kétségbe vonák Ausztria ezen jogát, a' menynyiben az illet bécsi okirat

ezen szavait : ,,dans les ploces deFerrara et Comacchio*' ugy értelmezek,

hogy az osztrákok csupán a' ferrarai citadella megszállására szoritkozhat-

nak. A' versenygés eredménye az Ion , hogy miután Ooraacchio város
citadellával nem bir, a' „places" szó alatt nem csupán a' citadella értet-

hetik, 's különben is az ilylyen megszoritás Ausztria szándéklott önbizto-

sitási czéljaival homlokegyenest ellenkeznék: ezeknél fogva a' római pápa
értelmezése önkényesnek , óvása alaptalannak , az osztrák kabinet joga
pedig érvényesnek nyilváuittatott , melyly azt seregei által azonnal gya-
korlatba is vette. — Sz. I.

Ferreira Borges Jozé, portugál jogtudós 's igazi hazafiúi erényekkel
biró férfiú, szül. 1786. Portóban 15 éves korában a' coimbrai egyetembe
került, hol a' jogtudományokat hallgatá, 1805 baccalaureus lett 's 1808
Portóban mint ügyvéd letelepedvén , Soult marsai által , kinek seregei

ell 1809 martiusban életveszély között szökött meg, kormányi auditor-

nak neveztetett ki. 1811 ftörvényszéki ügyvéd , 's aztán a' Do alto

JJouro czun bortársaságnak titkára 's a' portói hatósági kamara syndi-
cusa levén, részt vett a' regensség megbuktatására támadt öszszeeskü-
vésben 's másokkal együtt létre hozta az lS20-ki forradalmat, melylynek
folytán követként jelent mcíí a' cortcsben. Nem sokára az állami tanács-
nak Ion ta^juva, azonban Angliába menekült, midn 1823 az uj alkot-
mány eltöröltetett, hon min csak akkor tért viszsza, midn Dom Pedro az
országnak uj chartát adott. A' bitorhinak, Dom-Mlguclnck megérkezése
öt újra kiüzé az országból. Az alkotmányt mcgnicnteni akaró szorencsét-
en kísérlete után lH21Mebr. 1-én Londonba kökiiziUt, hol a' tudomá-
nyoknak szcntclé magát '.-í olyly kitartÓHiiggal nnmkiih , hogy csakmMu
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megvakult. DomPedro restauratiója újra viszsza hlvá hazájába, hol azon-

nal közrebocsátá sok évi munkája gyümölcsét a' „Codex comercial"-t,

melyly nem sokára törvényes ert nyert 's az egész országra nézve érvé-

nyesnek nyilváníttatott. Erdemeinek jutalmául 's a' külföldöni tartózko-

dás által fölemésztett vagyonának kárpótlásául kineveztetett a' kereske-

dési törvényszék elnökének. Ez állomáson volt az 1836-ki septemberi

forradalomig, de ekkor, elveivel ugy sem egyezvén az meg, azonnal beadá

lemondását 's nyilvános óvástételében kimondá , hogy hazaárulók között

nem szolgálhat. Ezóta tökéletesen megvakult. Ezen esetéhez hozzájárul-

ván jövedelmi forrásainak megsznése , kénytelen volt Portóba , a'

magányba vonulni. Késbb lelke is megrendült a' sors ütései alatt; eszét

vesztette. E' sajnálatra méltó állapotja hatással volt esküdt elleneire is,

ugy hogy az 1838-ki cortes 1400 tallérnyi évi díjt rendelt neki. — k.

Ferrer, (Don Joaquin Maria de), 1840-ben spanyol minister Espar-

tero alatt, szül. 1777. Tizenöt éves korában 1795-ben társul állott be

azon délamerikai kereskedi házhoz, melylyet bátyja Don-Francisco Bu-

enos Ayresben alapított 's innen több utazást tett Spanyolországba, An-
gliába, Eszakamerikába és a' Spanyolország és Nagy-Brittania közt 1804

kiütött háború óta az európai continens egyéb részeibe is, részint keres-

kedési ügyekben , részint ezen országok ipari állapotának megismerése

végett. A' spanyolok és francziák között kiütött háború hazájába hívta

viszsza, midn is a' sevillai f junta által fontos pénzügyekben Buenos

Ayresba küldetett, hol 7 évig maradt, hazájának folytonosan szolgálván.

1815 Madridba jött viszsza 's Alvarez tábornok, Peru egykori kormány-

zójának leányát veyé nül. VII. Ferdinánd király szolgálatait az Izabella

rendjellel jutalmazá meg. A' baszk provinciák tartományi szabadságaikat

(fueros) veszélyeztetve látván, t hatalmazák fel védelmükkel. 'S ámbár

ekkor ersen mködött a' községi és tartományi szabadság érdekében az

absolutisticus egyenlsítés ellenében, mindamellett folytonosan fenn tudta

magát tartani az udvar kegyében. A' király kinevezé 1819. a' san-carlosi

bank tagjául. Az alkotmánynak 1820-ban történt viszszaállitása után a'

nyilvános ügyekben élénk részt vett, 1822 követnek választatott a' sevil-

lai és cadixi cortesbe , melylynek a' legzavarosabb idkben egy hónapig

elnöke is volt. Mint minden zsarnokságnak és absolut királyi hatalomnak

eskütt ellene, mindig a' legszélsbb párthoz tartozott. De midn a' fran-

czia interventío gyzelemre segité a' reactio törekvéseit , Gibraltárba

futott, 's onnan Angliába. A' franczia kormány megengedé neki hogy

Parisban , hol egy bátyja örökségét volt átveend , megtelepedhes-

sék , 's itt élt 9 évig. A' hazájába viszszatérésrei engedelmet , mit

számára 1829 Ofalia gróf, a' spanyol követ kieszközlött , nem fogadá el,

mert tudta, hogy a' jezsuiták befolyása alatt él király udvarában szá-

mára biztosság nincs. Csak midn Maria Krisztina királyné kihirdeté az

általános amnestiát, telepedett le családjával San Sebastianban, viszsza-

nyervén hat év óta zár alatt lev vagyonát is. 1834 Guipuzcoa tarto-

mány megválasztá követnek az estatuto reál által egybehívott cortesbe.

Itt ugy lépett fel, mint Martinez és Toreno minieteriumának leghevesb

ellene, 's nagy részt magán önzési czélokból a' selejtesebb Mendizabal-

ministeriumot pártolá, valamint szinte aljas éi-dekekbl Isturiz ministe-
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riumát is seglté buktatni. A' királyné, ki észrevéve hiusíigát, a' kamarási
kulcsosai ruházá fel 'a a' büszke képviselbl most finom udvaroncz leve.

A' la granjai siralmas katonai zendülés után, melylyben részeg altisztek

az 1812-ki alkotmány eUbgadására kényszeriték a' királynét, az uj minis-
terelnök Calatrava a' financz-ministerium átvételére szólitá fel, mit azon-
ban hiúságát sért küls formalitások hiánya miatt nem fogadott el.

Tagja volt az alkotmányozó cortesnek, 's itt egész erejével kivánta Me-
xico elismerésének kimondását, de csak azért, mert Calatrava megigérte
neki, hogy oda küldi követnek, mi azonban nem sikerülvén, ez elég ok
volt arra, hogy a' mostani 's késbbi (Bardaji) ministerium ellen nyilt

harczra keljen. A' vizsgált alkotmány folytán egybehívott cortesre Gui-
puzcoa tartomány megválasztá senatornak 's a' királyné megeröslté ; de
alig lépett a' gylés terembe , azonnal mint Ofalia minister nyilt ellene

lépett tol, még pedig csupán azon személyes oknál fogva , mivel ez nem
akará öt mexicoi követnek kinevezni. 1838 állítólag egészsége helyreál-

lítása végett Francziaországba utazott, titkos okai azonban politikai czé-

lok valának. Midna'moderadók elveszték befolyásukat, viszszatért Spa-
nyolországba 's a' madridi mozgalomnak élére állván, Maria Kristina ellen

a' septemberi forradalomban hatalmasan mködött. Espartero els minis-

teriumában alelnöki 's külügyministeri állást foglalt el, egy ideig a' pénz-
ügyet is kezelvén. Az 1842-ki ministercrisis alkalmával az uj kormány-
ban részt venni nem akart. A' késbbi harczokban, mik Espartero buká-
sát hozták el, neve már nem ln említve. — k.

Ferretti (Gábor) bibornok, IX. Pius pápa álladalmi titkára, szül. 1795
Anconában, frangú családban. Pályáját, miként Pius pápa, ö is a' had-
ban kezdé, de fegyverét csakhamar fölcserélé a' barátcsuklyával 's rövid

id múlva a' legnagyobb egyházi méltóságokhoz jutott. XII. Leo pápa
által rieti püspöknek neveztetvén ki, nem sokára pápai nuntiusként Ná-
polyba ment, hol 1836 és 1837 a' cholera dúlásai között bámulatos jeleit

adá evangeliomi emberszeretetének. Eladá minden házi bútorát 's diszöl-

tönyeit, elbocsátá szolgáit, hogy legyen mivel fölsegítenie a' szegényeket
's betegeket. 1839 XVI. Gergely bibornokká 's fermoi érsekké nevezte
ki. Jótékonyságát itt is áldotta a' nép. IX. Pius sz. péteri püspöknek
hívta meg Romába 's a' nnuaiak öröme határtalan volt, midn a' pápa öt

választá meg álladalmi titkárául, örültek, mert ugy hivék, hogy a' pápa
végre egy bátor, bölcs, jellemszilárd emberre akadt, ki tanácsadásával

támogatandja. A' nép aggodalmai eltntek, a' kormány iránti bizalom

vlszszakerült. F. neve e<>:oklff mairasztaltatott az olaszok által. A' bel-

ügyekbeni reformokban tiszta szándékot, az id követeléseinek valódi

felfogását 's igazi népszeretetet láttak. Az addigi szokások ellenére, a'

népet is részelteté a' státusügyekben, mik a' i)apság kezében valának.

Nemzetrséget alakított. A' sajtónak szabadabb mozgást engedett. A'
külügyekre nézve követett irányát jellemzi azon mondása, melyly annak
idejében c/er meg ezer ajaki-ól liaiig/.ntt vis/sza Olaszországban : ,,Meg-
lógjuk a' világnak mutatni, liogy nuigunk magunknak elegek vagyunk".
Ferrarának az osztrákok általi megszállása ellen tiltakozott, azt jogtalan

beavatkozásnak nevezvén, mitl azonban ki'.sbb, az idegen kövitek által

az osztríik kormány jogosságáról meggyzetvén, ebillott. Mgyhá/.l dolgok-
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ban azonban , bár ezek nem tartoztak szorosan ügyszakába , ugyanazon

szigorúan egyházi irányt fejtette ki, mit a' pápa kimondott , 's az egy-

házra nézve az államtóli lehet legnagyobb függetlenséget igényié. — k.

Férussac (András , báró) nevezetes természettíini iró, 's a' m. akad.

lev. tagja, a' hires csigatudós (conchyliológ), Férussac Nep. Jánosnak fia,

szül. 1786. Chartronban, régi nemes franczia családból. Atyja a' Condé
alatti royalista hadsereghez menvén, már ötéves korában kilépett az atyai

nevelés alul, 's Arboisban nevekedett nagyanyjánál. Régi nyelvek 's

mathematica tanulmányán kivül már igen korán kövek, csigák, bogarak

gyjtésével foglalkodott, mire sokat tett, a' természeti hajlamon kivül,

atyja példája. A' Jura hegység tágas tért nyitott e' szenvedélyének.

Késbb Parisba ment, 's katona lett Napóleon alatt. Már 18 éves korában

adta ki els munkáját : Mémoire snr des petüs crustacés. De a' hadi ese-

mények egy ideig más térre ragadák. Sléziában, majd Spanyolországban

hadakozott, és Saragossánál mellébe veszélyes lövést kapott, melyly az

ifjú kapitányt a' katonaságot elhagyni kényszerité. Ezentúl leginkább a'

tudományoknak élt, földirási és statistikai leczkéket tartott, 1818-ban a'

„Bureau de Statistique éfrang. re" fnöke lett, 1823-ban a' ,, Bulletin des

Annonces et des Nouvelles scientiftques-'^ nagyszer tudományos lapot

alapitá, melylyet következ évben „Bulletin unicersal des scienres et de

rindustrie" névre keresztelt. Terjedelmes birálati repertórium volt ez az

öszszes irodalom számára, melyly nyolcz elkülönzött osztályban tárgyalja

a' mathematikai, physikai, orvosi, földmiveléíi, mtani, földleirási, történeti

és katonai tudományokat ; de csak 1831-ig tarthatá magát. — A' júliusi

forradalom után F. , Tarn et Garonne departement részérl követté

választatott , de 1832-ben már kilépett. A' halál korán ragadta el,

1836-ban , 50 éves korában. Egy rakás értekezésen 's czikken kivül az

Annales du Musée, Journal de Physiqne , Dictionaire d'histoire naturelle,

Bulletin universal 'sa't. folyóiratokban követk. munkákat irta : Considé-

rations générales sur les mollusques terrestres et fluviatiles et sur les

fossiles des terrains d'eaii douce (Paris, 1812) ; Extráit des journals de

mes campagnes en Espagne 'stb. (Paris, 1813) ; De /a Geographie et de la

Statistique considerées dans lettrs rapports avec les scienres
,

qui les

avoisinent de plus prés (Paris, 1821). De legnagyobb érdeme azon mun-
kának kiegészitése 's kiadása, mellyen atyja 30 évig dolgozott : Histoire

des mollusques e/c. (Paris, 1819. 4). A' magyar akadémia megválasztá

levelez tagjává a* nagyérdem természettudóst. — y.

Festészet (1. Közli. Ism. T. Képírás czikket). Itt csak a' festi mvészet
ujabb állásáról közlünk adatokat, 's Olaszországgal kezdjük. A' jelenkori

Horenczi festk közt : Benr>enufi, Bezzuoli, Mussini, SabateUi ; a' velen-

czeiek közt : Politi, Santi, Schiavoni és Lipparini (a' két utóbbi a' pesti

mükiállitásról is ismeretes, az utóbbitól van a' dijlapul adott „Bozzaris

halála'^); Majlandban : Appiani , Hayer , SabateUi, Belosio, Areglio,

itf2<//mra 'sat. Rómában : Camuccini, Agricola^sth.^s az ezekkel ellentétben

törekv puristák : Cochetti, Mirardi 'sat. — A' belga festiskola elbb
Dávid 's egyebek franczia iskolájához csatlakozott, mint p. o. Wappsrs ;

1830. óta pedig sajátságos irány mutatkozott , melylynek f érdeme :

eleven, 's fleg hazafias érdek az ábrázolandó tárgy iránt, a' 17-ik század
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nagy mestereihezi vlszsziitérc.s, 's színezet és ep;ybehano;zás iránti élénk

érzelem. Ide tartoznak Brqrkeleer, Gallait, Biéfre, de lieyser 'sat. — A'
hollandi festészet legújabban sok szerencsével tért viszsza a' régi iskola

által kijelölt útra, 's fleg táj-tenger- és génre képekben kitnt teremt.

(Eckhout, Krusemann, Pienemann). — Németországon a' nemzeti érzelem

ujabb felemelkedése a' képz mvészetben is mutatkozik, 'sa' múlt század

vége óta igen jeles tehetségek merültek fel a' festészetben, elhatározott

irányt mutatva jelentékeny tartalmasság, értelmes felfogás és sajátságos,

ujdon eladási modor i'eié. Fleg a' dúsgazdag görög régiség , ó testa-

mentom 's régi classicus költészet p.o. Dante isteni comoediája 'sat. voltak

a' források, mikbl az ábrázolás tárgyait merítették 's mellyek szellemén

önmagokét is emelni 's mvelni törekedtek. Ezen irány számára nem
voltak elegendk az akadémiák conventionell modora, 's a' festészet szo-

kásos, mindennapos eszközei. Ezen új festészet munkásságának színpada

azonban nem Németországban, hanem Rómában volt, hol a' 16-ik század

óta a' mvészi tehetségek végs klképeztetésüket keresték ; ez irányban

legnevezetesb mvészek : Carstens, Schick, M'achter, Koch J. sat. Ellen-

kez irányban tntetek ki magukat : Tischhein, Fuger, Grassi, Langer
Péter 'sat. Az ellenzék által ersödött irány annál hbb ápolókra talált a'

következ nemzedékben, 's a' ,,német mvészek egyesülete'', melyly 1811.

köri alakult Rómában, folytatá a' felébredt új Ízlés életét. A' szellemhez

's gondolathoz , melyly az eldöknél uralkodónak mutatkozott , kedély is

járult, melylyet azonban nem lehet egészen felmenteni bizonyos egyoldalú

iránytól a' romantika 's vallásos mysticismus felé, egyesülve elszeretettel

a' régibb mvészeti iskolák mveletlen és szabadságtalan formái iránt,

's határozott megvetésével a' küls mvészeti eszközöknek. Az uj testa-

mentom 's maga a' keresztyén legenda is az ábrázolások körébe vonatott.

Ezen korszaknak legjelentékenyebb mvészei : Cornelins, Orerbeck, Schn-

dow Vilm. Veit Fül., SchnorrJ., kikhez valamivel késbben Wach, Hess ti.,

Vogel Károly és Lajos, Riepenhatiser testvérek ; Ellenrieder, Begas, Nahe,

Scheffer Ján. többé kevésbé csatlakoztak. Uj fordulatot 's szilárd alakulást

nyert az uj német festészet, midn /. Lajos bajor király a' nevezett mvé-
szek legjelesbjei közöl többeket, névszerint Corneiiust, Sritnorrt, Hesset

saját szolgálatába hívta Münchenbe (1819— 1827.) fényes jutalommal, 's

nekik, valamint Zimmermatm-níik, Schlotthauer-Tiek 'sat. terjedelmes meg-
bízásokat adott nagy falképekre. így keletkezett a) a' mUnrheui fest-
iskola, 's ennek remekel : a' Gly])totheka, Pynakothéka, mindenszenU'k-

egyháza, uj kir. palota 'stb. ragyogó freskói. (1. Tóth L. l ti Tárcz>a 1.

Fz.) Ezeknek vezetése alatt, iskolájukhoz csatlakozó fiatalabb mvészek
festették a' Könlgsbau, Odeon, Isárkapu, udvarikert arcádjalnak 'sat.

freskóit. Legjelesebbek e' mvészek közt : Hermann (\, Eberle Á., Stür-

mer C, Siilke H., Röckel Y., Hiltenspcrger (i., Srhwind 31., Schorn 'sat.

;

különösen kitntek l)edig tehetség és teremt szellem által Cornelius

tanítványai közöl haulharli V. ; Srlinorréi közöl : Juger G. ; Hesséi közöl:

Srhraudolpk J. — l']zen. Inkább az eszményi felé fordidt Iskola mellett b)

Düsseldorfban nuislk iskola származott, melyly saját feladását nom any-

nylra a' gondolatok dúsgazdagságában 's a' formák és styl eredeti saját-

Hágában, mint a' természeti elképek hü ktivetés('bi'n kereste, 's ez i'iton
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rendkívülit eszközlött. Legnevezetesebb mvészei ez iskolának : Lessing^

Bendemann, Hildehrandt, Hübner, Sohn, Mücke, Steinbriick, 's legújabban,

több hajlammal a' szabad képzés felé, Deger, Stüke. Az eszményi törek-

vésekhez erösebben ragaszkodva fejlett ki c) Frankfurtban egy külön
festiskola, Veit Fülöp alatt, melylyhez tartoznak : Settegast, Rethel,

Steinle 'sat. Hasonló iskolák származtak d) Bécsben, melyly fleg Over-
beck után indult, 's melylynek legkitnbb mvészei Kuppelwieser, Führichf

Binder 'sa't. e) Stuttgartban Dietrich és Gegenbauer a' két ellenkez irány

képviseli 's vezérei; f) Dresdában saját iskola nem fejlett; kitn mvé-
szek itt Richter A., Pesrhel 's az ujabban Düsseldorfból oda hivott Hübner
és Bendemann ; g) Berlinben Begas, Wach, Heesel, Hopfgarten, Klöber

külön festiskolákat alapítottak. — A' genre-festés Németországon 's

német mvészek által ujabb korban nagy szerencsével zetett. Megemli-
tendök e' téren : Catel, Schulz, Pistorius, AVa/fí Rómában, Schröder Düs-
seldorfban , Becker Darmstadtból, Riedel , Pollack, Heideck, Hess P.,

Montén (e' három egyszersmind csatafest is) Bürkei, Petzl, Weller,

Kimer 'sat. E' szakban különösen a' dán festészet tnik ki, holott ugyan-
ott Abildgaard óta a' történeti festészetben kevés kitn jött létre. — A'
tájképfestéshen nevezetes német mvészek : Reinhart, Reinhold, Koch J.

Rohden, Rebell, Steinkopf, Helnisdorf, Fries E., Schirmer )¥., Preller,

Dahl, Krause Fr., Olivier, Wagenbauer, Dorner, Cogels, Rottmann, Stein-

lein, Zimmermann, Crola, Morgenstern, Ezdorf Ker., Jauermann 'sat. —
A' dán, norvég és svéd festészet mindenben a' némethez alkalmazkodott.
— A! franczia festészetben DacidsQ.ykt iskolát alapított, melylybl Ge/'arí/,

Girodet, Gueriti, Gros 'sat. léptek el. Ezen iskolának f jelleme : fény és

pompa, a' színezetben nagy technikai ügyességet mutat, de inkább zajos,

színpadi hatások, mint azon valódi aesthetikai hatás után törekszik,

raelylyet a' nyugodt, szelid szépség tekintete nyújt. Danid római alakjai

franczia Talmák római ruhában, 's bár ez utón a' fr. festmvészet elbbi
csekély es, kisszer, jelentéktelen, lágymeleg állapotából bizonyos magas-
ságra 's nagyszerségre emelkedett, de egyszersmind a' másik túlságra,

színpadi sceneriára, hatásvadászatra, aöectatiora csigáztatott fel. Valódi
mértk eltt tehát ezen iskola sokkal jobbat 's tökéletesbet ad az arcz-

képekben, mint történeti képekben. Lehetlen azonban méltányolva 'a

tisztelve el nem ismerni a' nagyszer utáni azon törekvést 's élénk lelke-

sedést, melyly már a' tárgyak választásában is mutatkozik. A' tájkép-

festésben Thibaud, Sablet és Valenciennes, a' miniatr-festésben Isabey
lettek híresek. A' franczia festészetbeni legújabb jelenetek igen különfélék.

A' Dávid által alapított, úgynevezett classikai iskola ellenében egy másik
állott fel, melyly magát romantikainak nevezi, 's az elbbitl Í6\*dg közép
kori tárgyak választása, 's bizonyos a' középkori mvészettl kölcsönzött

formák által különbözik. Ezen irány követi közt említendk : Ábel du
Pujol, Richárd, Ingret, ki vallásos tárgyakat 's rafaeli formákat választ

nagy elszeretettel, Delacroix Eitgén, Arij Scheffer, Delaroche. Elhatáro-
zottan a' természet, 's közvetlen hatás felé fordulvák Vemet Horácz,
Róbert C, Schnetz, Decamps, Lessore. Ezen emiitett 's egyéb itt név-
szerint nem emiitett kisebb nagyobb tehetségek legújabban egyesít
pontra találtak, midn Lajos Fülöp király Versaillesban a' franczia törté-
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netet oazdní]^ sornzatbnn festcté általuk, 's más helyeken is, mint p. o. az

eui kastélv'biin, alkalmat nyújtott a' íranczia fest mvészetnek, kitünésre.

— A' tájképfestk ki)zül ezen iskolához tartoznak : Bertin, Coignet,

Gironx, Watelet, Gudin 'sat., kiknél a' meglepnek vadászata, 's ragyogó,

de felületes tárgyalás a' jellemz vonások.— Spanyolországban, Velasques,

Muriilo, Spagnoieito 'sat. hazájában, a' 18-dik században minden jelen-

tséo-ét elveszte az elbb olyly tüzecsetü festészet, 's csak a' német szüle-

tés, de Spanyolországban sokáig élt Mengs Rafael által idéztetett fel

uJra komolyabb tanulmány 's törekvés. TanitványaJ5a</e« y Subias Ferencz

a' leo-kitünbb spanyol mvészekhez számittatik.— Angliában saját angol

iskolát Ueyiwlds Jós. alapított, határozott hajlammal mély és világos szi-

nezésre. Vele egykorú, de kevésbé jelentékeny volt Roniney György ;

jellemdúsabb 's merészebb pedig West Beniamin (megh. 1820). Említésre

méltók továbbá : Barry Jak., üpie Ján., Northcote Jak., Stothard Tam.,

Westall Rich. 'sat. Legújabb idben nagy hirre jutottak Lawrence Ta-

más, Jackson Ján., Dawe György ; továbbá Archer See, HowardH., Hilton

W., Etty W., Martin 's fleg Lock Eastlake a' történeti szakban. De senki

sem emelkedett az angolok közöl azon magasságra, melylyen Wilkie

Dávid áll szerencsés humorával, 's átható természethségével. Nevezete-

sek még a' genre-szakban Leslie C. R., Chalon E. A., Landseer Edtcin,

Mulready W. Richárd ; a' tájfestésben pedig az 1788-ban meghalt Gains-

borough Tamás jeles követi : Gurner, Calcott, Stanfteld, Fielding, Pront

'sat. végre a' carricaturában : Cruikshank. Az önálló 's fejlési képességgel

biró mvészetnek nagy ébresztési alkalom adatott Angliában, az uj par-

lament házaknak falképekkeli ékesitése által. — Hazánkban kevés történt

még a' festészet érdekében. Markot, a' jelenkor legels tájképfestjét,

hazánk szülte, de Olaszország táplálja. A' gazdag Esterház-y képgyjte-

mény nem jNIagyarországon, hanem a' mgyjteményekben különben is

gazdag Bécsben van felállitva. Nagyaink, gazdagaink igen keveset köl-

töttek ekkorig jeles képekre, 's lakjaikban csak itt-ott látunk egy-egy

trhet darabot. Legjobb gyjteménye volt Egerben az olasz ég alatt

mbaráttá fejlett költ-érsek Pyrker Lász-lóuak, melylyet nemes honsze-

retettel a' nemzeti múzeumnak ajándékozott, 's ezáltal ott egy évrl évre

számban 's becsben neveked képtár alapját tette le. — A' pesti megye-
slet (1. ezt) menynyire ereje engedé, buzgón mködött a' kopár téren,

's kétségkívül sokat tett a' mvészeti izlés terjesztésére, 's fiatal tehetségek

buzdítására. — Néhány év óta Marasztani egyik (bár olasz eredet, de

itt egészen meghonosodott) kitnt>b festnk, fest-iskolát nvitott, melvlv

évenkinti aláírásokkal segittetik, 's ha a' jelen romjai köze nem temetkezik,

jövre derék sikert igér. Legkitnbb festink : Barabás Miklós (1. ezt);

Lieder Pesten ;
— 's az ifjú Borsos Bécsben ; nagy tehetséget mutatott

's fényes jövt igért a' pesti mkiállitáson feltn merész és dús kísérle-

teivel az ifjú Zichy (Egyes kitn festk életirásait 's jellemzését

1. neveik alatt). — A.

Fóíis (Ferencz József), a' belgák királyának karmestere 's a' mvé-
szetek brsseli kir. conservatoriumának igazgatója, szül. 1784. Monsban.

Atyjától olyly alapos tanítást nyert a' zenében, hogy szülvárosában már
10 évea korában orgoná«zi hivatalt viselt. 1800 Páriába ment az ottani
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conservatoriumba, hol Boyeldieu volt tanítója. Leginkább a' zene elméle-

tének 's történetének stúdiumára adta magát, mire nézve gazdag nszü-
lése módot nyujta kezébe. 1811 neje vagyonát hibáján kivül elvesztvén,

a' vidékre vonult viszsza 's 1813 orgonász 's a' zeneiskola tanára lett

Douaiben az ardennei departenientben. 1818. a' conservatorium tanárává

lett Parisban, hová viszszatért 's 1827. itt alapitá a' ,,Reüue musicale"

czimü els franczia zeneíolyóiratot, melyly csakhamar nagy tekintélyre

jutott, 's 8 évig létezett. 1833 Brüsselbe kapott meghivást í'entkitett

állomására. Számos elméleti és módszeres müvei közt (tankönyvek a' zene

elvei, a' karének, a' szerkezési mvészet fölött, zongora- és énekiskolák

'stb.) legtöbb figyelmet gerjesztett a' belgiumi intézet által koszorúzott

pályamüve : „í/íer die Verdienste der Niederlander nm die Musik beson-

ders wahrend des 14., 15. und 16. Jahr^'. Hasonlóul a' következ is :

„Biographie nnwerselle des miisiciens el bibliographie générale de la

musique" (5 kÖt. Brüssel 1836— 40). Késbb Moschelessel együtt a'

zongora számára egy nagy tanulmányi müvet adott ki : „Mélhode des

méthodes de piano". Történeti kutatásai a' históriai hangversenyek esz-

méjére vezették, mik Francziaországban megkezdetvén, késbb Belgium-
ban, Angliában 's Németországban is utánzásra találtak. — k.

Feuchtersleben (Ernest, báró) német költ , szül. 1806-ban Bécsben
's ott élt 1849-ig mint orvos. Irataiban inkább a' gondolkodás , mint az

érzelem 's képzelet uralkodik. Eletnézete a' Gtheéhez szított 's ez irány-

ban sok jelest teremtett. Munkái : „Gedichte" (1836), ,,Beitrüge zur

Literaiur, Kunst und Lebenstheorie" (1837— 1841). „Zur Diatetik der

Seele" (1838), 's számos orvosi iratai. Az osztrák alkotmányozó gylésbe
1848-ban képviselvé 's a' /)o6//ío/"-ministeriumában alstátustitkárrá

választatott. Legújabban jelent meg következ hátrahagyott munkája :

.,Geisí deutscher Klassiker. Eine Blumenlese ihrer geistreichsten und
gemüthlichsten Gedanken, Maximén und Aussprchen." (1850. Wien,
Leipzig.) — k.

Feudális viszonyok, 1. Hbér.
Feuerbach. /. Pál János Anzelm, lovag, a' hires büntet jogász, szül.

1775-ben. Szül városa Jéna, anyja jénai, atyja Frankfurtból való, elbb
ügyvéd, aztán magán életbe vonult. Mveltsége alapját a' frankfurti

középtanodában tette le , 's a' classicus régiség iránti szeretete 's lelke-

sülése holtáig élt benne. 1792-ben a' jénai egyetembe ment, hol eleinte

kizárólag történettant 's bölcsészetet tanult , fleg pedig a' természetjog-

gal foglalatoskodott. Már, mint egyetemi tanuló, jeles munkát adott ki

1795-ben ,,Über die einzig möglichen Betceisgründe gegen das Dasein und
die Gültigkeit der natürlichen Rechíe. Egy évvel késbben, már mint
bölcsészet tanára, irá a' „Kritik des natürlichen Rechts" czimü munkát;
's 1798-ban jelent meg tle „Anlihohbes oder über die Grenzen der höch-
sten Gewalt und das Zwangsrecht der Bürger gegen den Oberherrn. A.'

természet jogról, hivatását követve, de egyszersmind küls okok által is

indittatva, a' tevleges jog, különösen a' büntetjog tanulmányára ment
át, melyly utóbbi legjobban tetszett philosophicus szellemének. Ez uj

tanulmányának, melyly azontúl élete középpontját és sarkát képezé, els
gyümölcse volt következ értekezése : Ist Sicherung tor dem Verbrechen
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Zweck der Sírafe? (1798) a' Gro/»ifl« által kiadott büntetjogi folyó irat-

ban (^Bibiiutliek f'ur die peinl. Heclitswissensch.) melylynek késbb Feuer-

bach is szerkezt társa lett Almendingennel együtt. Még a' múlt század

végén jelent meg tle „phUosophisch-juridische llniersuchung ilher das

Verbrechen des Hochrerraths (Erf. 1798) és ,,De causis mitigcmdi ex

capite impeditae libertatis (1799), melylyben azon jogászok ellen lép fel,

kik a' leghatározottabb 's önkény felcttiebb törvényeket is birói önkény

alá vetik, a' birákat a' törvény fölébe emelik, 's számtalan , önkényesen

kigondolt szelidit okok által a' törvények következetességét 's szigoru-

ságát megsemmisitik. Bvebben kifejtette 's megalapjtotta büntet jogi

nézeteit a' „Rei-^ision der Grundsatze und Grundbegriffe des posiliven

peiníichen Bechts" ezimü kétkötetes munkában (Jena, 1800), melylyhez

függelékül szóigál egy másik kisebb irata : „Uber die Strafe als Siclie-

rmigsntittel''. 1801-ben végre a' büntetjogra vonatkozó birálati, törté-

neti 's bölcseleti gazdag tanulmányainak eredményeit rendszeresen álli-

totta öszsze a' „Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peiníichen

Rechts'^ ezimü nagy munkájában, melyly azóta 13 kiadást ért. Ugyanazon
évben lett professorrá Kiéiben. Itt irta 1804-ben Kleinschrod büntet
törvén}-javaslatának birálatát 3 kötetben; és „Civilistische Versuche,

munkáját, melylynek élbeszédében jellemz jogászi hitvallomást tesz,

midn kimondja, hogy a' jogtudomány semmi jóra sem vezethet, ha jobbról

a' józan , tiszta empiriától ; balról a' philosophiától nem gyámolittatik, az

elbbi nélkül okvetlenül rültséggé, az utóbbi nélkül ostobasággá fajul.

1804-ben a' landshuti egyetembe hivatott meg, Bajorországba. Itt kezd-
dik fényesebb pályája. Bajorország ekkor Il-ik Max József felvilágoso-

dott uralkodása alatt nagy terjedelm javitások terére lépett, 's Feuer-

bach szellemének megfelel hatáskört nyitott. 1805-ben felhivatott uj

büntet törvénykönyv tervének kidolgozására , 's e' czélra 1806-ban

Münchenbe tétetett át, mint igazságügyi referendár. Hét évig dolgozott

e' javaslaton, melyly 1813-ban lett, lényeges változtatásokkal, törvény-

nyé, és több állam által saját büntet törvénye alapjául fogadtatott el. E'

törvénykönyv, melyly sok tekintetbeni egyoldalúsága mellett is tetemes

haladást képez a' német törvényhozás történetében, anynyi idegenszer
módositást, pótlást, toldást, és sokszor megrontást szenvedett, hogy Feuer-

bach csak mély fájdalommal nézhetett elégtelonitett szellemi gyermekére.

1808-ban, midn még a' büntet törvény javaslatával veszdött, titkos

tanácsossá neveztetett ki, 's megbizást nyert, hogy a' Code Napóleont

Bajorország számára dolgozza át, 's e' megbizást egyedül , minden segéd

nélkül, félév alatt, hihetlen munkássággal, teljesitette. De miután Bajor-

ország viszonyai Francziaországhoz szabadabban alakultak, 's az idegen

codex behozatalának szerencsétlen gondolata elvettetett, /V//('rfc(/r/í, Gön-
ner és Aretin társaságában a' „CodexMaximilianeu8''-t vizsgálta 's dolgozta

át. Hat hónap alatt kellé a' codexnek elkészülni, 's Feuerbach hihetlon

sokat dolgozott. Kevesebb mint félév alatt szerkeszté az els harmadik 's

negyedik részt. Ezen fárasztó törvényhozási nuinkák , 's ezekkel öszsze-

kötött heves küzdelmek közt azonban el nem hanyagulá ifinkt)rának ked-

vesét : a' tudományt. 1808— 11-ig irá szellemdús lélektani tejtegetések

által kitn munkáját : „McrkwUrdigen Chriiniiialrerhtsfalle'' ; 181J-bcn
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„Themis, oder Beitrage zur Gesetzgebuny'^ ; 1813-ban Betrachtungen
über das Geschioornetigerichl'-.l^em volt ezen intézetnek feltétlen barátja,

mert fÖleg csak az akkori franczia 's Napóleon despotismuaának játéksze-

révé sülyeclt juryt tartotta szemei eltt, 's ezért egyoldalúságba esett.

St még késbben 181ÍJ-ben sem nyilatkozott határozottan az eskütt-

széki institutio mellett . 1813 óta sok kellemetlenséggel kellett a' h
német hazafinak és szabadságbarátnak küzdeni. Tollat fogott Németor-
szág szabadsága 's önállósága mellett; röpirata : Über die Unterdruckung

und Wiederbefreiung Europas, els volt déli Németországon, melyly a'

siri csöndet megszakasztá 's szabadság bátor hangjait hallata. E' hangok
azonban olyly kevéssé tUrettek még azon korban, hogy Feuerbach meg-
dorgáltatott, 's tudtára adatott, hogy a' franczia császár , mint a' rajnai

szövetség pártfogójának személye ellen felségsértést követett el. Jól

tudta továbbá Feuerbach , hogy a' küls ellenségtöli függetlenségnek

csak ugy van valódi becse, ha az bels polgári szabadságnak alapja egy-

szersmind. Fölemelé tehát szavát a' bécsi congressus megnyitásakor, 's a'

német szabadság, 's népképviselet mellett els kezdett izgatni. Bármilyly

méi-sékelt volt is Feuerbachna,k e' tárgyú irata, jacobinusnak kiáltatott ki

a' szükkeblüek által, 's a' király kegyét teljesen elveszte miatta; munká-
jának megjelenése után kevés héttel eltávolíttatott a' titkos tanácsból, 's

a' bambergl felebbviteli törvényszékhez küldetett számfeletti elnökül. A'
kétes és sikeretlen helyzet , melyly itt reá várt , olyly kevéssé egyezett

szellemével 's jellemével, a' gyanúsítások 's üldözések, miket a' sötét Ba-
jorországban német érzelme 's bátor fellépése miatt szenvednie kellett,

olyly türhetlenekké váltak a' becsületes férfiura nézve, hogy már komo-
lyan gondolkodott Bajorország végképeni elhagyásáról. Poroszországba

akart átmenni. De épen ezen ország akkorában rögtön olyly szabadság

ellenes irányt vett, hogy még a' bajor állapotok is trhetbbeknek mutat-
koztak. 1817-beu uj, szép pálya nyílt Feuerbachnak, mert az ansbachi

felebbviteli törvényszék els elnökévé neveztetett , 's e' hivatalt élte

végéig kedvvel 's örömmel viselé. E' mellett irói hivatását sem hanya-
golta el. Ansbachban irta „Betrachlungen über die Öffentlichkeit und
Mündlichkeit der Gerechtigkeitspfieye" munkáját, melyly tollának talán

legnemesebb, legtökéletesb szüleménye (1821). Ugyanez évben valósá-

gos állami tanácsos lett, 's hogy Francziaország törvényszéki életével

közelebbrl megismerkedjék, Parisba utazott, és ezen utazásának gyü-
mölcseit 1825. két kötetben adta ki. 1822 — 23-ban papi cselek 's bitor-

lások egyházjogi fejtegetésekre 's értekezésekre adtak neki alkalmat.

Törvényszéki nevezetesb tapasztalatait, melylyek , elnöki minségében,
Bajorország egyik népes és mozgalmas kerületében bven özönlettek reá,

részint törvényhozási munkákra, részint büntet jogi esetek eladására
használta fel : így 1824—25-ben uj büntet törvénykönyv javaslatát dol-

gozá ki, 1828-ban pedig „Actenmüssige Darstellung merkimrdiger Ver-

6rec/ie/i"czimü gyjteményt ada két kötetben, melylyet korábbi (Crimi-

nal-rechts falle) e' nem munkájával nem kell öszszezavarni. A' szeren-

csétlen Hauser Gáspár ügyében nagy részt vett, és felle saját iratot

adott ki „Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens ani Seelenleben des

Menschen (Ansp. 1832). Utolsó munkája volt : „Kleine Schriften ver-

Vj h. Um. Tár. III. h>t, 18
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miscliteit InhalIs'' C7.im'ú gyjteménye (2 köt. Nürnb. 1833), mclylyben
igen becses adalékok foglaltatnak, nevezetesen : ,,Blick auf die Deutsche
llechfswisseuscltaft", nielylyben a' jogtudomány végezéljaul a' hasonlító

's minden idk és népek jogi szokásait egybefoglaló általános jogtudo-

mányt tzi ki. maga is sokat dolgozott ezen eszme valósitásán , de

viszonyai nem emgedék, hogy azt teljesen létesítse , 's igy német Mon-
tesquieu legyen. 1833 tavaszán Frankíurtba utazott, 's ott meghalt. De
élve maradt számos jeles munkáiban 's öt fiában, kik nem csak nevének,

de szellemének is örökösei u. m. II. F. ylwst'/m, szül. 17i»8-ban, arehaeológ

's aesthctikus Lessing és Winckelmann szellemében ; Erlangenben 's Hei-
delbergben tanulta a' philologiát ; Speierben középtanodai professor lett,

's 18o3-ban \rá.„Vaiicáni -4/}í>//ó/ái", melyly jeles müve nevét olyly híres-

sé 's keresetté teve , hogy egyszerre hivatott meg Dorpatba és Frei-

burgba. () a' freiburgi tanszéket választotta, 's onnét Olaszországba tett

utazást , hol több archaeologiai fölfedezést tett. Inkább tanitói, mint
irói munkásságot fejt-ki. Verseket is ir , de költi tehetségét ekkorig
elásta. III. F. Károly mathematikus, szül. 1800-ban, tanult Erlangenben
's Freiburgban, mathematika professora lett az erlangeni 's hofi középta-
nodában , de már 34 éves korában elhalt , áldozata a' demagógiái üldözé-

seknek, "s Németország nyárspolgári viszonyainak. Igen eredeti ember
volt , ki szilaj tettvágyat egyesitett magában mathematikai mélységgel;

's barátai eltt, mint kitn carricatura-rajzoló ismeretes. Mathematikai
szép tehetségének jele hátrahagyott munkái : „Eigenschaften einiger

inerkwrdigen Punkte des geradlinigen Dreiecks" és „Grundriss zur
analytischen Uiitersuchnng der dreieckigen Pijramide" (1827). lY. F.

Edtiard ; szül. 1803. egyetlen fia atyjának, ki jogtudományra , apja ked-
vencz szakára, adta magát. Tanult Göttingen- 's Erlangenben, docens
volt Münchenben, 's azután professor lett Erlangenben. Kitn 's alapos

ismerje és oktatója a' germán jognak. Irt a' kezességrl 's a' Lex Salicá-

ról. Rögtön meghalt 1843-ban. Y. F. Lajos (1. alább külön rovatban) —
YI. F. Fridrik, szül. 1806-ban. Az öreg jogtudósnak e' legifjabb gyer-
meke Erlangenben 's Bonnban végezte tanulmányait, Parisban pedig a'

sanskrit nyelvet tanulta. Ez utóbbi tanulmányában betegség által gátol-

tatva, azontúl fleg a' franczia, spanyol és olasz nyelvvel 's irodalommal
foglalatoskodott, 's e' nyelvekbl, st sanskritból is, versben 's prózában,

sokat fordított. Irt ezenkívül vallásos tárgyú munkákat is p.o. Theanthro-

phos. Nürnbergben él magános életet. — h.

Feuerbach Lajos, lY-ik fia a' jeles jogtudósnak. Már gyermekkorában
kitn elszeretetet tanúsított Hegel és tanai iránt. A' legnagyobbolragad-
tatással ir róla Berlinbl atviának. Midn azonban véírio hallgatta mesterét:

egy dolgot igen nehezen tudott fejébe venni. A' ,, hitet a' tudással'' öszsze-
egyeztetni szinte lehctlen volt lelkének. '8 késbb philosophi hite is meg-
ingott. Már 1827-ben ugy tetszett neki, hogy Hegel bölcselete inkább
csak a' múlt, mint a' jelen és jöv világát tünteti föl. 1830-bau, mikor
Feuerbach magántanító volt Erlangenben , jelent nieg tle , névtelenül

egy kis rö))irat : gondolatok a' hiüálról és lialhatatlanságról. E' mben
szerz merben elszakasztá magiit ntinden böU'seleti és hit tani hagyo-
luánytól; 's eljárása gyakorlati érdekekkel függ egybe. A' liulhatlansági
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tant nem csupán metaphysicus alapon ostromolja, miszerint tudniillik test

nélkül személyiséget nem képzelhet, hanem egyszersmind fájdalmát fejezi

ki a' felett , hogy az emberek a' túlnanban helyezvén reményeiket, tar-

tózkodnak a' jelent teljesen élvezni. 'S hogy e' nézethez késbb is hü
maradt Feuerbach, mutatják öszszes müvei (II : 389), hol többek közt

olvassuk : „Meg kell szüntetnünk a' meghasonlást az innen és túlnan

között, hogy az ember egész lélekkel, teljes szivvel központosítsa magát
önmagára, a' világra és jelenre, mert csak ez osztatlan központosulás a'

valódi világra szülend ismét nagy embereket, nagy érzeményeket és tet-

teket. Az uj hitnek halhatlan egyéniségek helyett, derék, szellemileg és

testileg egészséges embereket kell kívánnia". Az uralkodó hittan szelleme

körül tett vizsgálatai még jobban megersítek benne a' meggyzdést,
hogy a' hittani ténylegesség a' mai (uj) tudománynyal öszszeíérhetlen. A'
hittan bírálatáról késbb tisztán bölcseleti tudományokra fordult. 1833-
ban (Ansbach) jelent meg : „Az uj philosophia töi'ténete" czimü munká-
jából az els kötet; melyly a' verulami Baco-t6\ Spinozáig terjed kor-

szakot foglalja magában, 's Böhme J. kézmves philosophiájának is alapos

elterjesztését közli. A' második kötet 1837-ben jelent meg. Leihnitx,

rendszerének eladása és bírálata, melylyhez 1838-ban Bayle fölötti ira-

tát kapcsolá. Szerzt mindenek felett ajánlja alapos ismerete, értése, felfo-

gása a' szellemeknek, melylyekbl az egyes rendszerek származtak. Azon-
ban már Leibnitz, eladása mutatta, hogy nem tisztán történeti érdek
vezérli szerz tollát. A' történetírás bírálatra vezeté öt. 'S miután e'

bírálat mindig az ismertetett rendszernek többnyire azon lapjára van
oda vetve, hol az a' hittannal (theologia) mintegy öszszentt; a' bölcselet

története hidul szolg-ált Feuerbachnak ítészeti vizsgálódásra a' vallások

lényege 's a' philosophiáhozi viszonya fölött, melyly térre öt természetes

hajlama látszott vezetni. A' biráló lassanként fejére ntt a' történésznek,

's a' múlt történeteit csak eszközül használta a' jelen megítélésére. Már
Baco, Cartesius és Böhme bírálása közben sem hallgathatá el, menynyíre
akadályozá a' bölcselet szabad kifej lését nem csupán külsleg a' tevle-

ges hittan érintkezése, hanem még inkább bensleg a' dogmaticus elíté-

letek hatása a' bölcselkedre. Még jobban feltünteti ezt szerz Leibnitz-

nál. Semmi sem hozta olyly kényes állásba , semmi sem zavara inkább

rendszere következetességét, semmi sem nehezíté anynyíra kortársai

eltt megértethetését , mint örökös törekvése, jó lábon állani a' híttaní

orthodoxiával ; 's azon körülmény , miszerint Leibnitz a' kinyilatkoztatási

hit általános alapjai mellett , a' leszármaztatott (hagyományokra támasz-

kodó) híttaní orthodoxia egyes tételeit bölcseleti utón bizonyítani töre-

kedett. A' leibnítzí philosophia tehát szükségkép azon kérdésre vezette

történetírónkat, min viszonyban áll a' bölcselet a' valláshoz. E' kérdés-

nél merül föl elttünk Leibnitz szel'emdus ellentéte, Bayle. 'S valóban

Bayle sok tekintetben szellemi rokona Feí/erbachnak , nemcsak általános

irodalmi jellemére, 's azon szeszélyes, szellemdús, az iskolai formák min-

den feszességétöl távol álló eladásra nézve, hanem mindenekfölött állását

illetleg a' tevleges hittanhoz, st a' bölcselethez is, sok hasonlat van e'

két, egyiránt komoly érzület, 's éles gondolkodó férfiak közt. Nem csu-

dálhatni annálfoQva, ha Feuerbach tudva és szándékosan önmagát rajzolá

13 ''
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le Baylchan. Biiíjlc ismertetése e' szerint épen iigy mondható hlttan-bira-

lati mnek, mint történetinek, 'sannáltbgva nem esupán id szerint képez

átmenetelt a' vallááok lényege tolötti vizsgálódásokra, melylyeknek köszöni

Feuerbach jelentségét a* jelenkor szellemi viszonyai közt. E* vizsgálatokat

egy kis röpirat elzte meg : a' philosophia és kereszt i/cnségröl, a' Hegel-

i'éle böleseíet ellen tett keresztyéntelenségi vádra vonatkozva. (1839.

Mauh.) Máig is tudva van a' botrány, melylyet a' Hegel philosophia túl-

kegyes apostutája, Leo tanár elidézett, midn a' hegclingeket (Hegel

követit) a' közönség és kormányok eltt keresztyéntelenség miatt bevá-
dolá. Ezen körülmény miatt emelt szót Feuerbach. Mi<>- azonban a' meg-
támadottak közöl legtöbben hévvel törekedtek a' vád alaptalanságát bizo-

nyitgatni, Feuerbach más utat követett. A' helyett, hogy vitatná, ellen-

kezik-e a' keresztyén dogmaticával Hegel rendszere, csudálkozik , hogy
ilyly természetes és szükséges dolog anynyira felötlik, miszerint a' Hegel-
féle böleseletnek vetik szemére, mi kivétel nélkül áll minden philosophiá-

ról. 'S igy megy át az irat themájára : megmutatni, hogy a' hittan, külö-

nösen a' keresztyén hittan szükséges és lényeges ellenkezésben áll a'

bölcselettannal, a' tudománynyal és uj mlveltséggel, 's hogy a' hit és ész

(tudás) Öszszeférhetlenek. Hogy e' tételt megmutassa Feuerbach, bele

kellé bocsátkoznia a' mai és az eredeti vallásosság közti különbségbe ; a'

mai mivelt és félmivelt,'s az ujabb tudománynyal szünetlenül kaczérkodó
orthodoxia félszegségébe és képmutatásába. Gyümölcseirl ismeritek

meg : úgymond a' szent könyv. 'S e' gyümölcsök, mond Feuerbach, a'

szorosan vett vallásosság gyümölcsei, egészen különbözk , mint a' mit
korunk kivan és fÖltesz. Ilylyen a' lemondás a' világról 'stb. Ez érintett

röpirat nézeteit még terjedelmesebben k\ie']té Feuerbachkésbh a' keresz-

tyénség lényege czimü munkájában , melylynek els kiadása 1841-ben
jelent meg Lipcsében ; a' második kiadást , némelyly hozzáadásokkal,

1843-ban. Több folyóiratokban közlött értekezéseket irt e' müvének
magyarázatára és kiegészitéscre, 's egy röpiratot : .,«' hit lényege , Lu-
ther értelmében". Bölcseleti ahipjait : „A' jör bölcseletének alaptételei"

czimü munkában bocsátá közre. Leginkább két pontban tért el Feuer-
bach már régebbea Hegel rendszerétl : azon módra nézve, miszerint a'

tiszta, észtani (logisch) eszmébl kiindulva megy át a' természetre, 's azon
viszonyra nézve, melylyben annak rendszere a' valláshoz áll. E' két pont
volt az most is, melylyet illetleg polémiát kezdett Hegel ellen, 's köve-
telte Hegel rendszerének tovább fejlesztését. jMidn Hegel az elvont esz-

métl tér át a' természetre, a' helyett, hogy megfordítva, a' való szemlé-
letébl indulva ki, jutna az eszmére, mint képletére, melyly anniz után és

szerint alakul : ez eljárás — mond Feuerbach — ugyanazon egyoldalú

spiritnalisnnis, mint nfidn a' vallás az isteni értelennnel kezdi, 's ez által,

teremtés csudája által, állíttatja el a' világot. 'S midn a' [ihilosoph a'

természetben csak az eszme nyilatkozását (megtestesülést) tudja látni:

ugyanazon keresztyén iszonyt látja beiuie Feuerbach az anyag és érzéki

világ ellen, ugyanazon vallásos természet K'ns('get, melylyet fenébb érin-

tett nuiveibcn már oslrondott. Feuerbach egészen elhagyja a' vallásos

szempontot, 's Hegel iógalinát az általánosról , mint valódi tartalouuuik

meg nem felel üres képzelet, l'öladja , félreteszi. Mig, ugymoml, ezen
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általános fogalniávfil föl nem liagyunk, ezen valódi világ mögött még min-
dig egy másik, csak képzelt tnik föl , 's ezen képzelt világ mindig
magasabb, valódibb létnek tetszik, az igazi világ ellenében. Csak ha tud-

juk, hogy e' valódi világ minden lét tartalma, ha eléggé szerények

vagyunk, ezen valóság (Wirklichen) észlelésében, a' tapasztalatban keres-

ni eszméink egyedüli forrását, ha az embert és természetet, a' bel és kül

érzék tárgyait tartjuk a' bölcselet és minden valódi tudás egyedüli fel-

adatának, csak akkor kérkedhetünk vele, hogy gondolatunk valóság , 's

hogy puszta képzetek helyett valódi dolgokkal foglalkozunk. Hogy jut-

hatnánk, mond Feuerbach, azon általános tudására, ismeretére, melyly

a' világtól 's minmagunktól különböz ? Az ember gondolatában olyly

kevéssé emelkedhctik magán fölül, mint lételében. Csak a' magunkon
észlelt tulajdonokat ruházzuk át az általános szellemre. A' hittan valódi

tartalma az emberisme (antliropologia). Hasonló nézetben van a' pan-

theismusról. A' helyett, hogy a' világ az általános szellemben folyna

szét, azt látjuk, hogy ez foly szét a' világban, csak tükörkép, eszme
kivonata a' világi érzéknek : igy megy át a' theismus a' természetbeni

hitbe, 's a' pantheismus atheismusba. 'S midn, úgymond Feuerbach , az

ember tárgyilagositja lényét, ezen tárgyilagositott, alanynyá változtatott

lény tárgyává teszi magát. A' vallás az ember viszonya saját lényéhez,

ebben áll valósága, de menynyiben más, külön vált , st ellentétben álló

lényt idéz el, abban áll valótlansága, ártalmas volta 'stb. Az embernek
magasabb viszonya áll el, mint egymás iránti kötelessége. 'S mint máso-
kat, ugy magát is feláldozza az ember e' felsbb viszonynak , a' világ-

róli lemondás 'stb. által. A' vallás szempontja, mond továbbá Feuerbach,

kizárólag gyakorlati, azaz alanyi szempont. A' vallás czélja az ember java,

üdve, boldogsága, istenhezi viszonya nem egyéb, mint üdvéhezi viszo-

nya : isten a' megtestesült lelkiüdv, vagy a' határtalan hatalom , az

ember üdvét létesitni. A' vallás az emberi kedély terméke. A' kedély

pedig az egyéniség önérzete; a' kedélyéletben az ember tisztán egyedül

magára vonatkozik, elzárkózik a' világtól és valóságtól, csupán személyes

kivánatainak és képzeleteinek adja át magát. 'S azért a' kedély csupádon

csupa önz, a' kedélybl kifolyó vagy gyakorlati nézlet az önzés által van

bekeverve. Ez ellen természetesen kétséget emelhetni, hogy a' vallás nem
csupán ezen önz érdeknek szolgál-e? kérdezhetni, ha valljon e' vallás

hiveit nem lelkesité-e öntngadásra? 'stb. Egyebekre nézve is lehet ellen-

vetést tenni. Például az általán fogalmártU lehet vitatni, hogy az mégis

valami egyéb, mint az ember saját lénye. Feuerbach sem tagadhatja, hogy
az alany, az ember mellett, a' tárgy, a' természet is lényeges része az

emberi gondolkodásnak 's az alany és tárgy, a' szellem és természet ellen-

téte szükségkép föltételezi egy közös okra viszszavitelét. Mindezen ellen-

vetések mellett is azonban, sok éi-dcmel vannak Feuerbachmik , nemcsak
eleven és szellemdus eladásánál fogva, hanem munkálkodása eredmé-
nyére nézve is. Hegel iskolájában, mint kivüle, hoszas idkig divatozott a'

hittan és bölcselet itészet elleni vegvitése, egybezavarása;'s Slravss mel-

lett Feuerbach volt els, ki e' vegyes házasságot felbontá. Abban is haia-

dás mutatkozik Feuerbachmxl , hogy tovább menvén Hegelnél ,
st

StravssnA] is, a' vallást az emberi kedé'Iy mélyére viszszavitte, niig ama-
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zok inkább ii liit tanait, mint magát a' hitvallást tartották szem eltt.

Feuerhach a' vallásnak és eredetének egészen más tért mutat ki, mint a'

bölcselet tartományát. Lényeges körülmény továbbá, mi különös említést

érdemel, Feuerhach müveiben, hogy a' vallás és keresztyén vallás közt

olyly kevéssé tesz különbséget, miszerint a' keresztyénséget a' vallással,

's a' pogányságot a' bölcselettel azonosítni látszik. E' hibából nem ver-

gdik ki késbb sem Fenerbacli, bár mint igyekszik magát kimagyarázni.

'S a' keresztyén vallás történeteit igen egyoldahilag adja el. Mondja
például, hogy a' keresztyénség gyzelme a' tudomány és miveltség hanyat-

lását idézte el. A' keresztyénség, virágzó idejében, a' középkorban, sem-

mitele természettudományt nem akart ismerni. Ez csak egy oldala a'

képnek; a' másik mellzve van. De lássuk végül a' keresztyénségrl

némely ly állításait Feuerbarlnvdk. A' csuda, szerinte nem egyéb, mint a'

kedély tárgyilagositott mindenhatosága. hrisztíis feltúmadását csak az

emberi kedély vágyából meg nem halni , magyarázza , 's a' megváltás-

róli tant a' vágyból, az erkölcsi bajoktól , 's az erkölcsiség törvényeitl

menekülni. A' halhatlansági tanban csak az ember saját végetlenségébeni

hitet lát. A' szentháromságot egy isteni család fogalmában tünteti föl, 's

a' családélet istenitésébl magyarázza, 's állitja, hogy nem a' szentlélek,

hanem szz Mária a' szentháromságban tulajdonkép a' harmadik személy.

Azonban legyen elég az ismertetés. Enynyibl is megítélheti az olva-

só elnyeit és hiányait, jó és rósz oldalait Feuerhach rendszerének, 's ki

tudja jelölni a' helyet, melylyet az uj kori eszme mozgalmak történetében

elfoglal. — y.

Fez 1. Marokkó.
Fiehfe (Immánuel Ilermann) , a' bölcsészet rendes tanára a' tübingai

egyetemnél, szül. 1797-ben Jenában , fia F. János Gottliehneh , a' hason-

lóul nagyhir német bölcsésznek, ki 1814-ben halt meg (1. Közh. Ismer.

Tára.). Tanulmányait Berlinben végzé 's ezek között különösen a' philo-

logiának szentelé idejét. Azonban már korán kezde foglalkozni philoso-

phiai tanulmányokkal, mikre nézve atyjának nyomtatásban megjelent

müvei 'e irott hagyományai voltak reá nézve az els források. Ezek
teremték meg philosophiai képzettségét 's irányát; azonkívül nagy befo-

lyással volt még reá Plató, az uj-platonicusok , Leihnitz 's mindenekeltt
Schelling, st Hegel sem volt reá minden behatás nélkül. Midn 1818-ban
épen tudori értekezését : ,,De philosophiae platonicae novae origine" irta

volna, akkor jött Berlinbe Hegel , a' philosophia ünneplett hse. F. egy
ideig hallgatá eladásait, de csakhamar olyly kedvetlenül alakultak közöt-

tök a' viszonyok , hogy egymástól elidegenkedvén , F. föltéve magában
Poroszországból Bajorországba költözni 's Hegeltl elfordulva , Schelling

védszárnyai alá vonulni. Barátai azonban lebeszélvén t e' szándékáról,

nehéz elhatározás és küzdés után iskolatanitói pályára szánta magát, min
1822— l83()-ifT maradt , mi<r az utóbbi évben lionnba hivatott volna mejí
a bölcseszet tanárául , végre 1842-bcn Tübiiigába. Philosophiai iratai

között, miknek folytán philosoph kortársai között önálló liclyet foglalt cl,

a' nevezetesebbek : „Satze der y'orschulc zur Thcologir'' (182<»)» „Hei-
Irage zur Charaklerislih der neuern l'hilosophie"' (I82Ü), — f munkája:
,,Uher Ucgcnsiílz^, Wciidrptnikl ttndZicl hciiligcr Vhilosophie-^ {\^'M 'M\),
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,,Die Idee der Persönlichkeit und der indimduellen Forídauer" (1834),
y,Über die Bedingungen eines spekulativen Tlieismus'^ (1835). — Az 's

mások rokon nézeteinek orgánumául tekintend az általa 1837 óta kiadott

,,Zeitschrift für Philosophie und spekulaÜDe Theologie.^' A.' következ
két munkája : ,,J. G. Fichte's Lében und Uterarischer Briefwechsel'"-

(2 köt. 1830), — „J.G. Fichte's nachgelassene Werke" (3 köt. 1834—35),
atyjának életét 's philosuphiai hatását tárgyazza, melylyek által a' Kant
ótai német philoso^jhia történetére nézve különös érdemeket szerzett. —
Mi azon álláspontot illeti , melylyet F. az újkor német bölcsészei között

elfoglal (jung-Fichte'sche Philosophie), az általában véve elszigeteltnek

tekinthet 's kevés követkre talál. Lényegileg nem akar a' régi philoso-

phiához számíttatni , 's az ujabb bölcsészek szinte vonakodnak az

rendszerét íoelve- 's tartalmánál fogva azon philosophiához sorozni,

melyly a' legújabb idkben minden más rendszer legyzöjeként tnik fel

(1. Feuerbach). Bölcselkedésének els kezdete óta F., Sciileiermacher

befolyásánál fogva , nem érze vonzalmat Hegel iránt ; késbb azonban,

midn Hegel phrlosophiájának befolyása mindenfelé hatalmasan terjedett

's minden tudományba reformálólag behatott, kénytelennek látta magát
F., a' fogalmak ezen sürü erdejébe is belépni. Azon pontok, mik által F.

több, a' hegeli bölcsészet földében gyökerez, de ezzel mégis ellentétbe

állott rokon spekulatív irányoktól különbözik, egy részt leginkább onnan
származnak, mivel az egész philosophiára nézve egy öntudatos-elméleti

(erkenntniss-theoretisch) kiindulási pontot állit fel , részint pedig mivel

Hegel dialektikus módszerének nemcsak a' fejldés puszta formájára

szoritkozott jelentséget, hanem tudományilagos alkalmazásának is csak

korlátolt hatáskört enged meg. Az elsre vonatkozólag ugy látszik, atyja,

az utóbbira Schelling példája volt eldönt befolyással. Lényegére nézve

F. nem emelkedik Kant fölé. (1. Schaller : „Philosophie unserer Zeit."

1837.) - p.
^

Ficqueliuont 1. Bécsi forradalom ; Osztrák birodalom.

Fillíiiger (Leopold), szül. Gyrött 1787-ben, hol mint serdült ifjú az

egyházi rendbe lépvén, hittudományi tanárkoszorút nyert, utóbb theol.

tanitója, 1833-tól fogva pedig a' m. kir. egyetemben a' görög nyelv, hei'-

meneutica, 's az uj testamentomi exegesisnek professora volt. Terjedelmes

nyelvtudománya, különösen pedig a' bibliai nyelvekben volt ritka jártas-

sága birta reá a' m. akadémiát , hogy t 1834-ki nov. tartott nagygylé-
sében levelez tagjául választaná. Meghalt, miután 183^/4-ben az egye-

tem kormányát mint rector vivé , azon évi december 6-kán. Egyéb köz-

hasznú alapitványain kivül , nagybecs könyvtára nagyobb részét az

egyetem könyvtárának hagyta. — h.

Fillmore (Millard), az éjszakamerikai egyesit státusok jelenlegi

helyettes elnöke, szül. 1800-ban New-York államban Summerhillben.

Atyja mezei gazda volt, ki fiát gyapjutakácshoz adá tanításra. Itt nappa-

lait mesterségének , éjjeleit a' tudományoknak szentclé. 1815— 1810-ig

igy folyt élete. Ekkor egy barátja kérelmére félbehagyá a' takácsságot 's

vele együtt a' jog- és mértant tanulá. Ezen két év alatt mint iskolamester

keresé kenyerét. Buffaloban egy ügyvédnél nyert alkalmazást 's annak

felvigyázata alatt végzé be jogtanulmányait 1823-ban, midn a' ftör-
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v(5nyszcknél niogkczdc ügyvédi gyakorlatút. Ezután gyorsan haladt

pályáján. 1827- 's a' következ két évben a' new-yorki törvényhozó gy-
lés, 1832- 's 183()-han a' oongressus tagjává választatott, de az njra meg-
választatást személyes okokból el nem fogadván , ügyvédkczéséhez tért

viszsza. 1847-ben megválasztatott New-York-állam kincstárnokának,

melyly állásában töl)b alkalommal bizonyitá be íinaiicziális ügyességét.

Erdemeinek jutalniiíul (1848) Taijtor megválasztatása alkalmával másod-
elnöknek, 's ennek lialiilával (1850) az alkotmány értelmében helyettes-

elnöknek választatott meg az éjsz.amer. egyes, státusokban. — k.

Fíiianczia 1. Pénzügy.

Fíiiaiiez-váin 1. índirect adók.

Finnek, Finnlold. Szélesebb értelemben : az európai és ázsiai Orosz-

ország egy nagy részén elterjedett népcsalád ; szorosabb értelemben :

európai Oroszország éjszaknyugati szegletében. Pétervár és Olonez kerü-

letekben , külímösen pedig Finnföld nagyherczegségben lakó nép. Saját

nyelvén : snomalainek : azaz : mocsárlakók ; az oroszoknál : csúdok, azaz:

idegenek, P]' minket közelebbrl érdekl népek störténetét , nagyszer
múltját 's jelenlegi viszonyait illetleg kimerit leírásokat ígérnek Reguhj

Antalnak a' legközelebb idkben megjelenend éjszakkeleti utazási tapasz-

talatai, 's valószín , hogy azok nyomán az e' nép- és röldrl létez tör-

téneti és statistikai adatok tetemes változásokat fognak szenvedni (1.

Finn-magyar kérdés). Az eddigi adatok szerint a' finn népcsoportok ösz-

szes száma mintegy 3,000,000; a' Finnf'öldön, melylynek területe 6873Q
m.fóld , 1,410,394 ember lakik. Finnföld 1809 óta orosz tartomány 's

nagyherczegségi nevet visel; az ujabb idkig saját kormányzattal, sok

szabadalom- 's eljoggal birt , mik azonban az oroszitás általános rend-

szerénél fogva itt is , mint más tartományokban , mindinkább enyésznek.

A' tartomány évi jövedelmei alig tesznek 1
' ^ millió ezüst rubelt. Föld-

müvelésre nem igen alkalmatos , mintán egy részében a' viz túlbsége,
lápok és mocsárok, más részében sziklák

,
granitk-omladványok 's ho-

moktorlatok állanak ellent le nem küzdhet akadályokul. Erdk, vadászat

's halászat teszik e' tartomány f jövedelem- 's élelemforrásait. A' finn

len is hires. Finnföld 8 kerületre (Ián) van osztva : 1) Nyföld , 2) Abo-
Björneborg, 3) Tawasthus, hajdan szór. ért. Finnföld, 4) Viborg, 5) Sz.-

Mihály, hajdan Kymmenegard , G) Kuopio , hajdan Sawolar, 7) Vasa,

8) Ulcaborg-Kajana vagy Ostcrbottcn és Lapptold. A'lakosok legnagyobb
része protestáns vallású; a' tartomány régi alkotmánya szerint, melylyrc

/. Sándor czár 1815-ben megesküdött, oroszvallásuak nyilvános hivata-

lokat nem viselhettek. E' rendelet azonban jelenleg elveszte érvényét, 's

az oroszok száma, melyly 1835-ben 35,39(5 volt, azóta nagyon njogszapo-

rodott. A' tartomány jeles fvárosa : Helsingfors, fekszik Nyfóld kerület-

ben AVanna folyónak a' finn öbölbe ömlésénél. Kikötje jeles, kereskedése

élénk, különösen vászon- , vitorlavászon- 's dohánynyal , melyly czikkek

íjagyrészint az ottani lakosok ipar- 's gyárnúivei. A' lakosok száma 10

ezer. A' város a' tartomány legnevezetesb erssége 's kereskedési piaeza.

Aíióta az orosz Icnyüzés ide is elterjedt , a' jiompás c-s nagyszer paloták

mindinkább szaporodnak. Nevezetes ('pület a' finnlV>ldl n.hgség gzámárn
felállított császári sennlus házn, az 1830, görön; kereszt nhikiárü ni\észl-
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leg épitett evang. templom, nagyszer laktanya izlésteljes fegyvertárral

's a' t. A' város leginkább az 1827-ben Abo-ból ide áttett Sándor-egje-

temnek köszöni virágzását; benne 1838-ban 500 tanuló volt 25 tanitóval;

van könyvtára, füvészkertje 's dúsan fölszerelt csillagásztornya. Történe-

tileg nevezetes e' város az 1742-dIki ostromról, melyly által a' svédek

Löwenhaupt tábornokuk alatt szárazon és vizén anynyira körülvétettek

az oroszok által, hogy september 4-kén kénytelenek voltak megadni

magukat. — k.

Finn-magyar kérdés. A' homály, melyly nemzetünk störténetét

fedi 's azon árva elszigeteltség , melylyet a' magyar nép Európa földén,

rokon és testvér nélkül, ezredév óta elfoglal, a' tudomány, névszerint : a'

népisme és hasonlitó nyelvészet haladásával mindinkább enyészni kezd.

Az eredetünk felöl létez számtalan hypothesiseknck vége szakad 's meg-

jön az ideje, midn nagyobb bizonyossággal fogunk rá mutathatni azon

helyre, melyly e' föld nagy népcsaládjainak kebelében minket illet, 'S

erre igen valószínleg legeldöntbb hatással leend a' finn-magyar kér-

désnek mindinkább közelg megoldása. Az ugyanis számos bel- 's kül-

földi tudós vizsgálata nyomán napjainkban többé kétségbe sem vonható,

miképen a' velünk rokon népeket éjszak felé kell keresnünk. Az e' téren

tett búvárkodások eredményét szakért ügyszeretettel állította eszsze a'

m. akadémia titoknoka , Toldy Ferencz (1. Regülij-Album 1850), 's ennek

nyomán adjuk a' fontos kérdés történetét illet adatokat. Az els , ki a'

magyar és finn nyelvek között hasonlatot vn észre, a' sáros-pataki iskola

hires igazgatója, //. Comenius János volt a' XVII. század közepén. 1671

Svécziában Sliernhielm. , Ulfilas tudós kiadója, hasonlitá öszsze a' két

nyelvet ; késbben Németországban Lcihnitz , Fogel Márton 's a' múlt

század elején Eccard János György, ki az öszszehasonlitást kiterjeszté a'

többi nyugati finn nyelvekre, az észt, liv és lapp , a' keleti finnek közöl

az osztyák , st a' szamojéd nyelvre is. Éjszakon az ifj. Rudbeck Oláh

1717 és Sírfl7i/e«6eröf 1730 Svécziában tettek e' téren vizsgálatokat 's már

az utóbbi a' székelyeket a' lappok, esztek és barabincziekkel egy eredet,

még pedig hunn népnek tekinté. Ezek nyomán Leem, Gunner, Ilire hason-

lóul feltalálták a' két nép és nyelv közötti rokonságokat. Finnlandban

Velin János, Halién Mátyás (1733) és Herkaepeus András (1741); Orosz-

országban Lomonosov , Schober , továbbá különösen Fischer, Eberhard 's

Bsching idszakonkénti kutatásai olyly fokra érlelek e' kérdést, miképen

a' tudós világ szemeiben a' magyar és finn nyelvek közötti viszony nem
volt többé puszta hasonlat, hanem valóságos azonság, melyly vélemény

különösen hkebl hazánkfia , a' nagyhír csillagász Hell Miífsa 's csilla-

gászati czélból a' lappok földén 1767-ben a' dán király meghívására tett

utazásábani társa Sajnovics János által eldöntleg lett bebizonyítva. Hell

megigéré bebizonyítani, hogy a' magyarok shazája Kardiában, valóságos

testvérei a' kareli finnekben keresendk , mit azonbap. halála megakadá-

lyozott. De miután ezen megelz vizsgálatokból kétségbe nem vonható*

eredménynyé vált a' finn-magyar rokonság, késbb az azok nyomán hala-

dott történészek Ítéleteibe egy másik tévely látszott becsúszni, melyly

idk folytán , mondhatni európaivá lön. A' nagytekintély történetir**

Schlözer ugyanis 1771-ben azt okoskodá ki a' kérdéses rokonságból, hogy
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,,a magyar nemzet a' finn néptörzsök egyik ága^', vagyis hogy a' finn t,
a' magyar pedig ág, 's hogy a' magyar nyelv a' finntl származik. Ezen
áliitása a' különben tekintélyes férfiúnak irányadólag hatott az európai
történetírók egész seregére. így nyilatkozott Gatterer, Thimmann, Herder,
st igy vivé ezen eszmét a' magyar történetbe is által Pray és Gebhardi

;

igy szólottak az ujabb idkben Neumann és Schlosser és az olasz Cantu.
8öt a' nyelvészi kar is, Gyarmathy mint magyar, és Strahlmann mint finn

nemzeti tekintélyek által gyámolitva , ilyly értelemben oldá meg a' kér-
dést , 's Bíittner, Rüdiger, Adelung , Klaproth , Balbi , Eichhoff, Berghans
's a' számos Conversations-Lexiconok mind a' finn törzsök alá rendelik a'

magyart. Hasonlóul jártak el e' tárgyban a' nevezetesebb földirók, phy-
siológok 's ethnographok , 's az utóbbiak között különösen Burdach, Ed-
wards , Berghaus , a' cseh Schafarik , az angol Prichard, végre Kriegk és

MnUer Ferdinánd is. A' tévely, melyly e' téren eltbgá a' tudományt kül-
földön, befolyással volt hazánk történetbuváraira is, ámbár nem lehet
tagadni, hogy e' minket közelebbrl érdekl tárgyban több óvatossággal
voltak a' vélemény megállapításában. A' finn rokonságra nézve Bél Má-
tyás nyilatkozott elször igenlleg. Utána Huszti András nyilatkozott

hasonló értelemben 1750 körül. Pray eleinte tagadólag szólott e' tárgy-
ban (1761) , bajosnak tartván e' nyelvekrl Ítéletet hozni olylyanoknak,
kik azokban nem tökéletesen jártasak ; utóbb azonban az ujabban támadt
bizonyító anyagok azon vélemény kimondására bírák , miszerint a' finn,

hunn, avar és magyar népek közös eredetek. Továbbá ismerteté e' tár-

gyat Molnár János és a' lelkes Sándor István , ki felfogván e' kérdés fon-

tosságát 's nem bízván e' tekintetben a' külföldi irók illetékességébe, egy
nagyszer körútra határozá el magát, melyly a' Finnmarkén , Kamcsatka
és Majmacsln közé es roppant tért 's rajta az ural-altaji néprendszer
éjszaki részét karolta volna át. Azonhnn Sándor e' nagy czélját nem való-

sithatá. Gyarmathy a' régi nyomokon haladott. St támadtak, kik a' finn

rokonságot egyenesen megtagadák, igy : A' „Bahuk^'- névtelen szerzje
1792, Beregszászi 1796, Budai Ézsaiás 1805, Fessler 1S15, Horrát Endre
1823, 's DeGerando 1844. Ezek ellenében csak Engel 1791 's Belnay 1804
védelmezek a' finnismust kevés szerencsével. Révay nyilatkozata: ,,Neutri

ab alteris descendlmus; scd utrlque ab altlore orlglne communi'', (1806)
figyelmet ébresztett ugyan , de rokonszenvet a' íinnismus iránt sem a'

történetírókban , sem a' közönségben nem támaszthatott. Horráth István

1810-ben monda: ,.()lyly karban áll eddig a' kérdés, hogy ezt sem hinni,

sem tagadni, vagy elhallgatni nem lehet." 'S igy állott az legújabb idkig.
A' kérdés megoldatlanul hevert. Kik a' dologba mélyebben pillantanak, 's

ezek között volt különösen Toldy Ferencz , ugy hivék , hogy e' tárgyban
,,eldönt szavazat adására csak magyar vagy csúd (finn) van hivatva,

még pedig olylyan,ki a' másik nép egyediségeit is fel tudja magába venni."
Ez idlx'u (iint fel lieguly Antal. Neki volt fentartva, dert hozni ezen
homályboiitolt ügybe. lA;i9— 1847-ig tartott hoszszas , sok küzdéssel 's

fáradaknuinal egybekötött \s részint saját költségén , részint az akadémia
segélye folytán tett éjszakkeleti (nyugati finn , ural-szlbcriai 's volgai)

utazásáíuik 's él adatokból u' hely szinéu incrltett tanulmányainak rész-

letcsb eladása itt nem czéhink (1. lieguly). Csupán az eredmények eKí-
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sorolására szorítkozunk, mik által a' finn-magyar kérdést ujabb stádiumra

emelnie sikerült. 'S miután a' méltán nagy reményeket gerjesztett utazó

hazánkfia a' közel lefolyt 's a' stúdiumnak kedveztlen idkben e' tárgyú

munkálatait be nem fejezhetvén, azokat a' közönségnek mind ez ideig

még be nem mutathatá: ismét Toldy Ferencz többször idézett eladásához

vagyunk kénytelenek magunkat tartani. Szerinte Reguly utazási vizsgá-

latainak e' tárgyat érdekl fpontjai ezek : Az egész finn nép- és nyelv-

család négy fcsoportra osztható : 1) A' nyugati finnek (sajátlag u. n.

finnek, lappok, esztek); 2) Az uráli vagy jugri ^ímeA;(vogulok,osztyákok);

3) A' volgai finnek (cseremiszek, mordvinok, csuvasok); 4) A' permi finnek

(permékek, votyákok, szírjének). Ezen népségekkel, kztök lakva és kelve,

minden viszonyok szerint igyekezett Reguly megismerkedni, igy : physi-

kai, szellemi, társadalmi tekintetben, valamint tartományaikkal, történe-

tökkel, nyelvökkel és költészetökkel. Kidolgozva birja mindezen nyelvek

nyelvtanát és szótárát, folytonos tekintettel egymásra 's a' magyar nyelvre.

R. ugy hiszi, miszerint a' finn-magyar kérdésre munkálataiból teljes

világosság derülend's a' rokonság a' valósághoz képest nem közvetlennek,

de igen közvetettnek fog elismertetni. Szerinte t. i, a' közép-ázsiai vagy

mint szinte nevezik az ural-altaii , nyelrek osztálya 6 nagyobb kisebb

nyelocsaládhól áll, melylyck : 1) a' mandzsu, 2) mongol, 3) török-tatár,

4) szamojéd, 5) finn és 6) a' magyar. Ezek minségileg ugy viszonylanak

egymáshoz , mint az indo-európai nyelvosztály egyes tagjai ; az ind , a'

román, germán, szláv, celta és perzsa szinte egymáshoz, ámbár azok egy-

mástól könynyen megfogható okokból távolabb állanak , mint ezek. De
legközelebb a' közép-ázsiai nyelvcsaládok közül a' magyarhoz csakugyan

a' finnek állanak , 's ezek sorából különösen az uráli finnek; a' nélkül

mindazáltal, hogy a' finn és magyar törzsök közöl egyiket a' másiktól

lehetne származtatni. Reguly két terjedelmesb munkában fogja elter-

jeszteni utazása tapasztalásait , egyben , melyly az öszves finn néptörzsö-

köt ismerteti , 's egyben , melyly a' jugri finneket különösen tárgyalja;

'\egre egy elbeszél modorban irt munkában a' nagyobb mivelt közönség

számára. Mindezen munkák megjelenése a' közel napokban várható. 'S

meg fognak változni az e' téreni nyelvészeti , töldirati 's történeti adatok

;

más és az eddiginél hivebb képét fogjuk birni az éjszak-keleti földrészek-

nek ; 's viszsza fognak utasíttatni Schlözer és a' nyomán haladott külföldi

tudósok puszta sejtelmekben alapuló tanai. 'S a' mint nyert egy részrl a'

tudomány , ugy nyerend más részrl nemzeti öntudatunk is. Ki fogjuk

ezentúl egész bizonyossággal mondhatni : ,,miképen a' magyar, tagja egy

roppant földirati kiterjedés népségnek, melyly külön ágaiban külön nevek
alatt 's külön idkben a' históriai korok kezdete óta a' világtörténetben

gyakorta olyly nagyszerleg szerepelt, melyly lángkardját az ismert fél-

világon átvillogtatva, majd Ázsiát, majd Európát megrázkódtatá, a' világ

legnagyobb birodalmai közöl némclylyeket eltemetett , egyebeket meghó-
dított vagy megalkotott, melyly a' keleti Nagy-oczeántól egyfell a' Jeges-

's az Ejszaki-tengerig nyújtotta ki gyökereit, másfell hatalmát egész a'

Nílusig terjesztette; — a' mi pedig kebleinket méltán emelheti: a' magyar
e' régi és roppant fajnak legnemesebb ága , melyly nemcsak rontott , do

épített isj nemcsak hódított, de fenn is tartott; melyly polgárisodott népek
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közojxitt ezer éves állodaliiiiit alkotott, azt a' inlvcltsé^ níliiden jótéteivel

tennékeriyitette, 's miiulen néj)i és kari különbség nélkül önkényt közössé

tette határai közt az igaz szabadsáííot , az emberisén; leíimaíiasb fokára

hágott, 's ez által magát nagy faja minden ágai közöl örök megmaradásra
leginkább érdemesitette!" Az akadémiai titoknok ezen lelkes szavai kit

ne töltenének el nemes önérzettel? Az sök iránti tisztelet, a' tájunk

iránti lángoló áldozatteljcs szeretet volt eleitl tbgva egyik f rugója a'

legnagyszerbb tetteknek , mik e' nemzet életében fölmerültek ; ez volt

megteremtje azon nemzeti büszkeségnek , melyly alapja volt a' négy
folyam partjain anynyi jellemfönségnek a' legrégibb idktl kezdve a'

legislegujabbakig. Ki annak növelésén olyly buzgalommal, olyly sikeresen

mködik , mint mködött különösen Regubj , az nemcsak a' tudomány
munkásainak elismerésére , de e' nemzet raéltányára is bizton számolhat,

's bár a' mai kor szellemének iránya a' fajbeli elkülönzésektl megválva
az általános emberi , testvéri viszonyt látszik is kiindulási pontul válasz-

tani : a' létez 's még hoszszu jövvel biró állami , nemzetiségi 's társa-

dalmi viszonyok mégis épen a' történészeti kutatások által n3"ernek nemes
irányt 's olyly lendületet , melyly megóv az elaljasodástól 's folytonos

haladás 's tökélyre törekvésre ösztönöz. Ilyly szempontból tekintve , a'

finn-magyar kérdés ketts fontossága senki által kétségbe nem vonható.
— E' kérdésre vonatkozólag megemlítend még azon dús cthnographiai

gyjtemény, mit utazásaiból hozott haza Reguly, 's melyly eleinte az aka-

démiai teremben levén felállítva , most nemzeti museumunkat diszesíti.

Alkotó részei : 1) Különféle ruházatok; különösen lapp, szamojéd, vogul,

osztyák és mordvin, férfi és ni, szrme (Pelz"), vászon, gyapjú és csalán-

vászonb(')l készült fels és alsó öltönyök; fejkendk, kötények, czipk,
különféle ékszerek. 2) Bábok, nevezetesen szamojéd és cseremisz, férfi és

n-alakok, 3) Minták , u. m. : vogul, cseremisz, osztyák és orosz lakok,

szánok , korcsolyák , ivek , hallóké. 4) Fegyverek : sokféle nyilak 's ide

tartozó eszközök. 5) Egy valódi vogul lant (sangur) 's egy valódi osztyák

bálvány. (3) Régiségek : cserepek, vogul érczkép, pénz ; csúd sirokbóF
került darabok. 7) Különféle csont-, állat- és ásványtani tárgyak , ugy
kövületek is. E' gyjtemény a' maga nemében egyetlen a' mivelt Európá-
ban, 's minden magyar figyelmes megtekintését érdemli. — Azok között,

kik fíeguiyyal közös irányban 's idben itthon munkáltak e' téren , meg-
emlitést érdemel : a' fáradhatlan 's aggkoru, de fiatal lelk Ffjrr György,

Ballagi (Bloc/i) Móricz., hállay Ferencz, Bugát Fái 's ToUly Ferena. 'S

Reguly által fel levén ismét költve a' finnisnuis iránti részvét , ujabb

idkben a' külföld tudósai is nagyobb figyelmökre méltatják azt , igy a'

svéd Keügren 'a az orosz Baer és Kunig 's a' t. — á.

Firmc'iiieli (János INIátyás), német költ, szül. (1808.) Kölnben a'

Rajna nu-ilctt. Tehetsége korán kifejlett, különösen a' nyelvek tanulásá-

ban. lS,'}2-ben egy négyfelvonásos vigjátékot irt a' kölni tájkiejtés nyel-

vén , melyly Kölnben zsúfolva megtelt házban adatott. l)alainak nagy
része a' kölni né|) szájában él. Sok figyelmet gerjesztett : „Von der Frnu
Riehmond in holn am R/teine^' cziní regéje. Késbb KiMuába utazott,

hol két évig mulatott. ]*lzulán Fraiu-ziaországba és llelgiundia ment.

Austriábí')! kltillatotl, a' nélkül hogy ennek oka kijelentetett \olna. Ekkor
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viszszatért a' Rajna mellé. „Clotilde Montalvi" regényes tragoediáját

Düsseldorfban adták elször, azóta másutt is. 1839 óta Berlinben él, hol

uj-görög népdalokat (azoknak német íbrditásával együtt) öszszehasoulitva

a' fennmaradt ó-görög népdalokkal, adott ki. Ugyanott kezdé meg nagy-

szer tudományos tevékenységét ezen nagyjelentség mvével : „Ger-
manien's Völkerstimmen, Sanunlung aller deutschenMundarten und Dich-

tungen, Sagen, Mdhrheu, Volksliedeni etc." Tudományos munkálódásán

kivül a' fontosabb napi kérdésekben is részt vett , mindenkor a' haladás

értelmében. — k.

Fischhof 1. Bécsi forradalom ; Osztrák birodalmi gylés.

Fiscus. A' fiscusnak 's a' fiscahtási jogviszonyoknak fogalmai a'

római császárok zsarnokságából származtak. A' császárok ugyanis a'

sajátképi státuskincstáron (aerariumon) kivül, melyly a' Saturn templo-

mában riztetett, 's a' senátus felügyelete alatt volt, külön pénztárt is

alkottak magoknak, saját külön használatukra, melylybe fleg az ersza-

kosan kicsikart uj jövedelmeket, pénzbüntetéseket, elkobzott vagyonokat

halmozák. Ezen . magán kincstár neveztetett fiscusnak (kosár, vagy;
szatyor), melylyet azután a' császárok erkölcsi szeraélylyé (persona mo-
rális) emeltek, saját íiscusi tisztviselik által kezeltettek, és sokféle igaz-

ságtalan , 's egyebekre nézve sérelmes kiváltságokkal ruháztak fel. A'

köz- és magánjogi viszonyok azon öszszezavarásának következtében,

melyly a' despotisrausnak sajáta, végre az egész római státusvagyon a'

császárok magán-szatyrába, a' fiscusba, merült el, melylytl azután a'

szrszálhasogató jurisprudentia minden ervel igyekezett ismét a' feje-

delmek külön vagyonát (patrimonium principis) elválasztani. A' középkor

hbéri despotismusában, a' fejedelmek 's ezeknek szolgáló római jogtaná-

rok szinte igénybe vevék az önkénynek kedvez íiscusi jogok 's kivált-

ságok zsarnoki elveit, menynyire ezt a' még fenálló népgylések 's rendi

gylések miatt tehetek. Azonban a' fiscusnak az állami jövedelmekkeli

teljes öszszezavarását sehol sem lehetett egészen keresztül vinniök.Ellenben

mindenütt 's mindenkor tudtak a' fiscus számára új meg új jövedelmi

forrásokat találni, fleg a' gylöletes elkobzásokból, 's az úgynevezett

uratlan javaknak képtelenségig vitt elfoglalásaiból. — A' magán- és köz-

jogoknak folytonos öszszekeverése's azon a' despotismusnak kedvez fonák-

ság mellett, miszerint a' bntetjog is fleg pénzügyi szempontból tekin-

tetett, oda jutott a' dolog, hogy a' kormány fiscalisa gyakran az öszszes

kormányjogokat képviselte, fleg a' törvénykezésieket ugy polgári, mint

bntet ügyekben ;
— fellépett mint közvádló a' bntet perekben,

melylyek részint a' sok elkobzás 's pénzbeli büntetések, részint a' büntet
vádak 's büntetéseknek pénzfizetésseli elhárítása vagy megváltása által a'

hbéri középkorban leggazdagabb jövedelemforrást képeztek. A' fiscus

ügyésze tehát egyszersmind álladalmi közügyész lett. — Az alkotmányos

fogalmak kifejlésével ennek változni kellett. Alkotmányos országokban

csak egy álladalmi közvagyon létezik, és ez el van választva a' fejedelem

magánvagyonától, ugy az annak magánrendelkezésére bizott civillistától.

Ettl különböz, 's a' római császári despotismus és középkori feudalismus

viszonyain nyugvó fiscus, 's különös fiscusjog saját fiscusi kiváltságokkal

mindenütt elenyészett, hol maga a' zsarnokság, és a' hbériség, mint a'
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fiscusi eljogok alapja, megsznt. Csak itt-ott maradtak a' régi viszo-

nyoknak némi romai. De általában érvényes azon , a' fiscusi jogok- 's

viszonyoknak kormánydespotismuson alapult természetébl eredt elv,

hogy a' menynyiben ilylyen eljogok valamelyly tevlej:>es státusjog által

még türetnek, ezek mindig a' legszorosabb magyarázatnak 's az el-felte-

vés (praesuppositio) ellenük van. Az igazságtalan fiscusi eljogok miatti

szégyen, 's azon politikai gondoskodás, hogy a' hatalom túlsúlya arra ne

hajtsa a' birákat, hogy az ertlen egyes polgárok jogát a' kormány fiscusi

igényeinek feláldozzák, — azon nemes elvre vezette már a' római jog-
tudósokat, hogy ,,kétség esetében a' biró mindenkor a' fiscus ellen Ítéljen".

Ezen elvet késbben is ismételték némelyly igazságszeret 's valódi feje-

delmi büszkeségtl lelkesített fejedelmek p. o. Nagy Fridrik. De a' birói

gyarlósiig ellen intézett ugyanazon politikai megelz gondoskodás,
ugyanazon igazság : szeretet 's méltányosság kivánná, hogy az emiitett

nemes elv ne csupán a' vagyoni jogokra alkalmaztassék, hanem mindenek-
felett a' magasabb természet személyes jogokra is: midn az ertlen egyes
polgár büntet, vagy elbb úgynevezett fiscusi vád alá fogatván, a' túl-

hatalraas kormánynyal, mint ennek sértje, áll szemközt (A' fiscusjogok-

ról kiineritleg irt Klübei', 's ugyanennél, közjogának 328, 335—38,
473— 77 §-aiban lásd a' tárgy irodalmát).

Magyarországon a' kir. fiscus nagy szerepet játszott, egyesitvén magá-
ban a' királyi jószágok 's egyéb jogok köri támadt ügyek folytatását

's igazgatását, és némelyly a' közügy elleni veszélyesb vétkek üldözését.

Királyi fiscusnak neveztetett rendesen nemcsak a' hivatal, hanem a' sze-

mély is, ki azt viselte, u. m. a' királyi ügyek igazgatója, vagy : az ország

flz. koronájának ügyésze. A' király ugyanis saját személyében pert nem
folytat, hanem az t bármi módon illet pereket folytatja a' fiscus, kinek
igazgatása alatt több segédügyészek állának, u. m. kir. ügyek aligazga-

tója, kir. ügyészek a' ftörvényszéknél, 's a' kamarai uradalmakban alkal-

mazott kerületi 's helybeli ügyészek. — A' királyi jószágok pedig három-
félék : koronái javak, melylyek jövedelme a' kir.-ház tartására 's egyéb
közszükségek pótlására rég idtl fogva ugy rendeltetett, hogy a' sz.

koronától elválaszthatlanok legyenek, és soha el ne idegenittethessenek ;

szoros értelemben vett f(scális javak, melylyeket elbb magánosok birtak,

de a' melylyek bizonyos törvényes czimeket, p. o. htlenség jegyénél,

nmgtalanságnál fogva a' koronára viszszaszállottak, 's melylyeket a' kii*.

felség újra elajándékozhat (adományozhat) 's a' törvények szerint, elado-

mányozni köteles is; végre csa/át/i jószágok (patrimonialia), miket a' teje

-

delem, mint magános birtokos, bir ; p. o. Sascs/n és Holits uradalmakat.

Továbbá a' Hscus védelme 's felgyelése alá tartoznak : az alapítványi (poli-

tico-fundationalis) jószágok , milylyenek : a' vallásahíj), a' pesti egyetem,

convictusok 'sat. jószágai. E' czélra azonban külön alapítványi gyigazgató
volt rendelve, saját segédgyészeivel 's irodájával, de a' ki a' kir. fiscus

neve alatt 's kiváltságaival folytatá a' hozzá tartozó ügyeket, l'^gyan a'

kir. fiscus védehnczé a' többi kir. jogokat, melylyeket kiváltság nélkül

birni nem lehcte, mint a' rév, vám, vásár 'sat. jogait, lu>gv czi'kot tör-

vénytelenül 's önhatalmából senki se bitorolja. — A' fenébb enditett

kt't/.é'pkori eiir(')pai szellem azonban a' magyar fiscust is egyszersituml
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közvádlóvá tévé, 's hivatalára nézve különös eljogokkal ruházta fel. Neki
volt kötelessége a' közbátorságra felvigyázni, 's az azzal ellenkez csele-

kedeteket vád alá venni, üldözni, büntettetni. Ilyly bnök : a' felségsértés,

htelenség jegye, hamis esküvés, uzsora 'sat. És mivel e' részben a' hata-

lomnak mindenkor kész szolgájául mutatkozott, (csak kevés példa van
ellenkezre) 's e' mellett a' perek folytatásában olyly elnyökkel birt,

melylyek a' magánosok jogaira sérelmesek voltak, p. o. a' megmutatás
terhét ellenfelei nyakába csavarithatta viszsza olyly esetekben is, hol az,

minden helyes jogfogalom szerint, t illeti, pereire nézve soronkívüliséggel

birt 'sat. : ezért a' fiscus neve nálunk is éppen nem volt népszer, 's ujabb

idben számos törvény hozatott jogainak vagy önkényének korlátozására.

— Az 1848-iki magyar igazságügyi ministerium (Deák F.), tisztultabb

jogi fogalmakat követve, elválasztá egymástól a' magy. kir. fiscusnak két

különböz szerepét, u. m. a' közvádlóit 's a' közjavak felügyelését 's

védelmét ; azon közügyészek, kik a' közvádlói hivatalra alkalmaztattak,

az igazságügyi ; azok pedig , kik a' státusjavak védelmére hivattak , a'

pénzügyi tárcza. köréhez csatoltattak. — Ezen elválasztás jelenleg is

helyt áll, 's a' kir. fiscusnak régi értelme 's jelentsége, a' gyökeresen

változott viszonyokkal együtt, egészen elenyészett, és a' hivatal átala-

kult (1. Közügyész). — Y.

Fitzjaiiies (Eduárd, herczeg), a' régi rendszernek magas születés,

nagy szellemi erej 's vasakaratu pártolója, szül. Versaillesben 1776-ban.

//. Jakab angol király és Churchill Arabella, Marlborongh herczeg nvére
fiának , Bermck berezegnek volt dédunokája. XIV, Lajos merev royalis-

musának elvei 's a' versaillesi udvar befolyása alatt növekedvén , a' fiatal

herczeg az 1789-diki forradalom eseményeit épen ugy nem foghatá meg,
valamint nem értheté 1830-ban a' Bourbonok végkiüzetését. Tele szüle-

tési, családi, nevelési elítéletekkel, még 1789-ben kivándorlott 's Sancho
Pawsaként harczolt Condé herczeg kalandor seregében 's midn a' régi

dicsség viszszanyerésére nézve minden remény eltnt, Angliába utazott.

A' consulatus idejében neve a' számzöttek jegyzékébl kitörltetvén,

viszszatért Francziaországba , azonban Napóleon minden ajánlatát állha-

tatosan viszszautasitá 's a' császárság alatt legnagyobb elvonultságban

élt jószágain. A' restauratio jutalmazásul kinevezé francziaországi pair-

nek. De késbb , ki Napóleon csábításainak ellene tudott állani, olyly

következetlenségbe esett , hogy a' francziák királyának , Lajos Fülöpnek,

ki a' legitimisták nézete szerint Napoleonuál is nagyobb bitorló, mint

francziaországi pair a' hségi esküt esküvé. Ez politikai bn volt , mit

X. Károly párthívei soha nem bocsáthatának meg neki , 's raelyly arra

birta, hogy midn a' pairség örökössége eltörültetett, ezen politikai rém-
rl egészen lemondjon 's nevét a' követkamara választási jegyzékébe
beírassa. lí*34- 's 1837-ben meg is választatott Toulouse város részérl.

A' herczeg fondorkodott , részt vett a' vendéei fölkelésben , segité Berry
herczegnöt 's öszszehorda szavakat és fegyvereket, V. Henriknek a' bour-

boni trónra emelésére, a' miért 1832-ben rövid idre befogatott. O^volt

Berryer után a' legitimisták legjobb szónoka a' követkamarában. Elete

utolsó két évében betegség és szemeinek rendkívüli gyöngesége nem
engedek részt vehetni a' napi eseményekben. Utolsó terjedelmes kamarai
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beszédei különösen a' külügyekre vonatkoznak , mikben franczia rajon-
g-ással roszalú Fruncziuürszágnak Angliával szövetségét. Meghalt nor-
mandiai jószágain 18o8-ban. — k.

Fiiiiue és tenyer-melléke (történeti és statist. tekintetben). Az egész,

úgynevezett magyar tengerpart-vidék fekszik az adriai tenger éjszakkeleti

csúcsán, a' quarnerol öböl körül, és áll három, t. i. a' fiumei, bukkarii és

tengermelléki kincstári kerületi törvényhatóságokból. Határai éjszakról

Zágrábmegyc, keletre ugyanaz és az ogulini végezred vidéke, nyugotra
Illyria 's az adriai tenger, déli oldalát Adria habjai mossák. A' magyar
tengerpart 1848. eltt, melyly idrl adjuk statisticáját, a' fiumei kormány-
széktl függött, melylynek feje a' fkormányzó, ki egyszersmind Fiume
és Bukkari városoknak polgári kapitánya 's katonai parancsnoka, 's a'

magyar országgylésen a' frendek táblájánál, szava és széke volt. — A'
magyarok, megtelepedcsök után nem sokára meghóditák e' tengermelléket

(Lásd Fiume kérle veiét az 1790-ki orsz.gyléshez). Pray szerint Fiume
Liburniához, Liburnia Dahnatiához, ez pedig Magyarországhoz tartozott

(Lásd Const. Porphyr. és a' spalatoi archidiaconus). Midn a'v. László
Horvátországot meghóditá, a' tengerig mindent elfoglalt. Kálmán király

szinte elfoglalta egész Dalmátiát ; 's ennek a' keleti császárok által elvett

részeit ///. Béla ismét viszszafoglalta. /. Lajos, mint Dalmátország ura,

elfoglalta egész Istriát, 's Itália egy részét is egész Trevisólg. 'S egy,

1358-ki békekötés erejénél fogva, Istria , Liburnia és Dalmátiának, Du-
razzótól a' quarneroi öböl feléig — melyly különben is eleitl fogva

Magyarországhoz tartozott, — birtokában maradt , Velenczének csak

Trevisüt adván viszsza, 's a' velenczei dogéval a' horvát, dalmát és római
birodalmi berezegi czimeket letétetvén, csupán a' doge-czimmel megelé-
gedni kényszerité. HL Béla felállitá Modrusmegyét Dalmátiában, melyly

a'Kulpa vize mentében egész a' Fiumara folyamig nyúlt, 's ixzt Frangepán
Berlalarmak ajándékozta, ki azért belül az országban 10, kivül pedig 4

pánczélos vitézzel harczolt a' király táborában. 1312. Fiume a' modrusi
grófoktól Duyno avagy Tybein ausztriai vasallok birtokába jutott, hihe-

tleg elzálogosítás utján ; azok kihaltával azonban egy 1431-ki oklevél

szerint, ismét a' Frangepánokra szállt viszsza. A' XV. század vége felé

végre ausztriai birtok lett Fiume, azon örökös czivódás következtében,

melyly Huni/adif Máitjás és Fridrik császár közt folyt, miszerint egyik a'

másik birtokából, a' mit csak tudott, elcsípni igyekezett. Fridrik er-
szakkal elfoglalta Fiumét, 's igy történt, hogy a' iWá/i/áA' után következett

két tchetlen király, l tás:>tó és IL Lajos azt viszszaszcrezni nem tudván,

ez idtl óta osztrák birtoknak tekintetett, noha a' többi osztrák tarto-

niányoktól mindi<í külön iiíaziíatás alatt állott. /. Ferdinánd ir)29-ben

fíurissich Miklóst Fiume kapitányává nevezte; de azért Magyarországhoz
csatolva mégsem volt. Az ország rendéi 1647 és UMü-bcn is kérték Fiu-

mét Magyarországhoz viszszakapcsoltatni, 's a' Frangepánokat birto-

kába viszdzahclycztetni. Már a' pragmatica sanctiót külön irták alá a'

fiumeiek, midn a' város már szabad kiköt volt. lOD-ben a' velencziek

egészen kizsákmányolák e' várost ; minek folytán 157Ö-ben íWíA'a'íí császár

FinuK! szabadalmait újra megersítvén, a' várost ,,loghivebb" c/immel

tisztelte, 'ri kt't országos vásiirral ajándékozta meg. l. Ferdinan l l30-bun
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a' várost tulajdon statútumokkal, i. Leápold pedig 1659-beii zászlóval és

czimerrel ajándékozá meg. Ez idben a' fiumei község állott kis és nao-y

tanácsból ; mindenikben 25, 's igy öszszeseu 50 patríciusból , kik közül

kett birónak választatott. A' város egy keresk. consult tartott Anconában.
1722. máj. 20-án a' váltójog és váltótörvényszék, egy királyi levél által

behozatott. 1725. nov. 19-én szabad tengeri kikötnek nyilváníttatott, 's

kereskedési tárgyakban a' Triesztben felállított keresk. ügyviselöscgnek

alávettetett. //. József utazásainak eredménye volt a' gondolat, a' magyar
termékeknek az adriai tengerhez utat nyitni, 's azáltal közvetlen a' magyar
ipart emelni, közvetve pedig a' kir. jövedelmeket szaporítani. így lön,

hogy a' VI. Károly által megkezdett utat folytatta Károlyvárostól Fiume
felé, de tökéletességre nem vihette. Mária Terézia által 1779. apr. 23-án
Bécsben kiadott bekeblezési oklevél : ,,Fiume városát, kerületével, mint
továbbá is külön , Magyarország szent koronájához kapcsolt testületet"

rendeli tekintetni, 's mint ilylyet kezeltetni. Önigazgatása pedig továbbra

is meghagyatván, statútumaira nézve határoztatott
:

,,Valamint az ország

egyéb törvényhatóságainak beligazgatásukat illetleg statutarius joguk
van : ugy statútumai használatában Fiume is — de az ország sérelme

nélkül — meghagyatik. A' menynyiben pedig azok némelyly pontjai

Magyarország 's a' hozzákapcsolt részek rendszerével nem egészen egyez-

nének, küldöttség által megvizsgáltatni, 's legfelsbb kir. helybenhagyás
végett fölterjesztetni rendeltettek". Mária Terézm állította fel a' kormány-
zási hivatalt is Fiúméban , melyly ellen a' horvát rendek felszólaltak.

Ugyan e királyn Fiume kikötjét akarta jól elkészíttetni, 's Trieszttel

egyenl kereskedési kedvezményekben részesittetni. Az 1807. IV. törvény-

czikk szerint Fiume , mint Magyarországhoz tartozó hatóság, beczikke-

lyeztetett ; Fiume és Bukkari a' rendek (alsóház), a' fkormányzó pedig

a' frendek táblájánál nyervén ülést és szavazatot. 1809-ben franczia

kormány alá jutott Fiume. /. Ferencz, teljesítve e' részben a' magyar
nemzet h kivánatát, 1822. jul. 1-én kelt leiratával a' vlszszafoglalt szá-

vántuli részekkel együtt, az egész magyar tengerpart-vidéket a' magyar
koronához viszszacsatolta, 's Fiumét önigazgatási jogaiban megersítvén,

1833. jun. 3-án kelt kir. rendeletével belkormányzási ügyelt szabályozta*

Az 1836 : XIX. törvénycz. is világosan kifejezi Fiúménak külön, független

hatóságát, mondván : Fiume város és kerülete, mind a' szabad révpartok

jeles tekintetébl, mind pedig azért, mivel az ország megyéitl elkülönzött

testet képez 'stb. (Lásd : Magyarföld és népei. Vakot Imrétl 1846).

Ezen adatok ellenére azonban Horvátország részérl hoszszas idk óta

követelések emeltettek a' magyar tengerpartra nézve , melyly név alatt

fordul el Fiume tengermelléke már diplomatíai iratokban, népjogi szer-

zdésekben is. Az 1836-ki országgylésen is hoszszas vitákra adott ez

alkalmat, midn az ítélszékek rendezésérl folyt a' tanácskozás. 1834.

június 13-án épen a' frendeknél került el e' kérdés. Kukuljcvics, horvát

követ, történeti adatokkal kívánta igazolni Horvátország jogait Fiúméhoz.

Valamint más alkalommal ugy most is els vala, ki e' követelés ellen szót

emelt, a' magyar tengerpart akkori /rormá«?/2;ó/a. „Nem akarok, úgymond,

történetírók buvárkodásiba mélyedni: különben megmutathatnám, hogy a'

magyarok már a' 8— 9. században bírták az egész adriai tengert. A'

V} k. hm. Tár. III. hot. 19
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horvát követ egy zálogos levél idézetébl kívánta igazolni, hogy Fiumét

a' Frangepánok vagyis a' modnisi grófok birták, de al)ból nem tnt ki az

állított birtoklás. Mikr<ának ll-ki diplomája Fiumét régi érdemeiért

már ,,Fidelisöima'' czimmel diszesitette. Fiume önállóságát tanúsítják az

159t). és 1609. törvények is, melyiyek emlékezetet tesznek Fiúméról,

hoo-y ennek vámosai Z/7'w?/2 embereit háborgatják. Alkotmányos országban

nem is lehet ersb jog, mint melylyel Fiume bir. Királyi di])loma , az

ország törvénye és 55 éves szakadatlan szokás szól mellette. Ezek ellen

Horvátország csak két zavaros év követelt szokását vetheti ; midn Fiú-

ménak egész állása zavarban volt ; a' kormány sem tudta jóformán, mit

csináljon vele, mig voltakép felvilágosittatván, 1779-ben, mint külön

testületet, M igyarországhoz viszszacsatolta. Üe maga azon zavaros tör-

vénytelen év is hogyan áll? Alaptalan állítás, hogy 1 777-ben Fiume Szö-

rénymegyéhez 's ez által Horvátországhoz csatoltatott. Ugyanazon
oklevél, melylyel ez bizonyittatlk, nyilván mondja, hogy azon vidékek

közé, melyiyek Szörény-megyét tették, Fiume és Bukkarl nem számít-

tatott, hanem ezek külön kormányzás alá rendeltettek, az alatt voltak és

vannak. Szörénynek els fispánja, gróf Alajláth, fiumei és bukkarii kapi-

tány is volt, 's mint ilylyen mindig egyenesen a' helyt, tanácscsal is leve-

lezett. Az 179()-ki országgylési egyezkedések világosan mutatják, hogy
Fiúménak viszszacsatolása a' magyarországi sérelmek és kivánatok sorá-

ban volt fölterjesztve. Azon orsz.gylési tractatusokon alapszik pedig az

1807 : 4. t.czikk. Mi a' szokást illeti : 1779-tl mindenkor a' klr. curla

volt Fiume rendes fels bírája, mi ellen mit sem árt, ha egy két per külö-

nös utakon a' báni táblához csúszott volna is. Fiúménak Horvátországtól

külön portái vannak, adót, subsldlumot oda soha sem fizetett ; követeinek

utasításait mindig hazulról adta, sérelme, kivánatai mindig a' magyarokéi
sorában állanak. Plogy szavazatuk volt a' tartományi (horvát) gylésen,

ez jó Fiúméra nézve, de Fiume azt soha sem kérte. Ha megjelent, csak

a' bán szomszédságos meghívása tiszteletébl jelent meg; látván azonban,

hogy mindig küldöttségekhez esatoltatnak, 's e' tisztelgésbl jogkövetelés

formáltatik, Fiume követei késbb, minden következéseknek ellene mond-
ván, el sem fogadták a' hívást. Fiume — monda befojezöleg a' fiumei

kormányzó — abban helyzi büszkeségét, szerencséjét, megelégedését,

hogy Horvátországnak nincs alávetve , hanem külön önállásu része

Magyarországnak, 's kérte ezen szabadságát sértetlen hagyatni". — Még
részletesben taglalta e' kérdést gróf Majláth Antal , akkor zenipléni

fispán, késbb cancellár. ,,Ámbár Fiúménak — monda többek közt —
els eredetét a' régiség homál3'a borítja, mindazáltal, ha történettani tekin-

télyekkel kellene harczolnl, a' horvát követ által emiitett historiographok

ellen könynyii volna nagyobb tekintélyeket állítni. Fiumét üeneus
folyótól „Oppiíliint Oeucunr' név alatt már Lírius említi. Tgy Plolcmaeus,
Slraho, PHníus, Palladius, Fnscus tesznek róla említést. A'velenczei köz-
társaság ezen várost a' IG. században tbl feldúlta. Ml helyzetét illeti

,

némelylyek Istrlához tartozó {)rovlnciánnk , 's Diiiuo grófjai fendumá-
nak, mások Liburnia lóvárosának 's Wallsec grófok birtokának nunulják.

Ivönynyü lenne megnuitatnl, hogy Toxus horczcg 9-t7-ben már hirta

Liburniát, 's hogy Fiuijte loáíS-ban migy Lajosunk már birtokában volt,
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és Zsigmond alatt ismét viszszafoglaltatott. ]Mindezcket csak futólag emlí-

tem, nehogy a' horvát követ történeti állitásainak némi er tulajdonit-

tassék. Ezeket tehát mellzvén, szóló egyedül a' kiváltságlevelekre támasz-
kodik, 's Miksa diplomájáról (1515.) kezdve, több iljly kiváltságot hoz
fel ; különösen ///. Ferdinándnak Eggenhergh Udalrich herczeghez
bocsátott parancsát, melyly Fiúménak mindenkori kiváltságolt 's más
tartományoktól különvált helyzetét mutatja. 'S mint ilylyen , a' hség
homagiumát is külön szokta letenni. 1725-bcn Fiume a' pragm. sanctiot

is aláirta. Átmegy ezután szóló az 1807-ki bekeblezési törvényre, melyly
minden kiváltságnál több. Annak eredete ez: Fiume 1777-beu Horvát-
ország által rendeltetett a' magyar koronához viszszacsatoltatni ; Fiume,
ugyanazon évi aug. 1-én tett feliratában, függetlenségét reclamálta. A'
tárgy utasitva ln a' bekeblesit biztossághoz, melyly, minden kútfket és

okleveleket megvizsgálván, véleményezé : bogy Fiume : ,,qua separatum
S. Regni Hungáriáé coronae adnexum corpiis porro quoque consideretur,

atque ita in omnibus tractetur, neque cum altero Buccarano, velut ad
Croatiam ab incunabulis pertineute, confundatur". E' vélemény kelt

1778-ban aug. 18-án. Bemutattatott a' horvát helyt, tanácsnak, melyly

átlátván Fiume igazságát, a' biztosság véleményét helybenhagyta, 's sept.

15-én kedvezöleg felterjesztette. Erre érkezett aztán a' kir. resoluíio, melyly
a' biztosság véleményének fenemiitett 's a' horvátországi helyt, tanács

által is jóváhagyott szavait szóról szóra átvette, 's Fiume kiváltságlevelébe

iktatta. Ez a' dolog valódi helyzete ; ez mutatja a' felség értelmét, 's Hor-
vátország követe minden félremagyarázatának czáfolhatlanul ellene szól.

Ez igy levén, Horvátország rendéi 1790-ben kivánataik sorában Fiume
viszszakapcsolásának törvénybe iktatását is elterjesztették , a' mi,

szokottan, vegyes országos küldöttséghez utasíttatván, ott ezen szavak

,,per Croatiam" mindenüimen kitöröltettek , 's végre ezen kivánat a'

magyarországi elleges tárgyak közé iktattatott, ámbár a' Horvátország-

nak Buccari iránt tett hasonló kivánata a' horvátországi eladások közt

meghagyatott. Az ország rendéi azonban még ezzel sem voltak megelé-

gedve, hanem felii'atukban szükségesnek vélték M. Terézia diplomájára

hivatkozni, 's magokat biztositni kívánták, hogy Fiume,,porro quoque qua
separatum corpus considerabitur" Horvátország követei ez ellen nem
hogy észrevételt tettek volna , st a' másnapi elegyes ülésben a' bukka-

riak is hasonló megemlítését kérvén kiváltságaiknak , gróf Zichy Károly

országbíró nyilván azt felelte : hogy a' kett közt nagy a' különbség.

Fiume, Magyarországhoz tartozó külön test, Bukkari pedig Horvát-
ország kiegészít része. Es ámbár Fiume iránt azon diétán nem érkezett

kir. válasz, mégis már 1807-ben Horvátország rendel csupán Bukkarira
szoriták kivánatukat. Az 1807 : 4. incorp. czikk egyenesen az 1790-ki

diétái tárgyalás következtében alkottatok, mit az ország rendelnek fel-

irata 's a' reá kelt kir. válasz bizonyítanak. Ezek szerint tehát kétségtelen,

hogy azon értelem, melylyet Horvátország követe az 1807-ki törvénynek,

's abban felhívott diplomának most kiváa tulajdonítani, egészen hamis, és

a' dolog fekvésével homlokegyenest ellenkez. Ide járul, hogy ugyanaz

évben az ország portái is kiegyenlittettek ; ezen munkában Fiume a'

szorosan magyarországi kerületek nyomába van helyc:-;^ c, Horvátország

19 *
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egészen különválasztva, 's utánatéve, hogy portái megszaporittatnak, mivel

Bukkari hozzájött. így áll a' törvény históriája. Mi már a' szokást illeti :

ez vagy közigazgatási, vagy adózási, vagy törvónyszolgáltatási tekintetben

tordulíiat clö. Közigazgatási tekintetben biztos zálogot nyújt Horvát-
ország rendéinek egyenessége, hogy azt maguk sem íbgják állítani, mintha

Fiume felett a' bán valaha hatóságot gyakorolt volna. Mi az adó tárgyat

illeti : Horvátországnak 137 portája van, ha Fiume azon országhoz tar-

toznék, portáinak ezen 137 közé kellene számíttatnia, mi teljességgel nem
ugy van. így 183()-ban is Fiume ])ortiii fölemeltettek, Horvátország az

elbbi lábon hagyatott. Végre a' közelebbi orsz. öszszeirás munkájában
Horvátország maga tett minden rendelkezéseket, 's a' bán nyújtotta be

az öszszeirást; Fiume iránt a nádor tett rendeléseket. Pest város kiildöttje

teljesité az öszszeirást Fiúméban, 's a' kormányzó által történt nádorunk-

nak a' bemutatás. Tehát adózási tekintetben sincs Horvátországnak leg-

kisebb köze is Fiúméhoz. Egyetlen eset adta el magát 1779-ben, midn
még F um3 rendezve nem volt, hogy egy bizonyos per a' báni táblához

vitetett ; azonban tudni kell, hogy az váltótörvényszéki per, melyly ren-

des törvény útjára tartozó nem vala, 's azért nem kételkedhetni, hogy
a' váltótörvénykezés nem levén még voltakép elrendelve, csak felsége

delegatiójának utján kerülhetett azon per a' báni táblához. Ellenben

menynyire a' kir. curia levéltárát az id rövidsége alatt meghány-
hatá szónok, több rend pereket mutat be a' frendeknek, melylyek
a' fiumei kapitányi székrl felebbvitel utján a' kir. 's onnan a' hét-

szem, táblára vitettek, 's ott meg is Ítéltettek, melylyeknek során az

udvari cancelláriának egy ujabb idben kelt transmissionális parancsát,

mint ö felsége értelmének legújabb nyilvános jelét is bemutatja".— Ezen
történeti közjogi tájékozásokat az elnökl nádor, József fherczeg meg-
jegyzései rekesztettek bé. „A' Szörénymegyét helyreállító diplomára
nézve megjegyzé a' fherczeg , hogy Mária Terézia azon diplomában
Szörénymegye állományából világosan kiveszi Fiume és Bukkari kerüle-

teket. Továbbá Fiume és Bukkari között mindig határozott különbség
tétetett. Midn tehát azon diploma rendeli, hogy a' Szörénymegye alis-

pánjai és szolgabirái eltt indítandó perek azon megye törvényszékére,

onnan pedig a' báni táblára vitessenek felébb, nem lehet gondolni , hogy
Fiumét is ezen rendelet alá kellene vngy lehetne, érteni. Lássuk most az

1790-ki idszakot. Krösmegye fispánja Horvátország rendéinek egy
felírását hozá el , melyly a' fenséges nádor eltt addig ismeretlen volt.

De — úgymond a' nádor — az is Magyarország mellett szól, mert nyil-

ván benne van, hogy ha kívánságuk egészen nen\ teljesednék, a' Fiumára
folyóig terjed kerület legalább külön igazgatás alá rendeltessék. A'
királyi rálaszhun ismét az van , hogy Fiumára folyó leszi Horrálorszáy
halárai. 1802-ben is felir.ist tettek Fiume iránt az ország rendéi, ekkor
már a' szónok nádor volt elnök, 's egy szót sem szólának ellene a' horvát-
országiak, valamint ltS07-ben sem. 1825-ben a' sérelmek öszszekever-

tettek ; de akkor e' részben más nuulszer divatozott. Azonban ugyancsak
1825-I)en a' határszéli biztosságok már elküKinözvc lettek kireiulelve.

Volt kérdés Styria és Ilorvíitorsziíg közt ; erre tisztán horvátországi

bizottnuiny rendeltetett. .Jelentve volt, iiogy Styria és Fiume közt is vun
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némi villongás, és mondatott, hogy ezt ugyanazon küldöttségre lehetne

bizni, — az ország rendéi azonban itt is fel akarták azon elvet tartani,

hogy Fiume Magyarországhoz való, 's azért magyar tagokat is rendeltek,

kik elanynyira megkülönböztetve vitték munkálkodásukat, hogy végezvén
a' styriai biztosokkal küldetésök tárgyát, mihelyt a' Fiúméval tszomszéd
csubai uradalom került kérdés alá, az ülésbl azonnal el is távoztak".

—

Enynyi okok, és ilyly tekintély szónokok eladásai után senki sem vette

csak kérdés alá is többé Fiume közjogi állását, Horvátország követein

kivül. Ezek azonban az xijabb horvát mozgalmak kezdete óta folyvást

horvát tengerpartnak nevezek Fiume vidékét, 's midn egy részrl lazáb-

baknak hirdetek saját viszonyaikat Magyarországhoz, mint a' magyar
közjog szerint valóban voltak ; a' magyar tengerparthoz is igényt formál-

tak. 'Ö midn l(S48-ban Horvátország részérl támadó had jött Magyar-
ország ellen : mindenekeltt Fiume foglaltatott el, 's fegyverrel Horvát-

országhoz kapcsoltatott. így oldatott meg tettleg a' fent vitatott közjogi

kérdés. 'S itt végzdik jelenben a' magyar tengerpart viszontagságainak

története. Mi c' partvidék statisticáját illeti ; lb48. eltt kerületenként

következleg állott :

I. Fiumei kerület. Helyei: Fiumevivos, 137 hold, 775 Q öl, népessége

8,982. Plasse község, ter. 1,014 hold, 1,4800 öl, népessége 1,033. Cosala

község térj. 847 hold, 1,061 Q öl, nép. 834. Drenova község térj. 1,414

hold, 888 í öl, nép. 649. E' szerint az egész kerület terjedelme 3,414

hold, népessége 11,498. Ezek között gör. n. egy. 23, prot. 61, zsidó 106,

a' többi mind róni. cath. Katonai adó : 2826 ft. 59 kr. ; házi adó 25 ^/Q-te\

több volt. A' kerület országgylésen a' követ által, a' rendek táblájánál

volt képviselve. A' fkormányzó a' frendeknél ült. Fiume város szerke-

zete csaknem egészen megyei, az elem benne polgári. Közügyeit igaz-

gatja a' patriciusi, vagy kapitányi tanács , melylynek elülje a' magyar
tengermelléki kormányzó volt. Ezen testület tagjainak száma hajdanta

50-re határoztatott, utóbbi idkben azonban határozatlan számig szapo-

rítható vala. 1848. eltt 136 patrícius volt. Ezeket a' tanács által ajánlott

egyénekbl a' kapitány nevezte. A' tanácsba liarangszóval hivattak meg,

's ott a' szótöbbség határozott. A' tanács kebelébl választja a' városi

tanácsot, melyly 5 tagból áll, 's ezek közöl három kéj)ezé a' szóbeli biró-

ságot. A' kapitányi tanács azonkívül, hogy magában foglalta a' városi

tanácsot, — mint polgári perekre nézve felebbviteli, nemeseket és büntet
pereket illetleg pedig els biróság — állott az els biróságu kerületi

törvényszékbl és szóbeli biróságból is. — Fiume városban van 1 gymna-
sium, 7 tanitóval és egy igazgatóval. Könyvtára 8000 db. könyvet 's

számos kéziratot foglalt magában. Van továbbá tengerészeti iskola,

melylynek nyomai már 1777-ben találtatnak. Van benne két tanitó, — az

els k. kincstárból, a' második városi pénztárból fizettetik. Egyéb inté-

zetek : férfi elemi iskola 4 osztálylyal és elemi niskola. Nyilvános rajz-

és zeneiskolák. Innep- és vasí'irnajn iskola, melyly mellett a' kézmvesek
rajziskolája. Két férfi- és két ni magániskola. Kórház , szegcnyápoló

intézettel, 's dologház és munka-iskola. Leien czliáz. Zálogház, melylyet

1657. jan. 27-én Steinber Jeromos jelsaczi plébánus 3000 ftal alapitott

meg. Philodramaticai társulat. Keresk. választmány. Egy kapuczinus és
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eo-y sz. Bcnczc nev upúcza-zárda. Kárment intézet. Hivatalok :

magyar tengermelléki kir. kormányszék, — melyly egyszersmind válté-

iiiTyekben felebbviteli birúság; kormányszéki biztosság (a' kincstári kerü-

letet illet); kormányszéki építészi igazgatóság ; egészségügyi tanács ;

vesztegl intézeti ügynökség ; kiköti kaj)itányság ; els biróságu váltó-

és kcresk. törvényszék ; só- és harminezad-hivatali figazgatóság ;

fharminczadi hivatal ; magyar tengermelléki sóhlvatal ; magyar tenger-

parti harminezadörség ; kincstári tengermelléki kerület igazgatósága és

ügyvédsége ;
posta-hivatal ; külhatalmak f és alügyvivöségei (consulatus);

káptalan. — A' város keresk. forgalma 1847-ben volt 8— 9 millió p. ft.

Jövedelme a' bor- és húsra vetett adóban 72,000 p.ft. Itt van a' Fontana-

féle amerikai rlmalom. Vannak szivargyái'ak, melylyek készítményei

kapósak 's egy kénsavany-gyár. — Az ipar meglehets fejldésben, mire

sokat tesz , hogy ott czéhek nem voltak. Nagyobb fajta hajóinak száma

184lj-ban 79 volt. 1845-ben 2Gi hajó készült ott.

IT. Bukkan kerület. Kiterjedése 4 Q mfd. = IV4 porta. 14,000 lakosai

részint a' városban, részint a' kerületbell többi 14 községben laknak.

Ffoglalkozásuk : földmivelés, bortermesztés, kereskedés, tengerészet,

halászat, hajó 's egyéb gyártás 'stb. Evenkint 40,000 hordó (egy hordó

= átalag = 2*2 '<^^ó) drágái és kostrénai bor neve alatt ismeretes jó

zamatu 's tüz bort termeszt. Egyébiránt az itteni terniesztmény min-
ségre nézve utána áll a' középszer magyar boroknak is. Az ok nagyobb-

részlnt a' szlmlvelés módjában fekszik. Hogy kis föld is minél több

nyereséget hajtson, olasz szokás szerint, lúgosra hagyatnak meg a' venyi-

gék, 's aljuk gabna vagy más növények alá használtatik. Az Hyly elvénült

és sokképen kiszítt, különben is sovány föld által kevés tápervel ellátott

szlvészszk nem nyújthatnak olyly bort, mint a' mi középszerüleg

mivelt szlhegyeink. A' halászat 600 mázsa tinhalat nyújt. E' kerületben

van a' Smith és Meytier-ícle (fiumei név alatt ismeretes) nagyszer papír-

gyár, melyly mind a' bé<;si, mind a' pesti mkiállltásban arany érdempénzt

nyert. Gyártmányai nagyban szállittatnak Magyarország minden váro-

saiba, 's külföldre is. Hadi adó 2,431 ft 33 kr., házi 2,725 ft. 36 kr. p. p.

volt. — A' kerület szerkezete, melyly az 1779-ben nyert szabadalmon

alapszik, hasonlít a' fiumeihez. A' kapitányi tanács elnöke szinte a' magyar
tengerparti kormányzó vala. — Xevezetesb helyei : Bukkari szabad

kiköt, 2,300 lakossal. Az öböl, melylynek })artján fekszik, elég biztos és

kényelmes kiköt. Van benne egy feleml férfi és niskola, 3 tanítóval 's

egy tanítónvel. Továbbá kiköti, egészségügyi, só és harminczadi hivatal

és svédnorvég algynökség (consulat). Portoré szinte szabad kiköt.

Kikötje, melyly m;ir romlásnak indult, VI. Károly által építtetett. Van
benne egy elemi iskola, kiköti, egészségügyi, harminczadi hivatal, és

pápai alügyvivség. Az itt még meglev két Frii/iffrpáii-t'élc vár egyike

kórházzá van átalakítva. — Burcíirhz,a, Medja, <hehoric:,a, S. Cuzma
'stb. kisebb helyeken harminczadi hivatalok léteznek. — E' kerülethez

tartozik még a' martinschlzzai nagyszer (Sz. Fcrcnczrl nevezett) vesz-

tegl, 's mellette! Zm k(>\ ii, hol egészségügyi küldöttség találtatik.

III. Kincstári kcntlcl. IVrülete 5'
j Ü '»'^b = 1'

a
porta, 2.'>,()0l> tisz-

tán róin. cath. lakobsal , 16 köz9é<;ben. Fo-'ialko/.ás : földmi\elés, bor,
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gyümölcs-tenyésztés, kereskedés, halászat és kömivesség , inelylyet a'

szomszéd vidékeken is znek. Nevezetesb keresk. ezikkek : fa, szén, déli

gyümölcsök és bor, melylyet a' végvidékekre, továbbá a* Horvát és

Korontországokba nagy menynyiségben szállítnak ki. — Vinodol kör-

nyékén kszén bányái is találtatnak, melylyek évenkint 7— 80U0 mázsát
adnak. Harmadik rend kszén. Általában Adria partjain nem igen van
finom kszén. Vannak ellenben a' kincstári kerületnek tágas erdei. — E'

kerület szerkezete (1787 óta, midn Zágrábmegyétl elkülönöztetett)

Önálló, megyei. Igazgatja a' kormányszéki biztos, ki a' magyar tenger-

parti kormánj'széktl függ. Két, t. i. : vonoduli és hrelini járásra osztatik.

— Nevezetesb helyei : Növi m.város a' tengerparton 2500 lakossal, 582

házban. A' modrusi székesegyházi társas káptalan és nagy prépostság

székhelye. Van még benne elemi iskola, 's harminczadi és egészségügyi

hivatal. Bribir vár és község 4,400 lakossal. Helye a' í'entnevezett székes

káptalan második társulatának 3 kanonokkal ; 's ezenkívül van benne

elemi iskola. Fekszik egy mfdre a' tengertl. Czriquenicza község a'

tengerparton. A' vinod. kincstári uradalom székhelye, iskolával. Itt terem

a' hires holudár nev vörös bor. SV/se a' tengerparton révvel, harminczadi

's egészségügyi hivatallal.

A' nyelv egész magyar tengerparton a' népnél horvát, kivéve Fiumét
;

a' miveltebb osztálynál 's kereskedknél olasz. Az éghajlat szelíd. Hó
ritkán esik, 's csak néhány óráig tart. A' hegyek közt azonban zordon a'

lég, a' sok havazás gyakran gátolja a' közlekedést. Az éjszaki szél általá-

ban nagy ervel bír. A' fa, p. o. : donga, deszka, gerenda nevezetes ága

a' kerületek kereskedésének. Az itt épült hajók mind szerkezetök, mind

alkatrészeik kitn jóságánál fogva, híresek, 's meszsze tartományokban

kerestetnek. — x.

Fiumei kiköt. Fiume (Flumen Sancti Viti ; németül: Veit anPílaum;

horvátul : Réka), szép csínos város, éjszakról délnek nyúlik el egy hegy

tövében, hol a' Fiumára vize a' quarneroi öbölbe szakad, az é\jsz. szél. 45*^'

20', 's a' keleti hosz. 32 ' 5' alatt, Budától 72, Károlyvárostól 18 mfdnyi

távolságra. Eltte fekszik kikötje. Egy hoszában öt, széltében négy

geogr. mfdre terjed , a' város eltt keresztben fekv tojásidomu nagy

tó, melyly nagy kopasz hegyekkel van körülvéve, három kimeneti nyila-

sokkal. Jobbra Istría, elttünk a' Cherso és Veglia szigetek , 's balra

Dalmatia hegyei, melylyek a' láthatárt beszegik. Az egyik kinyílás dél-

felé Zengnek, a' középs Veglia és Cherso közt délnyugatnak, 's a' har-

madik Cherso és az istriai partok közt fekszik. E' két utolsó a' nagy hajók

bejárásául szolgál , mind a' hárman pedig , mint nagy óriási kapuk,

állanak a' tengerben. A' hegyekkel környezett roppant bassint általában

Quarneronak, vagy quarneroi öbölnek nevezik ; kár hogy benne több

homok- dombok mutatkoznak, melylyek a' hajózást némileg veszélyezik.

Ezen rév VI. Károly (mint magyar király, III. Károly) kegyébl Triest-

tel együtt nyerte szabad kiköti kiváltságát. E' kiváltságlevél így hang-

zik : „Mi VI. Károly 'stb. Még 1717-ben jun. 2-án közzé tevk, niikéj)

Bens Austriában fekv mindkét kikötnket, Triestet és Fiumét szabad

révekül nyilatkoztattuk; késbben pedig 1710-ben mart. 15— 18-án kelt

nyiltleveleink erejénél fogva , fennevezett legkegy, határzatunkat olyly-
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mód megerösitök, megujitúk és kiterjesztcík, miszerint öszszesen és egyen-
kint íninden kereskednek, iparüznek 's más kézmvesnek , kik vagy
a' nevezett tengeri kikötkben, vagy bels austriai tartományaink egyéb
városiban, mezvárosi- és falvaiban letelepedni hajlandók, kedves fogad-

tatást ajánlunk, egyesítve ügyeik , kézmüveik 's kereskedésök szabad
gyakorlatával, és szabadságot engedünk mindenkinek, ki bels Austriá-

ban létez kikötinkbe j, folyóinkon keresked. ügyben ki 's bejár, hogy
ezt minden útlevél, vagy más általános, vagy különös engedély nélkül

tehesse; st ennek nagyobb hasznára megígértük, hogy a' futakat meg-
javíttatjuk és szélesbittetjük, és a' járványos nyavalyák elháritására örö-

kös vesztegl intézetet rendelünk ; ugyszinte szabad menetet engedünk
a' tengeren behozandó és ismét kiviend áiniknak; nem kevésbbé azon
biztosítást is adtuk, hogy császári és uralkodói védelmünkben és pártfo-

gásunkban tettleg fognak részesülni a' mi szabadalmazott tengeri kikö-

tinkben horgonyzó, vagy lobogónk alatt utazó minden hajók; épen ezért,

a' kereskedknek adott reményekhez képest, áruik kényelmes és biztos

befogadására készíttettünk néhány raktárakat bels Austriában fekv
mindkét kikötnkben, 's megengedtük nekik az áruknak azokbani leté-

telét csekély raktárbér iránt ; nemcsak a' kereskedk közt, hanem még a'

csempészetek miatt keletkezend perek gyors elvégzésére is különös
birákat, és els és másodbiróságu váltótörvényszékeket is alapittotunk,

mint szinte teljesen szabadoknak nyilatkoztattuk nemcsak szállásra néz-

ve, de még egyéb személyes illetségek terhétl is azon üzérkedket, kik

a' fennevezett két szabad kikötbe lakni jönek olylykép, hogy háború
esetében is (mitl isten irgalmasan rizzen meg) mindenkinek szabad

legyen eladni, vagy személyesen, vagy ügyvivi és szolgái által az áruit,

melylyek bels Austriához tartozó tartományink és fejedelemséginkben

léteznek. Az levén tehát legkegy. akaratunk, hogy mind az hségesen
végrehajtassék, mi korábban kelt nyiltleveleinkben foglaltatik, 's ennek
következtében hajlandók levén arra, hogy nemcsak megersítsük, de még
ki is terjeszszük a' kereskedknek, kézmiparosok- és mesterembereknek
tett azon ígéreteinkben foglalt szabadságokat, 's szabadalmakat ; azért mi,

bels austriai tartományaink dicséretes buzgalmával és gyámolitásával:

1 ) a' futakat olyly állapotba helyeztettük, hogy azokon nemcsak az áru-

kat lehet nagy szekereken szabadalm. tengeri kikötinkbe bels austriai

országainkon kercsztiU vinni , hanem még minden kitelhet biztosság

kedvéért a' folyók, sédek és patakok fölött hidak és ers tartós szállító

ösvények építtettek ; miáltal a' kereskedk feltn hasznot élveznek,

amik gyorsabb és biztosabb szállításában, 's ezáltal a' fuvarbér neni cse-

kély csökkenésében. 2) A' Triest- és Fiumében épített kórházak, 's a'

gyanús áruk tisztogatására szánt raktárak tökéletes állapotba tétettek,

's valamint mi a' veszteglést illetleíj nem sokára készíttetcndünk 68

nyomtatásba adandunk ill rendszabályokat : ugy szmte oda forditand-

juk gondunkat, hogy isteni segélylyel , és minden szükséges vigyázat
rködésével tengeri kikötink és belaustriaí tartományaink megovassa-
nak u' ragál}'os Ixicgségektl és dögmirigyes nyavalyáktól : melyly czél-

ból kegy. szorgoskodunk , hogy az örökös egészségi í)íztos!íág küldöttsé-

gének, 'h a' kórházakban s/üks('gos személyeknek, mint : papok, orvosok.
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sebészek , élelemkeréskedk , felvigyázók és vesztegintézeti szolgáknak

közbenjárása által a' kórházban 's vesztegintézetben létez személyek és

áruk körül jó szolgálat tétessék 's gyámollttassanak mind testök ,
miiul

javaikra nézve. Hasonlóan 3) építtettünk több raktárakat mindkét sza-

bad tengeri kikötnkben, melylycKben a' bel és külföldi kereskedk rak-

tárbér fejében fizetend, alább külön meghatározandó díj iránt leteend-

hetik áruczikkeiket, 's azok, a' meddig nekik tetszeni tbg, ott riztetni

fognak, minden egyéb fizetés nélkül : és pedig a' nélkül, hogy valaki

kötelezve volna raktáraink használására , haiiom mindenkinek szabad

legyen saját tetszése es haszna szerint, ha aknrandja, áruit a' mi raktá-

rainkba, vagy sajátjaiba, vagy másoktól bérlettekbe letenni. Továbbá

kinyilatkoztatjuk, 4) a' vámtóli mentességet mindazon árukra nézve,

melylyek tengeren jnek, 's ismét elvitetnek akképen, hogy azoktól nem
lehetend vámot vagy bármi néven nevezend és kigondolandó más járan-

dóságot követelni anynyira, hogy ha az áruk vagy egy hajóról a' másikra

rakatnának, vagy elcseréltetnének, azokról sohasem kellend többet köve-

telni, mint ama csekély raktárbért, csakhogy az ilyly áru tengeren jött

legyen, és ismét tengeren menendjen a' nélkül, hogy azon áru bel-aus-

triai tartományainkba hozassék, vagy azon keresztül szállittassék. Erre

nézve 5) már is intézkedtünk, mind saját, mind a' tartományi és magán

vámokra nézve, hogy azon áruk , melylyeket szabadalmazott kikötnk

felé visznek, vagy melylyek onnan jnek 's nem tartoznak bel-austriai

tartományink fogyasztók körébe, egy harmaddal kevesebb vám fizettes-

sék, mint fizettetett ekkorig. Továbbá bizonyos áruk, midn belaustriai

tartományinkon keresztülvitetnek, még csekélyebb 'sészrevehetlen átszál-

litási és kiviteli adózásra tétetvék, 's ezenkivül kegy. azt szándékoljuk,

hogy belaustriai tartományink ban a' kereskedés felvirágoztatására egy

teljesen kiegyenlitett vámszabály iránt intézkedjünk azért is 6) hogy a'

perlekedések, melylyek a' kereskedk közt keletkezendnek, vagy a' pana-

szok, melylyek a' csempészet ügyében elfordulandnak, gyorsan elintéz-

tessenek, az igazságszolgáltatás íblyaraa elmozdittassék, 's minden kés-

leltetések megakadályoztassanak, e' czélból szinte a' fenemiitett mód sze-

rint mindkét szabad tengeri kikötinkben illleg állitattak els és másod-

biróságu Ítélszékek. Végre 7) mindnyájoknak és egyenkint megígérjük

minden kereskedk, iparüzk, és mesterembereknek, kik belaustriai tenne-

vezett kikötinkben lakást választanak, hogy ugyank mindig szabadok

lesznek mindennem személyes terhektl, lakbértl, rizettl 's mas meg-

adóztatásoktól, 's vendégekül fognak tekintetni ; st különös tekintettel

leszünk arra, hogy az esetben, ha kedvesebb volna nekik a' két városon

Triest és Fiúmén kivül letelepedni, nekik ill áron alkalmas hely adas-

sék kényelmes lakásépítésre. Továbbá tudtára adtuk Triest városunknak,

hogy az ilylyetén letelepült keresk. iparüz és mesterembereket ne merje

gátolni idegen borok behozatalára nézve azon menynyiségben, melyly-

re házoknak szüksége van (a' melylyel azonban kereskedníök 's raelylyet

eladniok nem szabad), 's mivel ezen, a' kereskedés elmozdítására tett

rendeletünkön kivül legk. szándokunk és akaratunk az, hogy mindenki

tudja : mi módon vannak a' szabad kikötk hivatalnokai eljárásaik körül

illleg utasítva, azért nyilván kinyomattuk a' nekik adott utasítást s azt
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ezen nyiltlevelünkhez csatoltuk 'stb. 'stb. Kelt székvárosunkban Bécsben
1725 év dec. lO-én, római császárságunk 15-ik napján, spanyol király-

ságunk 23, nuigyar és cseh királyságunk szinte 15-ik évében. Károly
(P.Ii.) gr.Zanzendorf Fülöp IíHJos. Ezen kiváltság késbb a' magyar koro-
nához csatoltatásakor kiadott oklevélben, 's ennek következtében hozott

törvény által is megerösittctett. Noha azonban Fiume Tricsttel együtt
kapta sz. kiköti kiváltságát: Triest késbb kedvezésben részesült Fiume
fölött. A' magyar tengerpart fvárosa sok ideig függésben vala a' Triest-

ben felállitott Intendenzatól. 1777-ben sznt meg e' függ, ez alárendelt

iíllapot; de ekkor már Triest sokkal elbb vala, mindamellett, hogy
Fiume ama fölött némelyly természeti elnyökkel birt. Mindkett a' siroc-

conak, a' déli szélnek van kitéve; Fiúménak azonban édes vize 's folya-

ma is van, mit Triest uékülöz.Fiume 2 mértf.- del közelebb vala Bécshez,

(). Pesthez. Fiume mellett közelebb van a' termékeny nagy Magyarország,
hajózható vizeivel ; mig Triest a' monarchia terméketlen zugában, tova a'

gyáritartományoktól (Morva , Csehország 'stb.) , sziklák közt, miknek
közelébl csak vasat és aczélt lehet nagy bajjal venni. Fels Austria,

Cseh-, ^Morvaország, Slézia mind Hamburg felé tekintgetett. Majland,

Bajorhon, Vürtemberg, Baden, Schweiz pedig Velencze és Genua felé

fordult. így csak Austria egy része 's a' szegény Illyria, Stájer és Tyrol-

ország maradtak egyideig Triestnek. 'S e' kikötnek csak nyomorú halá-

szai voltak, mig a' magyar tengerpart 's a' szomszéd Dalmatia adták a'

legmerészebb tengerészeket. Végre azt mondják, hogy Fiumenek fekvése

is ótalmazhatóbb. Mindezen elnyök mellett nem fogunk csudálkozni

Fiume hátramaradásán , ha latba vetjük azon túlnyomó kedvezéseket,

mikben Triest részesült. Emiitettük a' triesti Intendenzatól füo-opését Fiu-

ménak. Említend még mögötte fekv örökös tartományok nagyobb ipara

vára és egyéb késbbi kedvezményekben, mikben Fiume nem részesült.

Triestért a' kormány mindent elkövetett, hogy biztos, alkalmas kikötje
legyen, Fiume a' magyar nemzet által is elhanyagoltatott. Igaz ugyan,

hogy kezdetben Triest távolabb volt, mind Magyarországtól, mind Bécs-

tl, de menynyivel közelebb hozatott azóta vasutak által , mig Fivmie

körül azon szörnységet kell tapasztalnunk, hogy mihelyest a' varasdi

hidon átléptünk Magyarországba, van közlekedés Styria felé, és van köz-

lekedés a' katonai végvidék felé, és van közlekedés Sopron felé, azaz:

van az ország valamenynyi szélei felé ; de nincs Magyarország belsejébe,

központjához 'stb. Hogy valamelyly kiköt- olyly fokhelylyé alakulhas-

>;on, melylyen át a' világkereskedést sikerrel és biztosan lehessen zni:

szükséges nélklözhetlen kellékei: 1) olcsó, könynyü és gyors közlekedés

az ország belsejével és legtávolabb részeivel. 'S mig az osztrák vasutak

a' birodalom legtávolabb tartományait ugy szólván Triest mellé helye-

zek : Magyarországon csak nem rég (1841 után) kezdettek ilyly öszsze-

köttetésrl. ilyly közlekedési rendszerrl gondoskodni (Lásd y'nsutak,

fiumei vasút). Ezen nudasztás eredménye li>n, liogy a' Humei kereskeilés

egész piaeza úgyszólván csak nuiga Fiume volt, midn Triest az egész

birodalmat megnyerte vásártérül. .V'mngyar kereskedk is, drágább utón,

liécsen Triestbl sziillitiik árnczikkeik nagy rt'szét. 2) Kinme kiskör
kereskedésének isnuít term<'szeteH ereihni^nve volt m' tokrliiiíin- a'mngvar
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tengerparton. Ezt, ha egyéb akadályok megsznnek , a' hitel könynyen
pótolná. Elsegitné kezdetben a' bank is. Közelebbi idkben Magyaror-
szágon e' hiány pótlása végett alakult Szabó Pál izgatása után, fleg
Kossuth eszközlése által, a' „Magyar keresk. társaság", melylynek ffel-

adata volt, a' magyar áruczikkeknek világpiaczot keresni, 's nagyobb vál-

lalatokban, miket egyesek ereje még nem birt meg, utat törni. 3) Kez-
detben egy kiköt emelésére olyly engedmények is szükségesek, mik már
virágzó kereskedés mellett fölöslegesek. Ilyly kedvezményeket javalt Fiu-

mének Császár Ferencz Ca' /i!í/w<e« kiköt 1842); 'i^ az 1843-iki ország-

gylés keresked. választmánya. 4) Végre mindenekfölött szükséges

tágas, biztos és kényelmes kiköthely a' hajók számára, melylybe veszély

nélkül evezhessenek, 's bizton maradhassanak és könynyen rakodhassa-

nak a' hajók. A' közlekedés hiánya mellett ilyly kiköt nem léte legna-

gyobb baja Fiúménak. Innen nagy bajok származnak. A' hajó biztosítási

díj tengerpartunkon nagyobb, mert a' hajók a' tengeri viharoknak foly-

vást ki vannak téve. A' hajóbér is nagyobb, 's a' fölterhelési, rakodási

költségek is növekednek, mert a' partról meszszebb állomásozó hajókkal

a' közlekedés nehezebb 's e' végett kisebb , lapos naszályok költséges hasz-

nálata szükséges. A' hajóbérelhetés is nehezebb, mert a' hajók e' partvidé-

ken nincsenek biztoshelyen. Tömérdek baleset naponkint elrettent hatás-

sal van. Honnan ritkán j hajóskapitány mászodszor Fiúméba. 'S végre

a' fiumei hajóbirtokosok hajóikat közel sohasem javíthatják ki, st le sem
fegyverezhetik. Miknek következménye , hogy Fiume más városokkal

kereskedési czikkekre névé nem versenyezhet. Midn tehát a' magyar
országos emberek figyelme Széchenyi izgatásai, 's majd Ijist Fridrik nem-
zetgazdasági iratai után nálunk is az anyagiakra fordult a' ,,constitutio

obvallálása" után : a' fiumei vasút után egyik f izgatás tárgyát teve a'

,,fiumei kiköt épitése". E' kérdést, melylyet hasztalanul pengetett már
régibb idkben (1825) a' derék Adamich, Fiume nagy érdem polgára,

most 1841-ben Szabó Pál iratai után Kossuth karolta föl leghatályosabb

szózatával. 'S a' fiumeiek, látva az országos érdeket, maguk is jobban

kezdettek mozogni. 1841. decemb. végén a' fiumei kereskedk és hajó-

birtokosok a' kapitányi tanácshoz folyamadtak e' tárgyban, eladván,

mikép: olyly tengerparti város, melyly sem természeti gazdagsággal, sem
annak megszerzésére szükséges módokkal nem bir, csak hajózással tart-

hatja fel magát : mire nézve szüksége van az érkez hajók befogadására

szolgáló biztos menhelyre, (lásd a' folyamodványt Császár emiitett mun-
kájában.) A' kapitányi tanács erélyesen fölkarolá ez ügyet. Folyamodott
iránta a' kormányhoz 's 1843 eltt a' magyar törA'ényhatóságok ország-

gylési pártolásába ajánlotta azt. Kezdetben a' fiumeiek csak némi igazí-

tását tanácsolák a' névnek; hogy tudniillik a' mostani halászgát egyelre
csak partalakban, mint Dalmatíának majd minden kikötiben szokott, 36
öllel meghoszabbittassék, 's késbbre hagyák a' kikött képz partalaku

gát egész baloldalán szárnyfalat emelni, a' délkeleti szél ellen. Ezen terv

ellenében a' polgárok egy része teljesebb kiköti tervvel lépett föl. Még
aztán Bainville József egy nagyobbszerü javaslattal állott el 1842-ben,

melylynek kivitele mindazáltal 500— 600 ezer jx-ng forintnál többe nem
kerülne. (E' tervet lásd, rajzával együtt. Császár ,,Fiumei kiköt" czimü
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munkája II. rüzetében.) A' kormány az 1841-ki folyamodvány mellett
t'.ilterjesztett kétszerü kiköti terv létesitcsére 1842-ben mart. 8-káról
m' fölemelt sóári pénztárból 117,109 pftot utalványozott. A' munkák
megkezdése idejének közeledtével azonban nehézségek és aggodalmak
emelkedtek aziránt : valljon e' kis terv megfelel-e a' naponkint növeked
hajózási mozgalomnak. 1844-ben tehát uj tervet terjesztett fel a' kormány-
szék, melyly már a' halásztéri kgát nyugotra leend meghoszabbitását
is tervezé. Azonban e' terv körül sem történt egyéb eredménytelen kor-
mányszéki tárgyalásoknál. így maradt el a' fiumei kiköt ügye napjain-
kig. Midn e' kérdés leginkább vitattaték : Wesselényi Miklós 1842-ben
csodálatos felfogással, milylyet csak a' vukovár- (és nem a' pest-) fiumei
vasút körüli izgatásokban tapasztalánk, szükségtelennek monda Fiúmé-
ban kikött épiteni, miután, úgymond, ott van Portoré és Buccari. Tgaz,
hogy Portoréban III. Károly biztos kikött 's hajó- gyárt építtetett; de
ne feledjük, hogy ivó vize nincs. Buccari kikötje ellenben csak azon
hajóknak biztos, melylyek már benne horgonyoznak , mert éjszakkeleti

vagy kelctdéli szél mellett a' hajók sem be , sem ki nem vitorlázhatnak.
'y ezek fölött Fiume nemcsak azon elönynyel bir, hogy tágasabb öböl-
nél fekszik; hanem városa is mi véltebb, jobb szellem és népesebb. Hátra
van a' fiumei rév forgalmáról nyújtanunk adatot. Mindamellett, hogy e'

rév a' kormány és nemzet részérl egyiránt el volt hanyagolva : keres-
kedési forgalma évenkint emelkedett , miután Magyarországhoz viszsza

csatoltatok. 1822-ben érkezett 1147, távozott 1164"liajó; 1829-ben már
2730 érkezett, 2871 távozott; 1840-ben pedig az érkez hajók száma
már 5264, távozóké 5138-ra emelkedett. 'S mig 1823-ban a' behozott
áruk értéke 780,911 pft. volt, a' kivitel 539,744 és igy a' mérleg szenve-
dleges ; 1840-ben mára' behozatal 1,471,303 pft., a' kivitel 2",9G5,523,

tehát már tevlegesre változott és emelkedett. Az 184^ g évben pedig az

öszszes forgalom 5,123,544 pft. volt. 'S igy 1823 óta az öszszes kiköti
forgalom 3,804,889 pftal javult. — x.

Fíiiinei vasút, 1. Vasutak.

Flassaii jeles hanczia iró. Kitn család ivadéka , melyly hajdan grófi

volt. Egyideig azon katonai intézetben tanult, honnan Napóleon , Boii-

rienne, Clarké 's több jelesek léptek ki. A' forradalom (1789-diki) nem
bírta tetszését, 's a' kivándorlottak táborában , Condé alatt szolgált. Ké-
sbb, midn a' forradalmi pártok engeszteldni látszottak , /7«.<fsa« is

viszszatért hazájába, 's a' külügyi miiiisteriumban nyert alkalmazást. A'
diplomatiában ké[)ezte magát , mig az emigratio ideje tartott , Olaszor-
szágban , különösen Florenczben és Velenczében ; 's jeles szakemberekkel
jött öszszeköttetésbe. 'S midn a' külügyi ministeriumban nyert alkalma-
zásból csakhamar viszszalépett, egybegyjtött számos adatait egy mun-
kában dolgozta fel, melyly ,,A' franczia diplomatia általános történetei''

czim alatt lS08-ban jelent mesf. Na<;y tehctsé<;et és szoroalmat tanúsító.

Igen tartalmas nuí , melyly az ir() nevét csaKhamar víhighírüvé tevt>. Ok-
adatolt ti)rt(''nete ez Francziaország diploniatíai viszonyainak kezdetétl
XVI. Lajos bukásáig, a' szerzdvényok , nyilatkozatok, utasítások és

jelentések idszerinti rendével. A' munka folytatása is hirdetve volt nuír.

a' franczia di[»lomatia törlt-ncte 17íM-tl u' pi'iiisi In'keig , de mint inoml-
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ják, Flassan 12 ezer frank nyugdijt kapott, hogy közre ne bocsássa. Szép

tiszteletdíj , mint csak ritkán fizetnek valamelyly munkának megjelené-

seért. Irt továbbá Flassan : a' st. domingói gyarmatositásról ; Európa és

Francziaország politikai restauratiója történeteirl. Fontosabb azonban

ezeknél : ,,A' bécsi congressus története^', melyly 1829-beu jelent meg.

Szerz a' tranczia követséghez ez alkalommal (1814) historiograph gya-

nánt volt küldve ; de kiterjedt viszonyainál fogva is a' diplomata körök-

ben, elég anyagot gyüjthete öszsze egy ilyly jelentékeny munkához,

melylynek e' szerint joggal választá jeligéjéül ; Quaeque ipse clarissima

vidi. Sok tárgyismerettel 's nem kevesebb ügyességgel irott m, habár

olylykor egyoldalú. Történeti adatai hivek és teljesek ; mi kétségkívül

dicséretére szolgál , midn olyly forrásokból merített , melylyek korában

nem mindenkinek állottak nyitva. St, mint látjuk, elnye van a' forrás-

ból dolgozók folett. Szemtanuja volt az eseményeknek , 's olyly közel

állott az egyénekhez és dolgokhoz , hogy kiismerheté 's tisztán megbirál-

hatá azokat. Azonban kevésbbé lehetünk mindig megelégedve szerz

alapelveivel , mikbl kiindul , 's melylyek aztán irányát is elhatározzák.

Hiven adja ugyan el a' történteket , de olyly világitásba igyekszik azo-

kat néha helyezni, melylyet nem mindig helyeselhetünk. Mihelyt a' fran-

czia diplomatia a' forradalmi ösvényekre tér , örökös gáncsokkal áll el
szerz és roszalásokkal , mik csak ellenszenve által indokolhatók. Az.

alkotmányozó gyléstl a' császárságig kopár volt szerinte a' í'ranczia

diplomatia tere, hol semmi kitn nem emelkedett föl ; 's Napóleon olyly

kevéssé értett hozzá, mint a' directorium vagy a' convent. A' forradalom-

mal — ugy hiszi Flassan — eltnik a' régi diplomatia classicus miveltsége

és jelessége, melylyet szerz szaktudománya vagy mvészete egész szen-

vedélyével bálványoz. Flassan szorosan ragaszkodik tanaihoz, melylyeket

hagyományilag származtat le , 's a' legkisebb eltérést dogmáiról eretnek-

ségnek, hitlenségnek tartja. Érdekes, mit erre vonatkozólag mond Flassan

egyik laicus — nem diplomata — jellemzje : „En, úgymond, nem vagyok

szakember , nem vagyok diplomata, sem szabó , sem csizmadia, 's minda-

mellett érzem , látom, hogy' áll kabátom , 's hol szrit csizmám , 's talán

jobban érzem , mint a' szabó és csizmakészit. Valljon nem az államéi't

és polgáraiért vannak-e a' diplomata urak ? Vagy talán a' polgárok az

államért vannak , 's ez viszont a' diplomatákért ? Az iskolától függ,

melylyhez tartozunk, melylyik taut kövessük. En részemrl azt hiszem és

vallom : hogy a' csizmák a' láb végett készíttetnek, 's a' csizmadiák azért

vannak, hogy lábbelieket készítsenek." Említi továbbá jellemiró : milyly

lenyomó súlylyal bir a' diplomatia ellenében Brennus kardja. A' diplo-

maták rendesen aztán protocollálják a' háború eredményét. ,,'S ezért a'

had és nemzetjogban nem mindig találhatni fol a' valódi jogot , melyly

tudniillik igazságon alapulna , igazságon , mint mi közönséges emberek
értjük e' szót , kik jó keresztyének vagyunk.'- Ezen tekintetek nem a'

diplomatia érdemeinek becsmérlésére vezetnek. Csak figyelmeztetésül

szolgálnak arra nézve , hogy a' diplomatia csak eszköz a' népek jólétének

elmozdítására, 's a' népek érdekeinek nem folette, hanem alatta áll; nem
olyly magasan, hogy az általa okozott eredményeket, a' szakembereken

kivül , más is meg ne Ítélhetné. (A' diplomatia árny- és fényoldalairól
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lásd : DíplomatiaJ „Kótsé^telen — ugymoml Garat — liügy az európai

nemzetek és nagyhatalmak viszonyaiban elidézett nagyobíí változások

nem diplomatái egyezkedések eredményei ; minden nevezetesb változta-

tásokat az uj Európában a' népek hitében és nézeteiben okozott forra-

dalmak idézték el. Mit az eszmék forrongása szült, elbb ellenzettek, 's

aztán aláirtak a' diplomaták, enynyi minden részök benne." — x.

FleiíSí'her (Henrik Leberecht) , a' keleti nyelvek rendes tanára a' lip-

csei egyetemnél, szül. (1801) Schandauban Szászországban. Tanulmányait
elvégezvén, 's a' bölcsészeti tanárságot elnyervén, 1824-ben házi nevel
lett Caulaincourt, vicenzai berezegnél Parisban. Silvestre de Sacy nagy-
hír párisi orientalistával kötött ismeretsége (1825) ezen állomás elha-

gyására birá , hogy Sacy társaságában az ó-arab és persa nyelvben telje-

sen kiképezhesse magát 's a' kir. könyvtár kincseit átvizsgálhassa. Három
egész évig maradt Parisban, Caussin de Perceval alatt nagyobb erélylyel

látott hozzá az uj-arab nyelvhez 's már Lipcsében megkezdett szótári

dolgozatok számárai gyjteményeit folytatá. Különösen nagy hasznára
volt Scheikh Refaa/i, mostani cairoi tanár, 's más egyptusiakkali ismeret-

sége , kiket akkor Melieined Ali kiképeztetésük végett Parisba küldött.

Még ekkor lett tagjává a' párisi ázsiai társaságnak. 1828-ban viszsza-

térvén Szászországba , leginkább a' török nyelv megtanulására forditá

idejét. Ugyanekkor a' dresdai kir. könyvtárban létez keleti kéziratok

megvizsgálását 's lajstromzását tzé ki czéljaul. A' lajstrom 1831-ben
jelent meg 's 454 kéziratról tesz említést. Ugyanekkor eszközlé két párisi

kézirat után Abulfeda ,, História moslemica" kiadását latin fordítással 's

tudós jegyzetekkel. 1835-ben megjelent tle „Samachscharfs goldene

Halsbiinder", mclyly miatt hoszszas irodalmi vitába keveredett Hammer-
Purgstall orientalistával. Ez idben a' pétervári egyetemhez kapván a'

persa nyelv tanári székébe meghívást, a' szász kormány kinevezé a' fent

kitett tanári állomásra, melyly F. hajdani tamtójuy Rosenmiiller halála által

megürült. 1836-ban székfoglalásakor k'mdá : ,,Dissertatio Critica deGlossis
Hahichtianis in qualnor priorcs toinos MI noctiuin", Habicht ,,ezer egy
éjszaka" kiadásának bírálatát. Mint akadémiai tanár azon nagy és nehéz
feladatot tüze ki magának , hogy a' keleti nyelvek tanulásának megsze-
rezze azon önállóságot , miképcn azok ne tekintessenek csupán a' theolo-

giai tudományok segédtanaiiiak. A' nyelvek és irodalmakban gazdag kelet

korunkban sokkal nagyobb jelentséggel bir , semhogy az csupán egy
vagy más véletlenül ielbukkanó ó-testamentomi hely megértésére hasz-

náltatiiatnék. Munk:íi közül megetnlitendk még : ,,Ali's hundert Sprche
arabiscli und persisch paraphrasirt run Watwat'' (Leij)zig 1837) és a'

lipcsei városi könyvtár arab, persa és török kéziratainak leirásaNaumann
,,<\ifalogus'-'-iih.\n, továbbá: ,,Baidhanm Commenfarins in ('(>/</ /*«//*"

(Lipcse ' 184 4 — 4(>). 's a t. — k.

riocoii (Ferdinánd) a' februári forradalom után az ideiglenes kormány
egyik titkára. Midn c' hivatalba lépett, korára nézve fiatal volt ugyan
még , de a' sajtó terén 's a' republikánus tanok nyilt bevallásában nnir

régi ember. 1820 óta a' „Conricr Fran^ais^' mellett volt, eleinte gyorsíró,

k('Ml>l) pul)ii('intii. A* jtdlusl napok óta republikánus volt. l'ilveit soha nem
tagadván, több i/.ben keveri'tK'tt pdUtlkal j)orckbc, így névszcrlnt az 1838.
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áprilisi perbe, 's többször el is volt itélve. A' „National" szerkesztt^sében

részt vett mindaddig, mig a' republikánus párt szakadása után Ledru-
Rollinnal a' ,, Reformé'^ radikálisabb zászlóját ragadá kezeibe, 's a' „Na-
tional"-\si\, mit Marrast szerkesztett, nyilt ellentétbe állott. A' két szer-

keszt között az ellenségeskedés már legfbb fokra hágott 's mármár
párbaj volt köztök határzandó, midn a' februári napok eseményei mind-

kettt a' kormányférfiak sorába emelték, hol F. roppant tevékenységet

fejtett ki. A' nemzetgylés által késbb választott kormánytanács kine-

vezé földmvelési ministerének. Atyja a' telegrafi vonalok igazgatója volt,

ki fiának republikánus érzelmei miatt Lajos Fülöp alatt gyakran volt

azon veszélynek kitéve, hogy hivatalát elveszítse. Egyébiránt lásd : Fran-

czia forrad. 1848 ; Francziaország az ideigl. korm. al. 's a' t. — a.

Flór Fereiiez, orvostanár 's m. akad. 1. tag, szül. Nagyváradon 1809.;

elemi 's középtanodai tanulmányait Nagy-Károlyban , a' philosophiát 's

törvényt Nagyváradon végezé. 1828-ban Pesten az orvosi tudományokra

tért át, 's 183o-ban orvostanár, késbb sebésztanár, 's szülés2ség és állat-

orvoslás mesterévé is ln. Németországban tett tudományos utazása után,

1834— 35-ben a' pesti egyetemnél segédorvos lett, 's az állatorvoslást

tanitá. 1836-ban Pest városa tiszteletbeli forvosává neveztetett, 1838-

ban pedig a' m. akad. lev. tagjává választatott. Orvostudorrá lételekor a'

,, Kisdedápolásról" értekezett. 1835-ben „A' tetszholíak felélesztésérl

szóló tanítást" adta ki. — Btigát Pál tanár társaságában dr. Frifze mun-
káját adta ki „A' nevezetesebb sebészi véres miUételekröl" ; 1840-re

ugyanazzal ,,A' magyarországi orvosrend névsorát". — 1838-tól kezdve

az Orvosi Tár uj folyamának egyik szerkesztje 's munkás dolgozótársa

volt Bngátt2i\. — A' m. akad. által 1835-re kitzött természettudományi

kérdésre „A' pokolvarról" is pályázván, tizenegy pályatárs közt, mun-
kája dicsérettel említetett. — Orvosi mszavakat is gyjtött, és Choulant

L. „Különös kór- és gyógytudományát" forditá. — A' forradalom alatt a'

hadügyi ministerium orvosi osztályának fnöke lett. — y.

Flotow 1. Daljáték.

Flotté (de) (Paul Louis Francois René), tengerészhadnagy és tagja a'

franczia nemzetgylésnek , szül. (1817) Landernauban Finistére megyé-
ben. A' tengerészetre szánván magát, 1828-ban a' la fleche-i katonaisko-

lába lépett, innen 1831-ben a' vendome-i collcgiumba ment 's késbb a'

bresti tengerészeti iskolába. 1835-ben Dnpetit-Thouars admirál tudomá-

nyos expeditiójához osztályoztatott. Ezután d'Umont Durvillenek a' déli

sark jégvidékeibe tett utazásában vett részt, 1840- 's ismét 1843-ban az

Antillákba hajózott azon küldöttséggel, melyly az ottani rabszolgák álla-

potát volt megvizsgálandó. 1844-ben tért viszsza Francziaországba.

Ekkor még csak 25 éves volt 's már 10 szolgálati évet számlált 's 11 expe-

ditióban vett részt. 1846-ban neveztetett ki tengerészhadnagynak. A' szá-

razföldöni tartózkodása alatt tudományos kísérletekkel foglalkozott.

Ugyanekkor kedveié meg a' socialisticus eszméket. A' februári forrada-

lomban legtevékenyebb részt vett. A' conservatoriumi 's a' népcliibb-ban

viselé az elnökséget , mérsékeltségét magok a' reactionáiúus lapok is

elismerek. Finistéreben nemzetgylési követjelöltl lépett fel ,
de siker

nélkül , socialisticus programmjától megijedtek a' választók. 1848-diki
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niajus 10-cn eltb<>atott a' maj. 15-éiii nyugtalanságokbani részvéte miatt,

clc jun. 5-kén ismét szabadon bucíáttatott. Június 28-kán azonban ismét

fogságba esett. Ellene a' kivételi törvények alkalmaztattak. Szüntelen

hadi törvényszéket 's rendes birákat kivánt, de eredménytelenül , minek
folytán lí)4y-ki dec. lo-án beadta hajúshadnagyi lemondását. Egy hónaj)

múlva szabad lábra állittatott. A* socialisticus bizottmány ekkor párisi

követjelöltül tüze ki, mi a' politikai pártok egyesült rétegeiben nagy
ellenszegülést okozott. Flotté azonban megnyeré részére a' kedélyeket

azon nyilatkozata által : miszerint választatása nem tekintend demon-
stratiónak a' júniusi fölkelés mellett, st inkább neve anynyit jelent, mint

igazságosság és óvás a" múlt 's jöv önkénye ellen. A' katonaság nagy
részben mellette szavazott. A' szavaz:itok többsége által megválasztatott,

legyzvén a' vele együtt fellépett conservativ jelölteket, kik között Foy
birt legtöbb szavazattal. — a.

Flottueü 1. Poroszország.

Fiíigel (Gusztáv Leberecht) meiszeni tanár , tekintélyes orientalista,

szül. 1802-ben Bautzenben, tanult Lipesében. A' keleti nyelvet és ii'odal-

mat már iskolai tanévei alatt kedveié meg, mire nagy befolyással voltak

RosenmüUer és Winer tanitói s Fleiseher iskolatársa (1. ezt). 1827-ben

liéesbe utazott, hol Ilammer-Purgstall, kitl barátságosan fogadtatott,

Thaálibi arabs anthologiájának kiadására birta : ,,Der vertraute Gefcíhrte

Ues Einsamen in schlagfertigen Gegeureden" (Bécs 1829). Késbb Né-
metországot, névszerint Berlint, iSlünchent, Hannovert és Wolfenbüttelt,

továbbá Alagyar-, Stájer-, és Francziaország egy részét utazta be. Pa-

risban egy évnél tovább mulatván, Sacy Sylvester (1. ezt) tanítványa 's

az ázsiai társaság tagja lett. A" júliusi forradalom alatt viszszatért Német-
országba, elbb Dresdában 's 1832 Meiszenben telepedvén le. Müvei:

,^Geschi(lite er Araber'- (2 köt. 1832— 38). A' Korán egy stereotyp

kiadását saját bírálata után Li})csében adá ki 1834. A' londoni ,,orientál

translation committee" a' Hadschi-Chalfa nagy encyclopadico-bibliogra-

phicus szótárának conmientár és latin forditássali kiadásával bizta meg.

Késbb az arab irodalom történetén doltjozott. — k.

Fodor-illaiiivii'lle (Josephine) , nagyhirü énekesn, szül. 1793-ban

Parisban. Atyja , ki hogedüvirtuóz volt. Pétervárra utazott vele 's ott

léptette fel már 11 éves korában, hárfa és zongora-hangversenyben. 3 év

múlva már mint énekesn teljes diadalt aratott. A' pétervári cs. színház-

nál szerzdvén, 1810-ben Mainvielle szinészszel házasságra lépett, kivel

késbb a' svéd és dán kir. ud\ árnál lépé föl. Innen Parisba ment , hol

csakhamar az olasz opera primadonijája lett. Késbb Angliába ment 's

Londonban Garcia tenoristával (1. ezt) együtt nyeré a' koszorúkat, innen

Velenczébe utazott, hol tiszteletére arany endékpénz veretett, melyly

kitüntetésben csak a' hires Marehesi énekes részesült. 1819— 1822-ig

ismét a' párisi olasz operában ünnepelt diadalokat. 1822-ben Nrtpolyban

's késbb Bécsben részesült a' Icgclragadóbb tetszésben. Ekkor lett tani-

tónéja a' késbb hires Sonntag Henriettének (1. ezt). Utóbb a' szinpailtól

a' magán életbe vonult 's Fontainebleauban lakott. Fiiszerepei voltak:

Destleníona, Senilramide , Zehnira, (íazza Ladra 'stb. — k.

FoecIt'ralisiiHiH 1. Szövetség.
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Fogaras vidéke. Erdélyországban a' magyar földnek egyik kiegészít

része — fekszik az északi szélesség 45" 34' 30" és 45« 58' 30" 's a'

keleti hoszszuság 42" 2' 30" és 43" 1' 40" között. — Határai az azt

környez uépiségek tekintetébl igen ^fontosak. Majd minden oldalról a'

szás5 fold részei által van körülvéve. Északon 3 szász szék által környez-

tetik , melylyek az uj-egyházi, nagy-sinki és khalmi — észak-keletre

fels Fehérmegye — keleten Brassó, nyugoton a' szebeni szék, és délre

ismét a' Bárczaság és üláhország terjed el. Legnagyobb hoszsza 10 és

szélessége 5 mérföldet tesz. Egész kiterjedése : 32^Vioo D mértföld. —
Földfekvési természetére nézve e' vidék hasonló Erdély általános föld-

alakjához igen sok hegyekkel, magas csúcsokkal, felette kevés rónával.

Hegyei az egész Erdélyt ellep Kárpátok ágazatához tartoznak. Leg--

magasb tömeget képeznek délre , hol egy hoszszu hegyvonal emelkedik

Oláhország ellenében. Ezen hegység meredekjeivel, szk szorosaival, sürü,

majdnem áthatatlan erdeivel igen nagy fontosságú állomásokat és véd-

pontokat foglal magában. És igy Fogaras vidéke harczi szempontból igen

érdekes helyzettel bir , melylynek fontossága leginkább a' keleten mind-
inkább terjed északi hatalom és az aldunai fejedelemségekben szerzett

protectoratusa által emelkedik. — Fogaras vidék hegyes fekvésének

lényeges befolyása van mind éghajlatára , mind terményz erejére. A'

magas, igen elterjedt és erdkkel fedett hegység , a' földszinnek magas
emelkedettsége csak igen csekély lég-melegséget enged meg. Lehet álta-

lában mondani, mikép e' vidék éghajlata hideges. Ez egy részt frlssesé-

gével jótékonyan hat az itteni népség testalkatának és erejének kifejldé-

sére, 's általában az egészségi állapot kedvez fentarthatására. Igen kevés

betegség uralkodik — járványok, vagy helybeli nyavalyák nem ismer-

tetnek — és a' halandóság igen kedvez arányt követ. De más részt

nemzetgazdászati érdekekbl sok káros kifolyásai vaunak. Általában a'

terményz ert elfojtja, a' terményeket igen szk körre szoritja, és több

terraénynemek tökéletes kifejldését meg sem engedi a' hideg légmér-

séklet. Innen van, mikép a' földmivelés itt sokkal csekélyebb tért foglal

el, és kevésbbé zetik a' lakosok által, mint a' marhatenyésztés. A' tiszta

búzának a' hely 's föld minsége nem kedvez 's azért ez nem igen terem.

— A' rozs, árpa, zab képezek leginkább a' termények legfbb ágait. —
1842-ben az adó alá tartozó földtérségbl a' termrészek ilyly kiterje-

désben állottak, volt : 16,255 hold szántóföld- és 6,487 hold rét. Ezeken
termett közép számítás szerint : 70,931 mér tiszta és rozs, melyly utóbbi

képezé azonban a' legnagyobb részt ; árpa , zab és kukoricza termett :

82.753 mér, és széna 64,874 mázsa. A' középérték évenkint tett .

239,098 p. forintnál valamivel nagyobb öszveget. Az iparnövényekbl
nagy kiterjedésben zetik a' len- 's kender-termesztés. És ez nemcsak a'

belszkségek ellátására nézve igen hasznos, hanem még az Oláhországba
való kiviteli kereskedelemnek is egy jelentékeny czikkét képezi. Leg-
inkább klkészitve vitetnek ki ezen termények. A' kukoricza a' földeknek

legnagyobb részét foglalja el, mert legfbb élelmiszere itt is az oláhoknak,

kik a' népség túlnyomó részét képezik. Ellenben a' dohánytermesztés

csekély ; a' bor pedig nem igen érhet meg, azért is szlmvelést nem
folytatnak. — A' marhatenyésztés teszi a' mezei foglalkozás és élelmezés

l> k. hm. Tár. III. kH. 20
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legterjedtebb ágút. 1841) — 4r) körül: ir),0(il s/.arvasniiirlia, 7,048 juh és

kecske, 055 ló és 358 darab méhkas tahUtatott. Még- néhány évtized eltt

4,138 darab sertés tenyészett, mclyly öszvcg jelenleg még egyszer any-

nyinál többre emelkedett. — Az erdk is igen nagy térségeket íbglalnak

el, mindenléle vadakon kívül igen szép fanemeket is szolg;íltatnak, mely-

lyek azonban a mipar és kereskedés csekélysége lolytán íel nem hasz-

náltatván, minden nagyobb haszon nélkül maradnak. — A' hegységek

számos érozeket foglalnak magokban. Arany és ezüstön kivül ónt és sót

is szolgiiltatnak. — A' gyümölcs-tenyésztés némelyly részeiben ujabb

idkben emelkedni kezd. Erre igen jótékony hat.ísu azon gyümölcsészi

egyesület, melyly néhány év eltt Fogaras mezvárosban IVeZ/wiíz/i lelkész

és Sterzing gyógyszerész által alakittatott. Most már 50 tagnál többet

bir — van két telke, nagymenynyiségü nemes oltványokkal és egy kis

könyvtára is. — Különben va]an\lnt a' felsbb földészct, ugy a' mipar is

igen csekély, alant fokon áll e' vidéken. Az egész iparüzletet az n. n.

városi mesterségek képezik , melylyek a' legszükségesb házi szükségek

ellátására elkerülhetlenek. Azért is az öszszes iparos osztály Fogaras

mezvárosban létezik. 1844-ki öszszes száraitás után e' kerületben 1,108

kézmves találtatott , kik közül 239 fogyasztási és 500 kereskedési ipar-

czikkek készítésével foglalkozott. Jött tehát 47 lakosra egy iparos. Kisebb

nagyobb gyár 's iparmhelyeken kivül, melylyeknek száma ugyanazon

évben l(3G-ra tétetett, még megemlítend, mikép nagyobb ipar-vállalatok

körébl kettvel dicsekszik. Van t. i. egy üveg és egy papírgyára, mely-

lyek, ha kiterjesztetnének és tökéletesittetnének, Oláhországba nevezetes

kivitelre számolhatnának. A' kereskedés szinte igen csekély tért foglal el

a' nemzetgazdászat kiu'ében. A' terményz erk elhanyagolása, és a'

ki nem fejldött mipar alacsony fokán kivül a' közlekedési eszközök

hiánya, 's rósz karban létele is egyik lényeges oka. Nagy hasznot nyúj-

tanak e' tekintetben azon töltések , melylyek Fogarasba vezetnek, és a*

melylyek az ott készített 144 öl hoszszu tetzött híddal fels Feiiér-

megyébe egy igen keresett útvonalt képeznek. A' belforgalondian Foga-

rasnak a' Özászföld számos és különböz terményzésü vidékei közvet-

len kereskedelmi érintkezése , és igen közel piaezai lehetnének. A' kül-

kereskedésre nézve pedig Oláliországban igen kedvez cserehelyet és

placzot tnUílhatna, melyly keilvezéseket kivált a közelségbl eredket,

még távolról sem használja fel. A' len , kender , disznók igen csekély

öszvegü czikkeket képeznek. Már pedig nemcsak az aldunai fejedelem-

ségekbe, hanem távolabb a' keletre is kiterjeszthet lenne nyereségesen

az áru és termény forgalom. A' jelen kereskedelmi forgalomnak, miml
fekvése, mind kellékei folytán, fpontját Fogaras városa képezi. Az endjcri

hanyagságot a' természet vizl közlekedéssel khnilkozik klp<')tolni Fogaras

vidékén, melyly egészen az Olt vizi területére és vonalába esik. Ez képezi

legnagyobb folyamát, és választja el a' S/.ászföldtl. Minden egyébnpróbb

folyamai és patakjai a' hegyekbl és erihikbl az Olt medrébe öndcnek be.

Ez a' forgalom könynyitésére igen hasznos lehetne. 1814. az egész

kerületben Id áru-keresked('s h'-tezett. Hogy a' tcrnu'-nyzés, ipar, szor-

galom olyly csekély fokra emelkedhetett itt, egy n'szt a népiség termé-

szetében is keresend. A' fogarasi népség legnngyobb részt ohibokbtd áll,
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kik mint egész Erdélyben, itt is cllianyagolt, hátramaradt szellemi hely-

zetben tengdnek. Magyarok kevesb számmal találtatnak— szászok pedig
mintegy kétezerre mennek. 1842-ben az öszszes lakossága tett : 63,500
lelket — mibl tehát 1 Q mértfóldre 2020 jntott.

Fogaras vidéke , melyly régenten, a' térképek bizonyítványa szerint is

Alsó-Fehérmegyének egy részét képezé, jelenleg közigazgatási tekintet-

ben öt járásra osztatik fel, melylyek a : bethleni, mondrai, porumbaki,

szombatfalvi és reniczei. — Egyházi tekintetben pedig 44 katholikai és

62 nem katholikai lelkészségre osztatik. Ezekben van 46 kath. és 80 nem
katholikus lelkész, egy kolostorral, melylyben 9 szerzetes tartózkodik. —
Fogarasról neveztetik az egyesült görögöknek erdélyi püspöke is, ki

azonban Balázsfalván tartózkodik.— Az egész kerületben 1 mezvái-os —
64 falu és 6,100 ház találtatik. A' kerület kormányzatának székhelye

Fogaras mezváros, máskép Holzdorf, Fayresch — vagy Fragetschmarkt,
oláliul Fagara-schu. Szebentöl 6 mérföldnyire, és ugyan olyly távolságra

fekszik Brassótól is Olt folyam balpartján. Részint a' kincstár, részint

magáncsaládok által birtokoltatik. Van 5,100 lakosa nagy részt oláh 's

aztán magyar, székely és szász. Ezek öt egyházhoz tartoznak, a' kathol.

reformált, evangélikus, egyesült és nem egyesült görög felekezethez, mind
külön templomaikkal és iskoláikkal. A' református gymnasium ezek között

legterjedelmesebb. A' lakosok miparból, némi kereskedésbl és földészet-

bl élnek. A' már emiitett igen csinos hidon kivül, melyly még 1783-ban
épült és 22,550 ftba került, van 2 piacza, és kerületi háza. E' városban
lakik a' kerület fkapitánya is, ki felváltva majd magyar, majd szász. Van
itt sz. Ferencz szerzetbelieknek is egy zárdája. — A' város közepén fekszik

a' vár, melyly Erdély stratégiai pontjainak egyik legnevezetesebbike. Ez
helyzeténél és erségénél fogva is nevezetes szerepet játszott igen sokszor

testvérhazánk jó és bal sorsában. Építtetett Apor László által a' 14-dik

században saját biztossága érdekében. Mások szerint már azeltt létezett

e' vár, még a' 13-ik században, a' határszéleknek határ betörések elleni

biztosítására. A' régi lakosok minden köztehertl menten csak a' vár
védelmére köteleztettek, 's azért a' magyar bástyától — bastion — basta-

rones-eknek neveztettek. A' fogaras nevet pedig azon fa-garasoktól szár-

maztatják, melylyeket a' vár épitési munkások esténkint bérük jeléül

kaptak, hogy a' hét végén készpénzzel cseréltethessenek ki. Bethlen

Gábor által 1613-ban ujolag megersíttetett. Ezen korból származnak
minden erségei. Nevezetesek voltak 1540 és 41-iki ostromai. Amazt
Zápolya János emberei Török Bálint és Báthory András 5000 emberrel
intézték a' várba futott Majláth Istnán és Balassa /mre vajdák ellen. Ezek
azonban 300 emberrel az ostromot viszszaverték, és elzték Török seregét.
— 41-ben a' török ostrom ellen védelmeztetett. — 1571-ben Békési
Gáborníik nyújtott menedékhelyet Bátory Istcán ellen , ki szinte olyly

kevésre mehetett ; Békési a' várl)ól Bécsbe menekült. — 1661-beii
ismét a' törökök ostromlottak, Bethlen védvén a' várat. Jelenleg egy vár-

parancsnok és némi rség létezik a' várban, melyly az osztrák uralom
alatt szabályszerüleg citadellává alakíttatott ; az épület négyszögletein
álló tornyok felényire kurtittattak ; és minden szépen kifehérittetett. —
Nevezetes Fogaras a' történeti emlék 1688-ki országgylésrl is, melyly

20 --
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kebelt^ben tiutiitütt. Itt adták át Erdély rendjei inájus 8-án azon okiratot,

inelylybeu 1. Leopoldniik liúdolatiikat nyilvánították, és magukat a' török

szövetségtl, és irántuki kötelezettségtl elszakasztották — miután Karafla

fegyverei által az egész hont elfoglalta volt. — ITOl-heu a' magyar fel-

kelk és császáriak között véres csata volt Fogarasnál. Legújabb idkben
a' forradalom korszakából egy csata által is érdekessé tétetett Fogaras,

melyly 1841). év jul. 12. vívatott körében. Miután t. 1. Brassó osztrák

rség által fedeztetett, és Lüders nuiszkavezér Szeben ellen kezdé meg
hadinuinkálatát , Engelhardt tábornok az elcsapattal Fogaras ellen

indult. — 500 fbl álló seregecskénk nem vonulhatott már sem Seges-

várnak , sem Szombatfalvának. ^Mindenfelé el volt vágva az útja. így
keletkezett egy rövid Ideig tartott csata , melylynek következménye , a'

Fogaras és Moritz alatti rség maradványának átadatása lett. A' muszkák
e' csatában is .számos holtakat és sebesülteket számláltak. — Sz. I.

Fogarasy János m. akad. tag, 's nevezetes nyelv- és jogtudományi
iró, szül. 1801-ben Abauj megye Kásmárk helységében. Tanulmányait
Szikszón kezdé 's a' sárospataki reform, collegiumban 18i5-ben végezte.

Eveken át Komáromi György nevelését vezeté; 1829-beu közjogi, 1840-

ben váltó ügyvéd, 1841-ben váltófeltörvényszéki tanácsjegyz, 1847-ben

István fherczeg nádor mellett titoknok, majd a' magvar pénzügyi minis-

terlumban tanácsos, 's legújabban a' pesti kerületi ftörvényszék bírája

lett. A' m. akad. r. tagjává 18o8-bau választatott. Egyike a' legszorgal-

raasb magyar Íróknak. Munkái : Diák- magyar müitz-ókönyr a' magyar-
honi lörcény és országtudományból (Pest, 1833. második bvített kiadás

Pest 1835). A' magyar nyelv melaphysicája vagy a' betknek eredeti

jetentései a' magyar nyelvre alkalmaztatva (l^estlSo4:). Egyetlenegy mód
a' magyar játékszín czéiirányos megalakitására (Pest, 1834). Német és

magyar Zsebszótár ; legújabb helyesírás szerint 's az újonnan alakított

vagy fölélesztett szókkal bvítve. (Pest, 1836. 2 részben; ujabb kiadásai

is vannak): Magyarhoni magános törvénytudomány elemei; Kövy Sándor
után, ujabb törvényczlkkelyek 's fels Ítéletekkel és más bvítésekkel

(Pest, 1839; 4 kiadást ért); Pótlék a' magyarhoni magános törvénytudo-

mány elemeihez-, az 1840-ikl törvény czlkkelyek után, némelyly kijavítá-

sokkal ; J/í<í///ar /íC'reA"A<?t/t'A7' és váltójog; eredeti alajjtannal világosítva,

rendszeritvc, 's a' szomszéd nemzetek fleg Austrla váltótörvényével a"

fbb pontokban öszszehasonlltva (1840 ; füzetekben) ; Magyar bank (1848);

Magyar nyelv szelleme. Els kötet : Mvelt magyar nyelvtan elemi része

(Pest, 1845); hcreskedói szótár {2 k. 1845). Ezeken kívül az akadémiai

nagy szótár 's Verbczynek magyar fordítása körül áokat nuudválkodott,

's az akadeuiial doljíokban szorjíahnasan vett részt. Az Athenaeum- és

Figyelmezben nagybecs czlkkeket Irt, nevezetesen : A' szóhelyezésrl

a' m. nyelvben (1838); a' Corpus Juris magyaritásáról (1839) ; Elesz-
méh a' jogphilosophiához

; és : Eszméi: a' jogphilosophiából (1839, 's

40); Az slségröl (IS.'VJ). Blrálá a' m. akadcuüa ,,//í. helyesírás és szóru-

gasztás f'öhb szabályait"' ; a' ,,nyelvtudományi pályamunkákat ; Csiiszár

Ferenrz váltójogi munkáit, 's élesen polemizjílt a' m. bank ügyében. Sok-

ohhilu ügyességét, szorgahnát's tudonulnyát mindeu kormány nagy siker-

rel használhatja, 's használja is. — Y.
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Fogházak 1. Börtönreform.

Fogyasztási adó 1. Egyenes adók.

Folfen (vagy Follenius Áugiiszt Adolf Lajos) német költ, szül. 1794.

Giessenben. Tanulmányai bevégezte után a' hessen-darmstadti seregben

mint önkénytes vadász részt vett a' francziák elleni hadjáratban. Késbb
a' „Bnrschenschaft"-ok miatt több rendbeli vizsgálatba keveredvén,

elhagyá Németországot , 's Aaraiiban nyert tanitói hivatalt, majd a'

magán életbe vonult 's folyvást Schweiczban lakott. Munkái :,,^/íe christ-

liche Lieder und Kirchengescinge" (1819), „Freie Stimmen f'risclier Ju-

gendt' (1819), ,,fíar[engrüsse aiis Deutscliland und der Schiceiz'' (1822),

„Bildersaol deufscher Dichtung" (1828—29), „Das Mebclungenlied im

Tone unserev Volkslieder" (1843). Költeményeiben, mikben eredeti irá-

nyát mindvégig megtartá, er, tüz és képzelet van 's a' középkori német

költészet befolyása félreismcrhetlen. — //. Károly, az clbbeninek öcs-

cse, kivel sok tekintetben hasonló sorsban részesült, szül. 1795. A' fran-

czia hadjáratban. 1814 ö is részt vett, késbb jogtanitó volt Giessenben,

honnan Jénába, innen Kotzebue megöletése után Koblenzbe, 's utóbb a'

vizsgálatok ell kibúvandó, Francziaországba költözött. 1820-ban ezt is

el kellé hagynia 's a' Schweizban elbb Churban, azután Baselben viselt

hivatalt. 1824 a' porosz kormány kívánatára ezen meidielyét is el kellé

hagynia, 's ekkor több politikai barátjával Eszakamerikába vándorlott,

's ott Nenyorkban jogtani leczkéket tartott, majd hitszónok 's késbb a'

német nyelv és irodalom tanára lett Cambridgeben, Massachusetsben,

melyly állásában b alkalmat talált az európai monarchismus ellen, mit

ö a' despotismussal ugyanazonitott, kitn tehetségeinek egész erejével

kikelni. A' német név dicsségének emelésére fényes sikerrel mködött
túl az oczeánon, mit bizonyosan még nagyobbszerü eredményekkel tol-

dott volna meg, ha azon szerencsétlenség nem éri , hogy egy kigyuladt

gzhajón, melylven Európát látogatta meg , a' lángok martaléka lesz

1840. — k. '

'

Forgó György orvostudor 's m. akad. levez tagja, született 1787-

ben Tószegen Pest vármegyében, szegény sorsú jobbágy szülktl, tanult

Czegléden, Jászberényben 's 1805-ben óta Pesten , hol mint házi tanitó

kereste kenyerét. 1812-ben letévén a' vizsgálatot, orvostudor 'sl8l4-beu

Lenhossék professor segéde lett. Az orvosi gyakorlatot sok szerencsével

és sükerrel folytatván, 181(3-ban Pestmegye forvosává választatott, 's

ismeretei, és ügyessége által csakhamar a' legkeresettebb orvosok sorába

emelkedett. — 1820 óta, megismerkedvén Haknemann rendszerével, a'

homoepathiai iskolához csatlakozott , 's hogy e' miatt nagy kiterjedés

orvosi gyakorlatát feláldozá, ezáltal azt bizonyitá, hogy ers férfias jelle-

me van, melyly meggyzdéséhez következetesen hü maradt , ha szinte

's tollával is segité. A' magyar nemzetiség, nyelv 's tudományosság szent

ügyének erélyes és lelkes terjesztje, szóval 's tettel pártfogója 's tetemes

áldozatokkal folyvásti gyarapítója volt. Ezen érdemeiért választatott

1831-ben a' m. akad. lev. tagjává. Hoszszas kinos betegség által gyötör-
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tetve, végre a' buziásl fürdben keresett nieuedéket, 's meghalt Temes-
ben, Lovriuban, 183j-ben b. Liptay házánál. Végintézete , melylyben

mindennemll jótékony 's közintézetekre bven hagyományozott, nemes
életének sirontúli folytatása volt. Nevezetesen a' m. akadémiának is

1000 ptbriutot 's egy Kothschildféle kötelezvényt hagyott; továbbá Hor-
rálh István munkáinak kiadására 2000 pftot; orvosi könyvtárát pedig a'

pesti orvosi karnak ajándékozá. — Y.

Fosz (Henrik Hermann) norvég költ , tüzér kapitány és tagja a'

Storthingnak , szül. 17*J0. Bergenben. Mint a' képviseletiliáz tagja több

országgylésen szerepelt, 's itt mindig erteljes szónoklattal 's szabad-

elmüséggel lépett fel Svédország ármányai, fondorkodása 's hatalmos-

kodása ellen, melylyel ez a' szabadelmü norvég alkotmányt alá akarta ásni.

Legnagyobb buzgalmat fejtett ki azonban a' katonai, nevelési, iskolai és

iparügyekben. Mint az utilitariusok elvének követje, több alkalommal
emelé szavát a' reáliskolák mellett az u. n. elassicus tanulmányok ellené-

ben, írói munkásságát jelelik : a' Falsennel (1. ezt) együtt kiadott ,,Nor-
vég Zuschauer", Bergen város topographiája, számos lyrai költemény 's

egy nagyobb költemény : „Tidsnonierne'^ (idjelek), melylyben a' fiatal

költök bohóságait ostorozza, — k.

Fould (Achilles) , egyike Paris leggazdagabb bankárainak. 1842 tagja

volt a' kamarának, 's mint olylyan Guizot leghivebb szolgái közé tarto-

zott. Mindenben a' szabadelmü })árt elleneivel szavazott. Daczára csekély

népszerségének, 1848-ban septemberben keresztül vivé a' köztársasági

alkotmányozó , 's 1849-ken júliusban a' törvényhozó gyülésbei megvá-
lasztatását. Az utóbbi évi octoberben Lajos Napóleon elnök, kinek F.

privátbankárja is volt, kinevezé pénzügyministernek. — k.

Fourier és i-endszere. A' socialismus ket fiskolája Francziaország-

ban : a' Fourierismus, és St. Simonismus. A' férfiak, kiktl a' két iskola

neveztetik, kortársak voltak, noha egymást névrl is alig ismerek. — Itt

most az elsrl leend szó. Fourier Károly, szül. 1772. april 7-én Besan-.

conban, — meghalt 1837, oct. 10-én. Atyja, egy posztókeresked, fiával,

tudományos hajlamai ellenére a' kereskedi pályát választatá , 's talán

épen ez által vettetett meg alapja F. jöv életirányának, melyly makacs
küzdésben állott a' társasági viszonyok kényszersége ellen. Mint Saint-

Simon, is elveszte javait a' forradalom által ; 's még GO éves korában
is egy kereskedház levelezéseit volt kénytelen vinni, melyly Amerikával
öszszeköttetésben állott. Ez id alatt tökéletesen meggyülölte a' kereske-

dési szellemet. Két j-endbeli kedvetlen benyomás emeltetik ki életirói

által. Gyermek korában keményen megdorgáltatott atyja által , mivel

ennek bizonyos kereskedi hazudsiígát valamelyik vevje eltt fólfedezé.

Késbb, drágaság idi^jén tanuja volt F. INIarseilleben , miként halmozta

öszsze egy nyereség- hajhiíz keresked az élelmi czikkeket, mindaddig,
mig rothadásba nem mentek. Ez idtl fogva, mint önmaga állitá „hun-
nibali esküt" tn a' kereskedés ellen,. Fonricrt, tanitváiiyai szeretete 's

számos jeles férfiak tisztelete kiséré sirj:il)a , melyly megnyílt eltte,

mieltt tanainak gyümölesözésí't láthatta \oliuv.

Fourier taiuii, menynyiben a' juaclicus c\vt czéljához közelebb jiinmk,

röviden a' következkbe foglalhatók : A' lét czélja: boldogság. A' boldog-
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ság áll az örökösen származú, magokat mindenkor újra meg vijra kielé-

gít ingerekben vagy hajlamokban. Minden kielégítés három részbl áll:

inger, mozgás, és czél. A' mozgás, vagyis a' törekvés az ingert czélhoz

vezetni nem más, mint maga a' világ, ebben határozódik minden. Az
ingerek kielégítésére megkívántatik a' vagyon, gazdagság. A' fold azon-

ban nem bir anynyi kincscsel, menynyi mindeneket kielégítene, a' létez
vagyon is roszul van felosztva. Két eszköz van a' vagyon szaporítására:

birtok, és munka. A' társaság feladata, mindkettt rendezni. Fourier a'

birtokrendezést mezgazdasági társulatok utján véli elérhetni. A' tulaj-

donosok átadják földeiket a' társulatnak becs áron. E' czélra mint a'

Saint-Simonismus, Fourier is bankokkal látja boritva az országot. Fog-e
a' tulajdonos ilyly kibecsülésbc egyezni? Fourier nem kétkedik, hogy
igen. Mert ha jelenleg valamelyly mezei jószág 3— 4 proc. évi jövedelmet

ad, fog adni jövben 15 procentet. A' munka rendezést alapltja Fourier

az emberl)en létez ipar-hajlamra. -Minden munkaág, úgymond, egyegy
ember bens hajlamának felel meg. így választva, a' munka az embernek
nem csupán rendeltetése, hanem valódi boldogsága. Hogy jelenleg any-

nyian érzik magokat a' munka mellett szerencsétleneknek , oka : mivel

legtöbben olylyas mit kénytelenek végezni, mi ellenökre van. A' munka
egyes fajai között az öszhangzás törvényei szerint vagy egymáshoz húzás,

vagy egymástóli elütés tapasztalható. Az els tulajdonból önkényt foly

a' szabadság : egyik munkától másik rokon nemre átmehetni vagyis : a'

változatosság, melyly az embernek élctszksége. Fourier legjelentéke-

nyebb tanítványa Considerant Vidor. Ez segité betenni a' zárkövet a'

rendszer épületébe. Az ige testté válik az u. n. Phalansterium által. Vá-
rosok, mezvárosok, faluk elenyésznek. Helyöken ipar-laktanyák emel-

kednek , körülvéve egy nogyedmérfóldnyi mezséggel. A' Phalansteri-

imiban lakik a' phalanx, melyly 1800— 2000 személybl áll. E' számot
találta F. mathematlcai genieje elegendnek, részint, hogy a' mezgazda-
ság czi'llioz vezet kiterjedi' sbon zetliessék, részint hogy minden hajlam

megtalálja a' neki való fbglalkuzást. Az ingó vagyont F. privát tulajdo-

nul kívánja tekintetni; mint szinte mindenki személyes tulajdonosává

lesz keresményének. Az öszszes társulat feloszlik nagy osztálysorozatok-

ra, melylyek a' háztartás, fóldmlvelés, gyártás, növelés, tudomány; mré-
szét 's több efféle nyomán képez vék. Ezek alatt állanak a' rendsorozatok,

mint p. a' földmivelésl osztály alá lísnek az erdk, szántóföldek, 's gyü-
mölcskertekkeli bánás. A' rendsorozatok ismét fajsorozatokra ágaznak el,

igy p. a' különféle gyümölcsfajok szerint; 's ilyly módon jut el az ember
a' különböz fajváltozatosságokig(varietas), melylyek a' társulat elemeinek
a' 7—9 személybl álló csoportulatoknak (gruppoknak) közvetlen mködési
körét teszik. Ilyly osztályozás által véli elérhetni F. azt , hogy szerinte

minden egyén 30 külön foglalkozásban vehet részt , 's lelkének minden
két órában legalább is, változatosságot szerezhet. Ez az minek ,,Indus-
trie attrayante et passionnée" nevet ad. Valamint a' termesztés közös

ervel zetik, épen ugy kívánja F. a' fogyasztásban közösen részeltetni

a' phalanx minden egyes tagját. A' jövedelem felosztásában három ténye-

z vétetik tekintetbe : tkepénz, talentum, és munka. A' betett tke után
,

jár yi2, a' munka kap ^i^, a' talentum ^,.,/. A' munkát ismét megklön,

'
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bözteti F. szükséges, hasznos, és kellemes osztályokra. Az els osztályt

illeti a' legnagyobb, az utolt^ót a' legkisebb osztalék. Minden phalansteri-

nmnak van elöljárósága, Unarch. Egy millió phalansteriura fölött áll a'

Duarcli. A' föld kerekségén minden phalansterium, mert F. szentül hiszi,

hogy az uj társasági theoria eltt a' nemzetiségi tartományi 'stb. válasz-

falak megfognak dlni, központosítva van az Ümniarchatns alatt. Fourier

a' hajlamot, melyly szerinte az uj társaság rendezésének alapja és a' hajla-

mok ébren tartására általa szükségesnek hitt,,változatosságot"olyly térre

is átvivé, melylyen a' leghevesebb megtámadásokat kellett várnia. Ertjük
az emberi társaság legrégibb kapcsát, a' házasságot. Belátván azonban e'

részbeni theoriájának gyenge oldalait, késbb attól ma^a is elállott,'s csu-

pán halála akadályozá a' szerelmi életet illet elméletének kidolgozásában.

A' nevelés Fouriernél kicsinyben maga a' társas élet. O egyformán
elveti tehát Rousseau elszigetelési rendszerét, valamint a' mostani családi

nevelést. Állíttassanak, úgymond, intézetek 3— 500 mindkét nem gyer-

mekek számára az életkor 12 vagy 14 évéig. Képeztessék két fö osztály.

Az egyikbe soroztatnak a' lágyabb 's hajlékonyabb jellemek, melylyek
tetemesebb nehézségek legyzésétl irtóznak , de mindenütt, hol figye-

lem, gyöngéd bánás szükségesek, haszonnal alkalmazhatók; a' másik fö-

osztály fogja magába azokat, kik tettert, 's nehézségek legyzésében
kitartást mutatnak. A' föosztályok tagoltassanak el rendek, sorozatok, 's

csoportozatok szerint, mindez természetes választó rokonság nyomán.
Ebresztessék tevékenységi verseny az egyes csoportok között minden,
a' gyermeki erknek megfolelö ipar- és tanulmányi ágakban, mindenkor
szabadon, hajlam , és választás szerint. Változatosság. LépcsÖnkénti
oktattatása a' fiatalabbaknak idsbek által. Jutalom és büntetés lesinkább
a' növendékekre magokra hagyva. Az undort gerjeszt foglalatosságokat

gyermekek által dicsvágyból kivánja végeztetni. Itt is föltalálhatni véli .V

természeti hajlamot, az rendszerének támaszpontját. A' figyermekek-
nek, úgymond, majd ^^^3 része hajlamot mutat a' tisztútlansághoz és sze-

mérmetlenséghez. E' hajlamot a' társaság érdekében föl kell használni,

st társalmi megtisztelések által ébreszteni is. Szóval F. találékonysága

kifogyhatatlan, mindenütt fölfodezni az ,,Industrie attrayante et passion-

née"t. — Csak fobb vonalakbani ismertetés levén a' czél, mellzzük Fou-
riernek cosmogoniai ábrándjait. O maga is, midn ide vonatkozó állításai

a' nevetségessététel folelmes fogyverével támadtatának meg, azokat csu-

pán mellékes dolgoknak bélyegzé. F. az ember és világegyetem között

a' legszorosb analógiát látja. Részletes tanulmányt szerezni akarók szá-

raára nyitva állanak F. müvei ,,Sur les destinves générales:' ,,Sur la

fausse industrie" továbbá ,,Frospectus de la théorie des quatre mouve-
ments (1808), melyly müvekben Fourier tanának els alapját veté meg.
Fö munkája azonban ,,Traité de l'association domeslique agricoW (Pa-
ris és London 1822). Ezekhez járult még 1823-ban „Sommaire du traité

de Vassoriation"- és 1829. „Le nouveau monde indus! ricl cl soctétaire.*'

Mint a' Salnt-kSImonisták, ugy Fourier követi is iparkodtak tanaiknak
a' hírlapirodalom terén is orgánumot szerezni. E' ozéha volt szerkesztve

a' több évek eltt megsznt, „Phalnnsfére'^ Késbb újra mcgjolent ,,Le

pkalangc^' czim alatt. Utóbbi i(lkl)en a' ,,Natíonith' is megnyitá F. tanai
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eltt hasábjait. A' „Phalange" czimü lap 1838-ban y,Démocrafic parifi-

que" név alatt napi lappá változott. 'S különösen ezen lap volt az, melvly

id folytán megteremte a' Fourierismiisnak napjainkbani fontos 's percz-

rl perezre növekv befolyását. Evekig tartó sükeretlen fáradozások után

talált végre F. Baudet-Dulary népképviselben egy emberre, ki terjedel-

mes birtokait Condé-sur-Vesgresben egy phalansterium alakítása végett

rendelkezésére bocsátotta. A' kísérlet megbukott. Ez idtl fogva az uj

társadalmi rendszer követi gyérülni kezdenek, de olyly buzgó apostolok

mint Considérant, Pompéry,Henneqmn,Paget, Gamond, Rénaud 'stb. meg-
mentek az enyészettl. 'S ez is jele annak, miszerint e' tanokban kitn
adag ábrándozás és ferdeségek mellett , igen fontos igazságok rejlenek,

melylyeket azoknak, kikre a' népek sorsának intézése bízatott, 's kik stá-

tustudományokkal foglalkoznak , ezentúl figyelem nélkül hagyni nem
szabad. Különösen az, mit F. a' nevelés, és munka rendezésrl mond,
nagy mértékben érdemli a' figyelmet, mert olyly eszméket foglal magá-
ban, melylyek módosítva, 's a' hozzájok tapadt tévedésektl megtisztít-

va, a' jövjíorra tarthatnak számot.

Mig a' St.-Simonismus kora lejártnak tekinthet : Fourier tanainak

jelentsége napról napra növekszik. Prófétai lélekkel mutatja a' földi bol-

dogság keresésében már kifáradt , kétségbe esett emberi nemnek, vala-

menynyi létez institutióktól eltekintve, az igéret földét a' távolban. Ujabb
életnézetek terjedése 's számos uralkodó balvélemények eltörlése egyene-

sen ezen iskola hatásának tulajdonitható, melyly meglátszik azon eman-
cipált emelkedettebb állásponton is, melylyre az uj kor philosophiája ver-

gdött. A' magán érdekek biztosítása, közös munka és élvezet, 's minden
személyiségnek szabad kifejldése teszik alapját az világának. Czélja :

megteremteni a' munka kedvet 's ez által elállítani a' biz-tositást,^s meg-
szüntetni más részrl a'jelenlegi világ tengelyét, az önzést. 'S nem akarja

a' tulajdont megszüntetni , de egyedül lehetséges módjául a' jelenkor

bajaitóli megszabadulásnak a' létez tulajdoni viszonyok megváltoZ'ását

hiszi. F. gondolkozó, mathematicus, számító ember volt. Az rendszere

nem költi csapongás, nem az érzelem tulömlése , nem forradalmi izga-

tottság, nem uj vallás. Egy kísérlet az, a' gondolat élével tett kísérlet, a'

mai társadalmi élet bajaínak megszüntetésére , a' teremtés alapeszméjé-

nek; a' közboldogságnak elérésére. Ki van az téve elméleti kételyeknek

szintúgy , mint könynyelmü gúnynak. Azonban leginkább az által emel-

kedék a' Fourierismus jelentségre , hogy a' fokonkénti haladás és békés

átalakulás utján az associatio elvét állítja a' fenyeget társadalmi veszé-

lyek elhárítására irányzott eszközök élére, 's továbbá, hogy itt mondatott
ki legelször a' munka öszhangzás eszméje. Ez utóbbi különösen életkér-

dése a' mai világ ezer meg ezer ellentétei kiegyenlítésének. 'S e' rendszer

volt az els, melyly megérdemlé, hogy társadalmi tudománynak, ,,science

socíale", neveztessék. Harmónia a' végezel, hova Fourier tanai vezetnek,

azaz öszhangzatos egység: magunk, a' világ 's a' teremt között. — E.

FoweiI Buxton (Tamás) , a' négerek szabadságharczainak küzdterén

Wilberforce derék követje , szül. 1786-ban Awgiiában. Mint Mistress

Fry (1. ezt) sógora , ennek társaságában sok figyehuet fordított a' foghá-

zak javítására. Els iratában azt vizsgálá : „Valljon a' fogházi fegyelem
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jelen rendszere a' szegénységef 's hiinl niegaliddáh/oZ'Z^a-e, vagy elmoz-
dilja?"^ 's létre hozá ,,a' f'ogluHi fegyelem Jariió lársaságot'^, egytJzer-

síuind a' jelenkori európai nagy fogházreíormok els kezdetének alapját

veté meg. Itt aratott érdemei szereztek neki helyet a' parlamentben is,

hová megválasztatott , 's melly állásában sokat íaradott az angol bünte-

ttörvénykönyv sok apró yétségre nézve tulszigorú szellei-nének szelidi-

tésére 1821. Két évvel késbb vévé át az agg Wilberfurce kezébl a'

négerek felszabadítása körüli munkálatok vezetését. Az 1807-ki törvény
ellenében , melyly által a' négerkereskedés eltöröltetett ugyan , de a'

néger rabszolgaság meghagyatott, kieszközle 182o-ban egy némileg ked-

vezbb liatárzatot; miudaziilfal az és barátai emberszeret nézetei csak

a' szabadságért nagyobb lelkesülésre képes 1830-dik év után verhettek

gyökeret a' parlamentben 's a' nép miveltebb osztályaiban. 1831-ben
monda ki a' ház Buxion indítványára a' néger-emaneipatio elvét. Itt

bevégzé parlamentaris és politikai pályáját. De a' négerügynek ezután is

híve maradt. 1831)-ben jelent meg : „A^ afrikai rabszolgakereskedés és

Diegszüntetése." Buxton indítványa oda j:írult , hogy Afrika fölszerelt

expeditlók által nyeressék meg az európai polgárisodás számára , mik
egyúttal a' vallást , kereskedést 's fÖldmivelést is emeljék. Az e' tárgyú

terveket a' „The African Coloniser'^ czim i'blyóiratban fejtegeté egy e'

czélra öszszeállott egylet , miben többi között lord Rnssel és sir Róbert

liiglis is részt vevének. A' „niger-expcdítio" lett volna az els e' tárgyú
vállalat, melyly azonban teljesen megbukott, a' vezérek hibái , egyenet-

lenség, 's a' feketék árulásánál fogva. A' kiküldött emberek legnagyobb
részét a' láz pusztitá el. Sokan valának ezután , kik Buxtonl kárhozatos

dicsszomjjal vádolák, melyly anynyi derék ember vesztét okozá. E' miatti

bánkódása n:igyon sietteté halálát, melyly l84r)-ben elérte. — k.

Föíspáiiük. Fispáuság olyly fhivatal és méltóság, melyly Magyar-
országon minden megyében az egész megyei élet ügyvezetésének éléii

állott. Rangjok , állásuk , tisztök azon hatáskörnek felelt meg, melyly a'

középkori alkotmányokban a' tartománygrófokat , eorniteseket illette

Europaszerte. 'S azért nálunk is a' zárdáknak, prépostság\)knak és egy-
házaknak adott kiváltsiígos levelekben majd ; Comítes paroehiales, pro-

vinciales, príneípales, majd comítes eastri, comites populi, comites regales

nevek alatt jnek el. Ezen nevezetek változtak idszakonkint az érte-

lemben is
, p. o. a' provínciales késbb a' XIII. században alsóbb rend

bírákra és hivatalnokokra alkalmaztatott. A' fispánok a' hbéri kor

szelleme és intézkedései szerint azok közid válogattattak ki, kik vagy \\

magyar földet elfoglaló s nemzetségekbl származtak , vagy magokat
hon- és harezban kitüntették, 's, így alkalmasok voltak a' megyei zászh*-

aljak, bandériumok vezérletére. Es az ílyly családoknál, mint a' nemesség
és hbéri birtok is, tirök tulajdonként maradt meg a' f(íís[)áni hivatal. így
eredtek azután örökös és ideiglenes, nem örökös fi;ipánságok. Az üri>-

k()8Ök azután vagy családbelíek , vagy hivatalbciii'k A'oltak , a' mint vagy
I»i/.ony08 «saládükkoz voltak születésnél fova kötve, vagy bizonyos hiva-

lahdihoz, de mindig örökösen, folytonos átN/;illiís ronde szerint. A' hiva-

talbéliek ismét h<''tf(''lék voltak : világiak ('-s egylui/.iak, a' mint világi vagy
egyházi n)élt(iság()klu)z \dlt,ik knpcsohat \ a. \'il;'i!;iak \i)llak p. o. hi\Mtal
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Szerint a' nádor ,
pozsonyi éri temesi grófok , mert a' teineöi cá poTisonyi

grófsággal a' fispánság örökösen öszsze volt kötve. Az egyházi örökös

fispánságok a' XIII. század utóján keletkeztek. Ezen kornak hyerarchi-

cus szelleme felette kedvezett a' papi méltóságok és tekintélyek gyarapo-

dásának. Kezeik közé jutottak majd minden nevezetes!) állomások és

rangok. Innen az elbbi századokban nemcsak két egyházi örökös fispán

volt , mint jelenleg az egri és esztergami. Egészen a' XVIII. századig

számosabban valának. Ilylyenek voltak : a' csanádi, gyri, nyitrai, vesz-

prémi az illet megyékben , a' kalocsai Bácsban, a' váradi Biharban, a'

pécsi Tolna- és Baranyában, az erdélyi ]iedig Fejérben. 11. József kettvé

szállította le ezek számát. Világi örökös fispánok is számosan voltak,

mint : Beregben Schönborn , Hontban Koháv}/ , Komáromban Nádasdy,

Liptóban és Trencsénben Illcshúzy , Pozsonyban Pálffy , Sopronyban
Esterház-yy Vasban Batthyány, Varasdban Erdödy. Ezen hivatal mindig

a' család legidsb tagját illette , a' többiek csak a' czimet használták. —
Ezen hivatal- örökösség káros volta már seink által is beláttatott. Innen

van, niikép vannak törvényeink már a' XIÍI. századból , melylyck egye-

nesen tiltják ujabb örökös fispánságok állítását vagy kinevezését. —
Voltak azonban még más fispánságok is. Voltak ugyanis olyly családok,

melylyek az egész megye területét tulajdon joggal birták mint nemesi,

szerzett, vagy adományozott, vagy nemzetségi si foglalási jószágot. így
birta 1769-ig a' ÍVíí/rso-család Árva megyét. Ilyly megyékben a' tulaj-

donos családhoz tartozott a' fispánság is. Azért voltak a' Thurzk fis-

pánok Árvában. St voltak olyly családok is , melylyeknek birtoka bent

a' megyékben feküdvén , mégis ki volt véve a' megyei fispán hatósága

alól — és k magok gyakorlottak rajta fispáni jogokat. Ezek neveztet-

tek: Comites perpetui et llberi terrarum. Ez azonban csak az 1486 törvény

rendelkezéséig 's tilalmáig tartott. Voltak ismét olyly megyék is, hol két

fispán volt egyszerre, mindkett felsbb kinevezés utján. így p. o. Sá-

rosban a' XV. században két Sóos volt fispán egy idben. így volt

14:94-ben Zala egyik felében egy, másikban juás — hasonlóan Bodrogban
is. Késbb ez is eltiltatott, mert pártoskodásokra, viszályokra adott okot

és alkalmat. — Abban azonban mindenféle fispánok megegyeztek, a' mi

si közigazgatásunk jellemzésére nézve leglényegesebb. Az ügyek veze-

tése ugyanis kezeik között volt központosítva. Ok voltak a' törvényszol-

gáltatás fnökei ; a' csend és béke fentartásának eszközli , és a' megyei

hadsereg vezérei a' háborúban. Békében szóval és észszel , zavarokban és

bel- vagy külhadjáratokban pedig karddal vezérlék megyéiket. A' családi,

nemzetségi bíráskodás egyike si intézeteinknek. Ezeken kívül a' nemesek
bírái a' király és nádor valának, kiket a' nemzet maga választott. Késbb
az országbíró is. A' fispánok pedig régibb idkben csaknem kizárólag

nemesek felett ítéltek. Késbb engedtetett meg nekik , hogy a' tolvajság

és rablás büntetései felett általában bíráskodhassanak. Ugyanez id táj-

ban rajok bízattak az adó
,
pénzügy és tízednek ügyei is. így terjedett ki

lassankint a' nem-nemesekre is és szélesebb körre a' fispánok bírásko-

dása. 'S a" fispánok magok nem gyzvén az ügyek intézését, neveztek ki

alsóbb tisztviselket , ispánokat is
,

(alispánok) kik nálok akkor olyly

udvarbirák valának , minkkel minden nagyobb méltóságok és nemzetse-
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gek is bírtak. Midn :i' fVílspanl hatáskör terjedni kezdett , az alispánok

kinevezése választás alá került. Egyszersmind pedig a' fispánok egész

mködése és közvetlen hivataloskodása is lejebb és lejebb szállott , ugy
liogy a' közvetlen és egyéni befolyástól és ügykezeléstl egészen elma-
radtak. A' nemzet polgári jogait mindinkább akarta biztosítani a' szabad
és közvetlen választás által. seink bíráik szabad választásában keres-

ték az igazságszolgáltatás biztosítékát. így a' fispán hivatalköre a' mint
csoukidt egyfell a' honvédrendszer változásával : ugy a' közigazgatásra

nézve is lassanként tisztán ellenrzésre szoríttatott. Ezen gyakorlatot

formulázta az 1723 : 50. törv.czikk, következ szavakkal : ,,Quandoqni-
dem supremi comites illorum Comitatuum, qulbus praeficiuntur, modera-
tores essent ; ae tam politicorum

,
quam pul)licorum negotiorum

,
quam

etiam justitiae administrationis curam sibi principaliter commissam kabe-
rent.'' Ezen t()rvény világosan kifejezte azon hatáskört, melyly az életben

akkor már rég meg volt alapítva. E' törvény az , melyly Magyarország-
ban a' híres Apponyi-i'ále administratori vitákban anynyiszor idéztetett ;

mutogatván az ellenzék szónokai , hogy az ügyek közvetlen kezelése a'

megyék szabad választottjainak körébe tartozik. Es igy is volt az utóbbi

századokban folytonosan. A' fispánok mással nem foglalkoztak többé,

mint csak tisztujltások tartásával, gylések öszszehivásával. Tisztujitáso-

kon ket illette , egy elleges tanácskozmány tanácsi ása szerint, a' kije-

lölés a' hivatalokra , melyly joggal , a' közvélemény erszakolására , sok

fispán viszszaélt. Id közben (tisztújítás eltt) a' megürült hivatalokat

(az alispánon kívül , ki mindig választás alá esett) szinte k töltötték be.

Azonban e' betöltést a' rendek kijelel fölterjesztése elzte meg. Némelyly
hivatalokra végre egyenesen magok a' fispánok követelték a' kinevezési

jogot , mi sok kellemetlen súrlódást okozott (lásd : Beöthy.). A' követ-

választást kijelölés nem korlátolá. Továbbá a' fispánok felküldeték ;i

jegyzkönyveket , a' kormányhoz jelentéseket tettek a' megye állapotja

fell, elleíirködtek a' tisztviselk felett 's a' t. A' nemzet választó jogai

mellett máskép nem is történhetett. Ezt ersiti meg azon hivatalos uta-

sítás is , melyly a' fispánok körét szabja ki minden teendikkel együtt.

Ezen utasítás M. Terézia alatt készült és a' Helytartó-tanács 1770. sept.

17-i körlevele által tétetett közzé. Kimondatik ebben is világosan , mikép
a' fispáiiokat csak a' felügyelet illeti , t. 1. hogy a' bíráskodási eljárást

pz(»rgalmazzák, viszszaéléseket orvosoltassanak, a' persorozatokat és jegy-

zékeket küldessék fel 's a' t. Némi biztosítékul szolgált az is, mikép eskü-

jöket mindig a' megye közönsége eltt tették le; az esküforma ellen azon-
ban sok kifogásuk volt íi' rendeknek, 's az utolsó (1830—43) idkben
országgyléseken más eskül'ormák készítésén törték fejket. Rendelte
továbbá a' törvény, hogy csak az illet nicgyéboni bli'tokos lehessen f-
ispán, minek következtében pártfn()kök emeltettek oda, hol pártatlanul

kellé ellenrködni. A' fispánok mint u.n. barones, vagyis késbbi nevezet

szerint magiiates, az országgyiUésen a' felsilázban iUéssel és szavazattal

l)lrtak. (lásd : Felsház.) Hirájok szinte a' király volt, kihez kellett n/,

ellenök \;\\ó panaszt beadni, lla a' nu'gy(> jiiuiasza valónak találtatott,

(mi annál ritkíibb eset volt , min«''l gyakoribl) a' panasz) a/. Illet vádlott

fispán clnio/dil látott hivataliból. Fizetésük SOO 1500 p.ft. volt. A'
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régi idkben az adónak , melylyet beszedettek, bizonyos részét kapták

meg, melyly többnyire '/g-a volt. — //. József a' megyék autonómiáját 'a

ezáltal a' nemzet politikai szabadságát és önállását , nemzeti életét meg-
semmisiteni akarván, a' megyéket és fispáni állomásokat 178G-ban eltör-

lötte. Helyükbe jiinius 20-ki rendelete folytán 10 kerületre osztatta a'

magyar államot, melylyekben kerületi biztosokat nevezett ki. Ez tartott

1790-ig. A' volt Helytai'tó-tanács febr. 12-ki intézménye szerint viszsza-

állittatott a' régi fispáni hivatal a'municipiumokkal együtt. Ugyanekkor
Árva és Liptó is elbbi külön elválasztatott körüket nyerték viszsza. —
Az 184^/4-ki országgylés után a' fispáni hivatalkor ismét uj stádiumba

lépett. Apponyi György gróf akkor alkaiiczellár, hogy egy conservativ

kormányzást alapítson , és a' megyéknek többségét 's ezáltal az alsóház

többségét is azon conservativ kormánynak 's pártnak nyerhesse meg , az

u. n. administratori rendszert hozta be. Ennek folytán az olyly fispáno-

kat, kik bármi okból nem vehettek közvetlen részt a' megyei ügyek veze-

tésében, elmozdittatta, vagy administratorok által pótoltatta. Azt akarta,

hogy minden fispán közvetlenül ömuaga vezesse és kezelje a' megye
ügyeit , ugy a' mint elbb az alispánok vezették], a' mi azonban nemcsak
a' nemzet választói 's polgári szabadságával , nemcsak a' biráskodási biz-

tosítékokkal, hanem a' törvényekkel is, a' mint az 1723:56. t.cz. mutatja.

St a' felsbb utasításokkal 's mindenek felett alkotmányunk lényegével,

's nemzeti életünkkel is meren ellenkezett. A' fispáni helyettesek diva-

toztak már legrégibb idkben is , mivel némelyly állomásokon, mint p. o.

a' nádor helyén , a' hivataloskodás miatt , másutt az örökös fispánság

eseteiben kiskorúság által akadályoztatva volt fispáni hivatalának meg-
felelni. De a' megye közvetlen igazgatásában, valamint a' fispánok, ugy
a' helyettesek sem vettek részt Méltán keletkezett tehát az ország min-

den részeiben mély elkeseredettség és ingerültség a' fispáni kör eltorzi-

tása és túlterjesztése folytán. (Lásd höxehhen: Apponyi és Administratori

rendszerJ Az 1848-iki országgylés alatt ezen egész rendszer, melyly

párteszközül használtatott vohia a' conservativ párt ersítésére és több-

ségre való emelésére, megbukott. — Az ekkori törvények eltöriötték az

örökös fispánságot is , melyJy mint káros hbéri intézmény korunk szel-

lemével 's biztosítékaival öszszc nem férhet. — 1848— 49-ben a' magyar
kormány és országgylés a' fispáni állomást fentartotta. Azonban az

ostromállapot alatt , melyly a' forradalom bevégzésére következett, és

különösen a' jelen 1850. évben a' birodalmi ministerium lényeges változá-

sokat tett e' tekintetben is. A' mint már elbb is gyakorlatilag alkalmazva

és életbe léptetve volt , késbb nyílt rendelet által is megersitteiett. A'

municipiumok tökéletes megszntetésével a' megyék szerinti osztályozás,

és fispáni hatáskör 's állomás is egészen megszüntettetett. A' forradalom

után mindjárt kerületekre osztatott az ország és fbiztosok által igazgat-

tatott. Ezek után jött a' belügyniinister 1850. sept. 14-i rendelete. Ebben
meg van alapit va, a' mint gyakororoltatott is már , Magyarországnak öt

kerületre való osztása , melylyek : Pozsony, Soprony, Kassa, Nagyi^árad

és Budapest. Mindenik kerületben egy kerületi fispán neveztetett ki

tanácsosokkal, titkárokkal, fogalmazókkal és más kezelési hivatalnokok-

kal, 's az eddiginél jóval nagyobb fizetéssel. Ezen fispánok köre ugy van



318 Földmivelés.

meghatározva , mikép Iiivatulos oljúníöbau a' helytartó ahi rendelvék.
Vögzéseik ellen a' miniateriiiinokhoz törtónnek a' felebbezések. És azok
vagy magok közvetlenül határoznak felettük, vagy azzal a' helytartót

bizzák meg. Minden toispáii körébe több megyók tartoznak. Alattok
közvetlenül a' megyek tÖiiökei állanak. Minden fispán mellett egy egész
iroda, szolgák és más személyzetek állanak. ¥jZ utón a' kerületi u. n, fis-
pánok a' közigazgatás közvetlen kezelivé alakíttattak , kiknek szoros
kötelességük minden ügyeket a' felsbb fokozaton elvégezni és elvégez-
tetni. Jelenleg tehát a' Josephinnm rendszer szerint alkalmaztatik a' köz-
igazgatás kezelése is. ^limlen közhatósági élet , minden önkormányzás
megsznt. Csakhogy most 10 kerület helyett 5 létezik; a' jelen fispánok
ugyanazok, mik az akkori kerületi biztosok voltak. — Sz. I.

Földiiiivelés. Azon irány, mclylyet korunknak nemzetgazdászata követ,

nem lehetett akadálya a' föklmivelés emelkedésének. St mindinkább
bebizonyul azon tény, mikép ott, hol a' gyáripar terjedtebb, a" föklmivelés

is tökéletesebb és jövedelmezbb. Es igy maga azon körülmény, mikép
minden állam az ipar kifejtésére törekszik, elegend, hogy egyszersmind
a' földmivelésre is nagyobb gond , és számosabb elállító erk, tkék és

kezek fordíttassanak. Ez által eszközöltetett az, hogy az állami élet és

erk mindenben nagyobb virágzásnak indultak. Mindenütt, hol a' fökl-

mivelés elhaladott, a' népesség növekedett. A' nyers termények, élelmi-

szerek részint olcsóbbak, részint egyegy fre nagyobb fogyasztást juttat-

nak. Az éhség és drágasiíg mindinkább sznni fog ; rendesebb, megálla-
podottabb népség nyeretik. Az élet els szükségeinek jobb elláthatása

folytán a' népzavarok és háborgások kevesedni fognak 'stb.Es hogy mindez
a' m- 's gyáripart is emeli, senki sem tagadhatja. — Azon eszközök és

intézkedések, melylyek jelen korunkban a' föklmivelés emelésére fordít-

tattak, részint [az állami és törvényhozási befolyást, részint a' magán-
mködést illetik. Mindenekfelett nevezetesek azon reformok, melylyek a'

földbirtok és személy felszabadítása körül tétettek. A' rabszolgaság

eltöröltetett. A' jobbágy felmentetett az uriiuitóság viszonyai alól. A'
törvény és biró eltt szabad személy 's honpolgár lett belle. A' birtok

megszabadíttatott minden hííbéri terheitl. 'S azért ílyly helyeken a' föld

termése és jövedelme sokszoroztatott. így p. o. Lengyelországban a'

jobbágy felszabadítása után több helyeken 17 év alatt háromszoros lön a'

bevétel ; másutt 8— 4 szem helyett 7— 8-at adott a" föld. Sokat tesz, erre

jelenleg a' közlekedési eszközök tökéletesítése is. A' mindenfelé elterjed

vasúthálózat és gzösök gyors és kiterjedt, olcsó szállítást eszközölvén,

emelik a' fogyasztást 's igy tcrményzést is. Innen Marseílh'ben az orosz,

és BarccUonában az amerikai <>-abona olcsóbb mint honn a' belföldi. — A'
mezei rendrség, melyly a' birtokot és termékeit bíztositja ; a' köztan-
intézetek, melylyek az okszer, felsbb gazdászat tanait fejtik ki, és isme-
reteit k()zvetítleg a' néptömegbe is átszivárogtatják ; a' gazdászati

folyóiratok 's né|»szer kalauzok; a' számos gazdászati társulatok, nielylyek

iiai)jainkban mindcnfeh- terjedeznek, mink kidimÍKsena' piirisi, bonlognei,

dresdai, karlsbudi, breslaui , bécsi, gráezi (1. (Jazdasági egyesület) 'stb.

és a' találmányi jutalmak , valamint a' számos iparnuikiállitások is mintl

jiathatós eszközei a' földmüvelés jelen emelkedési-nck, |)e mindenek felett
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azon tudományos állást kell kiemelnünk, melylyre jelenleg a' földmivelés

helyheztetett. Eddig majdnem kizárólag a' gyakorlat és ingadozó tapasz-

talati kísérletek után gyakoroltatott. De korunk azt a' tudomány méltó-

ságos és biztos állására emelte. így mindazon segédtanokkal , melylyek

terményzési köréhez tartoznak, sebes és nagyszer haladás teremtetett

a' földek mivelésében. A'földészeti vegytan olyly roppant változást idézett

itt el, mint az ipar mezején a' gzer alkalmazása. Eredményeit pedig a'

jövben képtelenek vagyunk kiszámitani, vagy csak elre is láthatni.

Most már a' íoldmivel olyly biztos állásba tétetett a' természet ereinek

'ft titkainak alkalmazásában, mint a' gyórnok és gépész, kik legnagyobb

biztossággal kiszámítják , menynyi fa vagy kszén, 's igy menynyi gz
kívántatik bizonyos mködésre. A' földész tudhatja már hány fontot for-

dítson a' kövérít szerekbl holdjaira — és hová milyly nemt. Viszsza-

állithatja földjeinek eredeti' termékenységét 's kiállító erejét, melyly a'

használat alatt lassankint elfoííy , mint Anolia több részeiben, és Virgini-

ában, hol a' föld majd minden term erejét elvesztette. Es kiszámíthatja

is, menynyit fog a' termésbl kapni, ha enynyi és enynyi ert fog reá

fordítani. Pontos ismerettel bírhat a' föhl alkatrészeirl, tulajdonairól,

növények természetérl a' föld és termés köztti viszonyról , a' légnek,

melegségnek, világosságnak, viznek és éghajlatnak a' termésre való befo-

lyásáról. Es ezt akként használhatja czéljaira, a' mint a' földminség,

fekvés és más szükségek igénylendik. A' földmivelési vegytan és agronó-

mia körében legtöbbet tn korunkban Liebig. Munkái : Die organische

Cliemie in ihrer Anwendung atif AgricuUur und Physiologie (1840.) és :

Chemische Briefe (1844. Heidelberg) nagy nevezetességre jutottak.

Hasonlóan nagy befolyással volt ; Schübler : Lehrhiich der AgricuHur-

Chemie (1838.) és Hhibek : Die Ernahnmg der Ffíatncn und die Statih

des Landbaues, 1841-ben megjelent munkája is. — A' tudományos fejte-

getések folytán javíttatott a' földmivelési rendszer is, melyly akkor, mig
ugarra alapíttatott, a' terményz erknek legnagyobb részét hasztalanul

pazarlotta el. — Napjainkban a' földmivelés emelkedését egy részben a'

mü 's géptannak is kell tulajdonítani. A' kiállító költség meggazdálkodása,

a' jobb 's czélszerübb mszerek általi mvelés, 's az innen eredt tökély

's terményolcsóság csak azáltal eszközöltetett, hogy mindig jobb és jobb

gazdasági eszközök, találmányok 's gépjavítások jönnek napfényre. Ezek
a' vegytannal együtt a' földmivelés egész alakját 's lényegét változtatják

meg. Eredményei a' népesedésre, élelmezésre 's más szükségek ellátha-

tására, 's innen a' politikai viszonyok 's állami helyzet emelkedésére 's

kifejldésére végtelenek leendnek. Végre nevezetes helyet foglal el a'

Ibldmivelés történetében a' kereskedési korlátok lerontása is, a' szabad

forgalom ; valamint a' termékek ujakkali szaporítása 's igy a' váltó-

gazdaság lehetvé tétele. 'S itt a' burgonya fhelyen áll, melylynek

behozatala óta az éhség és szükség sokkal ritkább és csekélyebb. Igv

kerülhetni el, China és Kelet-India nyomorát, hol mindakkor éhíé^^

uralkodik, midn a' rizs, melyly egyedüli termék, kevesb menynyiségben
állíttatik el. — Nagy gond fordittatott a' nemesít állatok terjesztésére

is — mi közvetlen öszszeköttetésben áll a' földmivelés tökéletesítésével.

A' földmivelés érdekét illeti azon mezei rendri intézkedés, melylyet"
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jelenleg (1800.) készit az osztrák birodalom számára a' bécsi kormány.
Ezen rendszabályzat 3 részbl fog állani. 1-sö a' rendri vétségekrl 's

kihágásokról, melylyok a' mezei birtok iránt követetnek el, fog szólani.

'2-ik a' kihágást elkövetkrl. 3-ik a" birtok biztosítására állitandó rség-
rl. — A' földbirtok 's termékeinek biztosítása legels feltétele a' füldészet

emelkedésének. — Sz. 1.

Az európai államok fÖldmivelését illet egyes adatokat lásd illet

helyeiken a" külön országok statlstikájában. Itt csupán általános öszsze-

liasonlitó áttekintését adjuk azoknak. — Daczára mindazon haladásoknak,
miket a' XIX. században a" földmivelés tett, az még a' legpolgárosodot-
tabb országokban sem áll a' terményzés olyly magas fokán, hogy az inség

napjai lehetlenekké váljanak. Csak két ország van ugyanis, hol a' föld-

felületnek több mint fele része van mivelés alatt : t. i. a' britt szigetek és

Fraucziaország. Brittaniában 100 hectar miveletlen földre jut 55 hectar

szántás és különféle mivelés alatt lev föld; Francziaországban 54. Európa
többi részeiben az arány kevésbé kedvez, 's a' rendsorozat következ :

Belgiumban 100 hectar földre esik 48 ; Dánia- 's Poroszországban 40
;

Olaszország- 's Portugálban 30 ; Német- és Spanyolországban 27 ;

Schweiczban 25 ; Ilollaudia- "s Austriában 20 ; Orosz- 's Lengyelország-
ban 18; Svéd- 's Norvégországban 14 , 's a' többi országokban még ennél
is kevesebb. Ezen számok megersítik "s magyarázzák azon eredményeket,
mik az angol kormány által rendelt öszszeirásból származtak, melylynek
czélja volt megismerni az Európa öszszes magtáraiban létez gabona-
menynyiséget, hogy ezáltal a' kivitelre alkalmas felesleg kitudassék. A'
bevégzett számitások szerint ez utóbbi inenynyiség nem tesz többet 10
millió hectolitrenél (1 hectolitre = lo'''^^ bécsi aclitel vagy is nyolczad-

rész mér). Föltevén, hogy az öszszes felesleg kivihet, ez legfÖlebb 3'/2

millió lakos táplálására volna elegend ; 's ekkor is meg kellene annak
oszolnia, miután az inség rendesen több tartományt ér egyszerre. így
például, ha Brittanuiában és Francziaországban egy idben ütne ki az

inség, Európa öszszes magtárainak í'eleslegébl ezen ország lakosai csak

húsz napra nyerhetnének kenyeret. — Ezen statistikai adatok annálfogva

eléggé bizonyítják azok hibás felfogását, kik az inség meggátlására

elegendnek hiszik a' határvámsorompók megszüntetését. — Az aratások

változékonyságának kiegyenlítésére találák fel több helyen a' magtárakat,

mikben a' bekövetkezhetend szk idk tekintetébl nagy menynyiségü
gabona halmoztatik öszsze. Azonban ezen mód, melyly ezélhoz >ezet
lehetne egy genuai vagy sz.marinói köztársaságban, tökéletesen illusori\iá

egy 30 vagy 40 millió lakossal biró országban, kiknek mulhatlan napi

szükségeik csupán a' gabonanemiiekbl 100 mlUio hectolitrenél többet

igényelnek. A' gabona megtakarítása, melyly lehetséges egy család- 's

háztartásnál, 's melyly már sokkal bajosabb egy városra nézve, lehetlenné

válik egy nagy népességben. Az egész világon nincs olyly gabonavereuí,

melyly több millió mér gabonát fogadhatna magába ; 's nincs a' világon

olyly gazdag 's olyly roszul gazdálkoiló ország, melyly használatlanul a

föld alatt hevertetne 2 vagy 3 milliárdnyi értéket, várakozván az inség

napjaira, mik meglehet, hogy csak tiz év nudva következnek be. Fontos

iiürülmény ezenkívül, hogy a' gabona megrzését illet ezertélc javushi-
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tok között mind ez ideig egy gazdaságilag és gyakorlatilag érvényült

módszer sincs , melyly a' mi égliajlatunk alatt megmentené a' gabonát
a' férgek- és nedvességtl, mik által a' gabona menynyiségileg sokat
vesztvén, értéke is fölöttemagasranövekedik. Utánzása ez azon eljárásnak,

mit a' Fáraók idejében József követett Egyiptomban, de olyly éghajlat

alatt, hol nemcsak a' gabona, hanem még a' holt testek is 40 századion

maradnak épségben 's különben is Józsefnek nem anynyira gazdálkodási,

mint inkább politikai czéljai voltak ezen gabona öszszehordásban.

A' földmivelés emelkedése még mind ez ideig nem volt képes ama
megrögzött roszat, az ínséget, megszüntetni Európában, jóllehet vannak
historicnsok és publicisták, kik több országról állítják, hogy szerfölött

sokat termeszt, 's hogy a' terményzés túlböíége miatt nincs ára a' gabo-
nának. Francziaországban a' XIX. század els 40 évében 12-szer volt

ínség és 1 éhség. Angliában 1760— 1835-ig 32 inség. Svédországban
1747— 1803-ig 15 b termés volt, 19 középszer 's 22 rósz. Olaszország
boldog éghajlata alatt 3 század folytán 111 éhség volt csak Toscanában
magában. Austriában, névszerint Csehországban, Silcziában 's az áldott

földü Magyarországban csak alig néhány éve, éhenhaltak az emberek.
Mindez csak azon szomorú meggyzdésre bir , miszerint Európa még
nem vetkezé le egészen a' középkor barbár szellemét 's hogy még mindig
érzi a' hbér rendszer nyomasztó következményeit. Azon sok használatlan
föld, mit a' vadaskertek, legelk, puszták 'stb. elfoglalnak, mindmeganynyi
maradvány azon régi idkbl, midnEurópában még nem volt több 100
millió lakosnál. Most kétszer háromszor anynyira növekedett a' szükség
's minden egyes hold földnek hozzá kell járulni adójával, nehogy az inség,

mint hajdanában , örökösen megújuló vendég legyen Európa népeinél.

Errl meggyzdött ujabb idkben az angol kabinet is, melyly, miután a'

földbirtok czélszerbb elosztása által nem lévén képes bvebb termést
elállítani, eltörléa' külföldi gabonára nézve a' beviteli vámokat. (L. Angol
gabonatörrény.) Csakhamar meggyzdött azonban, miképen a' baj oka
nem a' sorompókban rejlett, csodálkozással látván, miképen mindaniellett
is csak mérsékelt menynyiségü gabona szállíttatik Angliába. — A' lakosok
száma évrl évre növekedvén, szükség, hogy a' terményzés is szaporodjék.
A' jelenlegi földtermésbl jut egy emberre : Francziaországban 208 litre

(1 litre ~ ^^^'/u)Qo bécsi nyolczadi'ész mér); Brittanniában 163, Spanyol-
országban 127, Austriában 62, Holland és Belgiumban 57, Poroszország-
ban 46, Lengyelországban 25, Svédországban 8. — A' felhozott adatok
eléggé bizonyítják, hogy Francziaország a" földmivelésre nézve is azon
felsbbséget gyakorolja Európában, miket különböz idkben gyakorolt
fegyvereinek 's irodalmának dicssége, társadalmi 's polgárisodási fejlett-

sége által. A' világ egy tartományában 's egy nép évkönyveiben sincs rá
példa, hogy — mint ez Francziaországban 1760— 1840-ig történt — a'

földmivelési terményzés 80 év lefolyása alatt 70 millió hectolitre-rl
183-ig emelkedjék vagy is hogy csaknem megháromszoroztassék. 'S egy
országban sem támadt egy félszázad alatt 1,600,000 hectarnyi terület
mesterséges rét 's Sy^ millió hectarnyi kert, mint tapasztaltuk Franczia-
országban. 'S mindezen emelkedésnek ftényezje : a' szabad föld éa

munka I 'S ennélfogva magyar hazánkban is , hol a' hbérrendszer bilin-

Vj *. Ism. Tár. III. köt. 21
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C8ei meg alig liogy széttörettek, csak a' Jihö fogja a' földmivelést a' fej-

lettség azon fokán látni, mclylyre az hivatva van. — (Az egyes országok

földmivelési statistikáját lásd az illet rovatok alatt). — p.

Földrajz 1. Geographia.

FölcIri'iiíJjt'SC'k. Kzek részint önmagokban mint természeti tünemé-

nyek , részint mint a' földészettel kapcsolatban lév vegytani mütételek

érdemlenek különös figyelmet. Bármilyly homályba szeretnék is némely-

lyek ezen természeti mozgalmakat burkolni ; és bármilyly nehéz legyen

is az alattunk a' föld mélységében ezernyi mérföldekre lokv üregek tar-

talmáról és forrongásairól tiszta, biztos tudatot szerezni; anynyi mégis

mindenesetre való, mikép a' földnek belseje olyly melegséggel blr, melyly

lefelé mlndinkábl) növekszik. Kzen l)elsü melegség különféle gyuladáso-

kat, ezek folytán mesterkélt vegytani vegyületeket , mindenféle anyagok

felolvasztását , és gzök keletkeztet idézi el. Ezen erk és mütételek

teremtik a' fT)]drengéseket. Hogy ezek bels gyuladásokkal vannak ösz-

szekötve , és igen magas -hévfukra emelt vízgzöket feltételeznek , kétsé-

gen kívül fekszik. Csak innen magyarázható , mikép a' nagyobl) földin-

gások , melylyek tehát magasb fokú melegség folytán keletkeznek , rcn-

ílesen ujabb vulkáni kitörésekkel végzdnek. Csak az ezen hév által

ersödött gzkiterjeszkedés által magyarázható több szigeteknek vizalóli

fekünése, mllylyenek a' Sdiitorin és Uppari szigetek, melylyek földren-

gés folytán jöttek föld>szinrc. TTgyanezen gzer emeli a' földtér-szinét is

magasbra, mit Perv nyugati részein , Scdndinoria partjain tapasztalhat-

tunk. A' legújabb 30 év alatt Toscana partjai több lábbal emelkedtek

magasabbra. Mindezen természeti jeleneteket ugyanazon gzruganyosság
szüli, melyly rettent erejével földünket is megrázkódtatja. A' földrengés

rendszerinti tiiní!m(''nyel ki)zé ugyanazok tartoznak, melylyek a' vulkáni

kitörések sajátjai. A' rokonság, st a' földrengésnek a' vulkánokhozi közel-

sége is nuitatja, ralkép mint ezeknél ugy azoknál is melegség, gzer és

vegytani vegyületek a' f teremt elemek. A' földrengések is hatással

vannak a' lég- \s Idváltozatokra , külöidiféle anyagok klokádásával jár-

nak, uj forrásokat nyitnak, vagy régiebbcket elfojtanak 's a' t. ^Mindezen

tünemények villanyos proce^sus jeleire nuitatnak ; habár némelylyek igen

nagy fontosságot helyeziu'k is abban, miszerint a' földrengésnél tapasztalt

villanyosságí tünemények liikál)b esak kíheti szoktak lenni, és eredmé-

nyei a' föhl inélyében keletkezett gyuladások és égéseknek. De azért nem
lehet elvitatni a' bels melegség és villanyosság létezését és miíködé^'-t e'

helyett is. Jvs itt vannak azon pontok, melylyekiMi a' legújabb természet-

tudósok az érintett tüneníényekbeu a' földrengést kapcsolatba hozzák a"

földészettel is. Ennek kifejl(h'-ére legújabb Idkben a' vegytani kísérle-

tek és nu'itételek felette nagv befolyással vannak. Azok a' ternu'szetnek

minden ereit és kifolvásait felhasziiálják a' terményz erk nagyobbitií-

sára. Küll>n<'is tigvolemre mt'Itó e' lészbcn Ltebiy rendszere, ki a' föld-

alkatrészí^k ('s l<'gváltuzalok természetét lényeges öszszeköttetésbe állit:!

a' növény«''let fejlesztésével. .\' lV)ldrengés pedig a' gz és melegségi kifej-

ldés folytán befolyással van a' légviiltozatokra is, és kihányásal által a'

föhlet ternu'kenyiti. ÍOgyszersmind vülanyossága által a' fVihl ti'rmény/o

miiuLségére íh nagy hatÚHt gyakoi'ol. A' lV>|(lieiig<'s»k «zámtalanszov igen
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nagy vt^szt hozván már az emberiségre, 's igen nagy veszteségeket mind
személyekre , mind a' vagyonra ; több tudós gondolkodott arról, mikép
lehetne azok ellen magunkat biztosítani. Párvonalt húztak némelylyek a'

földrengések és az id viharai között , és amazoknál is ugyanazon óvsze-

reket vélték alkalmazhatni , melylyek p. o. a' villámok ellen biztosítanak

bennünket. így tön különösen St. Lazare Bertholon. Ez a' földrengést

földalatti viharnak tekintette. És azok ellen egész vidéket u. n. földren-

gést háritók által akart megóvni. Ezen háx'itók a' villámhárítók utánzá-

sával hoszszu vasrudakból állanak, melylyek minél mélyebben verettessenek

be a' földbe , végeiket hegyezett koronákkal látva el. Egy más tudós :

Viedehurg gúlák építését inditványozá , vagy csúcsosan alakuló épülete-

ket. Ezek által V. a' földalatti és légi vagyis földfölötti villanyosság közt az

egyénsúlyt czélozta helyreállítani. Salsauo pedig földrengési mérket
javalt , melylyek a' tünemény keletkeztet és menetének irányát jelölnék

ki. Erre mesterkélten készített és szerelt harangocskák lennének alkal-

mazandók. Preuschen a' földrengésrl irt munkájában számos hason ter-

mészet javaslatokkal lépett fel. A' földrengések mint a' vulkáni kitöré-

sek is, nem követnek bizonyos idszakokat, és majd itt, majd amott
mutatkoznak különböz fökozatban. A' legújabbak közül nevezetesebbek

valának a' következk : 1835-ben Déli-Amerika majd minden tartomá-

nyai szenvedtek a' földrengés által, különösen pedig Conception, Chillau,

Florida, Maula, Arauco, Argcles, Tálca 's a' t. Legnagyobb volt azonban
a' vész Talcahuarában , mclyly rendkívülisége miatt is felette nevezetes.

A' földrengés rázkódtató ereje folytán mintegy óranegyed alatt a' tenger

háromszor 22 lábra emelkedett és a' várost egészen elboritá. A' tenger-

nek rémletes vastag víztömege duzzadozva és forrva 3 angol mérföldnyi
szélességben jött, és mindent elpusztított, mi útjába akadt. Az emberek
látva a' vizemelkedést, megmenthették magukat. Csak 6 ember veszett

el. De a' házakat tönkre tette , a' lakosoknak csak rajtok lev ruháikat

lehete megmenteni. Ugyanekkor Valparaisoban csak 4 lábra emelkedett
a' tenger vize. Conceptioban egy ép ház sem maradt. A' székesegyház ia

rom leve. Itt .52 ember veszett el, és számosan megsebesültek. San Jago
de Chile-t sokkal kevesebb szerencsétlenség érte ez alkalommal. A' moz-
gató er és ingás olyly nagy volt mindenütt, hogy az ember minden
irányban földre vettetett. — Továbbá Eaijtihan 1842-diki május 7-kén,

melyly földrengés Port-au-Prínce-t majd egészen elpusztította. 1843- és

1845-ben Guadeloupe és Ragusa is sokat szenvedett a' földrengés miatt.

Az utóbbi években Olaszország több részeiben is tetemes károkat és

veszélyt okozott. Nevezetesen 1845-ben Olaszhon majd minden pontjain
éreztetett kisebb nagyobb mértékben a' rengés. Hazánkban legtöbbet
szokott szenvedni Komárom , melylyet ujabb idkben olyly sok csapások
értenek. Nagyobbszer volt az 1822-Iki február 18-án reggeli félhatkor.

Ez majdnem hasonló volt azon 17G3-diki rettent rengéshez , melylynek
gyászemléke máig is fenmaradt. Az 1822-ki számos házakat ugy öszsze-

rongált , hogy végkép hasznavehetetlenek lettek. Sz. András temploma
öszszehasadozott. A' várépület megrongáltatott 's a' t. — Sz. I.

Földtan 1. Geológia.

Förster (Ernest Joachím) bölcsészeti tudor, történeti és arczkép fest,

21 -=^
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ezül. 1800 Müaehengosserstadtben , hol atyja Káruly Kristóf, szellemdus

dalok '8 regények szerzje, evang. lelkész volt. Ön lelkének sugallata 's

több nevezetesb mvész tanácsa következtében elhagyá a' tudományos

pályát, melylyre hoszszn évek során készült, 's fcstészszé lett. 1822. leg-

elsben a' dresdai képcsarnokban kezde festeni Ilolbein és Tizian után 's

1823. Münchenben Cornelius iskolájába lépett. Fresco-niüveiben, mik

ezután készültek, feltn a' jellemzetes és életh alakok 's mozdulatok

utáni törekvése, valamint a' szinek és azok kezelése körüli ügyessége.

Üres óráiban a' mvészi köröket, mikben élt, költi dalokkal is látá el,

miknek egyike, a' Walhalla-dal, népdallá is vált. 1826 Jean Paul leá-

nyát, Emmát vévé nül, 's ezen öszszeköttetés ismét ujabb tudományos

munkálatokra ösztönzé. Ide vonatkoznak következ umvex: .,\Vahrh€Ít aus

Jean Pauls Lében" (Bresl. 1826— 33) továbbá ,,Aus dem schriftUchen

Nachlass Jes Dichters" (5. köt. Berl. 1837- 38). 1826, 1829 é» 1833

bejárta Olaszországot mvészeti czélokból. Az utóbbi mutazás Miksa,

akkori bajor trónörökös, most király megbizásánál fogva történt, melyly

alkalommal F, nyolcz hónapig mulatott Pisában, Luccában, Florenczben

és Sienában. Mvészet-történeti ezuttali eredményeit kiadta „Beilrage

zur neuern Kunsfgeschiclite" (Leipz. 1835) czimü munkájúban, melyly

általánosan Igen jól fogadtatott 's a' tblngai bölcsészeti kar részérl

megszerzé neki a' bölcsészet tudori oklevelet. 1833. öszszel viszszakerül-

vén Münchenbe, az itteni uj királyi palota fre^co festészeteiben vett részt.

A' királyné hálótermének tetryére Gthe költeményei után több képet

feste al fresco, 's a' királyné nagy termében több képet Wieland költe-

ményei nyomán in encausto. Ezek magyarázatául jelent meg ..Leitfaden

zur Betvachtung der Wand- und Deckenbilder des neuen Konigshaues in

München" (1834). 1837. negyedik mutazásra kelt Olaszországba a' szász

király 's a' porosz trónörökös megbízásából. Ez alkalommal Padnábani

hoszszas tartózkodása alatt a' San Antonio egyház melletti kápolnának

egy elhagyott szemétkamrájában a' figyelembe sem vett piszkos vakolat

alatt szerencsés volt több rendbeli, igen fontos festményeket fölfedezni.

A' Krisztus és több szent életét ábrázoló 21 nagy frescofestmény ez,

valószínleg 1376 évbl Avanzo Veronese mvésztl, melyly a' mvészet
fejldési történetében a' florenzi és velenczel l.^kola között addig létezett

hézagot kltölté. Készített azon kívül számos olajfestményt. Ujabb niülro-

dalmi munkál közé tartozik : „Bricfe iiher Maierei in Be:>tiy auf die Ge-

inaldesammlungen zn Berlin , Dresden und München" (Stuttg. 1838; és

külön : ., München" (Mnch. 1838). — k.

Fötörvóii} székek 1. Cassatio-szék ; Felebbvitel.

Frahii (Kcresztély Márton) , korunk legtudósabb orientalistáinak

egyike, szül. 17s21vosto('kban. 1807 a' keleti nyelvek tanára lett Kazán-

ban. 181.'). a' pétervári esász. akadémiának lett r. tagja, majd fkönyvtár-

nok, az ázsiai nuizeum iírazu'at<'»ia és statusíanácsos. Ezen állásában külö-

nsen a' keleti i'rnie- és kézirat gyjtemény meggazdagitasa korul szer-

zett érdemeket. Tralalban klváltképen a' muhamedán tí>rténet és nuuíis-

inatlca homályainak föhk-riti'sét tzé czéljaul. lile \i)natkozó munkái:

„De nunwrum Bulyuricorum fonté (intitjuissimo" (1816)— ,,liie l'hosroen-

Mümen der frühern arab. Ix'alifen" (Mltau 1822.)— ,,A'mmi/ cu/ici selecti"
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(1823) „Musei Sprewitniani numi cufici' (1825) — „Dici MUnzen der
Wolga-Bulgaren" (1830) — ,,Dte Miinzen der Khane vom Ilus Dsckuts-
schis" (1832) 's legnagyobb munkája : „Recensio numorum muhamed.
academiae imp. scient. Petropolitanae'' (1826). Késbbi iratai : ,,Samni-
Iting kleiner Abhandlungen, die muhamedanische 'Numismalik befre/fend"

(Lipcse. 1839), „Neue Sammliing 'stb. (Lip.. 1844), „Topographische
Ubersicht der Ausgrubungen ron allém arabischen Geldc in Hustand''

(Pétervái- 1841.) — Különösen kelet törtenetét tárgjMzzák : ..De Basch-
kiris quae memóriáé prudila sünt ab Ibn Foszlano et JaUulo'' (1822),

—

,Jbn Foszlans vnd anderer Araber Berichte über die Riissen dlterer Zeit"

(Péterv. 1823), „Die üllcsten arahischcn Nachrichten Hber die Wolga-
Bulgaren ; aiis Ibn Foszlans Reiseberichte" (1832). Végre megemlí-
tend; „Miscellen aus dem Gebiete der orientalischen Litcrafur" (Péterv.

1840). - k.

Franca (Ricardo Jósé Rodrigues), portugál republikánus, szül. 1790.

Lissabonban. Már korán a' tengerészeire adta magát '.« tengerétíz had-

nagy volt azon hajón, melylyen a' kir. család Braziliába hajózott (1807).

Dom-Miguel uralkodása alatt egy Indiába vitorlázandó hajó kapitánya

volt, mit azonban titkon elhagyott 's Angliába szökött, honnan csak akkor
tért viszsza, midn Dom Pedro véget vete Dom-Miguel despotismusának

(1834) 's ugyanakkor ismét a' tengerészotnél nyert alkalmazást. Dom
Pedro halála után a' Doiuia Maria Il.da Glória uralkodása alatti elégedet-

lenek mint tsgyökeres demagógot, öt szemelék ki részint önz, részint

becsszomjás terveik kivitelének eszközéül. Parancsait a' számos jakobinus

clubbtól vette; Lissabon munkásai 's népe között sok tekintélylyel birt

's csakhamar sikerült neki egy 1500 emberbl álló vad sereget öszszeálli-

tani (Cacetteiros, bunkósok) melyly a' jakubinusok f támasza volt, 'a

melylyel a' fváros 's az ország rendét veszélyezteté. O eszközlé nagy
részben az 183G. sept. 9—10-ki forradalmat, melylyben Dom Pedro char-

tája elvettetett 's az 1821-ki alkotmány fogadtatott el. Ekkor fegyvertári

felügyelvé 's az arsenal-zászlóalj ezredesévé ln. Hatalma , befolyása

mindinkább gyarapodott ; az önmagát túlbecsül , elbizakodott férfiú

hatása minden fontosabb közigazgatási ügynél nj'omasztólag tapasztal-

tatott még azok részérl is, kik t a' magas polczra emelek 's kiknek kezé-

ben az eltt csak eszköz vala czéljaik elérésére. x\zoknak ellenében,

kik a' hatalom })olezán állottak (Bomfiu , Sa da Brandcira) mindinkább
ellenséo-es állásba jutott. Az ellenséo-cskedések kitörésére csakhamar
alkalmat szolgáltatott Oliveira tinanczminister vonakodása, miszermt az

arsenal-zászlóalj zsoldját kifizetni nem akará. 'iS miután a' cortes is hely-

benhagyá a' minister vonakodását, F. a' nemzetrség és zászlóalj aláirá-

saival ellátott petitióban szándékozott megkérni a' királynét , hogy a'

ministereket másokkal váltsa fel, kik az 1836-ki forradalom szellemének

inkább hódoljanak, mint a' mostaniak. A' kérelmezési szándék a' nemzetrség
ellenállásán tört meg 's a' királyné feloszlatá az arsenal zászlóaljat. A'

demokraták ekkor fegyvert ragadtak 's F. vezérlete alatt a' királyné

letételét 's egy regensség felállitását követelék. F. 1838. mart. 9-én kiki-

áltá a' nyilt fölkelést 's hi veivel együtt a' fegyvertárban foglalt állomást.

Itt ostrom alá vétetett a' királvné serecfei által 's miután mindkét részrl
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mintegy 100 ember lövetett volna agyon, ahban lön megííllapodás , bogy

a' gyztes hadsereg az ostromlottaknak szabad kivonulást 's amnestiát

engedett. F.-nak ajánlat tétetett ezután egy Mozambique partjain lev
hajósereg kormányának átvételére, mi egyértelm lett volna a' számze-
téssel, 's ugyan azért az ajánlat F. részérl el sem is lön fogadva. — a.

Francia dr. (Rodriguez Gáspár József), Paraguay elliirhedett ural-

kodója, szül. 1763. Paraguay fvárosában Assumpcionban , Franczia-

országból kivándorlott apától. Anyja kreoln volt. Els éveiben a' hittant

tanulta, és tudorrá lett. Ekkor a' jogtudományokat kezdé tanulni, és mint

ügyvéd szigorú részrehajlatlansága, 's a' szegények kitn pártolása által

tette magát nevezetessé. Olyly mérsékelt 's elégült volt, hogy egyszer

800 dollárt csak azért játszott el, mert ilyly öszveget egy embernél fölös-

legesnek tartott. Különben szenvedélyes és viszszavonuló volt. 1811-ben

Paraguay elszakadván Spanyolhontól , dr. Francia alkalde lett , és a'

késbb alakult juntánál titoknok. Irányeszméje az önállás és függetlenség

volt. Ennek folytán keresztül vitte, mikép Paraguay az argentin! köz-

társaságtól elszakadt; — Az uj congressust a' köztársaság kikiállitásái'a

törekedett rábirni. És csakugyan két consulra bizatott a' kormányzás.

Egyik Fulgencio Yegros, a' másik F. volt. — 1812-ben a' congressust

arra vette, hogy egy diktátort nevezzen ki. Ezen helyre 3 évre F. válasz-

tatott 9000 piaszter fizetéssel, melylynek azonban, csak harmadrészét

fogadta el, azt mondván, hogy most az iíUamnak sok szükségei levén, az

több pénzt igényel mint . — 1814. óta nagy változás történt életmód-

jában. Elhagyta kicsapongásait, melylyeknek sokszor határozott elvekbl

adta át maofát. Eoészen kolostori életet kezdett élni, és kiválólag a' tör-

ténet, fóldleirás, franczia irodalom, had- es gyógytan tanulmányával

foglalkozott. — 1817-ben dictátorságának ideje kitelvén kivitte, mikép

élethoszszára választatott meg. — Ekkor mint valódi zsarnok lépett fel.

A' legcsekélyebb bntény és kihágás bilincsekkel és hoszszas börtönzéssel

blintettetett. Legkegyetlenebb volt a' barátok és spanyolok iránt. Midn
ezek golyóra ítéltettek , rendesen nem lövettek meg kellleg, hogy szu-

ronynyal gyilkoltassanak meg végképen. Ilyly jeleneteket F. ablakából

szokott hideorvérleo; nézni. Soha sem távozott lakából ers katoiuxlkiséret

nélkül. Némelyly felfedezett öszszeesküvések még gyanakodóbbá tettek.

Senki sem mehetett hozzá. Idegeneket, kik gyanúsaknak tetszettek, fog-

ságba vettetett. Az elitéltek családjai a' bntettessel egyaránt bnhdtek.
— Voltak azonban kormányziísának ez id alatt is jótékony oldalai. Az
elitéltek javait a' kincstár számára lofoglaltatta, és a' né}) adóját leszál-

lította. A' földmivelés kifejtésére mindent elkövetett. Uj ültetvényeket

állíttatott. Hasonlóan gondoskodott a' mipar emelésérl is. Erre tilalmi

rendszert alkalmazott. Ezen nem akarván köiiynyiteni, Brasiliával 1822.

kezdett kereskedelmi alkudozásai siker nélkül maradtak. — A' kolosto-

rokat eltörlötte, javaikat álladalmi javak közé soroltatta. Saját ])énzével

nem, hanem annál szigoruabban gazdálkodott a' ki>záll:uni jinedehuekkel.

Családja tagjai és viszonyai soha sem birtak befolyással a' közügyek igaz-

gatására. Ilyly 's több hason iidvös elvek és intézkedések folytán Para-

guay az országlása alatt virágzt't állapotra enielkeilett. A' nép sokkal

kedvezbb helyzetben és az ország j<»l)b állapotban volt mint a' töl>bi
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délaiuerikai államok. Ez okból zsarnok uralkodását a' nemzet megszokta
és élte végéig eltrte. Kivált miután 1824-tl kezdve szelídebb koimany-
zást is alkalmazott, meggyzdve .levén , )nikép az eddigi szigor által

uralma és általában az állami szerkezet ugy megszilárdult , hogy ugyan-
azon fokozatú szigor többé nem szükséges. Halála eltt az övéhez majdnem
hason kormányt nevezett ki, 's annak elfogadására a' népet felszólította.

Utolsó évszakában egy liatal franczia nvel lépett házassági viszonyba,

de gyermek nélkül kcUe elhunynia, oct. lO-én 1840. — Sz. I.

FraiiC'ziaoríszá^'. (Történeti áttekintés 18.'10-t<il az 1848-ki forrada-

lomig). Az 1830-ki júliusi forradalom nem lehete meglep senki eltt, ki

a' franezia nép jellemét, 's az 1781) ki íoi'radalmat okaiban és hatásában
felfogta. Az absolutismus ro)n:iin szabadság, — a' kixáltsíigok sirján az

egyenlség tétetett le az uj éj)idot két sarkkövéül, 's még a' rémuralom
emberei is e' két eszme iirinííja alatt követí'k el a' jöv nevében vétkes

tulságaikat. Napóleon nem semmisité meg a' köztársasági szabadságot,

már tetemesen megszorítva vette azt által az anarehia kezeibh 'S hogy
a' veszteséget feledtesse, adott a' nemzetnek helyébe dicsséget, egy más
hatalmas rugóját a' nemzeti önérzetnek. Különben a' jiolgiirok magán-
viszonyaiban az egyenlséget meg nem ti'unadá, 's a' róla nevezett tör-

vénykönyvet is erre alapitá. - Azonban e' szót ,,Kestauratiu''' idegen
szuronyok irák Francziaország történetébe. A' Bourbonok trónja Lipcse
és Watterloo mezein, 's még anynyi más véres csatákon vívatott viszsza,

melylyekhez inind a' legégetbb nemzeti szégyen vala kötve. A' Bourbo-
noknak két kiváltságos rend — a' papság és nemesség — számüzetésökben
társa volt ; tehát osztályosul tekinté magát föléledt reményeikben is. A'
forradalom eltti állapot viszszakövetelése kilátszott magokviseletéböl.

Pedig az elkobzott javak a' középosztály birtokában valának, és sok ezer

kezekeu mentek keresztül. XVIIL Lajos ugyan a' számzetés, 's talán

Anglia példáján okulva, egy alkídmánylevi-let adottá' népnek, melylyben,

noha a' szabadság hítszatníil alig- \ (»lt egyéb, de mégis gyökeret vert az a'

nép szivében ; 's az ellenzék, mel) ly föh">tle rködék, bár számra nézve
gyér, de tagjai annál magasban állottak a' nép szeretetél>en. X. Károly
a' papság befolyása által vezetve, csakhamar kimutatá , miként a' régi

rendet minden áron viszsza akarja állítani. Az emigránsok kárpótlásul

milliárdokat kapnak. A' nemzetrség léloszlattatik. Daczára a' szabadelv
kamarai többségnek, Polignac hg. ministerelnkké lesz, egy olyly csökö-

nyös royalista , ki még a' chartára sem akará letenni az esküt. Elbb
nyilatkozványt a* reaetio érdekében mint e' férfiú, választani sem lehetett

volna. — E' merész fellépés után csapás csapásra következett. A'
követkamara 2il tagja egy elhirült feliratban a' ministerek elmoz-
dittatását kéri. Feleletül a' kamarák feloszlattatnak. Az uj válasz-

tásoknál a' 221-ek ismét gyznek. - Julius 26-dikán a" kormány
átlép a' rendelvényekkeli (ordonnance) kormányzás terére, 's titkos

í'zéljairól lerántja a' lepelt. — A' forradalom kitör, 's 3 nap alatt porrá
zúzza mindazt, mit a' restauratio 15 év alatt alkotott. Julius 30-dikáu

Laffitle lakásán tiO képvisel ülést alakit, 's a' Bourbon ház fiatalabb

ágából az orleansi hget Lajos Fiilöpöl elbb az ország fhelytartójává

nevezik, késbb augustus O-kái-a a' kamarák öszszehivatván, az alkot-
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mányiévél némi módositásai mellett , augustus 7-én egyszer kamarai
szavazás utján írancziák királyának választják el. Másnap egy szózat

jelenté a' népnek, ftogy a' charta ezenttd már imlóság leend. Ez igéret

lehetett akkor szinte, de értelmezése már akkor igen különböz volt.

Azok, kik a' chartában nem láttak egyebet, mint kiindulási pontot egy
okszer politikai tejldésre, természetesen egész más eredményre jutottak,

mint kik csekély módosításokkal ebben látták a' júliusi nyeremények
netovábbját. Lajos Fülöp állását könynyünek mondani nem lehet. Öt
forradalom, tehát a' nép akarata emelte a' trónra ; és mégis, hogy trónját

klmegtámadások ellen biztosítsa, ugy kellé Európa eltt bemutatni
magát, mint ki családi jog alapján veszi által az üresen hagyott trónt.

Csakugyan ilyly szellemben jelenté trónralépését az európai hatalmaknak.

E' részben czélját el is érte. De hátra voltak még a' gyztes nemzet
követelései. A' nemzeti politika, mit a' nép választottjától, a' ,,polgár-

királytól" követeltek, a' többség értelmezése szerint nem jelentett keve-

sebbet , mint : széttépni az 1815-ki szerzdvényéket ; viszszaállitani

Francziaország természetes határait ; 's megbszülni a' lipcsei 's watter-

looi emlékeket. Ezen kivánatok egyenes ellentétben állottak a' királynak
— mint látni fogjuk — követett ,,juste-railieu" politikájával, melylyuek
alapgondolata folytonosan a' körül forgott, miként biztosítsa családja szá-

mára minélinkább az uralkodást. — Az uj király az alkotmány reformja

iránt sem látszott több hajlammal viseltetni, 's a szabadelmü Bérand kép-

viselnek, ki a' charta átdolgozását magára vállalta, Guizot által nyilvá-

nittatá, miként e' lépését sohasem bocsátandja meg.

A' polgárkirály legels ministeriumábau mindenféle elemeket találunk.

Ott találjuk Giiizot Ferenczet a' belügy élén, — azon férfiút, ki Lajos F.

egész uralkodása alatt — két izbeni rövid megszakasztással — a' ministe-

fiumoknak folyvást tagja vala, 's midn 1848. február 24-én a' tuilleriák

kapuján kiment, hogy oda többé viszsza ne térjen, csupán ura sorsát

elzte meg ecry kevéssel. Guizot már XVIIT. Lajos alatt szolgált a' bel-

ügynél ; késbb az ellenzékhez szegdött ugyan, de elvei minden forra-

dalmi iránytól mindig távol tárták. Lamnrline ilylyen vallomást tesz

róla (Hist. de la Rév. de 1848.) ,,G. iró, szónok, és philosoph. Benne a'

jellem, a' szellem, a' talentum, még hibái és sophismái is antik szabásuak".
— Ugyanezen ministeriumban a' külügyek élén találkozunk gr. Maié
nevével, ki már a' császárság alatt rövid ideig ministeri tárczával birt, 's

a* korlátlan uralkodás h íxyámolának tartatott. A' közvéleménvnek mén;

akkor hatalmas hangja nem késett megtámadni az uj kabinet tagjait, 's

Lajos F. belátván, hogy addig legalább, mig ersebb állást foglalhat el

ft' népkövetelések irányában — engedményeket kell adni, a' kabinet élére

meghítta azon férfiút, ki a' júliusi trónért olyly sokat áldozott t. i. Laf/ítet.— De másfell mind a' belügyi tárczát Motitaiivet személyében, mind a'

külügyek vezetését Schasliaui tábornokban, olyly egyénekre bizta, kiknek
kész engedelmességéhez legkisebb kétség sem férhete. A' szakadás nem
Í8 maradt ki soká. A' külügyminister diplomaticus okiratokat eltitkol a'

kabinet fejétl. így nevezetcsen 18ol. mart. lu'íban a' Hécsben lév követ
Maison mar.«a] abhcü jelentése, miszerint az a'istri:ivali h:ihorut olkerül-

iietlcnnek nyilvánitá, — miután Austria, a' Frunc/iaország által kikiáltott
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,,non-interventio" elvének daczára nemcsak Modenába beküldte seregeit

az ottani forradalom elfojtására, hanem, mint a' következés megmutatá,

erejét Bolognában, 's az egész Romagnában felhasználta — csupán tör-

ténetesen jutott tudomására a' ministerelnöknek. Az ok, melylyel a' király

e' sérelmes eljárást menté — a' hallgatni-nemtuilás elleni óvatosság —
még inkább meggyzé Laffitte-ot mint a' tény miga, hogy viszszalépése

elkerülhetlen. Be is adá csakugyan lemondását, 's vele együtt lépett

viszsza két szabadelv tiszttársa is : Duponl de l'Eiire igazságügyi, és

Ménilhou oktatásügyi minister. Périer Kázmér, kit a' király most a' kabinet

élére állított; egyike vala azon tüzszellemeknek, kik egy eszmétl áthatva

lévén, azt végletekig viszik, 's annak valósításánál minden tekintetet

félretesznek. Ö egyetérte Lajos F. politikájának két sarkalatos elvével :

1. a' békeföatartása kivülrí, 2. a' rend megóvása bell. Programmját
következ politikai hitvallásban tévé le a' követi kamrában: ,,Az elvek —
úgymond — raelylyeket vallunk, a' júliusi forradalom elvei. Mi ezen elveket

a' magok tisztaságában akarjuk felmutatni, a' nélkül, hogy tulcsigázni vagy

gyöngiteni engednk. A' júliusi forradalom elve, következleg a' kormányé

is, raelyly eredetét onnan hozza le, nem a' lázadás ; a' júliusi forradalom

elve : törvényes ellenállás a' hatalomnak törvényellenes kihágásai ellenében.

Francziaorszáo;ot fölingerelték, mesrtámadták : Francziaorszáo; védelraezé

magát
;
gyzelme diadala volt a' jó ügynek, a' megsértett jognak. —

Tiszteletben tartása az esküdött hségnek, tiszteletbentartása a' törvény-

nek — ez elve a' júliusi forradalomnak, 's a' forradalom — emelte kor-

mánynak, — sem bel- sem külviszonyainkban ennélfogva nem szabad,

hogy erszakoskodás legyen kormányzásunk jelleme. Bell minden nyers

errei hivatkozás, — kivül minden lázadásra! felhívás megsértése Icendene

ezen elvnek. — Bell feladatunk eg-yszerü. Institutioink az 1830-ki charta

által rendezvék. Mit Francziaország kormányától megkívánhat , az :

tevékenység a' közigazgatás minden ágaiban. Szükség, hogy a' rend

fenntartva, a' törvény végrehajtva, a' státushatalom tisztelve legyen. —
Francziaország jogait kivítta ; Francziaország szabad; de a' rendetlenség

által megsznne szabad lenni ; mert rendetlenség elnyomás nélkül nincs,

és a' kormány, melyly amazt elhárítja, ez utóbbinak veszi elejét. — A'

külpolitika a' legszorosabb öszszekÖttetésben áll a' belpolitikával. Fran-

cziaország saját jogai védelmére felfegyverkezve, mások jogait is tiszte-

letben tudja tartani. ^li a' békét akarjuk, mivel a' béke szükséges a'

szabadságnak. Mi a' háborút fognók választani, ha Francziaország becsü-

lete 's biztossága fenyegetve volnának, mivel akkor a' szabadság is

veszélyben forogna. Nem fogjuk ugyan megtagadni legélénkebb részvé-

tünket az európai társulat elhaladó fejldésétl ; de sorsa saját kezeiben

van ;
— a' szabadságnak mindenütt a' néphez mértnek kell lenni. Minden

idegen felhívás a' szabadság megalapítására , veszélyes, és koczkáztatja,

a' helyett hogy elmozdít ná a' szabadságot. Francziaország a' világot

sohasem fogja másként a' szabadságra raeghíni, mint intézményei rend-

szeres kifejlesztésének, 's mások jogai iránti tiszteletének békés példája

által". — A' véo-czélbani minden öszszehangzás mellett e' nézetekben
• ••-II ~n ' •

tetemts eltérés mutatkozik azoktól, melylyekbl Lajos F. kiindult. Perier

a' trón jogait a' júliusi forradalomtól —Lajos F. a' Bourbonokhozi rokon-
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ságból hozta le. Pérlcr az alkotmány reiuleleteibeu megismeri a' királyi

hatalom korl:itait , mert mimlkettöben a' népakarat kifolyását látja ;
—

Lajos Fülöp ellenben a' királyi hatalmat íoló helyezte az alkotmánynak,

mivel meggyzdése szerint amaz ezen utóbbi eltt már létezett. — Egy
rögeszméje volt azonban Périernek, 's ez vala a' találkozási pont közte

és a' király között t. i. : hogy a' szabadságot többé nem tartá védelemre

szorultnak, ellenben a' rendet minden pillanatban veszélyezve látta.

Rémeket látván mindenütt, státusf'érfinak megbocsáthatlan elfogultsággal

félreismerte a' sokfelé mutatkozó nyugtalanságok okát. — Kereste azt

azon határozatlan forradalmi vágyakban , melylyeket a' dolgok uj rendé

ki nem elégített ; kereste forradalmi társulatok 's republikánus Irányú

lapok izgatásaiban, — csak ott nem keresé, hol a' valódi ok rejlett : az

ipar 's kereskedés pangása által elidézett nyomorban, 's a' türhetlen nagy

adókban. A" hajthatlan szigor, melylyel eíféle nyugtalanságok ellen föllé-

pett, higgadtabb férfiakat is elidegenite tle, 's csak a' republikánusok

majdnem jelentéktelenül gyöngévé vált pártját növelé. Ide tartozott 1831.

novemberben LyonhAu Francziaország elsrend gyárvi'irosában a' szegény

selyemraunkások felkelése, melylynek elnyomására Périer nem késett

ert használni a nélkül, hogy szive lett volna, a' baj okának elhárítására

közremunkálni. Külpolitikájában nem alap nélkül vádolják a' Périer

ministeriumot, miszcriut saját programmja elveihez sem maradt hü.

Avagy azt kívánta- e — szokták kérdezni — ,,Francziaország becsülete"

hogy Sebasliani tábornok, a' külügyminister, a' szerencsétlen lengyeleket

hiu Ígéretekkel addig csábítgatta a' tevékenytelenségre, míg nem végre

a' túlnyomó er ellenében minden késbbi feláldozás, és er-megfeszítés

hasztalanná ln. Midn a' hs lengyelnemzet bukását ekként végig nézte

Périer : látni kényszerült, hogy a' hollandi király követni akarja a' czár

példáját magának Francziaországnak határainál, az alig felszabadult

Belgium ellen. Most már a' tétlenséget nemcsak Francziaország becsü-

lete, hanem biztossága is tiltá. Sereget küldött tehát Belgiumba ; azonban

a' londoni tractatusok alkalmával Belgium legfontosabb érdekelt egymás-

után feladta ;
— mivel kissé makacsabb ragaszkodás nehezíteni fogta

volna a' jó egyetértést a' keleti hatalmakkal
;
pedig épen ezekben kereste

Lajos Fülöp politikája legnagyobb biztositékát a' béke fentartásának.

Még egyszer lángolt fel Périernél az, mit programmjában Francziaország

becsületének nevezett. Az egyházi statusban másotlizben interveniál

Austria. A' múlt évben ugyanis lenyomott Romagna újra felkel. rfA'e/í'iban

és Forlihiin véres r>szszeütközések. A 17. (íerfjelij scnnnint az 5 nagy-

hatalmasságnak 1831. május 21-kérli jegyzékében isajai\ltreíorm-enged-

vényeket megadná, készebb volt magát ismét Austria karjaiba vetni.

Erre Périer 1100 emberbl álló csapatot hajón Anconához szállit. A'

csa})at parancsnokai inkább személyes vállalkozó szellcmöket, mint kiszá-

mított haditervet követve, Anconát 1832. fcbiaiár 22-cn éjjel ügyes fogá>

következtében elfoglalják. De ez elfoglalásnak komolyabb következése a'

tény meglep voltán kívül alig lett ; a' minthogy, tekintve a' megszállók

csekély sz;imát, az egc.sz terv komolyan átgondolva alig is lehetett. Mind-
amellett hogy I't'iicr a' franczia ki)zépi>szlály gyöngéit ismerve anynylra

képcírt volt megnyc)-nl v./.t mint senki m;is : nem egy, igen kemény hurczot
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vala kénytelen kiállani a' követi kamarában. Ezek lassanként fökmészték

erejét a' rendkívül szenvedélyes, ingerlékeny státusférfiunak, 's talán

halálát is, melyly 1832. május 16-kán bekövetkezett, nagy mértékben

siettetek. Périer halála után a' király személyesen vévé általa'kabinetbcni

elnökséget, mit az ellenzék alkotmánytörésnek, 's a' ministeri felelsség

kijátszásának nem alaptalanul bélyegzett. Egyébiránt a' megürült belügyi

tárczát Montalivet volt oktatási minister vévé által, ennek helyére pedig

Girod de VAin volt kamaraelnök állittaték. Az ekként módosított kabinet

programmjául a' martius 13-ki rendszert —Périer rendszerét — kláltá ki.

Ennek ellenében a' követkamara szabadelv tagjai az anynyira híressé

vált, 's Connenin és 0. Barrot tollaiból íblyt „Compte-rendu" ez. iratban,

egyenesen küldik, 's az egész ország elé terjesztek a' sérelmeket, mely-

lyeket az eddigi rendszer a' júliusi forradalom elvein, 's az ország és

nemzet becsületén ejtett. E' téren maradva az ellenzék nevezetes hódí-

tásokat fogott volna tehetni magánál a' közép osztálynál ; de a' félelem,

melylyct a' republikánusok tettleges fölkelése okozott, viszszatérité ket
a' kormány zászlói alá. 1832. június 5-kén Franczlaország egyik legne-

mesb fiának, Lamarque tábornoknak, koporsója felett kezddött az els

küzdelem, melyly nem utczai szenvedélyek pillanatnyi következményéül

tekinthet, de melyly elvek fölött vivaték, 's Franczlaország jöv sorsa

fölött határozott. Ila ekkor a' nemzetrség ingadoz, a' júliusi trón végét

érendette, mert a' katonaság csupán amannak példaadása után támadá

határozottan meg a' torlaszokat, melylyek megöl a' köztársaság éltette-

tek.— Kik ezen harcz elidézésével a' korm;ínyt terhelek, adósak marad-

tak a' teljes próbákkal ; anynyl azonban igaz, miként a' gyzelem
kizsákmányoltatott minden mértéken felül. ]\íidön már a' csend 's nyuga-

lom helyreállt, tehát nem a' veszély elhárítása végett, hanem hogy a'

kormány ellenein kilehessen tölteni a' boszut : Paris ostromállapotba

tétetik. Hadi törvényszékek álittatnak, hogy elitéljék azon 1200 foglyot,

kik részvét gyanújával valának terhelve, — 's el mindazokat, kik ellen

vád Cineltetik, hogy szóval vagy Írással a' kltöirést elmozdították. Ilyly

körülmények közt, midn az ország képviselete öszszegyülve nem volt,

Franczlaország legfbb törvényszéke , az itéletsemmlsit szék kitn
bizonyítványát adá függetlenségének. A' haditörvényszékeket törvény-

elleneseknek nyilvánitá. Hatása az lett, hogy egy királyi rendelet az

ostromállapotot még azon nap rnegszüntcté. A' republikánusok elleni eme
szigor kiáltó ellentétben állt azon engedékenységgel, melylyet a' legiti-

misták mozgalmai a' kormány részérl tapasztaltak. Pedig ezen mozgal-

mak a' Fe/íf/ee-ban azon id óta, midÖn a' kalandos Berry herrzegn,

anyja a' bordeavx-'i hgnek, kinek javára X. Károly és a' trónörökös

lemondottak, ott megjelent, meglehetsen komoly alakot öltének. — Ezen
mozgalmak ellenében maga a' lakosság szabadelv része sürgeté az ostrom-

állapotot, de a' kormány jónak látta azt megtagadni. Csak most kezdek

belátni a' ministerek a' feleletteher nagyságát. Húzva halasztva ln a'

kamarák egybehivatása ; 's mieltt az ország képviselete öszszelne : a'

mlnisterek ti'ibbsége lemondását benyujtá. — Ekkor történt elször, hogy

az ország kormány nélkül vala hónapokig, 's a' lelépett ministerek csupán

ideiglenesen tölték be helyeiket. — A' király Dupin fállodalml ügyészre



332 Francziaország

foívlitíí szemeit, megnyerlietnl remélve általa az úgynevezett ,,tiers-

parti"-t, vagy íelllberalisok pártját, de a' liaditörvénytizékek Dupin jog-
fogalmait mélyen sértek ; azért, semhogy védelmökct elvállalja, inkább
elutasitá a' kecsegtet ajánlatot. Végre october 11-kén meghozta a' IMoni-

teur az uj ministerek nevét, — kik közt Soult marsai a' kabinet elnök-

ségét, 's a' hadügyi tárczát újra megtartván, a' külügyek vezetését

Broglie herczeg, Guizot barátja, 's az úgynevezett doctrinair párt egyik
kitn tagja, különben ügyes diplomata, és saját eszmékkel biró státus-

í'érfiu vévé át. Mellette az oktatásügy élén Guix-ot jelent meg ; a' pénzügy
Hurnann bankár kezeibe jutott ,

— végre belügynlinister lett Thiers,

elbb a' ,,National" ez. lap szerkesztségének tagja, — a' júliusi napok
óta több magas hivatalok élén, — 's azóta elbbi széls liberális vélemé-
nyétl a' doctrinairekhez közeled. A' pecsétr Barthe , a' tengerészeti

de Rigny , és a' kereskedelmi minister d'Argout helyeiken maradván.
Els gondja vala az uj ministeriumnak G2 pairt kinevezni, kik igen csekély

kivétellel, a' császárság , vagy a' Bourbonok emlékeivel léptek uj méltó-

ságukba. Igen kevesen voltak, kik, mint Gévard marsai, 's a' két tudo-

mányos nevezetesség Consin és Villemain, mérsékelt szabadelvüségökrl
valának ismeretesek. E' rendszabály meszszeható politikai jelentséggel

birt. Ugyanis X. Károly teremtményei a' pairkamarából kirekesztetvén :

's a' pairségnck örökösödés utjáni átrnháztatása a' múlt üléstblyam alatt

eltöröltetvén : a' törvényhozás ezen iiga tekintélyében fölötte alábbszállt;

— a' júliusi dynastia tehát jónak látta azt olyly egyénekkel ersbiteni.

kiknek szigorú royalis érzelmei támaszul szolgáljanak a' monarchiának a'

még várható küzdelmek között. — De továbbá minden franczia státus-

férfiak közt majdnem Guizot az , ki legmerészebb 's legmeszszebbható
tervekkel bir. O nem csupán a' politikai rendet változtatná meg, hanem
átszeretné alakitni a' társadalmit is, melyly eltte alajyában megromlottnak
tnik tel Francziaországban. Elre látván , hogy lesznek esetek, midn
nézetei nem fogják megnyerni a' követkamara többségét, ilylyenkorra

szükségesnek hivé birni egy tartalékert a' másik kamarában. Mi a' követ-

kamara többségét illeti : hogy az errei hatás csalhatatlan legyen, szükség

esetére még mindig fenmaradt Périer Kázmér két hatalmas eszköze, t. i. :

a' félelem, ezen mindig biztos ht a' közé})osztály szabadelmüségére, és

a' — dicsség. És ezúttal a' dicsség elize sem maradt el. Mert Lajos

Fülöp a' megnyitó trónbeszédben elmondhatá : ,,Seregünk, melyly nek
figyelmét csak vitézsége éri fel, e' pillanatban érkezik meg Anfircrp alá.

Mindkét fiam sorai között van"
A' dolog valóban hoszszas diplumatiai hányattatások után csakugyan

ezen stádiumra jutott. Fussuk végig a' történetet. Belgium a' júliusi for-

radalom által lelkesítve , megfeszité minden értejét, hogy Hollandiától,

melylyhez 1815. leginkább Francziaország ellenére csatoltatott, külön

-

választatását kivivja. A' nagyhatalmak Londonban tanácskozás alá veszik

ez ügyet. Viszszaállitani újra az elszakadt unlot veszélyes kísérletnek

l.itszék. Ellenben nem tévesztetett el szem ell azon szempont : Belgiumot
Francziaorsziígtól, melylyhez közös szok;i.s(tk, nyelv ugyanazonsága, egy-
forma <'rdi'k, vailiís, \s közi)s emlékek esatolák, minden áron eltávolitnl.

K/i'rt Belgium ngyan független, de scndeges statusnak nyiváulttatott. A'
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rokonszenv másutt kezde nyilvánulni, a' belgák Lajos Fülöp fiát, Ne-
mours hget a' koronával megkínálták, de amaz az ajánlatot , a' londoni

conferentia kívánatára viszszautasítá. Hogy Francziaország Belgiumban
minden esetre gyönge szövetségesre találjon : az 1831-ki január 20 és

27-ki protocollumokban olyly feltételek köttettek a' különváláshoz , mely-

lyek Belgium romlását vonandották magok után. E' feltételek azonban

tüstént Hollandia ellen fordíttattak, mihelyt a' belgák az Anglia által

a^inh Leopohlot elfogadák királyokul.Most a' megállapított pontok akként

módosíttattak a' nagyhatalmak által, hogy a' territóriumon kívül minden
egyébre vonatkozó kölcsönös követelések az érdeklett felek közti eligazí-

tásra utasíttattak. Fö nehézség volt azonban a' hollandi király által még
elfoglalva tartott várak kiürítése. E' részben az uj ministerium megalaku-

lása után alig 14 nappal Angliával fegyvei'es egyesség köttetik , Vilmos

királyt erszakkal kényszeritendö. November 5-én a' végrehajtás meg-
kezdetik. Franczia kikötkben minden hollandi hajók lezáratnak. A' cher-

bourgi franczía hajóhad Spifkeadnél az angollal egyesülvén a' hollandi

partok felé vitorláz, a' hollandi folyókat blokirozní. Gérard marsai 50,000

emberrel átlépi a' határokat, 's hoszszas akadályokat leküzdve az ant-

nérpi fellegvár ostromához készületeket tesz.

A' kamara ezen föllépésben csupán Francziaország anynyíszor emlege-

tett becsületének beváltását, 's a' franczia fegyverek eltt nyitott kitünte-

tési kedvez alkalmat, nem pedig Franczíaországnak díplomatíai meg-
aláztatását tekintvén, a' kormány jelentését kedvez hangulattal fogadá.

Egy esemény e' hangulatot majdnem föltétlen ragaszkodásig fokozá tud-

niillik a' király élete elleni els merénylet. Ugyanis , midn Lajos Fülöp
fényes kísérettel épen a' kamrákba akarna menni, az ülésfolyamot sze-

mélyesen megnyitandó , reá egy pisztolyból lövés intéztetik. A' kiltt

fegyver egy öszszerogyott n közelében megtaláltatott; a' n ersité,

mikéj) a' gyilkos karját, ki egy katona válláról czélzott, rántotta legyen

viszsza, de megnevezni 's leírni nem tudja. Kik gyanúból késbb befo-

gattak, próbák hiányában fólmentetének. Hogy ez eseménynek min
hatása volt még higgadtabb ellenzéki férfiakra is : eléggé mutatja Odil-

lon Barrot sajátságos felkiáltása. ,,Ilyly körülmények közt nincs többé

ellenzék! ,,valamint a' kamra változott hangulatának elegend fokmérje
az is , miszerint az elnök- választásnál a' kormány jelöltje , Laffitte 136

szavazata ellenében 234-el választatott meg; holott az elbbi folyam alatt

vetélytársa csupán 1 szótöbbséggel gyzött. ,,Innen magyarázható aztán,

hogy az ostromállapot iránt a' válaszfelíratban egyetlen roszaló szócska

sem ment be, mire természetesen sokat tn Thiers ékesszólása is. Általá-

ban criticus perczek közt Thiers volt kinézve a' kormány szónokául,

noha az iránta kimutatott bizalmatlanságból tapasztalnia kellé , miként
véleményével elszigetelten áll. jNIajdnem minden fontosb teendi a' bel-

ügyi ministeriumnak ugyanis a' kereskedelmi tárczához lnek csatolva,

midn pedig Thiers panaszára nekie tárczacserélés ajánltatott dWrgoul-
val, a' kercskedehní ministerium ismét régi korlátai közzé szoríttatott

viszsza.

Azon törvényjavaslatok, melylyékkel most a' kormány föllépett, ugy
szoktak tekintetni rendesen, mint sarkkövei azon rendszernek, melylyet
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a' kabinet jolentékenvcbl) tnn;;jaitól ,,(loctrlnair" névvel kezdenek elne-

vezni; ámbár mélyebb t'ürkészés után kitnik, liogy mindezen rendszabá-

lyok felsbb akarat szüleményei, 's csupán kifolyásai valának azon dynas-

tiai politikának, melylyet Lajos Fülöp ,,juste-milie" névvel maga keresz-

telt meg; azon politikának, melyly Laffifte lelépteig ersödési korát élve,

örömest rejté el valódi alakját, Périer óta azonban erejét érezve mindig

nagyobb nyiltsággal tört el , 's melylynek a' doctrinarek legfölebb ié

nagyon engedékeny eszközei valának. Különben is az ugy nevezett doc-

trinairek, sem elkülönzött philosopliial felekezetet nem képezének, sem
a' politikában saját iskolát nem alkolt:ik,'s köztük és szabadelvbb ellenfe-

leik között a' különbség legfölebb abban álla, liogy mig ezek a' júliusi

forradalom elveit szabadabb, folytonos fejldésben kívánták képviselve

látni, az utóbbiak nagy része ezen fejldés irányában bizonyos liátratartó

állásba tévé magát. Mi különösen Gui<,of-t illeti politikai rendszerében,

ugy látszik az angol constitutionalismus lebegett szeme eltt, miképen az

a' parlamenti reform eltt létezett
;

politikai elszeretete azonkívül a'

vagyonos középosztály iránt világosan kitnt, miben mind a' király poli-

tikai rendszerével, mind a' kamarai többség nézeteivel meglehetsen talál-

kozott.

Mindenekeltt egy törvényjavaslat vitetett be a' pairek elébe, melyly

elfogadtatván, jövre az ostromállapotot tíu'vényes rendszabálylyá vala

emelend. Azonban magok a' pairek vonakodván azt lényeges módosítá-

sok nélkül elfogadni, e' körülmény intés gyanánt szolgált a' kormánynak,

's javaslatát nyugodni hagyá. Ezt követte a' ministerek felelsségérl!

törvényjavaslat, melyly azonban épen az ellenkezre látszott számítva

lenni. Végre : a' vidéki és tiij- érdekeknek a' departament-okbani képvi-

seltetésérl alkotott ti>rvényjavaslat elfogadtatott ugyan , de lényeges

módosítást szenvedett. Ugyanis a' restauratio alatti provinciális tanácso-

sok helyére a' lakosság által választott egyetemes gyülekezetek állíttat-

ván, noha a' közioazíiatásbani részvét körükbe nem tartozandott. 's csu-

pán tanácskozási szavazattal valának birand(')k, mégis a' ministerunu ezt

is hasonló szk választási alapra kívánta felállítani, mint a' min csekély

szám az országos érdekek képviselhetésében részesittetett. Azonban a'

követi kamra ezúttal az országos választókra a' charta által megállapított

számra 210,000-en túlterjeszkedve, 345,000 vidéki választóban állapo-

dott meg. Hogy a' kormány ez eredményt is megsemmisítse, nem kiddé

által a' pairekhez ezen törvényjavaslatot, remélve, hogy majd feledésbe

menend.
Sokkal kedvezbb fogadtatást nyert Broylie hg. külpolitikája. A' hg.

nézetei sokakban találkozának a' királyéval. így p. megegyezett mind-
kett abban , hogy Francziaországnak klhatalmakhozi viszonyaiban

saját érdekeit kell venni zsinórmértékül , nem pedig azon elszeretetet,

melylyet a' fejld szabadabb institutiok iránt érez. IMindemellett a'

kiindulási pont felette különböz vala. Lajos Fülöp a' békét a' hatalmak-

kali jó egyetértés árán, ez utóbbit pedig Francziaország uíinden klbe-
i'olyásának feláldozásával is kész vala megvásárolni, csakhogy bell a'

rendet fentarthassa. A' herczeg is akarta a' békét, csakhogy ezt Frauk-

liuii hiilabuiiia kisiínta ala|)Itani, tehát a' franc/.ia kfilbefolyást lehctHÓ-
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gig tágítani. E' czélra egyedüli útnak látszék eltte az angliúvali szövet-

ség, mig a' szárazföldi hatalmaktól e' részben keveset remélt, minthogy

ezek szerinte, sohasem volnának a' forradalommal teljesen kibékülendök.

Frankhon pedig Angliával egyesülve szembeszállhat egész Európával. —
A' britt szövetségnek azonban egy föltétele volt : keleten ellenállni a'

mindinkább terjed orosz befolyásnak. A' hg. e' föltételt szintén vévé,

"s már is olyly határozott hangú jegyzékeket váltott, hogy a' király meg-

félemlett belé, 's ellenrködés és ellensúlyozás végett Sebostmfu tábor-

nokot tárcza nélküli ministerül a' kabinetbe voná. Broglie hg. számitását

igazolni látszék a' süker Belgiumban. Az európai háboi'U majdnem kike-

rülhetlennek látszék, mihelyt az els ágyú Antwerp eltt mcgdördülend.

'S a' porosz király fenyeget manifestumát tekintélyes ervel támogatá a'

belga határszéleken. Mindamellett az ostrom csakugyan megkezdetett, 's

23 napi hsies védelem, 's még hsibb támadás után a' hollandi rség kény-

telen vala magát feladni a' nélkül, hogy Hollandiának vélt szövetségesei

érte valamit tettek volna. Az ilyly eredményeknek köszönheté a' hg. termé-

szetesen, hogy a' kamrában olylyforma nyilatkozatai is elnézést nyertek,

mint a' minben X. Károly letételét jogtalan cselekménynek bélyegzé.

1833. júniusban Thiers egy jelentéssel lépett a' követkamra elé, melyly

valósítása esetére minden ostromállapotot fölöslegessé vala teend. A'

jelentés tárgyazá Paris mcgersitcsét, melyly egyes pontokon már 1831

óta megkezdetett. Nevezetes miként rázta le ez alkalommal a' törvény-

hozást nyakáról a' kormány, hogy huzamosb idre szabad kezet nyerjen.

1833. april 25-én berekesztettek az 1832-ki ülések, megszavaztatván az

1833-ki költségvetés. Másnap, minden formaság nélkül megnyittatik a'

parlament 1833-ra, csupán azért, hogy egyéb tárgy nem is lévén, az

1834-ki budget megszavaztathassék, 's igy a' chartának is elég legyen

téve. Csak ezen elzmények után hozatott fel a' megersítési terv, mely-

lyet egyébiránt a' költségvetésbl óvatosan kihagytak. Az ellenzék nem
késett megtámadni a' bejelentett rendszabály gyenge oldalait. Kifejte-

tett, hogy a' külhatalmakkali öszszeütközés az elzmények után, 's a'

követett ])olitika mellett, tul esik a' lehetség határain. A' belga hadjárat

bevégezve, 's a' szárazföldi hatalmakkali jóegyetértés nem zavartatott

meg. Ancona folyvásti megszállvatartása , noha a' franczia névnek becsü-

letére nem igen válandó feltételek alatt, kinyerte a' római szék beleegye-

zését. Ilyly feltételek valának például : hogy a' háromszín zászlók a'

sánczokróí eltiltattak; hogy a' polgárok, kik a' francziák bemenetele által

elragadtatva nemzetrséget alakitni bátorkodának, elitéltettek, 's a' fran-

cziák szemelátára gályákra hurczoltattak. Az engedékeny politika egyéb-

ben is mindenütt gondosan kikerülte az öszszeütközés lehetségének
még csak látszatát is. A' lengyel menekültek, habár szállást és szk ellá-

tást kapva, szigorú félügyelet alatt tartatnak. Azon 430 lengyel tisztnek,

kik az 1833-ki april hóban a' németországi forradalmi párt által készített

mozgalmak hírére a' határokat átlépték , a' viszszatérés megtiltatott. A'

lengyel ,,National-comité" a' Muszka czár legels felszólítására a' fvá-
rosból kiutasittatott. Mindezekbl tehát kimutattatott, hogy a' fváros

megersitésének országvédelmi szempontból értelme nincs, 's egyenesen

a' pártok bens manifestatioi ellen van iránvozva.
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A' júliusi ílynastiának ez idben két ellenséges párttal volt dolga, a'

legitimisták, és a' republikánusok pártjával. Ezek közöl az els teteme-

sen alábbszállott a' Berry herczegnn elkövetett botrány, mondhatni

morális megsemmlsités (Ua. Miután t. i. a' herczegn csapatai szétveret-

tek, maga darabig a' Vendéeban lappangott.Az ügyes Tkiersnok egy áru-

ló segélyével sikeridvén kitudni menhelyét, a' herczegn kézre keritte-

tett, 's Blaye fellegvárba záratott. Fogsága alatt kényszcritve ln azon

vallomást tenni, hogy több id óta titkos házasságban él. E' vallomáshoz

azon körülmény is járulván , miszerint a' hgn fogságában egy leányt

szült : erkölcsi élete 's párthiveire gyakorolt hatása egy csapással meg
ln semmisítve: 's így ártalmatlanná tétetvén, egy hadihajón SicUiába

haza küldetett. — A' kormány készületei ^tehát komolyan alig ezélozhat-

tak másokra, mint a' republikánusokra. És valóban e' párt egy id óta

félelmes arányban kezde gyarapodni. Mig a' polgárkirály népszersége

a' höponton állott , e' párt a' clubokba viszszavonulva, titkosan szövé

terveit. De egy id óta a' középosztálynál némi hidegülés elmagyarázhat-

lan jelei valának észrevehetk. Az esküdtszékek nem gyámoliták a' kor-

mányt elég hévvel a' sajtó ellen megkezdett üldözésekben , mihelyt ezen

üldözések republikánus lapok ellen valának intézve ; mig ellenben a' legi-

timista sajtó legcsekélyebb vigyázatlansága bennök tulszigoru bírákra

talált. E' körülmény bátorítólag hat; a' clubok zászlóik alá toborzani

kezdenek, az ifjúság, sereg, 's a' munkás osztály kebelébl. Úgyhogy a'

két republikánus társulat t. i. ,,az emberi jogok egylete" 's ,,a' népbará-

tok szövetsége", az e\sö Cavuignac, a' másik Marrast által alapítva, az

1833-ik év közepén már 10,000 tagnál többet számlált kebelében. A'

kormány e' gyarapodást rköd szemmel kísérvén, miután szándoka volt

nem megelzni, hanem fejökre viszszasujtani a' csapást : a' fvárosban

100,000 nemzetr- 's G0,000 rendes katonával várta készen a' megtáma-
dást. E' mellett Páris megersítése egy év alatt bcvégzettnek tekintetett.

Csakhogy a' kormány ezen kedvencz tervétl mindinkább kezde elfor-

dulni a' közvélemény. A' fáradhatlan ellenpárt kitürkészé , mikép e' terv

a' restauratio hagyománya. Katonai szempontból bebizonyíttatott, hogy

ez ersítvények által egész városrészek tétethetnek kevés })ercz alatt

hamuvá 's a' t. A' júliusi események évnapján tartott katonai szemle

komoly leczkét adott a' kormány férfiainak. ^líg Napóleonnak a'Vendóme
piaczon viszszaállitott szobra eltt sürün hangzott a' császári korszak

viszhangja, a' ,,vive Tempereur" kiáltás, 's mellette a' polgárkirsily csu-

pán igen gyéren éltettetek : addig a' nemzetrség sötéten hallgatag

soraiból fenyegetleg emclkcdének ingerült hangok: ,,le az ersitvények-

kel!" A' numka valóban fel is függesztetett. A' kormány elhatárzá köz-

vetve hatni a' közvéleményre. A' félelemgerjesztés legbiztosabb módnak
látszók. A' fentebb érintett két republikánus társulat fbb tagjai befogat-

tak, vádoltatván , miként a' július 28-ki seregszemle alkalmával lázadás

elidézésére tettleges léi)éseket tettek. A' vizsgálatból olyly tények jöttek

napfényre, mclylyck ellen a' íenálló törvények szigoriit aikahnazni nem
lett volna nehéz feladat. így p. hogy a' szakosztályokban a' társulat tag-

jai csapásra készen jelentek meg, 's indulásra csak az igazgató választ-

;niinv cgv intés('( \ árták , hogy az állományban küliWi állodalniat képez-



Lajos Fülöp alatt. 337

nek, saját hatóságokkal , költöégvetéssel, köztársasági csapattal, 's a'

„Tribüné'* ez. hírlapban saját Moniteurrel is birnak. De a' kormány a'

helyett , hogy e' tényekre szorítkoznék, megmarada elbbi vádja mellett.

A' vádlottak tehát egész bátorsággal felelék, miszerint fegyverben voltak

ugyan , de csak azért , mivel ha a' nemzetrség és sorkatonaság között a'

tapasztalható feszültség következtében öszszeütközésre került volna a"

dolog : azon esetre készen voltak határozatukkal , hogy az elsk részére

álljanak. Az esküttszék tagjai , nemzetrök különben is mindanynyian, o'

nyilatkozatban semmikép sem birták az állam elleni vétséget belátni , 's

igy lön , hogy dec. 22-én mindanynyi vádlottak fölmentetének.

Másnap, december 23-án 18o3-ban a' kamrák ülései megnyittatván, a'

trónbeszédben a' rend felforgatói ellen éber vigyázat ln ajánlva, raig

ellenben a' válaszfelirati viták közben a' szószékrl respublikái hitval-

lások hangzanak le. Voyer d'Argenson, Atidry de Puyrwveau, és de Ludre
határozottan nyilvánítják ebbeli érzelmeiket, nyiltan kimondván, miként

a' jelen kormányzati formának hséget esküttek ugyan , de csak a' nép-

fónség tiszteletbentartásának feltétele alatt, tehát addig, mig a' nép a'

jelen kormányzattal meg van elégülve. Maga az sz Lafayefte kinyilat-

koztatá, hogy , ki egész életében fC szabadságot védte a' monarchia
ellen, most sem fogja ez utóbbit amannak rovására pártfogása alá venni.

Másfelöl a' kormány is elretartott a' kimért vonalon , melylyen ellenfe-

leivel élethalálra vala megvívandó. Legels csapása az utczai iratok áru-

lása ellen vala intézve. Nem boldogulván rendrségi elz rendszabályok-

kal, raelylyeknek republikánus lapok szerkeszti, mint Rodde, a' leghatá-

lyosabb demonstratiót tevék ellenébe, midn utczai lapárus öltönyben

személyesen osztogaták a' betiltott iratokat az öszszesereglett tömegnek:

a' ministerium törvényben adata meg magának ezen megszorító hatalmat

a' republikánusok merész föllépése által megdöbbentett kamrai többség

által. — Komolyabb következmény volt ennél a' társulatok ellen inté-

zett törvényjavaslat, mert ezáltal vettetek meg a' bekövetkezett polgár-

háború alapja. E' rendszabály állítólag csupán a' republikánus társulatok

ellen lett volna intézve , de valósággal raegtámadá az gyökerében magát
a' társulati jogot, megtámadá azt kiméletlenebbül, mint a' császárság vas

keze és a' restauratio nemzetellenies politikája; mivel a' rendrség el-
leges engedélye nélkül már 20-nál kevesebb számú egyéneknek sem lehe-

tett bárminem társas öszszejö vételeket tartani. — Külöiibséget tett

továbbá e' javaslat a' társulatok által elkövetett politikai vétségek, 's a'

státus bizottsága elleni bntények között; csupán az elsbb reudeket
hagyván meg köztörvény szerint az esküttszékek illetségi körében , az

utóbbiakat pedig, miután az újonnan átdolgozott chartába XV^III. Lajos

alkotmánylevelébl egy ide magyarázható czikk becsúszott, a' pairekhez,

tehát kivételes 's állásánál fogva nem független törvényszék elé utasítván.

Egy merész kísérlet, melylyhez a' franczia demokratia is reményeit

köté, olyly czélból gyámolitva , hogy az európai béke megingattassék, 's

általános háború törjön ki, de a' melyly teljesen meghiúsult , felette el-

segité ezen repressiv rendszabályok keresztülvitelét. Ertjük az 1834 elein

szerepét lejátszott savoyai hadjáratot. A' vállalat lelke Mazzini volt, a'

„fiatal Itália" alapítója, melyly társulat Oolaszország egységét 's függet-

Vj h. hm. Tár. lII. köt,

'
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lenségét tzte ki jelszavul. A' kivitel élére Romarino tábornok álliítatott.

Vele mintegy 1 00 lengyel, olasz, és német menekült indult meg a' savoyai
határok felé. A' terv szerint késedelem nélkül a' í'öváros, Chumhéry falai

közé kellett volna sietnie. Romarino idzött, 's magaviselete a' ,,giovine

Itália*' által árulásnak bélyegeztetik. Semmire sem boldogulván , egy
másik olasz hadláb is, melyly les Echelles felöl vévé indulását, egy szál-

longó csapat által a' határokról könynyen viszszavettetett.

Egy kamrai interpellatio ut;in , melylyben Salverle követ szemére veté

d'Argout ministernek , miszerint egy utczai iratosztogatás miatt keletke-

zett népcsoportozatot nem eléglé meg a' municipalörség által szétoszlatni,

hanem átöltözött rendrségi szolgák által furkósokkaí veretett szét, rá-

került végre a' sor a' társulatokat megszoritó törvényjavaslat tárgyalá-

sára. De Ludre képvisel azon kihivó szavai, hogy az emberi jogok egv-
lete a' kormány ellen nem esküszik öszsze, mivel elég ersnek érzi magát
vele nyilt csatában szembeszilllani, a' többségre megdöbbent hatást tn.
Hiában mutatá ki Odilon Barrot ezután , hogy társulati szabadság nélkül

mind a' szabad sajtó, mind a' választási szavazatjog mer agyrém; —
hiában kiáltott fel a' legitimista Berryer : ,,Egy forradalom 4-ik évében,

melyly a' szabadság nevében küzdeték, nem létez szabadság, melylyet a'

ministerek illetetlenül hagytuk volna; — hiában mutatott a' ministeri

padokra Garnier Pag's , feltárván hogy GniZ'Ot évek eltt ilyly czim
társulatnak : ,,Aide-toi et le ciel t'aidera" tagja volt, 's hogy Burthe , a'

törvényjavaslat szerkesztje n'szt vett a' ,,Carbonari" titkos társulatban,

mind hiában ! — GuizyOt és Thiers, amaz több epével , ez fényesebb szó-

noklattal a' szabadelv párt fejére szórták viszsza a' vádakat, 's a' több-

ség a' törvényjavaslatot 14 naj)i vita után módositvány nélkül elfogadá.

—

A' szükségeseknek itélt rendszabályok iránti minden látszólagos öszhang-
zás mellett, a' kabinetben már ekkor meszszeviv nézetkülönbség ural-

kodott. Thiers azokat inkább alkalmi sürgsség szempontjából látszók

felfogni , 's általok egy átmeneti dictaturát képezni , melylynek ótalma
alatt a' tömegnek ideje 's alkalma legyen a' politikai érettség magasb
fokát elérni; G«í50/nál ellenben mindez inkább akként tnt fel, mint
kifolyása egy átgondolt rendszernek, melylynek alapeszméje : a' közép-
osztályt kizárólagos uralkodásra juttatni, 's védelem alá venni a' vagyon-
talanok ellenében.

De a' király és Broglie hg közt még nagyobb volt a' szakadás a' kül-

ügyek vezetésére nézve. A' török porta és Mehemed Alt között kitört

háború az északi nagyhatalmat egy lépéssel ismét közelebb juttatá Kon-
stantinápoly rég óhajtott birtokához. A' koniahi véres csata után (1833
elején) Mahmud császár kényszeritvc látta magát a' veszélyes muszka
segítséghez folyamodni. Broglie hg, noha a' két hadakozó fél közt mind-
végig ingadozó politikát követve, az orosz befolyásnak hat;iro/.ottan ellene

kivánt dolgozni , 's erélyes tartása a' király juste-milieu politikájával nem
egy Ízben kellemetlen öszszeütközésekbe jött. E' miatt elkedvetlenedvén

a' hg, vlszszavonulására várta az alkalmat, és az alkalom nem is késett

soká. Ugyanis 1 8.') 1- ki július 4-én az északamerikai egyesült státusokkal

bizonyos egyességre lépett a' Iranczia kormány, uielyly szerint amannak
25 millió franknyi pótlást kötelezett le a' xsapok'ontól szenvedett károk
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megtérítése fejében. Minthogy ezen öszveg a' kamrai vizsgáló bizottmány
véleménye ellenére 12 millióra nem szállíttatott le : a' javaslat csak most
lön a' kamrába behozva. Azonban a' töbl>ség pénzügyi dolgokban nem
akart olyly ministerialisnak mutatkozni, mint a' politikai kérdéseknél.

April l-jén a' javaslat elvettetett, 's ez alkalommal ligBroglie ésSebasltani
lemondásaikat benyújtották. — A' külügyek tárczája ekkor de Rigny volt

tengerészeti ministerre, ezé pedig , minthogy Roussin admiral jobbnak
látta elbbi követségi helyén Konstantinápolyban maradni, az sz Jacob
admiralra bízatott. Kevéssel ezután Argont és Barthe is megváltak tár-

czájoktól, az els átengedvén helyét Thiersne^, ki is utódjául nyeré a'

tehetségdús i^u Duchátelt Guizot iskoláj.íból , a' második pedig Persil

állodalmi fügyésznek, ki a' republikánusolaiak olyly epés üldözjévé lÖn.

A' társulatok elleni törvény egész Francziaországban sehol ingerültebb

kedélyekkel nem találkozott mint Lyonhaw. Itt a' csapás nem csupán a'

politikai egyesületeket érte , melylyekkel o' város szinte be vala hálózva,

hanem érte az iparosok egyleteit is. Ezi k közöl a' mutuellisták egylete

csak közelebb adá erkölcsi hatásának megdöbbent példáját, a' midÖn a'

gyártulajdonosok és munkásaik között ténforgó árszabási versenygés
miatt anynyi ezer kezek munkáját képes volt felfüggeszteni február 12-tl
egészen február 22-ikeig. A' társidatok eiíeni törvény köztudomásra jut-

ván, a' mutuellisták nyilvánítják, miként uz önkény eltt meghajolni nem
fognak , 's magokat legdrágább joguktól megraboltatni nem engedik.
Másfell a' republikánus társulatokhoz szorosabban csatlakoznak. April

9-kén hat mutuellistafnök törvényszék eiébei állítása alkalmával a' pol-

gárháboi'ú megkezdetik , "s hatnapi vérfauylaló jelenetek után a' minden
rend 's egybetuggés nélkül harczoló republikánusok 'g munkások Icvere-

tésével fejeztetik be. A' lyoni események liirére Paris is hasonló jelenetek

színhelyévé ln. Itt a' vezetk ellenére elszánt rajongók kezdik a' megtá-
madást. April 14-én azonban az utolsó torlaszok is bevétettek. — April
15-én , midn Lyonban az utolsó lövések történtek, Persil, kit a' közvé-
lemény azzal vádol vala, hogy a' katonaságot, midn az a' torlaszokat

meg akarná rohanni , arra inté, hogy ne csináljon foglyokat, hanem mé-
szároljon le mindent, a' kormány nevében egy javaslatot tett a' ház asz-

talára, melyly dracoi büntetéssel vala sújtandó a' fegyverek eltitkolását

's felsbb engedély nélküli használatát. M:ísfell a' hadügyminister 35,000
embert kér a' sereg létszámának 360,000-rei kiegészítése végett. Végre a'

Moniteurben a' pairek ítélszéke öszsze ln állitva 's utasitva , hogy a'

lyoni felkelk, párisi lázadók's Francziaor-zág akármelyly pontján hasonló

mozgalmakban részeseknek talált egyének ellen eljárását kezdené meg.
(Lásd : Áprilisi nyugtalanságok és per.)

Ez utóbbi rendelettel megkezdetett az önkény útja. Ellene szólott a'

gyakorlat is. Sem a' restauratio — az 1820-ik aug. 20-ki öszszeesküvést

kivéve — sem Lajos Fülöp a' vendéei fölkelést és a' júliusi nyugtalansá-

gokat nem utasítá annak idejében a' pairekhez. — Azonban az ellenfél

le vala verve, elnémítva. A' kormány a' gyztes fél jogaiban hitte magát.

Csupán egyes bátor szózatok eraelkedének ellene. Leydel tábornok, Sal-

verte , Garnier Pagés , Pagés, (de l'Arríége) 's a' legitimista Lamartine

elég bátorsággal birának megtámadni a' kormányt, hogy a' júliusi forra-
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dalom által keltett remények meghiusitása 's az adott ígéretek nem telje-

sítése által maga idézi el a' forrongást , melyly kétségbeesett kitörések-
ben keres magának rést.— ;Vült:ik, kik rült gondolatnak nevezek veszély
ntáu szaporitui a' hadsereget. ^Vz aggBertrand tábornok, midn a' lefegy-

verzési törvény tárgyalás alákerült, keser panaszra fakada, mondván,
hogy a' népet meg akarják becsteleniteni , megfosztván azt azon fegyve-
rektl, meíylyekkel a' jnhusi napokban olyly hösileg és olyly nemesen élt.

A' júliusi dynastiaért anynyit áldozott, e' miatt hitelében is megingatott
Laffitte a' megsértett önérzet hangján monda , miként vannak fegyverei

még a' júliusi napokból; meglátja, ki fogja azt tle elvenni. Mind hiában!

Az átmeneti dictatura eszméjébe szerelmes Thiers megdöntött minden
ellenokokat , mig Persünok a' szabadelv ellenzékre szórt vádjai Odilon
Barrot, 's a' tömegesen fölkelt baloldal által méltó nehezteléssel utasitta-

tának viszsza. Ilyly idket nem élhete soká túl a' nemes öreg, kinek neve
egy emberkoron át a' szabads:ígharczok jelszava volt , ki a' júliusi, mint
az 1789-ki forradalom alatt a' nép élén állott, 's befolyása által a' dolgok
uj rendét megalakítani segité. Lafayetle , a' két világ hse, meghalt 1834
május 20-kán hónapokig tartott betegsége után. Kevés napok múlva a'

kamrák feloszlattatának. Öszszehivatásuk ezélját betölték, 's a' kormány
siete felhasználni a' kedvez pillanatot , midn a' középosztály egészen a'

gyzelem benyomása alatt , szintolyly könynyen vezethet kamrákat
hozand öszsze, min az elbbi törvényhozás vala.

Mig bell a' királyi hatalom ekként terjesztetek : Lajos Fülöp a' kül-

politikát személyesen vezetvéa, a' dynastla megszilárdításán iparkodott,

végre kereste a' saint jamesi kabinet barátságát , de nem olyly czélból,

mint Broglle hg , hogy t. 1. az alkotmányos nyugat ekként ellensúlyozza

az absolutistlcus keletet , hanem , hogy a' szárazföldi hatalmaknak meg-
mutassa, miként szövetségöket, ha kell, nélkülözni is tudja Francziaor-
szág. — A' britt szövetség ezen politikára nézve gyümölcsét meg is

termé. Ennek paizsa alatt ln megszilárdítva a' forradalmi trón Belgium-
ban , Francziaország elbástyiija észak-kelet felé , melylyet Lajos Fülöp
nem késett aztán családi érdekébe vonni az által , hogy legidsb leányát
Leopold királyhoz adá nül. Délkeletre szinte ilyly bástyául vala szükség
Schiceiczra. Ezért a' korábbi arlstocratiai kormány megbuktatásában
mindenütt kilátszik Francziaország keze, de a' mit angol gyámolitás nél-

kül alig fogtak volna olyly nyugodtan nézni a' keleti hatalmasságok. Még
Spanyolország vala hátra délen , és a' pyrenaei félsziget állapota ez id-
ben olylyan , miként Anglia szövetségét szintén felhasználva könyny
munka leendett a' két szomszédországot megnyerni a' constitutionalis-

mus elvének.

Mind Portiigallia, mind Spanyolország ez idben öröködési háborúba
vala bonyolódva. Az els 17. János halála óta, a' midn idsb fia Doin
Pedro kénytelen lévén választania' brasiliai és portugál trón közt, az elst
magának megtartá, az utóbbit pedig leánya dona Maria -által kívánta
elfoglalva látni, kinek jogait azonban a' rcgenssül kinevezett Doni-Miyuel
bitorolta. Spanyolországban Vll. Ferdinándnak 18.').}. sept. 29-kén tör-

tént halála óta hasoid(') okból szinte polgárháborn dühinígiUt. A' prag-
nmtica sauctio erejénél fogva trónra emelt gyeruiek habdia 'd anyja
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a' Bourbon házból való Maria Christina ellenében követelöleg lépett fel

Don~Carlos infans, hivatkozva a' Bourbon házból való Spanyol királyok

által behozott saliai törvény séi'thetetlenségére. Itt és amott a' harcz nem
csupán ugy tnt fel mint személyes érdekek harcza, hanem mint elveké

is egyszersmind. Dom Pedro Portugálnak alkotmány levelet adott ilngol

minta szerint, 's az alkotmányos hatalmak segélyét hivá fel, mig öcscse

Dom-Miguel, eskedt ellensége minden divatos chartának, lelkébl despo-

ta, tulmonarchicus államok segélyére támaszkodék. Hasonlókép Spanyol-

országban Marfinez de la Bosa kormánya óta a' franczia alkotmány min-

tájára kiadatott az ,,Estatuto reál*' mig Don-Carlos ügyét Dom-Miguelé-

vel köté öszsze, 's mindkett az absolutisticus párt által gyámolittaték.

Mindkét ügy saját viszontagságos phasisaira hagyatván darabig : végre

1834. april 22-én létrejött az elhirhedt négyes szövetség. (Quadruple-alli-

ance) Francziaország, Anglia, Spanyolország és Portugál között, melyly-

ben noha a' szerzdés beti csupán a' bitorló Dom-Miguel, és a' trónkö-

vetel Don-Carlos Portugálbóli kizetésérl szóltak, mindazáltal akkor

egész Európában ugy vétetett , mint biztosítása az alkotmányosságnak

a' pyrenei fél szigeten. A' következés megmutatá , miként Lajos Fülöp

itt is csupán a'dynastiai érdekpoHtikáigenielkedék föl, 's csupán anynyit,

's olyly alakban igért, hogy azt szükség eeetében viszszavehesse. Vannak,

kik épen a' spanyol ügyben követett kétszinü politikának tulajdonítják

Soult marsainak a' történtek után nem sokára következett viszszavonulá-

sát a' kabinet elnökségétl. Anynyi igaz, hogy Dow-Car/os Londont, hová

Portugálból kiszorittatva menekült, július 1-én hirtelen odahagyván. Pa-

ris és Bordeaux városokon keresztül Spanyol Navarrába bement, de hogy

ezen ut Lajos Fülöp tudtával 's gyáraolitása mellett történt volna, erre

hiányzanak a' bizonyítékok ; azonban a' marsalt minden esetre fölötte

sérté azon körülmény , miszerint a' trónkövetel érintett átutazásáról

szóló távirati sürgöny vele csupán 3 nap múlva közöltetett, 's viszszalé-

pésében ha nem is egyedüli oknak, de mindenesetre megragadott alka-

lomnak tekinthet.

Soult helyére Gérard marsai hivatott meg a' király által a' kabinet

elnökéül, ki noha nem státuyférfiu, az ajánlatot elfogadá. Az aug. 31-re

öszszehitt kamrák a' kormány uj gyzelmét hirdetek. Mindamellett Gér-

ard marsai ministerelnöksége sokáig nem tarthatott. Azon nézetbl indul-

ván ki, miszerint a' veszély legyzése után a' szigorú rendszabályok ideje

lejárt, 's a' kormánynak más térre, a' szabadelv reformok terére kell lép-

nie : a' rendszer változását egy minél szclesb kör anmestiával akará

megkezdeni, éreztetvén a' kormány kegyelmét azon számos szerencsétle-

nekkel, kikkel 6 hó óta a' nyilvános börtönök telve valának. Miután

azonban nézetét keresztül nem viheté, october 29-én beadá lemondását.

Es most egy jelentékeny, színfalak mögötti harcz kezdödék a' király, 's

az october Íl-i kabinet, st illetleg a' kamrák között. A' ministerium

jelentékenyebb tagjai , hogy a' személyes politikának annál ersebben

ellenállhassanak, titkos korteskedés utján clhatározák Broglie liget a'

ministeri tanács elnökségére állítani. A' király, kinek a' hg. hajthatlansaga

anynyiszor útjában állt, PersíV által mindenrl értesítve, ez utóbbit kabinet-

alakitással bizza meg. Másfell a' Guizot-Thiers liga is, még ekkor szoros
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szövetségben, megkedvelni k(>zclé az alkalmat, melylynél fogva megmu-
tassa a' királynak, miként rajta kivül lehetséges kormány nincs, 's a'

történentlket elre látva viszszavonult. Ez az eredete a' o. napos mini-

sleriumnak, melyly az sz Bassanoi bg. elnöklete alatt, ki egyszersmind

a' belügyitárczát vivé, — Bressun volt berlini követ mint külügyi, Ber-
nanl altábornagy mint hadügyminister , továbbá a' tengerészeti, keres-

kedelmi és pénzügyi tárczákra a' ,,ticrs parti" kebelébl Dupin Károly,

Teste és Passy képviselk neveit foglalá magában, — Persil elbbeni
helyén maradván. A' régibb miuisterimn jól számított. Az uj kabinet kény-

telen volt viszszalépni a' közvéleménynek majdnem hangos hahotája eltt.

Az october 11-ki kormány félig megnyerte a' csatát, 's Jacob tengerész-

ministert kivéve, kinek helyére Duperré admiral állott, elbbi helyét újra

eltbglalá Mortier trevisoi herczeg elnöklete alatt.

A' kamarák öszszelévén hiva, tartani lehcte a' tiersparti megtámadásai-

tól. Thiers beszédjében, melyly ragyogó képét tünteté el a' 6 év óta

követett rendszernek , maga jelölé ki a' támadási pontokat. A' kormány
politikáját vedé a' reactioi vád ellen, 's azt ellenállás rendszerének nevezé.

Nagynak monda a' különbséget a' restauratiokori állapotok, és a' mosta-

niak között. A' restauratio — iigymond — a' képviseletnek csak látszatát

ismerte, még mi azt valóság, ban bírjuk 'stb. Kimondá végre, hogy az

ország állapota nem engedi az amnestiát , báraiílyly kívánatos volna

különben az. — De a' tiers j arti nagyon gyöngén tudta felhasználni a'

támadási pontokat. Csupán a/ idsb Dvpin kezdett az elevenre tapint-

gatni, midn kimondá, hogy és barátai bárki elnöksége alatt készek

volnának tárczát vállalni, csah aztán t^alódi elnök volna. A' király szemé-

lyes akaratárai czélzás több mint világos vala ; azonban Dupin, mintha

szavaitól maga is megrettent volna tüstént kicsinységekre tere át. Hyly

körülmények közt könynyü volt a' kabinetnek a' gyzelem, — és ezt

teljes mértékben meg is nyeré akkor, midn még olyly merész nyilatko-

zatok mellett is mint Guizol-é „hogy a' ministerium a' közszabadság

terjesztésében nem egyezhet, mivel a' lehetség és észszerüség határai

már elérvék, — 's daczára olyly vigyázatlan kiejtéseknek, min volt

Thiers-é : ,,hogy Francziaoiszágnak uj polgárokra nincs szüksége""

december 6-kán a' többségtl íeltétlen bizalmi szavazatot kapott. Nem is

késett a' kabinet e' körülményt az által hasznára fordítani, hogy az ame-

rikai kárpótlás ügyét újra í'öléleszté, jóllehet olyly sajátságos idj)ontban,

a' midn Jackson tábornok fei.yegetdz nyilatkozatai miatt más oldalról

épen a' diplomatiai öszszekötletést is megkelle szakasztani az egyesült

státusokkal. De még sem telje^^ült a' szabadelv párt azon megrovó ítélete

egészen, mintha a' kamra, feltétlen bízalomszavazata által saját elbocát-

tatását irta volna alá ; mivel következetlenség nélkül többé a' kormány
javaslatait viszsza nem utasíthatja. Egy kérdés, melyly közvetlenül zseb-

érdekek körül forgott, megingatá a' kamara többségét. Letelvén ugyanis

a' restauratio által kinyert doiiány-egyedárusság ideje : a' kormány 10

hónapi meghoszszabitást kért. Ennek ellenében egy kormánypárti követ

bizottmány kinevezését indítványozá, melyly az ország dohány-termesz-

tési 's gyártási állapotát megvizsgálja. A' ministerium az indítvány tolÖttí

viták clOl háttérbe vuiudváu a' kívánt bizottmány kineveztetett, de mint-
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hogy ez által a' király kedvetlenségét a' kormány magára vonta, kénysze-
rülve látá magát február 20-kán 1835. lemondását beadni.

Azonban az uj combinatio egy cabinet alkotása iránt, melylyben Soult

marsai elnöklete alatt J/o/e és a' „tiers-párti" tagjai is résztveendk valá-

nak az amnestia kérdésén, tehát ismét a' király személyes akaratán hajó-

törést szenvedett. Az országban több hetekig semmi kormány. A' sajtóban

vitatások merülnek föl az alkotmányos monarchiák ismert tana fölött :

,,a' király uralkodik, és nem kormányoz". (Le roi regne et ne gouverne
pas.) Az izgatás a' törvényhozás tereméig elhat. De Sade képvisel fel-

hivja a' kamra figyelmét. A' martius 10-iki zajos ülésben Chastelier kor-

mánypárti követ kijelenté, miként legközelebb egy feliratot fog indít-

ványba hozni, az ország fenforgó körülményei ii'ánt a' királyhoz intézen-

dt. A' többség tagjai mind nagyobb aggod;domba esvén tanácskozmányra
öszszegyülnek , 's egy küldöttséget neveznek a' lelépett ministerekhez a'

haza nevében felszólitni ket tárczájok viszszavételére.— E' föllépés nem
hibázhatá el hatását. Lajos Fülöp le vala gyzve. El kellé fogadnia a'

föltételt, melylyhez az october 11-ki ministcrium viszontbelépését köté—
t. i. Broglie liget ministerelnökül 's a' külügyek vezetjéül, minek követ-

keztében aztán de Riguy tárczanélküli ministerré ln, 's ideiglenesen a'

hadügy vitelét vévé át. — A' mód , melylyol a' ministerium elbbi hatás-

körébe viszszahelyeztetett, többé legkisebb kétséget sem hagyhata fön az

amerikai kárpótlást illet javaslat sorsa iránt, a' minthogy az april köze-

pén tanácskozás alá vétetvén, némi, Francziaország becsületét helyre-

állítandó nyilatkozat kívánása mellett meg is szavaztatott. — Még fon-

tosabb eredménye a' doctrinairek túlsúlyra emelkedésének az ln, hogy a'

király a' ,sdivide et vinces"-féle tanácsot követve, szakadást eszközöl azok
és Thiers közt , 's ellenök az utóbbival szövetkezik. Es ha az elbbiek
büszkén tekinthetének a' kamrában kivitt diadalra : Thiersnek maga
részérl nem vala kevesebb oka azt tenni , midn a' titkos társulatok

rémképét felmutatván, az általa titkos költségekre kért 1,200,000 frankot

a' kamrától megnyeré. — Azalatt az áprilisi foglyok pere buzgalommal
kezde zetni. A' szabadelv sajtó élénk viszhangja a' bebörtönzöttek

panaszainak, b anyagot talál a' kormány elleni keserségét kiönteni.

Ilyly megtámadások miatt lön a' pairek elé idézve a',,National" is, mely-

lyet akkori egyik szerkesztje, a' fogoly Armand Carrel védett. E' véde-

lem sejteni hagyá a' paireknek a' gylölet nagyságát , melyly a' reájok

bizott eljárás által fejökre háruland. Mert a' véd tagadá a' pairnek ille-

tségét olyly lap feletti bíráskodásban, melyly a' júliusi forradalom f
részese vala , miután e' forradalom nemcsak a' Bourbonok pairjei , hanem
az egész institutio, 's annak minden tagjai ellen vala intézve. A' kormány
tehát, alkalmasint hogy a' felelsséget a' követekkel is megoszsza , egy
bizonyos öszveget kért megszavaztatni, hogy az óriási per tárgyalására

külön terem építtessék. Ezenkívül ugyancsak az alsóháztól kieszközlé az

engedélyt perbe fogathatni annak két nevezetes tagját Cormenint és

Audnj de Puyraveaut , republikánus lapokban megjelent bizonyos sért
védelem-mintaért, melyly alatt ugyanaz emiitett két követ neve állt, de

az aláirás költöttsége már akkor is ki vala mutatva. Az utóbbi tárgyalás

alkalmával a' kamarai többség némelyly tagjai botrányos botozásJ jele=
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netet idéztek elöegy journiilit;ta irányában ; miért a' „Réíbrruateur" czimü

lap ,,Assommeurs législatiís" — törvényhozói agyalók — czim alatt egy

heves czikket közölvén, kiadója 10,000 franknyi birságra és egy havi

fogságra büntettetett. Különben a' tárgyalások nem sokára tettleg véget

értek , a' követek nagy része a' költségvetés megszavazása után , még az

ülések berekesztése eltt haza sietvén. — Mi pedig az aprilpert illeti : a'

pairek dolga tetemesen meg lün könynyitve az által , hogy a' vádlottak

jelentékenyebbjci július 13-án 1835 módot találtak börtöneikbl kimene-

külni. A' lyoni felkelk még azon év augustus havában többnyire nehéz

fogságra Ítéltettek, csak keve.'^en mentetvén fel; végre pedig 1836 január

hóban a' kimenekült párisi foglyokra is itélct hozatván , az egész eljárás

befejeztetett. — De az 1835-ik évre még egy jelentékeny eseménynek

kellé megteremni keser gyümölcsét. Fieschi merényletét értjük a' király

élte ellen. Epén július 28-ka volt, a' forradalom évnapja , 's Lajos Fülöp

fényes táborkari kisérettel tartá a' szokásos katonai szemlét , midn egy

Fieschi nev corsikai, pokolgépét elsüté, 's Mortier marsai és többen

golyózápor és óndarabes által terittetének le , de maga a' király sértet-

lenül marada. — A' kamarák tagjai augustus 4-ikére telegraphi utón

azonnal öszsze lnek hivatva . 's az ülést Broglie hg egy komorsötét szi-

nezetü beszéddel nyitá meg. melylynek alapgondolata világosan azon

gyanúsítás vala , mintha az ( Ikövetett merénylet nem egyes elszigetelt

bntény volna, hanem a' mel\ !y az egész republikánus pártot tömegestl

terhelné. Holott ez esetben ülig lehete feltenni józanul, hogy az elillant

vezetk idegen földre menekültek volna, mieltt bevárnák a' véres tett

eredményét. — Elre lehete látni, hogy e' komor rajz csak bevezetése

leend a' várható rendszabályoknak. 'S valóban e' beszéd elszóul szerkesz-

tetett a' késbb anynyira elhirült Septemheri tdreénijekhez. E' törvények

elseje intézve volt a' sajtó kihágásai ellen , "s különösen az idszaki sajtó

lehet megszorítására. XVUI. Lajos chartája feljogositá a' polgárokat :

politikai mint vallásos, tudományos, erkölcsi és társadalmi kérdések fölött

szabad véleményt mondani. Az 1830-ki alkotmány e' jogot biztositá; a'

sajtóvétségek iránti eljárást a' királyi itélszékokröl az esküttszékekre

ruházván. Ennek ellenére az uj törvényjavaslat a' király személye elleni

sértéseit, 's a' kormány formája 's elve elleni megtámadásait a' sajtónak

az állam biztossága elleni bntetteknek bélyegzé, 's mint ilylyeket a'

pairek elé utasítván aránylagos fogságon kivül 10,000—50,000 terjedhet

birsággal renddé sújtatni. F.gy másik §. a' pénzbeli biztosítékokat emelte

1V)1 Parisban 50,000 frankról i00,000-re, 's vidékeken ehhez szinte arány-

lag. Végre színi eladások, 's bármelyly mdarabok , mint réz- és k-
metszvények csupán a' belügyminister vagy a' préfct elleges engedélye

mellett jutandhatának közönség elébe. A' második törvényjavaslat az

esküttszékek eddigi szerkezetét támadá nieg. Az eddigi nyilvános szava-

zás helyett titkos ajánltaték. Eddig a' többségre a' szavazatok '^ a-atl része

kívántatott, tehát 8, t ellen ; a' törvényjavaslat elégnek tartá az egyszer
többséget, és Így 7-et 5 ellenében. A' harmadik javaslat végre az áprilisi

eseményekbl merlté alkalmiságát, 's felhatalmazd az esküttszékeket,

hogy azokat, kik soronipiü eltt megjelenni \onakoilnanak, ervel hur-

czohassíi maga elé 's makacsságból marasztalhassa cl.
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E' törvényjavaslatok hatása mély és lever vala. Még a' polgárság gon-

dolkozóbb részét issérté a' bizalmatlanság, raelyly azokban az esküttszékek

ellen nyilvánult. Csak a' kamara többsége nem osztá e' hangulatot. A'

gazdag bankárok , státuspapirok birtokosai , még mind lágynak tárták a'

rendszabályt az anynyira sóhajtott béke 's nyugalom megrzésére, 's

többen valának, kik kedvet mutattak meg nem állani az elz vizsgálatig.

A' kisebbség, számbeli hiányát tiszteletreméltó nevekkel pótolá. Az sz
Royer Collard, Guizot tanitómestere, 's a' doctrinairek feje, ki Polignac

hg kormánya elleni protestatiojával a' júliusi forradalom elidézésében

hatalmas tényez vala, öt évi hallgatását ez alkalommal megtöré. „Én
nem hivatkozom a' chartára — monda a' komoly férfiú — de van még
valami, mi az alkotmánylevélnek fölötte áll. Az esküttszék nem azon

szokásos törvényhatóságok egyike , melylyekkel a' törvényhozó tolla

csakúgy kényére játszhatik ; st az nem is törvényhatóság, hanem poli-

tikai institutio , az Francziaország maga; ez képviseli a' kamrával egye-

temben a' nemzet fenségét. Bizalmatlansággal viseltetnek az esküttszékek

iránt , mert nem Ítélnek el eleget ; részemrl azonban kimondom, hogy én

bensm mélyébl bizalmatlan vagyok olyly kormány iránt , melyly habár

a' közigazságszolgáltatásban is , anynyival inkább pedig az egész ország

igazságszolgáltatásában kétkedik. Épen a' rósz kormányokba belerög-

zött bizalmatlanság az , melyly ket minden törvényszéki zsarnokságok

feltalálására vezette 'stb. Az eszközök , melylyekbe a' kormány bizalmát

helyezi, nem egyebek mint kétségbeesés rendszabályai, melylyek halál-

döfést fognának adni a' szabadságnak , azon szabadságnak , melylynek,

mint látszik , egyszerre vésztk el értelmét és szükségét , 's melyly mégis

anynyi erfeszítésen, anynyi fájdalmakon, 's olyly sok véren vásároltatott

meg."— Azonban a' kamara többsége sokkal inkább el vala már határozva,

semhogy efféle óvószózatok viszszatartóztathattak volna. September9-én

a' törvény már királyi megersítést is nyert , 's nem sokára a' vidéken

mintegy száz idszaki lap sznt meg ; általában pedig mindenik eddigi

hangját megváltoztatá. De most, miután az egész rendszert érinteni nem
lehetett, annál hevesebbek lnek az egyes rendszabályok ellen intézett

megtámadások ; 's ez utolsók gyakran anynyival veszélyesebbek , mert

a' középrend , mig az egész rendszert védelmezni eltökélte , a' kormány
egyes tetteivel nem mindig mutatá magát teljesen elégedettnek. A' tit-

kos társulatok mködése szinte tartott továbbra is, 's bizonyos fölfedezés

alkalmával maga a' sereg kebelébl többet kellé elfogatni 300 altisztnél.

Mig a' belügyek ekként folytak : a' külpolitikát Broglie
,
jellemének

ismert erélyességével ragadá meg. A' már csaknem elaludt négyes szövet-

séget ismét föléleszti Spanyolország javára. A' bask vezér Zvmalacarregm
gyzelmei ezt nagyon is szükségessé tevék. Portugál illetségét kiállítja.

Anglia Francziaországgal együttmunkál. Evans ezredes a' bask partokon

kiköt , mig másfell , a' világ minden menekülteibl öszszetoborzott fran-

czia idegen legio BerneUe tábornok alatt Catalonia. partjain kiszáll. Ezen
segély billente a' mérleget újra a' királyné részére. — Nem kevésbé

szükséglé a' berezeg erélyességét Algir sorsa. E' hódltmány, melylyet a'

júliusi dynastia a' restauratio kezeibl vett által, darab id óta felette el

vala hanyagolva, ügy látszik, mintha Lajos Fülöp megígérte 's szép
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móddal eszközlésbe vette volna odahagyását. Legalább a' vitéz Clauiel
tábornok — késbb marsai — viszszahivatása óta utódjai vagy alkalmat-
lanok vagy olyly egyének valának, kiknek kezei fölötte meg voltuk kötve.
Ilyly körülmények között majdnem természetesen merült fel a' kérdés :

mire való egy olylyan hóditmány, melyly iszonyú áldozatok mellett semmi
hasznot sem hajt. Broglie hg iijra Claiizelt küldé. Ez Abd-el-Kader arab
fnököt megvervén, 's fvárosát Maskarát elfoglalván csakhamar újra
támadó állásba teszi magát. E' kinevezés eléggé mutatá, miként mara-
dandó hóditáf a' ezél. 'S ennek biztositása kedveért történt az , hogy a'

berezeg erélyesen vévé pártfogása alá a' tnnisi bey-t , mint Francziaor-
szág szövetségesét, ótalmazván azt a' porta lelsségi követelése ellenében,
anynyira, hogy a' franczia kikiUkbon hadikészületek is tétettek. Ez
utóbbiak azonban Amerikára is lehetének számitva. Mert Jackson tábor-
nok nem miitata kedvet, elfogadni azon föltételt, melyly alatt a' kárpótlás
megadása igértetett.

Az 1835-dik év végén szokás szerint megnyittatának a' kamrák. A'
megnyitóbeszéd vidor színezete meglep ellentétet képezett a' közelebbi
ülés elején elmondottal. Az egyetlen feszültségi viszonvra nézve Ameri-
kával, Anglia közbejárása nyújtott kedvez kilátást. Á' néptömegnél a'

kedélyek elrettentése tekintetében Fieschinek és az általa terhelt , de
ártatlanságukat még a' vérpadon is ersit társainak, Pepin keresked és
Morey nyereggyártónak febr. 19-én történt kivégeztetésénél fogva üdvös
hatás reménylteték. Azonban az octoberll-ki kabinétet, melyly politikai

kérdéseknél a' többség olyly feltétlen bizalmát birta, látszólag egy pénz-
ügyi kérdés, vagy tulajdonképen egy fensöbb akarat csakugyan feloszlatá.

Az 1836-ki év elején Hnmann pénzügyminister az országos költségvetés-
ben a' bevételek és kiadások közötti különbséget kimutatván , nyilvánitá,

miszerint a' mutatkozó hiány fedezésére csak két ut lehet , t. i. az adó-
fölemelés, mit azonban tanácsosnak nem tart, vagy pedig a' státus-

adósság kamatainak leszállítása , mit nemcsak leketnek, de igazságosnak
is tart , a' menynyiben minden egyéb tulajdon Frankhonban 3 száztóli-

nál többet nem jövedelmez, mig az utóbbiak 5száztólit kamatoznak. Ilyly

okoskodások után majdnem önkénytelenül merült fel a' kérdés : miért
nem állott tehát el a' kormány ilyly szellemben kész javaslattal? Ezen
kérdésre válasz az lett, hogy mieltt a' feleletre kitzött nap eljöne,

Uumann tárczájától hucsut vn, 's helyére állittaték Argont, ki 1830 óta

már 5 különböz tárczát vitt. Az intorpellatio napja megérkezvén, a'

lelépett Humann és Broglie hy ellenkez nyilatkozataiból, melyly szerint

az els azt állitá, mikép a' kamatleszállításra nézve a' ministeri tanácsban
csupán egy vélemény vala , mig az utóbbi tagadá, hogy e' tárgyról a'

kabinetben szó lett volna — világosan kitnt, hogy az ellenzés egyenesen
a' királytól j , ki a' státuspapirok birtokosaiban a' dyiuístia legersb
gyámolait kímélte. A' dolog kabinetkérdéssé vált, midn Ilouin képvisel
az elejtett indítványt magáévá fvé, 's a' tiorspárti számos tagjai párto-
lák. A' ministorium halasztást kért; az ebbeli inditviíny azonban fobruar
r)-én elvettetik, 's (uniin iiiditváiiy:inak íekintctln>v(''tt'lo mt'gszava/tatviin,

«* öszszes minisfcriuiu risz,szaléf>. — Es most egy nevezetes fonlnlata

következett a' dolgoknak, (. i. 7'///cr.9nek a,' doctrinairektii nvill elsza-
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kadása, 's az utóbbiaknak a' ministeriumbóli kiszorittatása. Az ország 14

nap óta kormány nélkül volt, 's Persil már indítványba hozá, hogy vala-

menynyien, minden küldöttség nélkül is vennék viszsza tárczáikat, mire

nagy rész mutatott is némi hajlamot, a' midn Thiers véletlenül eláll ;
—

a' fnehézség — úgymond — nem a' kamat letiltásában áll ;
—

hanem abban, hogy a' kabinetben magában két párt létez — a' forradalmi

párt , melylyhez szóló is tartozik , 's a' doctrinaireké , kik ellenforradal-

miaknak tartatnak. Ez utóbbiak ellen vannak elfogulva a' kamarák, mely-

lyékben a' forradalmi elem túlnyomó , és ez oka , hogy a' kamatleszállítás

kérdésében a' ministeríum kisebbségben maradt. A' király nem késett

ezen okoskodás alaposságát belátni , 's a' „National" egykori szerkeszt-

jét az általa alkotandó kabinet élére, 's a' külügyek vezetésére meghíni,

ki régi tiszttársai közöl csupán a' 3 legjelentéktelenebbet , u. m. Argout,

Maison ésDuperré-t tartván meg, a' megürült tárczákat Sauzet, Passy és

Pe/eí (de la Lozére) volt kamarai alelnökök között osztá ki, az elst pecsét-

rré , a' másodikat kereskedelmi , a' harmadikat pedig oktatásügyi mini-

sterré tevén , mig a- belügyek vezetését Montalivet vévé által. így alakult

a' február 22-iki ministerium. E' ministcrium ildomos számításból nem
terjesztett el semmi határozott programmot. Thiers nem szavak-, hanem
tettektl kivánta felfüggesztetni az Ítéletet ; 's mig egyfell megdicséré a'

volt kabinetet, 's a' rend elleninek, ha újra feltámadnának, az uj ministe-

riumban is áthághatlan korlátot mutatott fel ; másfell tagadá , mintha a'

kedélyek megosztásának és pártgyülöletnek megörökítése fogna czélul

kitzve lenni. Mi legfeltnbb, a' kamatleszállitásról az egész beszédben

egyetlen szóemlités sem vala téve , holott a' tárgyalási nap már közele-

dett. A' következés mindent felvilágosita. Lacave-Laplagne mint eladó
a' 4y2 száztólira leszállítást nem tartá ugyan megbírhatlan veszteségnek

a' hitelezkre nézve ; mégis , elég sajátságosan azon következtetést voná

ki , miszerint a' rendszabály elhalasztása véleményeztetik anynyival

inkább , mivel a' minister jöv évre hasonló elterjesztésre ígéretet tn.
Thiers ez utóbbit ugyan ersité, de csak anynyiban, menynyiben akkorra

az állapotok kedvezbbeknek fóltételeztetnek. Abból tehát , hogy a'

többség az eladói véleményt ilyly bizonytalan ígéret mellett is elfogadá,

nyilván kitnt , miként elbbi ellenszegülése csupán a' doctrinairek ellen

vala intézve. — Azonban a' Thiers-ministerium nem sokára kényszerítve

látta magát, választani az utak közöl, melylyek felé a' pártok által vona-

tott. A' belügyi titkos költségek megszavazásánál a' kamarának több sza-

badelv tagjai kijelenték, miként a' ministeriumot pártolni készek ; mivel

programm nélkül is belátják a' különbséget az elbbi 's a' mostani kabi-

net közt. Amannak jelszava szigor volt és ellenállás; a' mostanié : mér-
séklet és kiengesztelés. Erre Guizot védelmébe veszi az eddigi politikát

a' reactióvali vád ellenében. „Midn — úgymond— a' szenvedélyek min-
den gátakat széttörtek , az igazi haladás a' rendhezi viszszatérésben áll.

E' politikát még most sem szabad elhagyni. Guizotnak a' ministerium

nevében Sauzet válaszolt , 's az engesztel hangulat , melyly feleletén

elömlött, mutatá , miként az uj ministerium nem hajlandó elfoglalni a'

doctrinairek által nekie kijelölt tért. Az ország — úgymond — jelenleg

nyugodt , 's e' nyugalmat nem kell megzavarni a' kedélyek felzaklatása
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által. A' pártok bomlásnak indultak; a' kormánynak iparkodnia kell eze-

ket magában egyesítenie. A' nemzet a' politikai versenygésekbe bele-

fáradt; e' szélcsendet mindennem reformokra kell felhasználni, nehogy
majdani ébredése veszélyes legyen." 's a' t. — Csak is az eddigi rend-

szerben tapasztalt némi szelidülésnok köszönlieté a' Thiers-ministerium

a' népszerség azon jelenségeit, melylyekkel a' mérsékelt szabadelvek
részérl találkozék. Nem mintha a' küzdés pillanatnyi ingerültségében

hozott törvények a' magok utján eltöröltettek volna, hanem csupán mivel

végre nem hajtattak, és mivel egyes ember merénye szigorúbb rendsza-

bályokra ki nem zsákmányoltatott. 183(5 június 25rén t.i. midn a' király

mezei jószágára Neiiillybe akarna kirándulni, a' tuilleriák kapujában egy

Alibavd nev itju, akkortájban kereskedi segéd, múltjára nézve szenny-

telén , de az életet megunt elszánt egyéniség reáltt ; véres tette nem
sikerülvén, elfogatott, 's jul. 11-én, minthogy bntársai nem valának, egy

maga kivégeztetett. De a' reformoknál csak az Ígéretnél maradt a' dolog.

A' mini.iterium tagjai sokkal ujonczabbak valának a' dolgok vezetésében,

semhogy keresztülható tervekkel állhattak volna el, 's egyes javaslataik,

p. a' kereskedelmi törvényhozás körében csak ugy számíthattak elfoga-

dásra , hogy az ott képviselt személyes érdekek többségével öszszeütkö-

zésben nem valának. — A' határozott liberálisok pártját nehezebb vala

megnyerni. Laffitte a' budget tárgyalásakor szemére veté a' ministerium-

nak, miként azzal dicsekedni mer, hogy az 1837-ki költségvetés 9 millió-

val kevesebb, mint volt a' restauratio eltt egy évvel , midn már 1021

millióra hágott. ,,Egy kormány — úgymond — melylyet az ország maga
választott, csak 9 millióval kerül kevesebbe , mint az, melylyet idegenek

toltak nyakunkra, és ezzel még dicsekesznek !" Kimutatá azután, hogy

még ez is ámitás, 's az ország szerencséjének tarthatja, ha kiadásai a'

sok hitelpótlék által 30 millióval nem fogják meghaladni az elleges szá-

mítást. Thiers erre adott válaszában arra alapitá okoskodását , hogy az

ország ujabb institutióinál 's nagyobb iparfejlettségénél fogva, melylyeket

a' szabadságnak köszönhet, többet megbír jelenleg mint ezeltt; azután

elszámlálván az ország különféle szükségeire tett kiadásalt , igazolni

törekvék a' restauratio kiadásain megtakarított öszvegeknek hováfordi-

tását. — Mi a' külügyek vezetését illeti ; e' részben Thiers politikája két

nevezetes változást mutat föl. Az els phasisban elvitázhatlanul látjuk

eltávozni Francziaországot az angol szövetségtl , 's közeledni a' száraz-

földi hatalmak felé; talán mivel a' megelz figyelem, melylyel e" részrl

körülfogaték , az uj minísterelnök hiúságának hízelgett ; talán mivel az

orleansí hgnek egy osztrák fherczegnvelí házassága kedvez kilátáskép

tüntetett tol eltte. A' másik fordulatnál a' február 22-kí mínister remé-

nyében megcsalatva, igyekezett ismét közeledni a' saiut-jamesi kabinet-

hez 's forradalmibb álláspontot foglalni el , de már okkor törekvései egy

fensbb akaraton nemcsak megtörtek, haneni a' kabinet bukását is vonták

magok után. Az els korszakba tartozik azcm csaknem semleges maga-

tartás, melylyet a' február 22-ki ministerium elfoglalt, midn ttbr. l7-éa

hrakó szabad státus, az l.Sl.'j-ki szerzdések szülötte, a' vt'Mliiatulmak

AuHtria, ( )ios>5 és l'orusz— által, a' menekültek kizetése iránt tíímnsztott

igények következtében katonailag niegszálhitott. Hiúban uyilvnnitá hnU
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Palmerston e' tényt azl815-ki kötések világos megszegésének; Franczia-

ország támogatása nélkül nyomatékosb föllépésre számítani nem leiietett.

Ekkor Anglia, hogy a' keleti hatalmak politikáját ellensúlyozhassa, Fran-

cziaországot együttmunkálásra szólitá fel Spanyolországban. A' február

22-ki ministerium, hogy a' keleti hatalmakkali jó egyetértést megmentse,

erre is tagadó választ adott. Legfeltnbb vala azonban Thiersnek

Schweicz elleni kihivó föllépése. Itt már nemcsupán szenvedleges

magatartása áUal engedé mködni a' szárazföldi hatalmasságokat, hanem
politikájoknak egyenesen Francziaországot engedé át orgánumul; a'

midn jul. 18-án egy kemény hangú jegyzéket küldött a' szövetségi kor-

mányhoz, melylyben panaszt emelvén a' menedék-joggali viszszaélés

ellen, az idegen menekültek kiutasittatását szorgalmazá. Noha ezen köve-

telés a' schAveiczi nép nagy többségénél a' legnagyobb ellenszenvet és

ingerültséget költé fel , mindazáltal a' szövetségi gylés aug. 23-ki hatá-

rozata által meghajola a' diplomatia kivánata eltt, a' midn egy botrá-

nyos történet más térre vivé a' dolgot. A' Bei'nhen lév franczia követ

hg Montebello ugyanis bizonyos Conseil nev egyén kiutasítását szorgal-

mazá , mint ki állítólag Fieschi bnrészese lett volna; holott midn az

érintett egyén elfogatok, a' nála talált irományokból napfényre jött, hogy
ezen ember a' franczia rendrség szolgálatában áll , 's a' menekültek
kikémlése végett küldetett mostani állomására. Megtaláltattak nála több

rendbeli útlevelei 3 különböz névre, 's az utolsó Hermann névre kiadva,

egyenesen a' franczia követségtl jve , elbbi kelettel ellátva. Ez ese-

mény késbb , mint látni fogjuk , valóságos kényszerít démon stratiora

nyujta alkalmat. Különben Thiers Algirra nézve egészen Broglie berezeg

politikáját követé , 's május 8-kán a' tunisi bey-\e\ valóságos védszövet-

ségre lépett ; minek következtében , midn június végén egy , számos
hajókból álló török flotta a' dardanellákból kiindulván , olyly szándékkal

közeiedék Afrika partjaihoz, hogy //. Mahmnd hódítási vágyát Tunisban
valósítsa : már akkor franczia hajókat találván a' kikötben , kénytelen

volt Tripolisba fordítani útját. — Talán azért engedé Thiers magát a'

schweiczi ügybe anynyira l)ebonyolittatni , mivel reményié , hogy ezen

áron szabad kezet nyerend Spanyolország ügyeibe leend beavatkozásra.

A' ministerelnöknek terve volt 25,000 emberrel megszállatni ez országot

az Ebróig ; de sok küzdést kellé kiállnia , mig a' király aggodalmait és

nehézségeit legyzheté. Végre azon elterjesztés, hogy egy alkalmazáson

kivüli franczia ftiszt Lebeau tábornok parancsnoksága alatt álló néhány
ezer ember könynyen munkálkodhatik ugy mint önkénytes csapat , mely-
lyet aztán az ezredektl szaporitni apró csajaatokkal nem lesz nehéz —
raegnyeré Lajos Fülöp beleegyezését ; a' midn két esemény az utóbbival

ismét mindezt viszszavonatá. Egyik volt a' spanyolországi szabadelvek
által támasztott forradalom , melyly Isínritz politikáját megbuktatá, 's a'

melylynek vezeti az 1812-diki demokratiai alkotmányt kikiáltván , a'

régens királynétól kicsikarták a' cortesek öszszehivatását, az ország alap^

törvényeinek ilyly szellembeni kidolgozására. Ez esemény már tetemesen

elvévé Lajos Fülöp kedvét. Hozzájárult még egy másik , hogy t. i. az uj

parancsnok egy napiparancsban ugy mutatá be magát katonái eltt, mint

a' ki jelen díszes állásával a' francziák királya által tiszteltetek meg, —
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követtetve nem sokára tekint<^lyes segédhaderö által. Nem kellé több
Lajos Fülöpnek, hogy a' folyamatban lev toborzásokat azonnal meg-
szüntesse 's feloszlassa azon 4000 embert , melyly Pofiban öszszeállitva a'

mködésre szánt sereg magvát vala képezend. St az augustus 24-diki

Moniteurhen a ministerelnök tudta és akarata ellenére Lebeau napi-
parancsa megczáfoltatik ; mire aztán másnap Thiers , Maison, Duperré,
Passy,Sauzet és Pelét, st ^éláájokra, Argont és Montalivet is lemondanak.
Az elzmények után ministerium nem vala lehetséges a' doctrinaireken

kívül. 'S valóban a' sept. 7-iki hivatalos lap Mólé gróf mint kabinetelnök
's külügyi, Persil mint igazságügyi, Rosamel núut tengerészeti, Gnizot
mint oktatás, DMcAá/eZ mint pénzügyi ^sGasparin mint belügyi ministerek
neveit hozá meg ; kikhez késbb a' kereskedelmi tárczához Martin fálla-

dalmi ügyész ; a' hadügy élére pedig Bemard tábornok a' király segédje
járult. Els lépései közé tartozott az uj kabinetnek kimondani, miszerint

a' forradalmi elem Spanyolországban franczia segélyre nem számolhat.

—

Ellenben a' fordulat által, melyly a' schweiczi kérdésben a' fentérintett

botránynál fogva létre jött. Mólé és társai jogosittottaknak hivék magokat
a' legfenyegetbb állás fölvételére. A' szövetségi kormány ugyanis repu-
blikánus együgyüségében azon hibát követé el : a' Conseil iránt nekie
benyújtott tudósitást , egy jegyzék kiséretében, melylynek férfiasabb

hangja az eddigi félénk modorral némi feltn ellentétben álla, a' franczia

kormánynak megküldeni , hol Montebello hg igen érthetleg haniisitással

vádoltatott. A' doctrinair ministerium ebben Francziaország méltóságá-
nak megsértését látván , majdnem parancsoló hangon követeié az elég-

tételt ; 's midn ez a' kitzött határid alatt, már csak a' szövetségi rend-
szer természeténél fogva is meg nem adathaték : october l-jén kimonda-
tott Schweicz ellen a' határzár , habár eredményt tekintve e' rendszabály
Frankhonra nézve sokkal terhelbb vala is, a' menynyiben Franczia-
országnak Schweiczbai kivitele, az utóbbinak beviteli kereskedését felénél

többel meghaladá. Végre nov. 5-én az elégtételnek némi látszata nyúj-
tatván azáltal , miszerint a' diéta nyilvánitá, hogy a' Conseil iránti tudó-
sítás megküldetése által sértés nem szándékoltatok : néhány nap múlva
a' megszakadt közlekedés újra viszszaállittaték. Egyébiránt a' sept. G-kí

ministerium egy kegyelmi ténynyel kívánta megjelöhii hatalomra jutását,

melyly mintegy elzménye legyen a' bekövetkezend általános közbocsá-
natnak. Hatvanhárom politikai fogoly viszszanyeré szabadságát. A' ke-

gyelem részesei Persil szerint azok lnek, kik fogsííguk alatt múlt tetteik

megbánását mutaták. Nem lehete ugyané' kategóriába számitniX. Károly
volt ministereit Peyronnet és Chantelu:ie urakat , kik a' fenálló kormányt
még most is vonakodának elismerni ; mindamellett a' hani-'i várbörtön
ajtai megnyíltak elttük , st nem sokára hg PoUgnac és Guernon de
Ranville is hasonló kegyelemben részesülének.

Azonban minden látszólagos nyugalom mellett még mindig rejlett a'

kedélyekben anynyi gyúanyag, hogy bennök a' legkisebb szikra táplálókot

találjon. Jól tudta ezt egy nagy név örököse, unokaöcsese Napóleonnak,
a' volt hollandi király fia, Bonaparte Lajos, és ha torvót egyoldaliilag

nem alapítja csupán a' katonaságra, alig crondett azolyly kisszer bukást.

October 30-dika volt 183(5, midn Strussburyban \ audrey tüzér-ezredes
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a' felállított legénységnek azon meglep tudósítással lépett elébe , hogy
az említett herczeg érdekében forradalom tört ki , és az ezred , melylyel

Napóleon egykor els tiizér-parancsnokságí tetteit végbevivé, kezdi

éltetni II. Napóleont. A' mozgalom megkezddik, 's Voirol tábornok és a'

préfet elfogattak. De a' kormány eleve értesítve volt, 's az rségek meg-
változtatása által a' forradalom terjedésének életerét metszé. Maga a' hg,

környezetével együtt elfogatott, 's noha a' doetrínaír mínisterium törvény-

szék elé állíttatását sürgeté, fensbb akarat következtében egy kikötbe
vitetek, 's onnan Eszakamerikába szállíttatott. Társai ugyan törvény elé

lnek állítva; azonban, noha a' vádat világos tények igazolák, azon okból:

mivel a' ftettes csak azért, mert herczeg, az ország törvényhatósága alól

elvonatott. 1837 jan. 18-án az elsassí esküttszék valamenynyít fölmenté.

És ez anynyival nagyobb megveretése vala a' kormánynak , mivel ezen

ítéletet osztá az ország közvéleménye. — Nem kevésbbé terhelte a' míni-

steriumot az algíri szerencsétlenség , Clauz-el marsainak Constantine

ostromátólí viszszaveretése. Az ezérti felelség világosan a' kormányra
hárult, mint a' melyly a' Thiers által igért, részben már meg is indított

segélyt — ellenszenvbl-e , vagy mert a' katona otthon szükségesnek
tartatott ? — viszszavoná; azonban, midn a' marsai novemberben két-

ségbeesett vállalatát megkísérteni eltökéllé : a' kormány ezt nem csak be
nem tiltá, st a' hadjáratban Nemours liget is résztvenni engedé.

Ilyly kedveztlen eljelek közt nézett a' sept. 6-ki kormány a' kamarák
megnyitásának elébe, mi dec. 27-én vala történend ; azonban egy vélet-

len esemény ismét villámhárítóul szolgált. Lajos Fülöpre , midn három
fiával kocsiban a' kamarák megnyitására menne, a' Szajna balpartján egy,

külsejére nézve alsó osztálybelit mutató Mennier nev egyén lövést tn,
de azt még csak nem is sérté. Hol kellett hatalmasb igazolás a' szigorú

rendszabályok iránt ! — A' megnyitó trónbeszéd nagy óvatossággal vala

szerkesztve. Az Amerikávali kellemetlenségek, 's a' Schweiczczalí súrló-

dások befejezetteknek jelentettek. A' spanyol háború megemlítésénél azon

remény fejeztetek ugyan ki, miszerint a' constitutíonalismus elvégre gy-
zelmet vivand , de azon hozzátétellel , hogy Francziaország ön fiai vérét

maga számára tartozik kímélni , 's ezért óvatott meg egy fegyveres

beavatkozás veszélyétl. Végre a' constantínei szerencsétlenség-okozta

fájdalom enyhítéséül azon ígéret nyújtatott , miszerint ezentulra gondos-

kodva van , hogy a' franczia fegyvereknek azon világrészben kell súly

szereztessék. Egyébiránt a' pénzügyi mérleg kedvez állást mutatott, a'

júliusi forradalom óta elször haladván meg a' bevételek a' kiadásokat.

—

A' válaszfelírat szerkesztésénél csupán a' Spanyolországot és Schweíczot

illet két pont idézett hevesebb vitákat el. Az elsnél Thiers személye-

sen lévén érdekelve, felhozott minden okot, melylyet e' szomszéd ország-

ban a' polgárháború megszüntetésének szükségébl, 's a' négyes szövet-

ség föltételeibl merithete ; de szavai hatástalanul hangzanak el. Nagyobb
benyomást tn a' schweíczí ügy, hol Mólé gróf azon ügyetlenséget követé

el : mindent eldjeire hárítani. Thiers ugyanis becsületszavára ersité,

hogy Conseil kémi minségérl legkisebb tudomása sem volt , noha mint

elnöknek értesítve kellett volna mindenrl lennie, de a' mi nem minden-

ben történt. A' volt ministerelnök Gasparin-xo. utalt , ki akkor státus-
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altitkár vala. Ez utóbbi pedig hallgatásban kerese inenedéket ; hallgatását

hivatali kötelességnek állitván. Végre az egész eseményérti felelsséget,

a' Moniteurbe igtatott néhány sorban Montalicei vállalá magára, hihet-
leg mivel jól tudá, hogy vád alá helyeztetni nem tog.

Csak most lépett el a' ministerium törvényjavaslataival , melylyek a'

trónbeszédben lehet legnagyobb általánosságban valának érintve. Els
volt az „elkülünzési törvény" — loi de disjonction — melyly szerint

közösen elkövetett vétség esetében, katonai egyének , elkülönözve a' pol-

gáriaktól hadi törvényszék elé lettek volna állitandók, 's csak ez utóbbiak

jury elé. — Második javaslat egy deportationalis törcényczikket tartal-

mazott , kiegészítésül a' septemberi törvényekhez , melylyek fölélesztek

ugyan a' köztársaság idejébl átvett ezen büntetést, de a' kivitelre helyet

nem jelöltek. Most e' hiányt Bourbon sziget vala betöltend.—Harmadik
törv.javaslatban nehéz büntetés vala tervezve a' föl-nemjeleníés-ért azok

ellen , kik a' király élete elleni öszszeesküvésrl tudomást szerezve , azt

24 óra alatt fölfedezni elmulasztaták. Végre még két más természet tör-

vényjavaslat Í3 sznyegre hozatott. Egyikben Nemours fig számára mint

apanage Rambouillet nagy kiterjedés uradalom és Chaleanneuf mezei

jószág kéretek a' kamarától , melylyek jövedelme 460,000 frankra vala

téve. A' másikban 1 millió frank megszavaztatása kívántatott, menyasz-

szonyi ajándokul a' belga királyné számára. E' törvényczikkek a' közvé-

leménynek majdnem egyetemes roszalásával találkoztak. A' lapokban

gúny, roszalás és kárhoztató szó egymást válták. INIindezt a' legszellem-

dusabb alakban egyesité Cormenin röpirata az apanage ellen. A' szegény

nép nyomora mellett ott vala felmutatva az Orleans-ház gazdagsága , 's

bebizonyítva, hogy a' javak, melylyeknek jövedelme 4(30,000 frankra

becsültetik, legalább 40 millió értékek 's a' t. Az ,,elkülönzési törvény"

aorsa komoly intésül szolgált a' kormánynak. 1837 martius 7-én tárgya-

lása befejeztetvén, midn szavazásra kerülne a' dolog, félállás utján ugyan
többséget nyert , de a' golyózás általi titkos szavazati kísérletnél a' kor-

mány két szóval kisebbségben maradt. A' kabinet elegend bizalomjelnek

vévén azon 85 millió frankot, melylyet utak javítására megszavaztatnia

sikerült, ezen bukás miatt nem fogott volna viszszalépni ; azonban a' Mólé

és Guizot közt kifejlett súrlódás csakugyan a' kabinet feloszlását vonta

maga után. Az els ugyanis az elterjesztett törvényjavaslatokat egy

darabig nyugodni hagyni kivánta ; mig az ersebb jellem Guizot , sem-

hogy ilyly gyöngeséget bevalljon, kész volt a' legszélsbb eszközhez folya-

modni, 's a' kamarák feloszlatását és a' néprei hivatkozást sürgeté. E'

miatt Mólé april 15-én uj kabinetet alkot, melylybcn a' régiek közöl csu-

pán Bemard, Rosamel és Martin, had-, tengerészeti és kereskedelmi mini-

sterek maradnak, uj tugokul pedig : Montalivet belügy-, Saivandt/ okta-

tási-, Zíar//íe pecsétr- vs Lacave-Laplagne y>énz\Uf^y\ ministerek lépnek be.

Az uj ministerium rejtély vala az ország eltt. Az elbbi kabinet buká-

sát az elkülönzési törvény idézé el. Es mégis az uj ministerium élén

ugyanazon egyén áll, ki akkor. És ugyanazon Sutraiulg, ki a' megbukott
ministerium törvényjavaslatát mint eladó mclegi n védehnezé , tagja u/

uj ministeriumnak. Ehhez még a' ministerelnöki progrannn fenhangon

eraiti, hogy az uj kabinet ugyanazon utat követcndi , mint az oliibbtiii,
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*3 hogy az elterjesztett t.javaslatokat elejteui nem száudoka , mivel az

ország körülményei ugy kívánják. A' tények azonban lassanként kezdek
elsegltni a' tájékozást. Ugyanis a' mlnisterelnök Orleans hgnek Heléna
meklenburgi hgnveli egybekelését bejelentvén, a' kamarát a' koronaörö-
kös dotatiójának fölebb emelésére szólitá fel , hozzá tevén egyszei'smind,

hogy a' király egyenes parancsából a' Nemours hg apanage-át tárgyazó

t.javaslatot viszszaveszi , mivel felsége nem akarja, hogy egyszerre két

fia ellátásáról gondoskodjék az ország. Ilyly módon a' népszertlen törv.-

javaslat viszszavétetett , mig az ujabbira nézve kedvez kilátást nyujta

egyfell azon elvigyázat , hogy a' kivánt fölemelési öszveg elre nem
határoztatott meg, másfell azon elzmény, melyly szerint midn részére

az eddig élvezett 1 millió megszavaztatott , az egybekelés esete további

gondoskodás tárgyául világosan fenhagyatott. A' minthogy april 22-kén
a' vizsgáló bizottmányi javaslathoz képest a' fentebbi 1 milliónak meg-
kettöztetése nehézség nélkül el is fogadtatott. — Néhány nappal késbb
megszavazá a' kamara a' belgák királynéjának menyaszszonyi ajándokát

is; habár ez utóbbi tárgyalásánál Charamaule szabadelv képvisel ipar-

kodék megfoghatóvá tenni, hogy miután az Orleans-ház magánuradalmai
72 milliót megérnek , ebbl a' belgák királynéja 10 milliót fogván kapni,

férje ezzel megelégedhetik. Mi több a' constantine-i szerencsétlenség

miatti felelsség alól is szerencsésen kibujt Mólé, részint mivel ez ügy
akkor került tárgyalás alá , midn már a' különösen kárhoztatott doctri-

nairek kiváltak a' kabinetbl ; részint mivel Clauzel marsainak, ki elbbi
állomását a' vádló szerepével cserélte föl , a' szószék fegyverei fölötte

kevéssé valának hatalmában.

E' mellett a' Molé-ministerium bizonyos mérsékeltebb irány felé szem-
látomást közeiedék. Mevnier, ki a' király élte ellen a' legutóbbi merényt
elköveté, halálra Ítéltetett ugyan, de büntetése kegyelem utján deporta-
tiói'a Ion változtatva. A' legörvendetesb meglepetést okozá pedig az 1837.

május 9-kén kihirdetett általános amnesfia. Mindazáltal Mólé nem sznt
meg ersíteni a' kamara szine eltt , hogy a' Périer-féle rendszer tovább
is a' kabinet politikája maradand, és hogy a' deportatio, valamint a' „föl-

nemjelentés'* iránti törvényjavaslatoktól elállani nincs semmi szándoka.
Ez által azonban részint csak személyét akará tisztázni a' követke-
zetlenség vádja alól , részint nem akará magára haragitni a' doctri-

naireket, kik már a' közbocsánat megadása eltt is gyengeséggel vádolák
a' kormányt , és sarkaiák a' ministerelnököt a' követend kormányzási
elvek részletes formulázó sara. Guizot maga megragadá ez alkalmat az
általa követett politikának alapeszméit bvebben eladni. Viszszautasitá

azon vádat, mintha uj aristokratiát akarna felállitni. O nem akar egyebet
mint a' középosztályt túlsúlyra juttatni ; ez azon elem , melylyet a' kor-
mánynak organizálni 's maga körül gyjteni kell. Mólé e' beszédnek csak
egyes pontjaira felelt; Odilon Barrot az alapeszmét támadá meg. „A'
középosztály — úgymond — viszszautasitja a' neki szánt ajándokot. A*
júliusi forradalom a' nemzet diadala volt, 's a' középosztály nem igényié

a' gyzelem egyedáruságát , melyly a' nemzetet ellenséges kasztokra osz-

taná." — Még csak az 1039 milliót szavazta meg a' kamara státuskiadá-

sokra, 's hozzá mintegy 50 milliónyi pótlékhitelt; azután sietett haza

Vj h. I$m. Tár. Hl. höt, 23
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mindenki az érclennes törvényhozók közöl. Az april 15-diki kormánynak
raár ekkor fejében járt nzon gondolat , hogy a' kamarákat feloszlassa, 'a

ujakat hívjon egybe. A' kedvez benyomás , melylyet a' közbocaánat a'

népre tn , sokkal engedékenyebb törvényhozó testületre nyujta kilátást.

De volt két fontos tekintet, niclyly e' tervet még akkor viszszatartóztatá.

A' spanyol trónkövetel anynyira haladt elre , hogy tle a' fvárost is

minden perczben félteni lehete. Ha ez megtörténik, a' mostani kormányra
nehezedik az egész felelettehcr. Másfell Algírban világosan elárulá a'

gyöngeséget egy szerzdés , melylyre az orani fparancsnok Bugeaud
tábornok, Abd-el-Kaderrel léj)ett, és melyly a' kamarának ugyan bejelen-

tetett, de föltételei csak az ülé.^ek végével iktattatának a' liivatulos lapba.

Mihelyt azonban a' dolgok september végéig kedvezbb fordulatot nyer-

tek; mihelyt a' kormány Constantine ostromáhozi készültségrl értesítést

vön ; 's mihelyt don Carlos az Ebrón tul viszszanyomatott : a' megpendí-

tett eszméhez azonnal viszszat érvén , oct. 4-kén a' kamarák feloszlatása

kimondatott, 's november 4-kcn uj választások, december 18-ka pedig az

ülések megnyitásának napjául tüzetett ki.

Constantine bevételének híre még a' választások eltt csakugyan meg-
érkezett. Mindazáltal a' választások, noha a' kormány által minden esz-

köz felhasználtaték, nem ütöttek ki a' kormány részére olyly határozottan,

miként remélték. Megválaszt;itott ugyan 178 hivatalnok, 's a' míniste-

rekkel szavazó kamarai töredék szaporodott ; de mindez legfölebb a'

legitimisták és doctrinairek g\ engülésével történt, mialatt a' szabadelv
ellenzék nem kevésbbé öregbedék. A' trónbeszédben egyetlen sötét pont,

a' spanyol polgárháború. Azonban ez sem támadtatott meg elég erélylyel,

's Thiers-t , ugy látszók, jövrei kilátások tartóztaták viszsza. A' mini-

sterek tehát keresztül vivén anynyit, hogy e' kérdésben nem uj rendsza-

bályok megragadására, hanem csak az eddigiek folytatására lnek felhíva,

könynyedén elnézték, hogy a' kamatleszállítás sürgetése a' válaszfeliratba

belejöjön. — 1838-ki fetruár 20-kán Gouin képvisel indítványt tesz az

utóbb érintett tárgyban. A' minísteriani látta a' csatavesztést , de elha-

tározá egyes kérdések miatt a' tárczát el nem hagyni, 's egyszer- minden-

korral bizalomszavazatot vélt megnyerhetni azon 1,500,000 frank titkos

kiadási pótlékköltségben, melylyet a' kamara által megszavaztatni kívánt.

Az e' fölötti vitáknál legfontosabb jelenet volt a' doctrínairekkeli, többé

nem takargathatott nyílt meghasonlás. Mólé az egész pártnak szertelen

uralkodásvágyát veté szemére. Guizot, ámbár szükségét — mint monda

—

nem látámég, a' ministeriumot formaszerinti szavazás által megbuktatni;

dí kijelenté elégületlenségét azon, hogy a' kormány — úgymond — er-
södés helyett naponként gyengül ; a' helyett, hogy emelkednék , lealázza

magát 's a' t. Minthogy azonban e' párt különben a' megadás mellett

nyilatkozott, a' kívánt titkos költségek megszavaztattak. — Es mégis
csalódott a' miinsterlum, midn ezt töltetlen bízalomnyílatkozatnak vévé.

Kisebbségben maradt kevés napok mnlva az úgynevezett ,, táborkari tör-

vény" — loí de l'état— major général — tárgyalásánál, miután aniuik

leglényegesb része, hogy t. i. a' kormány minden tábornokot, 30 szolgá-

lati év után tetszése szerint elbocsáthasson , nemcsak elvettetett , de

egyenesen ki is ln mondva, hogy u' tábornokok a' kormány altul önké-
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nyileg semmi esetre el ne küldethessenek , hanem meghatározott életkori

évek szerint, a' tevleges hadseregtl a' tartalékhoz tétessenek által, —
ellent nem állván , hogy a' ministerek ez utóbbi rendelkezésben a' korona
jogainak megsértését látták. Nem volt szerencsésebb a' kormány , mint
elre látható vala , a' kamatleszállitási inditvány fölötti vitáknál sem,
melyly 3 tag kivételével egyhangú elfogadásra talált ; csakhogy itt Mólé
azon elvigyázattal élt, miként elre nyilvánitá, hogy habár a' kormány
e' tárgyat korszernek nem tartja, de ha a' kamara más véleménynyel
fogna lenni : kész magát ahhoz alkalmazni. — Ez alkalommal Lamartine
ékesszólásának minden erejével iparkodék a' kamara rokonszenvét felhíni

a' kis státuskötelezvények birtokosai mellett , kiket szerinte e' rendsza-

bály koldusbotra juttat. Feledé, hogy az olylyanok, kiknek százigi kninat

járt, öszszesen nem huzának akkor többet 2 V2 milliónál , kikrl e' szerint

külön rendelkezni nem lett volna nehéz; feledé, hogy a' ministerium épen
' a' nagy státushitelezk érdeke mellett harczolt , simogatván azon pénz-
aristocratiát , melyly a' születési aristocratia megsemmisitésével ennek
helyét foglalá el, 's a' júliusi trón legersb gyámolának tartatott. Köny-
nyen képzelhet tehát a' kedvetlen hatás, melylyet a' szakaszonkénti tár-

gyalásnál azon záradék elfogadása okozott , hogy a' jöv ülés elején a'

kormány jelentést tegyen az uj törvény mikénti végrehajtásáról. A' kor-

mánynak még egy pár hasonló leszavazása után a' követek megadván a'

költségvetést, siettek viszsza tzhelyeikhez; nem is sejtvén, hogy a' pair-

kamara a' júliusi napok óta elször most veend bátorságot ellenszegülni

a' képviselház akaratának. A' táborkari törvényczikkbl ugyanis kitörölt

minden módositásokat, azt eredeti alakjába viszszaállitá, a' kamatleszál-

litási javaslatot pedig egyenesen elvété , 's mindezt a' nélkül , hogy a'

ministerek , kik a' kamara határozatábani megnyugvásukat kijelenték,

védelmére csak egy szót is szóltak volna. A' leghiggadtabbak is a' követ-

kez ülésre tervezek az ez iránti leszámolást.

Ezenkivül más események is jöttek közbe, melylyek a' Mólé ministe-

riumtól lassanként elidegeniték mindazon kedélyeket, melylyeket az

amnestia megnyert. Ilylyen a' lassanként feledésbe menni kezdett sep-

temberi törvények alkalmazása Laity nev volt hadnagy, 's a' straszburgi

bonapartista fölkelés részese ellen. Laity ugyanis nevét kölcsönzé oda az

Amerikából Schweiczba viszszatért Bonaparte Lujos bizonyos röpiratá-

nak, melylyben a' straszburgi elzmények eladatván, Lajos Fülöp trón-

joga némi részben tagadtatok, mig Bonaparte Lajos trónigényeinek ala-

possága vala vitatva. Laity jun. 21-én a' pair-szék elé állittaték, 's jul.

10-kén 5 évi börtönre 's 10 ezer franknyi birságra ln büntetve. Hogy
Mólé ez esetben a' septemberi törvényekhez folyamodott, oka hihetleg

az vala, mivel Bonaparte Lajos kiutasittatását a' schweiczi kormánynál

már akkor sürgeté, 's hogy követelésének nagyobb súlyt adjon, meg akará

mutatni menynyire komolyan veszik ez ügyet Francziaországban. Akár
mint legyen, anynyi igaz, hogy e' rendszabály az országban kellemetlen

meglepetést szüle, anynyival inkább, mivel kevéssel az eltt a' ministe-

rium az elsaszi Jluber perét, ki a' király, az uralkodó család, 's a' törvény-

hozó test állítólagos kiirtására Steuhle gépésztl bizonyos pokolgépet

megvásárlott, nem utasitá a' pairek, hanem az esküttek e]é;'sazesküttszék

23*
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a' merény nagyságától eliszonyodva, habár Huber mindent megátalkodva

tagadott, Síeuble elbbi vallomásait viszszavonta, a' nehéz gyanujelek

pedig a' teljes próbát ki nem pótolák, kimondá fölöttük a' ,,bünös"-t, 's

a' továdlott deportátiora, társai pedig aránylagos fogságra csakugyan

elitéltettek. Mindemellett azonban az érintett septemberi eljárás ülések

végén történvén, a' kamarákban még nem okozhatott nagy zajt; de annál

inkább viszhangozák az ország kárhoztató Ítéletét a' hírlapok, 's maga

a' doctriniir sajtó raegsokalá olyly rendszabályok életbeléptetését, mcly-

lyek mint állittaték, saját szerzik akarata szerint is csupán a' párt-tusák

napjaiban a' fenyeget veszély ellen állíttattak fel. Végre hogy u' vádak

mérlege színig megteljék, néhány botrányos eset hozatott napfényre.

Ilylyen volt Girardin Emil képviselnek, az akkor még ministerialis

„Presse" szerkesztjének két pere, csalás miatt, melylynek törvényes

következményei alóli kibujtatást a' közhiedelem akkor egyenesen a' kor-

mányikegynek tulajdonita, valamint a' kormánynak tulajdonitá azon két*

értelm eszközöket is, melylyekkel a' nevezett egyénnek újbóli megvá-

lasztatása, a' kamarábóli félig kényszeritett kilépése után keresztül vite-

tett. Még botrányosabb volt egy köz kincs-elsikkasztás miatti hadi

törvényszéki vizsgálat két tábornok Bngeatid és Brossára között, melyly-

ben az els csak mint tanú jelent ugyan meg; a' vizsgálatból azonban

kitnt , miként , az ilylyiiemü sikkasztás Oranában régóta nagy-

ban zetik, 's ha Brossára benne nem egészen ártatlan, de Bugeand a'

fparancsnok még nagyobb mértékben érdekelve van. Brossard meg is

büntettetek, nem ugyan közjjénz elsajátításért egyenesen, mit bebizonyí-

tani nem igen lehete, hanem körén kivüli beavatkozásért; azonban a' köz-

vélemény oda nyilatkozott, hogy tulaj donkép Bugeaud lett volna hadi

törvényszék elé állítandó, 's hogy ez utóbbi csupán a' kormány kedvezé-

sének köszönheté kimenekülését, noha egész naivsággal bevallá, hogy

Tafnában maga részére 180,000 franknyi ajándokot kötött ki Abd-el-

Kadertl, de a' melylyeket mint monda, a' departement-jabeli községi

utak javítására akart fordítani, 's erre a' ministerelnöktl meg is nyeré az

engedelmet: késbb azonban ez viszszavétetvén,az ajándokról is lemon-

dott, így fedezé föl végre Gisques pere a' közigazgatás egyik legfonto-

sabb ágában egész rendszerét a' megvesztegetésnek.

Külügyi politikája a' Mólé ministeriumnak ravaszul oda vala számítva,

hogy a'franczia hiúságnak hízelegjen akkor, midn csekélyebb ervel biró

státusok ellen kellé föllépni ; mig az európai nagyhatalmakkal a'^ törést

minden áron kerülni iparkodék. Ezt tanúsítja a' Schweicz. elleni tollépés

Bonaparte Lajos viszszatérte miatt. Midn ugyanis a' diplomaticai el-
terjesztések, késbb fenyegetések sem használtak, franczia csapatok indit-

tatának a' határok felé. De a' schweiczi nép is mint egy ember kelt tol,

's mivel Francziaország már meszszebb haladt, sem hogy becsülettel visz-

szaléphessen : okvetlenül háborúra került volna a' dolog, hu Bonaparte

Lajos ketté nem vágja a' dolgot az által, hogy 8chvveiczot jó szántából

oda hagyja. Még parancsolóbb hangot vn lel a' franczia ministerium

Mexico éa Buenos-Ayres spanyol-amerikai gyarmatok ellenében, azon

panaszok folytában, melylyeket ottani fruncziu nyerészkedk tulajdonaik

megsértése, 'u nyomatás miutt emclénck. Az érdeklitek az egyoldalula';
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reájok rótt kárpótlási öszveg tárgyában a' britt közbejárást hivták föl;

azonban a' Rio de la Plata torkolata, valamint az egész keleti partvidék
egyszerre csak ostromzár alá tétetik : st 1838. sept. tekintélyes flotta érke-

zik 's maga Joiuville hg. is az ostromzári hajóhadhoz rendeltetik. Mind-
ezek ügyesen arra ^alának számitva, hogy takargassák az engedékeny
európai politikát. Mert már ekkor alá vala irva az egyesség Anconának
1838. december folytáni kiüritése iránt: és mert a' ministerium azon egyet-
len kérdést is, melyly még közte és a' keleti hatalmak közt válaszfalkép

emelkedett, t. i. Belgium kérdését, az e' fölött martius óta újra megkez-
dett londoni alkudozásokon, békés szellemben szándékozók elintézni, a'

minthogy mindjárt a' válaszfelirat elfogadíísa után alá is irta a' fran-

czia követ azon londoni jegyzökönyvet, melyly Belgium sorsát egy hata-

lomszóval eldönté.

1838. decem. 17-re öszszegyültek a' kamarák. A' trónbeszéd végén a'

király imigy szólt : Uraim ! hazánk virágzó állapota, melylyhez én magam-
nak 's önöknek szerencsét kivánok, azon kitartó öszszemunkálásnak
köszönhet, melylyel a' kamarák engem 8 év óta megajándékozának; 's

köszönhet az öszszehangzásnak, melyly a' nagy státushatalmak közt

létez. Ne feledjük, hogy ebben fekszik a' mi ernk. Vajha ez öszszehang-

zás napról napra tökélyesb és maradandóbb lenne; vajha institutioink

szabad mködése megmutatná a' világnak, hogy az alkotmányos király-

ság a' szabadság jótéteményeivel képes egyeztetni a' stabilitást, melyly-

ben az államok ereje fekszik". Midn Lajos Fülöp e' szavakat elmondá,
nehezen sejté a' coalitiot, melyly a' ministeriumot, vagyis inkább a' sze-

mélyes politikát fenyegeté. Idközben a' doctrinárek teljesen elszakadtak

a' ministeriumtól. A' mérsékelt szabadelveket a' septemberi törvények
alkalmazása elidegenité. Thiers nyilt ellen módra támadja meg a' király

egész politikai rendszerét, 's azon pontra állván, melylynél minden töre-

dék elégületlensége öszszetalálkozék ; valameuynyit együtt vezeté a'

támadásra. Maga a' kamaraeluök Dupin, a' válaszfelirati bizottmányban
lehetetlennek nyilvánitja a' ministeriumot, mivel a' királyságot nem fede-

zi kellleg; mivel helyzete nehézségein nem képes uralkodni; mivel egy
olyly kamarában, melyly két párt közt egyformán meg van osztva, nem
képes többséget csinálni.

A' válaszfelirati terv, melyly 1839. jan.4. elterjesztetett, nyilt hadüze-
net vala a' kormány ellen. A' 221. hires felirata óta ilyly határozott hang,

hasonló alkalmaknál nem hallata magát. A' belga ügyre nézve kijelen-

tetett, miként az alkudozások eredménye elváratik, de elre is nyilvánitja

a' kamara , miszerint a' legszintébb kivánatokat táplálja olyly nép mel-
lett, melyly elveiben 's érdekeiben a' franczia nemzettel anynyira rokon;
pedig köztudomású volt, menynyire feláldoztattak ezen ország érdekei.

Ancona kiüritését a' válaszfelirati javaslat ugy tekinté, mint a' franczia

befolyás megsemmisitését Olaszországban. A' schweiczi súrlódások ugy
tüntetének el, mint a' kormány leghibásabb fogásai. Végre a' span5^ol-

országi polgárháború megszüntetésére a' ministerium a' leghatározottab-

ban felszólittatott, a' kamat-leszállitás, és a' táborkar iránti törvények

sürgettettek. Az egész felirat alapgondolata azonban egy tételben vala

foglalva, melylyben kijelentetek a* királynak, hogy csak akkor képzelhet
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öszszehangzás a' státushatalom különböz t^gai közt, ha mindenik ezek

közül saját határain bell marad ; 's hogy a' követek kamarája örömmel
kész gyámolitni olyly kormányt, melyly nem gyönge, ingadozó, é« tehe-

tetlen, hanem szilárd cs ügyes: melyly magasbhazafiui érzelmekre támasz-

kodik, a' trón méltóságának kívülrl elismerést és tiszteletet szerez, bell
pcclig fedezi azt, igazi felelsséget vévén magára". — Lehet-e ennél vilá-

gosabban szólni ? Avagy nem volt-e minden tétel, melyly a' ministcriu-

mot kárhoztatá azért, hogy saját nézetcinek kül- és belpolitikábani keresz-

tül vitele helyett csupán egy magasb akaratnak szolgál alárendelt eszkö-

zéül, nem volt-e mindez egyuttal elitélése a' személyes politikának? —
Még hevesebb nyilatkozatok fordultak el a' tárgyalás alkalmával , Orfí-

lon Barrot kimondá, hogy a' képviseleti alkotmány minden formái megsér-
tetnének, ha a' kormány megkisértené magát még tovább is tartani, mig
Mavguin csak ugy tartá lehetségesnek a' ministerium másodszori megje-

lenését a' kamara eltt, ha nem létezésének védelmére ; de egyenesen ugy
fogna megjelenni mint vádlottak- és vétkesekhez illik. Es a' szakaszon-

kénti tárgyalásnál mégis egy véletlenség jött segítségére a' mindenfelöl

megtámadott kabinetnek. San Jnan d'Ulloa raexicoi ersségnek múlt
nov. 7-én történt bevételérl tudósitás érkezek. A' ministerek nem késé-

nek e' dicsséges hadi tett éri^emét politikájok védelmére megragadni. És
csakugyan a' kamarának ingadozóbb töredéke a' kormányhoz viszszatér.

A' válaszfelirati leghatározottabb roszalások módosíttatnak, a' Belgium,
Spanyolország, Itália, és Sch\. eicz irányában követett politika helyeselte-

tik; 's noha a' külpolitikának egész terjedelmébeni jóváhagyását kivinni

még sem lehete : a' szerfölött mecrszcliditett válaszfelirat 221 szóval 208
ellen elfogadtatik. A' ministerium ugyan maga is átlátván ilyly gyzelem
tartatlanságát, január 22-én 1839. öszszes lemondását benyujtá; azonban
miután Soult marsai lehetlennek nyilvánitá más, mint szabadelv kabinet

alkotását, ennek pedig a' kirsdy, politikáját feláldozni határozottan vona-

kodék : végre }lolé és társai i>mét ráhagyák magokat birni, hogy tárczái-

kat viszszavegyék, 's azok megtartása végett a' végs eszközöket is meg-
kísértsék. Január 31-én tehát a' kamarák ehiapoltatván, február 2-án
feloszlattatásuk kimondatott; az uj választásokra martius 2-ka, az ülések

megnyitására pedig 26-dika tzetvén ki. A' választási nap eltt a' kor-

mány minden rugót mozgásba tett, hogy a' gyzelmet maga részére biz-

tositsa. ; Montalwet a' belügyminister minden eszközt megkísérte, hogy

szép szóval vagy vesztegetéssel, ijesztgetés vagy erkölcsi kényszerítés által

az apríl. 15-ki politika számára a' választókat megnyerje. Minden hiva-

talnok, ki a' kormány által ajánlott követjelöltek megválasztatásában a'

legnagyobb tevékenységet ki nem tejté, hivatid-vesztéssel fenyegettetek.

's hogy e' fenyegetés nem maradt puszta szó, mutatá Persil példája. O a'

republikánusok ostora, a' septemberi törvények egyik alkotója, ö, ki a'

kormányhozi vak ragaszkodása miatt egész ország gylöletét önmagára
voná, azért, mivel a' váhiszfclirat tárgyalásánál a* ministerium ellen sza-

vazott, hivatalából elbocsáttatok. A' választók kedélyét is a' rémités által

iparkodott magának megnyerni a' kormány. Egy egész rögtönzött röpiro-

dalom mutatá fol a' franczia polgár eltt egy fell egy általános háború

rémképét, másfell a* királyság öszszeomlását, 's ^^y uj forradalom min-
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den iszonyait, hahogy a' coalitio gyzni találna. A' „Bulletin fran^ais"

ez. lap, melyly a' közelg választásoknak köszöné eredetist, 's mint ilylyen

a' postahivatalok 's tisztviselk által sok ezer példányban ingyen oszto-

gattatott szét, Francziaország határszélein már látni vélte a' porosz, osz-

trák és orosz seregeket, betörni készen minden pilanatban, ha a' fenálló

kabinet megbuktával férfiak kerülnének a' dolgok élére, kik amannak
békés politikáját elhagynák 'stb. Ezen arczátlan tulcsigázások, szándékos

gyanusitások egészen ellenkez hatást idéztek el. A' coalitio fejeinek

elég volt czáfolatul a' higgadt hang, 's a' kormány ellen a' tények mezte-

lensége a' leghathatósabb ékesszólás. De a' tevékenység sem hiányzott.

Bizottmányok álliattanak a' választások vezetésére, 's férfiak mint Guizot,

Thiers, a' választókhoz nyomatékos iratokat intézének. Végre megjve a'

végzeíteljes|nap, 's a' kormány részére határozott bukással végzdött. Az
eredmény köztudomásra jutván, a' ministerek valamenynyien 3 órai

tanácskozás után tárczáikat a' király kezeibe letevék martius íJ-én 1839.

Hoszszas ingadozás után a' király csakugyan megegyezett Som/í marsallal,

hogy ez utóbbi a' mérsékelt baltöredékbl alkossa az uj kabinetet. 'S már
fel is terjeszté az sz marsai, maga az eliiükséget és a' hadügy vezetését

megtartván, a' külügyi tárczára Thiers-t , az igazságügyire Dupin-t, a'

belügyek élére Passy-t, a' pénzügyek vezetésére Humann-t, a' kereske-

delmi tárczához Dvfaure-t, cultusministerré Sauzet , a' közoktatáshoz

Villemaint, a' tengerészethez Duperrét. Azonban mieltt a' királyi rendel-

vény ellenjegyeztetnék, Thiers kívánta, kogy az általános kifejezésekkel

szerkesztett programm az egész ministerium jelenlétében részletes taglalás

alá vétessék, nehogy valamelylyik pontnak eltér értelmezése miatt magá-
ban a' kabinetben szakadás támadjon. Ez alkalommal a' király és minis-

terium némelyly lényeges pontokban tnek is egymásnak kölcsönös enged-

ményeket. A' király nevezetesen a' hivatalnokok választásában ministerei-

nek teljes szabadságot igért, 'a beleegyezek, hogy a' „merényletek" szoro-

sabb meghatározása által a' pairszék illetsége korlátoztassék. Viszont a'

ministerium elnézte a' szül'ségessé vált „választási reformnak" bizonyta-

lan jövrei elhalasztását; megtüré a' septemberi törvényeket a' merényle-

teket illet szakaszon kivül, 's nem sürgeté a' kamatok azonnali leszálli-

tását, beérvén anynyival, hogy ennek is a' kormánytól kell majdan kezde-

ményeztetnie. Hanem a' Spanyolország iránt követend politikában a' király

kereken magtagadá Thiers kivánatát, ki minden interventio és cooperatio-

féle közbelépésrl lemondva csupán Anglia példájának követését kivánta,

a' menynyiben ez utóbbi minden a' féle czimek nélkül is tudja segiteni hajói-

val, ha a' szükség ugy hozza magával a' királyné trónját. E' pontban a'

király hajthatatlan levén : elbb Thiers, azután a' kamrai elnökség kér-

désénél, hol Lajos Fülöp Odilon Barrot-ról hallani sem akart, az öszszes

ministerium viszszalép. Mivel pedig az ülések megnyitásáig uj kabinetet

öszszeállitani nem lehete : az ülések határideje april 4-ig meghoszszab-

bittatott, 's midn az alkudozások még ekkorra sem sikerülének, Lajos

Fülöp egy ideiglenes minisleriummal Upett a kamarák elé, melylynek

tagjai valának : Gasparin és Montebello amaz bel- és kereskedelmi ügyek,

(•mez külügyek ministere , továbbá Girod de l'Aine mint igazságügyi

és cultus,- Gautier bankigazgató pénzügyminister ; végre Parant képvi'=
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sel közoktatási, Tupinicr báró tenj^erészeti, ús Despans-Cuhiéres altábor-

nagy, mint hadügyminiöter. — Mellzve azt, hogy ez uj nevek emléke,

alig egynek kivételével, azon politikai rendszabályok emlékéhez vala köt-

ve, melylyeknek kárhoztatását az uj választás hirdeté : nem lehete nem
látni, hogy az egész ministeriuni létezése csak önámitás, 's hogy az ország
tulajdonkép kormány nélkül vau. E' miatt különböz vidékeken zavargá-
sok. Május 12-én végre midn a' kamarában már egy, a' királyhoz inté-

zend feliratról kezdenek beszélni , végkép megalakult az uj kabinet

következ tagokból : Sault elnök és külügy, Teste igazságügy, Duchdtel

belügy; Passy pénzügy, Cunin-Gridame kereskedelmi, Dufaure közmun-
kák, Yillemain oktatásügy, Schneider tábornok hadiügyek, és Duperré
tengerészeti ministerek. Ugyanezen napon egy fölkelés tört ki Parisban

a' munkás nép között, közvetlen eredménye a' hoszszas ministeri crisis,

's bizonytalan politikai állapot miatt a' mipar és kereskedés körében
beállott pangásnak. Egyébiránt e' fölkelés két napi harcz után külsleg
elnyomatott, elfogott részesei hoszszas nyomozások után a' pairek tör-

vényszéke által részben fölmentettek, részben deportatiora 's fogságra

ítéltettek. Csupán Barbés-ra és Blangiii-ra mondatott halálitélet, de

kegyelem utján ez is Örökös de[)ortatiora ln változtatva. Hasonló er-
szakkal kellé elnyomni más városokban, mint Marseille, Lille, Alen^on,

Mons, AvignoH, Rochelle, Eu, "stb. mutatkozó nyugtalanságokat. — A'

titkos társulatok szenvedélyénél valamivel késbb ébredt föl újra a' pár-

tok politikai elégületlensége a' kamarában. X' kabinet els lépései a*

rendszerben történt szabadszellemü változtatásokra hagyának következ-

ményt húzni. Sault marsai kinycré azt. mi az ügyesebb Thiersnek meg-
tagadtatott : kemény ostromzárt tengeren a' spanyol partok ellen, miáltal

a' trónkövetel eltt minden hadiszer-, eleség-, pénz és legénység- üzálli-

tás el lön vágva. Azonban minden csak is ezen kezdetnél maradt, 's a'

kamara, melylytl az alkotmányos elv körébeni életvidor mozgás váraték,

bevégzé els ülés-folyamát bágyadtan, elkedvetlenedve, életjel nélkül. Az
uj ülésfolyam eltti idszakot nevezetes események tölték be. A' háború
Ahd-el-kader és Francziaország között újra kiütött. Spanyolországban
Dan Carlos Esparfero fegyverei ell kénytelen volt franczia földre mene-
külni, hol számára tartózkodáshelyül Bourges ln kijelölve; noha Lajos

Fülöp hajlandó lett volna részéje megadni a' Snlzburgha szóló útlevelet,

hahogy az sz marsai ellene nem szegül azon okból, mivel a' trónkövetel
még mindig viszsza fogott volna térhetni Spanyolországba, Cahrern még
meg nem tört hadához csatlakozandó. A' legnevezetesebb esemény azon-

ban, melyly ez idben fölmerült. a'
,,keleti kérdés" vala. Ott két hatalmas

szenvedély állott szemben a' küzdtéren. Mahmud szultán égett viszszaven-

ni Syriát, melylyet a' koniahi gyz, birodalmából kiszakasztott. Másfell
a' hetvenes Méhemet Ali ohajtá megörökíteni dicsségének emlékét, holta

után családjára hagyván Egyiptom és Syria öröködési jogát. Miilna'máj.
12-ki kabinet a' tárczákat átvevé, már akkor szemben állott egymással

a' két ellenséges sereg. Francziaország tagadhatlan rokonszenvet táplált

Méhemet Ali irányában. De a' kérdés egyszersmind európai is vala. Fen-

tartani a,' török birodalom épsc-gét, az európai politika egyik hitágazatává

lön ;• megmenteni egyszersmind nzt az orosz befolyás veszélyétl, ez volt
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a' sarkelv, melyly körül a' hatalmak többségének nézetei öszpontoeultak.

Ilyly ketts szempontból szólitá fel a' britt ministerium Francziaországot,

hogy hajóit Angliáéval egyesitvén a' Dardanellák felé inditsa. A' minis-

terium a' nemzeti politika szellemében vélt cselekedni, midn ezen felhí-

vást viszszautasitá; holott ezen európai politika elmozdításának árán

alighanem lehetett volna biztositani az alexandriait, mert Anglia, hogy
megtörhesse az oro.sz befolyást, aligha föl nem áldozá vala Méhemet Ali

iránti ellenszenvet. Azonban mig a' diplomatia tanakodik, Konstantiná-

poly és Alexandria közt a' sors fegyver utján eldöntöttnek látszók. A'

harczos /öraAm jun. 24. Nisibinél ert vesz a' szultán seregein, és a' török

flotta általmegy az egyiptusihoz. Növelte a' szerencsétlenséget Mahmnd
sultánnak ez idben történt halála, mi által a' feloszlás szélén álló biroda-

lom egy gyermekre , Abdul-Medschidre szált. Ekkor Soult marsai hirtele-

nében egy iratot intéz az európai hatalmakhoz, melylyben az ozmán biro-

dalom épségének és függetlenségének biztosítása végett a' nagy hatalmas-

ságok közös közbejárását ajánlja. Ezen eszmét nem késett megragadni

lord Palmerston ; csak hogy ez a' török birodalom épségének 's függet-

lenségének fentartásán mindenekeltt a' pártüt basa megalázását kíván-

ta értetni, mig a' május 12-ki kabinet, noha utógondolatját gondosan

elrejtve, ezen kifejezést akként érteimezé, hogy Méhemet Alinak eddig szer-

zett hatalma illetetlenül hagyassék. Mikor azonban ide vonatkozó kivá-

natával föllépett Francziaország : már kés volt, egyedül állván 4 olyly

hatalom ellenében, melyly már azon eszközökrl gondolkozott, melylyek-

kel Méhemet Alit kényszeritendi a' török hajósereg kiadására. E' közben

az 1840-ki ülésfolyam bekövetkezett. A' kabinet keleti politikája több

oldalróli roszalásokat vont maga után. A' diplomatikai személyzetben

némelyly változások lnek ; Sehastiani helyére Londonba Guizot külde-

tek. Azonban nem ezen ügy, hanem egy pénzkérdés buktatá meg a' Soult

kabinetet. A' ministerelnök bejelenté a' kamarának Nemours hgnek egy

Szász-Koburg-Koháry hgnvel történt egybekelését; 's egyszersmind

.500,000 franknyi évenkénti dotatiót kért számára, E' javaslat kellemet-

len taglalásoki^a adott alkalmat, 's február 20-án a kamara többsége által

elvettetek. Erre az öszszes ministerium beadá lemondását.

Az uj ministerium , melyly martius l-jén alakult, következ tagokból

álla : Thiers ministerelnök, 's egyszersmind külügyminister ; Rémusat

belügy ; Vivien igazságügy , Gouin kereskedelmi ; Roussin tengerészeti

;

Pelét pénzügyi ; Cubieres hadügyi ; Cousin közoktatási és Jaubert köz-

munkák ministere. Ezen egészen szabadelv kabinet a' követkamara túl-

nyomó többsége pártolásának örvende ugyan ; azonban a' külhatalmaknál,

valamint a' francziaországi conservativeknél is aggodalmakat ébreszte.

Pedig a' félelem alaptalan volt : a' septemberi törvények megmaradtak

;

a' kamatleszállítás a' pairkamara által újra elvettetett , és a' választási

törvény reformja még csak vitatás alá sem került. A' budget megszava-

zásán kivül megnyerte a' ministerium a' vasutakra és 21 tengeri hajó

építésére kivánt nevezetes öszvegeket. Egyszersmind kieszközölvén Thiers

Guizot által az angol kormánytól , hogy Napóleon hamvai Francziaor-

szágba viszszahozassanak, e' végre a' kamara Rémnsafnak 1 millió frankot

ezinte megszavazott. — Külpolitikájában azonban kevésbé volt szeren-
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cséö Thiers ugyanazon okból mint eldjei, mivel t. i. háta mögött a' király

keze is titokban mködött. Thiers a* londoni alkudozásokat szándékosan
iparkodott hiizni halasztani, hogy Méhemet Ali részére minél több enged-
ményeket csikarhasson ki. E' reményben megersítek t a' Londonban
lev franczia követ , Guizot tudósításai , ki vele mindenben egyetérteni

látszott. E' miatt utasitá viszsza Thiers mind Angliának, mind a' német
hatalmasságoknak általa keveslett ajánlatait. Titkon mindazáltal oda
igyekezi'k birni a' basát, hogy ez utóbbiak feltételeit, hahogy nekie ajánl-

tatnának, fogadja el. De ezen lépés, mint gyanittatik, maga Guizot által

fólf'edeztetett a' londoni congressus eltt , 's a' többi hatalmak nem késé-
nek oda magyarázni a' dolgot, mintha Thiers Méhemet Alit, a' hatalmas-
ságok kikerülésével közvetlen a' szultánnali egyezkedésre akarná birni.

—

1840-ki jul. 15-én tehát Anglia, Oroszország, Austria és a' porosz, Fran-
cziaország kirekesztésével, egyességre lépnek, melylynél fogva Egyiptom
öröködési jogon meghagyatik ugyan a' basánál, valamint a' veres tenger
és Tiberias tó közti fold holta napjáig , azonban mindkett egyedül azon
föltétel alatt, ha minden más tartományokból azonnal kitakarodik, 's a'

török flottát kiadja. Még mieltt Thiers ezen kötésrl tudósitást kapott
volna , távirati Sürgöny utján értesíttetik , hogy az angol hajóssereg
elhagyta nápolyi állását a' földközi tengeren. Azonnal sietett e' dolgot
tudatni Méhemet Alival , ki hajósseregét az alexandriai kikötbe vlszsza-

huzván az ellene küldött Slopford admiral küldetését meghiusitá. Midn
a' júliusi egyesség hire Francziaországba megérkezett, az egész nemzet-
ben fellángolt a' rég elfojtott harczvágy. Thiers nem csak diplomatikai

tevékenységét fejté ki , hanem a' legerélyesebben tévé szárazon és vízen

a' hadikészületeket. Ugyané' szen.pontból lépett föl Paris megersítésé-
vel, mit a' király személyes, 's az elzményekbl könynyen érthet politi-

kája nem késett a' maga érdekében kizsákmányolni. Bármilyly tevékeny-
séget fejtett ki azonban az uj ministerelnök : a' király ellenzése miatt

minden törekvése a' félrendszabályok színvonalán maradt. Mert míg
Lajos Fülöp nagynehezen reá hagyá magát beszéltetni , hogy a' sorkato-

naság létszáma 639,000 fre emeltessék, kérlelhetlenül ellenszegült mini-

sterének akkor , midn ez a' franczia flottát az alkirály védelmére a'

syrial partokhoz akará küldeni. October 18-án átnyujtá ugyan Thiers az

egyesült hatalmaknak Francziaország ultimátumát , melyly eléggé har-

cziasan hangzott azon esetre , hahogy az egyiptomi alkli'ály letétele meg-
történnék; azonban ilyly fellépések nem tartóztaták fel a' szövetségeseket,

's mialatt a' britt hajóssereg Beirut-ot elfoglalá és az egyiptuslt vlszsza-

vonulásra kényszerlté , már meg vala semmisítve Fran(!zIaország keleti

befolyása , Lajos Fülöp békés rendszere által. Thiers october 28-dikára

öszszehivá a' kamarákat, készületeinek ez által is nagyobb súlyt adandó.
Itt kell vala a' királynak a' trónbeszédben határozottan elvetni a' júliusi

Bzövetségot , 's további készületekre kiterjedtebb segédforrásoknt nyit-

tatni. Lnjos Fülöp ezt határozottan megtajadá; minek kövotkcztében az

öszszes ministerlum oct. 21 -kén lemondott , 's az ülések megnyitása nov.

5-kére ln eliiaj)(»lva. A' k<")zHgyelmet, melyly e/en nünisteriuni kormánya
alatt kizárólag a' keleti ügyek által tartatott feszültségben, ket esemény
vévé rövid idre igénybe. Egyik Napóleon Lajos hgnek második gyér-
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mekes kísérlete , ki augustiis 6-án néhány párthivének kíséretében Bou-

logne-nál kikötött, 's mint II. Napóleon mutatá be magát a' város utczáin;

de minthogy a' várt néptömeg sehogysem akara körüle csoportulni, azon-

nal elfogatott, 's a' pairszék által holtigtartó fogságra Ítéltetvén, Ham-ba
vitetett. A' másik esemény bizonyos jOarn? és merénylete vala,ki oct. 15-én

szemle alkalmával egy , 6 golyóval töltött fegyvert ltt a' királyi kocsira,

de azokkal csak önmagát sértette meg. Darmes guillotine alatt halt meg

;

bnrészeseket azonban nem lehete fölfedezni.

1840-ki oct. 29-kén alakult meg az uj kabinet , 19-dik 's egyszersmind

utolsó a' júliusi dynastia alatt. Az elnöki czim Soult marsaira ruháztatott

ugyan, de az egésznek lelke Guizot vala, ki a' külügyek kormányát ragadá

meg. Különös , hogy épen azon férfiú, ki a' múlt évi coalitionak egyik

fnöke vala, ki tehát a' személyes politikát megdönteni segité ,
azóta az

udvari rendszer legengedelniesebb eszközévé szegdött. általa teyé

Lajos Fülöp a' keleti kérdést illetleg Londonban mindazon ajánlatait,

melylyek gyakran a' kabinet hivatalos sürgönyeivel tökéletes ellentétet

képezének. Guizot-val tehát ismét csak az udvari politika került kor-

mányra. Egyébiránt hasonló tapasztalások idvel megtermék gyümöl-

csüket. A' nemzet figyelme, melyly eddig az egyének változásától remélte

a' rendszer átalakulását, lassanként a' státushatalom másik ágára a' tör-

vényhozó testületre fordult ; át kezdé látni , miként a' létez elemekkel

lehetséges ugyan tárcza-harczot víni, de arra, hogy egy nemzeti politi-

kának alapja megvettessék, hogy a' forradalom-kijelölte ösvényen békés

reformok által haladjon az ország — mindenekeltt szükséges , hogy a'

törvényhozás az eddigi olygarchiai színezet szk basis helyett szélesebb

alapot nyerjen. Ezen tanulságból merült föl a' választási reform eszméje.

A' sors ugy akará , hogy az ige ne a' higgadtan fontoló agyból nyerje

megtestesülését, hanem a' haragvó néptenger szenvedély-hullámaiból

emelkedjék ki csak késn , midn e' tenger a' júliusi trónt is végképen

elseprendi! — Guizotnak többi tiszttársai voltak : Duchátel a' belügyek-

nél, Mariin du Nord az igazságügynél, Humann a' pénzügyek élén, Teste

a' közmunkáknál, Villemain a' közoktatási, Cwwm 6rnrfame a' kereske-

delmi és Duperré a' tengerészeti tárczáknál. Az october 29-diki kabinet

programmjához tartozott : bell a' nyugalom helyreállítása, kivül pedig :

kibékülés a' nagyhatalmakkal , 's ez meglévén észrevétlen kiterjesztése a'

franczia befolyásnak. A' milyly egyszernek látszik e' politika alapvona-

laiban , olyly bonyolódott akadályokra talált ez a' kivitelnél. Az october

29-ki ministerium belátta, hogy mieltt czélját elérhetné, szükség, hogy

képes legyen átváltoztatni az általános elégületlenséget általános rész-

vétlenséggé ; egy szabad nép tettösztönét közönynyé ; 's mindezekhez

elaltatni a' külföld gyanúját, tehát tekervényes utakon haladni. Ide czél-

zott az elanyagiasitás 's vesztegetés bell, szótörés odakünn, — itt es ott

ámitás, alattomosság, 's a' machiavelli eszközök egész serege.— A' közép-

osztály harczh evére alig lehete jobb ht, mint azon 185 millió deficit,

melylyet a' ministerium felmutatott , mint a' legújabb hadi készületek

eredményét, és igy a' Thiers-ministerium hagyományát. Paris ersitvé-

nyeire másik 140 millió kellett. E' miatt heves szemrehányások. — Leg-

nagyobb szálka volt a' ministerium szemében a' független idszaki sajtó,
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6 ugyanazért minden esemény, melyly a' journalistica elleni csapásra

klzáákmányültathatott, ugy tnt fel, mint ugyananynyi megragadott alka-

lom. Az ,,Ami du peuple" cziinü lap szerkesztje hoszszas gályarabságra

Ítéltetett a' pairek által, csak azért, mivel egy királygyilkos Qucssinet azt

vállá, hogy lelki táplálékul egyebek közt a' nevezett lapot is használta

légyen. Szinte a' journalisták büntettettek , és pedig a' legembertelenebb
bánásmóddal, a' Toulouse-han kiütött zavargásokért; holott ezeketa'

tömeg azon félreértése idézte el , minélfogva a' népöszszeirásban az adó
fölemelésérei készületeket látott. — Az elkeseritett sajtó viszont egye-

nesen a' király személye elleni megtámadásokban keresett magának elég-

tételt. Csaknem egy idben két rendbeli oklevelek látának napvilágot

;

egy rész Donadieu legitimista tábornok által közrebocsátva tárgyazá

DiíZ/er-nek 1816 Grenoble-hen történt fölkelését, 's az akkori orleansi

hgnek a' zendülökkeli öszszeköttetéseit, rendkívül érthetleg emelvén ki,

miszerint ez utóbbi , nehogy a' befogottak által elárultassék , azoknak
kivégeztetését sietteté; másfell a' restauratiónak egyik hajdani neveze-

tessége ,,Contemporaire" név alatt Lajos Fülöpnek Talleyranddali titkos

levelezését adta ki , mellyben egyebek közt azon fontos fölfedezés is fog-

laltatott, hogy a' polgárkirály Algir-nak odahagyását Anglia kedvéért

megígérte volna. Ide járult ezenkívül, hogy az esküttszék a' két fentebbi

tárgy miatt indított keresetben az illetket fölmenté. Egyébiránt az

1841-dik év a' külpolitikára nézve zaj nélkül folyt le; a' háló , melyly

késöhh Espartero körül kerittetett Spanyolországban, még ekkor a' tuile-

riákban csak titokban fonatván. — Az 1842-ik évet a' júliusi dynastiára

nézve egy családi szerencsétlenség jelölé. Július 13-kán az orleansi her-

cteg Lajos Fülöp legidsb íla szekérbli kiesés következtében éltét veszt-

vén , hogy a' föltételezett trónörökösnek, az elhunyt fiának kiskorúsága

alatt az uralkodás minél erösebb kezekben legyen , Nemours herczeg Ion

kijelölve melléje regenssül. 0. Orleans herczeg.} Ez esemény országos

hatásúvá ln azáltal, mivel a' meghalt berezeg, Lajos Fülöp legvitézebb,

legszeretetreméltóbb 's legnépszerbb fia, egy jobb jöv zálogául tekin-

tetek , addig míg az , ki legalább ideiglenesen helyére lépett, a' nép eltt

leggyülöltebb vala. A' regensség fölötti viták az e' végett öszszehítt,

azután egy darabig ismét elnapolt kamaráknak némi élénkséget kölcsö-

nözvén, azután ismét viszszaesett minden a' szellemi apathiába. Csupán
egyes botrányok, mint p. Lehon és Hourdequin jierei , vétenek szomorú
világot a' közvagyon-kezelés némelyly fontos ágaiban mutatkozó erkölcsi

sülyedésre ; az els tanúsítván , hogy a' börzei nyerészkedéstl még az

eddig illetetleneknek vélt letéti-kamarák sem mentek többé ; és a' máso-
dikból kitnvén , miként Paris els municipalis testületében a' vesztege-

tettség olyly fokra hágott, hogy nem csupán a' fnök — préfet — de

majdnem valamenynyi tiszttársai is megérdemlenék , hogy a' vádlottak

padján idjenek. — Az 1843-ban öszszehítt kanuirák meglehetsen h
képét adják a' törvényhozó testület ezen idszakbeli mködésének, vala-

mint a' pártok állásának is. A' ministerium nom nagy , de öszszetartó

többségre támaszkodik, melyly nek száma a' válaszfelirati vitáknál KK)-rji

megy, a' titkos költH('gek f(ilötti szavazás alkalmával 40-re leszáll, tle tt'

számos reform-kérdéseknél njra emelkedik. A' válaszfolirutban e/. alku-
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lommal legnevezetesebb politikai kérdés a' Belgiummali vám-egyességen
kivül : a' kutatási hötmény, és a' spanyol ügyek. A' hajókutatási szerzd-
vény eredete Anglia és Francziaország között 1831 és 1833-ra, tehát

azon korszakra esik , midn e' két hatalom látszólagosan kezet fogna,

együtt állott szemben Európával. A' czél , melyly végett e' kötést létre

hozá Anglia, t. i. a' rabszolgakereskedés meggátlása , egyetemes helyes-

lését vívta ki az emberiség minden barátjának. E' gylöletes embervásár
ellenében akkor mindkét hatalom engedett lobogója kiváltságaiból , feljo-

gosítván egymást viszonyosán csupa gyanú esetében is szemlét és moto-
zást tartani. De midn e' két hatalom politikája, mint látók, tettleg szét-

tartó irányt vn : a' kutatási jog sem soká késett a' nemzeti féltékenység

lángját éleszteni. A' franczia büszkeséget sérté azon tapasztalás, miszerint

Anglia, kiterjedtebb tengeri erejénél, hajói nagyobb számánál fogva sok-

kal inkább képes a' tengerek fölötti ezen rendri szerepet gyakorlatba

venni, semhogy azt Francziaország neki viszszaadhatná. Ezért szenvedett

hajótörést a' britt kormány azon igyekezete, hogy a' vége felé járó érin-

tett szerzdvényt viszszahuzhatlanul fogadtassa el Francziaországgal. Mi
több, az itteni közvélemény tagadhatlanul az egész kutatási jog megsem-
misítését követelte. Az uj szerzdés azonban mégis létre jött, benne a'

kölcsönös kutatási jog helyett az afrikai partokon közös ervel fentar-

tandó ostromzár hozatván be , 's rködés azon kikötk felett , melylyek

kiszállítási helyékül voltak ismeretesek. A' tárgy rokonsága önkénytelenül

a' rabszolgaság kérdésére vezet bennünket. Mindamellett, hogy a' fentebbi

szerzdvény lemosá a' franczia lobogókról a' szenynyet, melylyet a' gya-

lázatos embervásár reá kent : a' rabszolgaság még mindig fenállott a'

gyarmatokban. Az emancipatio indítványa már néhányszor ingerülten

vettetett viszsza. Most is a' kérdés egy anyagi érdek tárgyba bonyolítva

került csupán sznyegre ; t. i. a' gyarmati czukornád-ültetvényesek, és

a' honi czukorrépa-termesztk közti súrlódásban, menynyiben t. i. az

elsk saját terményöket a' honival egyenl kedvezményekben kívánták

részesitni. Ennek megnyerésétl föltételeztetek a' feketék szabadsága. A'

czukorrépa-termesztk azonban többségben levén , a' dolog végre ugy
egyenlittetett ki, hogy a' két czukorfaj egyenjogúsága ugyan elvileg

kimondatott, de a' rendszabály életbeléptetése egészen 1848-ig elhalászta-

tok. A' spanyol ügyek fölötti viták nem emelkedének felül a' lágymeleg-

ség fokán; habár már ekkor tisztán kitntek is a' macchiavelli eszközök,

megbuktatni Esparterohan egy kormányt, melyly alatt Spanyolország a'

rég nélkülözött rend és nyugalom jótékonyságát kezdé érezni. Hanem
hiszen elmondhatá a' kormány legalább a' nemzet törvényhozói eltt,

hogy Esparíeronak, Anglia iránt mutatott hajlandósága miatt a' franczia

kereskedésr szenved , és ez igazolására elég volt. Az egész válaszfelirati

vita alatt legemelkedettebb volt Lamartine beszéde , ki ez alkalommal az

ellenzékhez átment, 's nem a' ministerium egyes tetteit, hanem az egész

rendszert megtámadván , uj politikai hitvallását letevé. Mi az ezen ülés-

folyam alatt mellzött , vagy megbuktatott reform-inditványokat illeti :

ha valaki azok során végig tekint, önkénytelenül akad kezébe a' februan

forradalom egyik kulcsa. Ilylyen indítványok voltak : A' kamarából kire-

kesztése minden álladalmi hivatalnokoknak, ministereket és tisztán poli-
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tikai hivatalnokokat kivéve. Követek napidíjjá. Választási reform. Válasz-

tási jog mint kényszeritett kötelesség. Census leszállitása. Capaoitások

szavazatképessége. A' választhatósági census eltöröltetése. Az eskütti

névlajstromoknak a' departementi fnökök kezeiböli kivétele. Eltörlése a'

golyózás általi szavazásnak. Ezekhez járult végre Larochejaqueleinnek

azon igen elevenre ható inditványa : nyilatkozzék minden követ, mieltt

valamelyly tárgyban szavazna , ha nincs-e azon kérdésnél személyesen

érdekelve. Ez inditvány talán sehová sem illett jobban mint a' vasúti

engedmények megadására, hol az anyagi érdekek játszották az egyedüli

fontos szerepet. A' nagy tkepénzeseknek aránytalan kedvezmények osz-

togattattak. Bordeaux és Teste között pedig csupán nyerészkedk ked-

veért ln megadva az engedély. Azonban, midn e' vállalat megbukott, az

országnak kellett volna fizetni 2 millió frankot kártéritésül. És hiány nél-

kül meg is szavaztatott már az öszveg; azonban a' golyózás paizsa alatti

névtelenség ezúttal mégis a' közerkölcsiségnek szerze diadalt. (1. Teste-

Cubiéres-féle per.) Mig ekként egy feudális mipar teremtetek : a' föld-

mivelés egyik ága , a' bortermelés érdekei iránt nagyon is mostohának
mutatá magát a' kamara. A' Gironde-hun néhány szltulajdonos oda-

hagyá szlejét, nyomatva egyfell a' súlyos földadók, másfell a' fogyasz-

tást nehezit octroi-k által. Az utóbbiaknak, kivált a' fvárosban káros

következménye ln a' borhamisítás, adatván a' szegény népnek bor helyett

olyly mesterséges ital , melylynek nagy részint ártalmas létegei közöl

maga a' bor egészen eltnt. E' bajon az octroi-reform által lehetett volna

leggyorsabban segiteni, és ez mégis mellztetett. Annál nagyobb készség

mutatkozék azonban a' megszavazásra,midn egy titkos tanács felállitása

került sznyegre, melylyben volt ministerek, a' kamara elnökei , 's egyéb

nevezetességek valának résztveendk 15,000 frank évenkénti fizetéssel.

Végre a' költségvetési számtételek mezején találkozának még egyszer a'

pártok, hogy a' 77 millió hiány fölött elmondják a' szokásos nagy szava-

kat , 's aztán megszavazták hamarjában a' költségvetés egyéb tételeit. —
A' kamarai dynasticus párt lomhaságával feltn ellentétet képeze az

ellenpártok mozgékonysága a' kamarán kivl. A' fourrieristák közlönyé-

nek, a' „Pfialange"-níik napilappá alakitása korszakot képez. A' republi-

kánusok a' ,,fí«/orme"-ban CavaignacG., Flocon, Grandmesuil és Beaune

vezetése alatt hatalmas orgánumra tnek szert, mig a' ,,1'Etat" czimü lap

vezetésében Didier h. a' republikánus mozgalmak részese , és a' legiti-

mista Peyssonet egyesülnek. Legkomolyabb esemény azonban azon hartz

vala, melyly a' papság és az állam között Európában másutt is kitört, 's

1838-ban és 1840-ben Kölnhen vévén eredetét, az európai események
solidaritásánál fogva magának rést kerese Francziaországban is. A' clerus

jelszava, melyly alatt e' harczot mcgkezdé, az oktatási szabadság vala az

j.Universltas" vagyis a' kormány által vezetett tanrendszer ellenében.

Követeltetek pedig eleinte a' papnöveldéknek — petits scminaires — u'

státus által vezetett tanintézetekkeli egyenjogúsítás anynyiban , hogy
azok ne csupán papok növelésére , és necsak a' meghatározott szánna

legyenek szorítva. Késbb e' követelések még inagasbra csigá/tattak,

egyenes garantiákat kívánván a' clerus a' végre, valljon a' gyínnasiumok-

ban a' katholika cgyhi^z elvei ezerint folytait tutik f n tanltús, vagvís mn»
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szóval egyenes beavatkozást a' tanrendszer meghatározásába, 'a a' tanítók

elveinek megblrálásába. A' kormány e' harczban nem fejte ki mindjárt

eleinte elég erélyt. Michelet és Quinet a' párisi Sorbonne tanárai ugyan
szerencsésen választák meg a' tért, midn az egész követelésben sJ jezsui-

tismus ujraébredését mutaták be az ország eltt. Ellenben a' kormány,
noha az emiitett két tanárt a' clerus üldözése ell ótalmába vévé, a' nagy
számmal létez tiltott szerzetesrendek ellen a' törvényt alkalmazni még
mindis késedelmezett. E' küzdelem ViUemain közoktatási minister lelki

erejét fölemészté anynyira , hogy helyét utóbb Salvandyniik kellé betöl-

teni, ki is késbb 1 845-ben Rómábaui alkudozásai által legalább oda vitte

a' dolgot, hogy a' jezsuiták , látszólag, Francziaországból újra kitiltattak.

Kevésbé veszélyes mint nyugtalanító vala a' kormányra nézve a' legiti-

misták tevékenysége , kik ez évben minden íitogtatási elkészületeket

megtönek egy regényes zarándoklatra, kogy a' bordeaux-i hgnek szám-
zetése helyére megvigyék küljeleit az alattvalói hódolatnak. A' demon-
stratio csekélyebbül ütött ki, mint a' sokatmondó elzményekbl, .V röp-

irat-záporból, 's az ez alkalomra vert emlékpénzekbl, melylyek V. Hen-
riket lovon. Parisba bemenetét tartva ábrázolák, elre várni lehete. Lon-
donban ugyanis , hol a' találkozás történt , Belgrave-Square-ben fel volt

ugyan állítva a' „törvényes trón", de körüle a' paireket alig 3^—4 pair,

's a' követi kamarát nem több mint 5 követ képviselé, egyedül a' független

birtokosok jelentek meg nagyobb számmal mezei jószágaikról. Az egész-

nek egyéb komoly következménye nem lett, mint az, hogy a' morbihani
köznép komolyan kezdé venni a' dolgot , fegyveres bandák alakultak

közölük, 's e' miatt sok elfogutások történtek.

Az 1844-diki kamaraülésekben a' legitimisták erkölcsileg legalább a'

törvényhozás birószéke elé vonattak. A' trónbeszéd ugyan hallgatott a'

londoni jelenetekrl, de mind a' paírek, mind a' követek hivatva érzék

magukat roszalásukat nyilvánítni az elzött dynastia párthívei ellenében.

A' paírek megeléglették a' hódolatot üres demonstrationak , büntetésre

méltó manoeuvre-nek czímezní;de a' képvíselkamara szükségesnek látta

mindezekhez azon sért toldilékot adui, miszerint „a' közvélemény bélye-

get süt a' vétkes nyílatkozványokra." A' megbántott párt ellengyanusi-

tásokkal felelt, melylyek senkit érzékenyebben nem sújtanak mint épen
Guizot-t ,,az 1815 elárulóját, a' genti kibujdosottat." Ilyly elzmények
után került a' pairkamarában tárgyalás alá a' közoktatási törvényjavaslat.

És — ki hitte volna? — a' paírek épen a' legnépszerbb tárgyban magokra
hagyák a' javaslat hivatalos pártolóit Vülemain-t és Cousin-t, és a' papi

igények védivé avatván fel magokat olyly engedélyeket tnek, melylyek

a' törvény szabad szellemét tetemesen meggyöngítek. így p. elhatározta-

tott, hogy ezentúl a' királyi gymnasíumokból a' phílosophía tanítása

kimaradjon ; hogy a' püspöki semínariumokban képzett tanítványok,

miután a' szokásos vizsgálatot kiállták , álladalmi szolgálatba bevétethes-

senek ; hogy a' papnöveldék tanítóira nézve elegend annak nyilvánítása,

miszerint tiltott rendnek nem tagjai 's a' t. A' fdologban tehát gyzött
a' papi párt, mert az apró seminariumok, az ultramontanísmus ezen ers
várai, nemcsak kivetettek az nniversítas felügyelete alól, hanem még
rendkívüli kedvezményekben is részesittettek. — Mindazáltal a' kormány
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ezen engedékenysége a' clerus iránt , hogy a' legitimistáktól ezen hatal-

mas szövetségeseket elvonja , nem mentheté azt meg egy erkölcsi csata-

vesztéstl. A' legitimista-pártnak a' kamarából kilépett öt tagja (Blin de

Bourdin , Valtny hg , Larcy , Larochejaquelein és Berryer) kerületeikben

újra megválasztattak. Ehhez járult , hogy Laffilte Károly ministerpárti

követ megválasztatása a' kamara által négy izben semmisittetett meg,
nem más okból, mint hogy is az eltte álló példákat követve, választóit

egy vasút iránti Ígérettel vesztegeté meg. Hasonló tapasztalások azonban
legkevébbé sem mozditák el a' többségnél az olyly indítványok sorsát,

melylyek részint a' választási reformra általában, részint a' vesztegetés

meggátlására valának intézve. Még kevésbbé eiigedé magát zavartatni a'

többség a' vasutvonalak engedélyezése körül, eddig követett rendszerben

's majdnem hbéres adomány gyanánt osztogattattak ki az olyly fontos

vonalak, mint az orleans-bordeauxi, a' páris-lyoni és páris-straszburgi

's a' t. Egy ilyly engedély tárgyalásakor a' vizsgáló bizottmány eladója
egész szinteséggel bevallá, miszerint a' társulatok közötti választást

nehézzé az teszi , hogy státusférfiak és legkitnbb állású hivatalnokok

vesznek részt a' vállalatban. Ilyly földben aztán nem L^oda, hogy gyöke-
ret nem verhetett Garnier Pagés indítványa a' kamatleszállítás iránt

;

azon lehet inkább bámulni , hogy a' kormány nem birt elég bátorsággal

javaslatot terjeszteni újra el Nemours hg dotatiója tárgyában; holott

erre már az uj jogezim sem hiányzott — a' regensség, és a' Moniteur a'

legérzékenyebb jelenetek fölidézése által elökészité a' közönség rokon-

szenvét a' kérdés iránt. Ez alkalommal egy pár törvény hozatott ; egyik

a' vadászati jog szabályozására, másik a' borhamisítás ellen. Ellenben a'

rabszolgák állapotát tárgyazó törvényjavaslat csupán elterjesztetett,

végelintézést nem nyert. Pedig nem foglalt az magában semmi gyökeres
rendelkezést, csupán kiterjesztését a' kamara azon hatóságának, miszerint

a' rabszolgák és uraik közti viszonyokban jogérvényesen közbe léphete.

St mondhatni, hogy az egész javaslat nem anynyira elkészitje fogott

volna lenni a' bekövetkezend teljes felszabadításnak , mint inkább egy
kibúvó ajtó, melylyen a' kormány hátrálhasson az ültetvényesek makacs
ellenállása eltt, a' nélkül, hogy az emancipatio barátainak túlságosan

éles fegyvert adna maga ellen kezökbe. Említtetett ugyan a' javaslat

bevezetésében , hogy a' kamarának e' részbeni hatóságát föl kell hasz-

nálni a' rabszolgák táplálásának biztosítására, a' családi egybeköttetések

alakításának megkönynyitésére, 's a' spanyol gyarmatokban eleitl fogva,

a' dánokéiban több évek óta fenálló, de a' franczia rabszolgateltpeken

még mindig nem létez pecullumnak bevitelére : de a' lényeg , a' felsza-

badítás lehetségének megoldása még mindig elkészítetlen maradt. Az
ültetvényesek pártolói legtermészetesebbnek találák a' feketék felszabadí-

tására az önmagok általi megváltást, bizonyosak lévén benne, hogy ezen
utón a' szabadság minél kevesebb uj avatottakat nyerend. Egyébiránt a'

kormány határozatlan magatartása még sulyositá a' szegény feketék sor-

sát, mert az ültetvényes, ki eddig Önzésbl ral^szolgája erejét kímélte,

most a' jöv bizonytalansága miatt egyszerre mindent ki akart rajta venni.

Az ország belállapotjáróli ezen körrajzot Laffilti' halála fejezi be. Benne
iámét egy hitelez halt meg, ki jobban tudta, mint akárki mús, niüuyuyi-
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vei tartozik Lajos Fülöp a' üzabadságnak , 's menynyi igéi'etei maradtak
beváltatlanul. A' népre ezen halál mély benyomást tön. A' júliusi forra-

dalom bankárjának sirján a' polgárkirály egész pályája részrehajlatlan

bírálat alá vettetek. Emlékezetbe hozatott, hogy Laffiite óriási vagyonát
Lajos Fülöp trónrajutásaért feláldozva , koronás védencze által örvénybe

taszíttatott; hogy ezen tiszta jellem a' népszabadság iránt minden remé-
nyeiben csalódva, anynyira ment kétségbeesésében , hogy a' júliusi forra-

dalombani részvéteért isten- és emberektl bocsánatot esdekelne. — A'

belügyekrl a' mínisterium politikája távol világrészekre tudta fordítani

a' figyelmet. A' Marokko\a\i liarcz gazdag bánya volt a' kormánylapokra

nézve kimutatni, miként terjesztetik a' franczia világbefolyás Afrikában

túl a' tengereken, 's ehhez még a' hitszeg Albion túlszárnyalva, háttérbe

szorítva. Tanger és Mogador lövetése, és az hly melletti csata, ezek kéz-

zelfoghatóbb eredmények, mint parlamenti reformok; 's a' leghítetlenebb

sem kétkedhetett többé Francziaország dicsségén , miután a' legyzött
marokkói fejedelem sátrát és napernyjét a' fvárosban kitéve látta. —
Anynyi elvitázhátatlan, hogy e' háború Francziaországra nézve szüksé-

ges volt , mert különben algíri birtoklása biztosságban sohasem lehetett

volna Abd-el-Kader miatt, ki a' szomszéd marokkói császárság földére

menekülvén szent hírbenállásával minden pillanatban beütésre fanatisál-

hatta a' föld népét. Ezen határozott föllépéstl az elismerést megtagadni
anynyival kevésbé lehet , mivel Angliának Marokkó iránti pártfogói

indulata már csak Gibraltár biztosság-a iránti elgondoskodásból is ismere-

tes volt, 's a' partvárosok ostroma ugy szólván a' brítt hajóssereg szeme-

láttára történt, ámbár másrészrl kétségbe vonni alig lehet, hogy ez

utóbbi körülménynek tetemes befolyása volt a' békének minél gyorsabban,

's minél mérsékeltebb föltételek alatti megköttetésére. Egészen más kime-

netele lön azon egyenes öszszcütkÖzésnek, melylybe a' franczia kormány
a' víláo: 5-ik részében, Tahiti szigetén keveredett a' hatalmas szomszéd

szigetországgal. Mindkét hatalom a' térítési propaganda utjan tette be

lábát Tahitiba; az angol missionariusok ugyan még a' múlt század végén,

a' francziák pedig csupán néhány évvel a' történtek eltt. Miután Angliá-

nak a' csendes tengeren tetemes birtokai vannak, természetesen ébredt

föl a' franczia kormányban is a' vágy az utóbbi ország befolyását a' világ

ezen részére is kiterjeszteni. Mindkét kormánynak volt egyegy ügynöke

az említett szigeten, az angol részérl a' híressé vált térit, 's egyszers-

mind consul Pritchard , mig Mörenhut belgiumi keresked a' katholika

propaganda , 's a' franczia befolyás érdekében dolgozott. Az utóbbi által

becsempészett két franczia térít a' szigetbl kizetvén , az említett ügy-
nök oda vivé a' dolgot, hogy Pomare királyné franczia hajóhad által kény-

szeríttetek egy részrl kárpótlást fizetni , más részrl a' kath. téritket

befogadni. St 1841 vége felé zavarokat támasztván arra is ráment, hogy
némelyly benszülött fnökök magok kérjék Francziaország pártfogását.

Másfell Pritchard is a' királyné megbízásából Londonban hasonló járat-

ban mködött ; azonban míg Peel a' kérést viszszautasitá , addig a' fran-

czia flotta élén megjelent Dupeiit-Thouars, és a' pártfogolási szerzödvényt

megkÖté, mit Anglia is késbb elismert. Mindazáltal Pritchard ezen elz-

mények által nem hívé sem Pomare királyné fenségi jogát megcsorbitott-

VJ k. hm. Tár. III. köt. 24
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nak, sem a' protestáns ttiités^I ügy túlnyoinóságát feladottnak, 's a' vallási

köpeny alatt politikai eselszövúiiycit is folytatá. Következménnyé az lett,

hogy Pritchard elfogatott, 's egy f'ranczia hajón a' szigetbl elküldetett.

Az angol nemzeti önérzet, hatalmazottjának ilyly erszakos meggyaláz-

tatásán harczias kihivásokban tört rést. Feel a' parlamentben a' f'ranczia

kormány eljárását igazolhatatlan túlcsapongásnak 's durva megsértésnek

nevezé. A' tnilleriák kényszerítve látták magokat engedni. Dupetií-Tliouars

viszszahivatott , 's Pritchardunk a' kárpótlás meg Ion adva, a' britt kabi-

netnek azon egyetlen Ígéretére, hogy ezen embert többé consulkép Tahi-

tiba küldeni nem fogja. Ezenkívül a' sziget iránti terveivel is viszszalépett

Francziaország, Pomarc királynét a' pártfogolás elismerése mellett, jogaiba

viszszahelyezvén. Azonban a' benszülöttek lecsendesitése a' franczia had-

ernek még sok tennivalót hagyott hátra. Az elégületlen hangulatot,

melylyet az esemény elidézte, nem vala képes jóvá tenni Joinvüle /ígrnek

,,a' franczia tengerészeirl" megjelent munkája sem, melylynek alapgon-

dolata körülbelÖl ilylyenforma : ,,Mi harczot akarunk Angliával ; meg
akarjuk bszülni Waterloo emlékét, de engedjetek elbb készülnünk." —
Némi részben a' manoeuvre mégis sikerült, mert Lajos Fülöp megérte az

örömet : francziáit legélénkebb megvitatásába merülve látni azon kérdés-

nek , melylyre legkevésbé gondolt — értjük az Angliávali háborút.

Pedig mig a' figyelem e' térre fordult, a' dynastiai politika Spanyolor-

szágban mködött.
Az 1845-diki ülésfolyam alatt némi kedvetlenséget lehete észrevenni a'

kamarákon. A' trónbeszéd , meiyl^et a' négy fiától környezett király

elmonda , szokottnál hidegebben fogadtatok, a' válaszfeliratban a' mini-

steriumnak csekély volt többsége arra, hogy reá támaszkodhassék. A'

kabinet ingadozott; de azonnal, mihelyt a' király e' fölötti megindulását

kijelenté , a' többség ismét viszszatért a' régi kerékvágásba. Ez ismét uj

botrányk az ellenzéknek , hogy nem a' ministerium fedezi a' királyt,

hanera megfordítva a' királyi tekintély a' ministeriumot.lNIásfell azonban

az elfogulatlan vizsgáló kénytelen vala bevallani , hogy ugy, a' minta'

törvényhozó testület még akkor szerkezve volt , ha nem lehetlen , de

fölötte nehéz lett volna más kabinetet alkotni. A' pártok, melylyek a'

kormány politikáját megtámadák, vagy nem valának képesek határozott,

az eddigitl különböz programmal elállani, vagy, ha ilylyennel birtak,

többségre nem számolhatának. így például , mig a' tahiti, nmrokkói 's a'

kutatási jog kérdésénél a' baloldal egyik töredéke azt veté szemére a'

ministeriumnak, hogy egészen Anglia hatalmas karjára támaszkodik, hogy
egyáltalában nem féltékeny Francziaország nagysága, hirneve és méltó-

ságára ; 's állitá , hogy egy franczia-angol szövetség az érdekek öszsze-

ütközése miatt lehetetlen : addig az angol szövetség számos barátai fáj-

dalmukat fejezek ki, hogy a' sokszor emlegetett ,,entente oordiale" a' két

hatalom közt anynyira moghidegedett. A' nézetek ezen küUmbsége mog-
könynyité a' ministeriumnak a' harczot, csupán a' hajókutatási kérdésben

vala kénytelen engedni, 's íiroglie lig rcndki\iUl kiuotid Ijondonba kül-

detvén, ott csakugyan egy u j , 18t()-ban életbe lépentl szorztlvényt

kötött , melyly a' kiUcsitnös kutatást egészen mcgszünteté. Azonban hu

voltak Í8 megtámadható gyönge oldalai a' Soult-(iui/ot-minIsterlum kiil-
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politikájának : más oldalról uiiitathatott az íel olylyan pontokat is, mely-
lyek részint a' franczia érdekeket mozditák el, részint a'' nemzeti hiúság-
nak valának hizelgök. Az els osztályba tartozik a' Chinával kötött

kereskedelmi szerzdés , az utóbbiba számitható a' Kolettis által képviselt

franczia rendszer felülkerülése a' britt kabmet-gyámolitotta Maurokor-
daíosé fölött Görögországban. (1. Görögország.) — Egyébiránt ezen év
Francziaországra nézve nevezetesebb külesemény nélkül, a' parlamenti
megszokott mködések közt folyt le. Itt is az ellenzék a' válaszfelirati

vitáknál jóformán kimerité erejét. Némi fél gyözelmecskét vívott mégis ki

Duvergier de Hauranne indítványa a' titkos szavazás eltörlése iránt, a'

menynyiben a' golyók általi szavazást ugyan megtartá a' kamara , de a'

fehér és fekete golyók számára külön ládácskák fogadtatván el , legalább

lehetett látni , ki melylyik ládácska felé tart. Élénkebb szint kölcsönzött

a' tanácskozásnak a' jezsuiták fölötti tanácskozás. Az oct. 29-iki ministe-

rium hoszszas id óta részesült általános tetszésben , azon nyilatkozatra,

hogy Rossi gróf Rómában a' szent székkel ez ügyben alkudozik, 's a' kér-

désnek kedvez megoldása várható. Fel is használtatott a' népszer tárgy
által okozott kedvez benyomás azonnal ; mert a' viták bevégeztével
tüstént következett a' párisi ersitvények fölfegyverzése iránti javaslat,

's a' kormány csakugyan megnyerte a' kívánt 18 milliót. De az ország
közvéleményére nézve e' gyzelemnél sokkal mélyebb benyomást tnek
a' szavak, melylyeket Lamartine, mintegy a' júliusi dynastia romlását
elre hirdetve, ez alkalommal monda. ,,Nincs nép — monda a' jöv em-
bere — melylyre fvárosának megersítése romlást nem hozott volna.

Emlékezzetek Romára — Roma volt Roma sírja. Emlékezzetek Konstan-
tinápolyra. Mióta Constaniin és Diocletian városa a' dardanellák, fekete

és márványtenger között bezárkózék ama' pompás falak közé, melylyek
máig csodálatra ragadják az utast : azóta napról napra számlálni lehetett

a' barbár népfajok lépteit, melylyek II. Mohamedet oda bevivék. Tekint-
setek Ázsiára ; ott fogjátok látni mint vesz el Bahylon hat hónapi ostrom
után, Ínség, éhhalál 's bens vonaglások között. Még kiáltóbb bizonyit-

A'ány , melylyet China egy 300 milliónyi népesség birodalom e' részben
felmutat. Ott egy uralkodó család szinte azon vészteljes gondolatra jött,

hogy magát fvárosába bebörtönözze , 's 12 év múlva ezen 300 milliós

birodalom elveszett saját fvárosában. Ez a' megersítések története.

Mindenütt a' nemzetek bukását tanúsítja az; eröködése az mindenütt
nem az országnak, hanem egyes tábornokoknak, 's néhány ingadozó
állású — precarius dynastiáknak , melylyek önmagok miatt az országot
védelem nélkül hagyák , 's az ert központositák ott , hol magokat védni
's megszilárdítani iparkodának bukás, ellenség 's betörés ellen, 's kik ilyly

módon az országot végenyészetének vitték elébe." Ezen ülésben a' gyar-
mati állapotok iránt csakugyan elterjesztett a' kormány egy törvény-
javaslatot, melylyben nem a' rabszolgaság teljes megszüntetésérl, hanem
annak csak elkészítésérl — lehetvé téve a' peculium megengedése és

mértéken felüli munkaid megszorítása által — vala szó , azonban igy is

nagy ellenzések közt ment keresztül. E' törvény minden rendelkezései

között a' megváltásról szóló legkevésbbé kielégít. A' magát megváltani

akaró rabszolga árát a' törvény által rendelt bizottmány határozza meg.
24 *
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Ezen ár némelylyek által 1200, uuisok által 1400 frankra tétetik. Közép
számítással az Antillákon egy na[)i numkabér 1 ír. 60 centim érték; a'

rabszolo-a tehát, a' szombati nap részére szabat! nappá hagyatván, éven-

ként lecrtolebb 75— 80 frankot kereshet. Ebbl a' maga fentartására szük-

séges költségen felül igen csekély öszveget takaríthat meg. ügy hogy, a'

Journal des Débats vallomása szerint — ha a' rabszolgaságnak ezen utón

kell eltöröltetnie : több id fog eltelni annak megszüntetéséig, mint a'

menynyi behozatala óta lefolyt. A' kamarák ugyan némi pénzsegélyt is

megszavaztak: 120,000 frankot európai munkások bevitelére, 360,000

fÖldmivelési telepek felállítására, 's 400,000-et rabszolgák megváltására;

de ez utóbbi pont csak anynyi kilátást nyújtott , hogy a' gyarmatokban

él 250,000 rabszolga közöl mintegy 200 viszsza fogja nyerni szabadsá-

gát. A' státuspapirok kamatainak leszállítása iránti törvényjavaslat a'

paireknél ez alkalommal is hajótörést szenvedett. Nem volt sokkal sze-

rencsésebb Daru azon indítványa , miszerint vasúti vállalatoknál az úgy-

nevezett részvény-ígéretek , vagyis az ilylyen , még törvény által nem
eno-edélyezett vállalatokoni elleges nyerészkedések tiltassanak el; noha

az indítványozó maga azon módosítást tévé , hogy a' részvény-aláirások

ugyan elre megnyittathatnak, de csupán a' kereskedelmi minister külö-

nös eno-edélye mellett. Mindezekhez hozzágondolván a' státustanács iránt

alkotott törvényjavaslat eltbgadását : fbb vonásaiban elttünk áll az

ezen évi kamarák munkássiígának képe.

Még két év van hátra az idbl, melylyet a' végzet a' júliusi dynastiá-

nak engedett , fontos külescményekkel teljes, 's belízgalmakban gazdag

két év. 1846-ban tévé föl Lajos Fülöp dynastiai politikájára a' koronát,

midn fiának Montpensier ht/nek számára, Izabella nvérének a' spanyol

infansnnek kezét megszerzé. Itt ismét Anglia és Francziaország érdekei

forgottak a' játékban. Amaz örömest látta volna, ha egy Kohurg nyeri el

Isabella királyn kezét, míg Francziaország érdeke azt kívánta, hogy a'

^OMr6o/i-család elegyítetlenül maradjon meg a' spanyol trónon. A' tory-

ministeríum alatt mindazáltal a' két kabinet abban egyezett meg, hogy a'

Koburg fölléptetése elmarad 's Anglia egy Bourbon-házbólí hget párto-

land, ha a' tuilleriák is elállanak attól, hogy egy franczia berezeg számára

kérjék a' királyné kezét. 'S valóban Lajos Fülöp a' jó béke kedvéért

ellene is szegült az anyakirályné M. Christina e részbeni kívánatának.

Közbe jött azonban a' whig-niínísterium, melyly koránsem birta az elb-

bivel egyenl mértékben Lajos Fülöp bizodalmát, 's közbejöttek az anya-

királyné cselszövényei, ki j(')l érté mindkét félnek féltékenységét ébresz-

teni, így származott az egykorú ketts házasság eszméje , a' királynéé

t. i. a' cadixi hggel, és az infansné Lajos Fülöp enditett liával; mitl
ugyan Lajos Fülöp eleinte idegenkedni látszott, belátván, hogy az utóbbi

egybekelést siettetni addig , míg a' trónöröködés sorsa az els házasság

gyümölcsözése által biztosítva nincs, anynyit tesz, mint a' spanyol trónra

bizonyos várandóságot táplálni ;azonban e'vonogatása csak addig tartott,

míg a'britt kabinet eljárásában találhatott valami kihívót ürügyid, nehogy

a' Békenapoleon, családi érdekbl Euró{)a nyugalmát könynyehnün felál-

dozni láttassék. De a' franczia közvélemény nem tapsolt a' polgárkirály

diulonmtiaí gyzelmének. Az ogéaz eredmény olyly szinbcn tnt fel, mint
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egy gazdag magánházasság , 's ilylyenért a' drágán vásárlott angol szö-

vetséget végkép koczkára tenni, vagy épen háborúra nyitni lehetséget,

nem anynyi-e mint a' dynastiai érdekeket mindenek fölé helyezni ? —
Az európai politikára nézve ezen spanyol házasságnak nem volt cseké-

lyebb következése, mint az : hogy az absolut hatalmak, támaszkodva
Anglia és Francziaország versenygésére, a' lengyel függetlenség végs
emlékét, Krakót háboritlanul kitörölték az önálló státusok sorából. Fran-

cziaország óvást tett ugyan ez ellen, mint az 1815-ki szerzdvények A'ilá-

gos megsértése ellen, 's örömest kereste volna Anglia barátságát, de ez

utóbbi viszszautasitá a' felé nyújtott kezet. Ettl fogva, csekély kivéte-

lekkel majdnem rendszeresen különválva látjuk mködni a' két kabinetet

az európai kérdések elintézésében. — Olaszországban egy jóakaratú pápa
mozgalmat idéz el, melyly láthatlan szálakon az egész félszigetet végig

futja , 's áthágván a' kezdeményez által szabott korlátokat , a' megkez-
dett reformok utáni vágyakhoz nemzetiségi reményeket is csatol. Fran-
cziaország e' kérdésben ugy lépett föl, mint melyly a' reformok iránt

rokonszenvet érez , de azokon tulmenni nem akar, következéskép hivatá-

sában álla a' reformok terén álló pápát szükség esetében Francziaország

segélyérl biztositni. De épen itt volt a' nehéz föladat. Lajo* Fülöp az

angol szövetség eljátszása után rá volt szorulva a' szárazföldi hatalmak-
kali szorosabb egyesülésre , melylyektl dynastiája biztosítását egyedül
várhatá. A' pápa megrettent a' forradalomtól , a' nemzetiségi remények
pedig egy más egyéniséghez — Cario Albertohoz lnek csatolva. — Az
elszigetelten mköd Francziaország ép olyly kevéísé felelt meg a' refor-

misták várakozásának, a' milyly kevéssé igazolá a' szinte elszigetelten

mköd lord Palmerston, a' radikálokban lord Minto által keltett remé-
nyeket. — Legconservativebbuek mutatkozott Francziaország politikája

Helvecziában , hol két széls párt véres háborúra készült egy más ellen.

A' viszály 1844-ben vettetett el Luzern által, melyly saját keblébe a*

jezsuitákat viszszahivá. Az e' fölötti súrlódásból Schweiczra nézve élet-

kérdés fejldött ki, a' radikálok az egyes cantonok fenségi jogait megszo-
rítani, és egy ers helvecziai köztársaságot megalapítani, a' conservativek

pedig az egyes kantonok mindenhatóságát tovább is fentartani , st ha
lehet még kiebb is terjeszteni , ekként az egésznek mint államnak hatását

megzsibbasztani eltökélek. A' mikénti átalakulás kérdésében Ausztrián

kívül legközelebb vala érdekelve Francziaország , minthogy Helveczía a'

két állam között fontos katonai határt képez. Francziaország legelször
is hibát követe el : hivatkozván azon 1815-kí szerzdvényekre, mely-
lyeknek létrehozásába be nem folyt, melylyeknek megtörése legközelebb

Krakó bekebelezésével szemei eltt történt; de a' raelylyek czélszer
fegyvernek látszottak a' radikálok ellenében, azon feltételt kötvén a'

neutralitás biztosításához, hogy Schweícz egy 22 cantonból álló foederatív

államot képezzen, 's mindenik canton a' maga dolgait intézze a' mint
akarja. 1846 decemberben küldetett Bois-le-Comte követül 5erw&e olyly

utasítással, hogy az osztrák követtel tegye magát egyetértésbe, 's ezzeli

minden versenygést kerüljön, nehogy a' radikálok ez által szabadabb
kezeket nyerjenek. Azonban, midn a' választások mégis radikál szellem-

ben ütöttek ki, 's Ochsenbein elnökül megválasztatott : az october 29-iki
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kübinfit még sem mert minden íiszszeköttetést félheszakasztani az ural-

kodó párttal, azon üres phrasisba takarván tétlenségét, hogy Franczia-
ország Ausztriával együtt majdan megvizsgálandja : valljon igazán meg
vannak-e sértve a' 1815-ki kötinények. A' helvécziai radikálok figyelmét
nem kerülte ki a' f'ranczia követ kijelentésében rejl gyöngeség, 's most
midn sem Austriától nem tarthattak, melylynek Olaszországban kellé

seregeit használni, sem a' békét akaró Francziaországtól : annál inkább
siettetek rendszabályaikat. INli a' britt kabinet eljárását illeti : eleinte

Francziaország e' részrl öszhangzó mködést várt, azonban nem sokára
meggyzdhetek , hogy Ajiglia ez ügyben is külön utat követ. Ugyanis
Moriev helyére Peel küldetvén a' Schweiczba ügyvivül, ez Ochsenhein-
nak mindenek eltt átnyujtá lord Palmerston szerencsekivánatát , az uj

elnök egyéniségéhez csatolt azon reményt fejezvén ki , hogy a' nyugalom
általa í'en fog tartatni. Midn nuír a' szövetségi többség a' ,,Sonderl)und'^

ellen erszakos rendszabályok foganatosításához fogott, 's a' polgárháború
kitörfélen volt : akkor indítványozott lord Palmerston annak meggát-
lására egy közös erveli kísérletet. 1847~ki october 3ü-káu tévé Peel a'

franczia követnek az e' részbeni felszólítást. Minthogy azonban a' Son-
derbund Francziaországhoz folyamodott segítségért : a' franczia kabinet

egy Schweiczczal szomszédos várost jelölt ki a' zavarok kícgyenlitése

végett tartandó öszszejö vételre. Lord Palmerston a' felelettel késett

nov. 6-kától egészen 16-ig, akkor is inkább kitér, mint elfogadó választ

adott. Azt kiváná, hogy a' közbelépés eltt az illetk mindea kérdés
iránt jjenek tisztába egymásf^al ; 's ez által, minthogy az öszszes szövet-

ségi sereg a' Sonderbund ellen mködését már raegkezdé, maga tévé

lehetlenné a' maga által ajánlott közbejárást. Ezenkívül vádoltatik a'

britt minister, 's bizonyságul Peelnek társalgás közben kiejtett vallomása
hozatik fel , hogy a' Sonderbund elleni rendszabályokat minden módon
sietteté, hogy nevezetesen ilyly értelemben küldött volna üzenetet Díí/omt

tábornokhoz, és az allíanceba (ísupán azért lépett, hogy annak mködését
annál sükeresben akadályozhassa. Csak miután Luzern meghódíttatott,

adá Palmerston megegyezését a' közbejáráshoz. A' többi nagy hatalmak
látván, hogy a' whig minister által ki vannak játszva, elhatározák szoro-

sabban csatlakozni a' hozzájok közeled Francziaországhoz , 's Angliát

körülbell azon elszigetelt állásba szorítani, melylyben volt Francziaor-

szág 1840-ben. 1848-ikí marczíus 15-ke tzetett ki a' szövetség megkö-
tésére. De ekkorra már kitört az euró])ai vihar; elseperte a' júliusi trónt,

's alig maradt korona, melylyet meg nem ingadoztatott. A' diplonuitía

kiejté kezeibl Európa sorsának koi*mányát, 's az események lu-alma

állott be. —• Lássuk, min jelenségek elzték meg e' nevezetes változást

a' legutóbbi két év alatt. A' reform-mozgalom 1846-ban uj síiidiumba

lepett, 's a' kamarán kívül hasonlítliatlanul nagyobb orélyl_\el üzeték,

mint azon bell. A' kamarákkal [csaknem egy idbon jött öszxze egy
journalístákból álló gyidés, niel) lynél vahunenynyi, a' választási refi>rmot

pártoló hírlap képviselve volt. Az öszszogyültek 81 számából képzilött

egy baloldal 47 , és egy jobbszél ^^1 képviselvel. A' balszéli gyideke/et

minden(!k eltt nyilvánitá , hogy a' választási jog, mint miiidi'n politikai

jogok, elvileg minden ötátiiöpolgúrt megillct/s hogy bárnielyly rofonunuk
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czélja más nem lebet , mint a' törvényt ezen egyedül észszer és jogos

theoriához minél közelebb vinni. Azután kimondatott a' választhatósági

census eltöröltetése , 's mint természetes következmény a' követeknek
napidijak általi kártalanítása. Ezt követé más két határozat : a' válasz-

tási jognak minden olylyan polgárokrai kiterjesztése, kiknek képessége

akár diplomák, akár valamelyly választás utján reájok ruházott eljárás

által tanusitva van ; ennek folytán a' választói censusnak tetemes alább-

szállitása, azonban minden közelebbi meghatározás nélkül. A' közvetlen

választás elve megtartatott , 's eldöntettek, hogy a' politikai élet érdeké-

ben minden departement csupán egy választó collegiummal birhat. —
A' jobbszéli gyülekezet maga részérl nyilvánitá, hogy minden franczia,

ki a' közadóhoz járul,jogositva van befolyni azon követ megválasztásába,

ki által azon adók megszavaztatnak. Ellenben itt a' kétfoku választás lön

elfogadva; 's az els lépcs a' községbe helyezve, az egész fokozatnak

meghatározása nélkül. Mindkét gyülekezet tagjai kötelezek magokat egy

ilyly alapokoni reform kivitelére minden törvényes eszközökkel munkálni.

Munkások nyugtalanságai St. Etienne , Elboeuf , Angin, Lyon és Nancy
városokban mutaták az alsó osztályok körében növeked forrongást,

melylynek lecsendesítése néhol emberek éltébe került. — Az ellenzéknek

az 1846-diki ülésfolyam alatt mind az elnökválasztásnál, mind a' válasz-

felirati bizottmány alakításánál történt megbukta nem akadályozá meg a'

kemény kifakadásokat a' vesztegetési rendszer ellen , 's a' parlamenti

reform sürgetése határozottabb alakban tört el mint máskor. — Corne

kimondá többi közt, hogy minden vádak, melylyek a' restauratio mini-

steriumai ellen valának intézve az october 29-iki kabinetet méltán érik.

,,Mint akkor, — úgymond — a' nyilvános lelkiismeret kötelesség és érde-

kek közzé van szorítva ; a' budgetnek kell pénzt szolgáltatni a' leggyalá-

zatosabb transactiókhoz , 's ha egy reménytelen fordulat közbe nem j,
oda van Francziaország erkölcsisége és szabadsága." — Legrand emlé-

kezteté a' kamarát , miszerint 1829-ben a' departementi fnököknek
választási ügyekbeni eljárása ellen nem volt több 200 íolebbvitelnél , mig
a' fenforgó évben e' nemben 2000 fölebbezés létezik, mi a' két kormány
pártatlanságának fokmérje 'sa't. — Ledru Rollin gyanúsítván a' dyna-

sticus baloldalt a' balközéppel (Thiers és pártja) történt öszszeolvadásért:

Odilon Barrot erre oUy módon válaszolt, melyly az erkölcsiség és felels-

ség nevében minden pártot felhítt egy uj coalitiora. A' vesztegetési thema
még gyakran elkerült. Lherhelte szemére veté a' közmunkák ministeré-

nek, hogy magas státushivatalnokokat a' vasúti nyerészkedésekhez járulni

engedett. Egy másik követ megkérdé : igaz-e, hogy a' rainisterek egyike

bizonyos vasúti társulattól 300 részvényt kivánt maga száraára, 's ter-

mészetesen meg is kapta? „Ugy van — feleié Mackau a' tengerészeti

minister, kire a' czélzás tétetett — én a' páris-lyoni társulatnál sem töb-

bet, sem kevesebbet nem írtam alá 250 részvénynél 's abból titkot nem
csináltam soha." ~ Végre a' szónok egyike az ország sérelmeit követ-

kezkben foglalá öszsze : ,,Francziaország óhajtja és szükségli erejének

békés kifejtését; sok akadályokat kell elháritní , számos uj utakat meg-
nyitni, és a' békeidt el hagyják repülni a' nélkül, hogy megtennék azt a'

mi lehetséges. A' pénzügyminister végre megígéri a' posta-reformot, talán
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csuk hogy hátrább lökhesse ; n sóadónak ezen vidókekre nézve elvisel-

hetlen teliernek leszállitása nem halad elre ; egyetlen lépés sem történik

az octroi-k eltörlésére, melylyck a' városi iparnak olyly tetemes akadá-
lyai; a' rabszolgaság eltörlése újra megakadt, és senki sem látszik tudni,

hogy háború esetében az els nap minden íranczia gyarmatokat az ango-
lok kezébe tbgna juttatni , daczára minden rseregeknek és ersitvények-
nek, valameddig a' rabszolgasílg ténáll. — A' helyett , hogy a' községi

rendszert kiebb terjesztenék , a' meddig a' civilisatio állapota megengedi,
megszorítják azt a' mint csak tudják; azt mondják, hogy Francziaország-
ban nem létez közszellem , 'a beérik enynyivei , a' helyett , hogy azt lehe-

tségig ébresztenék
;
panasz van a' tkepénzek hiányara a' íoldmivclés

körül, 's mégis mindent megtesznek, hogy a' börzei speculatio szellemét

ébreszszék, és a' tkéket a' veszélyes és gyümölcstelen részvény-játékokra

elvonják. Algir naponta nyommasztóbb teherré váhk , 's a' civilisatio

hánytorgatása , melylyet oda bevinni akarnak , keser gúuynyá." — A'
pairkamara tárgyalásai kevés érdeket nyújtanak. A' figyelmet rövid idre
két királygyilkos pere vonta magára, egyik Lecomte-é, a másik Henry-é.
Egyiknél sem sült ki politikai ok. Amaz gylölte a' királyt személyesen,

egyéni érdekeiben szenvedett csonkulásért ; emez mint választó a' con-

servativekkel szavazott , 's merénylete csupán kétségbeesésbl keresett

öngyilkosságnak tekinthet. JNlindamellett a' pártok nem késtek mindkét
eseményt a' maguk módja szerint egymás ellen kizsákmányolni, — A'
kamarák munkásságának hátra lev része említést sem érdemel. Csupán
az anyagi önz érdekek nyertek táplálékot , a' szellemi szükségek kielé-

gitlenül maradtak. Es a' versenyz Angliában ez idben fejté ki Peel
nagyszer reformjait. Az angol ministerium megérté, miként kell legyzni
egy öszszetartó aristocratia kétségbeesett ellenállását ; Guizot ellenben

és társai viszszarettentek a' legszükségesebb javításoktól, mihelyt vala-

melyly oldalról a' polgárság jajveszékléseit hallata.

Mind a' parlamenti, mind az azon kivüli ellenzék rendkívüli befolyást

nyert azon botrányos események által , melylyekben az 1847-ik év any-

nyira bvelkedett. Ezen események minden más idben elszigetelt bn-
tények gyanánt fogtak volna feltnni , de a' politikai rendszer iránti

bizalmatlanság anynyira ment már , hogy a' felsbb körökben mutatkozó
kórjelek az erkölcsök hanyatlásának általános jeléül magyaráztatának.
Egy francziaországi pair, egyike az udvart legközelebbrl környezknek,
Praslin hg meggyilkolta nejét, Sebastiani marsai leányát. Megemlékezve
az elhírhedt szóról, melylyet a' marsai F«;'5Ó eleste után kiejtett: ,,L'ordre

régne á Varsovie" (Varsóban rend uralkodik) ezt irá most egy lengyel :

„A' Sebastiani-palotában csend uralkodik." Depans-Cubiéres tábornok,

Francziaország pairje, 's hnjdani hadiigyminister , és a' szinte egykori

rainister Teste, egyike az itéletsemmlslt legfbb törvényszék elnökeinek,

elitéltettek a' pairek törvénj'széke által , az egyik Acsztcgetés , a másik
vesztegetettség miatt ; 's az utóbbi a' legmakacsabb tagadás után kény-

telen vala kivallani , hogy 100,000 frankot elfogadott egy bánya-nyit-

hatási engedély megadásaért. A' börtönben kísérletet tn pisztolylyal

végezni ki magát , 's közhit ezerint a' gyilkos fegyvert saját tia szolgál-

tatta volna kezébe; de a' sora ugy akará, hogy gyalázatát túlélje. (1. Teátc-
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Cubiéres-féle per.) — Az igazságügyi minister Martin (du Nord) hirtelen

titokteljes halállal múlt ki ; búskomorságba esvén , közhir szerint azért,

mivel nyilvános játékházban iparlovagok 's kéjenczek közt találtatott. —
Bresson, a' spanyol házasságok létrehozója, torkát metszette el. Girardin

Emil vádolá Guizot-t , hogy ez a' pairméltóságot áruba akará bocsátani;

de viszont a' vádló ellen is felhozatott , miként atyja részére ugyanezen

méltóság után maga is járt legyen, Ígérvén, hogy az ellenzéki sajtótól

viszsza fog lépni. A' belügyminister Diichátel ellen felhozatott azon tény,

hogy bizonyos szinház-nyithatási engedmény fejében az ,,Epoque" czim
ministerialis lap részére 100,000 frankot fizettetett. — A' kereskedelmi

minister Cunin-Gridaine ellen bebizonyult, hogy ö az északi vasut-társu-

lattól 500 részvényt, vagyis mintegy 200,000 franknyi kedvezményeket

fogadott el; holott Guizot kevéssel elbb nyilvánitá, miszerint olyly mini-

ster, kire hasonló dolgot ki lehetne mutatni, becstelen tettet követett

volna el. Nem kevésbé botrányosak valának több kisebb nagyobb peres

ügyek is, raelylyekben majd a' hivatalok, majd a' követi szavazat 's füg-

getlenség áruba bocsátása hozatott napfényre. — A' kamarák darabig

nem látszanak a' közvélemény nyilatkozataira ügyelni. Anynyi hatása

azonban mégis mutatkozott az ország hangulatában jelentkez változás-

nak, hogy a' többség egy része, az úgynevezett haladó conservativek a'

régi tábort oda hagyák, 's szavukat a' választási reform mellett fölemelek.

Duvergier d'Hauranne tévé ismét az indítványt, ismételvén az anynyiszor

felhordott okokat. A' párisi második választó collegium — monda a'

szónok — 3000 választó körül számlál, mig az Embrtin, Bourganeuf és

St. Palais-ra es collegiumok egyenként nem birnak többel 150 választó-

nál, holott mindenik csak egyegy követet küld. Innen következik, hogy
egy választó az utóbbi collegiumokból 20-szor anynyit nyom a' választók

mérlegében mint egy másik a' párisi 2-dik választói collegiumból. Ez
arán3^talanság egyebütt is feltn. Ha az ember csoportozza a' választási

collegiumokat kiderül, hogy 10 követ választatik 15,000, és másik ÚÉ
16,000 választó által; húsz követ megbizatik 3,400, és másik húsz 34,000

választó által; száz követ képvisel 27,000 választót, másik száz pedig

91,000-et. Öszszesen tekintve a' választásokat : a' 241,000 beirt választó

közöl 139,000 tehát a' többség csupán 177 képviselt nevez ki, mig 282

követ 102,000 választó, azaz : a' kevesebbség által küldetik. E' szerint

egy követ az els sorból képvisel 170 választót és 60,000 lakost, mig a'

második sorbeli 1700 választót és 129,000 lakost. Számtanilag tekintve

tehát világos, hogy a' kamara épen olyly kevéssé képviseli a' népesség

többségét, épen olly kevéssé a' vagyonosság többségét, mint a' választói

képességek többségét. Ez azonban forditá ügyes taktikával a' szónok,

hogy a' reform ügyét a' kamarai többség ügyétl különválasztva — nem
a' kfimara hibája, hanem a' törvényé, melylynek kevéssé észszer com-
binatioi ezen megdöbbent eredményre vezetnek." Daczára ezen általá-

nosan használt ügyes fogásnak, az indítvány ellenzi nem nmlaszták el a'

két dolgot ugyanazonositni. Liadikres egyenesen azt állitá, hogy az indít-

vány sértés a' kamara ellen , azon vádat foglalván magában , hogy az a'

vesztegetésnek kifolyása. ,.A' reform eszméje— úgymond — oda megy ki,

kogy a' kis collegiumbeli minden választók , vagy legalább nagy részint
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megvásárolhatók. Ha 150 helyett 400 választó lesz : a' megve8zteget(?s

nehezebben menend. E' szerint a' garantia nem az erkölcsiségben, hanem
a' számban kerestetik." A' legitimista Berryer monda ki a' valódi szót,

melylyet a' félénk ellenzék nem mert szájára venni : ,,Mit vesztek észre

közöttetek ? Mi forrong iigy a' franczia társodalom azon osztályaiban,

melylyek a' közdolgokbani minden részvétbl ki vannak zárva? Az az

emberi nem története : egyik osztály a' másik után halad fölfelé. A' tet-
pontok eltnnek , elenyésznek. A' polgárság, a' közé])rond elfoglalta az

els helyet, ennél van a' túlnyomóság, ez uralkodik; de ezen uralkodó
osztály annál inkább nyomatik, szorittatik most az alsóbb osztályok által,

melylyek szinte fölfelé törnek , 's törnek pedig az értelmiséggel kezet

fogva, azon értelmiséggel, melylynél a' közügyekbei befolyás jogérzete

napról napra inkább fejldik. Higyétek meg, komoly és szinte e' figyel-

meztetés , melylyet hozzátok intézek." Gw/j;5of az indítvány ellen nyilat-

kozott azon esetre, ha a' kamara azt elfogadná, a' kabinet viszszalépését

jelentvén. Beszéde egy szónoki mestermü vala, a' menynyiben nem csak

védelme alá vévé a' reá szórt szenireliányások ellen a' többséget, de azt

egyszersmind az értelmiség 's politikai nagykorúság zászlóvivjéül hir-

deté. Miután a' kérdés ministeri részrl ilyly modorban állíttatott fel :

gondolni sem lehet többé reá, hogy a' kamarai többség szerkezete mel-

lett hasonló refonukérdések keresztülvitethessenek. E' meggyzdésbl
született az eszme : hogij az izgatást át kell innni a' társalmi térre. E'

czélra rendeztettek az ülések végével az úgynevezett ,,reform-lakomák",

's azon körülmény, hogy ilyly alkalmaknál legitimisták ugy , mint a'

dynastiai ellenzék szabadelv tagjai, radikálok és republikánusok öszsze-

találkozának, keletkezését matatá egy vj coalitionak, melyly félelmesebbé

ln mint az 1839-ki. Az els, több mint 1000 részvényesektl látogatott

lakoma Chateavroiige-híin tartatott. Kolmar követé a' példiit; azután

Lyon , Grenohle , Toulouse , Dijon ; végre alig volt nevezetesebb város az

országban, melyly az uralkodó rendszer ellen roszalását nem nyilvánitotta

volna. Lenrasrffasztóbb vala az eíiészben, hojjv a' király neve a' felköszön-

tésekbl lassanként elmaradt. Ezen köztársasági szinezet komoly intésül

tartozott volna szolgálni a' kormánynak, hogy a' lakomázóknak legalább

azon részét, melyly a' dynastiához még ragaszkodott, vagy pedig politikai

reformok által kiengesztelhet lett volna , magának megnyerje. De a'

ministerium bizalmát veté a' király megszokott tekintélyébe, az ipar és

kereskedés anyagi érdekeibe, melylyek a' királyságot meg szokták ugy

tekinteni mint a' rend, béke és stabilitás zálogát, bizalmát veté a' had-

seregbe , melylynek élén a' királyi ház herczegeit látá, 's bizott végre a'

jól fegyelmezett kamarai többségbe. Es mivel ezen többséggel tetszése

szerint rendelkezhetek a' személyes politika, birni vélte benne a' nemzet

többségét; pedig — hogy /.(í//írt/7í/if szavaival éljünk — a' nemzetnek
csak köntöse volt kezében. Mi ln eredménye ezen elbizakodásnak, meg-
niutatá a' bekövetkezett 1 (S-l 8-dik év. — E.

rr»iii*zia rorra«laloiii IVIiniárltaii I.S4S. - Az lSl7-ki kamara-

ülések igen zajosan végzdliik. Hiába szállott síkra az ellenzék a' legfé-

nycHcbb szónoklat és leggyakorlottabb dialectica fegyvereivel a' kornuíny

által követni kezdett megvesztegetési rendszer ellen ; valamig a* s/.uvak
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korlátai közt állt a' harcz, a' conservativ párt mindaddig csupán tömegével

nyomott és gyzött. Az ülések bezáratása után felfogá az ellenzék, hogy

cselekvsége azokkal nincs berekesztve, és azon szerencsés gondolatra

jutott, hogy a' legyzött ügyet a' nemparlamentaris izgatás terére játsza,

's védelméhez a' franczia nemzet becsületérzését kapcsolja. Most tehát

egész Francziaországban hazafiúi reformlakomák tartattak , melylyek

koránsem voltak mesterséges haditerv, hanem csupán egy jóötlet szüle-

ményei ; népszerüségök által meglepek a' sokaságot , végre az egész

nemzettl elfogadtattak. Lajos Fülöp és ministerei pedig csak kettt

láttak bennök : nyomorú cselszövényjátékot 's „ellenséges vagy vak szen-

vedélyek izgalmait" a' dynastiai ellenzék részérl, 's tehetetlen forradalmi

törekvést a' legszélsbb progressisták részérl ; melyly eszme aztán,

legfelsbb világos kívánságra, az 1848-ki kamaraülések alkalmával be is

iktattatott a' trónbeszédbe. — A' trónbeszédre készitett válaszfóliratban,

melyly — szokás szerint — a' királyi beszéd sima átirására szoritkozék,

ama tÖbb mint száz követet nyilvános dorgálással illet szavak szolgailag

ismételtettek ; melyly helye a' fóliratnak febr. 14-én, tiznapi heves és

keser vitatkozás után, a' többség által megszavaztatott : 241 szó közül

223 nyilatkozván mellette, az ellenzék pedig nem szavazván. Ezzel mentve

Ion a' ministerium ; de a' kamarától a' vitatárgy a' törvényszékhez vala

átmenend. Az ellenzéki követeknek eleinte kedvök volt, öszvesen lemon-

dani, hogy az izgalmat a' tartományokban eltérj eszszék ; hoszszas fontol-

gatás után azonban e' szándokkal felhagytak , és egy legvégs törvényes

út követésére tökélték el magokat. Miután a' belügyek ministere, Dtichaíel,

a' fÖHrattárgyalások folytában kinyilatkoztatta , hogy a' kormány egy

1790-ki törvénynél fogva jövendben minden reformlakomát eltiltand :

az ellenzék elhatározá, ez ellen egy komoly, de békés ellenszegülési

cselekvény által tiltakozni. A' párisi 12-ik kerület választóbizottsága

által egy reformlakoma ln rendezve, melylyre az ellenzék tagjai is meg-
hivattak. 92 követ febr. 19-én egy levelet irt alá, melylyben e' meghivást

elfogadák, 's három pair — Harcourt herczeg, Boissy marquis és Alton-

Shee gróf — hasonlóan megigérkeztek. E' hir egész Parist mozgásba

hozta. Hasonlithatlan izgalom ln minden néposztályban észrevehet.

Kézmvesek, munkások, nagy és kis gyárnokok's üzérek egy gondolattal

foglalkoztak 's egy nyugtalanságtól gyötrettek. A' tanodák városnegye-

dében legnagyobb mozgás uralkodott ; itt az ingerült hangulat lázongási

dühhel volt határos, nem levén alkalmas az, a' mi történt , az elkeserített

kedélyeket a' nem rég Quinet, Mickiewicz és Michelet tanárok iránt el-
vett rendszabályokkal kiengesztelni. A' hirek egymást érték a' városban.

Majd azt mondták , hogy a' király elmebeteggé 's mintegy rültté lett ;

majd pedig, hogy ezredek jöttek be a' környékbl, és ágyuk vitettek a'

külersségekbe Paris öszszeldözésére. A' lakomabizottság azonban nyu-

gottan folytatá intézkedéseit. Tizezer nemzetr önként ajánlkozott, a'

lakomavendégeket jelenlétével mindenütt védeni, hol szükséges találna

lenni. A' bizottság elfogadá ezen ajánlatot, azon föltétel alatt, hogy a'

nemzetrség fegyver nélkül jelenjen meg, 's minden ellenséges nyilat-

kozattói tartózkodjék. A' ftanodák növendékeinek szinte megengedtetek

a' manitestatiólioz csatlakozni. Hétfn reggel (febr. 21.) az ellenzéki
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liirlapokban egy napi parancs forma jelent meg, melyly a' menet gyül-

helyét, indulási óráját és rendjét határozd meg. Ugyanis más nap 11 Vj
órakor akartak a' Magdolna-téren öszszegyülni, 's innen a' szabott rang-

rendben, két sor nemzetrség közt, a' Royale-utczán, Concordia-téren

és elyseurai mezkön keresztül Chaillotba menni, hol a' lakomát a' Rue
du Chemin de Versaillesban egy köriilfalazott telken nagy sátor alatt

valának tartandók. A' ministerium eleinte közönyösen visclé magát ; de
a' fenemiitett napiparancs után, melylyet valóban formaszerinti hadüze-
netnek lehete tartani, azon ürügy alatt, mintha a' tanulókés nemzetrség
törvénytelenül hivattak volna egybe

,
parancsot ada, miszerint a' csopor-

tozások elleni rendelet és azon törvény, melyly a' fenyitjog 254. és 258.

czikkeit a' hivatlanul cselekv nemzetörökre kiterjeszti, minden utcza-

szögleten felragasztassanak. Egyszersmind azt beszélték , hogy Bugeand
marsai párisi kormányzóvá van kinevezve. E' hirek élénk nyugtalanságot
okoztak a' kamarában , hol a' bordeauxi bank szabadalmának meghosz-
szabitásáról vitatkoztak : és az ülés vésre felé Odilon-Barrot meo-kérdezte

a' ministeriumot az állitólag elhatározott rendszabályok iránt : valljon a'

státushatalom felhagyott-e szándokával, a' peres ügynek birói eldöntését

bevárni, 's ezután a' durva erszak legyen-e az egyedüli itélöbiró ?

Duchátel válaszolá : hogy mieltt a' választóbizottság kiadá nyilatkozvá-

nyát, a' kormány igenis a' k()zte és az ellenzék közt fenforgó jogügyet
elitélés végett az ország törvényszékei elébe terjeszthette ; ámde ama'
nyilatkozvány merben öszszeütközik mindazon törvényekkel, melylyeken
a' nyilvános csend és rend nyugoszik, 's ezért a' kormány a' holnapra

kitzött demonstratiót rendelkezésére álló minden hatalomeszközzel

meggátolni szándékozik. Odilon-Barrot pedig viszonzá : mikép ama'
nyilatkozványnak — melylyet ö egyébiránt sem nem helyesel, sem nem
roszszal — czélja csupán a' manifestatiót a' nyilvános rend minden biz-

tosítékival körülvenni; 's beszédét e' következ szavakkal végzé, melylyek
rendkívüli benyomást tettek a' kamarára : ,,Ha beszédemnek némi súlya

lehetne az országnál : állítani fognám, hogy mindazon embereknek, kik

becsületesen gondolkoznak és a' közjónak hódolnak, szoros kötelességök,

egész tekintélyöket felhasználni elfordítására a' vésznek, melylyet jni
látok." 'S ezután a' ministerek felé fordulva, ,,Uraim ! — ugy mond —
egy ministerium és egy kormányrendszer sem érdemes , hogy egy csepp
vér is ontassék. Önök a' szabadsáororali és szabadság általi rendet nK-o-

vetették ; szenvedjék következéseit. — Mostantól kezdve a' mmisterek,
követek, választóbizottságok, nemzetrök , hirlapszerkesztk csaknem
állandóan öszszegyülve voltak, és tanácskoztak, mi történjék. Az ellenzéki

követek a' kamaraülés után Odilon Barrot-r\i\ jöttek öszsze, hol Thiers

indítványára, melylyet a' baloldal fembere pártolt, nagy szótöbbséggel

határoztatott : az erszakoskodást kikerülni és a' lakomától elmaradni.

A' parlamentaris oppositio többsége tehát viszszavonult, midn a' dolgok
sötét ábrázatot mutattak. Több mint 90 jelenlév tag közül csupán 21

szegült ellen e' nagy hátrálásnak, t. i. a' fennevezett három pair és 18

követ. Lamarfine nevezetesen «kinyilatkoztatá : mikép és a' kevcsebh-

fiéghez tartozó követtársai ehiH-ncudenek a' lakomára, habár ott elvesz-

nének is. ,,IIa — úgymond — golyónak kell találni bemuinket : köteles-
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ségünk azt székünkön bevárni." Odilon-Barrot ellenben minden tekin-

télyét elvesztette menteget fogásai 's csüggetegsége által olyly pillanatban,

midn nyilt, egyenes és határozott cselekvésre volt szükség. — Hy'y

körülmények közt a' lakomabizottság lemondott a' lakomáról; minek híre

mindenütt kedvetlen benyomást tön. Mig az ellenzék nagybölcsen tanács-

kozott, azalatt a' rendörigazgató minden utczaszögletre félragasztatá a'

lakoma eltiltását és a' csoportozatok elleni rendelvényt. A' két rfnyi

magas falragaszok eltt mindenütt nagy csoportok alakultak, a' hirdet-

vényeket olvasandók ; fiatal ficzkók ég gyertyákkal világiták meg a'

falragaszokat, mik gúnyos jegyzetekkel hangosan felolvastattak és sok

helyütt letépettek. Tompa nyugtalanság és aggály foga el a' kedélyeket
;

épen nem volt titok, hogy a' kir. kastélyban igen kevéssé hajlandók

engedni, 's hogy a' király kinyilatkoztatta : mikép inkább izre-darabra

hagyná magát vagdaltatni , mintsem bármelyly reformra ráálljon. Való-

sággal a' kormány több nap óta iszonyú ellenálláshoz készült. A' katonaság

megjeleltetett, a' laktanyák élelem- és lszerrel elláttattak. A' fegyveres

er hivatalos állama Parisban hétfn este következ volt : 37 zászlóalj

gyalogság; egy zászlóalj orleánsi vadász, három század a' raérnöktesttl;

4000 emberbl álló városrség (garde municipal) gyalog és lóháton ; 20

század lovasság és kilcncz üteg tüzérség. A' ministerek tehát egészen

vigasztalódva mehettek ágyaikba. Más emberekre nézve az éj teli volt

aggodalommal 's félelemmel. Véres jelenetek elérzete sokakat nem hagyott

aludni ; egy különös sejtelem szorita minden szivet, és egy teremtés sem
helyze nagy bizodalmat Odilon-Barrot és társainak szertelen óvatos-

ságában.

így jött el febr. 22-ike. Az id borns volt, nedvesmeleg és határozottan

esre hajló. E' körülmény már sok embert megnyugtatott, kik Pétionnal

ess idben veszélyes népzendülésektöl nem tartottak. Reggeli 8 órától

fogva azonban szokatlan mozgásokat lehetett az utczákon észrevenni.

Egy éljenkiáltás , egy honfidal sem zendült meg a' karonfogva elvonuló

csoportokból ; csupán egy tompa moraj és susogás, mint egy bérezi patak

távol csörgése, lebegett a' hullámzó sokaság fölött. Tizenegy órakor sürü

néptömegek tölték meg a' Magdolna-tért, Royale-utczát és a' Concordia-

tért. Kék zubbonyosok a' népbl képezek a' többséget ; sok igen fiatal

ficzkó (gamin) a' legalsóbb néposztályokból 's nem kevés aszszony is

valának észrevehetk. Egyszerre zavart kiáltás hallatszok, melyly egy
nagy csoport tanuló megjelenését illette, kik a' Saint Marceau külváros

lakosival és a' Quartler Latin növendékeivel vegyülve, 10 órától fogva

mintegy 500-an a' Panthéon-térre gyülekeztek, és utjokban 3—4000-re

szaporodtak. E' csapat két sorban, a' Marseillaise-, Chant du Départ- és

a' kedvelt girondista-dalt énekelve, a' Duphot-utczából jött ki a' Magdolna-
térre, a' templomot kétszer megkerülte, 's aztán Odilon-Barrot lakásához

ment, a' dynastiai baloldal vezérét gyönge magaviseleteért kérdre vonandó
's ablakait alkalmilag beverend. Ott a' nagy csapat több ágra oszolván,

a' ffolyam a' Royale-utczán le a' Concordia-téren keresztül a' követ-

kamara felé hömpölyge, hol még ekkor csak gyönge rség volt. A' csapat

elrésze épen be akart fordulni a' Concordia-hidra, midn a' városrök
közül mintegy húszan elébe tartván szuronyaikat, útját elállák. A' sokaság
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eo-y kis ideig késeuelmezctt : azonban épen egy terhes kocsi érkezvén

oda, néhányan a' kocsis kezébl kikapták az ostort és a' lovakat vágtatva

hajtották a' hidon ; mire a' városörök kitértek, a' tömeg pedig a' kocsi

után tódulván, ekkép keresztülhatott a' hidon, és csakhamar a' Bourbon-

palota rostélyzatához ért, hol számos csoportjaival találkozott a' bal part

lakóinak, kik a' Bourgogne-utczából jöttek ide. A' palota eltti rostélyzat

zárva levén, feltöretett, 's tüstint pezsgett a' nagy lépcsozet és a' kamara

északi csarnoka emberektl , kik rákezdek a' Marseillaisc-t, közbe-közbe

,,Á bas Guizot ! A bas les ministres! (Le Guizot-val! le a' ministerekkel)

kiáltozván. Némelylyek felmásztak a' falra a' kertajtónál, melyly a' követ-

kamara elteremébe vezet, és hazafiúi beszédeket tartottak az rálló

katonákhoz, kiket zsarnokszolgáknak csúfoltak ; mások már a' palota

belsejébe egész a' közkarzatokra viv folyósokig nyomultak , midn a'

quai-d'orsayi laktanyának mindeddig zárva volt szárnyajtai hirtelen meg-

nyíltak és egy század dragonyost eresztettek ki. A' dragonyosok kivont

karddal ügettek a' néptömeg felé; de odaérkezvén, ismét hüvelybe dugák

feo-yvereiket, lassan lovagoltak keresztül a' sokaságon, megelégelve lovaik

szügyivel azt szétválasztani. Jó szándékukat tüstint megérté a' nép, és

kiálta : „Vivent les dragons !" A' megszaggatott sokasi'ig minden irányban

elszéledt. Az eddig borús ég még inkább elkomorult ; cseperegni kezdett,

's fekete felhk, nyugati széltl hajtva, nagy záporral fenyegetztek.

Déltáj volt. Egy század lovas városr nyargalt a' Concordia-hidon keresztül

a' hasonnev térre, 's kivont karddal az obeliszk átellenében hadi rendbe

állott. Piszegés , fütyölés 's „A bas les municipaux!" kiáltás fogadá

az igen ingerülteknek és mogorváknak látszó városröket. Aztán egy

osztály dragonyos jött vágtatva az elyseumi mezk fell. "Vivent les dra-

gonsl" harsogott utjokban. A' sokaság köszönt; a' vezértiszt viszonzá, 's

ugyanezt tévé csapatja is. Általában a' sorkatonaság magatartása nyugott

és kimért vala ; mozgása mint felhúzott óráé. A' városrség némelyly

osztályai megtámadák ekközben a' népet mezítelen karddal. A' legelsk

gyorsan viszszafutottak, niig mások liátulr(')l elre tolakodtak, 's ezáltal

leirhatlan vad hullámzást, hasonlót a' felzúdult tenger habjaiéhoz, idéztek

el. Mihelyt a' lovascsapat viszszakanyarodott, a' sokaság nyomban követé

folytonos fütyölés 's piszegés között , minek kzápor adá meg a' kell

nyomadékot. Eddig a' tolongások még nem adtak okot komoly és öldökl

öszszeütközésre a' katonaság 'snép között ; de számuk és belterjök(inten-

aivitas) több pontokon növekedtek egyszerre ; 3 óra után pedig a' város-

rség durva bevágása által fölingerlett hangulata a' népnek több helyütt

torlaszemelési kísérletben kezdett nyilatkozni. Legelször a' Garde-Meuble

ívezetei (arcade) alatt lev rostélyzatból néhány vasrudat rángattak ki
;

azután a' Rivoli-utczában, csaknem a' pénzügyministerium átellenében,

egy omnibust döntöttek fel; csakhamar egy sor kövezetet szaggattak fel

;

több hintót megállítván , a' benülket kiszállították, 's épen felakarták

fordítni a' kocsikat, midn egy lovassági megtámadás véget vete az elkez-

dett torlaszolásnak. Gyorsan felállíttatott ismét az omnibus, és a' kövezet

megcsináltatott ; ámde ugyanazon pillanatban a' Saint-llonoré-utozán 'a

egyéb közelfekv helyeken nuis torlaszok is ugyanazon módon emeltettek

'g csakhamar ugyanazon könynyüséggel ismét elrontattuk. E' föllépés
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félelmet 's rémüléöt terjesztett a' Palais-Royalba ; a' mindeddig nyitva

maradt kalmáiboltok és a' középs nagy kastélyudvar rostélyzatai gyorsan

bezárattak ; a' bérkocsisok pedig a' Palais-Royal terérl elparancsol-

tattak. A' zaj ekközben mindig tovább haropózott, 's itt-ott némi kihá-

gások , fegyverek végett boltfeltörési kisérletek, lámpa tördelések 'stb.

történtek ; a' Geoffroy-Langevine-utczán, a' Sainte-Avoye városnegyed-

ben, 20 emberbl álló rsöt a' nép körülfogott és lefegyverzett. A' köz-

bátorság fentartására mindeddig kizárólag a' városrség és sorkatonaság

ügyelt. Sehol sem lehete nemzetrséget fegyverben látni. Azeltti este

ugyan parancs bocsáttatott ki a' nemzetrségnek 22-én reggel minden

városnegyedbeni öszszedobolására ; de a' kormány megtudván, hogy sok

légióban a' nemzetrök a' reform mellett szándékoznak nyilatkozni, még
azon éjszaka ellenparancsot adott ki, és csak a' fenemliteit események

után 4y2 órától kezdve doboltak öszszehivót több városnegyedben. A'

dobosokat többnyire ell egy osztály gránátos, hátul pedig lovasvadászok

kisérték, hoszszu fark gyanánt csatlakozván hozzájok emberek a' népbl,

kik a' Marseillaise-t éneklék 's a' nemzetrséget éltetek. A' nemzetrök
egyébiránt nem igen nagy buzgalmat tanusitottak ; mert alig állott ki

negyedrésze a' századoknak. A' második légióban például 8000 emberbl
csak 554 jelent meg, 's az els és harmadik légióban is körülbelöl hasonló

volt az arány.

Mis; mindezek történtek , mindkét kamara szokás szerint megtart

á

üléseit. A' pairkamarában Boissy marquis indítványt tn : megkérdezni

a' kabinetet a' dolgok jelenállása iránt ; de a' kamara napi rendre térvén,

csakhamar berekeszté az ülést. A' követkamara ülése 2 órakor nyittatott

meg a' szorongás és elfogultság látható jelenségei közt. Az ülés közepe

táján Diwergier de Hauranne egy négyszöglet papirost nyujta át az

elnöknek, a' nélkül hogy csak egy szót is mondott volna. Azeltt szó

levén arról , hogy az ellenzék indítványt akar tenni a' ministeriumnak

vádállapotba helyezésére, Gi^zoíkiváncsilag lépett föl az elnökhöz, elkérte

tle a' benyújtott indítványt, hirtelen átolvasá, és hangos nevetésre fakadt.

A' többi ministerek is sorban oda mentek, és megtekintették a' titokteljes

papir tartalmát. Ekközben a' napi tárgyalás — a' bordeauxi bank szaba-

dalmának meghoszszabbitása iránt — párbeszédek zajában folytattatok,

és Sauzet elnök már épen elakará oszlatni az ülést, midn Odilon-Barrot

felállott, és panaszkodék, hogy egy szóval sem említtetett meg az általa

benyújtott indítvány. Az elnök pedig viszonzá : mikép a' kamaraszabá-

lyok tiltják az osztályok által még meg nem vizsgált indítványokat

elolvasnia : Odilon-Barrof indítványa tehát csütörtökön az osztályokhoz

fog utasíttatni, melylyek elhatározandják , ha valljon a' kamara elébe

hozathatik-e vagy nem. Ezen indítványban vádoltatok a' ministerium :

hogy „Francziaország érdekeit külföldön elárulta, az alkotmány elveit

meghamisította, a' közhivatalokat áruba bocsátotta, az állodalmi pénz-

ügyet megrongálta és a' polgárok jogait megsértette." Az indítványt 80

követ irta alá. Az ülés 4% órakor élénk nyugtalanságban végzdött.— Ot
óra tájban a' Tuileriák kertjének mindaddig nyitva maradt rostélykapui

bezárattak. Ezen idtl fogva a' kastélyudvaron és Caroussel-téren is az

átjárás megtiltatott. A' mindenfelé járó rök fólhitták a' még mutatkozó
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csoportokat szép szóval a' szétoszlásra, 's addig jártak fel 's alá az utczá-

kon, mig ezek meg nem ürültek. Ámde mig a' mozgalom szemlátomást

eltnt a' nyugati városnegyed széles és nyilt utczáiból, azalatt mindig

növekedett azon városrészben, melyly keletre a' középpontot érinti, és

szk 's rövid utczái miatt eszélyes katonai tapintattal a' nép részérl

lázadási gyülhelyül szokott kiszemeltetni. Esti 7 órától kezdve itt kisebb-

nagyobb népcsoportok gyltek öszsze , melylyek lármázva 's énekelve

kalandoztak, és csakhamar különféle helyeken öszszekaptak a' fegyveres

ervel. Végre éjfél és 1 óra közt a' csend még a' keleti városnegyedben is

helyreállottnak látszók. A' nyugtalanságok jelleme ez els napon csujján

általános ingerültség , czéltalan hullámzás és cselekvés volt, forradalmi

szándok 's katonai vezérlet nélkül. A' boszuság szelleme még nem a'

király, hanem annak meghitt embere Guizot ellen tört. A' sorkatonaság

iránt pedig általában békés hangulat mutatkozott. A' torlaszok a' város-

rök ellen védelmeztettek ; de valahányszor azoknak eltakarítására a'

sorkatonaság elnyomult, a' nép mindanynyiszor ezt kiáltá : ,,Vive la

ligne"! 's alig védte magát.

Ellenségesebb fordulatot vettek a' dolgok és emberek a' második napon,

szerdán (febr. 23). Az els reggeli órák meglehets csendesen folytak le ;

de 10 órától fogva meg lehete gyzdni, hogy azon apró csetepaték,

melylyek tegnap este helyenkint elfordultak 's melylyekkel a' fegyveres

er olyly könynyen készen ln, csupa eljátékai valának komolyabb

ütközeteknek. Ám a' kormány is, látván a' növeked veszélyt, kívülrl uj

hadakat hivatott el, 's rövid id alatt a' katonai er Parisban megket-

tztetve, st háromszorozva lenni látszott. Bngeaud marsai, két segédtiszt

és több parancsr kíséretében, részenklnt fellovagolván a' Boulevardok

vonalán ,
jobbra-balra köszöngetett , 's minden rsöt meglátogatott

;

köszönését azonban senki sem viszonzá. A' febr. 23-ki mozgalom egye-

nesen megfordított irányt vn a' tegnapival : a' Magdolna-tértl a' Saint-

Denis kapunak 's a' Tuileriáktól a' városház felé tartván. Az elyseumi

mezkön meglehets csend volt : csupán némelyly kandiák mentek oda

's megnézték az elbbi napon tett pusztításokat. 9 és 10 óra közt a'

Palais-Royal negyedében még nyitva voltak a' boltok, ugyszintea'Palais-

Royal ki- 's bejárásai is ; de a' kert rostélyai többé ki nem nyittattak. —
Mig az izgalom a' Palais-lloyal, Tuileriák és az elyseumi mezk környé-

kérl majd egészen eltnt, azalatt a' Saint-Denis, Saint-Martin, Teuiple

és Hotel-de-Ville negyedeiben mindig észrevehetbbé ln. Ezen szúk és

népes városnegyedekben, melylyek a' párisi zendülések történeti évköny-

veiben hiresek, a' torlaszoknak tegnap mindenütt meghiúsult munkája

már nap felkölte eltt ismét elkezddött , és az élénk fegyvertüzrl,

melylyel az ellene kiküldött katonaság fogadtatok, látni lehetett, hogy a'

torlaszok mögött álló emberek magoknak lport szereztek és golyókat

)CJl

deszkán hozák egy fiatal ember holttestét, kin csak nadrág és ing volt ;

mint mondák, azeltt félórával a' vároaröég líllal lövetett meg. Mellén
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egy vérfolt jeleié a' helyet, hoi a' golyó találta. Mintegy 20 férfiú kiséré

e' gyászmenetet. Közelebb a' Saint-Denis kapu felé számosabbak lettek

a' torlaszok, melylyek többnyire felfordított, deszkákkal öszszefoglalt és

járdakövekkel megersített kocsikból készíttettek. — A' Saint-Martin
negyedben is már korán reggel igen nagy nyugtalanság volt. Az itteni

Boulevardon, az Ambigu-Comique szinház mellett, 9 órakor Carbonel
vezérrnagy és a' tábornoki kar fnöke , egy szakasz lovas nemzetrség
kíséretében, keménj^en viszszakergettetett, 's kénytelen volt a' Saint-
Martin kapunál felállított dragonyosokat segitségül híni. A' mondott
kapunál a' kövezet több helyütt felszaggattatok ott , hol tegnap
este torlaszokat kezdettek csinálni. Már nap felkölte eltt egyes csapatok
bebarangolák e' városnegyedet és több házból kiadaták magoknak a' fegy-

vereket. A' Maubuée és Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie-utczákban az

rsöket a' nép lefegyverzé, 's az elszedett fegyvereket szétosztá. Csak-
hamar a' Rue du Temple és Rue Saiiit-i\.voye felé nyúló mellékutczákban
és többekben is tömérdek számú torlaszok emelkedtek. — Ezen egész

vidéke a' városnak most már csatatérré ln, hol a szk utczákban elrej-

tezett és elsánczolt népség egyszerre 30— 40 helyen vívott egy szétzúzó

hader ellen. A' zendülés valóságos fölkelésnek vette föl jellemét. A' sor-

katonaság, városrség és orléansi vadászok által megtámadott torlaszok

olyly kétségbeesett ellenállást mutattak , hogy egyes torlaszok bevételére

három-négyszeri rohanást kellett tenni, és a' Vieille-du-Temple-utczábau
egy óriási torlaszt, melyly majd az els emeletig ért, 's melylyen vörös
zászló lobogott, csak ágyukkal lehetett elfoglalni. A' városrök és orléansi

vadászok legderekasabban, de egyszersmind igen durván, st kegyetlenül
viselték magokat, kivált az elsk, kik a' megtámadásnál mindenütt elöl

mentek ; de erélyes föllépésökkel csak a' fölkelk haragját, vitézségét 's

harczvágyát ingerlettek , melyly utóbbiak kölcsönösen tüzelték egymást
a' legvégs ellenállásra, 's a' katonaság által tlök elfoglalt tért csaknem
tüstint viszszafoglalták ; szóval : a' nép részérl csatázok buzgalma min-
denütt hsi halálmegvetés 's nevezetes elszántság jeleneteit eredvényezé ;

péld. a' Saint-Martin-utczában egyszázad sorkatonaság egy torlasztakart

ostromolni. Egy 15 éves siheder, háromszín zászlót lobogtatva, felugrott

a' sánczolatra 's elszántan kiáltá : ,,Ez a' ti zászlótok ; ljetek, ha van
bátorságtok !" E' rettenhetlen itju példája ragályosan hatott a' torlasz

mögött maradt polgárokra , kik rögtön , mintha öszszebeszéltek volna,

felmásztak a' sánczolatra 's a' fegyvercsövek elébe állottak, mellöket

meztelenre kitárván 's rivalgván : ,,Öljétek, ha meritek a' védtelen pol-

gárokat !" A' katonák pedig, bámuló csudálkozástól elragadtatva, rajok
lni vonakodának ; mire tüstint mindenfell ,,Vive la ligne !" kiáltás

harsogott. — Az id e' napon rút, a' lég csíps volt ; az éles szél sr
est szórt a' csatázok szemei közé, kik tréfálva daczoltak a' förgeteggel

;

kik egyébiránt többnyire nem a' gazdagok, st még a' tehetsek sorába
sem tartoztak, hanem kék zubbonyos kézmvesek és gyármunkások,
rongyos vagyontalanok, vérmes legények a' legalsóbb osztályból, továbbá
tüzes tanuló i^uság

; posztóruhás polgárok pedig csak kevesen valának.

A' rosszul fegyverzett fölkelk ösztönszerleg ugy rendezték a' lázadást,

hogy ez minél több ponton ütött ki egyszerre, miszerint a' kormány had-

Cj k. lm. Tár. III. kot. 25
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erit ezáltal megoszlassák és gyöngítsék. Apró csapatokban mindenfelé

elszéledve, lefegyverzék a' gyönge rsöket '.s kiürítek a' löszertárakat; de

é)vaküdának az ellenség ern állásait és fegyvertelepeit megtámadni.
Taktikájok volt : a' katonaságot a' széles utczákból és nyilt terekrl a'

keskeny utczákba és kereszt utakra csalni, hol aztán oldalt vagy hátul

kerülhetének neki ; zték, kínozták és fárasztották azt szünetlen puska-

lövésekkel és utczai viadalokkal. Mihelyt a' lovasság feléjök nyargalt, a'

torlaszok mögé hátráltak, 's itt az ellenséget tüzelésök által viszszatartóz-

taták ; ha pedig gyalogság rohamnial bevette a' torlaszt, a' lovasságnak

további utat nyitandó, folytonos tüzelés közben viszszavonultak a' leg-

közelebbi torlaszhoz. A' házakban minden csöndes volt, mintha kihalt

volna ; ajtók és ablakok zár\ák. így a' katonaság mindig mélyebben
hatott be a' puszta utczákba, ell a' gyalogság, hátul a'lovasság. Hirtelen

egy magasra feltornyozott torlaszból gyilkoló tüz robbant ki, az ablakok
— mintegy jeladásra — megnyiJtak, 'a nehéz bútorok zápora omlottt le

a' katonákra ; minden mellékutczából nyüzsögtek el fegyveresek, minden
utczaszögleten mutatkoztak a' puskák sötét csövei. Hová most ? Elre és

rohammal bevenni a' torlaszt. Megtörtént ; de a' torlasz egy pillanat alatt

elszánt védelmezk sr csoportival ln boritva, mig a' szerencsétlen

katonák elölrl , hátulról 's mindkét oldalról golyózáporral lövettek, 's

felülrl lefelé mindenféle bútorokkal 's gazdasági eszközökkel halmoztattak

el. Ilyly helyzetet nem lehetvén sokáig kiállani, a' katonaság megibrdult,

utána a' polgárok ujongva ; a' csöndes, kihalt házak föléledtek , ezernyi

munkás kezek iparkodának a' viszszamen hadlábat minden lehet fegy-

verrel megsemmiteni, a' háztetk megelevenedtek és Cv=ierepeik lezápo-

roztak rá. A' rendes viszszavonulás most futássá fajul, a' sorok szétbom-
lanak, általános zrzavar ; az utak a' katonaság háta mögött uján rögtönzött

torlaszokkal elzárvák , 's az utezák — a' lovasság veszedelmére — szám-
talan palaczk- és üvegdarabokkal ellepvék I — Ez volt a' mai harcz képe.

Mind e' mellett is a' kormány egy szétzúzó csapással még talán elnyom-
hatá a' fölkelést, ha ennek mérlegébe egy uj hatalom rendkivüli súlyt nem
vetett volna. E" hatalom a' nemzetrség volt, melyly semmi tettleges részt

nem vön a' nép harczában. Szerdán reggeli 7 órakor minden utczán ösz-

szedoboltatván a' nemzetrök, igen számosan jelentek meg gyülhelyeiken,

puskával vállukon 's karddal oldalukon. De hajdani buzgahnukat a' kor-

mány iránt most a' boszuság szelleme válta fel, melyly elször tompa
zugoiódásban nyilatkozott, utóbb tettleg lépett föl a' népügy mellett. A'

nemzetrség légiói az elst kivéve, mindnyájan e' vagy más hasonló

módon a' népmozgalomhoz csatlakoztak, (rondoihatni , milyly roppant
hatást kellett a' nemzetrség ilyly magaviseletének elidéznie. A' hadse-

reg ez által erkölcsileg lefegyverezve 's a' fölkelk tábora anyagilag or-
sitve lön. Mindenütt, hol a' nemzetrség a' tle ezentúl olválaszthatlan

ketts kiáltással : ,,Vive la reforméi A bas GuizotI" elhaladt, a' katoná-
kat elszakitá a' státushatalomtól, és ket merevedetten, habozva fegy ve-

rket lábhoz bocsátva, ugy szólván mint a' forradalom foglyait bccsidet-

szóra állitá még. A' katonaság 24 óra <')ta Parisban a' kövi'zeten volt,

leverten, kedvetlenül rendrszolgai szerepe miatt, 's még csak a' fegyelem

•ícoroB kötelékei által oszazetartva, melylyck a' rajok ható cn»l)orckke\ c*
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tárgyakkal érintkezvén, éözre vétlenül tágultak 's közel voltak az elszaka-

dáshoz. A' sorkatonaság közül eddig ugyan csupán egyes osztályok lép-

tek barátságba a' nemzetörséggel ; de a' többiek már csak ugy kacsingat-

tak a' polgárokkal egymásra. — Délután 2 órakor a' párisi nemzetrség
tizenkét légiójának ezredesei egy küldöttség által tudtára adák a' király-

nak, hogy nem kezeskedhetnek tovább a' fváros nyugalmáért , lia a'

kormány el nem határozza magát gyors és tetemes engedvényekre. Ezen
ezredesek legtöbbnyire föltétlenül a' conservativ párthoz tartoztak ; de a'

dolgok világossága 's a' helyzet kétessége jókor felnyiták szemeiket, mik

a' kastélyban igen késn nyiltak meg.
A' kamarák 23-án csaknem olyly viharos mozgásban voltak , mint az

utczák. A' pairkamarákban Boissy és Alton-Schee megujiták a' mlniste-

rium megkérdezhetése iránti kérelmüket; de most sem boldogultak vele.

A' követkamara igen nagy számmal és jókor öszszegyült. Az arczokon

egészen sajátságos kifejezés vala látható. Szorongás , aggodalom, roszul

titkolt félelem, feszültség, de kivált tanácstalanság ötlenek az elfogulat-

lan figyelnek szemeibe. A' ministerek közül csupán Hébert , Dumon és

Ci/wm-Gnc/ame voltak még jelen, kik igen leverteknek látszottak, Gui-

zót és Duchátel a' királylyal értekezést tartván , csak 3 órakor érkeztek

meg. Mindjárt ezután Vavin, Paris egyik követe, a' szószékre lépvén,

megindult hangon kérdé a' ministereket : mi az oka, hogy azon Ingerült

állapotban, melylyben a' fváros tegnap volt, a' nemzetrség öszsze nem
hivatott? Guizot felállott. Mély csend. ,,Uraim!" monda „a' közjóra nem
volna üdvös , rögtön az épen most hozzánk intézett kérdés vitatásába

bocsátkozni". Az ellenzék e' kezdetnél hangos morgásra fakadt. ,,Figye-

lem"! kiálták mások. „A' király," folytatá Gvizot hányakodó taglejtés-

sel 's jellemz hangadással, ,,eljogának erejénél fogva, épen most hivatá

Mólé grófot, hogy uj kabinet alakításával bizza meg. (Bravo-kiáltás har-

sant meg a' kamara mindkét végébl 's a' nyilvános karzatokról, a' cen-

trumból pedig érthetlen hangok furcsa moraja.) E' félbeszakítás nem
tétet velem semmit szavaimhoz, 's nem vétet el semmit azokból. ... A'

király, eljogának erejénél fogva, épen most hivatá Mólé grófot, hogy uj

kabinet alakításával bizza meg. A' király használja a' jogot, melyly t
alkotványszerüleg illeti ; de mindaddig , míg nekünk szerencsénk van

minístereknek lenni, a' nyilvános rendet védelmezni fogjuk, a' mint jónak

találandjuk." E' szavakat leirhatlan zaj követé, melylynek csílapultával

Odüon-Barrot felállván, kérdé : ha valljon az általa tegnap benyújtott

indítvány tárgyalását a' kamara holnapra a' napi renden megtartandó-

nak véli-e? Dupin ezen indítvány elhalasztását kívánta. Guizot, kinek

halvány arczát a' belsejében forró harag és boszuság gyönge pírja futa

el, az indítvány ellen emelé szavát, 's a' többséggel elhatároztatá , hogy
más nap az osztályokhoz utasittassék. Ez volt utolsó diadala. — E' köz-

ben a' ministerium bukásának hírét sokfelé elterjesztették a' kastélybeli

lovas segédtisztek, kik megeresztett kantárral nyargaltak az utczákon,

és hirnöki kötelességöket hségesen teljesítették; mosolyogtak a' nép-

csoportokra 's a' zubbonyos emberekkel barátságos kézszorításokat vál-

tottak. Ugyanakkor törzstisztek is jártak lóháton más irányban, az ör-

vendetes üzenetet itt is hírdetendk , melyly a' polgárháborút megaka-
25 '^
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diilyozandó vala; és csakugyan miiulenütt, a' hol elterjedt, a' legjobb

hatást tévé. Ez órától foova nu'u^változott a' jelenet minden ponton 's

minden városnegyedben. ()riilt az egész lakosság, egész fénytenger áradt

el a' Szajnán innen 's túl, és ;il)han végtelen néptömegek hömpölygének
vidoran és diadalénekeket zengedezve, mint nyert csata után. Esti tiz

óra tájban a' Montniartre-Boidevard fell a' girondista és marseillaise

dalok harsány zengése halhitszék, 's csakhamar egy, nemzetörséggel

vegyes népcsoport látszott ; dobok peregtek ell és zászlók lobogtak a'

fáklyák szikrázó gzén keresztül, mely lyeket fiatal emberek vittek ell.

Ei' Csíapat mintegy 2000, majd mind fegyvertelen emberbl állott és men-
tében folyvást szaporodott, különösen a' Rue de la Palx körül egy másik
kisebb csapattal, melyly a' A'endome-térrl jött , hol Hébert igazságügyi

ministernek ,,pereat"-ot kiálta, és t saját bukásának ünneplésére 's

palotájának kivilágitására pajkosan kényszerité. E' csapat az áprilisi per-

bl ismert lyoni republikánus Lagrange Károly serege volt, melyly a'

Saint-Martin város negyedbeli torlaszoktól indult el, hol a' napnak egy
részét hevesen harczolta át. Állott pedig felgyrt inguju, meztelen mell
*s lportól megfeketült arczú és kez csupa zubbonyos emberekbl , kik

puskák-, kardok- vagy dsidákkal valának fegyverkezve: többben fáklyá-

kat vittek; ell ment egy férfiú vörös zászlóval. E' kis csapat ama nagy-
nak élire állott , melyly ez által harczias, fenyeget tekintetet nyert. Az
egész emberözön a' Boulevardokon lefelé hömpölyögvén, a' külügymiuis-

terium palotája, Guizot lakása eltt, a' legels sor egy zászlóalj katona-

ságra bukkant a' 14 ezredbl, melyly nem a' párisi helyrséghez tarto-

zott és csak ezeltt egy pár órával jött be. Ezen zászlóalj, a' Boulevard-

nak egész szélesséoét elfoglalván, négyszögben volt felállítva, 's elzárá

az átjárást. A' parancsnok lóháton katonáinak els sora eltt állott. Ama
vörös zászlós férfiú 's néhány fáklyaviv aztán elhagyván a' csapatot, a'

zászlóalj felé mentek, a' zászlót és fáklyákat ide 's tova forgatva ; mire

a' vezértiszt lova ágaskodni kezde ; a' katonaság legels sora pedig ren-

detlenségbe jött ; a' négyszög megnyílt, és a' tiszt ennek közepén foglalt

helyet. Hirtelen fölemelkedtek és lebocsátkoztak a' fegyverek, egy lövés

történt 's utána hoszszu durranás ropogott. A' zászlóalj átellenében álló

emberfal megingván, lerogyott : némelylyek holtan és sebesülten, mások
csupán a' megrendüléstl, ismét mások pedig szándékosan, a' mint a'

puskák csöveit feléjök meredezni láták, földre hullva; 's ez utóbbiak csak

gyors elhatározásuknak köszönhetek, hogy életben 's épen maradtak 's

ismét felállhattak , ötven egynehány halott és sebesült között. A' sokaság,

eleinte némán és dermedten állott ; de csakhamar dühös kiáltással 's iszo-

nyú zajjal rohant el onnan, 's mindent magával ragadva futott, a' holt-

testeken keresztül. Mély titok fedi okát ezen éji gyilkolásnak, melyly az

Orléans-házra nézve halálitélet volt. A' borzasztó esemény viszhangja

csakhamar megzendült Parisban. ,,Fegyverre! fegyverre!" kiáltás har-

soga rémesen. Villanyos borzalom rezge keresztül az egész népségen. A'

Cíak imént csöndesés vidor sokasjig mott rügtön clvaduh a, boszus, dühös
és átkozódó tömeggé változott. A' házak ajtai bezárattak; a' világítás

eltnt; minden zugból fegyveresek surrantak el, A'szakasztüz elöl hátrált

fentebbi kis csapat pedig visz.szatért a' gyilkolás helyére, 's ,, Buszul bo-
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SZU !" rivalgá oljly hangon, raelyly egy hadsereget megrémithete. Itt

vagy tizenkét holttestet hánytak fel egy taligára 's a' városban körülhor-

dozák. A' gyászkiséret, fáklyáktól körülvilágitva, legelször a' Lepelle-

tier-utczában a' „National" szerkeszthivatalának ablakai alatt állott

meg. ,,Itt vannak meggyilkolt testvéreink, dörgé rettent hangon egy
férfiú, adjatok fegyvert, hogy boszut állhassunk !" Egy fiatal ember pedig
mindkét kezét egy halottnak tátongó sebebe mártván, egészen vörösre

bekente vérrel 's kiálta ég felé mutatva: ,,Nézzétek ! esküszöm, hogy meg
nem mosom e' kezeket mindaddig , mig legyilkolt testvéreink megbo-
szulva nem lesznek! ,,A' ,,National szerkesztje, Armand Marrast , és

Garnier-Pagés az erkélyrl nézték a' borzasztó jelenetet. Az utóbbi szó-

lott a' néphez, de engesztel inkább, mint ingerl hangon, teljes elégté-

telt és a' merény szigorú megbüntetését Ígérvén. Innen a'gyászkiséret a'

Rue du Croissant- utczába, a' ,,Reformé" szerkesztségéhez ment, 's las-

san metszé keresztül az embertömeget , melylyet boszura hiva fel 's düh-

hel részegite meg. így haladt a' menet a' Boulevardok egész vonalán

keresztül a' Bastille-térig; ott kissé megállapodott a' júliusi szobor lábá-

nál, 's aztán továhb mozgott a' sötét városnegyedek felé a' szövétnekek-

nek ábrándosan pirosló fényében 's a' járdakövek tompa zöreje közt,

melylyek mintegy varázsparancsra mindenütt torlaszokká tornyosul-

tanak. Távolról közbe-közbe egyes puskalövések ropogtak , miket a'

fölkelk a* katonaság járreivel váltottak , és a' vészharangok vala-

menynyi toronyból zugtanak. — A' Tuileriákban keveset vagy épen sem-

mit sem tudtak a' városban történtekrl. A' király várta ugyan Mólé gró-

fot, kivel uj ministerium alakítása iránt már egyszer siker nélkül érteke-

zett; de Mólé azt üzente, hogy uj ministerium alakítása iránti felhatal-

maztatásáról lemond. Ekközben érkezett meg az imént emiitett tragicus

esemény- 's következéseinek hire a' kastélyba , hol azonban nem hogy
rémülést, de még csak különös aggodalmat sem okozott. A' király csupán

Mólé grófra boszankodott; aztán éjféltájban Thierst bizta meg azuj minis-

terium alakításával, elébb Guizot tanácsára Bugeaud marsalt a' hadsereg

és nemzetrség fparancsnokává nevezvén ki; miben Thiers is megegye-

zett, de azon föltétel alatt, hogy Bugeaud a' torlaszok ellen ne menjen, és

a' ministerium alakítása iránti megbízást is elfogadta, csak Odilon-Bar-

rot urat kérvén maga mellé vehetni ; azután megirá a' proclamatiót,

melyly a' népnek az uj ministerváltozást jelentette, 's melyly tüstént elkül-

detett a' rendrigazgatósághoz azon utasítással , hogy minél hamarabb

nyomassa 's az egész városban ragasztassa ki. Thiers azt gondolta, hogy
e' hirdetés után a' fölkelk önként leteendik a' fegyvert, és eltávozott a'

kastélyból; de Guizot még ott maradt; Lajos-Fülöp pedig reggeli 4 óra-

kor lefeküdt. A' nép egész éjjel talpon volt, és kor- 's nemi különbség

nélkül példátlan erfeszítéssel dolgozott, mindenféle fegyvereket 's lsze-

reket készítve és számtalan torlaszokat emelve, a' Boulevardok néhány

helyén 's a' köztereken tanyázó katonaság pedig, közcsudálkozásra, mind

ezen rettenetes tániadólagos intézkedések irányában tétlen maradt, 's a

népet akadálytalanul engedte készülni a' jöv nap véres munkájára.

Midn a' nap els sugarai a' végzetteljes feb. 24-nek följöttét hirdetek,

csaknem minden kész 's Paris mintegy átalakulva volt. Semmit sem
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lehcte szoraorubbat és keservesebbet látni, mint voltak a' Boulevardok, teg-

nap még olyly íénylk, olyly gazdagok, olyly ékesek, disze Parisnak, most

puszták, kietlenek 's mikép hajdan, a' város ótalmául szolgálók. A' kapu-

czinusok zárdájától a' Bastille- térig, a' járdák mindkét oldalán a' fák

mind lefürészelvék, a' liirdetvényoszlopok mind eldontvék, az öntöttvas-

ly:

LoretterBréda és Boule-Rouge gyönyör városnegyedek most zárattak

be elször torlaszokkal, melylyeknek száma egyébiránt Bárisban másfcl-

ezerre ment, 's mindegyiknek tetején háromszinü vagy vörös zászló lobo-

gott. Azon kevés órái az éjnek, melylyek a' tegnap esti borzasztó ese-

mény óta lefolytak, elegendk valának e' tömérdek sánczmunkák elvég-

zésére, mik példátlan, roppant védrendszert képeztek. A' királyi seregek

mködé^ vonalai átmetszettek, a' Saint-Denis és Saint-Martin kapuk

mintegy sánczgyürübe foglaltattak, 's ekkép a' középpont és külvárosok

öszszeköttetései biztosíttattak. Bármelyly hadseregnek mindenestül el

kellé vesznie a' torkolatok és szurdokok e' számtalanságában, melylyek

minden száz lépésre kézniüvesisoportok által riztettek. — A' fölkel nap

iij vitézeket hozott a' fölkelésnek. Uj torlaszok terjedtek el egész a Tui-

leriákig, melylyek már kÖrül voltak véve, midn a' király fölébredt. 7

órakor ismét megkondultak a' vészharangok különféle részekrl 's a'

dobok minden utczán peregtek. A' nemzetrök gyülhelyeikre siettek. A'

többi polgárok legnagyobb részint még fegyvertelenek voltak, részint

pedig a' legkülönuemübb fegyverekkel ellátva. Még nem tudták, mit

cselekedjenek, merre forduljanak, támadókig numkáljanak-e, vagy bevár-

ják a' megtámadást. A' sorkatonaság szinte habozott 's veszteg állott, a'

fegyvert lábhoz téve. Mély hallgatás, sötét pillantatok, zúgolódó vagy

szomorú arczok a' katonák minden soraiban. ]Magok a' tisztek sem adtak

semmi parancsot, talán mert nekik sem volt, 's nem igen buzgólkodtak a'

harczot elkezdeni. Ekközben a' polgárok haragja azon kereskedk bolt-

czimerei ellen fordult, kik magokat a' király vagy berezegek és herczeg-

nk szállitólnak czimezték. Dühöngve szaggattattak le e' czimerek és a'

sárba dobáltattak, mindanynyiszor ilyly kiáltás harsogván : ;,A' bas

Louis-Philippe et son augustc faniillel" (Le Lajos Fülöppel és magas

családjával) 9 órakor azon hir terjedt cl, hogy békealkudozások kezdet-

tek. 9'/2 órakor csakugyan parancsot kapott a' katonaság, hogy a' nyil-

vános terekrl vonuljon viszsza laktanyáiba; lO'/j órakor pedig következ

hirdetvény osztatott szét 's ragasztatott az utczaszögletekre : ,,Paris pol-

gárai; Parancs adatott ki a' tüzelés megszüntetésére. Épen most kaptunk

a' királytól megbízást ministerium alakítására. A' kamara feloszlatik és

fölhívás intéztetik a' néphez. Lamoriciére tábornok a' párisi nemzetrség
fparancsnokává neveztetett ki. (A' király t. i. Tliicrs késbbi kívánsá-

gára Bugcaud marsallt viszszahivá). Odilon-Barrot, T/iifis, Lamoriciéif,

Duvergier de Hauranne nnnisterek. Szabadsági Kend! Kgyesség ! Re-

form!" Aláírva: „Odilon-Barrot és Tliicrs". Ámde ezen hirdetvény mihelyt

fel ragasztatott, azonnal le is tépetett, ,,Víve la nation ! á has Louís-Philip-

pcl" kiáltások közt. — A' tegnapi gyilkos jelenetek daczára a' katonák
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nyugottan vonulhattak el. A' rövid id alatt tömérdekre szaporodott

sokaság hangos örömriadáifi'a fakadt; mire valaki csakhamar kiálta egyik

csoportból : „Fel ! az adósok tornyához, a' foglyokat kihozni!" egy
népcsoport csakugyan el is ment az adósok börtönéhez a' Clichy-ut-

czába, 's az ottani foglyokat mind kiszabadította. Ugyan-e tájban egy
csapat kézmves, vegyitve nemzetörökkel a' Lepelletierutczából kijöv
több darab ágyút 's tiz egynehány lporos kocsit foglalván el, egy pilla-

nat alatt kiüritette a' lszeres ládákat, a' töltényeket szétosztotta és az

ágyukat a' Montmartre külváros bejárásánál lev torlaszra kiszegezte.

Másutt már sok katona önként átadá puskáit a' népnek. Mostantól kezd-

ve a' fölkelés általános ln 's tömérdek számú fegyverrel és nagy meny-
nyiségü löszerekkel ellátva. 11 óra lehetett, midn véres öszszeütközések

jelelék a' városrség és sorkatonaság kiállását különösen a' Saint-Martin

negyedben, hová a' tüzelés megszüntetésére kiadott parancs vagy meg nem
érkezett, vagy nem teljesíttetett. A' városrség mindenütt, a' hol elha-

ladt, véres nyomait hagyá ottlétének, és harczheve olylykor magával
ragadá a' sorkatonaságot is, melylynek egyébiránt szándékosan roszul

irányzott tüzelése nem volt olyly gyilkoló. A' nemzetrség, ma is mint

tegnap, határozott rokonszenvtl lelkesítve a' nép ügye iránt, járreit

mindenfelé megsokszorozá s a' sorkatonaság által elhagyott minden rsöt
elfoglalt. Soraiba fegyveres polgárok vegyültek a' nép minden osztályá-

ból, 's aztán olyly ellenállási készületet ké))eztek, melyly az udvar legna-

gyobb engedvényeinek sem hagya többé reményt. — A' Tuileriákban ezt

nem is sejtették. A' királyné 's a'herczegnk az egész ,,botrányban" mint

nevezek, egyedül Thiers- sztte cselt láttak. A' király pedig a' dolgot az

személyes befolyása ellen intézett oppositiói czivódásnak tartotta,

melyly pillanatnyira a' status láthatárt elsötétítette és egy politikai fÖrge-

teget idézett el, melylynek azonban gyújtó és szétzúzó villámait egy

vagy más utón ártalmatlanakká tehetni reményié. Guizot. és Duchátel

tettleg még mindig ministerek voltak , 's azok is valának maradandók.

Lajos Fülöp teljességgel egyet sem akart kiadni azon rendeletekbl, mely-

lyekben Odilon-Barrot és Thiers ministerekké neveztettek, 's egyelre
födözve hivé magát a' dynastiai ellenzék paizsa alatt , 's IOV2 órakor

egész családjával a' reggelihez ült, melyly akközben feladaték. Csakha-

mar megjelent Rémvsat, ki leplezetlenül és körülményesen elterjeszté a'

dolgok helyzetét. Lajos Fülöp mintha kvé vált volna. Parancs adatott

az elutazásra. De a' királyné erélyes ellenállási rendszabályok elvételét

feürgeté: Clementine herczegn még hevesebben nyilatkozók ugyanazon

értelemben. Különféle utak módok javasoltattak. Néhány tiszt ajánlko-

zók, a' (még mindenféle fegyverzet roppant hadervel megrakott) Ca-
rousseltérre vezet utakat és utczákat mind eltorlaszoltatni , a' Tuileriák-

ból minden talpalatnyi földet védelmeztetni 's a' lszereket az utolsó

töltényig ellövetni. „Üljön lóra, Sire!" mond a' királyné, ,,én az erkélyre

megyek 's önt mesjhalni nézem". A' király csakugyan lóra ült, 's két

fia, Nemours és Dlontpensier berezegek kíséretében szemlét tartott a'

Caroussel-téren csatarendben felállított hadak fölött. A' sorgyalogság és

lovasság „Vive le Roi !" kiáltással üdvözlék a' királyt; mire két zászló-

alj nemzetrség „Vive la Reformé!" kiáltással felelt. A' királyné 's her-
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czegnk egy földszinti ablakból nézték a' disztartást (parade) 's hallga-

ták a' nemzet szózatát. A' szemle után Lajos Fülöp dolgozószobájába
vonult, melyly egy könynyü mozgatható födél által a' Tuileriák kertjé-

vel öszszeköttetésben áll. Ekközben a' fölkelés mindig tovább haropód-
zék. A' kivivott nyeremények a' fölkelöknek bátorságot adtak, védöleges
állásukból a' táraadóhigosba átmenni. A' katonaság ellenben . a' parancsok
ellenparancsok és proclamatiók által, melylyek neki szüntelen majd pa-
rancsnoka majd a' ministerium megváltoztatását jelentették, bizonytalan-

ságba hozatva, elfordult azon hatalomtól, melyly a' lövések ropogása alatt

minden perczben öszszébb roskadott. A' katonák tehát fegyvereiket meg-
forditva vállaikra vevék 's laktanyáikba ménének. Mihelyt a' hadsereg
lelépett a' szinhelyröl, ezt azonnal sietett a' nép elfoglalni. A' bal és

jobb partról azon egyetlen helyre rohant, hol az ellenállás öszpontosult.

Ers fölkel csapatok tevék mozgásba magokat szünet nélkül a' Tuile-

riák felé. Fejeik fölött három szinü vagy vörös zászlók lobogtak és sora-

ikból hazafiúi énekek zengettek. A' polytechnicum növendékei rendezték

's vezérelték leginkább a' megtámadó hadlábakat ; ezek pedig vigan
mentek a' csatába. A' forradalom mindezen ujonczai a' Caroussel-tér kijá-

rásinál seregeltek öszsze. Gyorsan torlaszok emelkedének ugyanott. A'
lovas katonaság és tüzérség a' Caroussel-téren volt elhelyezve. E' térre

menni tilos maradt. Ez alatt a' király irószobájába, hol Nemours berezeg,

Thiers és Rémnsat is jelen voltak, hirtelen belépett Girardin Emil azon
rettent hirrel, hogy a' Thiers-Barrot ministerium proclamatióját a' nép
mindenütt leszaggatja, 's hogy fegyveres népcsoportok, tanulókkal és

nemzetrökkel vegyesen, indulóban vannak a' Tuileriák ellen. A' király

megdöbbent. „Mit kell cselekednem" ? kérdezé. ,,Lemondani, Sire" ! vi-

Bzonzá Girardin ,,Lemondani" I ismétlé a' király, 's a' tollat kiejté kezé-

bl : ,,Igen, Sire I késedelem nélkül, vagy minden veszve van. íme kész

a' proclamátio, a' mint kinyomattam , hogy üyly sürgets pillanatokban

idt kíméljünk". És Girardin a' nyomtatott proclamatiót az irótámra

tévé. Tartalma ez volt : ,,Paris polgárai ! A' király lemond a' Párisi gróf

részére, az Orléansl herczegn regenssége mellett. Közbocsánat! A'
kamarák feloszlatása I Fölliivás az országhoz!" Ugyanazon perczben rezeg-

tek a' kastély ablakai a' Palais-Royal felöl durrogó puskalövésektl. Több
baloldali követ a' szobába rohant. ,,Sire" mond Lasteyrie Gi/ula „ez

komoly zendülés, de nem forradalom ; a' monarchiát még meg lehet men-
teni jókori engedéssel." Monlpensier herczeg ügyekezett rábeszélni a'

királyt, hogy mondjon le. Lajos Fülöp mintegy leszögezve ült zsölleszé-

kén. A' fegyvertüz isméti ropogása feh-agadá tkábulásából. ,,Tehátjól van,

lemondok"! szóla. Néhány követ tüstint elsietett, e' hirt a' legközelebbi

torlaszoknak megviend 's vele a' tüzelést akadályozandó. De szavaik

elhangzottak a' puskalövések robajában. Többen azonban a' harczolók

közül készeknek nyilatkoztak a' fegyvert letenni, ha a' kiriílynak sajátke-

zülcg irt lemondása meghozatnék ; melyly kívánság a' Tiiileriákban jelen-

tetvén, Lajos Fülöp a" királyné ellenzése daczára, tollat fogott, 's lastian

és szomorúan e' következ szavakat irá : ,,A' koronát, mclylynek viselé-

sére a' nemzet szava hívott meg, unokám, a' párisi gnW" javára leteszem.

Vajha sikerülne, megoldania a' nagy feladatot, melyly ma uekie jut. Fol>.
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24-én 1848. Lajos Fülöp. Leirván e' szavakat, a' király felállott, elol-

vasá, 's a' papirost, melylyre irva voltak , egy követnek nyujtá, azon

kéréssel, hogy vinné el a' kamarába. A' királyné, iszonyúan folingerülve,

a' követ kezébl kikapá a' papirost 's megakará tartani, de azután egy
asztalra veté e' szavakkal : „Uraim ! a' király megtette, a' mit önök akar-

nak; mégis jobb, mint önök mindnyájan". Lamoriciére tábornok tol-

vevé a' papirost, öszszehajtá 's elvivé a' torlaszokhoz, mint a' dynastia

utolsó reményét 's a' monarchia utolsó talizmánját. A' király pedig, nem
levén már egyéb hátra, mint elutazásáról gondolkoznia, parancsot adott,

hogy a' katonaság a' Caroussel-térrl huzassék viszsza 's az utazókocsik

álljanak el. De a' néj) már ostromlá a' kastély környékét. Midn az uta-

zókocsik a' Saint-Thomas-du-Louvre-utczában lev királyi istálókból a'

Caroussel-térre befordultak, a' lovász egy puskalövés által földre terít-

tetek, 's a' két els ló agyonlövetvén, lerogyott. Ezen baleset és a' növe-

ked veszély hire csakhamar eljutott a' kastélyba, hol leirhatlan zavar 's

rémülés uralkodók. Valóban egy perczig sem lehete már késni az eluta-

zással. A' király tehát egyenruháját, melylyet szemletartás végett öltött

fel, leveté, 's kardját, vállrojtjait és a' becsületrend nagy szalagát, a'

királyság diszjeleit letevé, 's más ruhát váltott. Aztán az Orléansi ber-

ezegné felé fordult, mondván: ,,Helén, maradjon!" Lacrosse követ pedig:

,,Madame; menjen gyermekeivel a' követkamarába; meg vagyok gyzd-
ve, hogy a' nép helyet csináland: hisz kegyed özvegyi gyászt visel! A'

herczegn betakará arczát kezeivel és zokogott. A' Párisi gróf csudálkozva

figyelt mindenre, a' mit beszéltek ; testvére pedig, a' Chartresi berezeg,

keservesen sirt. A' király fejbillentve köszönt a' körülállóknak , 's karon

fogván a' királynét, kiment a' kastélyból azon föld alatti folyosón, melyly

a' kastély déli részén a' kertbe visz, 's a' császárság alatt az ifju római

király számára sétálás végett Ion épitve. Lajos Fülöp fekete frakban,

kerek kalappal, a' királyné fekete gyapjúruhában, hátul több herczegnk,
szinte gyászban 's gyermekeket vezetve karjaikon, mindnyájan gyalog

mentek ; két udvari hölgy, számos nemzetr, segéd- és szolgálattev tisz-

tekkel vegyest, zárak be a' menetet, melyly a' kis kertajtón lépett ki a'

Concordia-tér felé; de csakhamar elakadt, néhány lépésnyire azon rém-

helytl, hol XVI. Lajos és Mária Antónia vérállványai voltának. A' Con-
cordia-téren ide 's tova hullámzó emberözön tüstint a' legnagyobb zavarba

hozá a' kis csapatot, melyly állítólag a' követkamarába ügyekezett. A'

király, mindenfell tolatva némelylyektöl már megismertetve, hirtelen

elereszté a' királyné karját, és kalapját csóválá jeléül, hogy beszélni akar.

De a' zrzavar és zaj növekedtek. A' kisér nemzetrök 's vértesek lovai

tomboltak körösleg, 's a' népnek mindig ersebb tolakodása miatt ótalora

helyett inkább uj veszélylyé váltak. ,,Uraim! kegyelem a' királynak"!

kiálta egy vértestiszt, ki a' királyi családot életveszélyben forogni hivé.

Egy hang a' sokaság közül viszonzá : ,,Mi nem vagyunk gyilkosok. . . de

hamar föl és el vele"! ,,Igen, igen, hamar föl és el vele" ! harsogott min-
denfell. Ekkor a' királyné, komolyan aggódva, Lajos Fülöpöt karjánál

fogva egy közel helyre vonszolá, hol két fekete, alacsony kis kocsi állott,

mindenikbe egyegy ló fogva; ezekbe fölült a' királyi család, 's némi viszon-

tagságok után , a' sokaság gunykaczaja és átkozódásai közt Saint-Cloud-
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ba futott, iuncn pedi^- egy omnibuHOu Versaillesba 's tovább Dreuxbe
ment; ott postalovakat vön Eu kastélyig, hová a' tölök elmaradt Clemen-
tine és Montpensicr herczegné is megérkezvén, késbb mindnyájan egy
angol gzhajóra ültek Havreban , 's ekkép Angliába jutottak.

Midn a' király lemondásának hire elterjedett, a' monarchia utolsó

hivei siettek e' hirt a' béke és kiengeszteldés javára használni. Lamori-
ciére tábornok sebes vágtatva lovagolt el a' Tuileriákbúl, a' király Írás-

beli lemondását a' tolkelöknek meuviendö. De alig érte el a' Saint-Hono-
ré-utcza torlaszát, midn egy fiatal ember a' ló zabláját megkapván, a'

tábornok kezébl a' papirost kivcvé; gyorsan átolvasá és monda : „For-
duljon viszsza, tábornok! a' lemondás nem elég; a' dynastia bukását
akarjuk". Lamuriciére tábornok ervel iparkodék magának utat nyitni a'

Palais-Royal terére. Azonban puskatüz közé jutott, és lova megöletett,

maga pedig sebesülve rogyott le. E' lövések a' Cháteau d'Eau rhelyérl
jöttek, melyly keményen megtámadtatott. Az ottani harcz volt az utolsó

legfontosabb ütközet, ífelvonása a' nagy drámának , melyly meglep
vége felé sietett. Az ezen harcz által hiressé lett Cháteau d'Eau a' Place

du Palais-Koyal déli részén, e' palota fbejárásával átellenben fekv két-

emeletes, jól megersített 's lrésekkel is elhított kormos épület, honnan
a' katonák, olyly biztosan lttek, hogy minden golyó talált, ellenben a' nép
golyói hatástahiüul p.ittogtak le a' falakról; 's ezért az rházhoz nem is

lehetvén férni, az formaszerint nem ostromoltathatott : néhány polgár

mindazáltal, magán kivül az egyenetlen harcz miatt , szegzett szurony-

nyal rohant az rházra , de holttesteikkel hasztalan fedek csakhaniar a'

tért. Bátor férfiak és aszszonyok rohantak , a' fenyeget halálveszély

daczára, a' golyózápor közé, 's f<)lszedvén a' sebesülteket, nagynehezen
a' szomszéd házakba és a' torlaszok mögé vitték. Azonban a' nép nagy
elnyt nyert az által, hogy egy állomást foglalt el, melyly a' harcz egye-

netleuvségét némileg enyhité. Ugyanis a' Palais-Royal bevétetett és szr
nyen kipusztittatott; a' palota legels udvarában lev öi's leraká fegyve-

reit, és fegyveres polgárok a' kastély rostélyzatain át viszonzák az rház-
beliek tüzelését, mig más harczosok az els emelet ablakaiból ersen
segiték ket. A' királyi istállók is elfoglaltatván, az ott talált kocsik a'

Caroussel-téren meggyújtattak. Ezen ég kocsikat vakmer legények a'

Palais-Royal terére húzták és az rház ablakai alá tolták. Egy katona az

algiri zuavok közül egy hordó borszeszt hengeritett e' lángoló góczra , 's

ékes bíitorok hányattak ki a' Palais-Royal ablakaiból, 's e' nagy niáglyá-

ra hurczoltattak, mclylynek tüzét a' szél fölszitá. A' láng magasra csapott

's a' szélvonat által az épület felé hajtva , már ennek falait kezdé nyal-

dosni, ugy hogy a' Cháteau d'Eau égése elkerülhetleniU közelgett; ámde
az rlíiiz védit fenyeget rettenetes lánghalál nem tré meg a' kis sereg-

bátorságát. A' lövöldözés nem sznt, mig nem a' szerencsétlen katonák
utolsó töltényeiket is kiltték a' felgomolygó fustfellegeken keresztül, ujik

ket beburkolák 's hithatlanokká tevék : igy tehát lassankint mégis gyó-
ridt a' tüzelés az rh;ízbi'»l, 's végre egy lövés si-m történt nuir. .\' lángi>k

hatalma által elkergetett í'üst nem takarta el többé az rházat. Magas
lángoszlop emelkedék a' tet iolé 's ismét hirtelen oleülyode : nz egész.

Ci»iiteau d'l'iau belseje öszszcdlt. Mi lett a' katonákbt'il? A' 181 end>erbl
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csak néhányan menekültek meg az ég épület beomlása eltt egy hátulsó

ajtón. Másnap a' szén- és hamurakások kÖzt emberhusdarabok találtat-

tak, de a' holttesteket megszámlálni nem lehetett. A' megtámadókuak
szinte nem kevés halottjaik és sebesültjeik voltak; mert kézmvesek,
nemzetrök, st gyermekek is, szóval : mindenki, legalább mindazok, kik-

lpor- és golyóra szert tehettek, ezen utolsó ütközetben éltöket hsileg

koczkáztaták. A' harcz két óráig tartott és hallatlan vitéztettek és episo-

dok sorát képezé. Végre az rhely bevétetvén, a' nép a' Tuileriák ellen

ment; de már akkor Nemours herczeg által onnan a' katonaság elparan-

csoltatván, az udvari kapukat nyitva találta , a' kertkaput pedig sarká-

ból kivetette, 's igy az udvarról és kertbl egyszerre rohant a' palotába,

melylybl egy emberélet alatt már három dynastia zetett el. Mint felh-

szakadás zuhogott a' népfolyam keresztül a' termeken, elpusztitva és

szétzúzva mindent, mi uljába állt. Táblák, tükrök, koszorugyertyatartók,

függönyök, kárpitok, sznyegek, minden, de minden széttöretvén, öszsze-

vagdaltatván, az ablakokon kihányattak. Az irószekrények, almáriomok

és asztalok kiüríttetvén, a' herczegnk papirosai, albumai , rajzolatai,

festvényei és levelei apróra szaggattattak, leszórattak és lábbal tiportat-

tak. A' királyné, Orléansi herczegn és JoinvUle herczeg arczképei meg-

kíméltettek; de a' többi családtagok képei szétromboltattak. A' trónte-

remben egy férfiú, vörös zászlót lobogtatva, felugrott a' trónra, hozzá

törlötte sáros czipÖit, 's kiálta : „Vive la République" ! Üdvlövések

ropogtak szavaira. Lajos Fülöp márványszobra darabokba omlott : a'

királyság jelképei széttöretése volt ez. A' nehéz vörös selyemkelme, mely-

13'el a' trón be volt boritva, ezer meg ezer darab rongyokra szakittaték,

melylyeket sokan mint rendszalagokat gomblyukaikba vagy mint kokár-

dákat fövegeikre tztek. Egy nagyobb darab selyembl vörös jakobinus-

sapkát csináltak, 's ezt Spartacus szobrára föltették. A' marsallok tere-

mében nyilvános törvényszéket tartottak ; melyly alkalommal Soult mar-

sall arczképe a' dühöng sokaság közé dobatván , lábbal tiportatott;

Grouchy képe szuronyokkal öszszelyuggattatott ; Bugeaud arczképe szét-

tapostatott : ellenben Síichet és Masséna marsallok képei tisztelettel meg-
kíméltettek. Az udvari kápolnában a' király és többi királyi személyek 's

az udvar imaszékeit szétrombolták; de az oltári ékességeket nem bántot-

ták hanem számos kézmvesek, egy polytechnicumi növendék vezérlete

alatt, processióban, a' keresztet ell hordozva, föveg-levéve, a' Rókus-

templomba vitték, 's itt e' kiáltással : ,,Vive Jésus-Christ ! Vive la nati-

on" ! lerakták az oltárra, nyugtatványt vévén róla a' lelkésztl , ki az

kívánságukra megparancsolá a' harangozónak, hogy valamenynyi harang-

gal harangozzon. — A' királyi család magánszobáiban sokan a' népbl
a' berezegek és herczegnk ágyaira feküdtek 's ott elnyújtóztak; mások
tánczot jártak 's mindenféle tréfákat ztek. A' kastély minden ablakában

zubbonyos férfiak állottak, némelylyek az örömtf' 1, mások a' kastély pin-

czéjébl hordott bortól megrészegedve, részenkint csudásan fölczifrázva

a' királyi ruhatárból kiszedett öltönyökkel 's ruhadarabokkal. Gaminok
teljes erejökbl húzták a' kastély harangját, a' vörös zászlót feltzték a'

kupfódélre, 's a' háztetn tánczoltak. A' nép ekép kiöntvén dühét a' palo-

tában, egyszersmind a' kertben és udvaron meggyújtott nagy máglyák-
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kai mind hamuvá téteté azon tárgyakat, melylyek a' kardokat, dzsldákat
és szuronyokat kikerülték. Ezen iszonyú jelenetekhez képest aránylag
igen kevés lopás történt ; arany, ezüstedények, ékszerek, drágakövek 's

egyéb kincsek érintetlenül maradtak. Rongyos ruhájú férfiak, kiknek
zsebében egy fillér sem volt, milliók mellett álltak rt , 's ezüsttel tölt

taligákat segitének a' torlaszokon keresztül a' bankba átvinni. Csak
néhány tolvaj kapatván rajta, a' palota eltt rögtön agyonlövetett.
Azon pilltnatban , midn a' nép a' Tuileriákba egy ajtón betódult,

egy feketén öltözött fiatal aszszony egy másik ajtón kiment , egy gyer-
meket vezetve ; egy másik gyermeket pedig egy katonatiszt vitt ölében
utána. Nemours herczeg meílettök lovagolt. E' gyászos aszszony az Orlé-
ansi licrczegn volt; ugy sietett, mintha a' forradalmat meg akarná elz-
ni. A' Concordiahidon a' Párisi gróf lába a' ruha csijikézctébe akadván,
elesett, de semmi baja sem történvén, ismét fölkelt; mibl némelyly babo-
nások roszat jövendöltek. A' herczegn a' Bourbonpalotába ment. A'
követkamara 1 órára az osztályokba, nyilvános ülésbe pedig csak 3 órára
volt öszszehiva; de már 12 óra után sok tag jelent meg, kik csoportosan
sétáltak a' Pasperdus teremben , 's a' kivülrl jöv legkisebb zörejre

hegyezek füleiket. Egy sem tudott valami bizonyost : ki a' király? kik a'

ministerek? ki a' fegyveres er parancsnoka? Mindenütt keresték Savzef
elnököt, hogy az ülést nyitná meg; de Saiizef sehol sem találtiitott : 1%
órakor mégis megérkezett, 's a' zsölleszékbe ült; igen zavarodott- 's elfo-

gódottnak látszott. A' követek begyültek. A' régi ministerek közül egy
sem volt jelen. A' nyilvános karzatok, rendesen tömvék hallgatókkal,

most üresek valának. Az ülés megnyittatván a' jegyzkönyv elolvastatása

után Laffitte Károly a' szószékre lépett 's inditványozá : nyilatkoztatná
magát a' kamara jelen körülmények közt állandónak. Az indítvány egy-
hangúlag elfogadtatott. Az ülés egy ideig megakadt. Elénk nyugtalanság
uralkodott a' gylésben, melylynek valamenynyi tagja, számszerint mint-
egy 300, szerfölött elfogultnak látszók. Hirtelen elterjed a' hir, a' király

lemondásáról a' Párisi grófjavára, azOrléansi herczegn regenssége alatt.

Egy katonatiszt fölment az elnökhöz, 's néhány szót suga fülébe. Satuét
csöngete 's monda felállva : ,,Uraim! jelentem önöknek az Orléansi- her-

czegn megérkeztét". Erre a' félkör ajtaja, az elnöki szék irányában,
megnyílván, azOrléansi herczegn belépett, egyik kezén a' Párisi grófot,

másikon a' Chartresi herczeget tartva. Arcza halvány volt ; szemeiben
könyek csillogtak; de bátor, szende és nyugott magatartása mutatá, hogy
az anya ert venni törekedett a' herczegn indulatain. Mellette Nemours
herczeg, tábornoki egyenruhában, minden rendjelei mellére akasztva,
maga kedvetlen, elhangult, zárkózott, szokása szerint. Kiséretöket tábor-
nokok, tisztek és nemzetrök képezték. A' herczegn nyugottan ment le

a' kamara lépcsin, mindenfelé köszönt és a' szószék eltti zsölleszékbe.

két gyermeke pedig mellé ült ; Nemours herczeg eltte foglalt helyet.

Ekkor nagy zaj közben több polgárok tolakodtak a' terembe ; mire nagy
aggodalom és feszültség terjedt el valamenynyi arczon. Dupin a szó-
székre lépett és jelenté: hogy a' király lemondott, unokája javára, 's hogy
az Orléansi berezegné regensn. A* legszéKsti bal és jobb oldalok hallga-

tással, a' katnara többi tönMh'kci p(' lig tetszést jelent tapsviharral fi»gft-
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dák e' nyilatkozást, 6s a' centrumok kiáltanak : ,,Vive le roi I Vive le

comte de Paris! Vive la régente"! Dnpin a' Párisi gróf, mint Franczia-

ország királya 's azOrléansi berezegné mint regensn számára tett éljen-

zéseket 's tetszés nyilvánításokat jegyzkönyvbe kivánta igtattatni. Erre
némelylyek kiálták : ,,Igen! Igen! JBravo" ! Mások:,,Nem! Nem"! Izga-

lombajött minden. Sauzet elnök felállott és monda : ,,Uraim! a' kamara,

nekem ugy tetszik, egyhangú tetszéskiáltása által".. . E' szavaknál heves

közbe szólások hangzottak a' bal és jobb oldalon. Több idegen személyek

és nemzetörök, szuronyos fegyverekkel, erszakosan berohantak a' kama-
rába, 's a' teremröket hátrataszitván, egész a' szószék lépcszetéig tola-

kodtak. A' követek mind .elhagyák helyeiket és a' herczegn felé nyomul-
tak ; ez felállott, 's Nemours berezeg és több követek ismételt sürget
kérésire, gyermekeivel együtt megindult, hogy a' kamarát elhagyja, de

a' tolongás miatt ki nem mehetvén, leült a' bal centrum legfels jjudjára,

mellette a' két kis berezeg és ezeknek egyike mögött Nemours berezeg

foglaltak helyet, körülök pedig követek- és nemzetrökbl egy kör ala-

kult, a' királyi családot a' sokaság elözönlése ellen otalmazandó. ]\[ond-

hatlan zaj között egy ideig felfüggesztve maradt az ülés. Kivül a' Con-
cordia-tér 's Tuileriák fell lövöldözés hallatszék. A' terembe nyomuló
nemzetrök és idegenek száma minden pillanatban növekedett. Némileg
ismét helyre állván a' csend , Marié a' szószékrl egy rövid beszédet

tartott, melyly e' következ szavakkal végzdék : ,,Kivánom, hogy rög-

tön egy ideiglenes kormány állittassék fel". Crémieux pártolta, öt tagból

álló kormányt javasolván. Genoude, a' „Gazette de Francé" fszerkosz-

tje, pedig azt monda: egybe kell híni a' nemzetet, ennek helybenhagyása
nélkül semmi sem érvényes. Ezután Odilon-Barrot jelent meg a' szószé-

ken; magatartása ünnepélyes , hangja tompa, homloka redzött, 's ter-

mészettl már feszes szónoklata az események nyomásától még feszesebb

volt. „Kötelességünk", ugy mond, ,,egészen elénk van írva. Szerencsére

azon egyszerséggel bir, melyl}^ egy egész nemzetet érdekel; ahhoz for-

dul, mi nála legnemesebb, legbensbb : bátorságához, becsületéhez. A'
júliusi korona egy gyermek és egy aszszony fején nyugszik". Elénk brá-

vokiáltás harsant meg e' szavaknál a' centrumból. Az Orléansi herczegn
felállott, üdvözlé a' gylést, 's felszólítására a' Párisi gróf ugyanazt tévé.

Odilon-Barrot után Larochejacquelin legitimista követ szólott épen ugy,

mint Genoude : hogy t. i. a' nemzetet egybe kell híni és uj követeket

választani ; mert a' mostani követek többé semmik. E' figyelmetlen kife-

jezés ellen a' centrumok hatalmasan tiltakoztak. A' szónok rendre utasít-

tatok az elnöktl, 's mondását igazolni akará, de egy zaj által félbeszakit-

taték, melylyben szavai elhangzottanak.

Egy tekintélyes népcsoport nyomult ugyanis a' terembe , 's annak élén

Arago Emánuel, a' híres csillagász fia, 's többek a' kamarának azon nevek
jegyzékét hozák meg, melylyek a' ,,National" szerkeszthivatalában rög-

tönzött gylésen a' gyzelmes fölkelk által egy ideiglenes kormány tag-

jaiul elfogadtattak. Hiába erködött az elnök, kinek hangja és csöngetése

e' zajból már többé ki nem hallatszék , a' csendet rimánkodó tagjártatá-

sokkal 's egyéb küljelekkel helyre állítani : tehát föltette kalapját 's leült

zsölleszékérc. De fenyeget hangok rivalgának rá: „á bas le chapeau,
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présklent" I Egy nem a' kamarához tartozó szónok poillg, t. i. Chevalier

a' Bibliothéque historiciue" hajdani szerkesztje, föllépett a' szószékre

az általános és rettenetes zajban, 's monda : mikép csak egy módja van

a' menekülé>?nek a' dynastiai dolgok rósz helyzetébl ; menjenek t, i. az

Orléansi herczegn 's a' Párisi gróf a' Boulevardokra a' nép 's nemzetr-
ség közé; szóló kezeskedik érte, hogy életök nem lesz veszélyezve, 's ha

a' Párisi gróf nem fog a' nép vállain a' kamarába hozatni és a' francziák

királyává kikiáltatni, akkor minden bizonynyal a' respublikát várhatni.

A' lárma és zrzavar iszonyiian növekedtek. Egy férfiú ezredesi egyenru-

hában, DumouUn, állítólag Napóleon egykori segédtisztje 's 1830-ban a'

városház parancsnoka, rohant a' szószékre 's feltüzé egy háromszín
zászló nyelét a' márványra. „Uraim" ! kiálta, „a' nép ma, mint 1830-an,

ismét kiküzdötte önállását és szabadságát ; tudniok kell önöknek , hogy

a' trón a' Tuileriákban épen most töretett szét 's vettetett ki az abla-

kon". Erre iszonyú tombolás és kiáltozás keletkezett. Ledru-RolUn félre

tolá az ezredest és „a' nép nevében" pillanatnyi csendet kért; aztán til-

takozók, szinte a' nép nevében a' most javaslott kormány ellen, és beszé-

dét e' szavakkal végezé : ,,Az ország ma fölkelt, 's a' nélkül, hogy meg-
kérdeztetnék, semmi sem történhetik. Én tehát ideiglenes kormányt

kivánok, nem a' kamarától, hanem a' néptl kinevezettet; ideiglenes

kormányt 's közvetlen fölhívást a' nép jogait rendez nemzeti gyléshez".

Ledru-RoUin után Lamartine emelt szót, 's igazán költileg adá meg az

utolsó tisztességet egy fönséges herczegn szerencsétlenségének. Egyéb-

iránt is ideiglenes korntányt kívánt az ország megkérdezésével. ISIég

mieltt Lamartine elvégezte volna beszédét, sr puskalövések ropogtak

a' folyosókon; a' nyilvános karzatok ajtai rengettek az ers döngetések-

tl és záraik felpattantak a' puskaagy-döfésekre. Emberek a' népbl,

nemzetrökkel vegyest, rohantak be, 's kiáltanak mint ördöngösek : „á

bas la chambrel Pas de députés" ! Kezeik; zubbonyaik- és ingeiken vér

's lpor nyomai látszottak ; arczaik égtek a' harcz hevétl és a' champag-

nei bor tüzétl, melylyet saját szavaik szerint, ,,Lajos Fülöp papától"

ittak meg. Majd mindnyájan fegyvert viseltek ; többen kardjaik hegyein

széttépett csákókat és véres czipket hordoztak, miket megölt városrök-

rl húztak le. A' kamara els látására szédülni kezdettek; azt gondolták

t. i., hogy egyenes terembe lépnek, 's egyszerre csak egy félkerek mély-

séget látának lábaik eltt tátongani. Némelylyek az Orléansi herczegnt,

kis herczegeket és Nemours herczegct környez csoportra irányzák pus-

káikat. „Ülve maradjak -e, vagy felálljak? kérdé az Orléansi herczegn a

nu'liette ül Lasteyrie követet. Több polgárok a' padlás felé tasziták a'

fegyvereket, 's a' lövést megakadályozák. — Leirhatlan jelenet ural-

kodók majd fél óráig a' teremben. Több háromszín zászlók tzettek

fel a szószékre, melylyet egymásután nemzetrök és kézmvesek foglal-

tak el, kik tüdiket váltig ertették , a' nélkül, hogy hallani lehetett vol-

na, mit mondának. Az elnök hiába csöngetett ismételve , nem használt

semmi intése a' vad lármában ; miért is az ülést eloszlatottnak nyiváni-

totta 's a' zsölleszékct elhagyta. A' centrum követel tömegben siettek el

padjaikról. Az Orléansi licrczegn és a' kis berezegek a' félkörön keresi-

tül a' legszéls baloldal legfels padjai uiiiglitt lev kis ajtóig vonszoltat-
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tak az ellenirányban oda tóduló fegjA'eres nép árjai között. Egy hatal-

mas lökés következtében a'herczegn a' Pas-perdusterem üvegajtajáig 's

ezen át vetdött, innen joedig tovább vitetett, mignem elfuladva 's fél-

ájultan az elnöki palota kertajtajánál lerogyott; hamar kinyiták neki az

ajtót, 's a' Párisi grófot utána vetvén, ismét bezárták. A' kis Chartresi

herczeg ben a' földön maradt a' sokaság lábai alatt feküdve; egy terem-

r azonban szerencsésen fölemelte és a' maga lakására , késbben pedi*,-

anyjához vitte, ki az invalidházba menekült (honnan néhány nap múlva
elutazott). Netiiours herczeg, a' néptl igen szorongattatván, vállrojtjai

letépetvén 's tábornoki kalajnja lekapatván, végre mégis a' nemzetrség
ótalma alatt a' kamarának egyik hivatalszobájába juthatott, hol táborno-

ki egyenruháját levetette 's a' helyett egy köznemzetör egyenruháját vette

föl. Nemours herczeg még két napig maradt Parisban egy polgárnál

elrejtve. — A' követkamara ülése fél volt ugyan oszlatva; de fegyveres

emberek a' népbl, nemzetrökkel vegyülve, 's több baloldali követek a'

teremben maradtak. Lamartine jelenté, miszerint egy ideiglenes kormány
névszerint volna kihirdetend; de nem beszélhete tovább az ujonkcletke-

zett iszonyú lármában. Dwnotitier, a' ,,Moniteur" szerkesztségének egyik

tagja, pillanatnyi csendet kért, hogy az elnök felolvashassa az ideiglenes

kormány tagjainak neveit, Ámde a' lárma nem sznvén, ezen nevek egy

iv papirosra Írattak, melyly egy puskacsn a' teremben körülhordoztaték.

Egyszersmind Dupont de VEure elkezdé, a' mindenfell zúgó közbesz(')-

lások, fölkiáltások 's tetszés- 's nemtetszés- nyilvánitások bóditó zrza-
varában, a' kormánytagok neveit olvasni, melylyeket a' „Moniteur" több

gyorsirói hangosan ismételtek, ^ragro, Dupont de VEure, Lamartine és

Ledru-RoHin nevei egyhangú bravokiáltással fogadtattak; Garnier-Payés
és Marié neveinél „Igen"! és „Nem" ! hangzott. Odilon-Barrot és Thiers

nevei, melylyek még a' ,,National" hivatalában megszavazott jegyzéken
állottak, 's most a' többivel együtt felolvastattak, piszszegést 's ilyly han-

gos kiáltást költenek : ,,á bas Thiers! á bas Barrot! Vive la republiíiue'!

Miután a' nevek mind elolvastattak, kiálta egy hang : ,,Az ideiglenes

kormányt a' városházhoz kell vinnünk. Okos, mérsékelt kormányt aka-

runk, nem vért, nem reactiót, de respublikát" ! ,,A' városházhoz" ! vi-

szonzá egy másik hang, ,,Lamartine elre"! Lamartine csakugyan elha-

gyá a' kamarát nagyszámú polgárok kiséretében. Azután Ledru-BoIIiu

lépett a' szószékre, engedelmet kért, még egyszer elolvashatni a' kikiál-

tott neveket, hogy igy a' nép jóváhagyása vagy helytelenitése alá ter-

jesztessenek. Garnier-Pagés és Marié nevei ismételt igen- és nemkiáltás-

sal fogadtattak ; Cremieux neve is a' jegyzékbe igtattatott. Ledru-RoUin
aztán kinyilatkoztatá, hogy kénytelen az ülést eloszlatni, mivel a' kor-

mány székhelyére kell sietnie, 's több polgárok kiséretében eltávozott. A'
ben maradtak közül egy fiatal ember pedig ujával az elnöki szék mögött
a' falba foglalt képre mutatott, melyly Lajos Fülepet ábrázolá, a' mint a'

chartára megesküszik. E' pillanatban két lövés történt a' képre, melylyet

az egyik golyó épen szivén talált, a' becsületrend nagy szalagának köze-

pében. Egy kézmves tüstlnt a' szószékre rohant és monda : „Tisztelet

az emlékeknek I Tisztelet a' status- és magántulajdonnak. Minek rombol-

ni? minek a' képekre lni? Megmutattuk, hogy a' népet nem kell tévútra
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vezetni ; mutassuk meg most, hogy a' nép az enilékcket tisztelni 's gy-
zelmét becsülni tudja". E' nagy nyomatékkal és valódi ékesszólással mon-
dott szavak élénken megtapsoltattak. Mindenki a' derék kézmves felé

tolakodott, nevét kérdezé 's megtudá, hogy Six Tivadar kárpitos. Las-
sankint aztán ürülni kezde a' terem, 's 4 órakor bezáratott. A' pairkamara
2 órakor gylt öszsze. A' király lemondásának hirével együtt jelentetett,

hogy az Orléansi berezegné mint regensn az ifju királylyal a' Luxem-
bourg-palotába jövend; de azok két órai várakozás után sem jelenvén meg,
a' gylés eloszlott.

Midn az uj ideiglenes kormány a' városházhoz érkezek , ezt már a'

nép birtokában találta. Nagy bajjal keresztülhatolván e' viharos néptenge-
ren, eljutott a' városháznak egyik fteremébe, melylyben épen egy tömött
és különféle indulatoktól zaklatott sokaság is egy ideiglenes kormány
kinevezésével foglalkozók. Négy ideiglenes kormány alakult egykorulag
Paris különféle helyein : az els a' követkamarában ; a' második a' „Na-
tional" szerkeszthivatalában a' republikánus párt egyik részérl. A'
republikánusok másik része pedig, melyly a' városházban Lagrange Ká-
roly elnöksége alatt gylt öszsze, egy forradalmi kormány-elnököt válasz-

ta; végre egy íolkelcsapat, melylynek vezérei Causidiére és Sobrier, az

„emberjogok egyesületének" egykori tagjai valának, a' rendrigazgató-
ságnál bizonyos községtanácsot rendezett. Ezen négy kormány a' város-
házban egymással találkozott, és hoszszas versengés után egy kormány-
nyá olvadt öszsze. A' kamarában már kinevezett legszéls baloldali hét
követhez még e' követke/^ négy járult : Annand Marrast, Flocon, Louis
Blaíic és yl/öe/7. E' különféle töredékek, egy hatalmas jelentl egyesülésre
kényszerítve, lényegesen képviselek a' republikánus pártnak minden
árnyéklatát, minden irányát; minden erejét 's minden notabilitását , 's

valósággal személyesiték a' forradalom fegyveres véleményét fbb foko-

zatiban. Lassú és fáradságos öszszeolvadásuk után az ideiglenes kormány
tagjai félre akartak vonulni tanácskozás végett, 's hogy azon esetre, ha
netalán a' legyzött monarchia részérl uj megtámadási kísérlet tétetnék,

a' fváros védelmezésérl gondoskodjanak. De két lépésnyire azon szobá-

tól, hol tanácsot tartani leültek, néhány száz ember a' népbl, bizalmat-
lankodva olyly hatalom iránt, melylyet nem maga nevezett ki 's ismert
el, a' városház legnagyobb termeinek egyikét elfoglalá, 's a' már mköd
kormány mellett egy ujonalkotandó státushatalom kinevezését tárgyalá.

Lcunartine, e' vihar lecsilapitását igérve, belépett a' vulkánilag flinge-
rült 's ezerféle izzó szenvedélyektl hevített terembe , és szót kért ; de
sokáig kellett csendre várakoznia; végre mégis szólhatott, 's legalább is

félóráig tartó beszédével megszelidité a' vad tömeget, melyly t diadalmi-
lag vitte viszsza a' szobába, hol az ideiglenes kormány többi tagjai ösz-

szcgyülvc valának. De alig múlt el egy óranegyed , már egy uj tömeg
tódult be ide is. A' kormány feloszlatá az ülést , 's folyósóról folyosóra

zetvén, fölmenekült a' második emeletbe, 's itt egy szk és sötétes szobá-

ban egy csekély usztul körül letelepedve vette birtokba tolségi jogának
gyakorlatát. Ekközbcm a' nép elárasztá a' városház eltti tért, a' szom-
széd utczákat, a' tanácsliáz lépcszeteit és termeit, 's nagy lármával

kívánta az els kormiiny-lmtározatok közlését. /.(»///.* fílanr , a' polytoch-
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nikum több növendékinek kíséretében a' Gréve-térre kiküldedett, 's a'

városház lépcsirl hirdeté az öszszegyült népnek, bogy az ideiglenes

kormány a' respublikát akarja. Erre végtelen örönizaj harsant meg min-
denfell és üdvlövések durrogtak a' légbe. Csakhamar aztáu e' következ
két proclamatio Ion Paris minden falain felragasztva :

1. ,,A' franczia nép nevében. Az ideiglenes kormány proclamatiója a'

franczia néphez. Egy retrográd és oligarchikus kormány épen most buk-
tattatott meg a" párisi nép hsiségétl. E' kormány megfutamodott és

vérnyomot hagyott hátra, melyly tiltja, valaha viszszatérnie. A' nép vére

folyt, mint júliusban ; de ez úttal ama nemes vér nem fog megcsalatni.

Nemzeti 's népszer kormányt vivott ki az, viszonyban e' nagy és nemes
szivü nép jogaival, haladásával és szándékival. Egy ideiglenes kormán3\a'
körülmények kényszerítésébl és a' népnek 's a' megyék követeinek örömza-
jából ered, a' feb. 24. ülésben tüstint megbízatott azon gonddal, hogy a'

nemzeti gyzelmet biztosítsa 's létegezze. E' kormány áll Dupont (de

l'Eure), Lamartine, Crémieax , Arago , Ledru-RoUiii , Garnier-Pagés,
Marié urakból. Titkárai : Armand Marrast, Louis Blanr, Flocon, Albert

urak. Ezen polgárok egy pillanatig sem kétkedtek a' körülmények
hatalmától rajok kényszeritett hazafiúi megbízást elfogadni. Midn
Francziaország fvárosa tzben áll, akkor az ideiglenes kormány hatal-

mazványa a' közüdvben van. Egész Francziaország felfogandja azt és

honszeretetével gyámolitandja. Népkormány alatt , melylyet az ideigle-

nes kormány ezennel kikiált, minden polgár egy tanácsbeli személy. Frau-
cziák ! adjátok a' világnak azon példát, melylyet Paris Francziaország-

nak adott; készítsétek el magatokat rend és önbizalom által azon ers
íntézvényekre, miket magatoknak adui hívatva vagytok. Az ideiglenes

kormány a' respublikát akarja, fentartván a' közvetlenül megkérdezend
nép jóváhagyását; akarja a' nemzet egységét, jövendre minden ahhoz
tartozó polgárosztályokból alakítva; akarja a' nemzetnek önmaga általi

kormányzását. A' szabadság, egyenlség 's testvériség elvül , a' nép jel-

szóul, ez a' democratikus kormány, melylyel Francziaország önmagának
tartozik, 's melylyet számára a' mi törekvéseink biztositni tudandnak.*'

(Következnek az aláírások.)

2. ,,A' franczia nép nevében. Az ideiglenes koi-mány határozza: Du-
ponl (de l'Eure) ideiglenes ministerelnök, tárcza nélkül ; Lamartine íd. kül-

ügyminister; Cremieux , íd. igazságügyminíster; Ledru-RoUin , id. bel-

ügymínister; Goudeclmx , id. pénzügyminister; Fr. Arago, id. tengerész-

ügyminister; Bedeau tábornok, id. hadügyminister (Bedeau tábornok e'

tárczát el nem fogadván, helyébe késó'^bb Subercic tábornok neveztetett),

Carnut, a' közoktatás id, mínistere; Befhmont, íd. kereskedelmi minis-

ter! Marié, a' középitészet íd. minístere ; Cacaignac tábornok, Algír
fkormányzója. A' városrség fel van oszlatva. (jar/«"er-Fa(/ és Paris mai-
rejévé van kinevezve. Flotard az ídeigl. kormány ftitkára. Paris többi

maírejei, valamint segédeik is, ideiglen mint a' kerületek mairejei és segé-

dei meghagyatvák. A' rendr-igazgatóság Paris maireje alatt áll. Caus-
sidiére és Sobrier a' rendrosztály követeívé (délegués au departeraent

de la políce) vannak kinevezve. E. Arago fpostaraester. Paris város biz-

tosságának fentartása a' nemzetrség hazafiságára van bizva, Courtaii

Vj h. hm. Tár. III. köt. 26
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ezredes parancsnoksága alatt". (Következnek az aláírások.) Ezen procla-

niatiók elegendk voltak a' folingerült kedélyeknek nónú nyugalmat sze-

rezni 'ö lassankint az ntczákat csillapultabb néptönieggel megtölteni. Este

Paris, mint tegnap, mindenütt fényesen ki volt világitva. Hol néhány

óra eltt méo; a' legvadabb harcz dühöiiííött, a' lesbevesebb fegvvertüz

ropogott, most ezer meg ezer örömhangok valának hallhatók
;
polgárok

és katonák, kik csak imint egymással elkeserülten viaskodtak , most

karonfogva sétáltak. Aggódó aszszonyok és leányok keresek terjciket 's

kedveseiket ; mások már szerencsésen megtalálván, karjaik közt nyugvá-

nak. 'S mind ez a' csak alig bevégzett harcz iszonyú zrzavarában tör-

tént. Az éj csak igen késn foglalá el országát, a' csendet.

Három nap emelte a' júliusi trónt, három nap forgatta fel. Senki sem

képzelte a' népnek olyly gyors, csudaszeru gyzelmét, 's a' harcznak olyly

roppant, európai fontosságú eredvényét. Kedden (febr. 22.) öszszecs-

dült a' nép, tömegben tiltakozandó a' ministeri önkény ellen. Szerdán

fölkelt, a' reformot követelend. A' ministerium megbuktatása volt a' föl-

kelés czélja , és a' fegyveres közvélemény, a' nemzetrség, segitségével

eléretett. A' külügyministerium eltti végzetteljes tüzelés más fordulatot

adott a' tusának. Szerdán esti 9 órakor a' nép még alkotványszerü , 1

1

órakor forradalmi volt. Csütörtökön a' kormányt, mclylyet elbbi napon

csupán viszszalép politikájában támadott meg, egész lételében meg akará

semmisíteni. Az Odilon-Barrof-nún'istermmot nem vélte többé elegend
eredménynek. A' trón felforgatására törekedett, és nem nyugovók, mig a'

respublika ki nem kiáltatott. Az 1830-ki forradalom kedden, szerdán és

csütörtökön (jul. 27

—

2S és 29-én) történt; a' körülményeknek különös

öszszetalálkozása által az 1848-ki forradalom is kedden, szerdán és csü-

törtökön (febr. 22—23 és 24-én) volt. Hány ember esett el a' katonaság

részérl 's hány a' fölkelk közül, nem tudni bizonyosan. A' halottak ösz-

ves száma mindkét részrl 1200—loOO-ra tétetik. (A' febr. forradalom

mélyebb jelentségérl 1. Socialismus.) — M. S.

Franezía köztársaság az 1848-ki forradalom óta. — 1. Az ideiglenes

kormány. A' febr. 23 's 24-ki csaták szerencsésen be voltak fejezve, a' nép
megseiumisité vagy lefegyverzé elleneit, a' tuilcriák 's a' palais royal be

voltak véve, a' kamarák szétüzettck, Lajos Fiilöp megfutandott. A'

gyztes nép a' történetben páratlan mérsékeltséggel, a' polgári háborúnak

rögtön véget vete 's a' reiul viszszaállitásának szükségességét érezvén,

elismeré a' mintegy önmaga által feltolakodott ideigl. kormányt ; egy

jogszertlen diktatúrának önkényt veté magát alá. Az ideigl. kormány

els határzata volt : a' respublika kikiáltása, a' második : a' halálbiintetés

eltörlése politikai vétségek miatt. A' kormány tagjai mint fentebb ol volt

adva , igy oszták ki egymás között az ügyeket : Dupont de l'Eiire az

elnökséget vállalá el, Lamartins a' külügyeket, .-Iroí/o a' tengerészetet,

Crémienx az igazságügyet, il/íí/vr a' köznumkákat, Ledni-liollin ii" ho\-

ütrvet, lirt/imont a' kereskedést, Snherrir a' hiulüuvet, (\irnot a' köz-

oktatást, (iuruiev-Vaifés ((Joudchaux leköszönvén) a pénzügyet ; líozza-

járultak még titkárokul : Mítrnist, Flóron, L. liliinr jomnah&tixk ós Alherl,

egy ismeretlen közmunkás, l'jzek (deinte csak tanácskozó szavazattal

birtak n kofms'mvülésekbcíi , dtí nciu sok.'ira iT (líbbi konn:ínvt:igokkd
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egyenl rangot és szavazati jogot nyertek, mire Pagnerre, könyvárus,
lett a' kormány ftitkára, és Barthélemy St.Uilaire nyelvész, annak segéde.

L. Blanc, Flocon és Albert vállalák el a' munkások viszonyainak rende-
zését, mire a' bekövetkezhet zavai'ok megelzése végett kiáltó szükség
vala. A' kormány e' tárgybani els nyilatkozata ez volt : ,,A' respublika

ideigl. kormánya kötelezi magát, a' munkás lételét munka által biztositani.

Elismeri a' munkások jogát, egymás között egyesülhetni, hogy munkájok
igazságos jutalmát élvezhessék. Az ideigl. kormány a' munkásoknak adja

azon milliót, melyly a' civillistebl elesik. A' tuileriák lesznek ezentúl a'

munkára képtelenek menhelyei. Az ideigl. kormány elhatározza a' nemzeti
mhelyek közvetlen felállitását." E' szerint a' forradalom socialisticus

jelleme nyiltan kimondatott. A' többit, a' minek még a' szabadság, egyen-
lség és testvériség eszméinek megtestesitésére nézve történnie kellett,

napi lapjaikban formulázták a' tekintélyre vergdött socialisták. Mint k,
ugy a' communisták is hozzá csatlakoztak a' kormányhoz. De a' megbu-
kott hatalom szolgái is siettek hódolatuk kijelentésével. Lajos Fülöp
bukása óta alig múlt el 24 óra 's már is minden oldalról tódulának a'

tábornokok, admirálok, 's különnem polgári hivatalnokok, hogy az uj

hatalomnak felajánlhassák kardjaikat, toUaikat, legjobb szolgálataikat,

egész személyket. A' párisi ftörvényszék febr. 26. elhatározá Gnizot és

ministertársainak befogatását. A'régi dynasticus párt nyomtalanul eltnt.

A' legitimisták is tömegesen csatlakozának a' dolgok uj rendéhez. Két
femberök, Larochejacquelein és Montalembert gróf, Írásban nyilatkoztatá

ki az uj kormány pártolását. A' papság azon biztatás által nyeretett meg,
miszerint az állam az egyháztól el fog választatni. A' párisi érsek febr.

27. minden templomban a' ,,Domine salvum fac populum" éneket énekel-

teté, 's két nap múlva felszólitá az öszszes papokat, hogy az ideigl. kormáy
parancsainak engedelmeskedjenek 's minden egyházi épületekre a' res-

publica zászlóját tzzék ki. Egymást érték az ideigl. kormány elé járuló

hódoló küldöttségek. Feltn volt ezek között az anyák és nk küldött-

sége, melylynek élén Beaiweau és Marmier hcrczegnk, Lamartine és

Mailet aszszonyok valának. A' tiszteletet gerjeszt menet fegyveres mun-
kások és nemzetröktl volt kiscrve, 's zászlóin következ felirások voltak

olvashatók : ,,Nevelés a' nép minden gyermekének. Óvodák, iskolák,

mesterinasképezdék. Szentesitett családi elv. Hagyjátok hozzám jni a'

gyermekeket. — Cultusok egysége. Altalános testvéri szeretet." Ezután

karonfogvajövének a' különböz hitfelekezetek lelkészei, zsidó, katholikua

és protestáns papok. — A' rend és csend csakhamar helyreállott Parisban

's csupán a' közel környékben mutatkoztak még, a' tulajdonjogot veszé-

lyeztet nagyobbszerü zavarok, mik azonban a' helyszinére kiindult

párisi mozgó nemzetrök 's önkénytesek által csakhamar lecsillapittattak.

Ez alatt Francziaország minden nevezetesebb városa 's helysége beküldé

a' respublicát elismer kijelentését, kik között elsk valának Strassburg

és Lyon. Hasonló hirek érkeztek csakhamar a' hajósereg és Algir részérl

is, mi anynyival nagyobb örömmel fogadtatott , minél inkább félték az

azok élén álló két legnépszerbb berezeg, Joinville és Aumale, befolyását.

A' berezegek minden ellenszegülési kísérlet nélkül mart. 3. hagyták el a

gyarmatot. Aumale hg. rövid és meleg szavakkal vn bucsut : ,, Algir
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lakosai ! — monda — Mint polgár és katona, köteleaségemliez híven,

megmaradtam állomásomon, mig jelenlétemet luizám szolgálatára nézve

üdvösnek hihetem. Ez eset nincs többé. Magamat a' nemzet akaratának

alája vetve távozom, de a' számzetés távolából minden óhajtásom boldog-

ságtokat 's Franczlaország dicsségét czélozandja, melylynek örömest

szolgáltam volna tovább." Lajos Fülöp hollétérl eleinte mindenféle hirek

szállongtak, mig végre bizonyos ln, hogy több viszontagság után mart. 3.

szerencsésen Anglia tidére lépett (Lásd: Lajos FülöpJ, hová nem sokára

követték fiai : Nemours, Montpensier, Joiiicüle 's Aumale berezegek.

Orieans hgnö gyermekeivel Németországba menekült. Guizot Londonban
tnt fel. A' többi minister holléte fell senki sem kérdezsködött.

Paris külszinleg viszszanyeré rendes alakját. A' felsbb és közép osz-

tályok egyhangúlag pártolák a' kormányt, de a' legszélsbb pártok keblében

egy ellenzék növekedett, melyly clubbokba alakulva, hírlapokat alapítva,

kinyilatkoztatá az eddig történtek feletti elégületlenségét. A' kormány
rendkívüli tevékenységet fejtett ki; figyelmét különösen a' munka rendezés

nagy kérdésének megoldására fordltá, mire nézve a' keresetnélküll mun-
kások 's a' socialisták követelései mindig hangosabbak lettek. Ezen nagy
fontosságú ügy a' „munkások parlament"-jére bízatott, melyly L. Blanc

vezetése alatt a' tuileriákban gylt öszsze, 's a' különböz munkás osztá-

lyok követeibl állott. Ezen rendszabály fcntartá ugyan a' nyugalmat, de

egyúttal azon rósz oldala volt, hogy általa a' socialisták akkorában nem
valósitható klvánatainak mintegy megadta a' szentesítést. A' politikai

parlamentet illetleg mart. 4. kelt határzatnál fogva a' kormány apr. \) ére

hivá öszsze a' választó gyléseket 's apr. 20-ára az alkotmányozó nemzet-

gylést, az eddigieknél szélesebb alapon nyugvó feltételek mellett, mik
között a' választás alapjául a' népességet tüze ki, kimoudá az egyenes

választást 's eltörölt minden censust ; minden 21 éves franczla választó 's

minden 25 éves franczla választható levén.

A' legsürgetbb belügyek lehetleg el levén intézve, idt nyert a' kor-

mány, Franczlaország állását a' külföld irányában is kijelelni, 's kimon-
dani Európa népei eltt azon elveket, mik diplomatlcus vonatkozásaiban

vezetendik. Ezeket Lff«?ar/í/íe fejtegeté egy remek manifestumban, melylyet

a' köztársaság külországi ügynökeihez intézett. Adjuk azt fvonalaiban.

INIesterl tollal rajzolá e' körlevélben az 1792-ki és jelenlegi franczla

köztársaság állása közötti különbséget. Az háborút javasolt, ez békét.

Akkor nem az egész nép volt az , melyly kormánya birtokába lépett ; ez

csupán a' középosztály ^ olt , melyly önzleg csak maga számára akarta

megtartani a' kinyert jogokat. A" nép erejét ennélfogva ni;is téren kellé

foglalkoztatni : a' csatamezkön. A' háború a' monarchistákés girondlsták

eszméje volt, nem az elhaladott demokratáké. 1792. a' nép csak eszköze

volt a' forradalomnak, nem tárgya. INIa a' forradalom a' népért 's a' nép
által történt. 'S midn bele lépett, magával hozá a' j)olgárlsodás minden
szükségelt, a' béke minden íVllételelt. IS ép és béke — egy szó. 1792. a'

nemzetek nagy harmóniájának az end)erlség jólétére nézve szükséges

eszméje nem volt elterjedve. 50 lefolyt év megtermé e' részben is gyü-
mölcsét. A' nnnden népluitárokat sugaraival keresztül tör ész a' szellemek

ki'i/,(">tt cgv nagy intelle<'tii:ilis Mümzetist'get torcmtcll. I7i>2. a' sznbailíág
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újság, az egyenlség esemény, a' respublika probléma volt. Ma a' trónok
's a' népek hozzá vannak szokva a' szabadság eszméjéhez , formáihoz 's

rendes izgalmaihoz. ,,Hozzá fognak szokni a' respublikához, melyly annak
legtökéletesebb formája minden érett népeknél. El fogják ismerni, hogy
van egy conservativ szabadság, hogy a' köztársaságban nem csak jobb
rend lehet, hanem több valódi rend is lehetséges ezen kormányában
mindeneknek mindenek által, mint ama kormányában egyeseknek egyesek
által" — ,,De eltekintve mindezen önzéstelen eszméktl — monda
Lamartine — már maga a' köztársaság szilárdításának 'sfennállhatásának

érdeke is békegondolatokat sugal Francziaország státusférfiainak. A'
háború mindig diktatúra. A' katonák az ember felett megfeledkeznek az

institutiókról. A' trónok kísértetbe hozzák a' becsületszomjasokat. A'
dicsség megvakítja a' hazafiuságot. Egy gyzelmi név varázsa elleplezi

a' nemzeti dicsség elleni merényt. Igenis, dicsséget akar a' köztársaság,

de akarja önmaga, 's nem Caesarok és Napóleonok számára". Továbbá
ugyanazon okirat folytán kijelenté Lamartine, miképen a' köztársaság
szemében az 1815-ki egyezségek nem birnak többé jogszerséggel, 's a'

köztársaságnak azok alóli emancipatiója nem ellenkezik Európa békéjével.

Végül igy szól : ,,A' köztársaság midn született, egy a' nép által föl nem
hivott csatának közepette három szót monda ki, mik mutatják lelkét 's

mik isten áldását hozandják utaira : a' szabadságot, egj'^enlséget , test-

vériséget. E' három szónak viszonyainkra alkalmazott értelme ez : Meg-
szabadítása Francziaországnak azon lánczoktól, mik elvét és méltóságát

szoriták ; viszszanj^erése azon rangnak , melyly az európai népek mérle-

gében illeti, végre szövetségi és barátsági kijelentés minden nép irányában.

Ha Francziaország ismeri azon részt, melylyet a' jelen század szabadelmü,
polgárosító missiojában Vett, akkor ezen szavak között egy sincs, melyly

háborút jelentene. Ha Európa eszélyes és igazságos, akkor ezen szavak
között egy sincs, melyly békét nem jelentene". A' kormánynak csakhamar
volt alkalma bebizonyítania, valljon béke ígéretei igazak-e? Európa csak-

nem minden népei keblébl jelentek meg nála küldöttségek, mik részint

rokonszenvöket nyilváníták a' köztársaság iránt, részint felszóliták, hogy
nemzeti viszonyaikat beavatkozása által hozza rendbe. Mindnyájan azon

intéssel utasíttattak el, hogy nézeteik gyzelmének elérésére otthon

mködjenek. Azon magyar küldöttséghez, melyly ez idben tiszteikedék

az ideiglenes kormánynál; e' szavakat intézé Lamartine : ,,Ha Franczia-

országnak szüksége volna felvílágosíttatní azon erények, bátorság, 's azon

szabadsági és testvéri szellem fell, melyly önöknemzetét lelkesíti, szeren-

csésnek érezném magamat annak tanujaként lépni föl. Keresztül utazám
önök hazáját, tanuja valék a' pásztori 's egyszersmind hsi erényeknek
azon nagy nép között, melyly daczára azon szövetségi egyesülésnek,

melylybe lépett , soha sem veszté el eredeti nemzetiségének sajátságos

jellemét. Midn önök hazánk ujabban kiküzdött szabadságához járulnak

üdvkívánataíkkal : fogadják el önök viszont tiszteletünket, mit önök
hazájának régi és mindenkor eszélycsen 's dicsségesen kezelt szabadsága

iránt érezünk. Ha viszázatérendnck önök szép hazájokba, mondják meg,

hogy anynyi barátra számolhat Francziaországban, a' menynyi franczia

polgár van".
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Parisban c' közben olyly jelenségek mutatkoztak, mik a' kedélyek meg-
nyugtatására épen nem szolgáltak. A' gazdagok vidékre költözése naprul

napra sürüebb Ion, a' párisi nép kcresetuélkülisége növekedett, a' leg-

nagyobb kereskedházak bukása egymást érte, ilylyenek voltak Gouin,

Jíaiidon, Dassier, Gannerun 'stb. Garnier-Pagés pénzügyminister rende-

letei nem voltak képesek elejét venni ezen bajoknak. Az általa közzétett

j)énzügyi áttekintésbl kitnt, hogy a' júliusi dynastia 1841— 1848-ig a'

közadósságot 912 millióval növelé, az uj kormánynak 48 milliónyi ismételt

hiányt hagyott hátra, 's létele utolsó 268 na])jaiban, rendes segédforrásain

túlmenve, 295 milliót adott ki. Ezekhez járultak még az ideigl. kormány-
nak az idk eseményei 's a' munkások Ínsége által szükségessé vált

tetemes kiadásai. A' kormány 100 milliónyi kölcsönfelvételét határozá 's

a' bankjegyeket készpénznek nyilatkoztatá. — Legnagyobb aggodalmat
okozának azonban a' Parisban gomba módra szaporodó clubbok, miknek
száma mart. 1(). már 52-re ment. Volt egy ,,société republicaine centrale;

société patriotique de l'atelier ; s. de droits de l'homme ; la fraternité
;

les Icariens ; club de la Sorbonne; cl. du progrés démocratique ; des pré-

voyans ; des Jansenistes" 'stb. Ezekben majd politikailag forradalmi,

majd communisticus eszmék uralkodtak ; az 1793. év szavai, mint :

nyaktiló, fej vesztés, aristocraták, canaille, fondorkodók, öszszeesküvk'stb.

zajosan viszhangozának gyléseikben. E' clubbok ellensúlyául támadt az

,,association nationale", miben rang és színkülönbség nélkül egyesültek

azon férfiak, kiknek az alapjaiban veszélyeztetett társadalom fentartása

szivökön feküdt. A' clubbok embereinek a' nép közötti izgatásai több izben

veszedelmes alakot öltének, így névszerint a' mart. 17. 's april 16-áni

fegyveres néptömegek követel föllépte alkalmával ; de mindanynyiszor
hatástalanul törtek meg az ellenséges szándékok a' népség mérsékeltebb
része, a' nemzetrség, a' kormány 's ebben különösen Lamartine erélyes

és bátor magatartásán. A' munkásoknak az akkori körülmények között

legfontosabb osztálya,— az 1 fr. 50 cent. napi dijjal ellátott mozgó nemzet-
orségbei fölvétetés, a' nemzeti mhelyek megnyitása, a' luxembourgi
munkások parlamentének eredménye iránti remények 's különnem fÖl-

segélések által — ní^^gy ügygyei bajjal tartathatott meg a' mérsékeltség
korlátai között. A' vidéken folyvást tartottak a' zavarok 's az anarchikus
állapotot különösen a' munkások növelek, kik párisi 's késbb a' hason-
lóul állami pénzben részesült lyoni társaik példájára státusköltségeni

foglalkozást, majd a' gépek elromboltatását, a' munkabér fölemelébét, a'

munkálási id leszállítását 'stb. erszakosan követelték, mi a' vidéki kor-

mánybiztosok által, kiknek többjei személyes bántalmaknak is ki valának
téve, nagy részben teljesittcitett is. A' Belgium, Savoyen és Németország
felöli határpontokon a' kormány által kikürtölt neutralitá^t nemcsak a'

külföldrl beszállongott emberek, hanem francziákból is ;dló fegyveres
önkénytes csapatok megsértették. A' belga kormány sereget küldött a'

határszélre. Martius végén csatára került a' dolog, melylyben több száz

ember maradt halva 's f()«rva, a' többi Francziaorszáy;ba menekült. Az
cllogottak nagyobb része franczia numkásnak vallotta niagjit, kik Parisban
dologtalanokká levén, kényszerülve valának egy ]ia/.;ijok ellen intézendett

mcrényhgz csatlakozni. A' Savoyen ellen elnyomultak a' lelkeit népség
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által hasonlóul fényesen gyzettek meg. Az elfogott franczlákat hazájokba

küldték, a' merényben részt vett polgártársaik a' frauczia kormány köz-

benjárására nyertek kegyelmet. Németországon volt a' sor. Közvetlen a'

íebruárl forradalom után keletkezett Parisban a' ,,democratischer Vérein"

nev társulat, a' republikánus elveknek néraetországbani terjesztésére.

Sajátságos vegyülete volt ez a' republikánus és communisticus pártoknak
;

németek , lengyelek, francziák,, kik naponként tártának gyakorlatokat

szónoklatban 's fegyverben. Élén állottak : Herioegh ismeretes német

költ, Schimmelpfennig, Corvin-Wiershitzki, Börnstein, Bornstedt 'stb.

Az általok Németország felé vezetett csapatok a' határszéleken tökéletesen

legyzettek. Parisból ekkor parancs érkezett, melyly a' határokon! minden

csoportulást megtiltott 's az önkényteseket a' bels megyékbe parancsolá.

Parisban a' közelg követválasztások háttérbe szorítanak minden más
érdeket. Minden párt kitn buzgalmat fejte ki. A' tegnapi vagy mai

republikánusok, politikai vagy socialis reform fog-e gyzni ? ez volt a'

nagy kérdés. Viszszafojtott lélekzettel várattak az eredmények. Paris

választókerületében a' mérsékelt vagyis háromszin (tricolor) pártiak nevei

részesültek nagy többségben. Legtöbb szavazatot nyert Lamartine

(259,800), utánna Dupont de l'Eure, Arago F., Garnier-Pagés, Marrast,

Marié, Crémieux kormánytagok, Béranger a' költ (204,271), Carnot,

Bethmont ministerek, Lasteyre, Vavin, Cavaignac tábornok (144,178),

Berger, Pagnerre, Buchez, Cormenin, Corbon, Caussidiére, Albert, Wo-
lowski, Peupin, Ledru-lvolHn (131,587), Schmidt, Flocon, Blanc L.

(121,140), Reeurt, Perdiguier asztalos, Bastide, Coquerelprotest. lelkész,

Garnon, Guinard uemzetri tüzérezredes, végre Lamennais (104,871).

Lamartine egyszerre 10 választókerületben ln megválasztva 's öszszesen

2,300,000 szavazatot nyert. A' megyékben is a' mérsékelt pártiak része-

sültek roppant többségben. Az elbbi kamara egész dynasticus ellenzéke,

minden legitimisticus tagja, st néhány conservativ is meg lnek választva,

igy Odilon-Barrot, L'herbctte , Vivien, Lafayette, Billault, de Tracy,

Dufaure, Lacrosse, Corcelles, Larochejacquelein,Duvergier de Hauranne,

Remusat, Drouyn de Lhuys, Beaumont, id. Dupin, Barthelemy, Lacor-

daire 'stb. A' legszélsbb baloldal legtöbb férfia, az u. n. vörös republi-

kánusok mint Cabet, Leroux, Proudhon 'stb. megbuktak, — Barbés a'

vidéken választatott meg 's megigéré választóinak, hogy védendi a' nép

jogait, a' febr. forradalomból minden socialis következményeket leszár-

maztat, 's kiinduló pontul a' Robespierre által 1793. formulázott : ,, emberi

jogok értelmezését" veendi. ,,01yly számosan vagytok— igy szóla Barbés

és az clubbja a' vagyontalan néposztályokhoz, — miképen csak akar-

notok kell, hogy elérjétek a' mit kívántok, 's olylyanok, mikép csak azt

kívánhatjátok, a' mi jogos. Hangotok és akaratotok hangja ée akaratja

az istennek".

A' nemzetgylés mármár megnyittatandó vala , midn Rouenben,
melylynek környékén 40,000 munkásnál több tartózkodott, egy fölkelés

támadt, melyly iszonyatosságra fclülmulá a' februári napokat. A' lakosság

ugyan is kivétel nélkül mérsékelt pártiakra adta szavazatát a' választá-

sokban. Ezen megbotránkozván a' munkások , apr. 27. megtámadák a'

nemzetrsjéget. Ennek segítségére jvén a' rendes seregek, a' munkások
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csapatjai i;í miiulig szaporodván, olyly öldökl csata kezddött, mclyly a'

legkcttiégbet'v^sottebb elkeseredettséggel í'olyt több napig. Vér folyt minden
utczán, a' iialottak száma százakra, a' sebesülteké ezrekre ment. A' roueni

lolkelcik, kikbe a' párisi clubbok nagy reményeket lielycztek, le voltak

gyzve. Blaníjui és társai a' legszenvedélyesebb hangon követeltek ,,az

orgyilkosok, a' dühös várospolgárok ellen igazságot 'sboszut, feloszlatását

's lefegyverzését a' roueni nemzetrségnek 's befogatását a' konczolásban

részt vett tábornokoknak 's tiszteknek, végre minden hadsereg eltávozta-

tását Parisból". — Hyly hangon beszéltek a' clubbok a' nemzetgylés
megnyitása elestéjén.

Május -l-ke volt a' nemzetgylés megnyitásának napja. Az ilyly alka-

lommal szokásos régi pompás szertartásokból csak a' hadsereg és nem-
zetrség felállitása volt észrevehet. Egyszerség jellemzé ez ünnepélyt.

Az ideigl. kormány tagjai gyalog mentek a' gylésbe. Audry de Puyraveau
vivé a' korelnökséget. Két óra felé ágyudörgések hirdették az ideigl.

kormány megérkeztét , raelyly a' mairek, a' nemzetrség ezredese 's

alezredese kiséretében lépett a' terembe. Dupont de l'Eure szószékre

lépett : ,,Polgárok, — monda az agg férfin, ki három forradalmat ért meg
— az ideiglenes kormány megjött, hogy a' nemzet eltt meghajoljon 's a'

legfbb hatalomnak, melylyel fel vagytok ruházva, hódolatát bemutassa.

Választottai a' népnek ! Legyetek üdvözk a' nagy fvárosban, hol jelen-

létetek a' boldogság és remény érzetét ébreszti, melyly nem fog megcsa-

latkozni. Megtartói a' nemzetfönségnek I Uj institutióinkat a' demokratia

széles alapján fogjátok felépiteni, 's Francziaországnak megadandjátok

az egyetlen alkotmányt, melylyre hivatva van, a' köztársasági alkotmányt".

Beszédét e' szavakkal végzé ; ,,Az ideiglenes kormányra nézve végre

megjött a' pillanat, hogy azon korlátlan hatalmat, melylyel a' forradalom

felruházta, kezeitekbe tegye le. Tudjátok, valljon azon nehéz körülmények
között, mikben éltünk, ezen diktatúra keznkben egyéb volt-e erkölcsi

hatalomnál. Származásunkhoz 's személyes meggyzdéseinkhez híven,

nem kétkedtünk kihirdetni a' leend februári köztársaságot. Ma a' nem-
zetgylés mködését azon felkiáltással szenteljük fel , melyly azt minden-

kor öszszctartandja : Éljen a' respublika!" Zajos üdvkiáltások hangzanak,

mi közben Crémieux lépett a' szónokszékre, 's megnyíltnak nyilvánitá a'

gylést. Majd Berger a' következ feliratot kivánta intéztetni a' nemzet-

hez : ,,A' nemzetgylés, hü tolmácsa a' nép érzelmének, melyly kinevezé,

a' franczia nép nevében és isten szine eltt kinyilatkoztatja, hogy az

1848. febr. 24. kikiáltott respublika Francziaország alkotmánya most 's

jövben. (Számoshang : bravó ! bravó ! Éljen a' köztársaság ! Minden
képvisel fölemeli kezét). A' respublikának, melylyet Francziaország akar,

jelszava: szabadság, egyenlség, testvériség !'' 'stb. A' nyilatkozvány

általános tetszésben részesült. Ezután Coiirtais tábornok indítványára az

egyetemes nemzetgylés az ideigl. kormány tagjaival együtt a' palota

hoszszu folyosóin, 's cltermein keresztül az épület küls oszlo]>zati el-
terére lépett, melyly a' Concordia híd átellenében van. Ott egy határtalan

néptömeg eltt, a' hoszszu sorokban felállitott nemzetrség jelenlétében,

harsogó üdvkiáltások, 'a az ágyuk moraja között hirdettetett ki a' res-

publika. Noriuanby lord, dcLígnehg. és az ész. amor. követ jolen voltak
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ez ünnepélyen. Orosz-, Poroszország és Austria nem voltak képviselve.

—Az ideiglenes kormány lelépett. Mködéseinek mcgitélése körül az

akkori id 's körülmények szigorúsága enyhiti a' bírálatot. Kebelében

három különböz irányú párt létezett, miknek egy rögtöni csodás forrada-

lom adta kezébe az állam hajójának kormányát : a' mérsékelt republi-

kánus, a' széls republikár.us és a' socialistikus párt. Ezek mellett

az öszhangzó mködés nem volt lehetséges 's különösen a' bonyolult

socialis kérdések megfejtése körül a' balfogások ki nem kerülhetk.

Felette különbözk voltak ai elemek, mikbl állott, 's csak anynyiban

egyeztek meg, a' menynyiben mindnyájan dynastia-elleneseknek ismer-

tettek. Ha olyly férfiak, mint Lamartine és Dupónt de l'Eure, Marrast

és Arago olyly férfiakkal, min Ledru-Rollin és Blanc vagy Flocon,

öszhangzó kormánnyyá nem egyesülhettek, ennek oka nagy részben

elveik és szándékaik különszerségében rejlett. De rejlett egyéb körül-

ményekben is. Az ideiglenes kormány legkiválóbb egyéniségei kétség-

kívül Lamartine és Ledru-Rcllín voltak, de egyik sem birt azon tulajdo-

nokkal, miket nagy státusférfiaknak 's a' politikában egy uj irány 's érzület

megteremtinek okvetlenül bírnia kell. A' fényes szellemi tehetségek 's a'

becsületesség, mik a' kormányférfiak legtöbbjeit jellemzék, nem pótolha-

ták a' politikai belátást 's tapasztaltságot. Lamartine nemes kifejezése

szerint, Francziaország amnestlát adott az ideiglenes kormány cseleke-

deteinek. Mindamellett megjovend az id, midn azon férfiak, kik a' leg-

viharosabb idben ragadván kezökbe a' hajó kormányrudját, ügyes kézzel

kerülék ki a' legnagyobb vészszel fenyeget sziklákat, érdemök szerinti

ehsmerésben részesülni 's i' legelszántabb hsök sorában fognak helyet

foglalni.

II. A' nemzetgylés megnyitásától az elnök-választásig. — Miután a'

nemzetgylés május 8-áni ülésében, az egy Barbést kivéve, egyhangúlag

nyilvánitá, miszerint a' lelépett ideiglenes kormány a' hazára nézve érde-

messé tevémagát, annak helyére (10-kén), Barbés és társai hoszszas ellen-

zése után, kik azt követelék, hogy közvetlenül a' ház nevezze ki ministereit,

egy 5 tagból álló végrehajtó bizottmány (kormánytanács) választatott,

melyly ideiglenesen folytassa az uralkodást 's nevezze ki a' ministereket. A'

gylésnek a' választásnál szavazó tagja 774 volt. A' választottak nevei :

ilra^o (725 szavazat), Garmer-Pagés\l\b), Marie(7()2), Lamartine {6SS),

Ledru-Rollin (458). Látható, mikép Lamartine irányában, ki csak a' negye-

dik helyet nyeré el, nagyon csökkent a' vélemény. Ennek oka az volt, mivel

Ledru-Rollin mellett lépett fel, st ki is nyilatkoztatá, miképen nélküle

közremunkálni sem akar. Az uj pentarchák ekként nevezek ki ministerei-

ket : Recurt belügy ; Bastide külügy ; Trclat közmunkák ; Duclerc pénz-

ügy ; Crémienx igazságügy; Bethmont cnltus; Carnot közoktatás; Flocon

földraivelés és kereskedés ; Cazy tengerészet. Charras ezredes kezeié

Cavaignac táb. Afrikábóli megérkeztéig , ideiglenesen a' hadügyet.

Pagnerre ftitkár lett, tanácsadó szavazattal a' végrehajtó bizottmánynál,

ilííírrosínak meghagyatott Paris mairesége 's CanssidiérerxeV a' frendri

hivatal. Általán véve a' ministerek ezen választása hideg közönynyel

fogadtatott, kik Cavaignac kivételével, kinek közigazgatási tehetsége

még ismeretlen vala , nagy részben ugy valának ismerve, mint a nagy
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státusmunkákra képtelen 'a tehetségtelen emberek. Az ötös bizottmány
a' lenyes luxembourg-palotában székelt, hol egyúttal száz egynehány
gyalog és lovas r volt beszállásolva. Lanurtine még mindig teje volt a'

bizottmánynak, 's most még szorosabban simult Ledru-Kollinhoz. Egyéb-
iránt minden a' réginél maradt ; változást csak a' kormány neve szenve-
dett, a' respublika tényleges állapota nem. A' fvárosban vészterhes volt

a' szellem 's a' megyék legtöbb városai s vidékei is egymást felváltó

zavarok és véres események színhelyei Tálának. A' végr. bizottmány
keresztbe tévé karjait határozatlanságába!. Kit a' nép vádolt, azt a'

j)olg;ir8ág pártolá, 's viszont. Azért legszélyesbnek . hivé a' kormány,
tétlenségben maradni.

A' nemzetgylésben kevés komolyság és tapintat uralkodott. Viszketeg
kicsapongás minden oldalon, tapasztaltság és ügyismeret sehol. 'S kikben
ez utóbbi meg volt is, vagy nem mertei elömenni példáj okkal, vagy
titkosan kárörvendettek a' közzavaron. A' nemzetgylés üléseit medd
viták 's üres formalitások tölték be. Vitatkozása tárgyai: a' számos inter-

pellatióval fszerezett külügyek, Algir állása, az Orleans család szám-
zetése, a' postareform, takarékpénztárak, pénz- és bankügy 'a az alkot-

mányi tervmunkálatok, mind nem birának érdeket ébreszteni. 'S ez alatt

a' tevékeny clubbok fnökei ügyesen használák fel az idt ármányaik 's

meréuyeik megérlelésére. Azon kudarczot, init a' mart. 17, 's april 16-áni

sikertelen fölkelések alkalmával vallottak, fényesen akarák helyrepótolni

május 15-kén. Elet vagy halál volt a' jelszó, ;izon nap volt meghatározva
vagy a' diadal vagy a' halotti tor napjául.

Május 15-ke a' nemzetgylés által a' lengysl és olasz kérdésben köve-
tend politika kijelöléséül volt kitzve. A' gylés, melyly a' közelg vész

elérzetével birt, szokottnál látogatottabb vüa. A' mérsékelt többség

elszántnak mutatkozék , megküzdeni a' titkos ármányokkal ; a' kisebb-

ségben lev ellenpárt a' felizgatott néptömegekben leié támaszát, miknek
segitségével finomul sztt terveit könynyen létesithetknek hivé. Reggeli

10 órakor mintegy 15—20,000 emberbl álló népsereg vonult végig Paris

utjzáin énekszóval 's „Vive la Pologne !" kiáltásokkal. Utjok czélja a'

nemzetgylés teremé volt. Az utjokba akadt rök, a' felállitott csekél)'

számú mozgó és nemzetrség csakhamar nyomtalanul a' nagy tömegbe
olvadt. Courtais tábornoknak, ki a' helyszínén megjelent, kér szavai

hatástalanul hangzanak el. A' vész elhárítására semmi komoly rendelkezés

nem történt. A' tenojerárként növeked sokasáj; türelmetlenül haladt

elre. Pár peníz alatt a' kamarai palota bejárásánál lev vaskapunál

termett, a' nehéz kapuszárnyak nagy ropogással betörettek 's a' gyzelem-
ittas tömegek egy része csakhamar a' nyilvános karzatokon jelent meg
zubbonyokban, mellényekben 's ingujakban, elubzászlóikat a' képviselk
feje fölött lengetvén 's teli torokkal kiabálva : ,,Vive la Pologne !"

Nohány perez múlva megr(!ndültek az elnöki szék két oldalán lev ajtók is

és két uj tömeg lépett be a' megrémült képviselk tereníébe, /)'/(/«(/ mí,

liasjutil, lliiber, FloUe, (J/icnlin 'stb. vezérlete alatt. A' gylés, J>uehez

elnök ellenére, egyhangúlag határozá el kö/cpette a' zajnak, zavarnak,

pornak és lármának, hogy fel nem oszlik. A' elubbt)k fnökei egymást
uzék és tolák le a' szónokszékrl. BIai!i|ui, lvas[>ail, liarbés egyuiást
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válták fel 's egymást igyekvének felülmúlni a' tömegek szenvedélyeinek

hizelg inditványaikkal. A' helyesl orditások iszonyú ervel törtek ki
;

a' nagy ülésl terem a' szó bet szerinti értelmében tömve volt. A' terem

közepén egy roppant nagyságú vörös zászló lengedezett, melylyre rá volt

Írva : Club des Jacobins. A' képviselk mozdulatlanul ültek helyeiken.

A' legtöbb arczon látható volt a' rémület sáppadtsága vagy a' megszé-

gyenülés pírja, mit a' már 3 óránál tovább tartó féktelen jelenetek idézének

el. 4 órakor végre Huber lépett a' szónokszékre 's kikiáltá : „A' franczia

nép nevében a* nemzetgylést feloszlottnak nyilvánítom". A' tömeg e'

szavakat végetlen tetszéssel fogadá. A' képviselk fölkelének 's részint a'

nép közé vegyülének, részint oda Iiagyák a' teremet, hol most a' lárma

legfbb fokra hágott. A' titkárok helyét emberek foglalák el, kik valamit

irának ; mondatott, miképen egy uj kormány öszszeállitása van készül-

ben 's valóban hallatszott, hogy az egyik rész Barbés, a' másik Blanqui,

a' harmadik Raspail, Albert, L. Blanc nevét ajánlgatá. Ekkor rögtön

megperdültek a' dobok a' mellékteremben; egy mozgó rségi század szu-

ronyszegezve rontott a' zajgó terembe 's csakliamar szétüzé a' hátra-

maradt lázongókat. — Barbés még akkor hagyá el társaival a' gyüles-

termet, midn Huber kimondá a' feloszlatást. Elttök egy nagy számú

sereg haladt, szünet nélkül kiáltozva: ,,L'assemblée nationale est dissoute!

Vive le gouvernement révolutionaire! Vive Barbés ! Vive Louis Blanc !'*

Ezen tömegek minden ellentállás, egyetlen kardcsapás nélkül törtek be a

városház belsejébe. Barbés mintegy 12 társával a' forradalmi tanács egy

nemét képezé egy szobában 's ott felolvasá a' forradalmi kormánytagok

neveit. Ledru-Rollin és Flocon irányában nevezetes ellenszegülés mutat-

kozott, végre az els elfogadva, az utóbbi mellzve Ion. A' többiek nevei

u. m. Barbés, Sobrier, Caussidiére, Louis Blanc, Albert, Thoré, Pierre

Leroux, Raspail, Proudhon, Cabet akadék nélkül elfogadtattak. Blanquit

illetleg oda nyilatkozók Barbés, mikép vele semmi legkisebb szövetségbe

lépni nem akar. Róla tehát többé szó sem volt. Az uj kormánytagok nevei

papírszeletekre irva az utczára hányattak 's a' népség harsogó üdvkiálta-

sokkal válaszolt. Kevés id múlva nemzetöri osztályok vevék körül a

városházat 's nyomulának az épület belsejébe. Ekkor érkezett meg iJíarrasí

fpolgármester és Caussidiére rendri figazgató ur is, kik mind e'perczig

sehol sem mutatkoztak. Egyszerre 72 személy ln elfogva, kik között a

nevezetesebbek Barbés és Albert képviselk valának. — Blanqni, Flotté

és társaik szinte elfogatának, kika' nemzetgylési terembl azon perczben

futamiának csak meg, midn a' nemzetrök nyomultak be. A' i*endr-

fnöki hivatalból, hová vitettek, csakhamar megszökteté ket CöMA-síd^ére,

ki régi kenyeres társuk volt. Raspail saját lakásán fogatott el. Hasonlóul

be lnek kisértetve különböz helyekrl Courtais tábornok, Clément Tho-

mas nemzetri ezredes, Sobrier 'stb. A' ,,Commune des Paris" czimü

hirlap szerkeszt hivatalában nagy menynyiségü okirat találtatott, meg-
anynyi bizonyságai egy újonnan alkottatni szándéklott forradalmi kor-

mányrendszernek. Két napig tartá elfoglalva a' nemzetrség 's a' rendes

hadsereg a' fváros nyilvános téréit. A' vidéki nemzetrség is több

oldalról érkezek meg, felajánlván segedelmét a' nemzetgylésnek, melyly

gyzelmének anynyira megörült, miszerint 5 ülést csupa üdvköszöntések
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és szerencsekívánatokkal töltött be. Az eszélyes C-aussidiére, megelzend
a' vihart, letevé képviseli 's rendrfnöki hivatalát.

A' végrehajtó bizottmány május 1.5-ke után az maradt, a' mi az eltt

volt ; öszhangzás és szilárdság még mindig hiányzott benne. Mintha
szándékosan hunyta volna be szemeit, hogy ne lássa, hol rejlik a' baj, 's

mivel lehessen azt orvosolni. A' polgárság képmásolá a' végrehajtó bizott-

mányt. Május 15-ke nem volt eléggé elevenre ható. A' kormány nem tett

egyebet, mint hogy Cavaignacot meghivá a' hadügyministeriumba 's tör-

vényjavaslatokat terjesztett el a' fegyveres clubbok's népgylések ellen;

a' nemzetgylés Caussidiére és L. Blanc elleni személyes kikelésekkel

merité ki minden erejét. A' régóta tervezett 's a' rósz id miatt a' május

14 ki vasárnapról május 2 1-ére áttett egyetértési közünnep (féte de la

Concorde) rendezése által a' kormány épen a' nyilvános hangulat kedve-

zbbre változását akarta elérni. A' Marsmezn roppant készületek történtek

;

minden ott volt, mi a' szemeket kápráztathatta 's a' sziveket elcsábithatta.

Ott volt a' szabadság egy colossalis szobra az allegóriái képek egész

készületével, gúlákkal 'stb. ; szekerei a' fóldmivelésnek, iparnak, háború-

nak, Inisz és több ló által húzatva ; hoszszu vonala a' nemzetröknek,
katonáknak, mozgóknak, a' megyék és a' nemzeti mhelyek küldötteinek;

képviseli a' németeknek, olaszoknak, irlandiaknak, belgáknak ; három-

szín léggolyók ; estve ragyogó világítás 's a' bastille ostromának jelképi

eladása — szóval semmi sem volt kímélve, 's a' közhangulat mégis hideg

maradt és borús. Itt ott néhány bágyadt kiáltás ; Éljen a' respublika !

Semmi nyoma politikai lelkesedésnek , magasztosabb érzelemnek, egy

tiszta, élénk akaratnak. Mindenütt czél- és értelemnélküli sürgés forgás

's köznapi rendetlen zrzavar, mint általában Paris egész nyilvános életében.

A' vész szemlátomást tornyosult. A' nemzetgylés magatartása szomo-

ritó volt. Viszszaijedt minden eszköztl, melyly erélyt igénylett 's az alvó

szenvedélyeket fölébreszthette volna. Mindazáltal nem mulasztá el ezeket,

a' hol lehete, apró tszurásokkal illetni, tetszés jelei közt hallgatván végig

Fallonx jelentését a' nemzeti mhelyek ügyében, melyly egyértelm volt,

azok elitéltetésével ; tapsolván a' L. Blanc elleni vádaknak 's e' mellett

leplezetlenül tanúsítván a' socíalismus elleni gylöletét, végre pedig mind-

ezektl egyszeren napirendre térvén át. Ilyly szellemben az ellenpárt

természetesen csak gyávaságot látott. A' proletariátus hatalma napról

napra növekedett, rendszeresen készíttetett el egy nagy csapás ; legiti-

misták 's bonapartisták is egész nyíltsággal esküvének öszsze 's a' kamara

és kormány a' tétlen néz szerepében tetszelgett. A' nemzeti mhelyek
tovább is feutartattak, ámbár Trélat minister maj. 18-ki jelentésében

kiinntatá, mikép a' munkásokat hasznosan foglalkodtatí) miuika nincs, 's

azon kevésnek a' mi készíttetik, nem találni keletet. Kzen katonailag

rendezett munkások száma 117,000-re ment. Maga rrtí/Aw/í/íVre is szük-

Hcgí'snek látá az ebben rejl vészre figyelmeztetni a' nemzetgylést. Ez
azonban végig hallgatá az óvó szavakat 's átt<'rt az ítaladó megvitatására,

nielvlv ekkor ('lt(»röltetctt. Midn már késn volt, midn mindenki tudá

Parisban, hogy kevés nap múlva egy iszonytató' tiilkrlés leszen kltiu'tMul :

akkor szedte öszsze a' kormánybízottmány minden erejét azon határozat

hozatalára, melylynélfogva a' immkások núihelyeinek 7000 tagja Parisból
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kíutasittatott 's azon munkásoknak , kik nem voltak nemzetrök, fegy-

vereik elszedettek. Az öszszeesküvés alattomban régen élesztett lángjának

kitörését semmi sem volt többé képes megakadályozni. A' vörös res-

publika elkészületei megvalának 's az ivtóztsitó júniusi napok bekövet-

kezének. Már jun. 22-én, egy csütörtöki napon, számos felindult néptö-

megek gyülekezének Paris minden fpontján. A' munkások követséget

küldenek a' Luxembourg palotába, a' nemzetgylésnek a' nemzeti mhe-
lyeket korlátozó határozatai ellen óvást teendt. A' küldöttség azon

jelentéssel érkezett viszsza, miképen íí/oííc kormánytag által fölötte roszul

lön fogadtatva, 's arra felszólittatva, miszerint a' munkásoknak tudtokul

adja, hogy a' nemzetgylés határozatainak engedelmeskedjenek. Azonnal

elhatároztatott más napra a' megtámadás, 's az egész éjét az utolsó

készületek elrendezésével tölték el. A' hatóságnak azonban óvatos gondos-

sággal bejelenték , miszerint egy nagy demonstratióval egybekötött

petitió vau készülben, mit ünnepélyes menettel szándékoznak átnyújtani

a' nemzetgylésnek. A' következ reggel azonban mindjárt fegyveresen

jelentek meg a' tömegek 's az utczai küzdelem megkezddött. A' csata három

iszonyatteljes napig tartott, mikben egy részrl a' socialismus, másrészrl

a' terrorismus torlaszok és sánczolatok mögül 's nyilt téren osztogatá a'

halált 's pusztulást. (Részletesb leírását lásd : Júniusi zendülés alatt).

A' fölkelk részérl 40,000 ember harczolt, a' kormány érdekében még
egyszer anynyi 's mégis csak a' legpéldátlanabb erömegfeszités után

sikerülhetett az utóbbiaknak, legyzni a' zendülket. A' (;satanapok utol-

sóján, jun. 25-én, a' fölkelk maradványainak megkelle könynyiteniök az

Antal külvárosból a' futást, nehogy a' kétségbeesés egy vad harczahivassék

fel. A' rémületes kilátás, molylyete' zendülés föllebbent kárpitjai a' szemek-

nek mutattak, érthetvé teszi, hogy Paris szabadelm népe önkényt veté

magát a' diktatúra karjaiba.

A' fölkelés els estéjén a' nemzetgylés Cavaignac tábornok (lásd: ezt)

kezébe adá át az öszszes katonai 's más naj) az öszszes polgári hatalmat.

Az ötös kormány eltnt a' csatazaj és ágyuk dörgése között. így ment át

a' legfbb státushatalom egy ideiglenes collectivkormánytói egy ideiglenes

diktátorra, miután három hónap leforgása alatt sokszor közel volt ahhoz,

hogy Lamartine és Ledru-Rollin kezeibl egy Blanqui és Barbés vagy

még ezeknél ragadozóbb kezekbe menjen által. A' vész olyly fenyeget

volt, a' haza olyly közel állott egy iszonyatos örvény széléhez, hogy Paris

nem sokba vette szabadságának pillanatnyi elvesztését 's köszönettel

fordult azon férfiúhoz, ki a' fvárost ostromállapotba helyzé, ki polgárokat

haditörvényszékek által Ítéltetett el, ki egy csapással tizenegy hírlapot

nyomott el 's több hirlapirót, mint a' zendülés „erkölcsi bntársait"

börtönbe záratott, miként azt hajdan Lajos Fülöp tévé. A' kamara hely-

benhagyá a' kisebb vétkesek deportatióját azon egy szelidit módosítással,

hogy az elitélteket családjaik is kisérhetik 's az ostromállapotot azon hozzá-

adással szigoritá, mikép a' vádlottakra nézve a' haditörvényszékek ható-

sága, még amannak megszntetése után is fenn fog maradni. Azonban a

polgárság mindezen ers rendszabályokkal sem volt megelégedve 's most,

a' vész multával, a' legtulságosabb szigor alkalmaztatását követeié. Ilyly

szellem volt a' kamara által elrendelt vizsgáló bizottmány is, Odilon
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Barrotval az ó]ón. Az általa elterjesztett jelentésben alattomosan a* régi

republikánusok minden vezéreit támadá meg, egyenes václakat csak Louis

Blanc, Caussidiére és Ledru-Rollin ellen emelt, de ezek ellen sem lépett

fel tényleges bizonyítványokkal, hanem csupán gyanúsításokkal, ugy

hooy a' vizsgálat birói jelleme eltnt 's a' politikai jött napfényre.

A' közüo'yész megkeresésére a' kamara csakhamar megadá a' teljha-

talmat , L. Blanc és Caussidiére ellen a' törvényes keresetet megin-

díthatni. Mindkett külföldre menekült. Elutazása napján Blancnak

egy nyilatkozatát közlék a' lapok, melylyben kimondá : „Nem mint

vétkes, mert ez lehetetlen, hanem mint ellenség vagyok megverve

emberektl, kikben a' politikai szenvedélyek a' méltány minden érzetét

elfojták. Eltávozom, hogy az ostromállapot következményei 's a' hatalom

uralkodása ellen annál inkább nyilatkozhassam. Nem hihetem, hogy Fran-

eziaország olyly kedélyben legyen, mikép eltrje, hogy a' rendes igazság-

szolo-áltatás folyama még továbbra is akadályoztassék. Midn a' vitatko-

zások napja megjövend, itt leszek".

A' júniusi fölkelés azon meggyzdésre birá a' kormányt és kamarát,

hoo-y minden bajt gyökerestl akarván kiirtani, a' clubbok és sajtó szem-

telenkedéseinek kelletik elejét venni. Megkezddtek az egyesületi jog

felett tartott felülete? 's hoszszadalmas viták. Mint Lajos Fülöp ministerei,

akként nyilatkozának a' respublika ministerei , kimondván, miképen a'

clubbok fenmaradása lehetlenné tesz minden kormányt. 'S e' tárgyban a'

leo-megszoritóbb rendeleteket hozá a' kamara. Hasonlóul a' sokkal élén-

kebben 's szenvedélyesebben vitatott sajtóügyben, mire minden, egy héten

kétszer megjelen lapra 24,000 franknyi cautio hozatott be. A' kormány

részérli szónokok közt Marié igazságügyrainister szóra a' vádakat a' sajtó

kicsapongásai ellen ; más részrl Proí/(//iO« volt hirlapszcrkeszt kelt annak

védelmére olyly kíméletlen modorban , raelyly jegyzkönyvileges meg-

rovást vont maga után.

E' közben ismét más oldalról növekvének a' zavarok. Árnyoldala volt a'

franczia viszonyoknak a' pénzügy. Az ideigl. kormány által harmadfél

hónap alatt tett kiadások öszvege 1(35,920,719 frank volt, mibl 113,940,119

frankot nyelt el a' hadsereg, a' mozgó nemzetrség 's a' ,,városház védel-

mére rendelt fegyveres polgárok". A' párisi városközség közel állott a'

bukáshoz 's kénytelennek látta magát a' legnyomasztóbb adónemeket

újra behozni. A' francziaországi be- 's kivitelrl közlött adatok leverleg

szomorúak valának. Ezen nem kedvez körülményeket a' köztársaság

minden ellcnpártja felhasználá : 'S a' „Reformé" igy kiálta fel dühében :

„Öt hónap lefolyta után a' következ mérleget mutatja tel a' köztársaság:

10,000 ember a' börtönökben, a' tömegek között éhség ; alant kétségbe-

esés, fent ijedelem ; a' szabadság bilincsre verve, a' dicsség útra kelve ;

költészet, mvészet, tudomány kihamvadva ; egy nemzetgylés, melyly

immagát tizedeli ; egy még megnem született alkotmány, melyly közepette

ezen nyomornak tbg a' világra jni". — Az uralkodó hangulatra nézve

jellemz veit azon körülmény is, miszerint a' forradalom alatt támadt 'a

a' respublika által ezentesitett uj utczanevck mind eltünedeztek 'a a'

régiek foglalák cl újra helyökct. így tnt el a' lelenezluízról is ezen

felirds : „A' haza gyermekei". Mig Parisban ilyly csendes ilomonstrutiók
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folytak a' respublika ellen, az alatt megindultak a' vidéken a' legitimista

mozgalmak 's az ország déli részeiben, Lyonban, Montpellierben, Marse-
illeben a' Bourbonok, névszerirt V. Henrik pártolói seregesen támadtak
el. Kevesebb viszhangra talált az orleanisták pártja, melylyhez ugyan az

öszszes pénzaristokraták 's a' lujdani udvar kegyenczei tartozának, de kik

kevésbé birtak bátorsággal. Legnagyobb veszély a' bonapartisták részérl
mutatkozott, kik Bonaparte Lajos (1. ezt) a' praetendensek ezen sajátságos

neme körül csoportosultak, ki egyéb igénynyel nem volt képes folléj)iii,

mint hogy unokaöcsé voltnagybítyjának, a' nélkül ,hogy a' nagy császár-

hoz csak legkevésbé is hasonlított volna. A' kormány minden áron békét

óhajtott. E' végbl megujitá az Angliávali ,,szives egyetértést", melylyol

az Austria és Sardlnia közti háború békés kiegyenlítése végett szövet-

kezett. Francziaországnak e' szövetségbl, mit a' kamara néhány tagjai

Guizotféle csúfondáros politikának neveztek, egyéb elnye nem volt,

mint hogy Angliára támaszkodva, a' respublika idt nyert megszilár-

dulhatni.

Viszszatérünk a' nemzetgylés teremébe. A' clubtörvény anynyira
elfoglalá ezt, hogy munkásságának kitzött tárgyára csak 4 hónap lefor-

gása után térhetett át : sept. 4-kén vevék kezdetöket az alkotmányzó
munkálatok. A' tanácskozási viták nov. 4-kéii fejeztettek be, eredményi
mutatván fel Francziaország legújabb, 60 év alatt már hetedik alkot-

mányát , melyly tisztán demokrata alapokon épülvén , a' francziáknak

mindazon jogokat biztositá, a' miknek kiküzdéséért februárban fölkeltek,

csupán azokat véve ki, mik a' socialismussal állanak öszszeköttetésben.

(Lásd egész kiterjedésében : Charta alatt). Csak 30 képvisel szavazott

ellene, köztök Berryer, V. Htigo, Montalembert, Larochejacquelein, Fierre

Leroux, Proiidhon, Pyal 'stb., az elsk az elfogadott egy kamarai rendszer
miatt, az utóbbiak, mivel több demokratikus institutio hiányát látták

benne. A' részletes vitatkozások alkalmával legtöbb idbe 's küzdelembe
kerültek : a' muukáhozi jog. (Matthieu de la Drome, Pelletier, Ledru-
Rollin, Duvergier de Hauranne, Considerant, Bemard mellette, Tocque-
ville, Thiers ellene 's különösen a' socialismus ellen), az egy vagy két

kamarai rendszer (lásd : Felsház) (Duvergier de Hauranne , Creton,

Rouhne, Odilon-Barrot a' két, Lamartine, Dupin az egy kamara mellett),

az elnökség 's elnökválasztás módja. (Az elnökség ellen szólott Pyat,

Flocon, Martin, mellette Tocqueville, Lamartine 'stb).

Minden érdek azon kérdés körül központosult most, ki legyen a' franczia

köztársaság els elnöke. Az alkotmány értelme szerint december 10-kére

volt határozva a' választás napja. Minden párt oda dolgozott, hogy jelölt-

jének megszerezze a' gyzeluiet. A' hegypárt Ledru-Rollin, a' socialisták

Raspail, a' régi republikánusok Cavaignac, az uj republikánusok nem
minden háttéri gondolatok nélkül, Bonaparte Lajos nevét tzék ki zász-

lóikra. Az elnököt nem a' nemzetgylés, mint azt F/oco«'s mások kívánták

volna, hanem közvetlen a' nép volt választandó 's a' választás csak azon

esetben leendett érvényes, ha egy jelöltre legalább 2 millió szavazat köz-

pontosuland. A' pártok fnökei megkezdek izgatásaikat, mindeniknek

számra, tömegre volt szüksége. Legelsben a' hegypárt manifestuma

jelent meg „Declaration au peuple'^ czimmel , aláírva 56 népképvisel
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által, kik között volt Lcdiu-Kollin, Lammenais, Bac, Pyat, Schölcher 'stb.

Ezeii okiratban a' vezérpoutok , mikbl minden kormány el vet leszár-

maztattak, ezek voltak : a' hatalom egysége, közös szabadság, egyenlség
és testvériség. Cavaignac azon vad szenvsdélyek megfékezésére utalva,

miáltal ismeretessé ln, a' jó rend fentartiísát nyilvánitá manifestumában
u' respublika föteltételeül. A' socialistáknyilatkozványa, kik /?a«/>o í7 körül

csoportosulának, ezen párt ismert nézeteit ismétlé, hozzáadván még azon
biztató kilátást, miként egy socialisticus eu;ópai confbcderatio létesülése a'

legközelebb idben bekövetkezendik. Legiitól Bonaparte Lajos nyilat-

kozott. Az általa kiadott okirat tökéletesen Thiers stylje szellemét mutatá
íel. Elmondá, miképen azon bizalom, melyly által hazájába viszszahivatott,

nem anynyira t magát, mint inkább nevet illeti. O nem becsszomjas, ki

majd császárság- és háborúról, majd peüg felforgató theoriák életbe-

léptetésérl ábrándozik. A' szemtelenül megtámadt társaság megvédése,
egy nagy és ers respublika megteremtése ; a' vallás, család és tulajdon

oltalma ; a' jólét, ipar és munkásság élcsztése ; a' sajtószabadságnak
kicsapongásoktóli megóvása; a' háború kikerülése, a' béke fentartása 'stb.

— ezek voltak azon Ígéretek, miknek teljesítésével Bona])arte Lajos, meg-
választatása esetére kecsegteté a' francziákat. Választási vita csak Cava-
ignac és Bonaparte között forgott fenn, a' többi jelölteknek, kikhez még
Lamennais, Lamaiiine, Bugeaud, Changcrnier 'stb' járultak, nem igen
lehetett sükerre kilátásuk. ^\.' közvéleméiynek Cavaig-nac elleni fordi-

tasara, a bonapartistak semnu eszköztl sem ijedtek viszsza. Szemére
vetették különösen a' júniusi napok alatti szigorúságát, vádolván t
barbársággal, vérengzéssel. Általában ellene néhány hónap óta a' leg-

becstelcnebb rágalmak keringettek , mik végre Barthelemy St. Hilaire

formulázása szerint, nov. 25- kén a' nemzetgylés teremében is sznyegre
kerültek. De mihelyt a' magán szenvedélyek fólizgatására nagy hatással

supán személyi

zetgyülés ismételve kimondá , mit jun. 28-kán mondott, miszerint t. i.

CaDaignuc tábornok a' haza iránt érdemeket t^zerzett. (lásd: Cavaignac.)
Egy pillanatra ugy látszott, mintha a' tábornok számára biztosítva volna
az elnöki székrei kilátás. De elleneinek áskálódásai , miknél els helyen
állott a' nagy befolyású Girardin Emil , ismét más fordulatot adának a'

dolognak. Az 1848. dec. 20-kán közzétett választási eredmény következ
volt : A' választásban résztvett polgárok öszszes száma volt : 7,44ií,741

;

ezekbl 5,534,520 szavazat esett Bonaparte Lajosra, 1,448,302 Cavaig-
nacra, 371,431 Ledru-Rollinra, 30,964 Raspailra, 17,1)14 Lamartinera,
4,689 Changarnicrre. A' ministerek Cacnigtiac kezébe tevék le lemondá-
sukat. Cavaignac a' nemzetgylésnek adá viszssza a' reá ruházott hatal-
makat. Büuaiíarte Lojos a' ííyülés elnöke kezeibe tévé le az esküt. Az
ennek végeztével mondott bizalom-köszön 's a' jövre nézve ígéreteket
tev szavaiban dicsérleg emlékezett meg Cavaignac tábornokról, ki

azalatt a' képviselk sorában ismét elfoglalá régi helyét ; majd hozzá
fordult, kezét megszoritá 's igy szólott : ,, Büszke vagyok, olyly fértiuuak,

mint ön, utódja leliotni". E' jelenet élénk tetszéssel fogadtatott.
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A' roppant többség, melyly Bonaparte Lajost az elnöki székre emelé,

kétségbevonhatlan nyilatkozvány a' respublika ellen. Ama hatodfél

millió polgár, ki mellette szavazott, mind a' köztársaság elleneinek volt

tekinthet , olyly baljóslatulag alakult az els elnökválasztás az egy és

osztatlan, demokrata respublikában. Végetlenül különböz pártszinezettel

birtak ezen többség tagjai, kik között voltak orleanisták, legitimisták,

bonapartisták, voltak a' nyugalom fanatikusai, voltak a' háború emberei,

voltak socialisták (kik a' júniusi napok miatt Cavaignacon akarták mago-

kat megbszülni), voltak az egyetem barátjai (Thiers, Odilon Barrot) 's

ultramontánok is, — abban azonban mind megegyeztek, miszerint Fran-

cziaországra nézve a' köztársasági államformát nem óhajtják. Mindamel-

lett gyzelmét leginkább a' tömegeknek köszönheté Bonaparte Lajos,

párthiveinek legnagyobb része a' nép kunyhóiból került, kikhez a' politikai

izgatások szava el sem hathatott. A' Bonaparte név varázsa szerzé meg
neki a' kedélyeket. Egy Bonapartétól nem várt a' nagy tömeg egyebet,

mint a' császárság napjainak megújulását, a' természetes határokat,

csatákat és gyzedelmeket, fényes diadalmeneteket Európa legfbb váro-

saiba, 's boszut Német- és Oroszország ellen.

III. Bonaparte Lajos elnöksége alatt.— Az alkotmámjozó nemzetgylés.

Dec. 10-kének választottja, midn a' politikai színpadra lépett, az európai

ügyeket a' legtökéletesebb zavar stádiumában találta. Rómában kikiáltva

a' köztársaság, a' pápa Gaetába menekülve, Piemont egy austriávali uj

háború elestéjén, Magyarországon háború és forradalom. Kémetország

örökös forrongásban, melyly minden pillanatban ismét kitörend vala —
ez volt a' külügyek állása. Az ország belsejében némileg jobbra változtak

a' dolgok ; a' vörös párt ki volt merülve, a' rend barátai teljesen^ neki

készültek 's a' nemzetgylés kebelében egy compact többség ohajtá a'

respublikát 's békét. Mindez Bonaparte személyes érdekeire nézve csak

kedvez hatású volt. Hire volt azonban már ekkor is a' respublika felfor-

gatására irányzott merényéknek, miknek rendezi között több hajdani

státusférfiak, ismert tehetségdus fondorkodók nevei emlittetének. De a'

hatodfél milliónyi többség, melyly megválasztá az elnököt, olyly erkölcsi

hatalom volt , melylynek ellenében egyelre minden ármány elveszte

félelmességét, — hozzájárulván azon IV2 millió szinte republikánusok,

kik Cavaignacra szavaztak, de kiknek szükségesetébeni támogatására

Bonaparte L. is bizton számiolhatott, különösen ha férfiúként lépend föl

's ert párosítva ügyességgel, megbirand felelni azon hivatásnak, melylyre

a' véletlen emelé. — A' nemzetgylés els figyelmét a' franczia pénzügy

voná magára, melyly Lajos Fülöp alatt oldhatlan bonyodalomba merült.

A' köztársaság 150 millió frankot talált ugyan a' pénztárban, de 500

milliónyi folyó adósságot is. Már az ideigl. kormány idejében tanácslá egy

royalista, Fould Ach'iWes, a' statusbanqueroute kimondását, azaz a' kamat-

fizetések megszüntetését, de a' kormány élén állott akkori republikánusok

viszszautasiták ezen becstelen szándékot. Azalatt a' státushitelezk békét-

lensége, az uj kormány hitelnélkülisége, az indirekt adóbóli jövedelem

napról naprai alászállása 'stk mindinkább szaporiták a' nehézségeket 's

névszerint az évenkénti deficitet. 'S most ugy állott a* dolog, hogy a'

státusadósság 455,143,796, a' hadsereg és tengeri er 465,520,415, a

Uj k. hm. Tár. ///. hót.
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közigazgatás 426,139,198, a' behajtási költségek 225,761,660 frankot

igéuylettek, vagyis procentekbon szólva, a' státusadösság 28, a' sereg 31,

az ioazgatás 30, a' behajtás 15 procentet. Hasonlóul kevéssé volt kedvez
a' bank állása, melyly 1849. elején még nem mutatott kedvet készpénz-

beni fizetésekhez. A' nemzetgylés nehézségei az által is növekedtek,

miképen a' conscivativek ellenszenvvel viseltettek a' gazdagokra rovandó

progressiv jövedelmi adó behozatala ellen. A' kiadások reductiojától sem
lehete sokat várni. Mathieu (de la Drome) hegypárti tag indítványa,

minél fogva a' hadseregnek 50— 60,000 emberre leszállittatását kiváná,

mint melylyet a' határok megörizésére elégségesnek tartott, nem talált

viszhangra ; Antoine képvisel inditványa pedig, ki a' frakkok, kabátok-

's kalapokra kivánt luxusadót rovatni, kinevettetett. Némi könynyebbülést

okozott a' hajdani civilliste megsznése. Az elnöknek alkotmányszer
jövedelme 600,000 frank volt. Ehhez a' ministerium havonkénti 50,000

frankot kivánt képviseleti költségek fejében toldalékul, mit a' nemzet-

íívülés mes: is szavazott, 's mire különösen az elnöknek ki nem mondott,

de általánosan ismert financiális szorultsága által indíttatott , mint a'

kinek személyes jövedelme 60,000 frankra olvadt le 's azonkívül több

millió adósságtól terheltetett. A' nemzetgylés több milliót volt kénytelen

meggazdálkodni egyes ministeriumok, a' népképviselet 'stb. költségeinek

megrövidítésében. Viszont azonban a' jövedelmek egy részét is (siiadó)

kényszerülve látta magát megkevesbíteni, más részét (italadó) egészen

eltörülni. Hogy az ez által támadt hiány mikép pótoltassék, arra a' nem-
zetgylés nem gondolt. — A' pártok titkos mködése ez alatt inkább

kezdé foglalkodtatni az elméket, mint a' nyilvános tárgyalások. December
10-ke óta alig múlt el egy hónap, 's a' dolgok már is ugy alakulának,

miképen a' három dynasticus párt ellenséges öszszeesküvésérli hit meg-
kezde a' közvéleményben gyökerezni. A' nyilvános élet jelenségei olyly-

szerek voltak, miképen egy formaszerinti merényterv létezését senki sem
voná kétségbe. A' ministeriumot azzal gyanusiták, miszerint rendszabá-

lyainak czélja, egy utczai öszszeütközést hivni fel, hogy az azutáni bizo-

nyos gyzelmét a' maga érdekeiben zsákmányolhassa ki. 'S épen a' kedé-

lyek ezen izgatottsága közben adá be Faucher León belgyminster
törvényjavaslatát, melyly által valamenynyi klub el lett volna töi'lend.

A' javaslatot indokoló iratban nem a" vörös republikánusok, hanem álta-

lában az öszves demokrata párt, 's különösen a' párisi nép legingerléke-

nyebb 'a legelsben fegyverre kiáltó része, a' tanulók és mozgórség ellen

halmozgatá öszsze a' minister gyanúsító vádjait. A' tanulóknak a' régebben

elzött, népszertlen Lerminier tanár tolatott fel újra ; a' mozgóörség

számának felére leszállítása elhatároztatott. Jan. 29-kén ugyan ugy
tetszett egy pillanatra, mintha egy iszonyatos zendülés volna készülben

;

dobok peregtek, hadseregek, ágyuk foglalák el a' legfontosabb pontokat,

az elnök is kikocsizott, a' munkások csoportosultak 's a' nemzetgylés

4 órát ült várakozva a' státuscsiiira 's a"terombe rontó szuronyokra, —
azonban minden lísendesen, nyugalomban múlt el, a' ministeri kihivások

nem érték czéljokat, 's más részrl a' conservativek aggodahnal is alau-

talanok voltak, kik t. i. a' kormány kezébe került titkos okiratok nyomán

egv niigvs/.erü comjjjott bekitvetkezend dulongásuit hivék. Nevszeriut
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Ledrii-Rollint azzal vátlolák, miezerlnt egy 10,000 fejbl álló socialisticus

bandát tart minden pillanatban megrohanásra készen, ü azzal felelt, hogy
a' ministereket vád alá kivánta fogatni, mit azonban a' gylés sürgetsnek
nem talált. Mindezen mozgalmak ürügye, a' A/M&/örí;é//?/, uiartius közepén

került végs tárgyalás alá. A' vitatkozás viharos volt. A' baloldal, Caoaigiutc,

Lamoriciére és Marrasl-víú az élén , egy izben tömegesen liagyá oda a'

teremet, hogy a' jobboldal reactionarlus hevének némi féket vethessen

nyakába. De a' republikánus párt között nem volt egység, határozottság

's más részrl elég mérsékeltség. A' klubtörvény elfogadtatott. Általa

minden klub eltöröltetett. 'S ez volt az els kísérlet , melyly által az

alkotmány egyik legfontosabb határozata (8. czikkely) megsenunisittetett.

Megjött az ideje, hogy a' külügyek is eltérbe álljanak ismét. Az olasz

ügyek mindinkább bonyolódtak ; az osztrákok Róma felé haladván,

Ferrarát szállották meg. Az ellenzéki sajtó ersen fuvá a' hadi kürtöt,

Bonaparte Lajost nagybátyja hs tetteinek folytatására ösztönözvén 's

fölemiitvén újra a' mostani minister, OdUon-Barrot egykori szavait : ,,Ha

vonakodunk harczolni Olaszország függetlenségeért, ágyúink önmagok
menendnek elre". De különösen Thiers, ki diplomaticus állásában ismét

honosnak kezdé magát érezni , és épen Odiloii-Barrof , ki a' klubbok és

demagógok elkövetett hibáiból származtatá Olaszország bonyodalmait,

oda tudák vinni a' dolgot, miképen a' nemzetgylés az olaszok független-

sége érdekében semmi határozatra nem lelkesült. A' kabinetnek elhlvé,

hogy szándéka csakugyan nem más , minc Olaszországban szabadelmüj

institutiók eszközlése. És sürgetnek nyilvánitá a' ministerek 1,200,000

franknyi követelésének engedményezését, melyly a' hadsereg egy részének

hadilábra állítására nézve volna szükséges. Az e' czélból öszszeült véle-

ményz bizottmányban mondatott ki elször, miképegy rómáhai expeditio

van szándékban. Majd Barrot fejtegeté a' nemzetgylésben sznni nem.

akaró zúgás között a' kabinet e' tárgyú nézeteit, melyly „nem engedheti,.

— úgymond — hogy a' pápa viszszaállitása Francziaország befolyásától

's elveitl függetlenül történjék. Francziaország érdekei lesznek szemei

eltt ; Olaszország népei védetni fognak az elnyomás ellen. A' kabinet

nem akar semmiféle solidaritást elismerni a'franczia és római köztársaság"

létele között. Nem akar széls politikát, hanem a' józan ész és olyly kor-,

mány politikáját akarja , melyly nem hagyja magát vak szenvedélyek,

balul értett hajlamok által tévútra vezettetni", Lamoriciére tábornok,

pártolá a' kormányt, leginkább azon okból, hogy a' franczia hadseregek

inkább 's elébb érjenek Eómába, mint az osztrákok , ugy megleend.;

mentve szerinte ha nem is a' római respublika, de legalább a' rómaiak

szabadsága. A' baloldal 's különösen a' hegypárt keser szemrehányásokkal

tetézte a' kormányt. A' conservativ sajtó vagy rósz kedv liallgatásba

merült, vagy az eljövend nehézségek megoldásán aggódott. Az ellenzéki

lapok heves megtámadások között vetek szemére Odilon Barrotimk és

uszályvivinek az apostasiát, kik Francziaország becsületét teszik kocz-

kára. A' legitimista lapok végre metsz gunynyal mutattak Barrotra, az

1823. évi minister. Viliéle, szolgai utánzójára 's teljes hasonlatosságot

láttak a' 26 évvel azeltt a' Bourbonok parancsára létre jött madridi

interventio 's a' ielenlesfi római expeditio között. Ez alatt megértek a
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kabinet szándékai 'a Oudinot a' franczia hadsereg élén Róma kapui eltt

termett. (Lásd bvebben : Róma). A' fogadtatás, melylyben a' rómaiak

részesiték, eloszlatá a' ministerek illusióit. A' Róma feletti tanácskozások

újra fölmerültek a' nemzetgylés teremében ; de már késn. Róma falai

alatt vér folyt ; most már a' franczia nemzeti hiúság vegyült a' játékba 's

a' dicstelenül kezdett harczba a' becsület megmentésének vágya is keve-

redett. A' tanácskozások erélye csökkent 's a' nemzetgylés nem tett

egyebet, mint hogy felszólitá a' kormányt „haladéktalanul megragadni

minden rendszabályt , nehogy az olasz forradalom kitzött czéljától még
tovább is távol tartassék". Farre Gyula javaslata : miszerint a' ministerium

a' nemzet bizalmát elveszte, 's Ledru-RoUin és Consideranté : hogy a'

köztársaság elnöke 's ministerei vád alá helyeztessenek, nem találtak

többségre. — Az alkotmányozó nemzetgylés üléseinek vége közeledett.

Az olasz ügyek fölötti vitatkozásai voltak az utolsók, miket figyelemmel

kisért a' közönség. Ezután minden érdeket a' bekövetkezend általános

választások nyeltek el. Három nagy párt küzdött a' nemzet bizalma után :

a' socialisták, a' régi republikümisok 's a' három külön pártból egygyéforrt

conservativek tábora. Az els kett terjedelmes reformokkal kecsegtet
manifestumokat bocsáta közre, az utóbbiak (a' Poitiers-utczai egyesület)

programmja reformokról egy szót sem szólott, 's 73 aláirói között olvas-

hatók valának e' nevek : Bernjer, Broglie, Mólé, Thiers, Cambacéres,

Diwergier de Hauranne, Malemlle, Montalembert 'stb. Benne a' megyék
függetlenségének elismerésén 's a' decentralisatiónak hódoló egy szóvirágon

kivül egyéb uj és positiv nem volt olvasható. Május 18-kán (1849.) fejez-

tetett be Parisban a' választás. A' belrott választók közül 90,903 férfiú nem
használá fel jogát. Legtöbb szavazatot nyert az elnöknek egy nemzetri
ezredes rokona Murát, utána három vörös republikánus : Ledru-Rollin,

Lagrange és Boichot. A' többi 24 választott között még 7 socialista volt.

Mindazáltal, ámbár a' létez pártok közül egyik sem vergdhetett gyze-
lemre, a' mérséklettek öszszefolyó árnyéklatai nyertek többséget. A'

megyék közül 38 volt tisztán mérsékelt, 14 tisztán socialisticus 's 30 vegyes

színezet. A' socialistáknak az alkotmányzógyülésbeni eddigi 80 szavazata

217-re emelkedett. 'S ezek szerint a' veszélyek, mikkel a' választások

eredményei fenyegettek, kétfélék voltak, a' jelenre 's jövre szólók. A*

jelent illetleg azon anomália mutatkozott, miszerint a' republikánus

Francziaország képviselinek túlnyomó száma monarchistákból állolt 's a'

gylés vezetése a' restauratio és júliusi monarchia két korszakából isme-

retes férfiakra volt átmenend, mink voltak : Larochejaquelein és Ber-

ryer, Bngeaud, Dupin, Mólé és Thiers. Lehetett-e ilyly kezektl a' fiatal

köztársaságnak gondos ápolását várni ? A' jövbe pedig épen a' mai

nap gyztesei tekintenek aggodalmas sejtelmekkel , ha a' vidéki nép

választitsaira pillantanak, mik a' socialisnuisnak tagudhatlanul meszsze

terjedését bizonyiták. Az alkotmányzó gylés május 2t)-dikán tartá

legutolsó ülését, melvlvbon mé» köszönetet szavazott a' nemzetrség-

éfl hadseregnek a bajon helyzetekben nyújtott segelyökért. Az ultíst

Marrasf elnök fejezé be egy a' gylés munkálatait áttekint beszéddel

's e' fölkiáltással : „Kljén a' köztársaság!" — melylyet a' gylés öszszes

tagjai fölállva viszhangozának.
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A' törvényhozó nemzetgylés. — A' hivatalnokok megválasztása volt

fokmérje az uj gylés pártszinezetének. Miként elre lehetett látni, ugy
történt : a' conservativ párt jelöltjei gyztek. Elnök lett : id. Dupin
(Ledru-Rollin és I^amoriciére ellenében) , a' 6 alelnök : Benit , Deséze

(legitimisták), Baroche, Lasteyrie (conservativek), Bedeau és Tocqueville

(bal közép). A' socialisticus párt, melyly most alkotmányos ellenzéknek

szerété magát neveztetni, üres kezekkel távozott. Több nehézséggel járt

egy uj ministerium alakitása. A' régi elemeket mérsékelt republikánu-

sokkal volt szándék szilárdítani. 'S igy történt, hogy a' hajdani Cavaignac-

töredék három tagja lépett a' ministeriumba : Dnfaure mint a' belügy,

Tocqueinlle mint a' külügy 's Lanjvinais mint a' kereskedés ministere. Alig

született meg az uj kabinet, midn a' római kérdés 's az elnök izenete

(message) folytán olyly véleménykülönbségek fejlettek ki, mik a' közel

feloszlás magvát hordák magukban. Az elnöki izenet, melyly nagy terje-

delm okirat Bonaparte L. saját tollából folyt, nagy részben száraz sta-

tistikai adatokból állott, legtöbb gondot 's mvészetet azonban a' külügyek

eladásában tanúsított. Leggyöngébb pontja, a' római közbenjárás volt,

's ezt szemeié ki a' baloldal megtámadásul. A' Rómából érkezett ujabb

kedveztlen hirek rendkivül felingerlék a' kedélyeket. Ilyly állapotban

lépett (1849. jun. 11.) Ledru-Rollin a' szószékre: ,,Hogyan ! — kiálta fel

a szónok a' ministerelnökhez fordulva — a' rómaiak vitézül, hösileg

védelmezték népfelségöket 's ti megjöttetek , hogy meghozzátok nekik a'

béke szavait. Tehát békeszavakat szuronyaitok hegyén , bombákkal 's

kartácsokkal ; ez képtelenség ! Mondom nektek, vérfolt van homloko-

tokon. Azt meritek mondani, hogy Francziaország szabadon mködik
függetlenségében, a' nélkül, hogy a' szent szövetség udvarainak befolyása

hatással volna reá ; ezt meritek mondani. — Azt kérditek tlünk ijesztés-

képen, valljon mi a' jogterén mozgunk-e ? Válaszom, miképen vakmer-
ségnek tartom, hogy ti, kik megsértettétek az alkotmányt, ilyly kérdést

intéztek hozzánk. Válaszunk igen egyszer. Az alkotmány meg van

sértve , mi meg fogjuk azt védeni minden lehet eszközzel , ha ugy

kell, fegyverrel kezeinkben^'-. Viharos jelenet követé e' szavakat. A' bal-

oldal tömegesen felkelt, fenyegetleg ismételve azokat. Majd oda hagyá

a' teremet. 'S igy lön, hogy az elnök 's ministerek perbefogatása tárgyá-

bani indítvány (377 szavazattal 8 ellenében) ismét megbukott. — Ennek
folytán jun. 13-kán nagy manifestatio volt véghez menend Paris lakos-

sága részérl. Elláthatlan néptömegek csoportosultak az utczákon. A'

gyökeresen republikánus érzelm nemzetri tüzérség is hozzájok csatla-

kozott. A' conservatorium termeiben tanácskoztak a' hegypárt, nemzet-

rség, tanulók 's munkások küldöttei, némelylyek szerint nyilatkozvá-

nyokat készítendk, mások szerint ideiglenes kormány 's ellenparlamentet

alkotandók. A' roppant zajban, zrzavarban határozattá egy eszme, egy

terv sem érleldött. 'S midn a' seregek megérkeztek, a' teremek legnagyobb

része már üres volt. A' jobboldal diadalt ünnepelt, elleneinek ilyly

kudarczvallásán. A' nemzetgylés, melylynek üléseiben ekkor a' hegypárt

csak kevés tagjai jelentek meg, elhatározá, hogy Paris és vidéke ostrom-

állapotba helyeztessék. A' hadsereg és nemzetrség feletti közös fparancs-

nokság a' jobboldal kedvencz tábornoka, Chmgarnier kezeibe tétetett le,
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\S iiiidcín az ostroniállapüt már megvolt, f'elhatalmaztatott a' közügycsz
több képviselnek törvény elébe állítására, ilylyenek voltak : Considerant,

Ledru-RoUin, Suchet, Derille és számos mások. Hogy a' respublikáién fog

tartatni, ezt ünnepélyes proclamatio hirdeté ugyan, de nem ez biztositá

annak életben maradását, hanem a' reactio ertlensége. Késbb az

ostromállapot 's a' fentebbi megszorító rendszabályok (j). a' politikai

egyesületi jog megszüntetése) számos más departementokra is kiter-

jesztettek. — A' törvényhozó nemzetg^ailés eredményeinek f pontjai

voltak : az általa alkotott sajtótörvény 's házi rendszabályok. A'
sajtótörvény az 18o5-dik évi se])tcmberi törvények szigorúságainak
legfelsbb fokra emelése volt. Legkeményebb büntetést szabott azokra,

kik az elnök személyét bántják, katonákat csábitnak , a' törvény által

vétségeknek nyilvánított tényeket védelmeznek , szándékosan álhireket

koholnak 's terjesztnek , törvényes kárpótlások 's költségmegtéritések
elteremtése végett aláírásokat nyitnak ; továbbá kik az esküttszékek
bels tanácskozásairól , rágalmi 's becstelenitési pörökrl közölnek híre-

ket, mikben az igazság bebizonyítását a' törvény meg nem engedi 'stb.

A' könyvek, irományok, vö])iratok, réz- és kmetszetek eladói , terjesz-

tinek a' rendrfnök engedélyével kell birniok, mit ez mindenkor visz-

szavonhat, fennmaradván azonkívül még a' szerzk 's kiadók felelssége

is. Minden hirlap cautiót tesz le, népképvisel nem lehet felels szerkeszt,
'stb. 'S mink voltak a' viták , mik ezen törvény születését megelzték ?

A' nagy többség , melyly leginkább a' monarchia korábóli baloldali fér-

fiakból állott, megtagadá most hajdani szabadelmüségét 's a' jelenlegi

statusjogi szükségesség bevallásával takarózott. Legtovább ment Monta-
lembert,\ú töredezett lélekkel szánta és bánta most, hogy valaha védelmére
kelt a' sajtószabadságnak. 'S a' kisebbségben lev baloldal mit tehetett

okainak fontosságával a' szám súlya eHenében ? Böngészetet tartott a'

sajtószabadság felett tartott hajdani parlamenti fényes beszédek lapjain 's

a' jelenleg más hitre áttértekre ráolvasá egykori hitvallásuk ágazatait.

Pierre Leroux nem gyzött eléggé csodálkozni, miként lehetséges az,

hogy egy ember , min Odilon Barrot , a' mostani minister, ki auynyi
szabadság elleni merényeknek volt tanuja, anynyi ideig volt képviselje a'

szabadelmüségnek, olyly javaslattal képes elállani, melyly megtámadása
nem csak a' sajt/inak, hanem minden szabadságnak. Ezen törvény— úgy-
mond — Francziaország sorsát karjaiba dobja egy olyly morál és tudo-
mány rendszere- 's törvényeinek, miket mindenki ismer : — a' jezuitis-

musnak. Behozza a' censurát. Az mi ellen korlátot akar emelni, az öszszes

emberi szellem. KI akarja velünk hitetni, hogy az emberi szellem tovább
menni nem bir, hogy a' társadalom beteg 's a' béke és gyermekeink iránti

részvét nevében megragadja az emberi szellemet 's feltartóztatja. Polgárok
— kiálta fel a' szónok — gondoljátok meg, mit eselekesztek. — Utána
Thiers szónoklott a' törvényjavaslat védelméül. (íondolatainak vezér-

eszméje volt, hogy a' mint általában a' társadalomban nincs korlátlan

szabadság, hasonlólcépen nem lehet az a' sajtóügyben sem, 's hogy a'

szigorú rendszabályokat a/, idk viszonyai követelek. A' sajtótörvény eílen

csak 14G, mellette 400-au azavaztak. A' baloldal ismételve niegujitott

crködésci íiúikI hasztalanok valának. -- Hasonló szigorúsággal birlaka'
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nemzetgylés uj házi rendszabályai, mik felett 1849. jul. 7. fejeztetett be
a' vitatkozás. Ezek szerint a' ncpképviselöket illetleg négy fegyelmi

büntetés állapíttatott meg : egyszer rendre utasitás, rendreutasitás jegy-

zkönyvi megemlitéssel, megrovás, 's megrovás ideiglenes kizárással. A'
második büntetés már a' napidijak felének két hétig tartó elvesztésével,

a' harmadik 's negyedik fokozat pedig a' fél napi dijak egy hónapra szóló

megsznésével van öszszekötve. A' kizárás három ülésre szól ; engedet-

lenség esetében joga van az elnöknek az illet tagot azon ideig az elnöki

lakban fogva tartani. E' határozatok elfogadását a' legviharosabb jelenetek

elzték meg. — Ezután a' nemzetgylés elnapoltatásának kérdése, melylyel

a' hegypái't veszedelmes terveket látott egybekötve , izgatá fel a' kedé-
lyeket. 'S 294 szavazattal elhatároztatott az elnapoltatás, ámbár 247
szavazat gylt öszsze az ellentáborban. Aiig. 13. eloszlott a' gylés, hogy
oct. l-jén ismét öszszeüljön.

Azok, mik ez alatt a' parlamenten kivl történtek, magokon viselek

szinét és szellemét a nemzetgylés líralkodó többségének. A' rendrségi
szigor felülmulá a' parlamenti rendszabálj^okét. A' lengyel menekvk,
kiket a' júliusi monarchia kimélleg fogadott, százanként zettek ki a'

köztársaságból ; a' szomszéd badeni 's pflalzi szökevények belzése (inter-

nirozása) üldözéssé fajult, melyly a' szerencsétleneknek más menhelyet
nem hagyott fenn, mint az idegenek légióját Algírban. Legtöbb szabadság-
korlátozó rendeletet azonban a' klub- és sajtótörvény alkalmazása idézett

el. Mindamellett a' conservativ táborban, daczára a' küls ellenség elleni

egyesült erej mködésnek, minden volt inkább, mint egység. Az egyes
párttöredékek egymás ellen dühöngtek a' napi sajtó hasábjain. Az orlea-

nisták a' legitimisták ármányai ellen szónokoltak, a' legitimisták az Elysée
nationalbani camarilla irányában ajánlottak ovakodást 's a' bonapartisták

ismét az orleanisták cselszövényeit denunciálták. 'S majd azon hir kerin-

gett, hogy TA/ers Angliába utazott, Lajos Flöppel's az Orleansi berezeg-
nvel az öszszeesküvés tervét kiforralandó ; majd azt mondák, hogy Berry
herczegnö van útban Paris felé, majd végre hogy Bonaparte Lajos, \.\ ii nQ\)

meghóditása végett minden pillanatban körutakat tett a' vidéki megyékben,
a' legközelebbi hadsereg-vizsgálatalkalmával császárnak fogja magát kiki-

áltatni. Mindez még jobban növelé a' helyzet bizonytalanságát.—Franczia-

ország külügyei ezalatt olyly állásba jövének, melyly a' restauratio alatti

Polignac ministerium politikájának mindinkábbi elfogadását tanusitá. Az
orleansi vagy is inkább talleyrandi diplomatiahagyománya, az „entente cor-
diale", egy Angliávali szövetség meddsége bebizonyultnak látszott Bona-
parte L. eltt, ki azonkívül Angliát az orleanisticus tervek gyámolitásával is

gyanusitá. Palraerston lord ellenben ugytalálá, miképen a' bonapartei poli-

tika súlypontja mindinkább észak felé hajlik. Ezt látszók bizonyítani azon
legújabb esemény, miszerint a' mindeddig késedelmeskedett orosz követ,
b. Kisseleff benyujtá megbízólevelét 's ezáltal kimondá a' respublikának
a' czár általi elismertetését

; Lamoriciére tábornok pedig mint franczia
követ utazott Pétervárra, hol a' legmegelzöbb szívességgel ln fogadva.
Túlconservativ lapok már azon eszmét pöngették, miképen Franczia-
ország a' belforradalom íékentartása által ugyanazon, hivatását teljesiti,

melylyet a' czár teljesít MagyarorKSzágon 's keleten. És Franczia- Orosz-
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ország és Austria hármas szövetségének eszméje merült fel, melyly Anglia

és Poroszország magasratörö , becsszomjas egyesülésének állandana

ellenébe. — A' f'rancziák állapota Rómában még mindig szomorú volt,

kik ott egy középpártra semniiképen szert nem tehettek, melylynek segit-

ségével az organisatio munkáját megkezdhették volna. Gaetában, a' pápa

udvaránál, az alkudozások egy lépést sem haladtak elre. A' bibornokok

passiv politikája 's finom hálói kétségbeejték Bonaparte L. diplomatáit.

Francziaországban mindig elbbre haladt az idÖ órája, Gaetában a' mutató

mindig ugyanazon ponton állott. Parisban ezalatt a' békecongressus tartá

üléseit, miket a' lakosság részint figyelembe sem vett, részint gúnyával

üldözött. A' szünnapok alatt csendes volt minden, a' politikai mozgalmak

meg voltak halva 's a" ki csak teheté, vidékre költözött már csak azért is,

hogy a' cholera dúlásai ell megszökhessek, melyly augustus közepéig

csaknem anynyi áldozatba korült, mint 1832-ben, azaz 16,920 emberbe.

Alig gyltek még újra öszsze oct. l-jén a' Bourbonpalotában a' kép-

viselk, midn a' külügyek, a' tengerészet és hadügy ministerei egymás-

után állottak el hitelköveteléseikkel a' római expeditio számára, 's egy

negyedik követeléssel a' financzminister, az Orleansi herczegnt illet

özvegyi díj kifizetése tárgyában, melylyet 1837. máj. 7-kén a' kamarák

biztositottak neki évenkénti 300,000 frankban. Nem volt kétség, hogy ez

utóbbi megszavaztassék. A' monarchicus szellem olyly haladást tett, hogy

már a' gylés els napjain egy 500 polgár aláírásával ellátott folyamodás

nyújtatott be, melylyben azok az Orleansi hg. szobrának a' Louvre udva-

rán! újra felállitását kérelmezték. Azonban a' herczegnö leginkább Lher-

hette nyomatékos szavainak köszönheté gyzelmét, ki csupán ezt monda

:

,,Midn a' herczegnö Francziaországba jött, azt mondák neki: A' mi önre

vár, az a' világ legszebb trónja, de talán a' vérpad is. Azt azonban senki sem

monda neki : A' mi önre vár, az a' szótörés !'' — A' római ügy sznyegre

kerülésénél viharos parlamenti csatát lehete elre látni. A' nemzetgylés

augustusi elnapoltatásának is egyik findoka volt, miképen a' kormány
tagjai ugy hivék,hogy az ülések újra megnyitása alkalmával már tényleges

eredménynyel , ragyogó sikerrel fog lehetni e' téren ellépniök. De ez

nem történt, st ujabb bonyodalmak adták el magukat. Bonaparte L. ez

alatt, ugyanis közvetlenül a' parlament elnapoltatása után, a' római ügyben

egy levelet intéze INey ezredeshez, melyly kissé mohón bocsáttatott

közönség elé, 's melyikben az elnök, megtagadva a' ministeri politikát, a'

pápai politikáról csaknem olyly ers dolgokat mondott, mint maga a'

hegypárt : hogy t. i. absolutismus után törekszik, 's a' franczia tricolort

elnyomásra 's proscri[)tiókra akarja használni. Végtelen volt a' különbség

ezen levél 's azon szükkezü engedélyek között, miket a' pápának ez idben
kiadott motuproprioja igért a' rómaiaknak. 'S ennélfogva a' parlamenti

vitáknál a' baloldal állása annál könynyebb ; a' jobboldalé, melylynek sem

az elnök sem a' pápa iratát ostorozni nem lehetett, annál nehezebb volt.

Három napig folytak a' legszenvedélyesebb hangon a' viták, mikben

Tocquemllc, Odilnn-Barrut, Cavaignac, Vivtnr Huyo, Montulentherl 'd

Arago Em. vevének részt szónoki tehetségeik \s pártszonvodélyeik egész

erejével. Ismételve elmondattak az ellenzéki oldal szemrehányásai : hogy

a' ministcrük máskép caelckvének mint szólának, hogy terveiket eltitkolák,
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a' franczia státusjog elveit megtagadák, a' római népre kemény, gylölt

jármát toltak, szóval : olyly gyzelmet arattak, melylyet senki sem köszön

meg, még maga a' pápa sem 'stb. Mind hasztalan. Szavazásra került a'

dolog , 's a' kormány által kért hitelnyitás 470 szóval 165 ellenében

egyszeren (purement et simplement) megadatott. — Mig ezek a' nemzet-

gylés teremében történtek, az alatt Versaillesben statuspöre tárgyal-

tatott az 1849. jun. 13-áni felkelés miatt vádlottaknak, azon embereknek,

kik épen a' hegypárt 's a' római mazzinisták érdekében estek áldozatul.

A' 67 vádlott közül csak 30 jelent meg a' törvényszék eltt, miután 37

(köztök Ledru-Rollin, Pyat, Et. Arago, Boichot, Considerant 'stb.)

idegen országokba menekült. Az elsk közül 10 vádlott szabad lábra

állíttatott, 3 tizenöt évi fogságra, 17 pedig deportatióra Ítéltetett. A'

nemzetgylésben nem találkozott senki, a' ki mellettök szót emelt volna.

A' hegypárt ezen taktikájának ezélja nem vala más, mint törésre vinni a'

dolgot az elnök 's a' többség között. Nem volt eltte titok, miképen a'

végrehajtó 's törvényhozó hatalom között, különösen az emiitett elnöki

levél óta, súrlódás és szakadás uralkodik. Bonaparte Lajos is igen ked-

vetlen helyzetben érzé magát ; az orleanisták- 's legitimistáktól puszta

eszközül használtatni nem akart 's a' többség gyanúsításait és sértegeté-

seit nem felejtheté. Rósz kedvének egyik kitörése volt, hogy meglep
rögtönséggel valamenynyi ministerét elbocsátá's egy uj kabinetet alkotott,

melylyben a' majoritásnak egy nevezetesebb tagja sem foglalt helyet
;

csupa uj emberbl állott az, kikrl az mondatott, hogy a' bonapartei

politika hivei 's az Elysée national (Bonaparte laka) bizalmának birtokosai.

Ministerelnök lett : dHantpoul táhornok, külügyminister : LaMííe tábornok

(mindkett katonai szerencséje az Angouléme berezeg alatti 1815-ki

táborozásban alapul ; Napóleontól a' Bourbonokhoz 's ezektl ismét

Bonapartéhez szöktek át) ; a' tengerészetet átvevé Desfssé, a' pénzügyet

Fould Achilles (1. ezt), a' kereskedést a' hires vegyész Dumas, a' közmun-

kákat Bineau, a' belügyet Barrot Ferdinánd, Odilon testvéreinek egyike,

a' közoktatást Esquirou de Parieu , az igazságügyet Rouher. Ezen

ministerváltozás a' nemzetgylésnek az 1849. oct. 3 1-én kiadott elnöki

izenetben adatott tudtára. Minden kivétel és különbség nélkül pálczát

tört ez valamenynyi párt felett. Egyikben sem bizott, egyikhez sem szított.

Bonaparte Lajos önmagát állitá fel Francziaország egyedüli támaszául.

— Ugyanekkor az eddigi hatósági elnök, Car/eer, kineveztetett rendrségi

fnöknek. Az uj hivatalnok egy proclamatiójában ugy mutatá be magát,

mint minden csendzavarók bátor, fáradhatlan ellenét 's éber rködést 's

szigort Ígért a' socialismus, az erkölcstelenség, rendetlenség 'stb. irányá-

ban. Paris épen olyly csodálkozással fogadá e' proclamatiót, mint az elnök

ízenetét. ,,Kezddik a' személyes kormányzás — mondák általánosan —
's provocatiókkal indul meg."

A' nemzetgylési többség, melylynek irányában az elnöki izenet való-

ságos kihívás színét víselé, nem bízván saját erejébe 's félvén, hogy a'

végrehajtó hatalommali ujhuzása által a' socialistáknak dolgozandík

kezére, mély hallgatással fogadá azt. Bonaparte pedig, ki személyes poli-

tikáját a' francziák jellemére számított erélylyel hírdeté ki, teljes csendbea

és szerénységgel folytatá császársági törekvéseit egyes Igazgatási rendé-
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Iptelljen. Egy ilylyenben, inelyly véletlenül a' sajtóterére került, arra

lnek figyelmeztetve a' hatósági elnökök 's általában a' hivatalnokok,

hogy az 1852-bcn hekihetkezendö elnökválasztásra fbrditsák már jelenleg

figyelinöket ,,'s gondoskodjanak már most eszközökrl, mik megóvják
Francziaországot egy iij kormány-változtató ssnl elválhatlanul egybekap-
csolt bajoktól", más szóval : hogy daczára a' charta 45-dik czikkének.

(,, A' köztársaság elnöke négy évre választatik 's csupán négy év lefolyása

után választható újra"), Bonaparte Lajos újra megválasztatását haladék

nélkül munkába vegyék. Ugyanezen császári taktika nyilatkozott Bona-
parte Jeromos, a' westtaliai exkirálynak, Francziaoi'Sízág marsallává lett

kineveztetésében 's a' császárság korszakábóli katonákhoz intézett azon

telszólitásban, hogy kik közülök még eddig nyugdíjakkal nem birnak,

ez iránti igényeiket jelentsék be. — A' nemzetgylést ez alatt az italadó

tbglalkodtatá, azon súlyos neme az adónak, melyly a' múlt évi maj. 19-ki

határozat által el ln töröltetve, 's melylynek isméti behozatala ellen most

is a' petitiók egész öziuie nyújtatott be. De az eltörlési határozat az

ideiglenes kormány 's alkotmánvozó gylés idejébl származott 's ez elég

volt arra, hogy a' most uralkodó nemzetgylési többség azt a' társadalomra

nézve veszedelmes „njitásuak" higyje 's hogy megszüntetésére minden
ert felhasználjon, 's szt különösen az e' tárgyban! fiSzónoka,iJío«írt/ew<6er<

által socialisticus jellembe öltöztesse. Az italadó nagy szótöbbséggel lön

ismét behozva 's Fould pénzügyminister fényes bankettel ünnepié az e'

napi gyzelmet. 'S azon ritka tünemény, miszerint egy tisztán anyagi és

financiális kérdés tárgyalása körül a' politikai pártszempont anynyira

eltérben forgott, fölötte jellemzé a' gylési többség azon törekvését,

melyly minden hatalmában álló eszközt felhasznált, hogy a' socialismus

ellen emelhessen védgátokat. Egyik vágást a' másikra halmozni, az ellent

egyik állomási helyrl a' másikra zve kifárasztani 's ugy megsemmisiteni,

ez volt a' feladat, hogy így azután a' megszabadított Francziaországra

nézve egyéb kérdés megvitatása ne maradjon hátra, mint az : valljon a'

három dynastia (Bonaparte, Bourbon, Orleans) melylyike bir legtöbb

igénynyel az újonnan felállitnndó trónra ? Ezen sietség okozta, hogy az

italadó megvitatása után azonnal az iskolatanitói törvény tárgyalása

hozatott sznyegre. Egy lS',Vó. jun. 22-én kelt törvény megváltoztatását

czélozá itt a' többség, melylynél fogva a' községi iskolatanit(')k egy fels

iskolai tanács (comité superieur) által voltak csak elmozdíthatók. Fzen

elmozdithatási jogot a' nemzetgylés az iskolai tanácsok kezébl, mikben

szinte meggyökerezettnek látá a' socialismust, ki akarta ragadni, 'smiután

Ugy hívé, hogy a' státusnak érdekében áll, kezében tartani az iskola-

tanitókat, azon jogot most a' kormánytól kinevezett 's elmozdítható

hatósági elnökökre akarta általruházni. Néhány szónok vitatkozása után

csakhamar l)e ln fejezve a' t:irgy 's a' törvényjavaslat elfogadva 's annak

értelmében a' hatósági elnitknek joga támadt ; minden iskolatanitót hiva-

talából kitenni vagy attól (> h(inapra felfüggeszteni. Elmozditott iskola-

mesterek semminem magán iskolát nem bírhatnak; azok, kik hivataloktól

felfüggesztvék, seiiunili'le szomszéd községben iskolát nem nyithatnak *8

az ehiök engiMlelnu' nélkiU ugyanazon megyében községi tanítóknak meg
jiein választathatnak, rasnil Dtipnil ezen tiWvényt a* tanszabadsággal
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ellenkeznek 's a' nemzetre nézve , melylynek hatósági t^zabadságát veri

bilincsre, meggyalázónak nyilvánitá.

Az iskolamesteri törvényt közvetlenül a' közoktatási törvény követte,

melylynek tárgyalásában részt vn mindazon nagy szónok, ki amott a'

vitától távol tartá magát. Egy régi harez volt ez, melyly itt megújult,

melyly Napóleon alatt kezddött, a' restauratio alatt növeked keser-

séggel folytattatott 's Lajos Fülöp alatt számtalan csatázás után sem

vezetett eredményre. Eddig Francziaországban a' közoktatás íeletti

vezérlet 's felügyelet az egyetem kezében volt 's a' papság jogai e' részben

csupán a' kis seminariumokra vagyis papnöveldékre voltak szorítkozva.

A' királyság idejében több izben tett a' papság kísérletet, hogy a' jezsui-

ták 's más" vallási társulatok iskolái az állami intézetek helyébe fogad-

tassanak el, igényeik azonban mind a' conservativek, mind az ellenzék

által mindenkor viszszautasittattak. Most azonban ugy állottak a' dolgok,

hogy a' politikai coalitio szükségét érezné az egyházzal! szövetkezésnek.

FaÚoux minister e' tárgyra nézve két bizottmányt nevezett ki, mikben

Thiers viselé az elnökséget. Ezek dolgozák ki a' törvényjavaslatot, melyly

nem vala más, mint egyezkedés az egyetem és egyház között, 's formális

osztozkodás a' hatalom felett. Szerinte az öszszes oktatásügy egy f
egyetemi tanácr- által kezeltetik, melyly két bizottmányra van osztva : az

egyik állandó 's képviseli a' státust, a' másik rendkívüli, melyly magában

foglalja a' polg. társadalom minden érdekét, irányát, elemét. Az állandó

bizottmánynak, melyly az egyetem 8 tagjából áll, teendi a' nyilvános

iskolák rendrségére, igazgatására 's számadásaira szorítkoznak. A' rend-

kiimlihizoiiminj tagjai : 3 képviselcíje a' tanszabadságnak, 3 tagja az

Institut-nek, 3 törvényszéki hivatalnok, 3 státustanácsos, 4 kath. pap 's a'

prot. és izr. cultus 3 tagja. Ez minden évnegyedben egyszer ül öszsze 's

az állandó bizottmánynyal egyesült t^egyes tanácskozásban — hol tagjai

számánál fogva többséggel bir — az oktatásügy legfontosabb részeirl

intézkedik, mink : a' tanulmányok , vizsgálatok , csdjelentkezések,

iskolai programmok, lyceumok és collegiumok, a' szabad iskolák feletti

rködés, törvényjavaslatok 's rendeletek 'stb. Ezen egyesült fels hatóság

alatt áll minden megyében egy igazgató akadémia, melyly áll egy igaz-

gatóból (rector) felügyelbl (inspector) 's akadémiai tanácsból ;
az els

kettt a' minister nevezi ki ; a' tanácsban az ig;azgatón kivül részt vesz

a' megyehatósági fnök vagy helyettese, egy törvényszéki tisztvisel, egy

kath., egy prot. lelkész 's azonkívül a' hatósági tanács által választott 5

tag. Ezen akadémiai tanács választja, hivatalba lépteti 's elhelyezi a'

tanítókat, az igazgató (valamint a' hatósági elnök 's alelnök is) birja a'

felfüggesztési és elmozditási jogot, a' községeknek nem maradván fenn

egyéb joga, mint a' papot 's egy laicust oskolamesterré választhatni. A'

szabad vagy magániskolák, mint szinte a' községi iskolák egy a' mínií'ter

által kinevezett elemi oktatási ffelügyel, az akadémiai tanács által

választott megyei biztos, a' helybeli lelkész és maire alatt állanak. A'
papoknak adott ezen concessiókon kivül megszüntetnek a' papnöveldéket
megszorító rendeletek, továbbá a' normaliskolák (iskola-tanitó-képezdék);

azon papoknak 's egyházi személyeknek pedig, kik ingyen akarnak
oktatni, semmiféle korlát nem emeltetik. Mindezen concessióknak olyly
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mes/szire ható hordereje van, melylyek ha épségben maradnak, elbb-
utóbb a' papság kezére játszák az egész nevelesügyet ; 's a' parlamenti

viták közben maga Thiers is bevallá, miképen ezen törvény által csupán
a' })apság nyer, ,,de — úgymond — ez áldozat kikerülése lehetetlen volt".

Muntalemhert nyiltan kimondá, raikép ezen törvénynek sem más a' czélja,

mint a' socialismus megtámadása 's gyökerestli kiirtása ; miután az a'

szabadsági nevelést vallási neveléssé akarja átváltoztatni. így fajult el

ezen tanácskozás is napig tartó szenvedélyes párttusává. A' harezosok

elterén 3 szónok küzdött : Hugó Victor. Thiers és Montalemhert. A'

nagyérdckü és fényes beszédeknek csak egyes pontjaira szorítkozhatunk.

Hugó különösen a' klerikális párt bünlajstromának elsorolásával foglal-

kozott : ,,Ezen törvény — monda többi között — strategikus törvénye

a' klerikusoknak, melyly mást mond 's mást cselekszik. Valahányszor ti

bilincset kcszittek, mindanynyiszor azt mondjátok, hogy az szabadság
;

valahányszor kizárást (excommunicatiót) határoztok, azt mondjátok, hogy
az amnestia. A' klerikális párt betegsége az egyháznak, Ignatius ellensége

Jézusnak, nyomában nem hivk vannak, hanem pártoskodók. Hagyjatok
békét az egyháznak, ne nevezzétek anyátoknak, mert ugy bántok vele,

mint szolgálóval. Nézzétek, menynyire sínyldik, mióta titeket bir.

Hagyjátok t, ezen tiszteletteljes anyát ; magánossága hivja el a' soka-

aáíiot, önmegtao-adásti az hatalma, alázatossá^a az nagysága. Vallási

oktatásról beszéltek ; tudjátok-e, mi az igazi vallási oktatás, melyly eltt

leborulunk ? Az igazi vallási oktatás az irgalmas szerzetesn a' haldokló

ágyánál, az irgalmas barát, ki a' rabszolgát felszabadítja, Paulai Vincze, ki

felfogadja az árvákat, a' marseillei püspök közepette a* dögvésznek 'stb.

„A' klerikális párt története meg van irva ott, hol az emberi szellem

minden haladásainak története van, csakhogy a' hátulsó lapon." ,,Ezen

párt nem szkölködik ügyességben, ha a' körülmények által támogattatik

;

ekkor ers az, igen ers, nagyon is ers. Érti azon mesterséget, mint

kelljen egy nemzetet egy olyly szomorú kétséges helyzetben tartani,

melyly nem halál, de nem Is élet, — tud uralkodni a' tetszhalál által".

„Ezen párt fél a' socialismustól, látja a' dagadó árt 's elhiteti magával,

hogy megmentette a' társadalmat, ha az anyagi ellentállással az egyházi

tettetéet egyesíti, ha mindenüvé, hol most egy gensdarm áll, egy jezsui-

tát állit." 'stb, Montalemhert véger megfeszítéssel halmozá a' vádakat a'

socialismus ellen. Thiers a' törvényjavaslat részletes magyarázatába

ereszkedett, 's ugy vélekedék, hogy általa a' vallás és philosoph iának

óhajtott 's a' közre üdvös egyesítése eléretett. Némi kevésbé lényeges

módosításokkal a' törvényjavaslat el lön fogadva 303 szavazattal 230

ellenében.

Ez alatt mindig közelebb érkezett a' parlamenti kiegészít választások

ideje. A' nemzetgyülésbeli viták, Bonaparte császársági czélzatai, mik

különösen saját hírlapjaiban („Le dix décembre," ,,Napóleon") találtak

bö táplálékot, - Carlier rendrfnök kihiv('> intézkedései, ki többi között

az IHI.S. februíír után a' nép által ültetett s a' papság által beszontolt

szabadságfák ellen indított minden ok nélkül irtó háborút ; az európai

liatalmassiígok fenyeget állása, kikrl az mondatott, hogy Honapartovul

's híveivel az u. n. ,,várgr(')lokkal" (Mólé, Broglic, Thiers, Montaíombort.
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Piacatory, Berryer) egyetértve a' republikánus Francziaország ellen

tesznek készületeket, — mindez a' közvéleményben az ellenzéknek ked-

vez változást teremtett. Carlier felszólitá ugyan egy manifestumában

valamenynyi rendrhivatalnokait, ügyelnének fel 's oktassák a' választó-

gylések népeit a' fell, mi legyen a' socialismus lényege 's jelentsége
;

a' rendrbiztosoknak kötelességül tüzetett ,,a' tév-eszmék megigazitá^a

's az elferdített tények helyreállitása." Azonban a' bels egyenetlenségek

által feldúlt conservativ párt irányában az ellenzék öszszes töredékei,

republikánusok és socialisták minden árnyéklatok szerint . öszszetett vál-

lakkal szoros fegyelem szerint mködének. A' választások eredménye nyil-

ván tanusitá ezt. Parisban a' conservativ párt erejének széls megfeszitése

daczára az ellenzék jelöltjei nyerték meg a' többséget : Vidal , Carnot,

Flotté (Foy, Lahitte, Bonjeau ellenében). 19 megyében csaknem tökéletes

gyzelmet arattak a' socialisták ; a' hadsereg, minden óvszerek haszná-

latba vétele daczára, tulnyomólag az ellenzék jelöltjeire adá szavazatait.

A' kormány e' vesztett csatától anynyira megrettent, hogy az elnöknek

a' többséggeli kibékülése 's szoros egyesülése azonnal bekövetkezett. A'

várgrófok az Elyséebe hivattak, hogy ott Changarnier-val 's Fould,

Rouher és Hautpoul ministerek közbenjárásával uj ministeriuuiot alkos-

sanak. Azonban a' ministeri padra nem vágyakozott senki, attól mindenki

távol iparkodék magát tartani 's a' kihiresztelt ministeri változás abból

állott, hogy Barrot F. beliigyminister helyébe az erélyes állami ügyész

Baroehe lépett. Ijesztgetések, rémképek felállitása 's a' socialismus ellen-

mérgeinek kitalálgatása volt ezután is a' vörös fonal, melyly a' kormány
minden intézkedésein végig húzódott. így az általa földmivelési, ipar 's

kereskedési érdekekben öszszehivott körzépponti congressus elébe ter-

jesztett javaslatok a' köztársaság elnöke által mondott 's a* helyzet veszé-

lyességére mutató szavakkal lnek kisértetve, 's ilyly jelentséggel birtak

a' nemzetgylés elébe terjesztett, egymást ér törvényjavaslatok. Azonban
a' csakhamar bekövetkezett pótlóválasztásnál, melyly a' párisi választott,

Vidal-nak az alsó-rajna-megyében is történt megválasztásánál fogva

szükségessé vált, a' socialisták még határozottabb gyzelmet mutattak

fel ; miután az eltt legfólebb 2—3000 szótöbbséggel gyztek, most 11,000

szavazatot tett azon többség, melylyel jelöltjök, a' hires regényiró Sue
Eugén gyzött Leclerc kereskedn, a' legitimisták szorultságbóli jelöltjén.

— A' kormány 's hivei most ugy hivék, hogy ha az embereket nem
érhetik el, az institutiókat kell sárba rántani. Szakadatlan háború minden
ellen, mit a' democratia és szabadság törvényei parancsolnak ; az alkot-

mány nem volt egyéb egy ti arab irott papirosnál 's a' charta életrevaló-

ságát nem hivé senki. Zendülés lett volna a' legkivánatosb a' tulconser-

vativek táborában, melylyet a' roppant védszerek birtokában bizonyosan
legyzni hittek 's azután magának a' respublikának fordulhattak volna.

Nem is ln kiméivé semmi, a' mi ezen czél elérésére vezethetett volna ;

azonban az ügyes vezetkkel biró nép minden kihívások, sértegetések 's

titkos uszítások daczára nyugton maradt 's elkergeté az ,,agents provo-

cateur8"-ket, kiket még Lajos Fülöp idejében tanult megismerni,
A' kormány bvében volt a' repressiv törvényjavaslatoknak , miké?

most egymásután terjesztett a' kamara elé. A^ polgármestertörvény, melyly
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liltal a' 3000 lakossal biru községek mairejeit és segédeiket a' kormány
kinevezési joga alá tartozónak akará kinyilatkoztatni Burüche mlnister,

nagy ellenkezésre talált 's a' bizottmány által el lön vetve különösen
Laboullé tiidósitása folytán, melylyben kimonilá : ,,A' kormányt pártolni

kötelesség, különösen napjainkban ; de azt mindig, minden áron támogatni,

vétek volna az ország 's önmaga ellen". — Következett a' dcportutionalis

törvény. Ez az alkotmány által eltörlött halálos büntetés helyébe a'

deportatiót állitá fel. A' deportatio helyéül a' Marquesas szigetcsoport

két szigetét (Tahuata, Nukahiva) jelölé ki a' kamarai t()bbség, melyly

azokat ngy festé, mint paradicsomot 's mosolygó schwelczi völgyek tarto-

mányát. Az ellenzék tengerentnli Szibériának iievezé azokat, mik nem
egyebek mint egy bastille 4500 órányira a' hazától, a' forrköri nap alatt,

félig vnlkánusi, félig sivatag földön vad népségek közepett ; 's raegtá-

madá magát a' deportatio elvét, mint törvénytelen büutetés-szigoritást,

mit a' kormány csak azért hoz be, hogy a' politikai foglyok a' közvélemény
ellenrködése alól elvonattassanak olyly távol helyekre , hol sóhajaik 's

panaszaik a' pusztában hangzanak el 'stb. De az ellenzék minden nagy
fáradozása mellett sem érhetett el egyebet, mint azt, hogy e' törvénynek

viszszaható ereje megtagadtatott, mi által a' versaillesi 's bourgesi elitél-

tek a' kormány által rajok méretni szándéklott deportatiótól megmene-
kültek. — A' kormány legközelebbi rendszabálya, a' választási reform

volt. A' parlamenti választások, mik a' közel múlt napokban csaknem
kivétel nélkül socialistákra estek, olyly aggodalmas benyomást tettek az

uralkodó többségre, miképen az általános szavazatjog (suífrage universel)

's különösen az 1849. mart. 15-ki választó-törvény rendelete ellen,melyly

a' választási jogot a' 6 hónapi egy helyen lakás egyedüli föltételéhez köti,

szigorúbb választási reformok minden ároni kiküzdésére tökélé el magát.

Az e' tárgyú munkálatokat egy a' conservativpárt öszszes árnyéklatainak

vezéreibl, 17 férfiúból álló bizottmány (melylynek a' napi sajtó jóléti

bizottmány nevet adott) vezeté. Tagjai voltak : Benuist d'Azy, Berryer,

Bcugnot, Bruglie, Buffet, Chasseloup-Laubat, Daru, Faucher, Lasteyrie,

Mólé, Montebello, Moiitalembert, Piscatory, de Séz-e, St. Friest, Thiers,

Valismenil. Ezen bizottmány május 8-kán kezdé meg munkálatait. A'

javaslat szerint, mit készített, az eddigi 6 hónapi lakás, 3 évre terjesz-

tetett ki 's a' választási jog alapjául a' személy-adónak 3 éven általi

fizetése vétetett. Egy másik pontban a' választói képtelenség eseteit

számlálá fel. Ide tartoztak : a' birói Ítélet által elmozdított ministeri hiva-

talnokok : a' lázadás, a' hatóságok durva megsértése által vétkesek 's a'

fölkelési és clubtörvény rendeletei ellen vétk, — kik mind 5 évre vesztik

el választási jogukat. E' javaslat nyilvános tárgyalása alatt a' lakosság

ismét példás mérsékeltséget taiuisitott : 's a' választási reform ellen ezer

meg ezer aláírással ellátott petitiók nyújtattak be, de a' csend sehol sem
lön megzavarva. Annál zajosabbak voltak a' nemzetgylési tanácskozások.

Victor Hugó és Montalcniberl maguk két ülést töltenek be gylöletes

szemrehányásokkal, személyeskedésekkel 's recriminatiókkal. Fárasitó

hoszazadalmasöággal fejtogeté a' többség a' socialisnuis régi tliemáját,

mibe egy már régen nem, 's egy most els izbeii hallott szónok vcg\ült :

LamarUne és de Flotté, a júniusi íolkolés egyik intézje. Lnninrtinü \\
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socialismus három elemét külonbözteté meg, mik közül szerinte kett
rósz 's a' jakobinismusban 's utópiákban gyökerezik, de az egyik jó 's

törekvései méltányra, kölcsönös gyámolitásra, testvériségre, az osztályok

egybeolvasztására 's lehet egyenlitésére irányozvák a' nélkül, hogy a'

rend és társadalom alapjai, a' tulajdon foltételei megrendittetuének általa.

Szerinte ezen utóbbi elem jelentséggel bir ; a' többiek az agyrémek
országába tartoznak, mik egy egész nép érzületében soha gyökeret nem
verhetnek. „Kérdem — igy szóla többi közt Lamartine — mit fognak az

utóbbi választási gyzelem által megrémült férfiak, kik neveiknek a'

javaslott rendszabályok aláírásában olyly rettenthetlenséget mutatnak,
mit fogna,k mondani, ha 10 év mulvaegy kormány történetét olvasandják,

melyly most demokraticus köztársaságnak nevezi magát, hol néhány hónap
óta a' parlamenti többség az általános szavazatjog elleneibl áll, hol a' vég-

rehajtó hatalom az elmúlt dynastiák neveinek egyike által kezeltetik, —
hol a' ministerek együttvéve az általános szavazatjog ellenségeiként

ismertetnek, kik szabadalmazott és kegyelt hírlapokkal birnak, kiknek
színházaiban szünetnélkül Monk, az árulók ezen ideálja , állittatik el 's

tapsoltatik meg, melyly a' leggyalázatosb árulást igy tiszteli meg I 'stb.''

De Flotté tanításokat osztogatott a' többségnek, miknek elfogadását

ugyan a' royalistikus pártok rajongó buzgalmától nem vára, de mik által,

ugy hivé, Francziaország egy iszonyatos catastrophtól mentetnék meg.
,,Mi az igazságot keressük — úgymond — ; a' nép nem hisz bennünk,
tudom ; de még kevésbé bízik azon eszmékben, miket ti tlünki félel-

metekben akartok reá tolni. A' mit az ország tletek vár, anynyi : hogy
ne vessétek magatokat egy széls vélemény karjaiba, nehogy ez által a'

népet kényszeritsétek egy ellenkez széls véleménybe rohanni. Legyen
bizalmatok a' nép, a' szabadság ii'ánt ; hagyjátok meg jogát, szabadon
választhatni sorsát 's ne higyjétek, hogy botor 's szétromboló állapot

leend az, melylyet választand 'stb". Az ellenzék számításai szerint mint-
egy 4,800,000 franczia veszti el ezen törvény által választási jogát.

Hasonlóul számitá ezt ki Thiers is. Szerinte nem a' szegénység, hanem a'

sehonnaiak (vagabondes) 's a' dibdáb néptömeg .(multitude) záratnak ki

a' választási jogból, azon tömeg, melyly minden köztársaságot tönkretett,

melyly félelme minden köztársaságnak ; az , melyly a' „panem et circen-

ses" kiáltás kielégítése által indíttatik, 's melyly kit ma égbe emel,

holnap sárba ránt ; kit ma kegyel, holnap vérpadra hurczol 'stb. 1850.

jun. l-jén fejeztetett be a' választási reform feletti vita 's törvényjavaslat

443 szavazattal 241 ellenében el ln fogadva. Az ellenzék végreménye e'

tárgy körül az elnökben volt helyezve, ki épen az általános szavazat által

emeltetett Francziaország legfbb hatalmi polczára, 's ki, valamint a'

Bonaparte család sokáig számzetésben élt öszszes tagjai az uj törvény
által hasonlóul elvesztik választási jogukat. Az alkotmány 48 szakasza
értelmében ugyanis joga van az elnöknek, bármelyly törvény kihirdetése

eltt motivált üzenet által kívánhatni, hogy azuj tanácskozás alá vétessék.

Azonban az ellenzék késn járt ; Bonaparte már szentesité a' törvényt
helybenhagyásával, viszonszolgálat fejében kikötvén magának a' kamarai
többségtl évi dija fölemelését. A' ministerek az eddigi 600,000 frankot

3 millió frankra kivánák emeltetni ; mint a' ,,National*' monda, kárpót-
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lásaul azon 4 millió választónak, kik minap ki lnek küözobölve. Minda-
mellett a' többség kevés kedvet mutatott ezen díjemeléshez, mit vezérei

köteleztek az elnöknek. A' nemzetgylés az elnök adósságainak fizetésére

egyszer mindenkorra 2,160,000 franknyi öszszeget szavazott 354 szava-

zattal 308 ellenében. Nagyobb többséget — 411 : 179 — nyert egy másik,

900,000 franknyi dotatiója az elnöknek. A' takarékosság csak akkor
szállotta meg a' nemzetgylési többséget, midn a' februári harczosok
nyugdijai kerültek tárgyalás alá. Ezen egész tétel ki ln törülve, miután
,,lázadókat 's öszszeesküvket nem lehetne pártolnia". így bántak a' res-

publika megalapitóival.azon országban, hol eddig minden uj kormány
az elbbi kormány elleni öszszeesküvket, mint elöharczosait, kitünteté-

sekkel 's jutalmakkal tetézé. — A' klubtörvény idejének meghoszszabitása

is el lön határozva egyetlenegy ülés alatt, 469 szóval 190 ellenében.

A' rend érdekében tett enynyi intézkedések által belefáradt kamara
kisebb érdek tárgyakra tért által. Ezen szünetet arra használá Thiers,

hogy a' beteg Lajos Fülöpöt látogatá meg Angliában , hová nem sokára

négy egykori orleansi minister : Broglie hg , Gnizot , Duchatel és Dumon
követték. Ezen öszszejövetel egy orleanisticus congresíus szinét viselé.

A' nemzetgylésben ez alatt Grammont tábornok azon inditványnyal lépé

fel : hogy a' kormány széke Parisból más helyre tétessék által. A' bizott-

mány magáévá tévé az indítványt , mit leginkább azzal indokolt az el-
adó Levevrier csillagász , hogy ez által Parisban teljes biztosság állíttat-

nék helyre 's a' kormány minden rögtöni megrolianásoktól mentetnék

meg, miknek szomoritó következményei már anynyiszor merültek fel. Ez
inditvány azonban ez alkalommal nem fejldött érettebb stádiumra 's nem
sok ellenzéki ert vett igénybe , miután a' kamarai többségnek magának
sem volt ez komoly szándéka. Csupán fenyegetés volt ez a' párisi kisebb

rend polgárság irányában , kiket ea által akartak a' conservativ pártba

szorítani. A' többi kisebb érdek törvényjavaslatok az uzsorát, a' házas-

sági kötések nyilvánosságát, az állatkínzást, a' fiatal börtönzöttek állását

's a' büntet gyarmatokbani bánásmódjokat tárgyazták. Ezek után a'

sajltui'i'ény tárgyalása került sznyegre, mi felett már három hónap óta

tanácskozott a' rögtöni véleményzés végett kinevezett bizottmány. 'S a'

mint most a' javaslat végre kikerült a' bizottmány kebelébl, olylyszer

vala az, melyly nyilt ellenzésre talált a' fváros és vidék napi sajtójában,

's kivétel nélkül minden pártnak, még a' reaktionáriusok 's bonapartisták

hirlapjaiban is. A' javaslat pontjai valának : a' Seine , Seine és Marne,

Seine és Oise, Rhone (Párls és Lyon) megyékben hetenként háromszor-

nál többször megjelen lapok 24,000 franknyi biztosítást tesznek le ; a'

háromszor 's kevesebbszer megjelenk 18,000 fr. ; az 50,000 lakosnál

kevesebbel bíró városok megyéiben a' cautio 0,000 fr. , a' többiekben

3,600 fr. az elsrangú lapokért 's felényivel kevesebb a' másodrangúak-
ért. A' bélyeg viszsza van állítva postabélyeg formájában, a' párisi lapok-

ért 6 centimé, a' többiekért 2 cent., mi egyszersmind bérmentesítés gya-

nánt szolgál. A' röpiratokra nézve is olyly magas bélyeget (4 cent. ivétl)

}j}ditványozott a' bizottniáiiy , melylynek öszszes summája gyakran két-

luh'on'iszur múlja felül magiit az irat értékét. A' párisi kiinyváruHok 'a

nyouuláíijiok emlékirata kiszántú, hogy egy péhhiuy, uíclyly 20 — 25c<»n-
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timebe kerül , 45 cent. bélyegdíjt fog fizetni , 's ezen arányban minden
nagyobb munka. Hasonló szigorúsággal voltak szerkesztve a' büntetések,

mik ezen bélyegrendeletek áthágóira szabattak (minden ívtl 50 frank 's

azon kivül még u. n. hadi tized). E' javaslathoz tárgyalás közben hozzá-

járult Tinguy , a' legszélsbb jobboldal tagjának azon indítványa , misze-

rint minden értekez hírlapi czikk (tout article de discussion politique,

philosophique ou religieuse) szerzjének kötelességéül tétessék neve alá-

írása, 's az elmulasztás els esetére 500, a' másodikra 1000 fr. büntetést

ajánlott, ugyan anynyit 's azonkívül még 6 hónapi börtönt a' hamis alá-

írást használókra. Ezen az egész sajtót felforgató indítványát félig poli-

tikai, félig erkölcsi okokkal támogatá. Szerinte az esküttszéknek , melyly

nem a' szerkesztvel, hanem a' valódi vétkessel fog szemben állani , meg
fog könynyülni e' törvény által feladata : nagyobb szigort alkalmazhatni;

más részrl ez által sok emberrl fog lerántatni az álarcz, kik minden
hatalomnak hízelegve, egymásután voltak legitimisták, orleanísták, demo-

craták 'stb. A' nagy kiterjedés tárcza-irodalom regényeire is bélyegadó

vettetett (minden számtól 1 cent.). A' hírlapok hirdetéseinek megadózta-

tása is szándékoltatott , de nem talált többségre. A' heves tanácskozás

közben, mit ezen indítványok elidéztek, lázas ingerültséget szült Rou-
her igazságügyminister beszéd közben tett azon nyilatkozata, miszerint

a' februári forradalmat Francziaországra nézve „valóságos catastroph-

nak" bélyegzé. Egyébiránt a' sajtótörvényjavaslat , daczái'a az ellenzék

ermegfeszitéseinek, 392 szavazattal 263 ellenében el ln fogadva. Ennél

keményebb törvényt Francziaország évkönyvei felmutatni nem képesek
;

a' restauratío , a' júliusi monarchia soha sem illették olyly sújtó és meg-
semmisít csapásokkal a' sajtót, mint teve a* mostani respublika. A' nem-
zetgylési többség feledé , miképen a' sajtó olyly hatalom , mit lehet

ugyan megsérteni , de megsemmisíteni lehetetlen , 's hogy minden olyly

rendszabály , melyly ezen hatalom természetes alapjait támadja meg,

sokkal többet árt a' sajtó jó érzelm 's becsületes részének , mint a' rósz

szándékúnak. Pedig ílyly rendszabály a' névtelenség (anonymitás) meg-
tiltása , melyly a' sajtót legszakértbb 's legjobb czlkkeitl fosztja meg 's

elriasztja azon irók egész osztályát, kik csak alkalmilag, a' szakukba v^ágó

ügyekben nyúlnak tollhoz ; míg ellenben a' pártemberek, kik mindenrl 'a

minden ellen írnak, akadék nélkül írják czikkeik alá neveiket. Erzé ezt a'

conservativ sajtó 's a' Journal des Débats ezen keser szavakban nyilat-

kozott : ,,60 év óta csupa túlzás közt él Francziaország; nem ismer, csak

neki rohanást 's viszszahullást ; a" fényes lakomától áttér a' beteg ember
sovány élelméhez. A' sajtótörvényt is a' reaktio túlbsége szülte napvi-

lágra, melylyben azonkívül a' boszunak is nagy része van, miután t. i. a'

követek egy része a' sajtó kritikái iránti haragból a' journahsmust akarja

megsemmisíteni. Jelszavok : mindennek, a' ki ír, kezét megkötni I Csak
aztán késbb , a' sajtó mellzése után egy másik jelszó is ne hallassék :

mindennek, a' ki szól, nyelvét lekötni I Nem sokára ezután alkalma volt,

a' nemzetgylésnek , személyes boszuját tölthetni ki egy hírlapírón. —
Lamartiniére ugyanis, a' bonapartista Pouvoir fszerkesztje, egy megtá-

madó czikket közölvén a' nemzetgylés ellen , ez sorompói elé idézteté 's

az uj törvény értelmében 5000 franknyi büntetésben maraaztalá el. —
Vj h. hm. Tár. 111. köt,

'
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Jiil. 30-án a szinházi lörrény lii megalkotva, melyly szerint egy szhím
sein adathatlk, Parisban a' biliigyniinister, a' megyékben pedig a' megyei

tnök engedélye nélkül. — Enynyi fáradságos mnnka után szükségét

érezé a' nemzetgylés a' falusi élet elszóródásainak 's elliatározé az elna-

poltatást. A' szünet 1850 aug. 11-étöl nov. H-eig volt tartandó. Hogy
azonban ezen id alatt státuscsinhoz kedve ne kerekedjék az elnöknek, a'

következ 2(i íéríiakbt)l álló állandó felügyel bizottmány választatott,

u. m. : Odilon-Barrot, Lasteyrie, Monnet, St. Priest, Changarnier, Olicier,

Berryer , Neftement, Mólé, Laun'sfon, Lamoriciére , Bcngnot , Mornay,

Montebelío, Lespinasse, Cvetun, Veziit, fíulliere, Leo de laBorde, Casimir

Perier , de CrouseUhes, Druct-Desraux , Leyval , Carnon és Chambolle.

Ezek közt volt 12 legitimista , 3 republikánus, a' többi a' rendes többség

tagja, de határozott bonapartista egy sem volt köztök. A' nemzeti gylés
munkálatainak jegyzéke szerint 1849 máj. 28-tól 1850 jul. 31-ig öszszesen

317 törvényjavaslat 's indit\ány fogadtatott el 's lett törvénynyé; 158

pedig még bizottmányi tárgyalás alatt volt. 93 iránt ekkor már a' jelentés

be volt adva. 20tU benyújtott kérvény közül a' gylés 404-rl hozott

határozatot.

Az ülési szünnapok alatti események nevezetesbjei közé tartozik Bona-

parte Lajos nagyobb körútja Francziaországban. Általában ez idszak-

ban mindinkább eltérbe léptek az elnöknek császársági , vagy legalább

hatalom-meghoszszabbitási tervei. Azon lakomák, mik augustusban több

Ízben adattak az Elyséeben a' hadsereg tisztjei számára , világosan a'

párthívek gyjtését czélozák 's ugy tntenek föl , mintha a' katonaságot

császársági tervek részére akarnák megnyerni , e' mellett a' fegyelmet *s

az alkormány iránti tiszteletet koczkáztatva. Ilyly czélunak látszott az

elnök körútja is aug. végén 's sept. elején , mi egyebek között kitnt a'

hivatalos tudósításokból, melylyek remeg figyelemmel hallgaták, valljon

a' különböz vidékek lakosai
; ,,Éljen az elnök ! Éljen a' köztársaság !

—
vagy pedig: Éljen Napóleon! éljen a' császár" — féle kiáltással fogadák-e

az elnököt. 'S ez utóbbi — mint a' „Presse" monda — hasznos utat

tehetett volna, ha nem azért indul el, hogy magát a' néppel láttassa ;

hanem azért, hogy az országot lássa, annak szükségeit, érdekeit, szellemét

kitanulja. E' helyett azonban B. L. fejedelmi módon utazott, hadsegédek

's udvaronczok kíséretében. Hivatalos üdvözlések 's koszorúkkal halmoz-

tatott ; szemléket tartott, de mik nem a' közvélemény szemléi voltak.

Francziaország meglátta Bonaparte Lajost ; de ez nem látta meg Fran-

cziaországot. — A' Cherbourg város hatóságai által tiszteletére adatott

lakoma alkalmával pedig leplezetlenül kifejezé hatalma meghoszszabitása

iránti vágyait 's többi között ezeket monda : ,,Minél tovább utazom

Francziaországban, annál inkább észreveszem , hogy a' kormánytól sokat

várnak. Ezen óhajtások nyilatkozata Igen természetes és épen nem meg-

lep ; de viszont ki kell mondanom, miként ezen anynyira óhajtott ered-

mények csak ugy nyerhetk meg, ha önök eszközt adnak azok létesíté-

sére ; melyly eszköz abban áll, hogy önök a' hatalom ersbitése 's a' jöv
veszélyeinek eltávolítására segédkezet nyújtsanak. Miért volt képes u*

császár, a* háborúk daczára, Francziaországot ama halhatatlan uülvekkol

árasztani el, mikkel minden lépten találkozunk? Lángeazón kívül aaért.
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mivel olyly korszakban lépett föl, midn a' nemzet, belefáradva a' forra-

dalmakba, kezébe adá azon batalmat, melyly szükséges volt a' fejetlenség

legyzésére 's a' pártok fékezésére 'stb." Ezen beszéd óta Bonaparte
Lajos még inkább tagy tnt fel mint praetendens, mi nem téveszté el

hatását mind a' republikánusokra, mind különösen a' legitimisták- és

orleanistákra nézve. Az utóbbiak tevékenysége 's reményei uj lendületet

nyertek Lajos Fülöp exkirálynak 1850. aug. 26-kánClaremontban történt

halála által. Ezen esemény egyébiránt , melyly néhány évvel korábban
egész Európát lett volna képes megrendíteni, most minden legcsekélyebb

rázkódás nélkül ment véghez. A' legitimisták seregesen költöztek AVies-

badenbe, hol a' Bordeauxi berezeg tartózkodott, ki királyként osztogatá

köztök parancsait. A' franczia lapok naponként ujabb híreket hozának a'

szándéklott complottokról ; majd ismét a' két Bourbon-ág közelg öszsze-

olvadasát híresztelek. Mindeddig azonban a' nyilván és titokban rebesgetett

tervekbl egyik sem valósult. Bonaparte híveit a' „december 10-ki társu-

lat" fogadá magába, melyly philantropicusczélok ürügye alatt tartá öszsze-

jöveteleit, de tulságig vitt politikai demonstratióival végre olyly általános

ingerültséget okozott , miszerint a' belügyminister jónak látta azt nov.

7-kén feloszlatni. Vele a' bonapartei vagy imperialisticus párt nyert

érzékeny veszteséget. E' közben az elnök, a' hadsereg rokonszenvét meg-
nyerend 's érzelmeit kipuhatolandó, sept. 's oct. hónapokban Versailles,

St. Maur 'stb. környékén fényesnél fényesb katonai szemléket rendezett

's bséges itatások 's etetések által igyekezék az eltte elvonuló seregekben
császársági éljenkiáltásokat elidézni. Ezek azonban majd az egyik, majd
a' másik oldalon sértvén különböz érdekeket 's közbotrányra adván
alkalmat : a' felügyel országos bizottmány — melyly ez alatt rendesen
megtartá heti üléseit — kénytelennek látta magát olyly rendelkezéseket

tenni, miknélfogva a' hadtesteknek, minden — akár alkotmányos, akár
alkotmányellenes kiáltások — egyenesen megtiltattak. Mindig élénkebben
hangzott az alkotmány revisiója , névszerint az elnök nagy hatalma 's a'

számtalan kétértelmségek eloszlatása iránti vágy. (Az elnök feje a'

seregnek, nevezi ki a' tisztviselket 's mi több, kedve szerint nevezheti

ki a' ministereket, mit alkotmányos király nem tehet). Bonaparte pedig
ez alatt a' spanyol királyné által az arany gyapjas vitézi renddel, 's a'

nápolyi király által a' sz. Ferdinánd nagy érdemkeresztjével ajándékoz-

tatott meg. — Lapok eltiltása, szerkesztk büntetése napi renden volt
;

az uj sajtótörvények és alkalmaztatásuk szigorát naponként érzék egyesek
's a' közönség. — Changarnier tábornok lett a' legnagyobb befolyású
ember 's ennek volt egyik nevezetesebb eredménye, hogy oct. 22-kén
d'Hautpoul helyébe Schramm osztálytábornok lépett a' hadügyministerség
élére, amaz Algír kormányzójának neveztetvén ki. — A' nemzetgylés
ülései nov. 11-kén vevék újra kezdetöket azon romok között, melylyek
két év óta saját mvei.

'S ha tekintjük Francziaország jelen állapotát , melylyre a' februári

forradalom óta jutott, azt sokkal fenyegetbbnek, vészterhesebbnek 's

szomorúbbnak fogjuk találni, mint volt a' reform-banquettek idejében.

Az alkotmány mikénti megmentésének szükségessége foglalkodtat minden
elmét, 's ez iránt nem látni biztosítékot sem a' csonka alkotmány rende-
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léteinek bármi szigorú megtartásában, sem az uralkodó többségben, sem

az általános szavazat választott fiában, Lajos Napóleon elnökben. Az
alkotmányon eddig elkövetett sérelmek fbbjei közé számithatók : 1) az

alkotmány elismeré a' nemzetiségek sérthetlenségét , 's a' tranczia

respublika mégis fegyverrel semmisité meg a' római respublikát ; 2) az

alkotmány biztosítja az egyesületi jogot \s az nem létezik többé ; 3) az

általános szavazat alapelvnek mondatott ki 's most 4 millió ember kizá-

ratik ezen jo«- gyakorlatából ; 4) az alkotmány 600,000 frankot határoz

az elnök fizetéséül, 's most ez felrúg o,(500,000-ig ; 5) az alkotmány biz-

válására háromszori felolvasás kívántatik meg, szabad tanítást 'stb. — 's

ez mind meo-sértetett. — 'S mind ez szomorú bizonysága annak, miképen

a' franczia forradalom htlen lön önmagához, kimondott elveihez 's az

általa felrázott világhoz. A' megcsalt világ most gunynyal tekint azon

divatszülte respublikára , melylynek szabadságfáiból egyszerre három

korona látszik kinni. A' monarchisták , demokraták, vörös republiká-

nusok mind átkezdik látni , miszerint a' kormányforma nevének megvál-

toztatása, 's üo-yesen kidolgozott alkotmánylevél nem szerezhet nagyságot

's nem nyújthat sem politikai sem polgári szabadságot , ha a' nemzeti

eo-yséo" eszméje az egyéni miveldés fokonkénti haladása által a' népnél

o-yökeret nem vert. Guizol, Lamartine, st a' vörös respublika bajnoka

Girardin is az aristocrata Angliát mutatják föl most népöknek mintául,

azon országot, hol a' 17-dik századbeli forradalom olyly elemeket terem-

tett el, melylyek nyomán a' 18-dik század civilisatiója akadálytalanul

halad mindig elre 's hol egy közvélemény elleni kormány rövid perczekig

sem állhatna fenn. Mikor 's miként fog e' provisorius korszak végzdni,

azt jelenleg kimutatni lehetetlen, anynyi bizonyosnak látszik, hogy —
mint Vergniaud monda egykor — Francziaországot most is csak Fran-

cziaország menthetendi meg. — p.

Fraiiczíaor«izág (Statistikája). Fekszik az ész. szél. 42" 20* és 51 "^ 5',

a' nyg. hosz. 7" 9* és keleti hosz. 5** 56' közt. Legnagyobb hoszszasága

északtól délfelé (Dunkerquetöl Perpignanig) 877 kilométre <^vagy 225

posta-lieu) 's Finistére legnyugatibb pontjától az Antibes-ig 1036 kilo-

métre (vagy 266 posta-míold). Legnagyobb szélessége kelettl nyugot

felé (Strassbourgtól Brestig) 802 kilométre (vugy 206 posta-mföld) ; leg-

kisebb szélessége La-Rochelle és Beaucoisin közt 633 kilométre (vagy

163 mföld). Felülete 53,452,600 hectar, melyly 2000 öles 35,172 franczia

D mérföldnek (lieu-nek) felel meg. Nyugat- 's észak-nyugatról az óceán,

északkeletre Belgium , a' Luxembourgi herezegség ,
Poroszország rajnai

része
j

melyly

Piemont

,

^ -

lata választja el Spanyolországtól. A' Bidasson torkolatától Cap-Fiuisté-

reig a' partok terjedtsége mintegy 32 kilométre ; ez oldalról nagyobb

szigetek, a' parthoz közel es : ülerun, Ré, Yeu, l\oinnuutu-is, lielle-llt-,

(iroix, Sein, Ouessanl. Cap-Fiuistóretöl Dunkerqueig a' partok terjedt-
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sége 920 kiloniétre; közel feküsznek e' partokhoz a' Bas, Malviné, Sept-
íles , Bréat, Mont Saint Michel szigetek. A' kílzép-teiigeren a' partok
hossza, a' Var torkolatától vagy Cap-Cerbercstol Spanyolország határáig
mintegy 604 kilométre. Csak a' Hyeres-sz>igefek érdemelnek ez oldalon
emlitést. Egyetlen, némileg jelentékeny tóFrancziaország földén 2i Grand-
Lieu nev, Nantes közelében. A' Francziaországot átfutó hegyek azAlpe-
sekhez csatlakoznak, melylyeknek egyik ága a' szélesség 47" 30' alatt lép

he a' franczia földre, 's elbb észak felé Jurá-nak neveztetik, 's miután
ugyanazon irányban a' Vosges-ok rövid de ers ágát kibocsátá, nyugatra
i'ordui Monfs Faurilles név alatt, honnét rögtön délre fordulván, a' Ceveti-

nes-eket alkotja, 's a' Pyrenék legutolsó lánczaival egyesül, melylyek
számosb oldalágakat bocsátanak Francziaország pyrenéi megyéibe. Ezen
hegylánczok 21 völgyet képeznek, melylyeket ugyan anynyi folyó hasit,

igen számos a])róbl) folyammal egyesülve. Ezen völgyek vagy vizvidékek

közt fleg öt nevezetes, melylyekben öt nagy folyó hempelyeg : a' Rajna,

Rlione , Garonne , Loire és Seine ; a' töl)bi tizenhatnak neve: Meuse,

Escaut CSchelde) , Aa , Somnie , Orne , Selune , Rance , Aiilne , Blavef,

Vilaine , Charenté, Leyre , Adour . Ghj , Hérault és Var. — Az 1789-diki

forradalom eltt Francziaország
,
polgári közigazgatási tekintetben , 32

intendance-ra, 2(5 generalitásra, 118 választó-, 532 adókerületre, 41,007
municipalitásra volt felosztva; minden tartomány (province) egy geneva-
litást képezett 's egy intendáns által igazgattatott. 1789-ben uj felosztás

jött létre , melyly egyenl módon rendezé el az elbb olyly bonyolódott
vallásos, törvénykezési, közigazgatási 's pénzügyi felosztásokat. A' forra-

dalom, consulátus és császárság fényes gyzelmei által Francziaország
tetemes kiterjedést nyert, 's 154 departementre osztatott, melylynek
lakossága túlhaladta az 50 milliót. Most Francziaország 86 megyére
(departementre) van osztva, ezek ismét 363 kerületre (arrondissement)

's 2847 cantonra (járásra), melylyekben 36,819 község 's 35,187,845 lakos

van. Legnépesebbek e' 86 departement közt Seine, melylyben Paris fek-

szik, 1,150,725 lakossal, bár csak 81 községgel; Nord 1,132,980 lakossal,

672 községgel, Seine-lnferieure 757,990 lakossal 's 759 községgel és Pas
de Calais 695,756 lakossal, 903 községgel. — A' kei'eskedési ministerium

által közzé tett utolsó hivatalos adatok szerint a' franczia fold követke-

zleg van, felület tekintetében, elosztva: Adó alatti birtokok felülete

49,863,609 hectar. Nem-adó alatti földeké 2,896,688 hect. Az adó alatti

birtokok ismét ; szántóföldek 25,559,151 hectar; rétek 4,834,621 hectar;

szlk 2,134,822 hect.; erdk 7,422,314 hect. ; kertek, faiskolák 643,698
hect.; bokros legelk 64,459 hect.; halas-tavak, öntöz csatornák 209,431
hect.; legelk 's puszták 7,799,672 hect.; hajózható csatornák 1,631 hect.;

különféle müveit földek 951,934 hect. ; beépitett földbirtok 241,842 hect.

Nera-adó alatti földek : utak, gyalog-utak, térek, utczák 'sa't. 1,215,115
hect.; folyók, tavak 454,365 hect. ; nem jövedelmez erdk 's egyéb bir-

tokok 1,209,432 hect. ; temetk, egyházak, középületek 17,774 hectar.

Az adózó épületek száma 1848 eltt'következ volt : lakházak: 6,642,416 ;

malmok : 82,575; kohók és hámorok : 4,412 ; gyárak 's manufacturák :

38,030; öszszes épületszám: 6,767,433. Ujabb adatok szerint, melylyekre
Passij vr liivatkozott , az épületek szúrna 7,143,968-ra megy már. —
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1835-ben 10,24r2,94(j adózó tulajdonos (telek- vagy házbirtokos) volt

Francziaországban. Ezen birtokos családfk 21,541,120 egyént képvisel-
tek. 5 franknál kevesbet fizet birtokos volt: 5,440,581 ; 5-töl 10 frankig :

1,818,474; 10-töl 20-ig: 1,614,897 ; 20-tól 30-ig: 791,711 ; 30-tól 50-ig:
744,911; 50-töl 100-ig: 607,956; 100-tól 500-ig : 440,104; 500-tól
lOOO-ig : 36,861 ; 1000-en felül: 16,346; öszszesen: 11,511,841. — A' föld

természetére nézve következ arányok állanak : hegyes fold : 4,268,750
hectar; legel 's puszta : 5,676,088; gazdag termföld : 7,276,368; mész
vagy krétás fold: 9,788,197; kavicsföld : 3,417,893 ; köves fold : 6,612,348;
homok : 5,921,377; agyagos : 2,232,885; mocsáros :. 284,454 ; határo-
zatlan minség : 7,290,237 ; öszszesen : 52,768,600 hectar.

Franczitíország megbecsülhetlen elnyeit részint földirati helyzetének
köszöni, melyly számos és kedvez piaczot nyit terményeinek , részint

boldog éghajlatának , melyly megengedi , hogy észak és dél terményeit
nyerje földébl; részint területe természetének 's alakzatának, melyly igen
alkalmatos a' növényzetre; végre földe minségének, melyly, hanem
mérkzhetikisa' tiszai kanaánnal, de az európai országok többségénél jobb
és termékenyebb. Ezen elnyök által scgittetve, a' franczia mezei gazda-
ság, mostani álláspontján, kielégíti a' lakosok majdnem minden szüksé-
gét, ellátja elegend gyártási nyers anyaggal az ipart, 's életet ad a'

kereskedésnek. Jó években a' gabona, az olajos és hüvelyes vetemények,
's gyümölcsök nemcsak a' lakosok szükségét elégítik ki, hanem jó részben
kiviteli kereskedés tárgyai is lesznek. A' franczia bor 's égettbor, miket
a' külföld folytonosan keres, kimerithetlen forrásai a' gazdagságnak. Ezen
els érdek tárgyakon kivül a' virágok , íestfüvek , orvosi növények
bséggel díszlenek. A' különféle mezgazdasági földtermékek értéke

néhány évvel ezeltt 4,293,178,000 frankra , Fezcrot urnák a' törvény-
hozó gylés elébe nyújtott adatai szerint 4,942,539,317 frankra, 's az

utóbb közzé tett keresk. ministeri hivatalos statistika szerint 4,527,097,090
frankra tétetik. Ez utóbbiban azonban , Roifcr kimutatása szerint , több
termény kimai-adt , 's a' felvett termények értéke a' valódinál anynyival

kevesebbre vétetett, hogy a' mondott öszveghez még több mint 2000
millió frankot lehet adni. Ezen roppant öszvegböl a' gabonanemekre,
búzára, zabra, árpára, kukoriczára 'sa't. jut 2,055 millió, a' burgonyára
202 millió

, lenre 57 millió, kenderre 86 millió , dohányra 5 '4 ni^^^i*^'

hüvelyes veteményekre 52 millió, kertekre 156 millió, szederfára 43
milhó; olajra 23 millió 's a' t. Az erdk értéke: 207 millió ; borok és

szeszek : 478 milHó; rétek 's ka.szállók értéke : 841 millió. A' növény-
országi termények kivitelének évi öszvege 275,746,341 frankra beesülte-

tik. A' földmivelési ipar roppant tkepénzt képvisel. A' mezei 's erdei

ingatlan tuhíjdon értékét képvisel tke 41,4t)0 millió frankra megy;
ezenkívül a' lakházak , majorok , gazdasági épületek 's eszközök 3,325
millió értékek ; ehhez járul még a' különféle állatok értéke, 2,243 millió

frankkal. A' beruházási, kiállítási költségek, u. m. elvetett mag, napszám,
épidctok és szerszámok fentartása's kijavítása, és az emberek élelme 2,542

m. frankra számíttatnak, njelylyöszszeget levonván az öszszes nieziigazda-

sági földtermékek fenébb kitett értékébl (inelyly Royer s-inmttása sze-

riüt 6,542 millió Ír.) több miut 4,000 millió franknyi tiszta földjövedelom
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marad fenn , a' mi 47 milliárdnyi tökepénz után 8 frank 55 centimnyi
száztólit ád. Erd csaknem minden departementban van, bár egyenetlenül
osztva fel a' franczia fold területén, 's a' fa tetemes kereskedés tárgyát,

és a' földjövedelem legnagyobb czikkét képezi. Az ország jövedelme,
erdi után , mintegy .30 millió frank. Legnagyobb erdk az ardennesiek,

alsácziak, landesiek, a' coté-d'oriak, meurtheiek, moselleiek, 's a Jurák,
Cépennek, Pyrenék erdségei. A' bortermesztés legfontosb czikke Fran-
cziaországnak. Egy ország sem ad több, különfélébb, tisztább, nemesebb,
illatosabb bort ;Francziaország,jó évi's gondosan készített, els minség
borainak nincs versenytársa a' földön. A' szlt csaknem egész ország-

ban mveltetik, kivévén az északi égövet, melyly a' régi Bretagne, Nor-
mandia , Artois és Flandria tartományokat foglalja magában. ^Q megye
közöl csak 9 nem terem bort , u. m. Calvados , Cotés dii Nord, Creuse,

Finistére, Manche, Nord, Orne, Pas de Calais és Seinc inferieure. A' bor-

termés mintegy 40 millió hectolitre-re *) becsültetik, melylybl 1 7 milliót

helyben fogyasztnak el , 23 milliót pedig kereskedésbe adnak , vagy
szeszszé és eczetté fordítnak. A' champagnei név alatt ismeretes pezsg-
bor három kerületben Vésixú (Chalons, Épernay és ReimsJ; 1846—47-ben
a' nagy borkereskedknél e' három kerületben 18,815,367 palaczk pezs-

gbor volt készen, és ugyan Chalonsban 4,604,237 ;Epernayban 5,710,753
's Reimsban 8,500,377. E' számból ugyanazon évben 8,775,485 palaczk

küldetett el, és ugyan 4,711,915 palaczk külföldre , a' többi Francziaor-

szágba. 1827-tl 1836-ig a' bordeauxi borkereskedk 47 millió franknyi

bort küldtek 's vittek ki évenkint; 1839-tl 1843-ig 43 millió franknyit,

's 1844-ben 52 milliónyit; azóta tetemes csökkenés mutatkozott. Fran-
cziaország egy évi öszszes gabona termése 155,076,000 hectolilre, a' szük-

ség (vetés, emberek 's barmok eledele) 2,600,000-el többre megy. B
aratás csak 2—3 hónapi kellékkel ad többet a' szükségesnél; középszer
aratás nem elégíti ki a' szükséget ; rósz aratás annál kevésbé. Egy hectar

(fr. hold) közép termése 10 hectolitre 's 25 litre. Egy emberélet (33 év)

alatt 40 millió hectolitre külföldi gabonát fogyasztott el Francziaország,

melylynek ára többre ment egy milliárdnál; egy évre tehát középszámi-
tással esik 1,200,000 hectolitre ; mintegy 34 millió frank értékben.

1847-ben a' gabonahiány 8,833,284 hectolitret tett ki, 's a' kenyér fontja

70 cent. volt. Ezen évenkint mutatkozó hiány, az évenkint növeked
népesség mellett , szomorú jövendvel fenyegeti Francziaországot , 's e'

tekintetben Algir fontossága leírhatatlan. — Az állattenyésztés tete-

mesen haladt ugyan , de mégsem áll azon magas fokon , mint kivánni
lehetne. Az állatok öszszes száma : 51,568,845 , melylyek értéke

1,870,572,369 frankra, 's a' bellök vett évi jövedelem 767,251,851 ír.-ra

tétetik ; leöletik évenkint 13,618,727 állat , 673 millió font hússal , 544
millió franknyi értékben. Az állatok közöl mintegy 400 ezer a' bika, 2

•) A' franczia uj mértékrendszer (systeme metrique) szerint az ürmérk (Hohlmasse)
alapja a' litre = 1 cubus-décimetre , melyly , ha száraz anyagok részére fordittatik,
'"" 1000"^^ i'ész bécsi Achtel-nok, (nyolczadrész mérnek), ha pedig híg anyagok méré-
sére használtatik, "/nw-ad rész bécsi Mass-nak felel meg. A' hectolitre tesz 100 litret,

azaz : 13'%oo-ad rész bécsi achtelt , 's 70^Vioo-ad rész bécsi masst. Egy bécsi mér
tehát ei^'VKin litre

, 's egy bécsi akó (40 mass , 168 meszely) 66"y,fl„ litre; 's egy
bectolitre 13'"

h,q bécsi acbtel, és 70"/iog bécsi mass.
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millió az ökör, 0% ui. a' telién, 2 millió a' borjii, 0' j m. az ürü, 22 millió

a' juh és bárány, 5 millió a' .><ertés, 2,400,000 a' ló, l millió a' kecske 'sa't.

Nemes érczci nincsonck Franoziaországnak; leginkább bvelkedik missal;

azon megyék , hol legtöbb sikerrel tízetik a' vasbáuyászat , 's legtöbb

m\ihcly van kcszitésére, k'óycíkczök iHatite-Marne, Haule-Saone, Nievre,

Cöte-d'Or, Dordogne, Onie^ Meuse, Moselle, Ardennes, Iscre, Cher, Aude,

Pyrences-oricníaics ,
Haute-Vienne, Ariége; ez utóbbiban leggazdagabb

a'' Sémi vasbáuya; hat év alatt (18o7— 1842) 10,258,462 mázsa vas

erezet szolgáltatott e/en iparág 13,700,3(i9 frank értékben , melylyel

1(),788 munkás foglalkodott. Rézbánya csak Chessy és Saint-Bclhon van,

melyly 1842-ben 10,200 mázsa erezet adott 250,000 frank értékben. Ön-
bánya 3 van : Iluelgoal Finistere megyében, Vialas Lozéreben, és Ponl-

Gibaud Puy-le-Domban , melylyek öszszesen 1842-ben 238,517 mázsa
nyers erezet adtak, 's 11 (io munkást foglaltak el. Aniimonium-bánya 25

van, melylyek azonban esak kevés munkát 's eredményt adnak. Koszén,

a' gyártásnak ezen nagy tényezje , melylynek melegít ereje felér felével

annak , melylyet az 7,500,000 hectárnyi erdkbl nyer Francziaország,

sok megyében találtatik , és számos munkást foglalkodtat. Az engedmé-
nyezett kszénbányák száma 400-ra megy, *s ezekbl 1843-ban 253 volt

munkálat alatt. A' terményzés folytonos növekedésben van ; az els forra-

dalom idején még esak 2,150,000 mázsát adott, 1827-ben már 14,740,600

mázsát , 1837-ben 29,080,000 mázsát , 's 1832-ben 35,920,000 mázsát,

melylynek értéke mintegy 39 millió frankra ment , 's kifejtésével 28,788

munkás foglalatoskodott. IMindemellett Francziaország e' tekintetben

hátrább áll nemcsak Angliánál , melyly 200— 280 millió mázsa kszenet
von ki bányáiból , hanem a' kis Belgiumnál is , melyly 40 millió mázsát

fejt. A' Loire völgye legtöbb "s legjobb kszenet szolgáltat ; ^^ engedmé-
nyezett bányája 's 203 kútja van, két , u. m. a' saint-efiennei és rive-de-

gieri csoportozatban. Ezután j a' ralenciennesi telep , hol 19 engedni.

])ánya 's ezek közt 12 munkálat alatt van, 86 kúttal, melylyek legmélyeb-

bek Francziaországban , mert legnagyobb mélységük 503 métrenyi (egy

)uétre tiz-milliomodrésze a' fold egy mcridianusa quadransának = 3,

'^y,(,o„ bécsi Iái)). Nevezetesek még az alaisi, saone-et-loirei. monchanini,

épinaci , aroyroni , brassaci, deciz-ei . rarmeauxi 's a' t. kszéntelej)ek.

Túrja fleg Aisne, Somme , Pas-de-Calais, Oisne, Nord, Seine et Oise,

Marne , Isere megyékben találtatik; 2600 turfaásásnál 60 ezer munkás
foglalatoskodik, 's 5,500,000 mázsányit ás. Asphalt találtatik és sikerrel

fejtetik Seyssel , Baslenne , Lobsannr mellett. A' sóbányák közt emlitést

érdemel a' vici (Mcurthe megye), melyly 1819-ben fedeztetett fel; sós-

forrás igen sok van
, p. o. Dietize , Moyenvie , ChateausaUns (Meurthe),

Salins (Jura) , Saulnot (llaute-Saone) , Salies (Ilautc-Garonne) 's a' t.

Tengeri só készül : Marennes- és Tonnayhen , Olerun és Hé szigeteken,

toxíihhii Saint-Vir>ienhci), MonfebonrglKiu, 's a' (riionde, Manche, Vendée
több helyein, végre a' földközi tenger mellett Pecrais- és (^<'//í'ben. A'

eósforrások évenkint 436,1(11 mázsát adnak; a' tengeri S('> 3,131,0ís3 má-
zsára megy , 's az öszszes pókészités 20 ezer nunikást vesz igénybe. —
lUárványnyal bvelkedik a' respublika tolde; legszebb 'a legdúsabb szine-

zc'ttick tahUtatnak a' déli réazcn, a' Laugvedocban, l)auphin(''l)en, Alpok-
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's Pyrenékben. A' languedoci márványok közt nevezetes a' caunes~i,

sigean-i és sainí-maximin-\ (Ande) ; a' Pyrenékben a' ros-i és sainf-

héali-'i fehér , sarrancolin-i és sainf-bertrandi színes; Provenceban a

marseiUei és aixi törések ; Dauphinében a' flumayi, allecouri, challencesi

fehér, 's a' seyssini fekete; a' Hautes-Alpes megyében a' saint-firmini

fekete, és brianconi nagy szépség színes. Alabástrom találtatik D'Arey-

nál (Yonne megye) , Luguynél (Seíne-et-Marne) ,
Polignynél (Jura),

Boífco(/o/iwá/(Hautes-Alpes) 's a'Pyrenék több pontján vakító fehérség.

Palak-bánya három van nevezetes , u. m. : Cherbourg és Saint Ló kör-

nyékén (Manche) ; Rimogneban (Ardennes) és Angersnél. A' rimognei

300, az angersí több mint 3000 munkást foglal el. PorczeUán-föld talál-

tatik Saint- Yrieixnél (Haute-Vienne) , hol 600 munkás foglalkodik ; 's

Pí'ewxMe/ (Manche) , honnét a' beyeuxí porczellán-gyár nyer táplálatot.

Gyógyforrásai száma reá megy öszszesen 3000-re , melylyek közöl mint-

egy 750 használtatik, évenkint 95,000 vendég által látogatva.

Közlekedés. Francziaországban hét f neme van a' közlekedésnek :

1) A' szomszédsági , vagy mellékutak (chemíns vicinaux). 2) A' megyei

utak. 3) A' katonai utak. 4) Az országutak. 5) A' vasutak. 6) A' hajóz-

ható folyók. 7) A' hajózható csatornák. Ezen utak kiterjedése következ:

szomszédsági utak 639,862 kilométre, (egy kilométre vagyis 1000 métre

= 3163^V bécsi láb), megyei utak 37,848 kíl.; katonai (strategicus) utak

1467 kii.; országutak 34,734 kíl. ; vasutak 2883 kíl.; folyók 's hajózható

csatornák 13,303 kii.; öszszesen : 730,097 kii. — 1849-díkl sept. 25-kén

következ állapotban voltak a' franczia vasutak : 1) Megépített , létez

vasutak 1905 kíl,, melylyek kerültek öszszesen 702,400,000 fr.-ba, u. m.

:

1) északi vasút 's ágai

.

2) strassburg-baseli

3) páris-rouení .

4) páris-orléansi

5) amiens-boulognei .

6) avígnon-marseillci .

7) rouen-havrei

.

8) montereau-troyesí .

9) chemin du Gard. .

10) andrezíeux-roannei

.

11) saint-etienne-lyoní .

12) bordeaux-tcstei .

13) dieppe-fécampi . .

14) montpellíer-eettei .

15) saínt-etíenne-andrezíeuxi

16) páris-st.-germaini .

17) páris-versaillesi (jobb-parti)

18) „ „ (bal „ )

19) mhlhausen-thanni

.

20) párís-ceeauxi ....
21) it. germaini athmosph. vasút

)8zsza: költség hány évre van

kii. frank engediményezve.

582 160,000,000 38

140 45,000,000 99

137 68,000,000 99

133 55,000,000 99

123 37,000,000 99

120 91,600,000 33

95 59,100,000 97

102 20,000,000 75

86 25,000,000 mindenkorra

67 12,500,000 ?»

60 12,000,000 55

52 6,000,000 70

73 18,000,000 97

27 4.300,000 97

22 6,000,000 mindenkorra

20 19,000,000 99

19 18,000,000 99

17 16,000,000 99

19 6,600,000 99

11 4,500,000 55

4 6,600,000 99
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2 )
épülés alath rasutah, 1 630 kii.

hosz..a: költség hány évre van
í)i.'U míJl. tr. költséggel, u. m. : kii. frank engedményezve.

22) páris-strassburgi .... 706 225,000,000 44
23) orJéans bourdeauxi .... 500 136,000,000 28
24) középponti vasút .... 232 ' 72,000,000 45
25) íouns-nantesi 192 86,000,000 34

3) állami vasutak engedményezés nélkül, mehjlyek most épülnek 1764
kilóin. 773 millió ír. költséggel : hoszsza: kilóm. költség: frank

26) páris-lyoni 515 300,800,000
27) lyoii-avignoni 230 100,000,000
28) páris-rennesi ........ 560' 206,000,000
21)) bec-d'allier-clermoiiti 162 49,000,000
30) chateanronx-limogesi 142 64,000,000
31) gray-st.-di/ieri 155 54,000,000

4) állam által épitelf , de kibrrlett r>agy engedményezett vasutak : 81
kilóm. 27,4o,").000 ír. költíéggel, u. m. : hosz. kii. költség frank év

32) montpellier-niemesi .... 52 16,000,000 12
33) lillei a' belga határig 29 11,435,000 12

5) bányai haszonvételre épített vasutak száma 13, hoszsza 140 kilóm.

's kerültek öszszesen 30 millió frankba. Öszszes hoszsza a' íélszámitott öt

osztályba tartozó vasutaknak : 5525 kilométre , melylyek kerültek 'a

kerülnek 2055 millió frankba. Egy kilométre vasútra tehát egyre másra,
középszámmal 372,000 frank költség jut. (Egy austr. mérföld =: 7586"/
métre , 's mivel egy kilométre=::1000 métre , körülbelöl l*/^ kilométre =
1 méríold.) A' mondott öszszeiíböl 1849 véíjeior 1220 millió volt már
elköltve. Az öszszes vasutak közép jövedelme 4^^ t^-re tétetik.

Népesség. Csak XIV. Lajos kora óta lehet a' népességet Francziaor-

szágbau némi hihet megközelitéssel, meghatározni. 1700-ban a' genera-

litási intendánsok adatai szerint 19,669,320-ra ment, 1762-ben 21 millió

769,16o-ra. Necker 1785-ben, Corsicával együtt, 24,800,000-re becsülte;

a' Constituante bizottmánya 1791-ben 26,363,074-re ; a' respublika X-ik
évében, hivatalos öszszeirás szerint, már 33,111,962-re ment; a' császár-

ság utolsó éveiben meghaladta az 50 milliót ; a' béke után , 1815-ben,

29,236,000-re csökkent, azóta pedig rendszeresen szaporodik , ugv hogy

1820-ban 3(),468,0()0-re, 1831-ben 32,56(5,934-re, 1841-ben 34,230,178-

ra, 1846-ban 35,400,486-ra hágott, 1849 jul. 1-öi hív. adat szerint pedig

35,187,845-re megy. E' számból 26,560,605 lakik a' 2000 leieknél keves-

bet számláló 36,150 kis községben, 's 1,860,573 lakik az 50 ezer lakosnál

többet számláló 9 nagy városban. — 100 egyén közöl van 51 í'érfi és 49

no, és ugyan gyermek 's nem házas férfi 28, n 2^, öszszesen 56, házas

férfi 19, n 18, öszszesen 37: özvegy férfi 2, n 5, öszszesen 7. 1841-töl

1843-ig volt 980,997 születés, 847,450 halálozás, 283,238 házasság. -
Az élet tartóssága nagyon változó a' különféle részekben. Azon fiatal

emberek száma, kik nagykorusilgukat elérik, évenkinti lOOOszületés közt.

egész Frane/laorszíigot ví'sve, 570; a' legkedvezbb arány e' részben Cal-

vados és Lot-ct-Garonnc megyékben találtatik , t. i. ezerre 728; a' leg-

nagyobb halandóság pedig Seine megyében , t. i. ezerre 325. A' közép

éjethoszHzuság , egész Fr;ujeziaorsz)igot véve ."WJ év , 8 hiump , llniip;
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Calvadoshan 44 év, 7 hónap; Pyrenées-orientalesban 28 év, 1 hónap. —
Ezen arány e' században tetemesen kedvezbb lett , mert a' közép élet-

hoszszuság 1772-ben csak 24 évet 's 6 hónapot, 1801-ben pedig 29 évet

's 9 hónapot tett ki.

A'ösoA;íaíás. A' közoktatás élén Francziaországban a' közoktatási minis-

ter áll, ki egyszersmind cultus-minister. Az oktatási kormányt egyetemi

tanács (Conseil d'Université) gyakorolja, melyly áll élethoszra nevezett

czimzetes 11, 's elmozdítható, rendes 20 tanácsosból. Az egyetem uralma

20 academiára oszlik, melylyeknek állandó helyei : Aix, Angers, Besan-

con, Bordeaux, Bourges, Caen, Cahors , Díjon, Dotiai, Grenoble, Lyon,

Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg Toulouse

és Algier. Az egyetemi oktatás három fokot foglal magában : els vagy

elemi (primaire); másod fokú (secondaire) és fels (superieure) oktatás.

Minden község köteles, már akár egyedül, akár több szomszéd községgel

egyesülve, legalább egy elemi férfi iskolát tartani. 1843-ban 63,028 köz

iskola volt nyitva, melylyek közt 3,688 külön leányiskola. Ezen elemi

iskolákban tanittatik : erkölcs és vallástan , irás, olvasás, franczia nyelv

és számtan elemei , a' sulyok és mértékek törvényes rendszere. Hol az

er engedi ehhez járul még lineáris rajz, ének, rövid földirás és franczia

történet. A' leány iskolákban, ugyan ezen tanulmányokon kivül, varrás

és egyéb tü-munka is tanittatik. Az oktatás kölcsönös, egyszerrei, vegyes,

vagy egyéni. — 59,527 iskolát véve fel, kölcsönös módszer divatozott

1128-ban egyszerrei tanitás 44,303-ban, vegyes : 8612-ben , 's egyéni

5484-ben. Kath. szertartás volt 56,473
;
protestáns: 1077; izraelita : 115,

's vegyes : 1770 iskolában. — A' melyly község lakosainak száma túlha-

ladja a' 6,000-et, annak felsbb elemi iskolát kell tartani, hol az elemi

iskolák emiitett tárgyain kivül a' mértan elemei 's annak közéletbeli alkal-

mazása, különösen a' lineáris rajz 's földmérés, az életre alkalmazott ter-

mészettan 's természettörténet, ének, történet 's földleírás elemei is tanít-

tatnak. 1843-ban 403 ilylyen magasabb rend elemi iskola találtatott,

melylyek közöl 3 a' protestáns szertartáshoz tartozott, 's 61 vegyes, a'

többi r. kath. volt. A' tanítványok száma 19,720-ra ment. A' leányok

felsbb elemi iskoláiban ugj^anazon terjeszkedés van a' tanulmányokra
nézve. A' férfinemü tanitók és segéd tanitók száma 47,301; a' nnemeké
28,234. Minden megyében kell lenni egy elemi tanitó-képz iskolának.

1843-ban volt 79 ilylyen iskola 3012 tanitványnyal. — A' másod-okta-
tás tárgyai : ei'kölcsi 's vallástan, régi 's uj nyelvek, bölcsészet, történet,

földleírás, mathematikai 's természettudományok. 1843-ban a' közép
iskolák száma 1374 volt 69,341 tanitványnyal, ide nem számítva a' kis

semináriumok mintegy 20 ezer növendékét 's a' Collége de la Fleche 430
tanítványát. VanFrancziaországnak 49 lyceuma (melylyek a' régi királyi

collegiumok helyébe állíttattak,) és ugyan 7 els osztályú, 20 másod osz-

tályú, a' többi harmad osztályú. Ezen lyceumok a' másod-oktatás, (in-

struction secondaire) vagy a' közép oktatás (nálunk gymnasialis oktatás)

példány iskolái. Felosztatik bennök az oktatás egy elemi, három gram-
matikai, 's két humanitási évre, hol rhetorika, bölcsészet, mathésis tanít-

tatnak. A' lyceumokat követik, 's azok példájára vannak szerkesztve a'

községi collegiumok, melylyek ismét két osztályúak. Az els osztályúak
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pzcrkezcte egészei) liaöonló <i' lyccumokchoz; a' második osztályuakban
<i lyceumi tanulmányoknak cüak egy része taníttatik, 's baccalaureatust
jicm nyerliutni. 18l3-l)an volt 312 községi collegium, és ugyan 148 els,
'» H)d másodosztályú. A' collegiumokat gyakorló tanítványok száma
;)8,()n()-ra ment. Egy neme a' középtanodáknak institnUo nevet visel, hol

a' másodrend collegíumok tanulmányain kívül az oktatás azon nemére
van különös figyelem, melyly különösben az iparos osztályokat illeti.

Ilyly institutio volt 184o-ban 102, 8859 tanitványnyal. Az úgyneve-
zett /)e«5«oA;6aAi az oktatás csak négy osztályra terjed. 1843-an 914 pen-
8Ío volt, ezek közt 120 volt paplgazgató alatt, 'sa' bennök tanult növen-
dékek száma o4,o3(). A' püspökök kizárólagos tekintélye alá helyezvék
az úgynevezett kis-semin artumok, vagy püspöki másod iskolák, melylyek
száma 1 20, 's bennök a' növendékeké 18,500; évenkínt kilép belölök

0,47(5 növendék, kik közöl csak 1,378 megy át a' nagy semináriumokba.
Yaxms^í ezeu]á\'ú\ petisiók 's insfitutiók leÁnyok számára is. A' felsbb
oktatáshoz tartoznak az : érole normálé, melylynek rendeltetése oktató-
kat képezni a' tudományok különféle ágaiban. A' neveadékek szánni
80— 90. A' felsbb oktatást pedig vezetik a' facultásoknak nevezett isko-

lák; ide tartozik a' hittan, a' jogtan, az orvostan, 's a' „sciences el lett-

res''. 15 facultás van, melylyeknek székhelyei: Aix, Besaneon, Bordeaux,
('aen, Dijon, Grenohle, Lt/on, Montauhan (protestáns hittani) Montpellier,

Paris, Poitiers, Bennes, Bouen, Strasbourg és Toulouse. A' jogtanulók
évi középszáma 4180, kik közöl mintegy 1125 bocsáttatik licentiátus-

vagy doctorátusra. Az orvostanulók közép száma 1690. Orvostanra el-
készít iskola van 21; gyógyszerész iskola három, u. m. Paris, Montpel-
lier és Strasbourgban. Vannak továbbá oktató intézetek, melylyek nem
tartoznak az egyetem alá (Cours non universitairea). Ilylyenek a'

College de Francé Fárhhíin, 28 tanitó-székkel; a' nagy semináriumok,
víigy felsbb egyházi iskolák, melylyekben a' tanítványok száma 7450;
íimontaubani és strasbourgi protestáns semináriumok a' metzi rabbin

iskola ; a' párisi polytechnikai iskola, a' metzi tüzér és mérnök iskola, a'

saint-cyri, 's la Flerhe katona iskola, a' saumuri lovas iskola, ulforti, lyoni

's toulousei baromorvosi intézetek, a' párisi siket-néma iskola , 1843-bau
180 nevendékkel, 's ezenkívül 43 hasonló intézet Francziaországban,
melylyekben a' nevendékek száma mintegy 22 ezerre megy ; a' vakok isko-

lája Parisban 162 nevendékkel, kik közt 51 leány; a' szépmüvé-<zetck

párisi iskolája, ingyen tanítással, melylynek két osztálya van : a' festé-

szet és szobrászati, 's az építészeti; dijak vannak kitéve évenklntí pályá-

zásra a' festés, szobrászat, építés és zene-müvészet körében. Az els dijak

nyeri öt évre állami költségen a' római franczia akadémiába küldenek;
a' zenészeti díjak nyeri pedig három évet, szinte közköltségen, Német-
országban töltenek; a' párisi ronservatoriitiii, gymnase musical és ür-
pheon, zenészeti kíké])zésr(!. - Mint a' tudományos és uuivészeti világ

tényezi, e' helyen említendk még a' tudós társaságok, könyvtárak, és

s.'.ínházak. Az Inst/tuf öt akadémiából áll öszszesen 213 tajíJíal, u. m. l)

Academie francaise 40 t. 2) Ar. des inscripfions <•/ belles-tclres 40 í. 3)

Acíul. (les sriences (\'.\ <. 4) \cad. des beauj-arls 40 /. 5) Arad. des sci-

enccs morales el polHiques .">() t. r'zenklvül sok egyéb tudt'»s egyo^^ület
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van még Parisban p. o. a' régiség búvároké, a' fóldleirási, statistikai, geo-

lógiai, nemzeti iparbuzditó , földmivelési , kertészeti , selyem-tenyészt

mvészeti, polytechnikai , ásiai, történészeti, elemi oktatást elömozditó

egyletek, az Athenéum, a' Société philomatique, Soc. des amis des Árts,

Institut historique 'sat. Ugy szinte a' megyékben is.— Pária, a' világnak

ezen értelmi 's tudományos fvarosa , sok és igen nevezetes, gazdag

könyvtárakkal bir u. m. a' nemzeti könyvtár 800,000 könyvvel, 80 ezer

kézirattal, a' Mazarine könyvt. 100,000 könyv- 's 6000 kézirattal ; a'

Sainte Geneviéve könyvt. 112,000 könyv, 6,000 kézirattal; slz Arsenal

könyvtára, 174,000 könyv, 's 5794 kézirattal; Paris városa könyvt. 50

ezer k. az egyetemé 50 ezerrel, a' természet hist. múzeumé 25 ezerrel; a'

Conservatoire des Árts et metiers könyvtára 25 ezerrel; az Instituté 100

ezerrel, a' Louvrei , 87 ezerrel; a' Conservat. de musi([ue-é 5 ezerrel, a'

követkamráé 50 ezerrel, a' luxemburgi 22 ezerrel, a' külügyministerium

16 ezerrel, a' belügyministeriumi 14 ezerrel; a' tengerészeti minist. 20

ezerrel, a' tengerészeti dépot könyvtára 15 ezerrel, az igazság ügyminis-

terlumé 12 ezerrel, a' jogiskoláé 8000-el, az ügyvédi karé 7000-e],a'stá-

tustanácsé 5000-el, a' cassatio-törvényszéké 36 ezerrel, az orvosiskohít'

30 ezerrel, a' Sorbonneé 40 ezerrel, az invalidusoké 25 ezei-rel, a' poly-

techn. iskoláé 26 ezerrel, a' hadi dépoté, 1 9,000 könyvrel 's 8,000 kézirat-

tal; a' saint-sulpicei semináré 20 ezerrel; a' bányász iskoláé 45000-aI,

a' tüzérségé 6,500-al ; a' hid- és utász intézeté 5,000-el, a' csillagdáé

4,000-el, a' földmivelési társaságé 4,000-el, a' börzéé 6,000-el; öszszesen:

1,932,000 könyv 's 105,794 kézirat. A' megyei köz könyvtárakban pedig

van 4,4479,200 könyv 's 80,000 kézirat; öszszesen Francziaország köz

könyvtáraiban 6,411,200 könyv 's 185,794 kézirat. A' szinházak öszszes

száma Francziaország megyéiben , ide számlálva a' 2 algirit is , 322.

Egyetlenegy megye, az ardéchei, nem bir színházzal; ellenben Seine

megye 32-t számlál. Parisban 23 sziuház van, melylyek közöl 4 éven-

kint l,200,000franknyi segédpénzt nyer az államtól. A' nagyobb városok,

Rouen kivételével, mindnyájan tetemesen áldoznak színházaikra; igy

p. o. Lyon ad 60 ezer, Marseille 100 ezer, Bordeaux 130,000 frankot

évenkint. A' strasbourgi szinház pedig 1,5000,000 franknyi legátumot

nyert Apfel úrtól. A' párisi színházakban 32 ezer néz számára van hely,

's közép számmal 17,000 a' naponkénti nézk száma. 1845-ben a' párisi

szinházak jövedelme 11,462,000 frankra, az irók színpadi jövedelme

(tantiémeje) (200 iró közt o ztva) 500,000 frankra ; a' megyékben pedig

ugyanez 200,000 frankra ment. Az évenkint adott darabok középszáma
Parisban 200. A' nagy operában, (T/teaíre de la NationJ egy 5 felvonásos

opera 40 els eladásától fizettetik a' szerznek 500 fr. azontúl 200 fr;

3 felvonásos operától 340 , 's 40 eladáson túl 170 fr.; 3 felv. ballet után

170, 's 50 fr., 1 felv. ballet után 100 fr. 's 30. fr. A' Theatre de la Repub-
lique (Théátre francais) fizeti a' bevétel 12-ed részét az 5 és 4 felvoná-

sos, ugyanannak 18-adát a' 3 felvonásos, 's ugyanannak 24-ét az 1 és

2 felvonásos daraboknak. Az Odeow, Vaudemlle , Gymnase 'sat. szinte

12-ed részt fizetnek a' szerznek dijul.

Törvénykeiés. A' törvényszéki személyzet Francziaországban követ-

kez : 1) a' Conseü d'état-nvik van 40 tanácsosa, 2) a' Cassatio-széknek,
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melyly csak egy van Parisban, 4 elnöke, 45 tanácsosa, l procureur-gé-

néralja (.fügyésze) 's G avocat generálja (köz ügyésze). 3) A' 27 felebbvi-

teli torrényszéknek (Cuurs d'appel, elubb : Cour royalej 27 elnöke, 93
osztályelnöke, 636 bírája vagy tanácsosa, 27 procureur-généralja, 68
avocat-généralja 's 63 substitutja (helyettes köz ügyésze) 27 greffierje

(jegyzje). 4) a' 361 els íblyamodási törvényszéknek 361 elnöke, 95

aleluöke, 385 vizsgáló bírája (juge tl'instruction) 821 birája,361 procure-

ur génénilja, 471 substitutja, ugyananynyi greffierje; 5) 2846 béke biró,

ugyananynyi greíervel, 6) 3559 avoué (ügyvéd). 7) 8206 törvényszéki

szolga (huissier). A' hivatalos okleveleket készit nolairek száma 9846.

Az általok készített oklevelek száma 3 millió 4— 5Ü00,ÜÜ közt van. A'
cassatioszék évenkint 1700 dönt határozatot hoz; a' felebbviteli törvény-

székek eltt forgó perek száma 10,500-ra, az els foly. törvényszékek

eltt forgók középszáma pedig 198,000-ra ; a' béke birák elébe vitt

ügyeké 7l4,900-ra megy; a' bevégzett 's jegyzkönyvbe beirt formasze-

rinti perek száma 121,200; az elitélt, de be nem irtaké 34,600, az el-
leges, közbevetett Ítéleteké 31,700. Kereskedési törvényszék van 220, 's

az itt évenkint megítélt perek száma 166,220; a' csdöké 1772, mely-
lyekben a' bukási öszszeg 107,974,000 frankra megy. Vannak ezenkivül

Francziaországban az úgynevezett Conseils de priid' hommes (mü értk),

és ugyan Parisban 4, egyebütt 'ob. Ezek eltt a' kibékéltetett ügyek
száma 12,650-re, a' ki nem egyeztetteké 1240-re megy évenkint. A' bün-

tet igazságszolgáltatás körében, a' correctionel (kihágások, vagy kisebb

bntények felett ítél) törvényszékek 's az esküttszékek ítélnek.A' megyei
börtönökben letartóztatott foglyok száma 1840-ben 41 ezerre, 1842-ben

38 ezerre ment. A' maisons de detentionhsLn, melylyek száma 21, letar-

tóztatottak száma 1842-ben 18,329-re ment , kik 3,063,219 frankba

kerültek. A' öa^/íoAban a' gályarabok középszáma 1843-bau 7309-re ment.

A' költség volt 2 millió fr. körülbelöl a' mibl egyegy gályarabra kerek

számmal mintegy 300 fr. jut.

Francziaország esküttsz-ékei eltt 1847-ben, 5,857 per forgott fen,

8704 vádolttal; ezek közöl 1622, személyek elleni, 4235 pedig vagyon
elleni bntényt tárgyázott; különösen : 15 politikai bn , 108 ellensze-

gülés és sértés a' közhatalom megbízottjai ellen ; 143 hamis bizonyság-

tétel, 557 erszak és szemérem elleni merény , 19 szüle-gyilkolás, 48
mérgezés, 346 órgyilkosság, 175 gyermekvesztés , 167 erszakos gyil-

kosság, 421 sebesités, 's e' közt 141 olylyau, melylyet halál követett, 103

egyéb személy elleni bntett; továbbá :119 hamispénzverés, 'o^'l egyéb
hamisítás, 1125 tolvaj ság 's házi bírálom megsértése, 199 utirablás, 3392
egyéb qualificált lopás, 146 hamis bukás, 300 gyújtás, 530 csoportos és

erszakos éleleuirablás, 109 egyéb vagyonelleni bntény. Egész Franczia-

országban 4067 lakosra jutott egy vádolt; de míg a' pyreneí megyékben csak

10 ezerre, addig Seine megyében 1513-ra, 's Corsíkában 12721akosra egy.

A' nk száma a' férfiakéhoz képest, csekély, mint mindig. 8704 vádolt

közt csak 1424 aszszony, mintegy '

'g
(1000 közöli 64). Ugyanazon vádol-

tak közöl 1463 volt kis korú, 1330 volt 20-25 éves; 1391 volt 25— 30
éves 2147; volt 30-40 éves, 1426 volt 40— 50 éves, 641 volt 50— 60

éves, 230 V. 60— 70 óves; végre 7(5 volt70évosoii lolül. A' kiskorúak közt
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115 volt 6— 15 éves gyermek, kik csak azért állíttattak esküttszék elébe,

mert éltesbekkel voltak bnszövetségben, többnyire lopásért. 8704 vádolt

közt 4574 volt ntelen, 386 özvegy. 1204 (138 egyén 1000 közöl) élt

munkátlanságban 's biztos életmód nélkül, 7500 dolgozott rendesen, 's

ezek közöl 2294 saját rovására, 's 5206, mások szolgálatában; 3177 i'og-

lalkodott földi munkával, (szántás vetés, marhatenyésztés, bányászat

'sat.) 2439 kézi iparral; 482 kereskedéssel; 336 kocsis, hajós 'sat. 505

cseléd; 183 fogadós, kávés, csapláros; 378 végre nálunk úgynevezett

honoratior, 's olylyan, ki tökepénze kamatából élt. Az olvasni nem tudó

vádoltak száma olyly arányban állott az egészhez, mint 55 : 100 hoz. A'

vádoltak közöl 2862, tehát ',3, felmentetett, 65 Ítéltetett halálra, 226

élethoszszig tartó nehéz munkára, 1092 ideiglenes nehéz munkára, 5384

egyszer börtönre, 6 csupa pénzbirságra. A' 65 halálra itélt közöl 45

ellen hajtatott végre az ítélet , 2 öngyilkos lett. A' nyilvános kitevés

(pelengér) büntetése, öszszekötve más büntetéssel, 1049 elitélt ellen mon-
datott ki. 1847-ben a' respublikái kormány eltörölte e' czélszerütlen és

gyalázatos büntetésnemet. Az esküttszékek által elmarasztalt vádoltak

száma volt 1847-ben 4985, kik közöl csak 1363-ra vagyis: 27 száztóli-

ra alkalmaztatott egész kiterjedésben a' törvény szigora; könynyitö

körülmények miatt 3622-re tehát 73 száztóhra nézve leszállittatott a'

büntetési fokozat, a' Code pénal 463-ik czikkéhez képest. Az emlitctt

számú peres tárgyalásokon kívül hoztak még az esküttszékek 462 makacs-

sági ítéletet; ítéltek továbbá az idszaki sajtót illet 20 nem idszaki

sajtót illet 10, 's pohtikai bntényekre vonatkozó 17, öszszesen 47 efféle

perben, melylyekbe 99 váí^olt volt bonyolódva, kik közöl 69 mentetett

fel. A' correctionel törvényszékek ítéltek 184,922 perben, 239,291 vádolt

felett. Az 1846. rósz aratás , 's a' munkás osztály elszegényedése folytán

a' koldusság miatt vádoltak száma, melyly jl845. csak 3916. ment, 1847.

már 10,646. j's a' csavargóké 4074. 6231. a' tolvajoké (vol simple) 26,257-

rl 41,626-ra hágott. Ez említett vádakon kivül verés- és sebesítésért Ítél-

tetett meg 17,135; becstelenítésért 3872, köztisztviselk elleni szidalmak

's erszakoskodásért 5933;lázongásért 3137; tilos vadászat- s fegyverhor-

dásért 21834, 'sat. 1827-tl 1847-ig 1,477,787-egyén fogatott vád alá a'

közügyészek keresete által, 261,452 egyén magánosok panaszára. A' vádol-

taknak kílencz tizede erdei tulajdonsértés miatt volt perbe fogva a' correc-

tionel törvényszékek eltt. A' vádoltak öszszes száma közöl elmarasztalta-

tott 211,673; ezek közöl ismét 8545 ítéltetett egy évesnél hoszszasabb

fogságra, 134,998 pedig csak pénzbirságra; felmentetett : 24,112. Ha e'

törvényszékek eltt aránying kevés is a' teljes felmentés, annál gyakoribb

az enyhit körülmények tekintetbe vétele. Ezek is, mint az esküttszékek,

évrl évre inkább használják a' büntet codex 463-ik §-a által adott azon
hatóságot , hogy a' büntetések fokozatát leszállítsák. Az els biróságu

törvényszékek (tribunauxde premiere instance) által hozott 184,922 ítélet

közöl 8231 felebbeztetett (45 itélet 1000 közöl). A' felebbvitelí bíróságok

megersíttettek 5105 ítéletet (62''/o) ; megváltoztattak 3126-ot (38%).
Az esküttszékek eltt megperelt 8704-egyén közt 2183, az egész szám-

nak egy negyede volt ismételve vád alatt (recidivista), a' mi a' büntet
codex tetemes hiányára mutat, 's annak módosítására hívja fel a' tör-
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vényhozást. 1231 volt másod-izben , 490 harmad-ízben , 224 neo-yed-

izben, 8() ötöd-izben, 54 hatodízben, 98 ennél Is többször büntetve. Az
ismételt büntettek közt legszámosabb a' lopás, nevezetesen a' selnei kerü-
letben, hol a' fváros fekszik. A' correctionel törvényszékek eltt pedig
a' fenemiitett számból 20,929 volt a' recldivista. A' bagnok (gálya bör-
tönök) és középponti fegyelmi házak mostani rendszere nem igen kedvez
a' fogyenczek javulásának; noha a' kormány sokat tesz e' czélra. Több-
nyire tanulnak valamelyly kézmvességet, vagy tökéletesítik magokat
abban, melylyet már tudnak; kibocsáttatásuk alkalmával munkájok ered-
ményéhez arányzott pénzt kapnak kezeikbe, melyly elegend arra, hogy
belle elélhessenek, mig valamelyly rendes foglalatosságot találnak; végre,

sokan közölök olvasni 's írni is megtanulnak a' fogság ideje alatt. Az
egyszer rendri bíróságok (tribunaux de simple pollce) 286,607 ítéletet

hoztak 1847-ben. Az ellegesen letartóztatott egyének száma 82,247-re
ment. 104 közhivatalnok vétetett vád alá hivatalávall viszszaélés miatt,

ezek közt 46 maira és segéde , 36 erdei vagy halászati r és felügyel,

9 vámos, 7 postatiszt, 1 rendrblztos 'sat. A' cassatiosz>ék büntet jogi

osztálya 1411 elébe vitt kérdésben ítélt, ezek közt 543 volt bnvádi, 359
correctionalis, 136 egyszer rendrségi természet, 23 pedig a' nemzetri
fegyelmi székek határozatai ellen intézve. A' párisi rendrségi prefectura

21,991 elfogatási rendelt (a' londoni ugyanazon 1847-Iki évben 62,181).

A' megfenyített büntettek által okozott halál eseteken kivül a' közügyész-
ség 12,390 olyly halálozás körülményeit vizsgálta meg, melylyek oka els
tekintetre gyanúsnak látszott. Vizsgálat után kitnt, hogy ezen halá-

lozási esetek közöl 7529 volt olytyan, melylynek oka magának az áldo-

zatnak tulajdonitható; 3647 volt öngyilkosság, 1214 természetes rögtön

halál. Az öngyilkosságok száma évrl évre szaporodást mutat. Az öngyil-

kosok közt 2781 volt férfi (76%) 's 866 n (24%). E' számnak heted

része (698) Seine megyét Illeti. Legtöbb eset nyári hónapokban történt.

1223 megfojtotta 's felakasztotta magát, 1205 vízbe ugrott, 313 széngz-
zel ölte meg magát. Az esetek legnagyobb részének oka: rültség; azután

házi gond, szerencsétlen szerelem, féltés 'sat. Kegyelmezési eset 700 for-

dult el. A' büntetési táblázatokból mindenütt kivilágló tény az , hogy a'

büntettek kevesebbek a' a' szegényebb megyékben, 's a' gazdagság egye-

nes arányában szaporodnak. A' gazdag megyékben, hol az ipar 's keres-

kedés nagy középpontjai vannak, szegény napszámosok nagy menynyi-
sége csdül öszsze más megyékbl, 's e' számban mindazon ügyes gonosz-

tev, 's kiszolgált recldivista , ki e' nagy közé})pontokon legkedvezbb
alkalmat talál kárhozatos iparágának sikeres gyakorlására , 's a' rendr-
ség figyelmének kikerülésére.

A' ml a' polgári törvénykezést illeti a' legfbb törvényszék t. i. a' sem-
mit törvényszék polgári osztályai, t. I. a' Chambre des requetes és

Chambre civilének munkái, melylyek 1840-tl 46-ig évenkint szaporod-

tak, azóta csökkenést szenvedtek. A' Ch. des requites eltt 631 perkér-

dés fordult meg ; n Ch. civile 226 Ítéletet hozott, az öszszes egyesült tör-

vényszék pedig 11 ítéletet. A' felebbviteli törvényszékek (Cours d'appol)

eltt 1847-ben 11,002 uj ügy kezdetett; ezenkívül a' múlt évekrl 6709

Ügy maradt fen elitélend. Elvégeztek e* törvényszékek 11.837 ügyet.
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Ezek közöl 734 volt csak egy évesnél, 's 291 két évesnél régibb (a'

bejegyzés idejétl számitva). Az els folyamodásu (premiere instance)
törvényszékek sorjegyzékébe 126,051 uj per íratott bé, ezenkivül volt

56,729 régibb per, öszszesen 182,780 elitélni való ügy, 's ezek közt
89,327 sommás, a' többi rendes per. E' számból 1847-ben bevégeztetett

133,720, 's e' közt 34,630 egyezség által szüntetett meg, vagy elhagva-
tott; csak 7197 volt két évesnél, 's 17,723 egy évesnél régibb. A' tör-

vényszéki sorjegyzékekbe beirt íbiitosabb pereken kivül, melylyek a'

beirás soi'a szerint vétetnek tárgyalás alá. némelyly kevésbé érdekes, és

komolyabb megvitatást nem igényl apró peres kérdések rögtön szoktak

a' törvényszékek által elitéltetni. Ilylyon ítéletet 51,329 számban hoztuk
a' törvényszékek. A' törvényszéki elnökök 's bírák továbbá, az üléseken
kívül Is soknemü igazságszolgáltatási eljárással vannak megbízva, mely-
lyekröl az ülésben számot adnak, llyly tárgyakban az elnökök 140,253
rendeletet adtak ki. Fiusitási (adoptio) eset 105 fordult el; 59 esetben

volt a' fiusított egyén a' fiusítónak természetes gyermeke. Házassági elvá-

lasztás esete 1168 jött el, csaknem kizárólag nk által indítványozva;

csupán 94 ílylyen pert kezdtek a' férjek. 1074 esetben kegyetlenkedés,

vagy nagyobb fokú megsértés, 71-ben a" n paráznasága, 51-ben a' férj

paráznasága, 31-ben az egyik félnek becstelenit büntetésbeni elmarasz-

taltsága volt az elválás oka. 834 esetben hozatott elválasztó ítélet, 118-

ban a' kéi-elem elvettetett, 216-ban magok a' felek álltak el a' keresettl.

Javak elkülönzése 5724 esetben kéretett. Bírói eladás 17,770 esetben

eszközöltetett, 217,330,605 franknyi értékben. A' hereskedehni 220 tör-

vényszék eltt 204,749 peres kérdés fordult meg 's 195,350 ítélet hoza-

tott; ezenkívül a' rendes törvényszékek 34,938 kereskedelmi ügyben ítél-

tek ; ezen számból maga a' párisi keresk. törvényszék (melylynek 10 ren-

des, 's 16 pótló bírája van) 67, 957 ügyet ítélt, tehát többet az egész

számnak egy negyed részénél. 4762 bukási eset fordult el, 156,322,157
fr. adóssággal; e' közt 1325 a' seinei megyében. A' hékehiráh, kiknek szá-

ma 2847 volt 1847-ben Francziaországban 's kik részint bírói ülésben 's

minségben, részint ülésen kívül is, barátságos utón szoktak intézkedni,

2,312,165 idézési jegyet szolgáltattak ki; mibl egyre, közép számmal,
812 esik. Mintegy fele ezen idézett feleknek meg is jelent, 's 1,005,322
apró ügyes bajos dolog került a' békebírák ülésen kívüli elintézése alá,

mikbl 733,284 szerencsésfn azaz : a' felek kíegyeztetésével végeztetett

be (73''/(j). Rendes bírói ülésekben ugyanezen békebirák 64,593 ügyet
kísértettek meg békésen elintézni, 24,806 esetben jó sikerrel. Végre, mint
apró polgári perekben ítél els folyamodás! bírák ugyanezen békebirák
ítéltek 626,570 perben; melylyek közöl 87,684 volt feíebbezhet, de csak
4823 felebbeztetett valósággal. Végre e' békebírák elnököltek 87010
családi gylésben. A' Conseil de prud'hommes nev bírósági intézetek

arra rendeltetvék , hogy nagyobb gyárvárosokban a' gyári személyzet
közt elforduló ügyes bajos kérdéseket eligazítsák. ílylyen gyári bíró-

ság volt Francziaországban &i] , 's itélt 19,721 kérdésben. Legtöbb
dolga volt a' lyonínak , melyly az említett ügyek negyed részét itélé.

Végre, 9814 valóban hivataloskodó , nem csupán czirazetes közjegyz
(notaire) 3,582,997 hivatalos oklevelet szerkezteit Francziaországban

Vj k hm. Tár. Hl. köt. 29
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18-17 í'uiytán , luibül egyre-e<;yre 365 , tehát az év luindeii uupjára

egy-'^ST J"^-,

y^allás. Jótékony inlv::)Cle,li. Elismert vallásos szertartások Francziaor-

szágban : a' róni. katii. a' protestan.s, és az izraelita. A' kath. Franezia-

ország 80 egyház-inegyér(! (diuec-csis) vau elosztva, 1,') érsek, 's Q>^) püs-

pökkel, 3350 lelkészszel, kik közöl h')A: el*»') osztályú, 207 másodosztályú

az els fizetésével, 's 229 másodosztályú 2!),000 segéddel, 's 0700 vica-

riussal, 681 kanonokkal. — Ni eongregatiók vagy zárdák száma 1840-

beu 1743-ra n)ent, ezek közöl 242 volt betegápoló, 302 tanitó; 1172

mindkett együtt, végre 27. juelylynek czélja csak szent ábrándozás 's

viszszavonulás (maison de reíiige, de eontem[)lation). A' protestánsok

száma mintegy 900 ezeríC megy Francziaországban , kiknek két harmada
kálvinista, egy harmada lutheránus. Az izraelita cultus 8 nagy synagó-

gával 's eonsistoriununal bir, melylyek mindegyike egy frabbi 's 4 laicus

tagból áll, kivévén a" párisit, hol 7 világi tag van.—Az elterjedt szegény-

ség íV)lsegitésére nagy szmww jolckonysági hicatíilok (bureaux de bienfai-

sance) vágynak Francziaországban felállítva , melylyek száma 1844-ben

75y9-re ment. Kzen hivatalok bevétele, nagyobb részint önkéntes aláirá-

sokra lévén alapitva, bizonytalan 's változó. 1844-ben 13,557,836 fran-

kot vettek be, 's ezt kiosztották 900 ezer szkölköd közt. A' párisi

e' nem intézetek közéj) szánunal 1,200,000 frankot vesznek be, melylyek

egy része végrendeleti hagyomány. Ezen intézetek felgyélése alatt beirt

szegények száma Paris 12 kerületében mintegy 75 ezerre niegy. Van
Francziaországban 1338 Ispotály , melylyek évi jövedelme 53,632,992

frankra megy. A' párisi isj)otályok rendes évi jövedelme 14,524,298

frankot tesz; a' kiadás 1841-ben 14,814,253 frankra ment. A' lelenczek

száma o4,000-re megy évenkirt 1 millió született között. Van számukra
144 lelenczház, melylyek közöl 90 van ellátva helylyel a' kitett csecse-

mk számára. A' 12 éven aluli lelenczek öszszes száma Francziaországban

123,394, kik közöl 17,871 tartozik a' selnei megyébe. Ezen gyermekek
Francziaországnak , melyly ket anyai gondjai alá vévé, (!• 707,829 fr.

kerülnek (e' közép öszszeg egy-egy lelenczre 80— 82 fr.). A' zálogházak

(Mont de pitié) száma 46, melylyek 26 megyében feküsznek; tökepén-

zük 49 millió fr.;évenkint kikölcsönöznek 60 milliót. 5 közölök egészen

ingyen kölcsönöz, némelylyik pedig bizonyos csekély öszszegig (p. o. 5

frankig) ingyen, azontúl kisebb nagyobb kamatra p. o. az angersi csak

l percentet vesz ; a' párisi 9 pcentet.

Közvagyon, közjöcedelem
,
pénzügy, Francziaország lakosainak öszszes

jövedelme meghaladja a' 12 milliárdot. Ebbl egy fre mintegy 335 frank

jutna , de a' felosztás, természetesen, igen egyenetlen. A' kényelmesen

élhet családok , melylyek az öszszes népességnek mintegy harmadát
teszik, a' jövedelmek kétharmadát élvezik. A' gazdag osztály, melyly a'

népességnek körülbell egy századrészét teszi , tizenöt századrészét birja

az öszszes nemzeti gazdagságnak. A' népesség egy harmada bir a' közép

jövedelemnél nagyobb jövedelcnnael , 's élvezi a' köz nemzeti gazdagság-

nak uiintegy negyvenkét század részét; a' néjjosség két haruuida pedig a'

közép jövedelemmel sem bir , 's az öszszes nenizeti gazdagsái]* negyven

hArohió/.ázad részében osztozik. Do ez utóbbi O'^ztályzatnak egy harmada.
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azaz : aT népességnek ^/22"6tl ré»ze, vagyis : mintegy 5 millió l'ranczia 35
millió közöl a' jövedelem minimumára , és 1,950,000 a' szükségesnél is

kevesebbre van szoritva. A' koldusok száma 75,500. A* jövedelmek egyik

forrása : az ingatlan földtulajdon. A' fenébb emiitett 52 millió hectar föld

következleg van az adózók közt elosztva: 11 millió hectar olylyan, többé

kevésbé vagyonos tulajdonos kezében van , ki azt maga mveli , 's igy a'

földtulajdonos jövedelmét a' mvelnek hasznával egyesíti. Ezen osztály

körülbelöl 800,000 családot foolal maoában. 8 millió hectar haszonbérlk
által mveltetik, ezek száma mintegy G00,000; 15 millió hectart kis majo-

rosok , vagy parasztok müveinek fele haszonra; 9— 10 milli(') hectar , 3

millió szegény és szükséggel küzd tulajdonos közt van apró részecskékre

eldarabolva, kik, hogy megélhessenek, napszámban kénytelenek dolgozni

mások földein, vagy valamelyly mellesleges kézmvességet gyakorolni. - -

6— 7 millió hectar községeké, 's leginkább parlagon fekszik. A' földíulaj-

don jövedelme , raelyly meghaladja a' 2 milliárdot
,
jelenleg 20G millió

egyenes adót visel. A' 7,144,000 épületnek (melyly közt 130,000 gyár,

malom 's egyéb ijjarépület van) tiszta jövedelme 7— 800 millió közt van,

's ez után jelenleg 78,500,900 fr. adó fizettetik, 's ezenkívül 36,500,000 fr.

ajtó- és ablakadó, öszszesen 115 millió, vagyis a' felvett jövedelemnek 15

percentje. Az ingó tkék jövedelme 760 millió frankra megy, 's ebbl a'

betáblázott kölcsönök (mintegy 10 milliárd) kamatai 500 milliót a' státus

által fizetett jövedelmek 259 milliót , a' megyék 's városok által tett köl-

csönök kamatai 10 milliót tesznek ki. A' bankok , vasutrészvéuyek 's

egyéb pénzügyi és iparvállalatok jövedelmei 115 millióra mennek. A'

hivatalos fizetések 280, a' nyugpénzek 57 millióra számittatnak. Az ügy-
védek, orvosok , tanitók névjegyzékei, 's az irók és mvészek hihet szá-

mának felvétele szerint , mintegy 120 ezerre lehet tenni azon egyének
számát, kik tudományuk 's mvészeti képességk után élnek. Ezen szám
mintegy 230m.-nyi évi jövedelmet húz, mibl középszámmal 1900— 2000
frank jut egyre. A' nagy és kis gyárosok 's kereskedk száma 1,345,000-re

megy. Ide tartoznak : a) az ipar 's kereskedés mintegy aristokratiája, a'

bankárok, váltóügyvivk, 's ezekhez tartozó segédegyének, melyly osztály

9— 10,000 személyt foglal magában, b) A' gyárok 's iparvállalatok tulaj-

donosai, kik körül csoportoznak a' meghatározott fizetéssel ellátott segéd-

egyének 's mechanikai ügyvivk. Ez osztályhoz tartozik 150,000 szaba-

dalmas , 's ezek közt mintegy 40 ezer gazdag 's hatalmas gyárúr 's ipar-

vállalkozó, c) A' boltosok 's részletes kereskedk, nyolcz osztályban. A'
jövedelmi adó alapjául szolgáló évi tiszta jövedelem megy öszszesen

12,040 millióra.

Az 1849-iki budget szerint a' kiadás öszszege 1,572,571,069 frank; a'

bevételé 1,411,723,017 frank. A' kiadásból közadósság fedezésére ment
455,143,796 fr. , a' különböz ministeriumok költségeire 882,057,325 fr.,

az adó 's közjövedelmek beszedése- 's kezelésére 155,265,320 frank. Az
egyenes adó jövedelmezett 426,040,014 frankot , a' nyilván könyvekbe
igtatás, bélyeg és domainek 234,098,296 fr. ; a' vám és sói 56,823,000 fr.;

a' közvetett adók 287,696,000 fr. , erdk 's halászat 27,072,100 frank ;

posta 49,876,000 frank. A' kiadás 160,839,062 frankkal haladta túl a'

bevételt.
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Részletesen : frankba

A' nemzeti gylés került . • 8,362,688

A' végrehajtó hatalom 1,245,600

Igazságügyi tárcza 26,460,230

Külügyi tárcza 7,241,367

Közoktatás és ciiltus 62,818,213

Belügyi tárcza 128,951,534

Föklmivelési és kereskedési tárcza 17,385,823

Közmunkák ministeriuma 157,746,633

Hadügyi tárcza 346,319,558

Tengerészeti tárcza 119,206,857

Pénzügyi tárcza , 15,927,110

Még részletesebben az egyes tárczák körébl :

A' törvényszékek kerültek 20,765,578

A' külkövetek 's ágensek 3,697,800

Az egyetem . . . , 17,910,452

A' katholikus cultus 38,917,983

A' nem katholikus egyházak 1,389,584

A' szépmüvészetek 4,295,766

Az elitéltek tartása 7,150,000

A' földnaüvelés 's erdszet 6,184,278

A' gyárak 's bel- és külkereskedés 7,216,000

A' turdk 's egészségügy 587,875

Az utak 's hidak . . .' 37,265,000

Hajózás 31,100,750

A' vasutak 74,788,750

Bányák. _
40,000

polgári középületek 5,130,593

A' gyarmati tengerészet 20,313,210 aat.

A' jövedelmek részletei pedig következk :

Föld- és telekadó 281,274,204

Személyes és ingó utáni adó 60,113,740

Ajtó- és ablakadó 35,655,470

Patens-adó 48,190,340

Enregistrement, betáblázás 's a' t 179,424,000

Bélyegadó 29,206,000

Eladott domainek 3,091,316

Behozott árúk utáni vámjövedelem 91,313,000

Gyarmati czukor '• 35,000,000

Kiviteli vám 2,066,000

Hajóvám 2,847,000

Dohányjövedelcm 120,000,000

Lporjövedelem 7,371,000

Levéljövedelem 44,829,000

Pénzküldemények utáni jövedelem 1,210,000

Személyszállítási jövedelem 2,802,000

Algir jövedelme 12,825,000

Indiai jövedelem 1,050,000
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Gyarmatok (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réu- frankba
nion sziget) jövedelme 5,676,134.

Hader. A' franczia tengerészet 1844- bon számlált 2 admiralt, 10 alad-

mirált, öszszesen ]6o2 tengerésztisztet, 900növendéket és 24,120 matrózt;
volt öszszeseu 303 hajója, ezek közt 61 gzhajója, 56 szállító hajója;
épülésben 74. A' tengerészet költségei 1841-ben 125,181,434 frankra
mentek. Francziaország öt tengerészeti kerületre oszlik, melylyek fölött

meganynyi hadi kiköt 's tengeri város uralkodik , u. m. : Cherbourg,
Brest, Lorient, Eochefort és Toulon. A' cherbourgi kerületbe tartoznak
a' cherbourgi, havei és dunkerquei alkerületek, 's a' dunkerquei , calaisi,

boulougíiei, st.-valeryi , havrei, dieppei , honfleuri, roueni, f'écampi, cher-
bourgi, houguei , caeni kikötk. A' brestihez tartoznak a' bresti és saint-

servani alkerületek , 's a' bresti, quimperi , st.-brieuci, morlaixi, paimpoli,

granvillei , st.-maloi , dinani kikötk. A' lorienti kerület alkerületei :

Lorient és Nantes; itt vannak a' lorienti, vannesi , aurayi, belle-lslei, le-

croisici
,
paimboeufi , nantesi kikötk. A' rocheforti kerület alárendeltjei

a' rocheforti , bordeauxi és bayonnei alkerületek következ kikötkkel :

Marennes, Noirmoutiers , Sables, La Rochelle, Ké , Oleron, Rochefort,
Saintes , Royan , Blaye , Pauillac , Libourne , Bordeaux , Lángon , Teste,

Dax, Bayonne , Saint Jean de Luz. Végre a' touloni kerület alkerületei :

Toulon, Marseille 's Corsica; Narboune, Agde, Cetté, Arles, Martigues,
Seyne, Toulon, Ciotat, Saint-Tropez , Antibes , Port Vendres, Marseille

kikötkkel. A' februári forradalom eltt 1732 tengerésztiszt, ezek közt
154 tengeri tüzértiszt, 17 teng.gendarmtiszt, 723 teng. gyalogtiszt volt a'

franczia tengerészetnél ; ezenkívül 3284 tüzéraltiszt s köztüzér, 15,400
altiszt 's közkatona 3 tengeri gyalog ezredben ; állott a' flotta 8 lineahajó,

12 fregatt, 40 korvett, 64 gzhajó, 's 250— 60 apróbb hajóból; ezenkivül

8 lineahajó, 8 fregatt, 8 hadi korvett 's 6 gzös volt kiköti szolgálatban.

A' gzárazi hader, a' februári forradalom után, uj szervezés alá vétetett.

A' forradalom eltti állapot következ volt: 9 marschall, 76 general-

lieutenant, 137 general-major valódi vagy rendelkezés alá es szolgálat-

ban; 61 general-lieutenant 's 108 general-major tartalékban; 2199 tiszt-

bl, 25 légióból vagy 87 companiából, 's egy zászlóalj korz voltigeurökbl,
öszszesen 15415 emberbl 's 11,144 lóból álló vezérkarral. A' gyalogság
állt 65 sorezredbl, 22 könyny gyalog ezredbl, 5 zászlóalj Orléans-
vadászokból, 2 fegyelmi zászlóaljból, 's 1 zászlóalj ouvrierbl , öszszesen

170,161 ember; a' lovasság 2 ezred karabinier, 10 ezred vasas, 12 ezred
dragonyos, 8 ezred lándsás , 12 ezred vadász, 8 ezred huszárból, 's ide

számítva a' lovasnöveldét , öszszesen 51,665 ember 's 42,571 lóból. Volt
továbbá 14 ezred tüzérség, vagy 32 lovas- 's 16 gyalog üteg; egy ezred
hidász, 10 század ouvrier; öszszesen 25,547 ember 's 11,300 ló ; 3 ezred
mérnök (genie) egy század ouvriervel, öszszesen 5923 ember ; a' katonai
kocsis testület 2080 ember; végre 8 század veterán altiszt, öszszesen 4956
veterán. E' hadseregen kivül , melyly belföldi várakban 's állomásokon
volt elosztva , Algirra jutott 11 tábornok , 40 intendáns, 11 tüzér- 's 33
mérnök-törzstiszt, 760 gendarm, 10 ezred sorgyalogság, 3 ezred könny
gyalogság, 5 zászlóalj Orléans-vadász, 1 ezred znáv, 10 fegyencz század,

5 század ouvrior, öszszesen 33,965 fnyi gyalogság. A' lovasság állott 4
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ezred afrikai vadászból \s :? ezred könyny lovasságból 6724 emberrel 's

(^394 lóval; a' tüzérsóg 8 lovas- '8 (i gyalog ütegbl, melyly a' hidászok-

kal 's ouvrier-kel együtt iJ?;")!* embert 's lHo7 lovat számlált a' mérnöki
toí!t ; 6 utász-compánia , 3 e.'^cadron train 's az ide tartozó ouvrier-k lét-

száma 7432; végre a' 2 ezre<inyi idegen-lcgio 532() ember. A' fegyver-

tárak 's e-várak eovremásra évenkint48 ezer lfeffvvert , hOOO kardot, 10

ezer sznronyt, 2r)0 öntött ágyút 's ugyanaiiynyi mozsarat, (500 sisakot,

320,000 kilönietre löi)ort szolgáltattakV

Kereskedés. Franeziaország öszszes kereskedése gyarmataival 's a' kül-

hatalmakkal 1848-ban , bevitelt *s kivitelt öszszeszámltva, 2015 millió

franknyi hivatalos értékre ment . tehát az 1847-diki számhoz képest 599
milliónyi, vagyis : 23" ^,-nyi esckkonés mutatkozott. 1848-ban azonban az

evalvationak más, az 182G-ikitól különböz módja állapíttatván meg, az

ujabb evalvatio szerint a' fraticzia kereskedelmi esere éi-téke csak 1645
millióra megy. — Ama' kitett 2015 milliónyi öszszegbl 862 millió jut a'

bevitelre, 1 153 millió a' kivitelre ; 's a' tengeri kereskedésre 1441, a' szá-

razföldire 578 millió számittatik. A' két kereskedési ut tehát azon arány-

ban áll egymáshoz, mint 72:28-hoz. A' tengeri kereskedés 1441 milliónyi

mozgalmából 7 12 millió, vagy: 49*^ „jut a' nemzeti franczia hajókra, 's 729
millió , vagy : 51",, idegen hajókra. A' gyarmatok közöl az Antillák,

Cayenne 's Reunion sziget 5** „-al vesznek részt az általános kereskedés-

ben: egyéb birtokok, Algírral együtt, 7^* (,-al: a' halászat 1** „-it tesz ki.

Francziaországnak kereskedelmi mozgalmában a' külhatalmakkal és saját

gyarmataival következ sort tartanak ezen hatalmak : északamerikai egy.

államok, Anglia, Sehweicz, Belgium, Sardinla, Spanyolország, Németor-
szág, Oroszország, Törökország, melylyek öszszesen az egész kereskedés

71"/o-ját foglalják el. Ezután jnek : Brasilia, NémetaltV)ld és Sioilia 5" „-

nyi contingenssel. A' gyarmatok közöl maga Algir 4' ," „-al vesz részt,

a' mi e' gyarmatot hetedik helyre teszi a' fontossági sorozatban. A' többi

gyarmatokra mintegy 5*^
„ jut, 's a' f')lösleg feloszlik a' fold többi országai

közt jelentesteién kisebb részekben. Nevezetesen : az egyesült államoktól

vett árúk értéke: 127 millió, holott 1817-ben 160mil. volt; a' kevesbedés

tehát 20"/(, ; Sch weiezból vett Francziaország 105 millió árút (1847-ben
106 m.); Belgiumbf'd 93 milli()nyit (1847-ben 150 m., a' csökkenés tehát

38"/i,-nyi) ; Sardiniából 68 milliónyit (1847-b. 90 m.); Angliából 56 millió-

nyit (1847-b. 109 m.) ; Oroszországból 41 milliónyit (1847-b. 111 m., tehát

63°/o csökkenés) ; Néraetorsziíg áll a' hetedik helyen 42" o'^J' csökkenés-

sel ; Spanyolország 32 milliónyi árút adott (1847 b. 50 m.); Töiökország
25 milliónyit (1847-b. 98 m.); ang<»l India végre 21 milliónyit 's Német-
alföld 19 milliónyit. K' tizenegy enditett hatalom tehát a' beviteli keres-

kedésnek 73'Vo-ját igényli magának. Reunion , Guadeloupe , Martinique,

Saint-Piérrc és Michelon, és ( írande-Péche, az indiai angol birtokok, Séné-
gal, Algir 's franczia Guyana (fontosságuk szerint sorozva) ugyanazon
kereskedésben 8"/o-al vesznek részt , melyly az 1847-diki aránynál nem
csekélyebb. Azon hatalmak közt , melylyek a' beviteli általános kereske-

désnek még nem emiitett 19"„-jában osztoznak, nevezetesen Chili érde-

mel emlitést , nudylynek küldeményei, 1844 óta folytonos növekedésben.

1848-1)1111 túlhaladták a' iMuillitW, (Jhina, CoclMiu-hiiia i^s Ocoinia bevittde
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csaknem egyenl Chiliével, 's folytonos öregbedésben van. — A' franczia

kikötkbl is^agybrittanniába küldött árúk értéke 232 nílllio ; az egyesült

északamer. államokba 100 m. ; Sehweiczba 1)8 m., melylynek fele belföldi

piaezról ; Spanyolországba 83 m. 's ebbl 61: in. franczia árú ; Belgiumba

7(5 m. , ebbl 66 m. franczia árú; Németországba 44 m.; Törökországba

29 m. 's közte 12 m. franczia portéka; Brasiliába 27 ra. Az Algír által a'

fvárosból vitt árúk értéke 1847-ben i)7 nu , 1848-ban pedig H'.\ millióra

ment, mibl 73 m. volt honi készítmény. Az általános beviteli kereskedést

képez 862 m. franknyi értékbl az ipar els szükségi anyagaira esik 482

millió, mibl ismét 374 m. jut a' nemzeti ipar táplálására ; selyemre 180,

és ebbl a' fr. selyemre 174 m.; olajra 5 és (5 mill. ; fára 19 és 20 millió;

gyapjúra 20 és 1(5 m. , lenre 5 m. , nyers rézre 3 és 7 millió 'sa't. — Az
1153 milliónyi kivitelbl 37() millió jön a' természeti terményekre (1847-

ben 3()0 m.) 's 777 millió a' gyártmányokra (1847-bcn 911 m.) A' halá-

szatra kiküldött fegyveres hajók metr. 412,431 mázsa halászati czikket

vittek haza. — A' franczia rakhelyekbe öszszesen, 184.S-ban, 8,064,974

metricus mázsa árú érkezett, 497 milliónyi értékben; holott 1847-ben

15,743,578 metr. mázsa 789 milliónyi értékben , mibl 7,678,604 mázsá-

nyi, 's 292 millió értéknyi, vagyis : 49 és 37%-nyi különbség tetszik ki.

A' nagy rakhelyek közöl Paris és Marseille 52%-al, Lyon 39"/,,- al, Nantes

327o-aÍ, Havre 20" o-al; Bordeaux pedig csak 6%-al részesült e" csökke-

nésben. Legnagyobb csökkenést mutattak minden árúk közt : a' gabona,

'Hielyly 7,470,7(37 mázsáról 847,523-ra, 's 192 milliónyi értékrl 22 mil-

liónyira ; a' gi/armati czukor , melyly 1,172,074 mázsáról 677,760-ra , 's

70 millió értékrl 41 milHóra; a' selijein , melyly 12,786 mázsáról 72 < 6

mázsára, 's 67 millió értékrl 40 millióra; az indigó, melyly 16, 860mázsá-

ról 7209-re, 's 34 m. értékrl 14 millióra szállott. Az átmeneti kereskedés

számai következk : küls termékek 351,976 mázsányi teher (1847-ben

769,471 mázsa); az átszállított külföldi árúk értéke 207 millió. Legtöhb

szállíttatott Schweiczból (az egésznek 427o-ja) , Belg'umból (K>V2%),
Sardiniából , Angliából, Németországból (egyenkint 9— 10" „). Es ismét

legtöbb szállíttatott ílszakamerikába (az egésznek 29^0-ja), SchAveiczba

(24"/o), Angliába (14" J. A' Schweiczból szállított árúk leginkább pamut

és selyemszövetekbl, sajtból, elkészített brbl és érczmüvekbl állottak;

Amerika fleg pamutot 's zsírt adott , szöveteket , órákat , késnemeket
kivánt; Anglia mindenek felett selymet nyert, 's vasat, gyapjú és pamut-

szöveteket
,"

indigót 's dohányt küldött. Francziaország tengeri keresk.

mozgalma a' külfölddel és saját gyarmataival 26,514 hajót foglalkodtatott,

öszszevéve az indultakat 's érkezetteket, a' vitorlásokat 's gzhajókat. E'

hajók 3,146,000 tonnát bírtak , 's közölök 13,194-en lobogott franczia

nemzeti zászló; az utóbbi tiz év alatt a' hajók száma kevesbedett ugyan,
' de azoknak súlytartalma növekedett; 1847-rl 1848-ra azonban a' hajók

száma is 31-el szaporodott. A' fr. tengeri hajók száma 1848 dec. utolsó

napján 14, 235-re ment , 670,146 tonnával; e' közt 118 gzhajó 13,152

tonnával. A' franczia tengerészet az angolhoz 's amerikaihoz képest igen

nagy hátrányban van. A' tengerészek többe kerülnek , ugyanazon mun-

kához több egyénre van szükség; a' hajók aránylag csekélyebb szolgá-

latra képesek, 's kevéí^ tonnaerejüek. A' hajózási versenyben Francziaov-
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szag anyuyira liátrii maradt , hogy klkütuil)t'ii az idegen hajók mind
számra , mind teherre nézve kétszeresen multák felül a' franczia hajókat.

A' parti hajózás l«48-ban (í4,0l>7 kis hajót foglalkodtatott , 2,441,227
tonna teherrel, 's 2()i),3()0 hajóssal. — T.

Franczia bank. Az egymás után következ, változó évek viszontag-
?ágai nagy belblyással vannak a' bankok helyzetére "s mködéseire.
1846-ban az élelmi szerek drágasága , a' gabonanémüek nagy menynyi-
ségének behozatala, Igen tetemes hatást gyakoroltak a' fr. bankra is. 172
milliónyi tartalék érezpénz vétetett ki rögtön a' bankból, 's 45 milliónyi

ezüst rudat kclle vásárolnia , íleg Londonból. Ugyanezen évben a" bank
üzlete 172() millióra emelkedett. 1847-ikévmartiusán a' fr. bank 2,142,000
évi fizetést adott el az orosz kormánynak mintegy 50 millió frankon. E'
milliók a' külfiildnek, tle vett gabonáért tartozott öszszegek letisztázá-

s;;ra fordíttattak. A' kereskedelem megszabadulván ezen adóságtól, uj

lélekzetet von; a' vállalatok és üzletek szemlátomást szaporodtak. 1848-
l)an kitörvén a' forradalom, rögtön megváltoztatá az ország arezulatát.

Senkiseni volt a' hirtelen kipattant eseményre elkészülve ; természetes
tehát, hogy nagy zrzavart okozott az üzletekben 's vállalatokban, a'

helyzet bonyohklott, félelem ragadta meg a' lelkeket, 's az érezpénz
özönnel folyt ki a' bankból, és eltnt. A' fr. bank, nagyobb rázkódás nél-

kül esett át az 1815-ki 's l8.)0-ki eseményeken, és akkor semmi változás
sem történt folyamának szabályszerségében. De az csaknem lehetetlen,

hogy hitelintézet szilárdul elleuálhasson a' politikai "s egyszersmind a'

társalmi, soclalis forradalom viharának. A' fr. bank azonban bátran állt

ezembe a' fenyeget veszélylyel, 's folytatta fizetéseit. Néhány napi szél-

csöad után kettzve Ion a' crisis ereje. A' bank által ez idben a' pénz-
ügymlnisteriumhoz benyújtott tudósítás számot ad a' veszély ellenében
megkísértett crködésckrl. ,,Február 2(i-ától mart. 15-eig tehát tizenöt

hétköznap alatt a' bank Parisban 110 milliónyi öszszeget escomptált, 125
millióból menynyivel a' kincstárnak tartozott, viszszafizetett 77 milliót,

ezenkívül a' kincstár rendelkezése alá bocsátott 11 milliót a" megyékbeli
rögtön szükségek fedezésére. Ezenkívül 43 milliót escomptált azon tizen-

négy városban, hol fiókbankokat tart, 's fentartotta a' munkát és keres-
kedést 'sat. A' Parisban tett escomptok által gátolni igyekezett a' roueni,

havrei, lillei, orleansi 'sat. bankok fizetéseinek fclíuggesztését.A'bevétel, a'

mondott napok alatt, 140 milióról 70 millióra szált alá. Ujbeváltási helyek
nyittattak, hogy a' szolgálat gyorsittassék : mart. 15-kén több mint 10
millió érezpénz fizettetett ki, 's az nap estéjén niár csak 50 millió volt
hátra Parisban ; ha a' váltani kivánók tolongása tart, st növekszik, a'

bank kevés id alatt meg lesz fosztva minden érczpénzétl 'sat." Mellöz-
hetlenül szükséges volt a' segítség: de mi módon ? — fizetéseit megszün-
tetni 's llcpildálni legkönynyebb 's legkényelmesb lett volna , és ha csak
saját érdekét tekinti, kétségkívül ezt tévé; de a' bank magasb kötelessé-
geket akart betölteni. A' bank H([uidatiója legnagyobb zavarba hozta
volna az ipar-vllitgot; mi lett volna a' kereskedk- 's iparosokból az
CBComj)tok folytatásanélkül? hogy lehetett vobia rendesen fedetni a' száz-

ezernyi munkások napszámát , kik a' lováros ezer meg ezer múhelyébon
táboroznak? tanácöOb Icttvolnft-e a' különben i« tömi>lt piaezra 's utczákra
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íízni ki a' napszámosok nagy tömegét, kiket a' gyárosok ekkorig, habár
áldozatokkal is, csakugyan képesek voltak ellátni , de a' bank fizetései-

nek felíügesztése esetében, kénytelenek lettek volna elbocsátani? Parisnak,

nielyly kenyérért 's húsért kiáltott, nmlhatlan szüksége volt készpénzre;

a' katonákat 's tengerészeket, a' mozgó nemzetrséget fizetni kellett, 's

a' ,,nemzeti mhelyek" napról napra népesedtek, 's végre már 100 ezer

embert gyjtöttek öszsze kebelükbe. — A' kormány nem sznt meg
mködni 's kész pénzt igényleni a' közélet folytatására. Az adónak e'

napokban lassú és rendetlen bejövetele roszul felelt meg a' pillanat szük-

ségeinek. Az érczpénz forgalma csaknem egészen megsznt, 's annak
teljes hiánya azonnali feloszlással és zavarral fenyegette a' közigazga-

tást. Csupán a' bank szolgálhatott még érezpénzzel, 's a' „status ratio'*

azt parancsolá, hogy annak forgásba adása fel ne fggesztessék. Mart.

15-ikén éjjel rendeletet adott ki a' kormány, melyly a' bankjegyeket tör-

vényes pénznek nyilvánitotta, 's a' bankot ujabb rendeletig a' beváltás

kötelességétl felmentette. De mivel a' be nem váltható bankjegyek el

szokták Yeszteni hitelket , ugyanazon rendelet, szorosb határok közé

tévén a' bank jegy-kibocsátást, a' forgalomba bocsátandó jegyek maxi-
mumát 350 millióban szabta meg, egyszersmind a' bank állapotát heten-

kint közzé tétetni rendelte a' Moniteurben, végre 100 francos szelvények

kiadását engedményezé. Az 50 és 25 francos jegyek kibocsátása eltilta-

tott, melylyek könyitették volna ugyan az apróbb szerzdések fizetését,

de egyszersmind erösebben /ösztönöztek volna az érczpénz kivitelére,

melylyet viszsza kellé tartani Francziaországban 's újra elbujtatni a'

rejthelyekbl. A' feladás nem az volt, hogy az érczpénzforgalom helyébe

pusztán csak birodalmi forgalom állittassék, hanem hogy a' bankjegyek
törvényes és rendszeres beváltása a' bank jelen volt vagy közelebb

reményJhet tartalékainak értelmes és óvatos felosztása által szabályoz-

tassék. A' bank felmentetett az érczpénz-kiadás kötelességétl, fölváltás

utján, hogy képes lehessen a' kincstárnak és az iparnak saját forrásai 's

menynyire lehet a' sürget szükség arányában, érczpénzt szolgáltatni.

Ezen nehéz, és bizonytalan siker feladatnak becsületesen felelt meg a'

fr. bank.

A' megyei (departameutal) bankok egyesültek a' franczia bankkal
(Banque de la Francé). Ezen esemény helyes raegitélésére, szükséges

némelyly elzmények ismerete. Az els törvény, melyly a' bankkal fog-

lalkodott (24 Germinal, an XI.) szabályozván a' resp. VIII éve óta Pa-
risban mköd hitelintézet szerkezetét, megengedte a' kormány által fel-

hatalmazott helybeli bankok (banque8locales)felállitását. A' második szer-

vez törvény (april. 22-iki 1806) 'saz 1808-iki császári parancs az egység
mellett maradnak, 's csak egy középponti bank, és annak alá rendelt fiók-

bankok fenállását engedték meg olyly városokban, hol a' kereskedelem
igényei ilylyenek szükségét éreztetnék. Ez idben nem voltak még sem
helybeli bankok,sema'franczia banktól függ fiókbankok.Ez utóbbi rendszer

csak a' császárság utolsó éveiben kisértetett meg, de sikeretlenl; a' bank-
jegyek nem akartak diszleni azon városokban, hol az assignáták emléke-

zete még elevenen fenmaradt ; a' kereskedés, a' tengeri háború által nyo-

matva, aléltan lievert;a' lillei, roueni, lyoni fiókbankok hát megszüntettek
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181 o 's lSl7-bcii. Ruiicii, a* fiókbankhivatal helyett saját helybeli bankot
kívánt 's nyert ; 1818-ban pedig Bordeaux és Nantes. Ezen intézetek

igen teng életet éltek, 's tizenhét év folyt el uj kísérlet nélkül. 1835-ben
Lyon és Marseille kaptak kedvet hasonlóra. A' franczia bank pedig a'

maga részérl 183()-ban két fiókot nyitott, Rheimsban és St. Quentinben;

st késbben, egym:ís után, tizenhárom ilylyen fiókintézetet alapított.

Lille, Toulouse, Ilavre és Orleans elsbbséget adtak a' megyei bankok-

nak, 's ilylyeket iíllitottak. így történt, hogy a' respubl. Xl-ik évebelí 's

az 180(í-iki törvények, egymás mellett mködtek az országban , 's a'

kereskedés f helyeinek ilyly ellenkez rendszabályok általi elfoglaltatása

sokféle bajt és nehézséget szült. A' helybeli bankok nagyobb része,

ertlen szerkezet lévén, meghajlott a' vész pillanataiban, míg ellenben

a' Ban(|ue de la Francé súlyosan érezte azon mködések kárait, melylyek

felett nem ellenrkiklhetett. Az általa nyilatkoztatott öszszeolvasztási

vágy roszul fogadtatok; a' helybeli bankok féltékenyen ragaszkodtak füg-

getlenségidéhez. 1848 niMrtiusán, a' vidéki bankokat illetleg olyly kor-

mány-rendelet adatott ki, miszerint ezeknek jegyei ne l)irjanak törvényes

pénz erejével azon megyén kívül, hol a' bank felállíttatott; öszszes forgal-

juuk netovábbja 102 millióra határoztatott. Ezen rendelet elégtelensége

kevés nap alatt kivílágult. A' csupán helybeli bankjegyeket nem lehete

megyék és megyék 's tá^•oles vároviok közti fizetésekre használni; az

üzlet raeoakadt, 's a' dolg^ok helvzete szenvedhetlenné lett. Azon szükség,

hogy a' helybeli bankok a' nagy fr. bank fiókjaivá változtattassanak at,

mind inkább éreztetek. A' dolog roppant nehézséggel járt, mert a' bank-

részvények értéke igen különböz volt, 's az evalvatio, csak megközelít-

leges igazsággal is, csaknem lehetetlen. A' fr. bank részvényeinek keleté

ez idben folytonos és pedig igen nagy ingadozásnak volt kitéve. Egy
részvény 1848 januárján 3220 frankot ért; martiusban, a' bank újra meg-

nyitása után, már csak 2400-at: mártíus végén llO-et, april 10-én csak

OfiO-at; april végén ismét 1400-at. Azonban hatalmas közérdekrl

lévén szó, a' fr. bank igazgatósága nem kételkedett saját magán érdekeit

koczkáztatni, kicserélte az ismeretlen menynyíségeket más ismeretlen

menynyiségekért, de azon tudattal, hogy e' kicserélés neki tetemes vesz-

teséget okoz. Ha a' bank részvények 1847. értékeit veszszük, ez évben

a' Banque de Francé részvényei 8200 frankot értek, holott a' roueniek

csak 2(i00-at, a' bordeaiixlak 2200-at, marseílleiek ll»00-at, hnvreick

1300-at, orleansiak 1200-at 'sat. és csupán a' lyoniak állottak magasab-

ban, mint a' nagy bank részvényei, t. í. 3700-on. Ha ezen értékek szerint

számíttatik a' banknak azon vesztesége, melylyet az öszszeolvasztás, 's a'

részvények kicserélése által szenvedett , az nem kevésbre megy, mint

27,210,000 frankra. Ezen számítás 1818 mártiusán elvesztette alapját , de

a' veszteséo- hihiitsétre a' IV. bankra nézve méu, nagvobb lett, mert némelvlv

vidéki bankok részvényei ez idben epén semmi áron sem keitek. A bank

a' közhaszonban keresett kárpótlást, 's jutnbnazva Ion a' közönségnek

teend hasznoH szolgálntok niWrkedése által, níelylyekre » víiléki bankok

i>sz«/e()lvad;lsa által képessi' tétí'tctt. .\z 1818. april. 27-iki 'n máj. 2-ki

korttü'iny rcndchitek, nicgcrtisitvén a' Ban(|m' de la Francé és a' vitleki

bunknk k(>zöll kötött szcrzdésí'kct, 23,.{r>(),()(W) lVankk(d neveltek m'
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középponti bank tökéjét, 's 350 millióról 452 millióra emelték a' kibocsát-

ható bankjegyek menynyiségét. a' középponti banknak engedményezett

öszszegliez toldván a' 9 megyei banknak engedményezett 102 milliót. Az
igazgatás és forgalom egysége, a* fi(')kbankok kölcsönös számlái, a' közép-

pont által a' fiókbankokra 's e;?5ek által ismét Parisra intézett lábra szóló

utalványok kényelmes és gazdaságos kezelése kiszámithatlan elnyt nyúj-

tott a' kereskedésnek és iparnak. A' bank, igy megersödvén, sietett

magának ezüst rudakat szerezni, 's szerzett is, bár nagy áldozatokkal,

mintegy40 milliónyit. A' kormánynak 's párisi közhivataloknak több mint

100 mííüó , frankot szolgáltatott. Ezenkívül a' fvárosi forgalomba, az

élelmi szerek megszerzésének 's a' napszámok fizetésének könynyitésére,

158,650,000 franknyi öszszeg készpénzt öntött, segédbankjai utján szinte

52,650,000 franknyi hitelt nyitott a' kincstárnak, sürgs esetekben tele-

grafi utat haszmilva. Ugyan e' segédbankok 201,630,000 frnyi érczpénzt

szolgáltattak a' megyékben az iparnak 's kereskedévsnek. Oszszesen, mar-

tiustól kezdve, 506 milliónyit, ezüst pénzben. A' bank, sok nehézséggel

küzdve bár, de dicséretes kitartással, eljutott azon pontra, hogy az ércz-

pénz-forgalmat elegend táplálékkal láthatá el. A' mártius 15-iki rende-

let czélzata nem csalatkozott. A' bank nemesen viselé magát a' pillanat-

nyi pénzügyi zavarba jött nemzet fváros, és közintézetek irányában. Az
államnak több izben adott kölcsönt, és pedig egy évre kamat nélkül;

adott továbbá Paris városának 10 milliót, a' seinei megyének, 's Marseille

városának 3 milliót, a' párisi kórházaknak 1 milliót 'sat. Oszszes kölcsö-

nei, mikkel a' sürget közszükségeken segitett, 260 millióra mennek. Tul-

lépte önszabályait, hogy segíthessen a' közügyön. Hyly esetekben külön

töi'vény szentesitette a' szabályellenes szerzdéseket. A' forradalmat

követ els hónapokban, az ipar és kereskedés tetemes és gyors segélyt

igényelt, martius 6-tól jun. 24-ig közel fél miliárdnyit forgattak ilyly

czélra a' bank 's annak segédhivatalai, jun. 24-l július végéig pedig 176

milliót. Ez által nagy bajok elztettek meg, melylyek komoly veszélylyel

fenyegették a' respublikát. A' bank hazafias érzelemmel segité a' kor-

mányt mindazon intézkedésekben, melylyeket ez az ország akkori állapo-

tában szükségeseknek tartott ; hathatós részvéttel gyámolitá az úgyneve-
zett „Cow/}ío^V ;iaííowa/"okat , melylyeknek feladása volt a' kereskedést

's ipart hitellel segíteni (mart. 7-ikí rendelet)! a' nemzeti raktárakat;

Havrenek 18 milliót adott kölcsön ; a' párisi építések folytathatására,

hogy az azoknál dolgozó napszámosok munkája meg ne sznjék , 5 mil-

liónyi hitelt nyitott ; sok ezer adósa ellenében a' legnagyobb kímélettel

viseltetett. A' segédbankok vagy fiókok (succursuales) száma jelenleg 25.

Egy részvény utáni osztalék 1848-ban 75 frankban határoztatott meg.
Frapezía irodalom. A' roppant kiterjedés gazdag kert minden

egyes virágának méltánylásába e' helyen nem bocsátkozhatván, csak az

ujabb fr. irodalom általános jellemzésére 's egyes kitnségekre szorítko-

zunk. Az ujabb id politikai izgatottsága nem volt kedvez a' valódi

bens becscsel bíró irodalom fejldésének Fraiicziaországban ; 's ha a'

franczia sajtó statistíkája, küls kiterjedésre nézve, nem mutatott is sze-

gény erednaényt, az e' kori termények nagy része nem igen tarthat szá-

mot irodalmi nmgasb jelentségre. Nagy erk 's tehetségek nem hiányoz-
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tak , melylyek a' taljK\ik alatti vulkános fold daczára is folytonosan

teremtf^nok, de tereintiiR'nyeik többnyire a' kor vulkános természetétl
kölcsönöztek sajátságokat. Mint a' napi hangulat változékonysága hozta

magával, melyly a' franczia közállapotokat jellemzé, az irodalom is fleg
csak a' nap hangulatai számára kezdett dolgozni Francziaországban , 's

mélyebb és tartósb hatásokra ritkán számolt. Azonban tagadhatlan,hogy
különösen a' költészetben, épen ezen csatlakozás a' politikához 's politi-

kai pártharczokhoz igen sok sajátságost és jeleset teremtett. Egészben
véve mégis nincs a' legújabb franczia irodalomnak meghatározott jelleme,

mint volt p. o. a' 10, 's 17-iki századi fr. irodalomnak a' povsitivum utáni

törekvés, az érzületnek a' hitben gyökerezése 's a' classicus formákhozi

pedáns ragaszkodás, és a' 18-ik századi irodalmi korszaknak bizonyos

philosophiai szabads^ellemüség,— hacsak magát azon izgatottságot 's in-

gatagságot, a' jöv felé feszült vágyakat 's várakozást nem veszszük alap-

jellemének, melyly benne mutatkozik. Az öszszes franczia szép irodalom
's mvészet nagy változáson ment át a' romanticismus gyzedelme által,

azonban nem aaynyira saját és nemzeti anyagok azok, mik a' legújabb fr.

irodalom- 's mvészetben a' forrongó elemeket képezik, mint a' müveit
külföld szellemi gazdagságának 's irodalmi kincseinek mindinkább terjed
átvétele. Különösen a' német 's angol szellem utánoztatott a' költészet-

ben és Schiller, Hojfinan . Bijron a' franczia ifjúság kedvencz olvasmá-

nyai lettek; azonban e' törekvés még nem vergdött tisztaságra, 's a' fr.

költk, a' németek 's angolok kedélyes, képzeletdús és humoristicus irás-

jnódjának utánzása közben bizonyos vonagló modorba estek, 's e' mellett

ki sem kerülhették, hogy az elsajátitott 's utánzott tárgyakat a' nemzeti

jiolitlka 's pártoskodás szineivel ne ékesittsék, miáltal azoknak nagyobb
népszerséget szereztek. A' franczia romanticismus, eredeti jelentésében,

nem egyéb volt, mint a' franczia ifjúság pártja, raelylynek a' fr. nyelv 's

irodalom emancipatiójára irányzott törekvése ezen nevet nyeré. Az iro-

dalmi állapotok zrzavarához járult még a' st. simonista 's késb^ socia-

listico-communisticus iskola, melyly vallásos-politikai-bölcseleti rend-

szere által a' társadalmi mveltség, értelmiség 's iparviszonyok teljes át-

alakitására törekedett. A' restauratiót közvetlenül követ korszak igen

sok munkát hozott a' könyvkereskedésbe, 's fleg kitnt az elbbi század

Íróinak, különösen az akkori philosophiai iskolának gyakori öszszegyüj-

tése , 's újra nyomatása által. Napóleon alatt alig-alig jelent meg Rous-

seau és Voltaire számos munkáiból uj kiadás, holott a' Bourbonok visz-

szahelyezése óta tiz különféle kiadásai láttak világot a' franczia szellem-

irány e' két antipodesének, gazdagok és szegények számára, többé 's

kevésbé diszes és drága kiadásban. A' politikai mozgalmakban beállott

szélcsönd, vagy inkább az elfáradtság, 's a' jelen és legközelebbi jÖM)

irányában! elkedvctlenedés, annál élénkebb foglalkodásra bírták Fran-

cziaországot fényes irodalmi múltjával. Montesquieu , Hiiffon, Fontenfllt\

Barthclénn/, MarmotiteL HossuvL Fénélon, IHiIrrot, és ismét fíarine, Mo~
lirrc, Lafonldinr t('ibb kindást ('rtck, fVíltig luyki'itctü íiszszt's kiiuhisok-

biiii, mclvlyek iiz(')ta niiis irodalnitikban is divatosokká h-ttek. A' teremt
ifodalonibeli uj mozgalom "s ti'»rekvés, melyly vagy a' jelenkor állapotai-

ból morité tárgyait, vagy a' jiívend elébe dolgozott, flog a' drámai é8
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lyral költészetbl indult ki. És itt klváltkép a' romantika egy, 's a' politi-

kai satyra más oldalról valának azon elemek, melylyek a' franczia költé-

szet ez uj felszökellését részint ápolák, részint annak formáivá lnek.

Ezen uj költi (romantikai) iskola feje mindenek eltt Hugó Victor, kihez

csakhamar hasonló irányú , kitn költk nagy számmal csatlakoztak,

mint Sainle-Beuve, Alfréd de Vigny, Dumas Sándor 'sat. A. romantikai

iskola költeményei , mig egy részrl a' nyelvet szabadabban kezelték,

egyszersmind a' valódi élet hü és kíméletlen tükrei akartak lenni,

mig a' pedáns classicismus a' való életet nem ismeré , 's nagyszer

színpadi erények élettelen ábrázolataira pazarolta dagályos szóvirá-

nyait 's épen ebben áll a' románticismus müveltségtörténeti befo-

lyása , hogy mélyebb életköltészetet törekedett teremteni , melyly a'

valóság gyökei'éu csügg 's valóban emberi motívumok által ragadja meg
a' nemzet szivét. Ezen fiatal költk azután elfoglalák a' divatos költészet

egyik fmezejét, t. i. a' bn és borzalom festését, és pedig a' tái-gyalás-

nak akkorig luHatlan szabadságával , 's ezáltal erkölcstelenség vádját

is vonák magokra, melyly azonban magasabb szempontból tekintve, alap-

talan. A' fr. romanticismus fejldési menetét részletesen feltalálhatni a'

Dubois által kiadott Globe lapban. A' pártelcmektl megtisztult roman-

ticismus Hugó Victorhan. érte el magasságát 's fénypontját, bár ez sem

egészen ment az iskola árnyoldalaitól, milylyenek : a' feltalálás termé-

szetlensége 's a' compositio szÖrnyetegsége , monstrositása. O a' költészet

szabad szellemét korlátozó classicismus ellen mind termékeny elméje

tömeges müveivel, mind éles kritikájával viselte a' gyzedelmes háborút.

Ezek mellett a' fr. irodalom elbbi szakában, 's más politikai hangulatból

kintt drámaírók is , bár a' romantikai iskola által szoríttatva, szinte na-

gyobb munkásságot kezdtek kifejteni. Delavigne Kázmér a' Parisban nagy

tetszéssel adatott ,,Marino Faliero^' után csakhamar versben irt öt felvo-

násos tragoediáját, Xl-ik Lajost, 's a' ,.Les Enfans d'Edouard"ot követ-

kezteté. Delavigne ftulajdonai : correctség, arányos kidolgozás, józanság,

melyly elegáns formákban lép fel, emelkedett dictio, melylyek neki nagy
közönséget nyertek. Mint vigjátékiró is kitn les Comédiens, l'école de

Viellards "sat. vígjátékaiban. Soumef, a' classikai és romantikai iskola

közt ingadozva, de mégis inkább az utóbbi felé hajolva, sok lelkesülés-

sel, de itt ott hamis pathószszal irt Jeanne d'Arc, és Saí//tragoediái által

lett nevezetessé. Legújabban Ponsard tnt ki nemes styl Lucreciája és

Corday Charlotteja által. Lamartine e' mezn nem boldogult. Paris fszin-

házai számára Mazéree . Melesville , Mercille, Duval, Lebrun, Picard,

Gosse, Gozlan, Piát, Brazier, Ancelot 'sat. voltak a' legtermékenyebb szin-

költök, kik részint kitn vaudevilleket is irtak. Azonban a' költi tehet-

ség mozgékonyságára, 's termékenységére nézve mindezek hátra maradtak
Seribe kimerithetlen tolla mögött, ki most is fáradatlanul irja könynyed,
többnyire csekéljf-belbecscsel biró, de élénk és jó kedv vaudevillejeit,

vígjátékait, daljáték szövegeit, melylyeket részint egyedül, részint modo-
rába betanított költökkel társaságban ir, 's melylyek t már igen gazdag

emberré tették. Seribe már 1830-ban kiadta már akkor nyolcz kötetre

men színdarabjai gyjteményét, dolgozó társainak ajánlva, 's ezáltal elis-

merve azon irodalmi associatio rendszerét , melylynek darabjai tarka
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külünbfék'ségüket köszönik, "ö mely által rendkiviili teiiuékeiiyííége leg-

alább uiegfogliutó lesz. Seribe nem sokat tördik az irodalmi pártokkal,

's nem kérdezi, classikai vagy romantikai iskolához tartozik-e, a' mit ir;

követi a' kor kedvencz irányát, a' divatos elegáns satyrát, melylynek
mindent feláldoz. Ellesvén a' politikai 's társas világ minden pártjainak

nevetséges oldalait, 's találó élczczel korbácsolván mind valamenynyit,

elvtelen sokoldalúságában mind meganynyit jól nmlattatá, 's igy magya-
rázható , hogy darabjai a' legnagyobb sikert vivták ki, 's Parisból Eu-
rópa minden szinpadára átültettettek. Müvei némi közép fajt képeznek

a' régi, most már csak a' classikai iskola kevés mveiben, jelentéstelenül

teng szabályszer franczia comoedia , 's a' divatos drámai úgynevezett

példa beszéd-játékok közt, melylyeket fleg Lerlerc Tivadar hozott 3

kötetes ,,Prorerbes dramatii] iies"jai által sznyegre. Ezen példabeszéd-,

vagy köznapi életbéli darabok, a' valóság legegyszerüebb bonyodalmain

alapulva, rendesen csak egyes élethelyzetet vesznek fljladatul, melylyet

minden töi'ckvés nélkül valamelyly keresett drámai hatás után, egészen

a' köznapi élet természetességében adnak el, míg ellenben Seribe, a' Pro-

cerbes-ek jellemének 's kidolgozási modorának könynyodségét 's feszte-

ienségét szinte felhasználván, más részrl mégis, terveinek kiterjedtebb

's figyelemgerjesztÖbb alkotása, 's jellem- és erkölcsrajzainak nagyobb
sokfélesége által akar közeliteni a' régibb tartalmasb és becsesebb vigjá-

tékhoz. Kitnbb mvei a' több száz közöl: Bertrand et Haton (a' Selyem-

árus); la Cameraderie ; Un rerre d'eau (Egy pohár viz) Une chaine

(Láncz) a' Uágalom'síxt. melylyek szinpadunkon is adatnak.— A' franczia

romantikai iskola drámairól fleg 's csaknem kizárólag a' tragoediára 's

komoly drámára adták magokat, 's a' franczia uj romanticus szinjáték

legfényesb képviselje a' tehetségdus Hngo V., ki a' nyelvnek a' gondolat,

'h a' költészetnek a' való élet általi emancipatiójára törekedett, 's valódi

költi maggal biró, és az olymp magasb regióiból származott természet.

Elször (\rom:ioell-]é\'e\ lépett föl, de a' melyly a' classikai iskola pártjá-

nak dühös üldözése miatt fel nem kaphatott. E' drámájában elhatározot-

tan döntötte le az aristotelesi hely 's idöegyeséget, 's annak helyébe vál-

tozatos valóság életdús gazdagságát adá , melyly azonban itt még elég

nyers alakban mutatkozik. Cromwellje elébe b elszót adott, vallomást

tévén a' romantikai aesthetikát illet elveirl. Két év múlva következett

Hernuni, melyly 1830. adatott a' Theatre Francais színpadán, 's az ellen-

séges párt ármánykodása daczára, olyly túlnyomó tetszéssel fogadtatott,

hogy kevés id alatt ötvenszer kellé ismételni. E' diadal, melylyet e' darab

a' közönség kedvezésébon kivivott, elhatározónak lászott lenni a' roman-

tikai iskula elismerésére nézve. E' dráma egyesíti magában a' költnek
erényeit 's ái*nyoldalait. A' nyelvnek 's eszméknek legvirágzóbb dúsgaz-

dagsága 's magas páthosza , a' szenvedélyek legmerészebb 's ragyogóbb

kifejezése minden jelenetben mutatkozik, de hiányzik a' számoló józan-

ság, a' terv kiszáuútása , a' szinpadismoret. Huyo 1'. következ drámá-

ját, Marion Delurmet az akkori belügyi minister Labourdonnaye letiltotta,

do a' költnek 6000 fninknyi évpénzt ajánlott, mit azonban ez nem foga-

dott el. Következtek azután Borgia Lucretia, Le roi .s' aiiniae , mA\\y
izinte betiltatott, Angéla, Tinlor Mária 's legújabban Les Burgrartt drá-
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mái. (1. Hugu K. rumantikai iskola.) Dumas Sándor drámai müvei nagy

részében szinte a romantikai iskolához tartozik , de itt ott a' classikai

formát tartotta meg, mint p. o. Saracenjében. Igen sokat irt, 's a' sok közt

sok siláuyat, (1. Dumas) de sok természeti ervel bír, 's ha nincs is sza-

bályosan müveive, ha itt ott elvtelen 's erkölcstelen és nemességtelen

is, de több eredeti lelkesülés, tragikai er 's alkotó phantasia van drámái-

ban , mint a' legtöbb fr. drámaíróéban. Színpadunkon is megfordultak

müvei : a' neslei torony, Howard Catharina; Stockholm, Fontainehlau et

Romé (Monaldeschi) ; Theréz, Saracén, Anlony, Belle-Isle Gabriéla 'sat.

Vitet dialogisált történeti képei, mint p. o. ,,Barricades''- 's az „Etats de

Blois", melylyekben nevezetes történeti id-pontokat drámai alakban ad

el, egyszersmind a' történetírás és költészet mezejére tartoznak, 's jeles-

ségük által nagy tetszést vivtak ki. Hasonló Mérimétöl a' „Chronique de

1672'-. Ezen költ azonban a' drámaírás terén is munkás és kitn volt,

noha a' színpadra nem sokat tekintett, hanem képzel erejének egészen

szabad szárnyat engedett. Vigny Alfréd jelesba' regénj-ben, minta'drámá-

ban. Drámái közt legjelesb „La Maréchale d'Ancre"'

A' drámán kivül a' lyrai költészetben is uj és sajátságos teremtésre

törekedtek a' franeziák, 's pedig nagy sikerrel. Már Stael aszszony, Cha-
teaubriand, Bernurditi Sl. Fierre , 's egyéb régibb írók nyelvén 's szelle-

mén is határozott átmenetel látható a' romantícismusra. Chateaubriahd

szelleme különösen a' romantikai törekvés leggazdagabb bányája volt, 's

minden legitimisticus ábrándjai mellett is, a' fiatalság kedvencze ma-
radt. A' fr. romanticismus els idszaka annál több táplálatot talált

Ckateaubria7i4hai\, mert akkor még a' középszázadi royalístícus szellem

mutatkozott a' törekvések közös alapvonásául, 'sa' romanticismus koránt-

sem volt egyesülve a' szabadelmüséggel. Csak a' júliusi forradalom után

bújtak ki a' fr. romanticusok ezen középszázadi burokból , 's lettek a' fr.

nemzeti mveltség szabad elemévé. Chateaubriand öszszes munkái a' júliusi

forradalom óta 1831-ben Laí/focahiál jelentek meg 28 kötetben. Az uj

romantikai iskola legszebb terményei közé tartoznak Lamartine költemé-

nyei, (Méditalions Harmoniea reliyieuses el poetiques 'stb.J melylyek lelke-

sült és ihletett ábrándozást lehelnek; Hugó Victor Ódái, Balladái, Chantes de

crépuscule-jei, „Orienfales^-jai '%„Feuilles d'Automne^'jai 'sat. a'lyrikának

igen nemes, valóban költi virágai, melylyek bbájos bimbókként fejlet-

tek ki a' zavaros idk viharában. Rugó dalaiban a' legszelídebb 's legmes-

terkéltlenebb érzelem, a' gondolatnak komoly nyugalma, 's fleg olyly

kedélytisztaság szól, melyly a' legjótékonyabb benyomást hagyja hátra.

E' nagy költkhöz egy seregi" itjabb 's kisebb nagyobb tehetség költje
csatlakozott a' romantikai iskolának a' lyrikában, bár Viennet , Guiraud,

's fleg Baour Lormian 'sat., melyly utóbbi élesen támadta meg a' roman-
ticisraust „Salyrúiban, ersen kikeltek ellenök. Igen kitn az ujabb
franczia lyrikában az uralkodó politikai satyrai irány, melyly a' restaura-

tio ideje óta fleg a' szeretetreméltó Beranger által született meg. Sem a'

classikai, sem a' romantikái iskolához nem tartozva, dalaiban egészen, 's

valódilag nemzeti szellemerCt 's kellemet mutat, 's a' Bourbonoktól ismé-

telve tapasztalt üldözés, miszerint a' költeményeiben találtató izgató 's

gUnyofl elem miatt többször bíróság elébe állíttatott 's el is ítéltetett, csak
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eloniozJiták müveinek terjedését. Beranger a' legmigyobb népkoltö, ki-

nek dalai egész Francziaországban zengenek, 's a' nép ajkain ugy, mint

szivében élnek p.o. a Sénaleur, Roi il'Vretol '.sat. Fjgy költ sem fejezi ki

olyly liiven a' franczia népiséget, minden árnyolataiban, mint , ki nem-
zete szellemét egész könynyüségébcn, kcllemében, rngékonyságában adja

viszsza. (1. Beranger) Metszbb jellem a' politikai- satyrai költészet

Bartlialemy verseiben , ki Mery költtársával a' Villeleidet 's egyéb vig

hsi költeményeket irt, a' szabadelmíí satyra éles ostorával csattantván

a' korviszonyok közé; st hetenkint megjelen gunylapot is alajntott Ne-
mesis czimmel, késbben azonban politikai hittagadová lett. Barbier Ag.

„Janibes^' yiúhim a' satyricus lelkesülés heve szól, melyly a' jelenkor mély

elkorcsulása feletti haragból származik, 's gyakran szegletes és bizarr

alakban nyilatkozik. Viennet politikai levelei szinte tolvék élességgel 's

harapós satyrával. Tle van a' Philippide hsköltemény is , melylyben

Ariostot utánozza. Az éposban kísérletet tettek még Parceral szinte

Fülöp August király életével; D'arlincourt a' ,,Caroleide-e\;" FabreAug.

„La Caledonie"\sú, melylyek azonban csakhamar elfelejtettek. Creusé, de

Lesser szinte Ariostot vette elpéldányul Table ronde, Amadis des Gau-

les, Roland lovagénekeiben , miket eredetileg ,,La cheralierie'-' általános

czira alatt kötött öszsze. Nevezetesb uj költök még „Desaugiers, Debraux,

Desbordes- Valmore , Mercoeur Eliza, 'sat., természetes költk Jasmin

fodrász; Jean Reboul nimesi pék; Moreuu könyvnyomtató 'sat.

Legtermékenyebb 's miveltebb a' franczia szépirodalomban a' regények

mezeje, melylyek többnyire szinte politikai pártszint viselnek, vagy leg-

alább valami a' korviszonyokban kitnt választuak alapul. Általában

pedig a' legújabb franczia regények olvasása közben, a' tulságok orszá-

gában találjuk magunkat, hol nem ritkán a' legtorzabb 's lázasabb álom-

képekkel találkozunk, st többnyire erkölcsileg aláásott földön, melylybl

az életnek csak ragyogó ábrándképei teremnek el, valóság és tartósság

nélkül. Azonban ugyanazon regényektl melylyekben az erkölcsi elkor-

csulás legmagasb foka mutatkozik , nem lehet megtagadni a' jellemfestés

kitn érdemét. így p.o. Bahacnak regényeiben (Peau de Chagrin, Cön-
tés bruns, 'sat.) az eltorzult képzelet szilaj szökellései közt, csodálatra

méltó jellemz tehetséget találunk. Legsikerültebb ábrázolatai e' kedvelt

Írónak a' ,,Scénes de la vie privée^' és Scienes de la vie parisienne, mely-

lyek a' franczia életet, aláásott 's bensleg feldúlt állapotában mvészileg

ecsetelik. E' szerz korunk társalmi romlottsága regényírójának mond-

ható, 's azt, mit a' francziák legújabban ,,phisiülogiúk" neve alatt any-

nyira müveitek , igen sikeresen ültette át a' regényirodalomba , t. i. a'

társas állapot legkisebb részleteibe beható azon bonczmüvészetet, melyly

minden társadalmi illusiókat megsemmisít , 's a' társaság testét egész

meztelenségében , minden nymbusából kitakarva , mutatja fel. Ilyly

modorban irta p. o. a' „phisiologie du mariage"t. ^lint philosophini

regényíró is megkísérté erejét a' „Romans et Contes philosophiijues"him.

(1. Balic). Vele igen rokon tehetség Jules Janin , kinek els müve, a'

,,Femme guillotinée'', sajátszersége 's csodálatos alkata által egész

Francziaországban nagy hatást idézett el. Következ novellája ,,La

confestiou^^ olyly megragadó '« jeles rajz, melyly méltó votélytilrím Huyo
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Vidor „Le dernier jour d'un condamné" cziinü rokontárgyu müvének.
Késbbi nagyobb regényei, mint a' forradalmi korszakhól vett ,, Barna r>e"

'sat. szabályszerbben vannak dolgozva. (1. Janin) Rayniond Mihál ha-
sonló modorban fleg párisi életviszonyokat fest, töredékes, de io-en er-
teljes vonásokkal. Legkitnbb mve ,,Lapidarisía Dániel történetei''.

Mig ez emiitett regényírók a' társasági és politikai élet közepében kere-
sik fel a' borzalmast, a' megrázót : addig ismét mások a' természet jele-

neteibl választottak hasonló hatásra számított tárg3^akat. így Sue Jen,
míg legújabban nagyszer socialisticus irányú regényeit nem kezdé irni,

hajmereszt tengeri képek, tengeri kalózok viadalai 's egyéb hasonló a'

legélénkebb ecsettel festett ábrázolatok által akart borzadást idézni el
az olvasóban. Salamandre, Alar Giill, Plick et Plock 'sat. nagyon olvas-
tattak. (1. Sue). A' szellemdus Hugó Vidor is ez irányban mködött Bug
Jargal 's Han d'lslande regényeiben, hol a' borzasztó, kísértetes, véres az

uralkodó elem. Sokkal jelesebb ez enditetteknél ,,Nofre Dame de Paris"
regénye, melylynek magas szépségei vannak, a' nélkül, hogy bevégzett
szépmünek neveztethetnék. Különös szenvedélylyel rajzolja itt Hvgo a'

középkor építészetét, 's ezen szenvedélye Rajnai útleírásában (le Bhin)
is uralkodó. Mint psychologiai regény, legkitnbb Hugó munkái közt

a' „le dernier jour d'un condamné'' (1. Hugó). A' regényes iskola köve-
ti közöl alig kísérté meg valaki több szerencsével a' regényírást, mint
Alfréd de Vigny. Fmve : Le cinq mars'' nem ok nélkül magasztaltatik,

mint remekm. „Stello" regényében Slerne és Hoffniann modorát icryek-

vék öszszeolvasztani. De Vigny igen nemes költi szellem ; müveit lélek

mélység, élénk képzeldés 's fleg példás tisztaságú , ragyogó nyelv jel-

lemzik. Az angol 's német irodalom ismeretének befolyása látszik mvein,
p. o. a' ,,Consultations du dodeur noir" Hoífmannra emlékeztet. Megkí-
sérté Shakespeart is bevezetni Francziaországba, 's Othellot átdolgozá,

de Shakespeare nem való a' francziáknak. (1. Vigny) Paul de Kock, a' gri-

settek regényírójának sikamlós, ledér regényei Pigaiilt Lehrun azon
könynyed, zabolátlan modorát követik , melylybl ez már kiöregedett; 's

természetesen igen nagy olvasó közönséggel bírnak (1. Kock). A' többi

legolvasottabb jelenkori fr. regényírók Nodier Károly, e' sok oldalú, 's

magas tehetség író, ki a' fr. irodalom csaknem mindegyik szakában
sikerrel dolgozott (regényei : Le peintre de Salzbourg, Jean Shogar, The-
rese Aubert, Trilby) ; D' Ariin court, Jacob , ki legelször „Soirées de

Walter Scott" munkája által lett ismeretes, Delatouche (legnevezetesb

müve : Fragoletta); Mermlle, Souiié, Alph. Royer, Louis de Ménard, Mari-
mé , Marchangy, Marville, Lacroix, P. de Musset, Arnould, Deléduze,
Corbiére, Masson, Ludiet, León Gozlan, Alph. Karr, Souvestre, Piganlt-
Lebrun, Ch. Reybaud. Xavier de Maistre, mindenek felett pedig a' ter-

mékeny Dumas Sándor 'sat. A' regényirodalom jelenleg legdúsabb termé-
nye a' fr. sajtónak, 's olyly szélesen átfogó alakra fejldött, a' melyly
képes mindennem korirányokat felvenni 's viszszatkrözni. A' socia-

listicus regényrl , melylyben George Sand (Dudevant marquisn) 's

ujabban Sue Jen neve ragyog, külön szó van e' czikk végén, a' fr. socia-

listicus irodalom ismertetésében. Beszélyeket, novellákat, egyszersmind
bírálatokat 's ismertetéseket a' nngy lapok tárczái kimerithetlen bség-

Ij fi. Ism. Tár. III. köt.

'
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ben közlenek, miben Jules Janiit, E. Guinot 'sat. a' mesterek. A' novella-

írók '3 Írónk száma csaknem végtelen. — Szinte a' lapok tárczái 's folyó-

iratok szoktak kózleni érdekes utlképeket , erkölcs és szokásrajzokat is,

melylyek azután külön kötetekben is kiadatnak. Ide tartoznak : Jouy,

Jay, Buzin, Stendhal, Sanlo Dominyo, L. Viardot, Marmicr, Jacquemont,
Welsli, Haitssez, Ih-nueqitin, iliaho, Grcroult , Cornille, Vulery, Mercey,

Galloy , Cusline marquis, "sat. Erkölcs, szokás és népélet rajzokra olyly-

kor több iró is egyesül, 's igy származtak azon érdekes gyjtemények,
mint p. o. ,,Le lirre de cent et un'' Les francuis peints pur eux-niemes,

Les rues de Paris (LurinctCÁ) La grandé ville (Kock vállalata); In hircr

(i Paris és Ine été ü Paris" (Jul Janintól) ,,Les aninidux peints par eux
ménies" „Les petiles niiseres de la vie huniaine" Un autre monde 'sat.

mindnyájan pompás képes kiadások, a' kimerithetlen Grandrilletoi illus-

trálva.

Átmenve a' t'ranczlák tudományos törekvéseire, mindenek eltt a'

torténetirás mezeje az, melyly jeleneteinek különfélesége 's gazdagsága
által figyelmünket magára vonja. Fleg Francziaország középkorának 's

nj korának története dolgoztatott kitn buzgalommal 's elszeretettel,

és ennek számára dus anyagok kerestettek el. Az „Acadeniie des inscrip-

tions et helles-letres" folytatta a' még múlt században elkezdett roppant

történettani gyjteményeket, a' ,,Historiens des Gaules et de la Francé''

's az „Ordonnances des rois de Francé'^ czimüeket. A' munkás és vállal-

kozó Guizüt Francziaország régibb történetíróinak gyjteményét adá, több

szerztl származó fordításokban (Collertiun de niémoires relatifs á Vhis-

toire de Francé) történeti és irodalmi jegyzetekkel kisérve ; irta továbbá

a' civilisatio 's az 168S-iki angol forradalom történetét, melyly utóbbit

legújabban Somsich Pál fordított magyarra. Mint Guizot a' régiebb, ugy
Buclion a' késbbi franczia történetírókat , mint Monstrelet , Froissard

'sat. adá ki ,,Collection des Chroniques natiunales" czim alatt. A' st.

mauri benedictinusok.
, „Art de rerifier les dates"'- czim munkája is uj

kiadást ért, '3 kitn történetírók, mint Lacretelte, Marchangy 'sat. segéd-

hatásával korunkig folytattatott. Ezen 's egyéb hasonló jeles elmuká-
latokra támaszkodva kezdé meg a' szellemdús Sismondi Francziaország

történetét, kimerít nagyszer terv alapján. Sismondi ezen, mint minden
egyéb munkájának is férdemc, hogy mindenkor a' torrásokból merítve,

a' tények eladásában sohasem vezetteti magát eldei által tévútra, 's

népek és egyesek történettani felfogásában mindenkor az emberiség és

igazság mérlegét alkalmazza. Diifau is Francziaország történetével fog-

lalkodott, folytatván a' Velly, Yillaret és Garnier által elkezdett 's 30
kötetig folytatott nagy munkát. Kitn monographiák sem hiányoztak

a' franczia történetekbl. Mignet a' Ligue 's a' forradalom történetét adá,

Lacretelte a' vallásos háborúkét, Capefigue Fülöp Augustét, a' Regenssé-
gét, Mazarin- Kichelieu- és a' Liguéct, és a' júliusi kornuínyét. Tgen jeles

történetim a' Valols házbtíll burgundi herc/cgck históriája BarentetóX,

melylyet a' chronlkák bMMi de érdekcsen elbeszél hangján irt meg.
T/iierry Ayosf. Anglia normannok általi mcglKulultatásának szerzjétl
,, Lettrés sur l'histoire de Francé ; Gnizottól Ismét ,,Essais sur l'histoire

de Francé'' jeh.'ul niog. Antiiielil, Gallais , Urnri Martin, Monteil szinte
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Fi'ancziaország közöns. históriáját, Félix Bodin, Theophile Lavallée, Ba-
retté pedig annak rövidebb kivonatait ii'ták , végre Montlosier. Depping,

Michatid , Sainte- Aulaire , Thibaiideau egyes részeit. A' forradalom

egész történeti irodalmat teremtett; megirták azt Mignet 's Thiers-en

kivül Félix de Conny legitimista szellemben; Armand Marrasl, és Dupont
forradalmi szellemben; még inkább t'ööeí; nyugodtabb tollal Virien. Nagy
anyagböséget gyjtöttek öszsze e' korból Hoitx és Buchez (Histoire par-
lamentaire de la revolution franc. 40 kötet). Napóleonról irtak Seguren,

's Bignonon kivül Gourgaud. Arnaut és Jay, Jouy és, Nortins, Thibaii-

deau, Laurent , Htigo Ábel. E. Marc de St. Hilaire, Dumas , Jomini , Gou-
nion St. Cyr. A' republicánus szellem Thouzettöl holta után jött ki az

„Abrégé des rérolutions de l'ancien goucernement fruncais''. Daru , a'

velenczei köztársaság történeteinek irója, három kötetben irá meg Bre-
tagne történetét, részint kéziratbeli oklevelek után. Nevezetes tünemény
Paris városának története Dulauretól, melyly a' múlt idk vadságának
igen élénk képét tárja fel az olvasó eltt. Lemontey, ki már elbb XIV.
Lajos történetét irá, Napóleon parancsára, levéltári források után, a'

regensség és XV. Lajos kiskorúságának történetét szerkeztette , melyly

halála után jelent meg , 's melylyben a' bámulatosan szép történetírási

nyelv legmagasb méltóságában 's fejlettségében mutatkozik. Chateau-
briaíidtól becses Etudes historiques-ok jöttek ki, melylyek a' közönséges

históriát Konstantintól tárgyalják. Lacrefelle „Histoire de la restaura-

tion"}a, nagybecs felvilágositásokat nyújt XVIII. Lajos uralkodásáról.

A' restauratio ótai fr. kormány históriája Capeftguetöl adatott Un hotmne
diétát név alatt. — A' júliusi forradalom, melyly mint a' nemzeti öntudat

pillanatnyi tette olyly dics volt, további fejleményét tekintve nem
egyéb, mint nagy hajótörés. A' forradalom a' helyett, hogy erteljesen

a' tett mezején maradjon, journáli "s parlamenti vitákba süllyedt; ered-

ményei 's emberei egyenkint megsemmisültek. A' forradalom doctrinaris-

mussá 's thierspartivá porlott el. A' sokat vádolt Thiers Adolf, minden
fényoldalaiban 's bneiben valódi képviselje Francziaország akkori poli-

tikai 's társadalmi idszakának. Mint iró, tagadhatlan érdemet 's külföl-

dön is méltányolt jeles történetírói nevet szerzett magának 10 kötetes

Histoire le la rérolution en Francé 's a' Histoire du consulat el du l'empire

által, mik németre is forditvák Mohi által. A' tények és személyességek

világos, tiszta elállitása ezen történetírási munkák lényeges sajátsága,

raelylyekben nem anynyira az események bens, gondolatszer kifejlése

van kitüntetve, mint bizonyos elhatározott determinismus, miszerint a'

történeti események nem az egyénnek saját szabad akaratából, hanem a'

viszonyok általános hatalmából erednek. Ezért Francziaországban fata-
listai történetire- Iskoláról kezdtek beszélni, melylynek képviselje Thiers

és Mignet, 's melylynek ellenébe tették az úgynevezett /e/ró történetírási

modort, melylynek ismét mestere 's elpéldánya Barante. Thiers mellett

Guizot \olt hivatva a' júliusi kormány hordozójául 's orgánjaul, kinek

protestans-dialecticus szellemében találta a' doctrinarismus leghbb kife-

jezését. Guizot Ferencz, mint Író, sokoldalú 's reudkivüli munkásságot
fejtett ki a' legújabb idben is. Legnagyobb 's legmaradóbb érdeme tör-

téneti müveiben áll, u. m. Histoire du goucernement représentativ ; Cours
30*
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d'histoire moderné; llisstoire gúnérale de la cirilisaiion en Europe, 's de

la ciciUsation en Francé; llist. de la révolution d'Angiét erre depuis

raohiement de Charles l.jusqu a la restauration de Charles //. E'két leg-

ncvezetcsb ír. ujabb történctirón kivül Laniartine a nagy költ, nem
anynyira alapos, mint íényes síylü 's eszniedús történeti munkákat irt a'

Girondinekrl, 's az utolsó februári tbrradalomról. Blanc Lajos pedig a'

szenved nép és a' soialismus történetirója valódi idszakot képez a' tör-

ténetirásban , a' revolutloról s Lajos Fülöp uralkodásának X. évérl

(1830— 40) irt nuuikáival ; legújabban pedig a' februári forradalmat irá

meg, melylybcn maga is, valamint Laniartine, nagy szerepet játszott. A'

történetirással együtt jár Francziaországban annak érdekes mellékága,

a' Memoirok irodahna. A' személyes és történeti emlékiratok dúsgazdag-

mezeje legújabb korban is nevezetesen gyarapodott, noha ezek közt csak

igen kevés tarthat igényt teljes hitelességre. A' régibb id történeti emlék-

iratainak teljes gyjteményét adá Petitl. St. Simon igen érdekes emlék-

iratai, melylyek elbb esak kivonatokban 's csonka közleményekben

ismertettek, 16 kötetben teljesen jelentek meg. A' forradalmat tárgyaló

's jelenkori emlékiratok közt emlitést érdemelnek Larochejacquelein

aszszonyéi {Barante által szerkesztve) a' vendéi háborúról, továbbá Fou-
ché, Mirabean, Ney, Lamarque, Lafayette, Brissot, Btizof, Gohier , 'sat.

memoirjai. Napóleon kormányát 's udvarát rajzolják Ahrantés berezegné,

Rovigoi hg. Campan , Bourrienne , Lavalette tábornok , Bausset, Las

Cases, 'sat. emlékiratai. Ezen korba esik a' Biographie unirérselle bevég-

zése is 52 kötetben. A' részrehajlással irt „Biographie des conlemporains,

's a' nyugodtabb Imngiúatu „Biographie nnicerselle et portatioe de con-

lemporains" továhhá „Gallerie des conlemporains illustres" számos, ekko-

rig ismeretlen adatot közlenek korunk nevezetes személyeinek élete 's

viszonyai fell. A' régikor történetére nevezetesb uj fr. irók : Poirson,

E. G. Arbanére, Letronne, Lebas , Naudel , Beugnol, Champany 'sat.

a' középkoréra : Desmichels.

Fényes fokon állanak Francziaország legujabbkori politikai irói 's szó-

nokai, 's kivévén a' nagy forradalom idszakát, egy idszak se mutatott

e' téren olyly kitn tehetségeket, mint a' legközelebbi múlt ; mióta t. i.

a' restauratiovali küzdelmek közt az alkotmányos monarchiái kormány
forma kifejldött. Constant Benjámin szónoklatai ugy mint politikai röp-

iratai éles logika, 's egyszersmind könynyed irónia sajátságos jellemét

viselik. Chateaubriand, ha nem is szilárd és szabad elvei, minden esetre

azonban eladásának elragadó ékesszólása miatt az els rangú politikai

irók közt foglal helyet. De Pradt, ki nagy számú iratot tett közzé a' leg-

fontosb koresemények felett, szellemdus és szabadelmü vizsgálónak mu-
tatkozik. Sajátságos helyet igényelnek Courier P. L. eredeti pamphletjoi,

melylyek a' politikai irónia remekeiül tekinthetk. Továbbá a' legkitnbb
státusférfiak Guizot , fíoyer- Collard, Kératry, Foy, Dnpin, Viliéle, Mar-
tiynac, Perier Kázmér, Odilon-Barrot 's az éles tollú (\)rnienin (Timon)

mindnyájan felléptek mint politikai ir(')k, 's ezúton is igyekeztek súlyt én

jelentséget szerezni elveiknek. Tocqueville Elek „Uemocratiája Ameriká-

ban, melylyet Fábián G. jeles fordításában magyarul is bírunk, uu^radan-

dó beciü 's nagy hírét megérdeml munka. A' fr. szónokokról lásd Timon
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„Livre des o/Y/ieMr5"(llkia(1.1843.)és „Collectiondesprincipavxdisconrs

'sat. A' nemzetgazdasági szakban , 's a' közigazgatási mezn tartalmas

munkák jelentek meg Say J. B. Comte, Dunoyer, Rey, Ganilh, Siizanne,

Sismondi, a' Gaetai lig. Chevalier M. 's egyebektl, melylyek közt, fleg

Say, és Sismondié, a' nemzetgazdaság legjobb kidolgozásai közé tartoz-

nak. Legújabban a' socialisticus 's commnnisUcus eszmék egy egész uj

irodalmat teremtettek politikában , 's nemzetgazdászatban ugy, mint

költészetben ; melylyrl mint korunk fotüneményérl 's életkérdésérl,

kicsit bvebben kell szólanvmk.

Már Constant Benjámin sejtette a' társadalom uj szerkezetének szük-

ségét, de irataiban csak az európai civilisatio tudományos analysisének

határai közt maradt. Ezen sajátszer bens mozgalmak, melylyek elször

Francziaországban kezdtek feléledni a' kedélyekben, St. Simon gróf tana,

's az abból késbben kifejlett St. Simonismus által saját rendszerré ala-

kultak, melyly a' kornak minden mozgalmi erit maga körül egyesité.

,Samí SíVnow gróf az egység uj elvét, az uj társadalom uj súlypontját

keresé, melyly az emberi fejldés uj idszaka számára még fel nem talál-

tatott. Világi katholicismust akart felállitani , melylyben az emberiség

minden társadalmi institutióinak ujjászülését eszközlené , 's melylyböl

utóbb az ipar katholicismusa fejlett ki. Az európai társaságnak ezen újjá

szerkesztése, melyly önkeblébl kifelé , 's természeti alapelemeire leend

felbonczolás által vala eszközlend , 's egyetlenegy elv 's egy általános

tudomány behozatala által megalapítandó, egyszersmind nagy, általános

népszövetség 's az egész európai népcsalád organicus egyesülésének kiin-

dulási pontja lett volna, de az egyes népi egyéniségek önállóságának 's

szabadságának kára nélkül. Ez volt St. Simon alapeszméje : olyly elvet,

rendszert, társasági szerzdést találni fel, melylyben a' legnagyobb egyé-

ni szabadsággal 's emancipatioval egyszersmind az emberiség 's állam

öszszes érdekének kielégítése is eléressék. Ezen alapeszme azon másik-

hoz társul, hogy az emberiség arany ideje nem énnek háta mögött fek-

szik, hanem inkább eltte, a' jövendben, egy uj sociális világrend léte-

sítésében, melyly minden kérdést megold, minden ellentétet kibékit, min-

den sebet meggyógyít. Az industrialismus csak késbben lett ezen uj

világrend formája. Ezzel öszszefüggött az él emberiség egész tudomá-

nyos, politikai és társadalmi tény álladékának revisiója, 's ez vala Saint

Simon munkájának kritikai része. Munkái: Introduction dans les travaiix

scientifiques du 19-ewíe siécle, melylyben már a' munkát állította fel,

mint az uj kor általános életelvét, egyszersmind az európai népek közös

szövetségének eszméjét is pengetvén. Ez utóbbi eszmét jobban kifejté

,,Beorganisation de la société európeenne^' munkájában. A' népélet egy-

formaságának alkotmányos eszközéül az ipart jelöié ki, melylyrl szorosabb

meghatározásokat adott „De l'industrie" Parabole politique",é8„du sys-

téme industriel'^ munkáiban. A' világ iparosítása, St. Simon szerint uj

jogviszonyt létesitende a' munka, tehetség és jutalom közt, melylyben

mindenki csak az lenne, a' mire képes, 's anynyit birna, menynyit dolgo-

zik. Associatio 's emancipatio ezen uj munkastátusnak alapelemei, hol

a' munka van az emberiség uj vallásává emelve. A' keresztyénség, melyly

jelen álláspontján, Sl. Simon által, magát túlélt institutiónak tekintetett,
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az emberiség ezeu uj iiitézkedóciébea szinte niegiijult volna. A' magát
sajnt túlhajtott egyoldalúsága által megsemmisitett katholicismus, 's az

élet és testnélhüli [)i-oteötans crlticisnius helyébe St. Simon uj kereeztyén-

séget akart alapitni, az anyagnak vallásos elismerését, melyly a' munka
megszentelésében vala turmulázva. Ezen uj vallásos nézeteit a' ,,Nouceau

rhristianisme"^ cziniii munkájában rakta le. St. Simon iratainak gyjte-

ményét Otintle liodrigue adta ki 1832-ben. St. Simon rendszere, mint azt

eredetileg kigondolá, egyszer, erkölcsileg nagy, 's mindent a' természet-

törvényekre fektet eszméken nyugszik. De azon rendszer, melylyet

tanítványai , Enj'anlin, Rodriyue 'sat. a' st. simonismus neve alatt St.

Simon eredeti rendszerébl faragtak, képtelenségekkel tömött szélsséggé

Hijult. A' nk emancipatiója, a' st. simonismus egyik f korcs-szüleménye,

de egyszersmind társasági reformjának egyik legcsábitóbb zászló-felirata.

Nemesebb e' törekvéseknek azon része, melyly a' munka szervezése körül

forog, 's melylynek alapeszméje ezen tételben van kimondva : // chacun

selon sa capacitc , ú chaíjiie capacitc selon ses oeucres'' A' f munka,
melylybeu a' st. simonismus eszméi le vannak rakva, a' ,,Doctrine de

St. Simon'' (1828- oO) melylynek iparos részét Bazard irta, vallásos

részét pedig, melyly magában foglalja a' soeialisticus iskola minden kinö-

véseit, Enfantin.— Lerminier, Chevalier Mihüfii,k\ a' Globet a'romanticu-

6ok kezébl átvette, Leroux Péter és Carnot Hippolit törtéuetphiloso-

phiai, nemzetgazdasági és státustudományi fejtegetései a' st. simonistai

iskola legnemesebb termékei. Ezen férfiaknál azonban, kik többnyire nem
sokára más iránvzatokra mentek által, a' st. simonismus esak elhaladó

tovább alakitíis általános alapja volt. iS7. Simon "s iskolájának törekvései

mellett Francziaország-ban e^y másik socialis rendszer is indult meg, Fom-
rier Károly rendszere, melyly az uj társasági elmélet tudományos lénye-

gét mélyebben 's lélektani ala})on megállapitni törekedett , "s a' munka
státus szervezését részletesebben kidolgozta. Fourier rendszere , melyly

Francziaországban philo'sophiai jelentséget igényel, az önmagában ösz-

szeroskadt st. Simonisnuxs bukása óta, a' komolyabb 's mélyebben gon-

dolkodó státusférfiak eltt is nagyobb elismerésre 's kiterjedésre ta-

lált , noha számos kinövései , melylyekrl menten szinte nem marad-

hatott , nevetség tárgyaivá lettek. Fourier a' társaság uj tudományát
boldogság tudományának nevezé, a' boldogságot ismervén az embe-

rek valódi rendeltetésének e' földön. Az emberiség e' valódi boldog-

ságát „TIteorie de quatre 7nouvements'' czimü könyvében ,,az ösztönök 's

azok kielégítése közti harmóniában'" helyezé. (1. Fourier) Traité de l'as-

sociation domtstique- ayricole, ou atlniction inditstrielle'' czimü munká-
jában, melyly kéaöhh ,,Théorie de l'unilé unirerselle'' nów alatt jelent meg,

bvebben kifejté ezen uj társadalmi szerkezet, az nyelvén Phalanstere

közelebbi egyee alakjait , mi közben a' képzeldés tarka álmaiba is me-
rengve gyakran csak mosolygásra bir, de sokszor ismét niély és eszes

gondolatokban nuitat a' legjelentékenyebb pontokra, nudylyektl a' tár-

saság jólléte 's jiWje íügg. Fourier öszszes niunkiiit 1811-ben újra adá

ki azon társaság IMrisban, melyly elméleteinek valósítására állott öszsze.

A' socialisnuis tudománya azóta nevezetes haladást tett 's tovább tbjtést

nyert FriHicziaországban, de nuis részrl a' comnuinismusnak vele ösxsze
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olvadó elemei megzavarák a' vizsgálódások tisztán tudományos menetét.

Nevezetes jelenetet képeznek e' tekintetben Provdhon P. J. egy a' mun-
kás osztályból kikelt iró lángesz iratai, mint Qucst-ce que la propriété?

ou recherches sur le principe du droit et du gouvernemeiit (Paris, 1841),

melyly igen elmés jogphilosophiai fejtegetéseket foglal magában, de egy-

szersmind azon örült alapelv körül íorog, hogy a' tulajdon nem egyéb
mint tolvajság; (la propriété cest le vol). Másik munkája : De la créa-

tion de l'ordre dans rhunianité ou principes de Vorganisaiion politique

(Paris 1843) (1. Proudfion) Hires név még itt Blanc Lajos , ki Organisa-

tion du travail, Association tímverselle, Ourriers, Chefs d'atelier, llom-

mes de lettres 'sat. czimü irataiban éleselmü fejtegetéseket rakott le külö-

nösen a' korlátlan iparszabadság ellen, 's többi közt a' munkaliiány meg-
szüntetése 's kell munkadij biztosítása végett a' státus felügyelete alatt

álló nemzeti mhelyek felállitását inditványozá; egyszersmind , mint a'

socialisticus iskola történetirója, nagy hirre jutott. (1. Blanc) Érdekes
jelenetek továbbá Cahet munkái, a' nagyhirü ,,lcariai ut", melyly a'

sociaüstico-communisticus társasági állapotot ragyogó , 's a' képzeletet

rendkívül kecsegtet színekkel festi egy álmodott országban.

A' socialistitíus törekvések alapeszméje, bármilyly tulságokra tévedtek

is azok különben, csakugyan mindenkor az, hogy a' társaságot megmen-
tsék azon betegségektl, melylyekben szenved, 's olyly javítást eszközöl-

jenek, melyly eszményi (ideál) legyen a' földön. E' czélra a' tehetségesb

regényírók egy némelylyike is nagy hatással kezde mködni. Különösen
Sue Jen, ki elbbi, már említett regényeiben, vad és chaoticus képzeleti

világban száguldozott, ujabban a' társasági beteg állapotok phjsiologu-

sává 's bírálójává nemesült; Mathüde, fleg pedig Mystéres de Paris, Juif

errant, Martin 's legújabban Mystéres du peuple regényeiben , mik által

világhírre kapott, élesen ecseteli a' társaság nyomorát, 's tárgyalja a'

divatos socialis érdekek legfbb pontjait, st formulázza is a' socialis-

must, az Örök zsidóban az iparra , Martinban a' földmivelésre alkalmaz-

va. E' munkákban, melylyek a' legújabb irodalomban idszakot alkotnak,

leszállott a' társaság azon legalsó rétegeibe , melylynek életjelenségci

napról napra fenyegetbbek, 's valódi mesternek bizonyitá magát ugy az

életszemlélésben, mint az emberi jellemek ismeretében. Az erkölcsi 's

anyagi veszélyeket, melylyek e' téren az emberi létet szorongatják, met-

sz igazsággal, 's egyszersmind az öszszes emberiség szabad és méltó

kifejléseért dobogó szív melegségével festi. Ezen magas emberszeretet

iS'Me ujabb irányregénycinek mozgató ereje, 's bven kipótolja a' mvé-
szi forma hiányát, a' szerkezet hibáit, a' meséhez nem tartozó bséges
kitéréseket. A' Sweféle nyilvános titkok sok utánzása mindenféle nemze-
teknél 's helyeken, untató, 's mint kalmári nyerészkedés, boszantó lehetett

ugyan, azonnban bizonyltja, hogy az irodalom a' mai népéletnek ezen elha-

tározó pontjai felé tolong. Ha a' fenálló társasági rend ezen öszszeütkö-

zései Suené\, BahacwóX, Souoeslre Emilnél 's egj^éb regényíróknál majd
physiologiai bonczkéssel felvagdalva , majd rendrségi rajzónnal leirva

jelennek meg : George Sandít ál egy valódi és pedig nagyszer költi

keblen mennek keresztül, 's e' kitn aszszony nemes szivvérébe füröszt-

ve, valódi szépm befejezett alakjúban jelennek meg. Indiana, Yalentim,
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Jiicques, Andié, Leone Leoni , Simon , Leiiii regényeiben folyvást , 's

külüníéle formák és viszonyok közt, de mindenkor bámulatos ervel tár-

<;yalju a' társaság kinövéseit. l\e<íényeit olvasni anyiiyi, mint a' jelenkor

legtitkosabb önvallomáí«aival birni. Nincs ujabb költ, ki költészetének

olyly élesen 's fáradatlanul, st kiméletlenül 's megkérlellietleniil nyomo-
zott czéljával, olyly öntudatos, határozott iránynyal lé])ett volna fel. 'S

mind ezt a' legegyszerbb eszközökkel hajtja végre; egy férfi 's egy
aszszonysziv legegyszerbb kölcsönös viszonya, milylyet minden polgári

tzhelynél tahilni, elég neki, hogy belle nagy korniveltségi tragocdiát

alkosson, nielyly a' tettleges -Nalóságtól egy lé])ésre sem. távozik. Legújab-
ban Sand, más befolyások alatt, más mezre fordult. Egy ideig a' demo-
crata katholieus pap Lamennais befolyása volt rajta észrevehet, 's

müvei keresztyéni irányúak lettek, mint p. o. Je Dieu inconnu , de ez csak

:'itmen hatás volt. Ut-leirásaiban (Lettres d'un Voyageur) igen találó "s

kedélyes rajzokat adott. Kgyik legújabb munkájában ..le Coinpagnon du
Tour de Francé egészen uj nem socialis költészetre tért át, melyly ösz-

szefügg Lamennais nézeteivel a' munkás néposztályokról, 's a' eommunis-
ticus egyletek irányzataival. A' ni sziv mélységeibl a' politikai élet

napfényére lépett, 's ix mar(]uisn pályáját, a' társasághoz connnunistai

igényeket intézve, mint demokrata, végzi be. De ide már alig van elég

ereje 's ifjúsága. Consueio szép regényében még egyszer magasan röpül,

de a' Comtesse de Rudolstadtban már bágyadtnak látszik. Végre ezen

uj társasági irány óriásai közé tartozik a' prófétai szellem Lamennais
apát, ki a' vallást, legitimitást, St. Simonismust, democratiát 's a' divatos

scepticismust egy öntetté olvasztja magában. Kilépvén els idszakából,

melylybeu egészen katholikus, 's a' tekintély embere volt (ide tart()Z(>

munkái : Reflexions sur Vétat de l'église en Francé és „Essai sur Cindif-

ference en matiére de religion) az Arenir lapot alapitotta, öszszeveszett

ii pápával, 's Paroles d'nn crotjant nev hires iratával kezdé felébresz-

teni a' keresztyén forradalmi szellemet. E' ragyogó 's itt ott valóban mél-

tóságos dictic)ju munka keresztyén es democratai eszmék sajátságos költi

szövedéke, a' keresztyénség szellemébi vezeti le a' politikai szabadságot,

istennel mondatja a' néj)nek : légy szabad! A' társalom legfájósb sebeibe

toszi ujait, a' munkás és éhez néphez intézi szavait, 's ezeknek igényeit

a' gazdagok, a' birtokosokkal szemközt szóval 's eszmével látja cl. Affai-

res de Romé munkájában a' pá])át akarja a'democratia's forradalom fejévc'

tenni. Késbben uj ]>hilosophiai rendszert dolgozott ki Esquisse d'une

philosophie czim alatt (1841) (h Lamennais).
Mig azonban a' franczia irodalom mindazon mezi , mclylyck a' gya-

korlati élettel 's napi viszonyokkal határosok , mint : politika , dráma,
regény, történet 'sat. egyenkint tartalmasok, 's mozgalomdusak, a' saját-

képpeni mélyebb tudományosság , kivéve n' természettudományok né-

melyly ágait, sokkal szegényebb 's jelentéstelcnebb, núnt Németországon,
st némelyly szakokról elmondhatni, hogy Francziaországban még nem
is fejldtek valódi tudomtiny magasságára. -- Tgy p. o. :»' Hteoloíjia még
igen alacsony fokon áll. A' U'gujabb fr. theologiai irodalom leginkábl)

csak általános erkölcsi, vagy éph»tcs munkákat nuitathat, ezeket is cse-

kélyebb tizámmal. Az okoskodó thcfklogiai nuuikák kö/t «'lsö hclyi'n álhi-



Fríinczia irodalom. 473

iiak Lamemiais régibb 's még orthodox iratai, p. o. Essai sur Vindeffe-

rence en matiére de réligion. Ezekhez az eladás erélyére 'á az okoskodás

élességére hasonlót az öszszes í'ranczla egyház fel nem mutathat. Frays-

sinous püspök „Conférences et discours 2Mé(Z2íe« (1842, Paris) czimü mun-
kája is nagy közönség tetszésével találkozott. Constant Benjámin, a' poli-

tikai iró és szónok, szellemdús munkájában, melylynek ezime ,,De la réli-

gion considerée dans sa soiirce , ses fornies et ses déoeloppenienls^' a'

vallásos philosophiához els alapot rakott, de a' ír. theologiában saját

tudományos irány t;'nem nyithatott.

—

A^ jogtndományhsin a' speculatio, fleg

a' német jogphilosophia befolyása kedvez hatást gyakorolt. Itt fleg
Lerminier neve említend, ki ,,Philosophie du t//-027"jában az uj jogphi-

losophiai iskola jelen álláspontjának legkitnbb képviselje 's még egy

igen jeles értekezést irt : de l'influence de la philosophie du dix huitiéme

siécle sur la legislation et la sociahiliié du dix neurieme ^1833^. Egyes
fiatal jogtudósok p. o. Ed. Lahoulay becses jogtörténeti tauulmányokat

tettek. „De Vensiignement du droit de Francé'''- (Paris 1840) munkája
igen jeles. Dupin mint jogtudományi iró is nevezetes. A' codexeknek szá-

mos commentálói jelentek meg, kik közt Boulay-Paty, Fardessus , Sirey,

Locré, Dalloz, Bonrguignon, Bacqua 'sat. neveit emiitjük. A' philosophia

nevezetes emelkedésre jutott legújabb idben, 's ezt szinte a' német spe-

culatióhozi csatlakozásának köszöni. A' komolyabb német szellemhezi

közeledésnek érdekes fejldését, melyly a' romanticismus diadalával egy

lépést tartott, érdekesen képviseli a' Glohe 1830-ig *s azután megjelent

philosophiai '^ aesthetikai biráló czikkeiben. Azon itju, bátor birálók, kik

a' Globehíí rakták le uj hitvallomásaikat, komoly 's a' jelenetek mélyebb
lényegébe ható törekvés által tnnek ki, milylyen azeltt Francziaország-

ban nem mutatkozott. Fleg a' külföldi irodalmak 's a' német philosophia

megismertetése 's megbirálása által hatottak. Ezen kritikusok közt kit-
n név Ampere J. J. kinek rendkívül finom biráló tapintata van, 's ki

mély belátással sima és ragyogó eladást köt öszsze , és uj philosophiai

eszméket nagy ügyességgel öltöztet nemzeti ruhába. O és Saint-Beurie,

Quinet Edgár, Planche Gustúv, Marmier X. 's egyebek
,
ez irányban egé-

szen uj biráló irodalmat alapítottak, melylybl kitnt, milyly komoly vál-

tozáson ment keresztül az uj franczia nemzedék jelleme 's irányzata.

Mintegy forduló pontját képezi ez id a' franczia nemzeti jellemnek. A'

német mveltség,— ellentéte az addigi francziának—egy ideig középpontja

lett a' franczia ifjúság törekvéseinek. Német bölcsészet, irodalom, elemi

oktatás, egyetemi rendszer, részint helyben Németországban taniütattak

kitn francziák által; mint a' fenébb említett Amperen, Quineten, Mar-
mier-xi kívül Cousin, Saint-Marc Girardin, Lerminier, Guizot, Carnot,

Jourdain, kik kisebb nagyobb m(-rtékben megragadtattak ez irány által.

E' sokat ígér közeledés a' német és franczia szellem közt fleg Cousin

Vidor törekvéseiben tnt ki. Azonban meg kell vallani, hogy a' franczí-

áknak e' felfedezés! utazásai a' német ])hilosophia mélységes tengerén meg-
lehetsen csak amúgy szeszélyesen, 's Irányt nélkül történtek. Elsajátí-

tási törekvéseikben hiányzik minden tervszerinti irány. Cousin ecclecti-

cismusa (1. Cousin, philosophia) csakhamar elhangzott 's félre tétetett.

Philosophiai nézeteinek elször a' „Fragmens" és ,,Nouceanx fragmens
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philosophfques"-hen nyitott utat, hol kitálalá azon csodálatos vegyületét
minden ekkorig ismert pliiiosopliiai rendszereknek , melylyben egyedül
vélte feltalálni az igazság egyetlen 's valódi formáját. De maradandó
érdemet szerzett magának azáltal , hogy a' philosophia történetének ala-

posb ismeretét terjeszté/s Hegel mélyebb fejtegetéseit népszerüsité Fran-
cziaországban. P/oYo forditását 12 kötetben bevégezé ; kiadta továbbá
Prorlust , Descartest , Ahalanlot ; kelló becsre emelé Avhtotelest 's a' t.

Törekvéseinek saját , igen nagybecs oldala az oktatásügy, melylyet Né-
metországon 's Hollandban tett ilyly czélu utazásai folytán , melylyekrl
jeles közléseket adott , igen alaposan megismert 's. fejtegetett. A' júliusi

ibrradalom után a' franczia ifjúság, az uj alkotmánynyal, uj philosophiát

is akart. Ekkor Lerminier Eduárd, a' német philosophiának szinte isme-
rje 's kedvelje, lépett föl a' speculatio szónokszékére , és kimondá az

cklekticisraus számzetését. Azután uj philosophiai dynastia alapításához

fogott; megirá a' már emiitett ,,Phüosophie du droit^'-t ; azután philoso-

phiai levelezésbe bocsátkozott egy berlinivel (Lettres n un Berihwis)

;

azután többféle határozatlan irányok után kapkodott. CousintöX, ki igen

ministeriális volt, elfordult a' közvélemény, 's Lerminier , akkor még sza-

badelm, lett a' tanuló ifjúság bálványa. Tagadhatlan, hogy Lerminier a'

német philosophia biztos ismeretével önállóbb gondolkodó tehetséget köt

öszsze, mint Cousin. De törekvései , egészben véve, nem eléggé átfogók

's rendszeresen öszszefüggök, hogy a' fr. philosophiának uj és sajátságos

fejleményt adhassanak. Magok a' francziák is megvallják, hogy Németor-
szága' philosophia normális hazája ; a' francziák a' helyett, Ijogy az egész

német philosophiát átvennék, kikerekítnek annak közepébl egykét tetsz
darabot, 's megelégesznek egyes falatokkal Kantból, Fichfébl , Hegelbl
's a' t. — A' philosophia történetének ismeretére nagy hatással voltak

Damiron munkái (Essai sur l'histoire de la philosophie en Francé aii

XlX-eme sihcle) és Jou/froy, ki Dugald, Slcwart és Reid scót philosophok

rendszereit forditá. Axa s \\] „System nnirerselt'^ adott 8 kötetben,

melylyben megkísérté olyly egy elvnek feltalálását, melyly minden világ-

jelenetek analysiséhez kulcsul szolgáljon , 's melyÍvbl számos kivonat is

készült. Említend nii'g Barrhou de Penhoen , Firhte' és Ht'gel forditója.

A' termésZ'ettudoinányok feldolgozásában az ujabb franczia irodalomnak

igen kitn érdemei vannak. A' természettöi'ténet mezején Curier egy

maga (f 1«32) sok névvel felér. Nagy érdemeit, miket már elbb a' zoo-

lógia öszszes országában szerzett , a' halak természettörténete által sza-

poritá , a' miben Larepedef tctemes(in felülmúlja. A'izsgáhitai az svilág

maradványai felett fleg lirarard és ('rí><öt7 által bvittcttek. (f'c(>//;<w/

St. Hilaire fleg az emls állatok ismerete körül munkálkodott. ^'w(>r*'«</-

világ physiologiája Francziaországban is mindinkiibb elismertetett a'

füvészet tudományos alapjiiid 's kitnlcg Hiitrovhet, Turpin, Hrongniart,

Raspaii's a' szellcnulús Dupetit-Thonars által gazdagittatott ; n\ig Mtrbti

a' növények foldirati felosztására nézve adotf ehí uj észrevételeki't Hrong-

niart pediga'fossil-botanikát tette gondos vizsgálat tárgyává. Ai ásvány-

éit földtan azon ágai a' termész(>ttudománynak, n\elylyek küliüüis buzga-

lonnnal niüveltettek ///l///*///.v.sv>//, Iterlhier, liroiigniart Sándor, lio^et,

l'rrrost Conskinl, liimnarl 'h:ií.i\\\:\\. Foiirirr, Frcsnrl, l'oisson, i'dinhy.
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Ampere, Arago, Biot , Gay-Lussac 's a' t. egyes tanok alapos felvilágosí-

tása 's fontos kisérletek által magas fokra vitték a' tudomány haladásait

;

raig a' vegytan is azon uj irányban, melylyet e' tudomány legújabban vön,

jóval elbbre vitetett Darcet , Serullas, Balard, a' brom feltalálója, Bra-
connot 's egyebek által. — Az irodalom története is szorgalommal mvel-
tetett. Sokat tettek erre a' különféle népek irodalmai felett szerkesztett

resumék. Villemairf „Mélanges litteraires"-iei, Nodier Károly iratai, 's

Hugó Victortól ,,LittéraUire et philosophies 7nélées" jeles értekezéseket

foglalnak magokban az irodalom ismeretéhez. Említendk továbbá

St. Marc Girardin és Chasles Fülöp koszorúzott iratai a' XVI-dik szá-

zadi franczia irodalomról. A' régibb franczia iiodalom ismeretére jó

szolgálatot tett azon hat kötetes Crapelet-íé\e gyjtemény , melylynek

czime ; Les poétes fran<;ais depuis le XU-ieme siPcle jusqu a Malherbe.

W gyjtemény kiadója régibb franczia irodalmi mvek diszkiadásait is

eszközlé öszsze nem függ sorozatban , melylyekhez még Villemaintöl a'

nem igen alapos „Cours de littératare franfctíse" nyomtattatott. Ide

tartoznak : Fauriel , Ampere , Ch. Mtiquin , St. Beuve 's a' genfi Peschier

munkái. — Az orvosi tudományokban fleg azon szakokkal foglalkodnak

a' francziák , melylyek a' küls érzékek alá esnek , 's kézzel foghatók.

A^ seborfosságbati kitnek legújabban : Boyer Elek báró, Dupuytren

Vilm. báró , Larrey J. báró; a pathologia 's therapiában : Broussais.

Orjila hires toxicologiájának 4-ik kiadása 1843-ban jelent meg. A' föld-

leirás, nevezetesen a' politikai, Francziaországban szorgalommal mvel-
tetik. Maltebrun jeles geographiai kézikihiyvén kivl a' Dictionnaire

géographique universelle figyelemre méltó , melylybe a' német Humboldt

's Klaproth is dolgoztak. A' statistikában nevezetes az évenkint megjelen
Annuaire, Garnier és Guillaumin szerkesztése alatt , melylybe Chetxiliér

Mihál, Faucher Leo, De la Grange, MoUnari, Moreau de Jonnés , Say Ho-
race 'sa't. kitn nevek adnak czikkeket. Dupin Kár. statistikai munkáit

az adatok pontossága 's a' conibinatiók élessége ajánlja. Leghíresebb

munkák Francziaország statistikájára legújabban Legoyt A. és Schnitzler

munkái. Jeles földabroszok készítésében mindenkor kitntek a' francziák,

névszerint : Claude Belisle, D'Anrille, Cassini, Barbie du Boccage 'sa't.

Franczia mvészet. Francziaország társadalmi állapotának nagy
mozgalmai, melylyek az irodalom terén a' classicusok és romanticusojc

küzdelmében találtak viszlumgra, a' mvészetet sem hagyták érintetlenül,

— minthogy mveltségük sokkal inkább általános hatású, mintsem, a'

szellemierk egy része annak izgalmaitól érintetvén, a' másik rész zavar-

talan nyugalomban maradhatna. Azon élénk részvét 's köz megvitatás

mellett, melylyel a' francziáknál a' tudomány 's mvészet minden uj

jelenete kisértetik, a' mvészek törekvései nagy közönséget nyertek, 'g az

ezekre befolyást gyakorló nézetek tetemesen tisztultak. A' hoszszas

forradalom 's háborúk által kimerített nemzeti jólét a' restauratio alatt

tagadhatlanul növekedett, 's a' nemzeti becsület követelte, hog^^ annak
egy része a' mvészetek ápolására fordittassék.X. Károly gazdag, de azért

soha sem elegend civillistája részint a' mvészetek elmozdítására lett

elköltve. Építészeti emlékek állíttattak, hidak szobrokkal ékesittettek,

muzeumok alapíttattak. Hogy az isteni tisztelet vonzóbbá tétessék, az
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egyházak f'elúkositcsére nagy öszszegek fordíttattak; a' Genoveva-egybáz
telcliszitésc Gros által 150 ezer frankba került, st a' császári korra emlé-

kezteti) megrendelések is tétettek p. o. Girard koronázási képére. A'

királyi buzditás példája másokat is ez irányba ragadott. Elö mvészek
mveibl egész nagy tárakat állítottak az orleansi hg. Berry hgné 'stb.

míg Blacas hg. nem kevésbé nagyszer gyjt kedvet fordított az antik

emlékekre. Azonban a' Bourbonok kezében minden elhervadt, 'sa'jó

akarat sem termett gyümölcsöket. A' kitntetett mvészek, kiket a'

királyi kegyelem rendjelekkel 's megbízásokkal keresett fel , nem örültek

e' kedvezésnek ; elégletlenség uralkodott, 's epedés részint viszsza

a' császár korába, részint a' jöv felé. Egy emlékezés a' nagy hadsereg

na])jaiból egyetlen jelenet a' katonaéletbl egészen másképen hatott 's

lelkesített, mint a' jámbor szent képek, vagy az udvari élet piperés

jelenetei. A' szent congregatio által eszközlött keresztyénies mvek hide-

gen hagytak. A' júliusi forradalom tehát a' mvészektl is uj, boldogabb

aeraul dvezeltetett. ]\Iár 1830-ki októberben mkiállitás rendeztetett a'

luxemburgi galleriában a' júliusi sebesültek javára, hol szabadon választott

jury ítélt a' mvek felett. A' restauratío idejében elnyomva 's elzárva

tartott képek csoportosan álltak el ; a' Dácid-i'c\e iskola legjelesebb

terményei Guérin, Meyniér, Gros, Letliier'& egyebektl. — Girodet, Gérard,

Regnault, Hennequin, Vemet Károly képei Napóleon ütközeteibl a' csá-

szári kor imádóinak tetszettek ugyan, de az ifjabb nemzedék eltt, melyly

más eszmékben ntt fel, fagyos és unalmas tarkaságoknak látszottak csak.

Azon bátorsággal, melyly a' bírák ellenében minden ünnepelt és fenálló

Ízlést 's tárgyat szabad vizsgálat alá vett , hímezés n<3lkl kin\ondaték,

hogy Dávid csak testet tud festeni, szellemet nem, 's hogy iskolája se

vitte többre. Ezen mvészeti hangulat képviseli voltak a' kisebb lapokon

kivl a' Temps, és a' Jourii. des Débats is. INIüvészetben ugy, mint költé-

szetben olyly mozzanatok ábrázolása igényeltetett, melylyekben a' kedély

egész mélységében 's erélyében, 's a' conventionalís szabályoktól menten
és kötetlenül lép fel. Mély fájdalmat 's magas örömet akart a' világ meg-
testesítve látni, olylyat, a' mi részvétet gerjeszt, szabadon mozogva a'

tisztán emberi elemben, — 's félrevetni a' holt , lélektelen alakokat,

melylyekkel, akadémiai szabályok szerint, elég sokáig unatkozott. L^gyan-

azon nézetek kezdtek érvényre jutni a' rajzoló mvészetben, melylyek,

,,romantika iskola'' neve alatt, olyly nagy pártot szereztek a' bcfzél

mvészetekben. Sok ítju, öntehetségébe bízó , de a' kezelésben még neni

eléggé ügyes mvész csatlakozott ezen iskolához. Az akadcmlai taiud-

mányokat elhanyagolva, önmagokból akartak teremteni ; de sokszor nem
birváu eléggé világos nézettel, igen tökéletlenül vitték ki szándékaikat.

Fleg az emberi alak rajza volt az, melyly a' régi (classíkaí) iskola pártti-

sainak éles korholásra adott alkalmat, iíoszid rajzolt kéz és láb, könyök
és térd minél bvebben fordult el. \S ragyogó színezés mellett hib;is rajz

volta' romantika iskola képeinek jellemz b''!yege. Ezen uj iskola, k'-nyo-

g('!bcn megegyezett az angol iskolával , melyly szinte nagyon szereti a'

k!l])ráztató színezést, 'sa'genre-képeket. Szereti ez Iskola \ vrnet llorácioXy

L;ijo^ Fülöp kinily kedvenczét, 's a' francziii müvészetbanitok büszkesé-

gét, nevezni képviseljéül ; de Vemet -a t<'rlinlk:lban sokkal magasabban
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áll, 's csak dús képzeldése és színezése emlékeztet a' romantikaiskola

nagy tömegére. Jeles müvei közül megemlítjük : a' tolosai csatát, 's Ma-
meluk-gyilkolását , mikkel fellépett, a' jemappesi csatát, Judit és Holo-

fernest, VIII. Pius' processióját 'sa't. Példája által némi túlságos szabad-

ság Ízlését terjeszté el a' mvészek közt , melylyet a' kevésbé hivatottak

azonnal elsajátítanak. De iskolájának érdeme az eleven élet azon h
felfogása, melyly által tanítványai kitnnek ; és ez olyly elny, melyly

sok egyéb hiányt elfelejtet, 's melyly miatt a' kevésbé tökéletes kivitelt

szívesen megbocsátják. Nagy elismeréssel találkoztak épen e' miatt

T/iomas, Aubois (a' Louvre bevétele) 's Delaroche (Richelieu a' Rhone
folyón ;'s Mazarín' halála) az 1832-iki mkiállitásona'Musée-Colbertben.

Hapteler,Lofiylois, Leffore, Destouches, Court, Schnetz hasonló kitnségre
tartanak igényt. — Azon kevesek közt, kik a'' régiek nagy felfogása

szerint tudtak dolgozni, legkitnbb Ingres, Rafael és Fornarina festje.

— Napóleon halála Steubentöl inkább csak tárgya miatt lett hiressé.

Mindezen mvészek elfogadták az ujabb iskola jó tulajdonait, a' nélkül,

hogy a' régiéit elhagynák. A' romantikái irány követi közt a' leghlresbek

egyike, túlságos magasztalások és korholások tárgya, Delacroix Jen,
számos az életbl vett mvek teremtje, kinek legfbb törekvése — egyé-

niség. — A' két Scheffer testvér, Descamps, Hesse 's Johannot testvérek,

legszerencsésb követi. Mint história- és genre-festk jó névre tettek

szert Granet, Fourbin, Lanrent, Debacq, Bellangé, Pigal, Lepmil, Vau-
chelef, Spindler, Rocqueplan, Ábel de Pujot, LeonCo?gnet,Covderf, Debay^

Delorme, Dubufe, Pieot, Bobért Flenry, Lamy, Beaimie , Deceria 'sa't. ;

Scheffer a' komolyabb történeti festészethez fordult; i?o6erí olasz tájképei

's rablói által lett a' közönség kedvencze, különösen pedig „Aratásróli

viszszajövetele" által európai hírre tett szert. Noigron szinte olasz, külö-

nösen római életképekben jeleskedik. Szorosb értelemben vett tájképek

festésében Gudin, Isabey, Garneray (tengeri tájképek) Regnier, Raffort,

Bertin, Giroux , Aligny , Valenciénnes , Boguet, Lepoittemn, Bemond,

Wattelet, Tanneur 'sa't. a' figyelemre méltó nevek. De a' franczlák saját-

ságához tartozik, hogy a' természetet emberi alakokkal szeretik élénkí-

teni. — A' porczellán festésben Jacotot aszszony lett hiressé, kivel Con-
stantin és Pastier urak, 's Debon és Leduc aszszonyok vetélkednek. — A'

júliusi napok olta azonban feltn volt a' régibb híres mvészek viszsza-

vonulása, kik csaknem egészen ifjabb tehetségeknek engedték át a' mezt.
— Dávid iskolájából jöttek még ki, az említteteken kívül : Peytarin,

Berthon, Serangeli, Laville-Leroulx aszszony. Mongés Angelika , Barbier-

Valbonne aszsz. Van Bret , és a' lyoni Richárd. — Vincent iskolájához

tartoznak Meynier, Thénenin, Aubry 'stb. Correct rajz , antikok tanulmá-

nya, kedves eladás, igen sokakat vezettek RegnauU Iskolájába is, kik

közül kitnk lettek : a' jeles Guerin, Landon, Menjaud, Prudhon, 's a'

miniatr festk közt Isabey ; továbbá Auzon, Lenoir, Romany, Lorimier,

Benit, 's Danin-Mirvaux aszszonyok. Ismers nevek még Drolling tár-

salgási mvek, Redonte, Spaendonck, Van Os virágok, Bérré és Delacroix

állatdarabok festésében, Bervis, Desnoyers, Sellier, Lignon, Laugier, We-
ber 'sa't. mint rézmetszk.— A' párisi múzeum, melyly magában minden

népek legdicsöbb müveit egyesíti, a' mükiállítások, hol a' divatos festk



478 Franczia mvészet.

müvei drágán kelnek ; a' júliusi kormány nagyszer megbizásai, p, o. a'

küvetkamara 's a' Louvro termeinek f'elékesitése, lleg pedig a' versaillesi

történeti múzeum felállitása nagyon elömozditották a' históriai festészetet.

Ez utóbbi több mint líOOO kisebb nagyobb képpel bir, melylyek egy része

iíxen sietve készült. — A' rézmetszés kimvelésére igen sokat tettek a'

császári kormány vállalatai, p. o. a' Muséc Napóleon, 's az egyptusi had-
j(init-YÓ\\ munka. — Legújabb jelenben nagyon divatossá lett egy másik

mvészeti ág, t. i. a' tájkép- és építészeti aquarelle. A' fametszés köri
nagy érdemei vannak az ügyes francziáknak, ba az angolok finomságát

egészen el nem érhetik is. Kitn arczképfestö kre, Graredoii. —
Fíészke a' mvészetnek Fr.országban természetesen a' mindent elnyel

Paris ; de legújabban a' tartományi városokban is állíttattak müegyletek,

's iskolák
; p. o. Lyonnak sok jeles festje vau már — Parisban 1830-ban

állott fel a' „Société libre pour Vencouragement des árts" melylynek

feladása volt a' classicusok 's romantikusok közt a' józan közepet feltar-

tani, 's a' mvészetnek az államhozi viszonyát elömozditaui.

Átmenve a' mvészet egyéb ágaira, a' szobrászat sokkal kisebb mér-

tékben mozog, 's foglalatoskodik, mint a' festészet. Napóleon szobrának

újra felállitása a' Vendome-oszlop tetejére, honnét 1814-ben ledöntetett,

Setirre Emiltl, Kleberé Strassburgban Grasstól, Szauizló király szobra

Nancy számára, Jacquot-tó\ Moliéré Vári&hííu, voltak a' nagyobb szobrászi

feladások. Azonban Bosio, Cortot, Dávid Péter János, Lesneur, Pradier,

Nanteuil, Batney, Préault, Román, Lemaire , Debay , Pelitot, Foyatier,

Diirat, Gateau, Dantan, Therasse, Ramiis, Brian 'sa't. tehetséges szobrá-

szoknak folytonosan ad munkát 's b jövedelmet a' világ-város Paris.

Különösen a' középületek feldiszitése, p. o. a' követkamara, a' versaillesi

galleria, a' Madeleine-egyház peristylje 'stb. Gyps- és érczböl kitn
jelesség állatalakokat készített Giraud és Fratin, Bouillard és Barye :

igen kedvelt karrikaturákat gypsbl az ifjabb Dantan. — Mária wrtem-
bergi hgn, Lajos Fülöp egyik leánya, igen szép szobrászi tehetséget

mutatott az orleansi szz életnagyságú márványszobrában, melyly fájda-

lom, utolsó mve volt. — Lajos Fülöp kir. szeretett épiteni, 's szenve-

délyén kivül politikai tekintetek is folytonos épitési vállalatokra birták,

hogy t. i. az éhez 's gyúlékony tömegnek munkát 's keresetet adjon.

Percier, Fontaine és Huyot voltak a' király építészeti tanácsosai. Kitn
építészek Parisban: Vaudoyer az institut épitje, Lt'A'MeMr az opera helyre-

állitója, Alavoine, Duban, Bloner, Caristie, Hittorf, Gau, Visconti, La-
brouste, Procost, Dupont 'stb, Huyot és Blonel végezték be 1836-bau a'

hires „Arc de VEtoile"-i. — A' góth styl csak átmen kísérletekben

mutatkozott, de a' rcnaissance-styl , a' romautieismus kifejlésével, sok

kedvelre talált. Elbb csak magános é])letekre fordittatván, a' júliusi

forradalom óta középületeknél is divati)a jött p.o.a'Palais des beaux árts,

''8 a' Quay d'Orsayi palotát e' stylben épiték Duban és Lacornée. Legna-

gyobb mü , melylyct e' divatos renaissance felmutathat, a' városház

kiujitása Godde és Lesucur által ; mig ellenben u' Theatre Ventadour

(vagy : de la Renaissance) melylyct Hayc vsííiicrthy terveztek, inkább az

olasz renaissanceiioz közelit ; a' Notre Dainc df Loretle egyház pedig a'

római baslUka-alakot utánozza. í^ziimo-t középkoi-l omlék nagy szorga-
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lommal 's mvészi taj)lntattal lön kijavítva legújabb korban. — A' zene-

világban a' legújabb drámai franczia zeneszerzk , Herold , Haíevy,

Adams, Auber 'stb. leginkább Rossini befolyása alatt állanak. A' franczia

zene maradt, a' mi volt. Chansonok, vaudevillek sokkal illbbek a' fran-

czia jellemhez, mint a' mélyebb zene. Ez utóbbiak száma végtelen nagy
;

's bár melyly csekély zenei becs, egyszer, 's egyhangú is a' vauJeville,

van benne valami eleven 's népies. A' fr. románczok szinte sajátságosok
;

és e' sajátság fképen a' rhythmusban, 's a' mollnak a' durrali mindenkor

viszszatérö öszszeolvasztásában áll. Egyházi zenében nem kitnk a'

francziák ; csak Gossec, Lesueur és Cheruhini, adtak e' nemben jeleset.

Cheron énekintézete az egyházi zene számára, ennek halálával megsem-

misült. Nagyobb symphoniákat Berlioz és Felicien Dávid teremtettek.

Legtöbbet tett 's tesz a' fr. zene mvelésére a' conservatorium, melyly

ujabban Auber vezetése alatt állott. Sok jeles tanitványt adott Frauczia-

országnak, fleg virágoztatja a' gyakorlati instramentál zenét, 's minden

fltanu egyaránt magasztalja a' legnehezebb német (Mozart, Haydn,

Beethoven) mvek conservatoriumbeli eladásait. Francziaországnak sok

kitn virtuóza van, kik világhirre jutottak, 's kik közt els helyen áll

a' Kreuzer Rud., Rode és Baillot által alapított violin iskola. A' zenészetek

készítése is magas fokon áll, nevezetessn Erard zongorái világhírek. A'

zene irodalmában hires név : Fétis. Zenei folyóiratok a' Gazette musicale

és Francé musicale.

A' mvészet cs tudomány párisi központosítása egy szakban sem olyly

világosan feltn, mint a' drámai szinmvészetben. A' megyékben ct^ak

egyetlenegy jóravaló színház sincs ; a' ír. színészetrl szólva, csak a'

párisi színészetrl lehet szólani. Parisban a' kisebb nagyobb színházak

száma 27. Legnevezetesbek : a' tiagy opera (Academíe royale de mnsi-

<[ue) melyly jelenleg a' Lepelletier utczában van, 's hol az ujabbkon

nevezetes énekesek : Duprez, Poultier, Stolz aszszony és Dorus-Gras
aszszony. A' Theatre fran^ais , Richelieu-utczában, a' classicus darabok

színpada, hol a' világhír Báron, Lekain , Talma, Clairon, Mars helyén,

most legkitnbb mvészek : L^^íer és Sámson, 's Rachel, Maximé, Mante,

Plessis aszszonyok. Nevezetes munka e' színházról : Soixante ans du

théatre fran^ais (Par. 1842).— Az olasz opera 1838-ban elégvén, 1841-ben

épült újra, 's a' párisi urí világ gylhelye. Ennek padán ragyogtak leg-

újabban : Grisi, Fodor, Galli, Pasta, Malihran, Persiani, Tadolini 'sa't.

nk, 's Rubini, Tamburini, Lablache , Lecasseur, Zvchelli, Pellegrini,

Dongelli, Garviani, Ivanoff 'sa't. urak. — Az Odeon vagy második Théatre

fran^ais nem olyly szigorú a' darabok felvételében, mint a' nagy Th. fr.

's ifjabbtehetségeknek is utat njh.Igj ^.o. Ponsard mvei (Lucrétia 'stb.^

itt adattak el. Az opera comique számára dolgoztak Gretry, Boyeldieu,

(Jherubini, Auber, Adam 'stb. Ennek legkitnbb énekesei : Ellemou,

Martin, Gacaudan, Chenard, Juliét, Ponchard, Henri, Roger, Rignier ; és

Saint Aubin, Gavaudan, Boulanger, Ponchard, Paul, Pradher,Damoreau-
Cinti, Rossi-Laccia , Thillon aszszonyok. Ezen nagy 5 színpadon kivl,

melylyekhez társult legújabban a' Dumas Sándor által alapított Théatre

historique, számos másodrend színpad járul p. o. a' Th. du vaudeville, du
Palais-Royal. 's a' boulevardok színpadai, Gymnase dramalique. Variétés,
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Porle St. Martin, Amhigu vomique, Gaieté, hol a' í'rancziák kimerithetlen

vidorsága 's elméssége örök fényben mutatkozik , 's a' nép folytonos jó

kedvben tartatik. Olylykor els rangú mvészeket is látni e' színpadokon,

mint p. o. Bouffc a' Gymnaseban. E' nyilvános szinpadokon kivül, miket

naponkint 50 ezer ember látogat, van még igen sok zugszinház, mked-
veli 's gyermekszinház, melylyeken a' nagy szinpadok számára íblyto-

nosan pótKS erk fejledeznek, mig a' homályból gyakran els rangú csil-

lagokként törnek el a' mvészetet mindenek felett kedvel , szeszélyes

párisi világ egén. (A' mvészetek egyes ágairól 1. Epitész-eí, Festészet,

Zene, S:>()brászat, Színészet. Egyes kitn irók 's mvészek életirásait

lásd : neveik alatt). — T.

Fi'aiic'zia törvénykezés. Az állam szekerének tengelyei a' törvények,

kerekei a' törvényszékek. Az angol és franczia törvényszékek azon el-
képek , melylyek után a' polgárisult világ többi nemzete saját törvény-

széki eljárását , kisebb nagyobb mértékben utánozva alakitá. Valamint

tehát az angol törvénykezésrl (1. ezt) kissé bvebben szólottunk , ugy a'

franczia törvénykezési rendszert Is hoszszasabban fogjuk tárgyalni , mi-

által képesekké leszünk egyéb országok hasonló rendszereit csak röviden

érinteni. Anglia a' régi meglevn épit ; intézvényel egyenkint a' száza-

dokon át fenállott réginek gyökerébl hajtottak ki. Francziaország jelenét

semmi sem köti öszsze a' múlttal. Itt a' nagy forradalom mindent felfor-

gatott , mindent egészen újból teremtett , uj alapokat rakott , uj elveket

tidált fel. 'S ezt , legalább a' törvénykezésre nézve igen jól tette. Mert

Francziaország törvénykezési szerkezete 1789 eltt nem állott szabad,

czélszerü, szilárd alapokon. Nem volt törvénysziki nyilvánossága , nem
volt tiszta 's elklönzött igazságszolgáltatása , egyformasága az itélet-

hozásban, birói függetlensége. A' biró korlátlan önkényt gyakorlott. A'

korona szabadon rendelkezett a' polgárok személye íóVóttlettres de cachet-i

(elfogató parancsai), 's azok vagyonáról elkobzás által. A' birói hivatalok

örökösök 's eladók voltak. Kinek isten 's a' király hivatalt adott , annak

eszet is adott. Igen természetes tehát, hogy a' forradalom vihara, melyly

jobb és szilárdabb dolgokat is magával sodrott, a' franczia régi törvény-

kezés silány épületét alapostul elrontotta , 's romáin egészen uj épületet

emelt, szemközt ellenkez elvek szerint. A' mai fr. törvénykezést tiszta-

ság 's szigorú elkülönzöttség jellemzik. A' birói hatalom semmi egyéb,

idegenszer elemmel nincs vegyítve. Semmi köze az adóügygyei , hypo-

thékaügygyel, notariatussal, gyámgygyel. Minden, az Igazságszolgáltatás

lecrszorosabb fog-almában nem foglalt birói eljárások elválasztása elvileg

ki van mondva, és szigorún keresztül víve. Fleg , a közigazgatás elkü-

lönzése a' törvényszékektl, legnagyobb vezérelv. Csupán a' békebiráknál

van némi kivétel , kik a' szorosan vett birói eljáráson kivül többféle más

cselekvényekre Is hivatvák , p. o. elnökölnek a' családi tanácsokban, elöl-

tök történnek a' békéltetések, fiúsítások, emancipálások 'e a' t. Ezért, és

mivel a' békebiráknál a' collegialitiís elvétl is eltérés van , Francziaor-

szágban a' békebiróságot nem ia számlálják a' rendes birák közé (justii-e

extraordinaire). Ezen szigorú elklönzést csak dicsérni lehet. Ellenben,

megrovást érdemel a' franczia törvénykezésben, hogy nem mindennel bir,

a' mi természet szerint az ö\'«' volna, 's tct(>me-<(Mi meg van rövidítve, t. 1.
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rPTn minden peres ügy tartozik hozzá, raelylynek tárgya az állam 1 else-

jébeni jog , melylynek tehát, helyes íbgalom szerint , körébe kellene tar-

tozni. St vannak hatóságok Francziaországban , melylyek bár nem tör-

vényszékek, mélyen az igazságszolgáltatás mezejébe vágják sarlójukat.—

Francziaországban ketts igazságszolgáltatás van. Törvényszéki
,

(droit

contentieux judiciaire) és közigazgatási (administrafif). A' törvényszéki

igazságszolgáltatás a' sajátképi törvényszékek (Cours, tribunaux) feladása.

A' közigazgatási bíráskodás más hatóságokra van bizva. Els bíróság

ezen téren a' 3—5 tagból álló Conseil de préfecture , hol a' préfet (köz-

igazgatási fnök a' megyében) elnököl, kinek egyenl szavazatok esetében

eldönt szava is van. A' préfet és tanácsa közti viszony ugy van rendezve,

hogy az egész közigazgatás kizárólag amannak kezében van. Mei't a'

dönt szavazaton kivül, úgynevezett ,,exéquatur" jogával is bir. Ugyanis

a' préfecturai tanács egyhangú végzése sem bir önmagában kötelez er-
vel, ha a' préfet nem adja ki végrehajtó rendeletét, melylyet nem köteles

kiadni , st olylykor köteles megtagadni , 's elbb a' belügyi ministerhez

jelentést tenni. Felebbviteli biróság, közigazgatási ügyekben ,
jelenleg a'

státustanács és törleszt szék tagjaiból alakult testület , melylynél az

igazságügyi minister elnököl (fr. Charta 89-ik §.). Ugyanezen testület

ítél a' törvénvkezés és köziffazffatás közti öszszeütközések felett is. Ezen

Öszszeütközések a' restauratio alatt , 's késbben is keser panaszok tár-

gyai voltak. Természetes , hogy ezen közigazgatási igazságszolgáltatás

függetlensége igen gyenge lábon áll ; mert ha az állam, a' kormány maga
érdekelve van valamelyly peres kérdésnél , 's ezen érdekét minden áron

keresztül akarja vinni, természetesen, hogy a' kormánytól függ préfétek,

's u' státustanács tagjai nem tekintethetnek független és szabadon itél

bíróságnak. Az igazságszolgáltatási tér emiitett megrövidítését illetleg,

két elvet kell megjegyezni. Elször ugyanis mindazon peres ügyek, mely-

lyekben az állami kormány mint ilylyen, (comme gouvernement) 's nem
mint egyszer tulajdonos, tehát mint magánjogi egyén, fordul el, — nem
a' törvényszékek, hanem a' közigazgatási hatóságok elébe tartoznak ; így

p. o. a' státus vagyonábóli minden követelés, melyly a' közigazgatás vala-

melyly cselekvényén alapul, a' közigazgatási hatóság által Ítéltetik el. A'

tisztviselnek, ki szolgálatából törvénytelenül elmozdittatott , kitl fize-

tése elvonatott 's a' t. nem a' törvényszékek, hanem a' közigazg. hatóság

eltt kell keresni sértett jogainak orvoslását. Másik elv, hogy a' közigaz-

gatási tények (act administratif) értelme 's foglalata , valamint az abból

folyó következtetések módja 's kiterjedése felett sohasem a' törvényszékek

Ítélnek. Közigazgatási tények neve alatt pedig értetnek a' közigazgatási

tisztviselktl eredt minden végzések 's rendeletek C(írr< tés). Az admini-

stratív igazságszolgáltatás széles köréb-j tartoznak tehát minden pana-

szok, melylyek hivatalos fizetést, tiszteletdíjt , kárpótlást, szállítási 's

egyéb közmunkai szerzdésekbl származott igényeket, közmunkák bér-

li 's a' köztisztviselk bármelyly cselekvénye által okozott károsításokat

's jogsértéseket illetnek. St magánosok közti perek is, ha azok vala-

melyly közigazgatási tényen alapulnak, már ennélfogva a' közigazg. igaz-

ságszolgáltatás körébe tartoznak. Ide valók továbbá mindazon perek,

melylyekben a' nemzeti javak megvevinek 's bérlinek joga , 's ezeket

Vj k. Ism. Tár. 111. hat.

'

31



482 Franczia törvénykezés.

illet szerzdések érvényessége forog fenn ; 's a' t. Milyly széles mezeje

az önkénynek, a' megvesztegetésnek , a' jogtalanságnak! a' legfontosb

peres ügyeket olyly emberek itélik el , kik birói esküt sem tettek le , 's

a' miniater tetszése szerint elmozdíthatók. Gyakran fordul el az eset,

hogy bíró és vádolt egyazon személyben van egyesülve, p. o. ha a' pre-

fétnek valamelyly hivatalos tettérl van kérdés. — Sokkal jobb lábon áll

a' fenyitöjogi törvénykezés. F elve ennek Franeziaországban, hogy ,,sen-

kit sem lehet, bármelyly büntetésre méltó cselekedet miatt , sem szemé-

lyében sem vagyonában , a' legcsekélyebb büntetéssel is illetni birói

elitélés nélkül." A' Code pénal szerint háromféle neme van a' büntetésre

méltó cselekedeteknek : 1) egyszer rendri kihágások (contrai'cnfions

de simple poiioe) ; 2) Kihágások (délits); 3) bntények (crimes). Ki bn-
tényt, azaz : olyly cselekvényt követ el , melyly testi vagy becstelenit

büntetéssel sujtatik, az, az esküttszék eltt várja Ítéletét. Kihágások felett

a' fenyit rendrség ; egyszer rendri kihágások felett az egyszer rend-

ri biróság ítél. Tehát a' legcsekélyebb ügy, 's csak a' néhány krajczárra

men legcsekélyebb birsági büntetés felett is rendes törvényszék Ítélhet

csak, a' törvényes formák m.egtartásával, és sohasem valamelyly más
hatóság 's közigazgatási tisztvisel. Ezen általános szabály alul csupán

ecryetlenegy kivétel van, melyly a' franczia büntet rendszer szellemével

merben ellenkezik , t. i. az országutakat illet kihágásokra nézve. Az
országutak , az azok melletti faültetvények , árkolások , csatornák , kutak

's a' t. megsértései ugyanis (contraventions en matiére de grandé voirie)

közigazgatási utón tárgyaltatnak, 's ez esetben a' közigazgatási hatóságok

ítélnek a' fenyit rendrség helyett. A' mellékes utak megsérti nem tar-

toznak ide ; ezek az egyszer rendri bíróságok eltt felelnek kihágásuk-

ért. — A' franczia bíró helyzetét a' törvényhez a' polgári törvénykönyii

szorosan meghatározta. A' bírónak joga 's egyszersmind kötelessége a'

törvényt magyarázni , 's ezt minden esetben. Homályosság , vagy elhall-

gatás , vagy a' törvény elégtelenségének ürügye alatt nem vonhatja el

magát az itélethozás kötelessége alul, mert ílyly eljárása igazság-megta-

o-adás panaszára (déni de justice) adna ellene okot. De ellenben nem
szabad a' bírónak a' törvényt azáltal egészíteni ki , hogy jöv esetekre

viszszavonhatlan jogelveket állapít meg. Ezen hatóság, míkint ezt a' régi

franczia parlamentek 's a' magy. kir. Curia gyakorolták , 's az angol f-
birák most is gyakorolják, nyílt áthágása volna a' birói hatalomnak, 's

bitorlása a' törvényhozási térnek. Ezen kiváltságot már a' nemzeti gylés

eltörlötte, rendelvén, hogy a' bíró minden esetben, midn a' nem eléggé

világos törvény magyarázatát , vagy uj törvény hozatalát szükségesnek

tartja , a' törvényhozó testhez forduljon. Ennek azon következése lett,

hogy a' bírák sok esetben nem akartak ítélni. Törvényt kellett hozni,

melyly által a' bíráknak igazság-megtagadás (déni) büntetésének fenye-

getése alatt parancsoltatott, hogy a' törvényt okvetlenül magyarázni,

tehát minden kigondolható esetben ítéletet hozni kötelesek legyenek. Ha
tehát a' törvény a' bírót kétségben hagyja, folyamodhatík ez a' természeti

jogelvekhez, 's meríthet ezen tiszta, kímerithetlen forrásból. — A' bírói

l'iiyyfllenséy a' státuspolgárí jogok palládiuma, 's az alkotmányosság

cvik le<dbb védfala. A' l>iró pedig csak ugy lehet független, ha elmoz-
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dithatlan. Az 1830-ki charta 49-ik, 's az 1848-ki charta 87-ik §-a a' bíró-

nak a' státushatalomhozi viszonyát iigy határozza meg , hogy a' király,

jelenleg : az elnök által kinevezett birákat elmozdithatlanokká teszi.

„Élethoszra neveztetnek , csak a' törvény teheti le és függesztheti fel

ket 's csak a' törvényben eladott okokból és formák szerint nyugal-

maztathatnak." St egy helyrl más helyréi önkényes áttételnek sincs a'

franczia biró alávetve. Helyesen ; mert az áttétel gyakran csaknem egy-

értelm lehet a' letétellel, p. o. ha Parisból a' pyrenék valamelylyik nyo-

morult fészkébe tétetik át. Lehetne-e azon biró , kinek ilylyestöl lehet

tartani, olyly független és szabad, mint az, ki a' státushatalom önkényes

eljárása ellen alkotmányos függetlenség által van biztosítva ? Azonban a'

birák elmozdithatlanságának elve alul is van egy kivétel , az egész rend-

szerrel ellentétben; t. i. a' békebirákra nézve. Az 1830-diki alk. 52. ez.

szerint; a' min az 18'18-diki alkotmány sem segített, mert ez is csak az

elsö's második folyamodási és a'felebbviteli's törleszt szék biráira nézve

mondja ki az elmozdithatlanság biztositékát. Ezen következetlen és sem-

mivel sem támogatható kivétel még károsabb lesz azon fontos helyzetnél

fogva , melylyet a' békebirák Francziaország törvényszéki szerkezetében

elfoglalnak (1. békebirák), 's azért is, mert a' békebirák egyes birák, 's

nem testületben Ítélnek; egyes embert pedig könynyebb megvesztegetni,

vagy megfélemlíteni, mint egész birói testületet. — Az igazságszolgálta-

tásnak alaki és anyagi egyenlsége egy a* legnagyobb jótétemények közöl,

melylyben valamelyly országot alkotmánya részeltethet. Francziaország

mindenek felett részesül a' jótéteményben. Alakilag egyenl a' franczia

igazságszolgáltatás , a' menynyiben egész Francziaországban egyenl
módon 's formaságok szerint kezeltetik. Parisban ugy, mint a' legtávolabb

megye legkisebb falujában. A' franczia herczeg, bankár, státustisztvisel

egy azon törvényszék elébe 's egyazon módon idéztetik, mint a' kóborló,

a' koldus , a' rongyszed. Mert a' charta szerint ,,a' francziák egyenlk
a' törvény eltt , bármi legyen különben czimük és rangjuk. Anyagilag

pedig egyenl a' franczia törvényszéki szerkezet , a' menynyiben a' fran-

cziaországi törvényszékek mindenütt egyforma jogelvek 's itélethozási

szabályok szerint tartoznak itélni. Ehhez járul , hogy csak a' ma fenálló

törvények az egyedül szabályozók ; igy p. o. csupán a' Code civil érvényes

minden polgári ügyben , 's minden más régibb polgári törvény teljesen

er nélküli. A' régi törvények csak ugy birnak némi tekintélylyel , mint

irók véleményei , mint segédeszközök a' netalán homályos él törvény

magyarázatában , de p. o. azoknak figyelembe nem vétele miatt cassatiót

kivánni nem lehet. — Francziaország törvényszéki szerkezetének zárkövét

a' nyilvánossúg képezi, melylyröl Sirey azt mondja, hogy egyaránt van a'

biróság becsületének , mint az igazságszolgáitatásnak érdekében. Ezen
nyilvánosságot ugy kell érteni, hogy a' törvényszéki kihallgatások, a' tár-

gyalások (audiences) nyilvánosok. Polgári ügyekben a' felek vagy ügy-
védeik eladásai, büntet ügyekben pedig az egész feljárás, tehát a' vád,

a' terhel és ment tanúk kihallgatása, a' közügyész 's a' vádoltnak vagy
ügyészeinek eladásai , végre mind a' polgári , mind a' büntet ítéletek

kihirdetése nyilvánosan történnek. Hol a' törvényszék a' felek eltt nyitva

van, rendszerint nyitva van a' közönség eltt is, kivévén a' bebizonvitási

31 *
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táro-yalást. A' nyilvánossúg ezen elve alul egy törvényszt^k sem tesz kivé-

telt a békebiróságoktól kezdve fel a' cassatio-székig, 's az 1848-ki charta

91. §-ában telállltott álhidahni ftörvónyszékig. A' törvények az Ítéletek

semmiségének büntetése alatt parancsolják a' nyilvánosságot , melyly

csupán azon korlátozásoknak van alávetve , melylyek részint a' dolog

természetében í'eküsznek , rét^zint a' fr. törvényszéki szerkezet sajátságá-

ból folynak. Polgári ügyekben a' pernek egész Írásbeli felkészítése nem-

nyilvános. Csupán a' béke- és kereskedelmi biróságoknál, 's az els folya-

modási bíróságoknál sommás ügyekben tárgyaltatik az egész per elejétl

véo-ig , elleges titkos felkészítés nélkül , nyilvános ülésben. — Büntet

ügyekben ])edig nem-nyilvános az egész elö-eljárás , t. i, a' törvényszéki

rendrséo- (polire jusliciarej cselekvényei 's a' jnge d'instruction által

vezetend vizsgálat; továbbá nem-nyilvánosok a' vádoló kamara tárgya-

lásai az els folyamodású és felebbviteli (elbb királyi) törvényszékeknél.

_ törvény

kéknél pedig „Charitbre de mise en accusatiun". Továbbá minden polgári

és büntet üo-yekben, ugy a' rendes mint a' sommás eljárásnál, 's minden

törvényszéknél egyaránt korlátozva van a' nyilvánosság anynyiban, hogy

bevégzett nyilvános tárgyalás után a' bíráknak ugy tanácskozása, mint

szavazása titkosan történik. ítélethozásra a' bírák vagy külön tanácskozási

szobába vonulnak , vagy — mikint ez kisebb fontosságú tárgyaknál ren-

desen történni szokott — a' kihallgatási teremben, a' közönség szeme

eltt maradnak uoyan, de suttogva 's félreállva tanácskoznak és szavaz-

nak. Véo-i-e kivételt szenved a' nyilvánosság elve akkor, midn a' tör-

vényszék, a' törvény engedelmével , az ajtókat bezáratja , (jngement á

kuis-closj a' mi a' Code de procedure cirile 87-ik §-a szerint akkor van

csak megengedve, ha a' nyilvános tárgyalás botránynyal járna. Ha ilyly

esetben a' törvényszék nem nyilvános tárgyalást akar rendelni , köteles

külön a' tárgyalás nem-nyilvánosságát kimondó végzést hozni. Ily-

lyenkor azonban az els íolyamodási törvényszékeknek a' felebbviteli tör-

vényszék közügyészéhez , a' felebbviteli törvényszékeknek pedig az igaz-

ságügyi mínisterhez tudósítást kell tenni. A' zárt ajtónál vezetett tárgya-

lásokra, 's hozott ítéletekre fleg váló perekben 's fiúsításoknál 's a' t. van

példa; büntet esetekben pedig, ha erszak , vérfcrtztetés , kétnejség

's a' t. foroo- fenn. De ez sohasem történik könynyen, 's mindenkor ítélet

által. — A' fr. törvényszéki szerkezet alapvonásai tehát : az igazságszol-

gáltatás tisztasága 's elkülönzöttsége, a' bíráknak törvényhez kötöttsége,

a' törvényelttí alaki 's anyagi egyenlség, a' bírák függetlensége 's végre

a' törvényszéki tárgyalások nyilvánossága. Ezen alapelveknek felel meg

egészben a' küls kiállítás is. A' néz szemét sok küls dísz, st fény, sok

hatásra és drámai érdekre számított elem gyönyörködteti ; ide tartozik a'

bírák színpadi öltözete , ünnepélyes be- és kilépése , a' huissier-k (törv.

szolgák) ceremóniái, p.o. a' líctorí megjelenés, a' törvényszék beléptokori

kopogás 's a' t. — A' franczia törvénykezés két tágra oszlik, t. í. egy

tekintetben a' peresre és nem-peresre , vagy onkénytesre. A' peres tör-

vénykezes (jurlsdirllon roiitetilieiise) csupán .'s kizárólag a' törvényszé-



Franczia törvénykezés. 485

kékre szorítkozik ; a' nem-peres vagy önkénytes (jurisdiction gratieuse)

némelyly az állam által kinevezett , de nem fizetett tisztviselk , t. i. a'

Notairek által gyakoroltatik. A' nera-percs igazságszolgáltatásnak né-

melyly cselekvényei a' békebirákra is vannak bizva (1. békebirák) részint

egyedül , részint a' nótáriusokkal közösen. Az igazságszolgáltatás e' két

ágának elkülönzése mellett igen fontos okok szólanak. Mert ilyly elkü-

lönzés nélkül gyakran megtörténhetnék, hogy ugyanazon egy hatóságnak

kellene ítéletet hozni valamelyly törvényes oklevél vagy cselekvény érvé-

nye és következései felett , a' melyly azt szerkeszté , vagy eszközlé ; ha

p. o. végrendelet lenne per tárgyává , a' tüi"vényszéknek , melyly eltt az

történt, saját maga tette felett kellene itélni. Hogy a' békebirónak, a'

felek könynyebbsége miatt megadatott azon hatóság, miszerint az ön-

kénytes igazságszolgáltatás némelyly cselekvényeit gyakorolhassa , — ez

semmit sem árt, mert ha ezen cselekvények per tárgyává lesznek, nem a'

békebiró , hanem az els folyamodási törvényszék itél felettük. — Más
tekintetben ismét rendesre és rendkívülire oszlik a' fr. törvénykezés. A'

rendes igazságszolgáltatást, melyly, mint szabály alá minden különösen

ki nem vett eset tartozik, minden folyamodáson keresztül coUegiális biró-

ságok, vagy birói testületek gyakorolják, u. m. : 1) els folyamodásban,

több cantont magában foglaló kerület (arrondissement communal) felett,

az úgynevezett els folyamodási bíróságok (tribunaux de la premiere

instance), melylyeknél, az elnökkel együtt, három bíró kell érvényes ítélet

hozatalára. 2) Második folyamodásban , több els folyamodási bíróságok

hatósági megyéjét magokban foglaló.felebbvitelí bíróságok (elbb : coi/r

royale), melylyek mindenkor több kamarából vagy tanácsból állanak, hol

a' polgári osztályokban 7, a' büntet osztályokban 5 bíró kívántatik érvé-

nyes ítéletre. 3) Végre az egész Francziaországot átfoglaló cassatio-tör-

vényszék, (1. ezt) melyly csakllbiró gylésében hozhat érvényes ítéletet.

A' rendes bíróságok székhelyei mindenkor városok. A' rendkívüli, vagy
a' törvény által kivételképen csak bizonyos ügyekre szorított igazság-

szolgáltatást gyakorolják : 1) a kereskedelmi törvényszékek, melylyek
rendszerint az els folyamodási törvényszékekkel vannak öszszekötve,

nevezetesen mindenütt, a' hol a' kereskedelmi viszonyok kevésb jelent-
ségek, 's külön keresked. törvényszéknek kevés dolga lenne. A' keresk.

törvényszékek tehát csak azon egy tekintetben kivételes törvényszékek,

minthogy hatóságuk különös, a' törvény által meghatározott ügyekre
terjed csak. Ellenben a' collegialitás elve ezen törvényszékeknél fen van
tartva, mert az elnökkel együtt, legalább 3 bíró kívántatik érvényes ité-

lethozásra. 2) A' hékebiróságok , melylyeknél a' collegiaHtás elve el van
mellzve, 's melylyek szinte csak kivételesen bizonyos hozzájok utasított

tárgyakban ítélnek, és így két tekintetben kivételes törvényszéket képez-
nek. Ezen törvényszékeket, valamint a' tengeri, 's katonai törvényszéke-
ket, és a' szakértk Cprudhommes) tanácsait is fentartotta a' köztársasági
charta, melyly egyébiránt két uj kivételes törvényszéket állított fel, t. i.

az illetségi öszszoütközések kiegyenlítésére egy a' cassatioszék é.s státus-

tanács tagjaiból álló ítélöszéket, melyiynél az igazságügyi minister elnö-

köl, 's a' nemzetgylés által az elnök v»gy ministerek ellen emelt vádakra

nézve egy felebbvitvl nélkül ítél áUadaluii ftörvényszéket, (lásd CJuirtu
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II .kótct. 140. lap; a fr. alkotmány VIII. fejezetiben, 81— 100 §§.). —
A' tárgy irodalma : Henrion de Pansey : De l'autorité judiciaire en Francé;
Carré : Cours élémentaire de l'organisation judiciaire de compétence, de
procedure civile et criminelle et de notariat. Carré : Des lois de Torcfa-

liitíation judiciaire 's a' t. D'Eyraud : De l'administration de la justice et

de Tordre judiciaire en Francé; Merlin : Repertoire universel; Dalloz :

Dictionn. ÚG.Jm'\s\nná. Feuerbach : Über die Gerichtsverfassung und das
gerichtl. Vertáhren Frankreichs. Liidw. Frey : Frankreichs Civil- und
Criminal-Vert'assung. A' jog történetére nevezetes irók : Laferriére,
Lerminier , Meyer, Fasloret , Mably, Guizot ; az admivistrativ törvényke-
zés- 's törvényszékekrl irtak : Macarel, Srrey, Cormenin, Pétit des Bo-
rhetíes, Dehche, Chevalier ; 's a' t. a' békebirákról : Giiichard, Bergier,

Lepoge, Daubanton , Levasseur; Brossard , Carré, Augier, Biret, Fontán,
ki Auyier\e\ együtt folyóiratot is adott békebirák számára, Lonis 's a' t.

;

a' keresk. törvényszékekrl : Despréaux ; az esküttszékekröl : Baroux,
Berenger, Cottu, Comtt, Oudart. Aignan, Legraverend , Ginourier 's a' t.

;

a' cassatioszékrl : LaiHiux , Godart de Saponay ; a' közügyészségrl :

Delpon, Scfienk, Ortolan, Ledeau, De Vaulx; a' jegyzi hivatalról (greffe):

Perrin, Saurand, Teste-Lebean ; a' luiissieri hivatalról : Delaporte, Dumont,
Lace/ias, Léglice, Chaiireau, Blumhofer, Weiss ; az ügyvédekrl :Fo?/rre/,

Camus, Dupin az öregebb; a' notairekrl : Berge, Garnier-Deschesnes,
Massé, Ferriére, Cellier, Augan, Fuvart de Langlade, L'Herbette, Rolland
de Vülargues, Lédru, Gagnereaux ; 's a t. — T. L.

Franck (Gusztáv Ritter von) német lyrai 's drámai költ. Szül. 1807
Bécsben, 's ott tanulta a' jogtudományokat, mikbl 1829 Paduában 1829
nyeré a' tudori rangot. 1831 katonai szolgálatba állott. 1828 egy
kötet költeményt adott ki 's több külföldi dráma feltünleg ügyes átdol-

gozását, ilylyen Delavigneszomorujátéka,,E(/y/flí-r/ király f/ai" (1835.) O
irta a' „Belisar'''- czimü lyrai tragödiát Donizetti zenéjéhez. Továbbá:
„Dramatische Zeifbilder" (Lip. 183(!.) ,,Taschenbvch dramatischer Ori-
ginalien" (Lipcs. 1836) mikben több drámai müve foglaltatik. „Aufors-
qualen^', ,JJie Gesandschaftsreise nach China", .,Das Forsthaus ím Wal-
de", ,,Die Syiresfernachf^' több szinpadon tetszést vivtak ki, 1846 adta

ki : ,,MtttheHitngen aas den Papieren eines Wiener Arz^tes'^. Drámáiban
a' feltalálás nem mély, azonban természetes, a' jellemek jól vannak raj-

zolva 's a' dialóg élénk és elmés, különösen a' vígjátékokban, mikre nézve
több hivatással látszik birni, mint a' dráma komoly nemeiben. — p.

Frank Ognárz,) a' m. kir. jtesti egyetemnél hazai magánjog 's etylus

curialis professora, bölcs, és jogtudomány tanára, szül. Nagy-Károlyban
1790-beu, tanult ugyanott, Váczon és Pesten, hol 1810-ben bölcsészeti,

1815-l)en pedig törvényt, taniirkoszorut nvert. 1819-ben a' kassai akadé-
miához neveztetett hazai magánjog kö/oktatójává , honnét 1827-ben
tétetett át Pestre. Szakába tartozó, rendszeres fre, mély gondolkodóra,
\s (ikes stylistára iiuitat(') munkái diák nyelven : 1) Specimen ehinihr.

instit. Ji/ris r.irilis liung. rontinens praerognila et Daelrinam de Ifona-

lione Begia. (Cassoviae, 1823.) 2. Prinripia Juris Cirilis Hnngnrici [VeM,
1829. 2. k). — Késbben inngynrMJ folytatíí M|:ip(»< j(>gtudi>m;inyi miin-

ká]kod»»át 'tí kiadta 2 részben .,/!' Itirjguiság torrenyél ^higyarhunban-.
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(Buda , 1845—46). 1848-ban a' m. akadémia tagjává választatván,

beköszönt értekezése az „siség"' kérdését tárgyalá. Frank Ignácz a'

magyar jog irodalmában uj pályát nyitott ; a' rendszer tökéletesítésére,

's a' törvényeknek a' históriai tudomány fáklyájánál elbbre vitt hermeneu-

ticájára nézve senki sem tett anynyit, mint . A' jeles férfin halála szo-

morú volt, mint élete rideg 's magános. 1850-ik év elején Bécsbe hivatván

fel a' közoktatási ügybeni tanácskozásokra, sötét melancholiája mind-

inkább kifejlett, 's öngyilkolásra vezette. — Y.

Frankenburg (Adolf) magy. akad. levezö tag 's hivatalnok a' bécsi

legfelsbb törvényszéknél , szül. 1812. nov. 21-én. Németkereszturott

Sopron megyében, hol atyja gazdasági tiszt volt. Iskoláit 1819— 1832-ig

Sopronban, Pécsett, Gyrött, Szombathelyen, Egerben, 's a' joggyakor-

nokságot Heves vármegye törvényszékénél végezte el
,
jurátusnak Po-

zsonyba ment. Hallgatta félévig a' gazdasági leczkéket is a' keszthelyi

intézetben, 1834 Széchenyi István gróf mellett volt rövid ideig, melyly-

nek eltelte után Sopronban egy nehéz lovas ezredbe beállott kadétnak.

De néhány hét múlva ez élettl megvált 's lement Somogyba, hol Nagy-
gombán kis jószágot vévén bérbe, 1835 megházasodott. Neje magyar
leány volt Egerbl. A' gazdasággal nem boldogulván, egy év múlva a'

jószágon túladott, 's Pestre költözött, hol a' m. akadémiánál irnoki állo-

mást nyert 1836, mellyet azonban több súrlódások miatt már a' jöv évi

septemberben volt kénytelen elhagyni. 1838 budai kincstári fogalmazó

gyakornok lett. 1845. megválasztatott m. akad. levelez taggá. 1847. a'

m. kanczelláriánál Bécsben udv. lajstromzó és magyar- német fordítói

hivatalt nyert. 1848. a' volt magyar külügyministeriumnál ugyanazon

hivatalt viselvén. Bécsnek Windischgrátzhg. általi bevétele után a' kato-

nai kormány által befogatott; harmadfél hónapi fogság után azon-

ban szabadon bocsáttatott. Végre másfél évnél tovább tartott tengdése
után 1850 juh 10-én a' bécsi legfelsbb törv. széknél nyert ideiglenes

alkalmazást. — F. els prózai és költeményes munkái 1835 a' Regélben
jelentek meg. Volt azután dolgozótársa a' Rajzolatoknak 's a' korán

elhunyt Természetnek is. Késbb a' folytonos irod?lmi csatázások által

elkedvetlenedvén, németül kezdett irni, az akkori Pester Tageblattnak

rendes dolgozótársa lett, hová magyar érdekekben magyar dolgokról irt

's e' lap német szellemét 's a' magyarok iránti ellenszenvét sikerült némi-

leg paralyzálnia. Ez idben irt négy színmüvet is német nyelven , mik a'

pesti és budai színházakban többszpr adattak tetszéssel. 1838. júniusban

az árviz által károsult pestmegyei adózó nép javára a' pesti vármegye
teremben magyar humoristicus felolvasást tartott szép sikerrel. Ez volt

az els ilylyforn)a vállalat Pesten 's tán Magyarországban is. 1841. az

akkor keletkezett „Pesti Ilirlap"' rendes dolgozótársa lett, irván benne
a' Fvárosi újdonságokat, azon rovatot, mit annak idejében legalább is

olyly mohósággal olvasott a' közönség egy nagy része, minvel Kossuth
vezér czikkeit. Késbb ezen rovat Írásától hivatali felsbbségétl eltilta-

tott. Lelépését A'^ssííí/í méltányló szavakkal hirdette lapjában. Ez és a'

következ években Budapesten az irodalmon kivül is látjuk hatásos

mködését, szini eladásokat, tánczmulatságokat, hangversenyeket 'stb.

rendezve jótékony czélokra. Kineveztetett a' hangászegylet éá gyermek-
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k(uház tiszteleti tagjává, utúhb titoknokává. Az utóbbi intézet hivatalát,

mig Petiten lakott, mindvégig viselte. Miután elébb „Magyar-Éleiképek''
czini alatt adott volna ki egy évig havi füzeteket, 1844 adta ki az j,^/^^-

AvyjfA" czimü szépirodalmi hetilapot , mit 1847 Bécsbe költözése alkal-

mával Jókai/ Mórnak adott által, 's melyly a' vele együtt megjelent
r. Diraílap és Honder laptársaival gyzelmesen állotta ki a' versenyt
mind a' benne megjelen nmnkálatok, mind elfizetkre nézve. Humoris-
ticus er, elevenség, csin és izlés legtöbb mutatkozott lapjában, 's a' nem-
zetiség terén is számtalan hiveket gyüjte a' forradahiiat megelzött évek-
ben a' magyíu- érdekek kifejlesztése körül. Ügyessége kiválókig jelentkezett
abban is, hogy a' magyar irói tehetségek jelesbjeit mindig tudá egy iro-

dalmi központ körül egycsiteni. 1845 adta ki F. „Estikék" czim alatt

több eredeti beszélyét két kötetben, mik a' magyar humoristika mezején
méltó helyet foglalnak cl. F. kiválókig journalistai tehetség; éber 's ele-

ven szelleme, ügyes fordulatai, eladási könynyüsége 's a' polémiában
élezés csípssége jellemzik iratait, és sajnálni hagyják Budapestrli elköl-

tözését. 1850. a' Hölgíjfalár rendes dolgozótársa volt. — p.

Frankfurt (majnai) ráros és állani. E' város és 7V2 faluból álló kör-
nyéke mintegy ()8,000 lakost számlál, melylybl 58,000 jut magára a'

városra. Története Németország történetével van szoros kapcsolatban nem
csak a' régi, hanem a' legújabb idkben is, miután 1816 óta székvárosa
a' német szövetségi gylésnek 's legújabban itt székelt a' német birod.

kormány 's nemzetgylés is. Itt csupán F. speciális viszonyainak ismerte-
tésére szoritkozunk: bár lehetetlen, hogy ennek eladása közben a'

német birodalmi nagy küzdelmeket is fbb vonalaiban ne érintsük. (A'
többire nézve 1. J\'émelország NémetparlamenQ. Ámbár F. szorosan véve
kereskedváros 's minden irányban kereskedelmi szellemtl van áthatva:
mindazáltal a' tudományos irodalmi és mvészeti téren is nagyobb ered-
ményeket képes felmutatni sok más nevezetesebb hatalmasabb városnál.
Kebelébl származtak az újkor mlveldési fejldésére olyly nagy befo-
lyású férfiak, mint : Gthe, Bórne, Kh'nger, Sarigny, Feuerhach ; 's a' nk
közül Gölhe anyja, Peltina, Giinilerode'^th. Tudományi intézetek :

a' 8en-
kenbergféle természetvizsgáló, a' hasznos mvészetek és tudományokat
elmozditó, a' természettani, földrajzi, az ó német történészcti társula-

tok, a' német nyelvészeti tudóstársulat, a' frankfurti történeti és mvé-
szeti társulat, a' tanitó-egylet, a' népkönyvkiadó társulat. Mvészeti
intézetek: a' Stiidel-muzeum, Caecilia-egylet , a' Bethmann-muzeum,
l>alberg-uuizeum. Jótékony intézetek : vakok, siketnémák, bélpoklosok,

nehézkórosok, elmebetegek számára ; kisdedóvodák, kiirházak, beteg-
ápoló, szegény, 's árvaházak. A' nevelést számos czélszerüen alakított

iskolai intézetben jídes készültségü férfiak kezelik. Alkotmányát a' régi

birodalmi városinak alaj)ján, 13 polgára által készített javaslata szerint

18K) jul. IS-án nyeré, Jionne ezen <lem(»kratikus elv áll vezérpontul:
,, Minden l'elségi és kormányzási jogok a' Irtinkfurti keresztyén polgárság
egyetem('nek kezeiben nyugosznak*'. A' 3 keresztyén hitvallásra nézve
az egyenlség ki \an benne mondva ; azonban még is hánuu neme «/.

,,aliittvalóknak" alapittatik meg benne u. m. a' falusiak , a' /sidók es

a' lakók (Beiwasscu.) Miud özek kiilÍMi kis illlainolvat képeznek ;»' stiitus-
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ban. A' falusiak csaknem ugy tekintettek a' városban , mint idegenek. A'
zsidók többféle megszorítást szenvedtek. Kérelmeik folytán 1824 a' szö-

vetségi gylés közbejárására egy törvény lön hozva, minélfogva a' leg-

több polgári magánjogokban részesittettek, azonban vallásuk gyakorlata

megszorittatott 's mint Börne mondja, a' házasság meg lön a' zsidóknak

tiltva, fcvenkint csak 14 párnak engedtetvén az meg. Ezen rendelet csak
1834 sznt -meg a' benszülött zsidó házaspárokra nézve 's 1847 a' félig

idegen párokra is ki lön terjesztve némi ,,kedvezés". A' zsidók „izraelita

polgárok" nevet kaptak. A' lakók vagy zsellérek (mintegy 2000 személy)

külön ótalma alatt állottak a' senatusnak, ezek voltak némileg a' szabad

város páriái; joguk volt családjaikkal a' városban lakni, kocsis, inas, mes-
terlegényekként 'stb. Politikai organismusát illetleg : a' felségi jogok
gyakorlata a' senatus. a' törvényhozó testület és polgárok állandó választ-

mánya által, melyly utóbbi 61 tagból áll 's a' senatus segélye 's ellenre
gyanánt szolgál, kezeltetik. A' senatus küls és bels tanácsból áll. Az
idsb polgármester a' senatus elnöke, ki a' fegyveres errl intézkedik;

az iQabb polgármester a' rendrséget, iparosok ügyét, a' polgárok fölvé-

telét 'stb. kezeli. Mindkettt háTom-három jelölt közül szótöbbség utján

a' senatus választja. A' senatus tagjai életidre választatnak 's öszszes

számok 42. A' törvényhozó testület 18.'íO óta ismét 96 tagból áll, melyly-

bl20-at a' senatus választ saját kebelébl, 20-at az állandó polg. választ-

mány, 45-öt a' polgárság indirect választás utján, eensus nélkül, titkos

szavazással; végre direct választás utján a' falusiak választnak 11 képvi-

selt, kik 1848 óta teljes szavazati joggal birnak a' törvényhozó testület-

ben. Különben ezen törv.hozó testület sokban különbözik a' rendes
alkotmányos monarchiákbani kamaráktól. Elnököt a' kebelében lev
senátorok közül kell választania; kezdeményi joggal nem bir; sem inter-

pellatiókkal nem élhet a' kormányhatóságok irányában, sem a' polgárok-

tól petitiokat el nem fogadhat; 1847 eltt ülései zárt ajtóknál tartattak;

egy ülési szak törvény szerint 6 hétig tart, azonban ha szükség kivánja,

a' senatus által rendkivülileg meghoszszabitható 's öszszehivható; egy
év múlva megsznik mandátuma 's a' kiszabott módon uj törvényhozás
hivatik egybe. A' sajtó Frankfurtban, az ott létez szövetségi 's más
követek közbejárására, mindig nagy megszoril ásókat szenvedett, 's a'

censura szigorúsága más német státusokban alig volt nagyobb, mint itt.

Az igazságszolgáltatás a' 4 szabad város közös ffelebbviteli törvény-
széke által kellleg rendezve Ion. A' nyilvánosság, szóbeliség és eskütt-

székekkel egybekötött törvénykezés csak a' legújabb idkben ln elfogad-

va. Mindamellett Frankfurtban minden idben szabad, független polgári

érzületre lehete találni , melyly a' romboló világjavitók theoremáinak
hátat fordítva, a' valódi és belértékkel biró liberalisraust karolá fel. A'
középkori intézmények maradványai lassanként pusztulásnak indultak.

1836 hozzá állott a' porosz vámszövétséghez , melyly korlátolt kereske-

dési viszonyaira meszszebbre kiliató, szabadabb szellemet öltött. A' vám-
egylet a' czéhszellem elzárkozottságát szünteté meg 's 1844 a' német
katholicismus a' vallási kizárólagosságot. F. protestáns polgárai a' trieri

köpenynyel történt viszszaélések után zajosan hangoztaták a' vallási sza-

badság szózatát, 's fényes fogadással ünnepiek 184r) lionyct, a' n. katho-
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llcismus apostolát, és tanait. Az uj felekezet számo8 követkre talált 's már
184») nagy többséggel lön megválasztva két tagja a' törvényhozó gylés-

be, mi által a' középkori u. n. keresztyén-germán státus alapjaiban ren-

dült meg. Az ilyly és hasonló szellem megérlelésére nézve nagy befolyás-

sal volt az 1845 alakult u. n. hétfi kör (Montags-Kriinzchen), egy tár-

salkodás! egylet, melyly id folytán mindig nagyobb befolyást nyert a'

közügyekre 's mintegy átmeneti hidul szolgált az 1848 évbe. Az idk
megváltoztak. Bizonyitá ezt az 1846 F.-ban tartott Germanisták gy-
lése (1. ezt), melyly többé nem tanácskozott ódon kéziratok 's elavult

nyelvformák fölött : a' német tudósok az élet piaczába vegyültek , 's

tanácskozásaikkal a' száraz elméletek mezejérl a' gyakorlat terére lép-

tek. 1847 kiküzdetett a' törvényhozó gylés üléseinek nyilvánossága 's

a' titkolózás rendszere megsznt. A' franczia februári forradalom lángra

gyujtá az ébred szikrákat Németországban. Mart. 1-én a' szövetségi

gylés egy proclamatióját közlék a' frankfurti lapok, melylyben az a' nép-

nek sokat hizelgett, de keveset igért, 's melylybl csak azon egy lett

világos, hogy tehetetlennek érzi magát. A' kormányok 's népek annálfog-

va maguk segítségére valáuak utalva, Baden már febr. 29-én, a' szövet-

ségi gylés mart. 3-án 's Frankfurt város senátusa mart. 4-én hirdeté

ki a' sajtószabadságot. Ekkor egy 2000 polgár aláírásával ellátott felirat

adatott be a' senátushoz, melylynek pontjai valának. 1) Az 1819 óta

hozott kivételi törvények megszntetése ; 2) feltétlen sajtószabadság; 3)

esküttszékek ; 4) általános népfegy vérzés; 5) egyetemes német parla-

ment; 6) státuspolgári egyenlség a' hitvallás különbsége nélkül; 7) sza-

bad egyesületi jog ; 8) politikai amnestia. E' felirat átadása a' néptöme-

gek izgatott zajongása között ment véghez 's a' rendes hadseregeknek

's városi rségnek sok küzdelmébe került nagyobb kicsapongások meg-

elzése. A' senátus a' sajtószabadságot és amnestiát illet pontokba csak-

hamar beleegyezett; a' többieket a' közhaza rendelkezése alá tartozóknak

nyilvánítván, jóakaratának kifejezésével biztatá a' polgárokat. A' fekete

vörös arany szín zászló ki lön tzve a' szövetségi gylés kastélyán is,

melyly mart. 9-én a' német szövetség czimere 's szinének nyilatkoztatá

a' német színeket. A' még titkosan lappangó . reactionarius törekvések

tökéletesen megsemmisíének a' bécsi és berlini forradalmak hirének

megérkeztekor. E' közben a' bonyolódott viszonyok kiegyenlítésén fára-

dozának F. legjelesb térfiai. Köröskörül minden forrongásban volt. A'

szövetségi gylés, keser de való önismeretre jutva bizalmi férfiakat

hivott egybe ; a' városi hatóságok megengedek az egyesülési jogot
;

a'

törvényhozó testület 10 tagját küldé az elparlamentbe. De i\ kihágáso-

kat nem lehete meggátolni. Macskazenék ,
erszakoskodások egymáí»t

érték. Metternich hg., ki BécHljli futásában Frankfurtban tartózkodott

egy ideig, vahimint töl)b nc'pszerütlen pol:.-;ár, zajos deuíonstratiókat

szenvcdének. Mind a' mellett a" közhangulat 's lelkesedés ünnepélyes volt

és magasztos. Uj remények éledtek a' keble' In-ii "s bátor és áldoxatteljes

odnengedéssel csüggtek a' hazán. Azonban csakhamar vé8;iterhes léllegek

tornyosultak. Mart. 3()-áu r>i;y communisticus érzelm, 's mintegy lO»i

szenu'dybl álló CHO|)ort rohanta meg .i' 'luiinus-vaspálya kö/gyüleset.

LTüHzakosan követelvé-n tle :i' kiizelcbbi iiiip(dvra szabad közlekedést. A
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vendéglkben , hol Strute és Hecker szónokiának , teljes szenvedélylyel

tárgyaltaték azon kérdés : köztársaság-e vagy monarchia?
Mart. 31-én nyittatott meg az elöparlament (Vorpai-lament) , a' Pál

egyházban az agg Mittermaier elnöklete alatt. A' rend tentartásával a'

polgárrség volt megbízva 's ennek, valamint a' rendpárt több tekinté-

lyes tagjának sikerült csak a' köztársaságot éltet Struve és Heckerféle

párt szenvedélyeinek féken tartása. A' szövetségi gylés is engedékeny-

ségre tért át. 'S az ötvenek bizottmányába (Funfziger-Ausschusz) tör-

tént választások a' mérsékelt párt gyzelmének voltak kifolyásai. Az
ötvenes bizottmány és elnöke Soiron nagy mértékben birá a' frankfurti

közönség rokonszenvét. Frankfurt polgárai közül védrség alakult a'

bizottmány mellett, melyly a' Herwegh és proletariusai boldogitási kísér-

leteinek, a' demokratia jobb részének segélyével, ellene szegzé magát. A'

eenátus és a' törvényhozó testület józan reformokat hozott be az alkot-

mánynak az egyszer lakosok (Beisassen) jogairól rendelkez pontjára

nézve. Mindazáltal a' rendellenes párt roppant tevékenységet fejtett ki,

's e' között különösen a' munkások vagy honfiak egylete, melylynek vol-

tak ugyan igazságos panaszai is, de nagyobb részt a' Louis Blancféle fran-

czia munkások parlamentjének küldöttjei 's példája által volt képtelen

követelésekre izgatva. Apr. 29-én a' Katalin-egyházban tartott nagy
népgylés, melylyben Hadermann és Jucho, Fnk és Varrentrapp egye-

sülve léptek fel a' dulópárt ellen, gyzelmet ürnepelt ez utóbbi felett az

által, hogy ennek néhány száz fiatal ember által aláirt kérelmök 's óvá-

sok ellenében egy 4000-nél több aláírással ellátott bizalmi feliratot intéze

az ötvenes bizottmányhoz. A' német nemzetgylésbe dr. Jucho választa-

tott meg frankfurti követnek, melyly 1848 májusban volt megnyitandó.

E' hónap ingerült mozgalmakat idéze el Parisban, Bécsben, Mainzban,

Hanauban, mik nenj maradhattak hatástalanul a' német nemzetgylési
székvárosra sem. Minden oldalról tömérdek nép gylt a' városba, közte

a' legkitnbb férfiak, de sok gyanús ember is. A' számos népgylések
kényszeríteni akarák a' senátust, hogy az alkotmány változtatások egy a'

polgárság egyetemébl e' czélra kinevezend alkotmánytanácsnak adas-

sanak át. A' polgárság szorosabban egybecsatlakozott ; de a' munkások
gyléseibl a' nyugtalanság szelleme távozni nem akart, st napról napra

veszélyesb alakot vön fel. Végre a' senátus elhatárzá ezen demagógok-
nak, mint idegeneknek, a' városbeli rendri kiutasítását. Ezen rendsza-

bály több oldalon szült idegenséget 's azonkívül hatástalan is volt olyly

Etátusban, melylynek határai alig egy negyedórányira kezddnek a' város

kapuin túl. A'hétfi kör, melyly ekkor Németország középponti klubjává

alakulni iparkodék, már ekkor ers ellentétbe kezde állani az újonnan
alakult polgáregylettel, az els liagy társadalmi egyesülettel Frankfurt-

ban, melyly minden osztályt 's felekezetet zárt magába. Már ekkor is

merényletek valának készülben a' nemzeti gylés ellen. A' köztársaság

's monarchia feletti vita, kissé módosítva ugyan, do annál nagyobb inge-

rültséggel 's jobban organizált pártok részérl ujolag fölmerült a' politikai

egyesületekben. Ezen idszakot választá a' marburgi demokr. egylet,

egy pünkösd idejében Frankfurtban tartandó közös congrepsusára vala-

menynyi demokraticus egyleteknek. Kérdés támadt, mi értelme 's hntás-
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köre lehet ezen ellenparlamentnek, a' német nemzet valódi képviselteté-

sének ellenében? Azonban azon körülmény, hogy a' mérsékelt pártiak

ttemmiíéle rendszabályt nem vnek ellene gyakorlatba, okozá leginkább,

hogy a' congressus határozata, miszerint Németországra nézve a' respub-

lika kiáltatott ki egyedül lehet államformának, nem birt gyújtó szikrá-

val, st a' nemzetgylésben Gagern Henrik egész biztossággal procla-

málta ezerszeres éljenzés között János osztrák fherczeget birodalmi

kormányzónak. Az ellentétek ezután világosabban tntek el. A' frankfurti

polgárság örömmel üdvözlé a' fherczeget; de a' széls radikálok 's

dynasták ketts ellenzéke ellene fordult. A' demokr. egylet ingerült fel-

szólítást bocsáta közre, melylyben a' nemzetgylés nagy többségét nép-

ellenes hatalomnak bélyegzé. — Frankfurt népe között ez alatt szinte

változásokon ment keresztül a' közérzület különösen a' külvárosokban
(Sachsenhausen),mclylynek népe az elparlanient idejében olyly szorosan

volt egybefiizve a' conservativ szabadelmü párttal. Sachsenhausen nyil-

vános helyein szították a' tüzet a' rendellenes párt küldöttei, kik a' derék,

de könynyenhivö lakosok között nyilt fülekre találtak. Jul. 7—8-án egy
macskazene által, melylynek részesei elfogattak , öszszütközésre került

a' dolog a' katonaság és népség között. Torlaszok emelkedtek. Egy kato-

na meghalt 's több polgár nehéz sebeket kapott. A' városi hatóságok

nem akarván végs rendszabálj'okhoz nyúlni, 24 óránál tovább maradtak
gyzelmesek a' felkelk. Végre magukba szálltak, önkényt átszolgáltaták

a' rendrségnek a' rendzavarókat 's jul. 9-én a' csend ismét helyreállott.

A' frankfurti alkotmánynak középkori maradványaitóli megtisztítása 's

korszer reformok behozatala mindig srgetsebbé vált. A' senátus enge-

dett e' kívánatnak, de az általa e' tárgyban július és augustus napjaiban

elterjesztett javaslatok 's a' mód, raelyly által a' kivánt alkotmányrefor-

mokat kidolgoztatni 's életbeléptetni akará , egyáltalában nem valának

öszhangzásban az 1848 év szellemével. Egy alkotmányi tanács lett volna

e' czélra kinevezend, melylynek tagjai zárt testületek által választva,

csak egyes szabadalmazott osztályok érdekeit képviselték 's nem a' nép
akaratának lettek volna kifolyásai. Ezen tanács azonban dr. Kugler sept.

11-én elfogadott azon indítványa által megsemmisült, minélfogva egy az

öszszes vái'osi és vidéki népség által szabadon választandó 's 120 tagból

álló alkotmányozó gylés lett volna megbízandó a' frankfurti kis sza-

bad állam alkotmányának kidolgozásával. A' városban szaporodának a'

politikai egyletek ; 's mig a' conservativ szabadehnii párt aristocruticus

felsbbséggel, 's gyülhelyeinek falai közé zárkózva fzé terveit : addig a*

Hzéls baloldal tagjai a' nép közé vegyülve 's vele bizalmas viszonyokba

lépve, naprul nap emelkcdének népszerségben. 'S ezt nem sokára érezni

Ichete a' Pál egyház gylési teremében , hol a' nemzetgylés baloldali

tagjainak szónoklatai nrnulenkor a' tidterhelt karzatok viharos tetszései-

vel találkoztak ; st a' gylölt jobb oldal tagjai ir.inyábau nniliiikabb

komolyabb alakot lelölt foiiyegetési'k *s ii\cis viszszatorhisok \oltak

napirenden. SíkségcHsé vált, különösen I>re:»tanónak a' porosz korona

-

hcrczeg elleni kitiuései kövcitkeztébon, a' karzatok felének a' hallgatósiig

(illi clzilratása. Ilyly el/.nu'uiyok után kövclkczett be a' «' scplftitbcrt

fölkelés. Legközelebbi okol s/.olg)íltati»ll vvi\' a' mabnoi b(''kcki>tés l;ir-
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gyalása a' nemzetgylésben, mit ez helybenhagyott (1. Német parlament;

Schleswig-Holstem). A' raclikalismus felzúdult a' parlament e' határozata

ellen. Sept. 17-én nagyszer népgylés volt hirdetve, melylyben mintegy

10—12,000 ember jelent meg, botokkal, fegyverrel, veres tollas kalapok-

kal. Ezer meg ezer bot emelkedése között hozatott azon határozat:

melylynél fogva a' nemzetgylési többség a' német nép, német szabadság

és német becsületen elkövetett árulással vádoltatott , melyly határozat

egy küldöttség által volt a' nemzetgylésnek megviend. A' városi sená-

tus, tehetetlennek érezvén magát a' tolongó vész ellenében, felszólitá a'

középponti hatalmat a' nemzetgylés és város védelmére. Sept. 18-án

2400 osztrák és porosz katona jelent meg. A' fellázadt nép leginkább

a' poroszok ellen fordult szidalmaival, azoknak kitakarodását követelvén.

Déli 10 órakor a' Pál egyház kapuihoz érnek a' tömegek. A' poroszok

által szétveretnek. A' népség mindenfelé torla^^zokat kezd épiteni. A'

nemzetgylés védelmére rendelt kis hadsereg nem akarván elszóródni,

nem akadályozhatja a' torlaszokat. A' frankfurti polgárrség igen gyé-

ren jelenik meg. Uj seregek érkeznek ; 2 órakor újra kezddik a' csata;

4 órakor a' nyugati városrészek hoszszu kétes küzdés után a' hadsereg

által foglaltatnak el 's a' felkelk Sachsenhausen külvárosba szorulnak.

A' torlaszok ersen védemeztetnek. 5 órakor egy órai fegyvernyugvás

köttetik. Ezen id tájban a' város kapuin kivl a' nemzetgylés két tagj.i

Lichnowsky Félix hg. 's Auersicald porosz tábornok, kik egyszer ruhá-

ban lovagoltak ki a' dolgok állását a' hely szinénmegtekintendk,egy vad,

nagy részben részeg 's kaszákkal, puskákkal felfegyverzett csoport által

megtámadtatik 's több méltatlankodás után agyon öletik. A' két szeren-

csétlen követnek politikai jelleme 's hatása nem volt olylyszerü, melyly

kihivólag hathatott volna a' nép boszujára. St az azóta történt vizsgála-

tok 's megállapodások nyomán most már bizonyos, hogy Lichnowsky és

Auerswald nem is anynyira egy vakon dühöng politikai szenvedélynek,

mint inkább egy féktelen csoport brutalitásának 's nyers vadságának

estek áldozatul. Lichnowsky herczegre nézve megjegyzend, miszerint az

1790 tájbani magyar országbíró 's országgylési elnök gr. Zichy Károly-

nak volt unokája. Ugyan volt, kit Szalay László ajánlott a' német biro-

dalmi kormány képviseljéül az akkori magyar kormányhoz. A' fegyver-

nyugvás eltelte után a' harcz újra kezddött. A' rendes katonaság ezalatt

12000-re szaporodott; a' felkelk nagy része tovább állott. 10 órakor volt

csak tökéletesen vége a' harcznak, melyly a' felkelk legyzetését hozta

magával. Mind két részrl tetemes volt a' halottak és sebesültek száma.

Sept. 19-e meghozá az ostromállapotot 's egy szigorú törvényt a' nem-
zetgylés védelmére. A 'parlamenti baloldal azon politikátlanságot követé

el, hogy a' felkelést mentegeté. A' szélsségek emberei határt, mértéket

nem ismerének vádjaikban ugy, mint védelmeikben. A' polgárságban a'

levertség, elégletlenség szelleme uralkodott.

Ekkor sznyegre kerültek újra Frankfurt városi ügyei. A' senátus vég-

re beleegyezett a' 120 tagból állandó alkotmányzó gylés öszszehivásába

oct. 19 és 21-én. October és november hónapokban a' bécsi és berlini

események a' német parlament városában is nagy izgalmat idézének el,

's különösen Blum Róbert, nemzetgylési tagnak Bécsben történt kivé-
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geztettse, a' ki Frankfurt népénél régibb id óta nagy népszerséggel

birt. Emlékére a' parlament halotti ünnepélyt rendelt 's örökösei számára

tetemes adakozások gyltek az iránta rokonszenvvel viseltet pártok

kebelében. A' végzetteljes 1848 év utolsó hónapjában ajándékozá meg a'

német nemzetet a' parlament,, a' német nemzet alapjogaival", mik Frank-
furt város és állam számára 1849 jan. 18-án hirdettetének ki. Azonban
már ekkor félre nem ismerhet vala, miképen a' martiusi mozgalmak
viszsza felé veszik utjokat, 's dec. közepén szomorú eljelek kÖzt vállalá

el Gagern a' birodalmi ministerium elnökségét. Fölmerültek az osztrák

kérdés, a' német birodalmi fnök, majd a' birod. császárság örökössége

feletti viták. A' republikánus érzelmek botránkozással szemlélek a' dol-

gok fejldését. A' pártok megzavarodának ; korábbi egyletek megszne-
deztek, uj coalitiók támadtak, általában a' vitatkozások személyesked,

keser de sivár folyama alatt uj fordulatot vnek a' dolgok, a' közönség

részvéte mindinkább elfordula tölök. Frankfurtban ez alatt a' nyert alap-

joorok megtestesltésén kezdenek munkálódni. Az alkotmányzó gylés a'

status minden tagjainak polgári egyenlségét, a' nyilvánosságot 's szó-

beliséget, a' személyes biztosság védelmét érdekl törvényjavaslatokat

terjesztett a'senátus elé, miket ez elfogadott, kihirdetett 's foganatosított,

(febr. 20.) Csupán az eskttszékek halasztatának még el. A' nemzetgy-
lésben a' császársági, a' polgárságban a' politikai kérdés tárta lekötve

minden érdeket. A' röpiv-irodalom 's csips karrikaturák alkotó részeivé

lettek a' frankfurti nyilvános életnek; az utczai sajtó határt 's mértéket

nem ismert. De a' nagyszer birodalmi viharok dörgései között háttérbe

szondának a' helyérdekü kis harczok. Austria, melyly ez alatt otthon

kiadá az egyesítés eszméjébl kiindult octroyált alkotmányát, mindinkább

viszszavonult a' nemzetgylés tereméibl 's állása fenyegetvé ln. A'

porosz király megkináltatik a' birodalmi császársággal, de azt el nem
fogadja. A' Frankfurt városi törvényhozó testlet ekkor felkéri a' sená-

tnst, hogy a' nemzetgylés által kiadott birodalmi alkotmányt minden
polgárra nézve érvényesnek 's köteleznek nyilatkoztassa ki. Mindenfelé

a' birod. alkotmány foganatosítását hivék egyedüli mentszernek a' kö-

zelg vész ellenében. Apr. 5-én viszszahivja az osztrák kormány a' birod.

gylésben székel képviselit, hasonlót tesz a' porosz kormány. A' balol-

dal szélsségekig zi a' dolgot; Frankfurtban congressust tártnak a'

martiusi egyletek, mi siralmas képét tnteti fel az ezen táborbani szaka-

dozásoknak is. A' nemzetgylés ülései gladiátori kzdhelyekké lesznek 's

a' karzatokon ismét dühöng, zajongó alakok tnnek fel. Hozzájárul a'

badeni fölkelés. Frankfurtban minden fegyverhez kivan nyúlni; általános

fegyverzést kivannak a' senátustól , mit ez megtagad. A' klubok pénzt

gyüjtnek, hogy munitiót vehessenek 's szabad csapatokat ahvkithassanak.

Egy lporos hordó tetejében áll niinden. A' nemzetgylésnek még hátra-

maradt tagjai végre oda hagyják Frankfurtot és Stuttgartba költöznek,

hol csakhamar eloszlattatnak (1. i\éiiiet pnvlameiít). Frankfurt puszta ltt

és kietlen ; seninü sem örült az életek , csak a' röpiv-irodaK)ní , uíolyly

naponkint hirdeté a' badeni fölkelk gyzelmeit ; félelem és ingerühség

volt elterjedve mindenütt. Jun. 18-án 50 osztiák katona szétüzé a' hábo-

rogni kezd sokaságot. A' katonaság szaporodott; ágyuk, ég kan/a'zok
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rködtek a' város utczáin. Ez alatt folyton folytak a" frankfurti állam

alkotraányjavaslata feletti tanácskozások.

Frankfurt a' nemzetgylés kiköltözésével megsznt Németország kö-

zéppontja lenni. A' polgárság a' tervezett alkotmányra nézve két ellen-

séges táborra oszlott , melylynek egyike a' józan liberalismus, másika

elavult eszmék alapján akará épiteni az uj rendszert. A' város ez alatt

örökös katona-beszállásokkal lön terhelve; a' katonák többizben vérengz
öszszeütközésekre keltek egymás között, mig különböz kormányaik

hasonlóul az egyenetlenség harczait küzdék a' felsbb régiókban. Ez idbe
esett (aug. 28. 1849) Frankfurt és Németország egyik legnagyobb fiá-

nak, Götliének százados ünnepélye 's a' helyzetek szellemének lehete

tulajdonítani, hogy még ez is minden oldalról a' pártszenvedélyek szemü-

vegén tekintetett. De hogy menynyire megváltoztak az idk 's Frank-

furt város képe, azt legvilágosabban tünteté fel az 1849 évi september

hónap. Nem a' parlament 's a' széls demokraták voltak többé , kik c'

város falai között egymás ellenében állának : ezen állás most a' birorlalmi

kormányzó és a' porosz berezegnek jutott. A' polgárság nagy hódolattal

fordult a' népszer osztrák fherczeg felé ; a' senátus olyly helyzetre

iparkodék vergdni, hogy sem az osztrák, sem a' porosz hatalmassággal

el ne rontsa a' dolgot. 'S annál nagyobb ijedséget okozott a' porosz ber-

ezegnek sept. 25-én kelt tábori parancsa, melylyben Baden, Hohenzol-

lern és Frankfurt elfoglaltatásáról beszélt , sept. 30-án létre jött az uj

német ,,Interim". Frankfurtban az alkotmányterv tárgyalásakor már most

senki sem beszélt arról, hogy ezen állam ,,demokrata" köztársaság; 's álta-

lában minden uj czikk megvitatásánál kitnt, hogy a' közel lefolyt idkben
tennen hirdetett tanok nagy része feledésbe borult 's a' mai eszmék a' régi

rendszer felé gravitálnak. Dec. 3-án az uj alkotmány az alkotmányzó gy-
lésben egy egész évi tanácskozások után végre elkészülvén, a' senátus

elé terjesztetett. 'S miután az fpontjaira nézve csakugyan demokrata ala-

pokon nyugodott, az 1849 év utolsó napján azt határozá a' senátus, hogy
az uj alkotmányt valamint azon gylést is,melyly készité, szép csendesen

megszntnek 's feloszlottnak nyilvánítsa. Az ezen eljárását indokoló

pontok között valának : „Frankfurt a' bécsi congressacta szerint csak

környékkel biró szabad városnak 's nem szabad státusnak van elismerve;

az uj alkotmány tuldemokratai és kormányzatellenes; az alkotmányzó

gylés túl ment megbízatása határain" 'stb. Jan. 20-ára a' senátus a'

jelen czikk elején eladott régi választási mód kijelölése mellett hivá

öszsze a' régi törvényhozó testletet. 'S elvégre a' közel múlt évek viha-

ros szaka Frankfurtban is a' régi rendszerhez! önkénytelen viszszatérés-

sel végzdött. 'S a' német parlament és birodalmi kormány helyébe is

elször az ideigl. szövetségi középponti bizottmány, majd a' régi szövet-

ségi gylés lépett, 's ki birná elre látni, hogy ez az ügyek végelintézé-

seig mivé fog átalakulni. — p.

Frankfurti béke-congress. A' béke eszméjérl 's az els három
(londoni, brüsseli 's párisi) békecongressusról 1. béke-congress. — 1850.

évben majnai Frankfurtban gyülekezének öszsze a' béke apostolai,

számra mintegy 550, nemzetiségökre nézve többnyire angolok 's észak-

amerikaiak , azonkívül francziák, kevés hollandiak 's németek , raelyly
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utóbbiak között a' darmstadti statustanácsos Juup volt a' legkiválóbb

egyénisóg. Az angolok között voltak: Cobden , Hindley, Lawrence éa

Stnith parlamenti tagok, Bmet, Richárd és Stockes lelkészek ; az ameri-

kaiak között az ismeretes békeapostol Elihu Burit és Bullard lelkész ; a

íVancziák között : Girardin, Cormenin és Coquerel ; végre feltn egyéni-

ség volt az északamerikai Ojibway indiántörzs fejedelme: Kah-ge-ga-
gah-bowh. — A' békecongressust aug. 22-én Jaup elnök az isteni áldás

kikérése mellett, azon remény kifejezésével nyitá meg, hogy a' miveltség

elöhaladása 's a' közvélemény hóditó hatalma a' béke ügyének kivivandja

a' gyzelmet. Ezután a' már megállapított ügymenet olvastatott föl,

nielyly szerint senkinek 20 perczen tul szólnia néni szabad, 's czélzások

a' napi politikára kikerülendök. Hvgo Victor egy levelében kimenté elma-

radását , mit csupán megrongált egészsége tett szükségessé- Levelének

egyik pontja volt : „A' békecongressnek, melylyet a' nemzetek figyelem-

mel kisérnek, 's melylyet minden nemes kebel üdvözöl, már most is olyly

életereje 's hatalma van , mint valódi intézménynek. Magva ez a' népek

ama nagy gylésének , melyly egykor, talán nem sokára, békésen inté-

zeudi el a' világ sorsát, megszüntetendi a' viszályokat 's minden nemzeti-

séget fölszentelend , azokat egy fensbb egységbe csatolván öszsze. A'

békecongress gyászos gyléseink közepett, melylyek az önz szenvedélyek

viharaiban tárgyalják a' jelen zajos érdekeit, ugy tündöklik, mint a'

jövkor gylése 'stb." — A' tanácskozások megkezdése eltt egy bizott-

mány ült öszsze javaslatokat teend, mik a' tanácskozások alapjául szol-

gáljanak 's mik következ pontokba lnek foglalva : 1. A' békebarátok

eongressusa azt vallja, hogy a' népjogi kérdéseknek fegyver általi meg-
oldása ellenkezik a' vallás, philosophia, erkölcsiség tanaival 's a' státus

czéljaival, st hogy mindenkinek kötelessége, a' népharczok megszn-
tetésére közremunkálni. A' congress ezért minden tagjának figyelmébe

ajánlja , hogy különböz országaikban és köreikben az ifjúság gondos

nevelése, a' szószékrli oktatás, a' köz sajtó és minden más alkalmas

eszköz által oda munkáljanak, miszerint azon öröklött népgyülölet 's minden

politikai 's kereskedelmi elítéletek kiirtassanak, melylyek olyly gyakran

a' leggyászosb harczokra adtak alkalmat. 2. A' congress azon nézetben

van, hogy az általános béke fentartása semmi által sincs jobban biztosítva,

mint ha a' kormányok a' köztük fölmerül viszályokat , melylyek ünne-

pélyes alkudozások utján egymás közt ki nem egyenlíthetk, választott

bíróság eldöntésének vetik alá. 3. A' congress érzi, hogy az állandó

seregek fentartása, melylyékkel Európa kormányai egymást kölcsönösen

fenyegetik, a' népekre majdnem elviselhetlen terheket ró 's számtalan más

bajokat von maga után. A' congress ennélfogva nem figyelmeztetheti

elég komolyan a' kormányokat egy általános és egyidej lefegyverzési

rendszer szükségére, a' menynyiben ez minden status belnyugalmát

's biztosságát illetleg kivihet. 4. A' congress ismételve kinyilatkoz-

tatja azon közadósságok ferdeségét , melylyek az országop kivül

tétetnek , hogy az idegen népeknek kölcsönös harczolásra eszközök

nyújtassanak. 5. A' congress határozottan a' bo nem avatkozás mellett

nyilatkozik 's minden status ama kizáró jogút elismeri, miszerint saját

ügyeit rendezhesse. G. A' congress a' béke minden barátainak aján\ja,
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hogy különböz országaikban a' közvéleményt egy külön statusok köve-
teibl öszszegyülend congress czélszerüségére figyelmeztessék, melylynek
feladata lenne az internationalis viszonyokra egy népjogi statútumot
tervezni. — Els napon a' két els pont tárgyaltatott 's kézfeltartás jele

által elfogadtatott. A' szólók közül rendkivüli figyelmet ébreszte Cobden
Richárd, ki a' 2-ik pont tárgyalása közben különösen azon eszmét vitatá,

hogy a' népek közti viszályoknak választott biróság által kell eldöntetniök.

Ha a' drágán fizetett diplomatiák ehhez vagy tehetséggel vagy akarattal

nem birnak, akkor engedjék másoknak át helyeiket. A' népeknek és kép-

viseleteiknek különösen Amerika és Angliában, hol nem csak szinleges

képviseletek léteznek, kormányaikat kényszeriteniök kellene, hogy viszá-

lyaikat más nemzetekkel, választott biróság által döntessék el , kivált ha
az ellen gyöngébb, már akár Görögország, akár Portugália legyen az.

Akkor aztán nem érjük meg többé azt, hogy GOOO font st. behajtása

végett 15 hadihajó küldetik ki (1. Görögország). A' békeeszme haladása

gyanánt vehet — monda Cobden — hogy egy londoni békemeetingen
Klapka tábornok, és a' jelen congressben íía?/«aM tábornok jelent meg.
(Ez utóbbi ez idben utazott Frankfurton keresztül Londonba). — A'
más napi ülésben (aug. 23.) a' 3-dik pont tárgyalása közben Girardin

Eínil emlékezetbe hozván mindjárt a' febr. forradalom után az általános

lefegyverzésre nézve kimondott intését 's a' rósz következményeket, mik
tanácsa el nem fogadtatásából Francziaországra nézve származtak, •

—

most egy általános népszövetséget hoz javaslatba, melylybe valamenynyi
nemzet küldje képviselit, 's hol nemcsak a' hadseregek ereje a' népesség
aránya 's a' német szövetség példája szerint lenne megállapítandó, hanem
melyly egyszersmind egyeztet biróság lenne internationalis ügyek eldön-

tésénél 's általában az emberiség nagy anyagi kérdéseinek megoldásával
foglalkoznék. Cobden az állandó hadseregek és a' fegyveres béke elleni

ers philippikájában, b. Reden-nek egy kis röpiratában („Zuschrift an
den Congress der Friedensfreunde zu Frankfurt am Main") a' tke és

munkaer veszteségét kimutató statistikai adatokat vévé alapul. Minden
szerzdések, — úgymond — örök béke 's örök barátság biztosításával

kezddnek
;
pedig a' kormányok csak arra gondolnak, hogy fenyeget-

hessék egymást harczaikkal. Ha a' hadseregeket a' belbiztosságra szüksé-

gesekül adják el, ugy kérdi : micsoda kormánynak kell annak lenni,

melyly 100,000-nyi szuronyokat szükségei oltalmára 's meddig állhat

fönn ilyly kormány ? Girardinnak — mond Cobden — igaza vau, a' nép
nem bírhat egyszersmind szabadságot és 500,000 katonát is. Angliában
az állandó seregek a' szabadsággal már régóta öszszeférhetleneknek tar-

tattak. De ha a' nép álló hadsereg nélküli szabadságot akar, ugy rend és

törvényesség érzetével kell birnia 's magát önkormányzásra nevelnie.

Cobden Európa veszélyét nem egy általános háború lehetségében
hanem a' mindig növeked financzszükségben 's az Ínségekben látja.

Uylyként gyarapodó budget mellett Európát két szk aratás forradalomba
dÖntendi. Eszébe jutának üxenstierna ezen szavai : ,,Ha tudnád, fiam,

mi kevés észszel lehet a' világot kormányozni!" Milyly kevéssé biztosítják

egyébiránt a' nagy seregek a' trónokat, azt — úgymond Cobden — meg-
mutatta az 1848-dik év , midn a' kormányok 2 vagy 3 millió katonáik
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daczára kártyaházakkiiit omlottak öszsze. — Harmadnap (aug. 24.) az

5. pont tárgyaltatott. Els szónokul lépett tel Kah-ge-ga-gah-bowh, az

indus fnök ; ki igen jól beszelvén angolul, egyúttal a' béke-eszméjének

nagy terjedtségét tanusitá, mint melyly már a' vadak s erdeiben is

pártolókra talál. Beszéde végén a' békepipát, melylyet addig felsruhája

alatt tartogatott, hódolatként az elnöknek átnyujtá. A' schlezwig-holsteini

ügy a' congress hivatása körén túl fekvnek nyilváníttatván, az ezt illet

indítványok figyelembe nem vétettek. — Végül a' 6 pont is elfogadtatván,

a' bizottmány egy pótlék 7 pontot indítványozott, miszerint a' béke-

congress tagjainak nem szabad párviadalba bocsátlcozniok , 's az ellene

vétknek ki kell lépniök, mi szinte elfogadtatott. Végre elhatároztatott a'

jöv évi gylést Londonban, egyidben a' nagy iparmkiállitással tartani,

melyly Girardin szerint a' népegység elhírnöke leend. — a.

Frankfurti iiieréiiy 1833-ban. Az 1830. évi eseményekben, különö-

sen a' franczia júliusi forradalomban 's a' lengyelek függetlenségi hurczá-

ban Németország különböz részeiben sokan egy ujabb , szabadabb

szellem korszak bekövetkezését látták. Az idszaki sajtó nyilt ellenzékké

egyesülvén különös figyelmére méltatá a' németországi ügyeket. A' kor-

mányok ellenszegülése még inkább hevité 's keserité a' kedélyeket, a'

követelések növekedtek 's a' bátor és merész szózatok hü viszhangokra

találtak a' nagy tömegekben. Számos népgylések, eddig ismeretlen

látmány Németországban, napvilágra hozák a' szunynyadó érzelmeket 's

érlelek a' szándékokat. Bekövetkezének az e' szabad mozgásokat tiltó,

különösen az 1832. évi jul. 28-ki rendeletek, mik a' sajtó eddigi mkö-
dését tetemesen megszoriták. Ezen szövetségi rendeleteknek sokan,

különösen a' mivelt osztályok ifjabb nemzedéke 's a' fiatalabb iparüzk
Németországra nézve azon fontosságot vélték tulajdonithatni, melylyel a'

júliusi rendeletek Francziaországra nézve bírtak. Ugyhivék, a' vészharang

raecrkondult. De a' tömeojek nem mozdultak. 'S miután a' forradalmat

önként támadni nem láták, ugy gondolák, hogy azt csinálni fog lehetni ;

's minthogy egy nagyszer mozgalom nem következett be, kisebbszerü

csinhoz folyamodtak, hogy a' példa hatalma, talán egy pillanatnyi kedvez
siker által a' tömegek restségét felizgathassák. Ilyly körülmények között

született az 1833. april 3-ki frankfurti merény , melylynek f pontjai

következk. 1833. april 2-án délután Bodenheim kurhesseni helységben

dr. Bunsen G. és dr. Korner izgatása folytán gylés tartatott, melyly ben

különösen a' fiatalabb nemzedék, diákok és mesterlegények vevének részt,

's itt határozattá ln a' szándéklott fölkelést más nap apr. 3. esti 9 és 10

óra között léptetni életbe. Az öszszeesküdtek terve legközelebb oda

czélzott , hatalmokba keríteni a' csendrök 's a' föörség két rházát, 's

megszabadítani a' politikai foglyokat. Egyúttal elakarák foglalni az ágyu-

kat, félre verni a' harangokat 's ez áltaí közönségessé tenni a' fölkelést,

'a ez megtörténvén, el fogni a' követségi követeket 's ideiglenes kormányt

alakítani. E' közben azonban a' hatóságnak ezen készületek tudomására

jutottak, minélfogva a' frség 41 emberét tizzel megersítette (a' csend-

rség mint rendesen 15 emberbl állott) a' kusza rnyákbani sorkatonaság

conaignálva ln 'a a' fegyház mellett két rendrszolga állíttatott fel.

Va 10 órakor az öszszeesküdtek közönséges ruhában, de fekete-vörös-
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arany övekkel diszitve, szurouypuskákkal, pisztolyokkal, ers töltésekkel,

vadászkésekkel, trökkel 's kardokkal felfegyverkezve két egyenl tömegre

oszolva különböz helyekrl egyszerre megindultak. Az egyik tömeg,

melyly 30 tanulóból állott, dr. Bauschenblatt vezérlete alatt volt, a' másik

több politikai fogoly, ipariiz 's fiatal tudósokból állott egy lengyel ezredes

vezérlete alatt. Rauschenblatt serege a' frség felé indult, melylyet minden

ellenszegülés nélkül megrohant, az röket elfogván 's a' házban lev több

foolyokat szabad lábra állítván. A' néz sokaság 's a' katonaság részvétre

szólittatott fel, de siker nélkül. Ugyanez történt a' csendrök tanyáján,

melylyet azalatt a' lengyel ezredes serege foglalt el hasonló könynyüséggel.

A' sokasághoz itt is szózatok intéztettek, hogy keljen föl a' német szabad-

ság védelmére , de az itt is részvétlen maradt. Ezen események közben

dr. Bunsen vezérlete alatt 12—16 ember a' fegyházhoz sietett, kik eleinte

magok, késbb az erre kényszeritett toronyrné által kongásba hozák a'

vészharangokat. Ez alatt azonban a' frankfurti sorkatonaság zászlóalja a'

förség felé vonult. A" kevés hátramaradt tanulók a' csendri tanya felé

húzódtak, a' nagyobb tömeggel egyesülendök. Csak egy késett el , ki is

kétségbeesett védelme közben ersen megsebesíttetett. A' katonaság

azonnal szuronyszegezve a' csendri tanya felé nyomult, hol némi heves

harcz után a' felkelk, a' túlnyomó ernek engedvén, hadakozva vonultak

a' mellékutczákba, ott elszéledve 's futásnak eredve. 11 órakor legtöké-

letesb csend uralkodott Frankfurtban. A' városbani ezen eseményekkel

egy idben a' közel fekv Bonames helységbl 's más szomszéd kurhes-

seni 's nassaui falukból jöv, 60—80 fegyveres emberbl álló csoport

Neuhoff gazda , SchrimpíF molnár és Breidenstein candidatus vezérlete

alatt megtámadá a' kurhesseni vámot Preungesheimban , elkergeté a'

vámtisztet, megsemmisité a' vám-irományokat 's azután Frankfurt felé

nyomult elre ; de a' friedbergi kapu közelében vagy azért, mert a' városból

kapott hireket, vagy mert a' kapu rségét megszaporítva találta, Bonamesbe

vonult viszsza. Az ezen eseményekben részt vett fölkelk öszszes száma

150— 170. Azöszszeütközésben meghalt 9, t.i. 6 katona, 1 polgár 's 2 fölkel;

nehéz sebet kapott 24, köztök 14 katona, 8 polgár 's 2 fölkel. A'roszszul

kiszámított vakmerény f intézi részint még azon éjjel szkének meg, ré-

szint a' következett napokban. A' többiek közül néhányan Frankfurtban 's

környékén befogattak 's vizsgálat alá kerültek, 's minthogy ugy látszék,

hogy ezen szerencsétlen esemény az egyetemekben gyökerez terjedtebb

elágazás szüleménye, nem csak Frankfurt- és Darmstadtban , hanem
Jena-, Würzburg-, Erlangen- , München-, Heidelberg- , Tübingen- 's

Giessenben is történtek befogatások. A' szövetségi gylés azonban szük-

ségesnek látá, egy középponti vizágáló bizottmány alakítását. A' vizsgá-

latok hoszszuraj terjedtek, de a' befogottak iránt Frankfurtban a' nép
nagy részében élénk rokonszenv kezde nyilatkozni, miként ez a' titkos

itélszékeknél mindig történni szokott. Innen történt, hogy már 1833.

szszel a' befogottak egyikének kívülrl jött segély által sikerült börtö-

nébl kiszabadulni , mi késbb másokon is ismételtetett, sikerrel és siker

nélkül. 1836. oct. 20~án hirdettetett ki az els blróságu fenyitö ítélet,

melyly a' nagyobb részre nézve örökös fogságra szólott. De már a' kihir-

detés utáni napon az elitéltek egyike kimenekült a' tÖmlöcztartó segé-
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lyével. Utána hat máa szabadult meg hasonló utón. A' többi hét fogoly a^

végitélet hozataláig Mainzba vitetett ; de 1838. szszel megengedtetett
nekik az Amerikába vándorlás. — k.

Frankfurti gi'riiiaiiista-j|(yülés 1846., 1. Germanisták.
Franki (Lajos Auguszt), német költ, szül. (1813) Prágában 's mint

orvos és iró Bécsben lakik. Erzemény-gazdagság és mélység, teremt
képzelet, er, szép nyelv 's a' forma ügyes kezelése a' jelenkor költi
között elsbb rangot biztositnak neki. Iriital : Das Habsburg-Lied (1832),
Sagen aus dem Morgenlande (1834), Episch-lyrische Dichtungen (1834),
Christoforo Columbo , regényes költ. (1836) , Gedichte (IMO) , Rachel
(1842). — k.

Franklin (sir John), és az, északi sarkvidékekbei expeditiók. Korunk
legmerészebb utazóinak egyike, szül. 1786-ban Angliában 's már 14 éves

korában tengerészeti szolgálatba lépett. 1801 a' kopenhágai csatában
volt jelen. 1803 Fiinders kapitánynak Ujhollandia partjaira tett fólfede-

zési útjában vett részt. Viszszatérve , Dancé kapitánynyal Kantonba
vitorlázott, 's az angolok és francziák közötti chinai háború több csatái-

ban részt vett. A' trafalgari csatában a' Bellerophon hajón volt, melyly
a' 74 ágyús L'aigle sorhajó ellen küzdött, 's ekkor csak hatod magával
maradt seb nélkül, 1814 az amerikaiak ellen küzdött. 1818 vétetett tervbe

egy expeditio az északi sarkhoz, melylynek czélja egy az atlanti oczeánból
•b' nagy oczéanba vezet északnyugati útvonalnak íolkeresése volt. Az e'

tárgyú els kísérlet 1553 történt Willoughby és Chancellor által; 1607 Hud-
son, 1773 Phipps 's 1778 Cook kapitányok küldettek ki hasonló czélokból.

Azonban az utjokat elállott rvoppant jégtömegek 's a' fagyasztó hideg miatt

kivánt eredményeket föl nem mutathattak. Franklin els izben 1819 évi

sept. indult a' Hudsonöbölbl Cumberlandhouse felé. 1820 júliusban ért

a' Rézbánya folyóhoz, 's miután mind szárazon, mind a' tengeren az

ottani jég és hideg közepett a' legnagyobb nélkülözéseket 's szenvedése-

ket állotta volna ki , több érdekes természettörténeti felfödözésekkel 's

több addig létezett balvélemények megigazitásával, tért viszsza 1822
Angliába. De a' kitzött czélt sem , sem az ugyan akkor kiküldve volt

Ross és Parry kapitányok nem érhették el. Franklin kapitány egy évvel

viszszajövetele után egy fiatal hölgyet vett nül, kit egy általa kiadott

lelkes költeménye : „The arctic expedition" következtében szeretett meg.
1825 parancsot kapott, uj útra készülni a' sarktartományokba. Neje egy
zászlót himzett neki, mit csak akkor kellendett kitznie, midn a' sark

tengert érendi el. Hat hónapi szárazföldi ut után el is érte ezt 's neje

zászlóját a' Parry szigeten tüze ki 's a' Medvetófelé viszszahuzódván, téli

állomásába vonult. A' következ évben két részre osztván itt embereit,

az egyik csapatot , a' másikát ellenkez irányban dr. Richardson vezérlé.

Ezen útja mind merészségre, mind a' kiállott szenvedésekre nézve még
nagyszerbb volt az elsnél; de kivánt eredményre ez sem vezetett. 1827
végén tért viszsza Angliába. Ugyan azon évben Parry kapitány kelt útra

's az ész. szél. 82" 40'-ig ért. 1829—1833 Ross kapitány gyzdött meg
arról, hogy a' sarktenger 's az atlanti oczeán között a' Barrow útjától

<lélre nines öszszeköttetés. Négy évi távolléte aggodalmakat szidvén,

Ueurye Bavk kapitány indult fölkeresésére. A' legnagyobb nyomorban
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sinldött, midn i834april 25. megtudá, hogy Ross biztosságban van. A'

legészakibb pont, hová eljutott, Richardson foka volt (68° 46' ész. szél.

'81)6" 20' nyg. hoszsz.) 1836—37 a' jéghegyekben volt tenakadva's 1837

végén ért a' legszomorúbb állapotban Irlandba. Franklin ez alatt otthon

személyes feláldozásának jutalmát aratta. Az oxfordi egyetem kinevezé

jogtudornak, a' párisi földirati társaság a' nagy arany emlékpénzzel tisz-

teié meg 's az angol király a' lovagi méltósággal ruházá fel. 1844. a' kor-

mány uj expeditiót rendelt az északi sark vidékeibe , melylynek fpa-
rancsnokságát Fr. vállalá el, Erebus és Terror hajókon , miknek elsejét

maga, másikát (7ro52er kapitány vezénylé , öszszesen 125 matrózzal.

1845 maj. 19 szállott útra a' két gondosan fölszerelt hajó Greenhitheben

a' Temzébl. Fr. négy évre látta el magát élelmi szerekkel. Legutóbbi

hir, mit az angol admiralitás, ez utazótól vett, 1845 évi aug. 16-áról

szól. Akkor a' kapitány a' Grönland északi partján a' Gilbert-öböl felett

állomásozott, 's szándéka volt vagy ott, vagy a' sarkkövi szigeteken, Parry

telelési helyén, tölteni el a' telet. Azóta ezen expeditiónak minden nyoma
elveszett. 1847 komoly aggodalmakat szülvén e' körülmény 's a' napisajtó

is erélyes segélyadásra izgatván Fr. és társai fölfedezinek nagy jutal-

mak igértettek, miket lady Franklin önvagyonából 2000 ft. sterlinggel

toldott meg, 's a' kormány két uj expeditiót rendelt el fölkeresésökre, az

egyiket szárazon, másikat tengeren. Amazt Rae és sir John Richardson,

ezt sir James Ross vállalá el, két hajóval. A' hajók 3 évre láttattak el

élelemmel. Ross kapitány 1847 május 12 szállott tengerre 's küzdelem-

teljes útjáról 1849 novemberben tért viszsza Angliába. Franklin és Cro-

zier kapitányoknak semmi nyomára sem akadhattak. Ugyan ez id táj-

ban tért viszsza Richardson és Rae is a' szárazföldi expeditióból Franklin

útjáról némi sejtelmekkel, de sorsáról semmi bizonyossággal. 1850 janu-

árban tért haza az 1848 jan. 1. kiküldött Plover hajó, melyly megkerül-

vén a' legdélibb Horn fokot, Franklint a' nyugati oldalról volt fökeresendö,

hasonlóul minden hir nélkül. 1850 jan. 10 ismét két hajó indult el Col-

linson és M'Clure kapitányokkal, ellátva többi között apró lég-golyókkal,

mikkel a' fölkeresendknek jeleket lesznek adandók. Azonkivül még több

uj expeditió is van készülben, részint köz, részint magánköltségen, mire

nézve ezen Angliában nagy rokonszenvet ébresztett ügyben, dúsan jelent-

keznek az aláirások. Lady Franklin Newyorkban van, ki azon esetre, ha

az egyesült státusok által tervezett expeditió nem valósulna, saját költ-

ségen szándékozik egy uj kiküldetést létesíteni. Franklin útja valószín-

leg a' legutolsó fölfedezési utazás leend az északi sark felé. Az angol napi

sajtó évek óta sürgeti, hogy ezen fölötte veszélyes, rettent küzdelembe
kerül 's költséges expeditióknak vége vettessék, 's az admiralitás most
már szinte magáéinak vallja e' nézeteket. A' keresett északnyugati útvo-

nal, melyly az atlanti tengerbl a' nagy oczeánba vezessen, fel nem talál-

ható. 'S világos, miként a' sarkvidék lepecsételt könyv maradand reánk

nézve mind addig, mig netalán a' légmérsékletben 's a' földgömb meteo-

rologicus viszonyaiban rendkívül nagy változások nem történnek. Gz
és vaspálya itt elvesztik hatalmukat ; a' villany- dplejes telegráf 's a'

nyomtató sajtó itt hatástalanok; az ujabb civilisatio minden varázsereje

eltörpül az Örök jég és hó ellenében, — k.
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Fraiiz (Ágnes) német kiUtnö, szül. 1794 Siléziában. Atyját korán

elvesztvén, anyja vezetése alatt nevekedett. 13 éves korában nagy sze-

rencsétlenség érte. Egy utazás alkalmával a' kocsival feldlvén, nehéz

sérülést kapott, minek következtében termete elnyomorult. Testi tájdal-

maihoz járult lelkének komorsága. De a' szép természet, a' jó és mivelt

émberekkeli társalkodás csakhamar felejtették bajait. Ekkor irá legszebb

paraboláit 's költeményeit. Nem tai-tozott azon költ nk közé, kik szel-

lemi munkálódásaik közepett megfelejtkeznek házi munkáikróL Az 1813

év kirántotta idvlli életébl. A' közelg hadak ell anyjával Landeckbe

a' hegyek közé menekült ö is számos család példájára. Az ottani zajos

életben többféle rangú és jellem emberekkel jvén érintkezésbe, ez

emberismeretére jótékony befolyással volt. Anyja meghalván, a' Rajna

mellett férjnél lev nvére házi körébe költözött. Régikedvencz eszméjét,

eíry dolgozóiskolának alsóbb rend leányok számára alapitását, ittvalósitá

a' legkedvezbb sikerrel. Ujabb idben Boroszlóban élt, neveléssel foglal-

kozván. 'S a' halál itt lepte meg 1843. Korábbi költi munkái : költemé-

nyeinek két gyjteménye, elbeszélések és „Angéla"- czim regénye,

melylynek hsnjében önmagát rajzolá. Késbbi irodalmi munkássága

csupán ifjúsági iratokra szorítkozott , mik maradandó becscsel birnak.

Tlylyenek : ,.Buch für Kinder^- (2 kötet) „Mein Vermáchtntss an die Ju-

gend^'. — k.

Frayssiilous (Denis gróf) franczia egyháznagy, szül. 1765. A' jelen

század elején azon papok közé tartozott, kik az uralkodó philosophia isten

tagadó és anyagimádó tanai ellenében harczoltak, a' mellett hizelgései

által Napóleon eltt is kedveltté tévé magát. Egy ideig a' bontonhoz tar-

tozott Parisban, az egyházi szónoklatait hallgatni. 1814 a' Bourbonok

viszszatérése után udvari papnak neveztetett ki és a' köznevelésügyi

bizottmány tagjának. Ezután hermoj)olisi püspök, az egyetem nagymes-

tere, akadémia tagja, pair, gróf 'stb. lett 's 1824 számára egyházi ügyek

ministersége teremtetett. A' júliusi forradalom folytán Genfbe ment,

majd ismét Francziaországba került viszsza, de itt Lajos Fülöpnek az

esküt letenni vonakodván, Prágába ment X. Károly udvarába 's késbb
Görzbe, hol a' bordeauxi herczeg nevelésében részt vett. 1838 ismét

Francziaországba tért, magányba vonult; meghalt 1841 dec, 12-én 8t.

Geniésben Gascogneben. Maga idejében nagy figyelmet ébresztett

„Défennf du christianisme'' (3 köt. Paris 1825) czimü irata, melyiynek

folytatása halála után jelent meg „Cotiférences et discours inédits" (Püy'xs

1842) czira alatt. — k.

Freibcrsi báiiyászakadoiiiia. A' jelenlegi Szászországban fekv
Freiberg v:iros régi idktl iógva képezi Németország ásványtani közép-

pontját, e' tekintetben befolyást gyakorolván Poroszország és Austria,

Francziaország és Anglia bányászati 's földtani viszonyaira is. Az ottani

nagyhír bányászakademia — bár nyomai már a' régibb idkben is

láthatók-- mint val.'»di tanintézet 171)5. jött létre, az akktu'i vál. fejedelem

rendelete folytán. Két f alapitója lleynifz, és Oppet volt ; az els tai\itók

pedig : (leltért, Charpentie.r, Lommer, Hichter és Ktot^sch. 1775. nyeré u'

ír. b. akadémia tanárául azon férfiút, kinek mai virágzáHát 's világl»lrét

köszönheti, Wernerl. (1. ezt). () áitahi lett Froiberg a' tudomáHyüs
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ásványtan legkorábbi bölcsjévé ; általa kapott a' bányászakademia hirre

a' távol országokban is, honnan nagy számmal jövének a' tanulni vágyó
utazók 's tanulók, miután Werner inkább szóbeli eladás, mint iratok

által hatott ; könyvet keveset irt, 's a' mit irt is, csak sokévi vonakodás
után adá ki. Két legnagyobb 's késbb nagy hirü tanítványa volt

(1790— 91.) Buch Leopold és Humboldt Sándor, azonkívül németek:
Vogt, Freieslehen, Herder, Schlotheim, Glcnck, Steffens, Fuchs, Lempe,
Blde , Nauman , Mohs és Breithaupt ; — angolok : Hawkins , Mitchel,

Weatoer, James Watt és Jameson ; —• franczíák : Brochand de Vüliers,

Bonnard és D'Aubuisson; — spanyolok: a' két í)e/AMj?ar testvér; a' schwei-

czí : fiíirrfi/ 'stb . Wernerrel egy iáöhen Lempe és Lampadius fáradoztak az

akadémia emelésén. Werner meghalt 1817. Dresdában. Utódai lettek: Kühn,
Breithaupt, Mohs, Naumann' sth. Az akadémia igazgatóságát 1821. Herder
vévé át. — Az intézet fennállása óta 981 belföldi 's 700 külföldi tanult

Freibergben. Az utóbbiak között volt 236 nem-német 's 33 nem-európai.

Az egész föld bányamível tartományai nyertek innen bányatiszteket
;

Peru és Mexico, az Ural és Altaí vidéke, Guinea, Kelet-India és Spanyol-
ország bír bányászokat, kik Freibergben nyerek képeztetésöket. A' Frei-

bergi akadémiának Werner halála ótai hatását eladá Beust, a' Werner
százados születési emlékünnepén (1850. sept. 25). Az azótai nevezetesb
haladások szerinte : a' vizer gyjtése, elosztása és használásának tökéle-

tesített módja, az u. n. irányaknák behozatala, a' géperk és sodrony-
kötelek megtakarítására ; a' földalatti vasutrendszer kifejtése ; a' régi

gépek tökéletesbitése 's ujabbaknak, mint vízoszlop- és gzgépek, beho
zatala ; az ércz-kiterjedés törvényeinek kijavítása ; a' fúrás és löporralí

repesztés általános alkalmazása a' bányamunkáknál ; a' téglafalazat beho-
zatala ; a' czélszerübb szelelési mód (ventilatio) a' bányákban 'stb. —
A' mi a' bányászakademia jelen viszonyait illeti : az most a' szász kir.

ministerium financzíális osztályába tartozik, a' tulajdonképi igazgatóság
a' freibergi f bányahivatalt illetvén. Az akadémikusok fegyelmi áthágá-
saira az akadémiai fegyelmi hatóság ügyel. A' tanítói kar 10 ftanárból
(professor) 's 3 melléktanítóból áll. Az akadémikusok kétfélék : olylyanok
kik állami 's olylyanok, kik saját költségükön tanulnak. Az elsk 4 évi

tanfolyamra 's idszakonkénti vizsgálatokra kötelezvék ; az utóbbiak
szabadon választhatják tanleczkéiket. Az intézet 1843. érte el tanítvá-

nyainak legnagyobb számát, a' midn 77 akadémikust számlált. Tantár-
gyak az els évben : rajzolás , elemi tiszta menynyiségtan , természettan
els része, elméleti vegytan 's ásványtan; második évben : rajzolás, felsbb
tiszta menynyiségtan, gyakorlati mértan, természettan második része,

gyakori, vegytan, ásványtani gyakorlatok , földisme és bányamüveléstan
els része ; harmadik évben : rajzolás , alkalmazott menynyiségtan, polo-.

építészet, jegeczisme, bányamüveléstan második része és hutászat; negye-
dik évben : rajzolás, bányagéptan, elemz vegytan, bányajog, bányászati
irály , kövülettan

, gyakorlati bányamértan 's próbatan (Probírkunst).
Vannak számos és különnem (u. m. ásványtani, kövületi, földismei 's

földiratí) gyjteményei 's tudományi, névszerínt mathematikai készületei,

mintatára (315 szám.), könyvtára (12,175 szám.), kézirat gyjteménye
304 sz.), földrajzok, térképek (1,364 sz.) 's nagyszámú mutatványok 's



'^O^ • Freiburg.

utlelráíok egyes akadémikusoktól. Végre van egy eladó ásványok raktára.
— Legnevezetesebb esemény , melyly az ujabb idkben a' freibergi

bányászakademiában történt, a' Werner százados születési évnapjának
ünnepélyes megülése 1850. sept. 25-én, melyly a' bányászat és fóldisme

számos notabilitásainak eladásai által maradandó becsüvé ln. A' kitü-

nbbek valának : A^í/ífmí/w» , Breithmtpt, Pettko , Beust , Jossa, Morlot,

Cotta, Reich 'stb. (1. ,,Die Bergakademie zu Freiberg, zur Erinnerung an
die Feier dcs lOO-jiihrigenGeburtstages Werners aml5. Sept. 1850).— k.

Freiburg, a' helv. szövetség egyik cantona, 28 D mérföldön 91 ezer

lélekkel, kik közt mintegy 2000 külföldi és 6000 schweiczi más canto-
nokból. Nagyobb része r. katholikus ; csak Murten kerület, 8700 lakosá-

val, tartja az evang. vallást. Nyelvre nézve fele német, fele franczia, 's a'

két nyelv közt a' kis fváros , Freiburg, von határt, melyly maga szinte

kétnyelv. E' kis státus , melyly elbb leginkább csak gruyeresi sajtja

által volt nevezetes, Schweicz történetében pedig rendesen csak szenve-
dleges szerepet játszott, legújabban vallásos mozgalmai 's jezsuitái szel-

leme által lett világhirvé. — Schweiczot méltán nevezték mindenféle
alkotmányok mustra-lapjának ; mert cantonainak alkotmányai , meglehe-
tsen teljes fokozatot képeztek a' legtisztább demokratiától a' legkorlát-

lanabb monokratiáig. Ma már nem egészen igy van , mert a' cantonok
mindnyájan (kisebb nagyobb mértékben) demokratiai szellemben refor-

málták alkotmányaikat. Azonban most is minden canton sajátságos poli-

tikai arczulattal bir , mert e' néptömegek politikai épületei nem egyes
hatalmasok erszaka vagy mvészete, nem is az elmélet elvont szabályai

szerint épültek fel , hanem lassankint , a' módositó id befolyása alatt , a'

külön népecskék mveltségi, erkölcsi 's helybeli szükségeihez képest ala-

kultak természetes életmüszerekké. Freiburg 1481 óta tagja a' helv. szö-

vetségnek. A' kis státus függetlenségével 's a' fváros gyarapodásával
együtt a' kormányforma is mind határozottabban kiiejlett. Kgy schidtheiss

vezette az ügyeket, kis-tanácscsal körülvéve; de íbntosabb dolgokban
az öszves nép gylése határozott. Hyly népes gylések czélszertlensége
képviselk választására vezetett , kik azután teljhatalmú nagy-tanácsot
képeztek. Ilyly képviselkké többnyire városi elkel polgárok 's nemesek
választattak , minthogy ezeknek több idejök , vagyonuk 's tudományuk
volt; késbben csupán városi polgárok , 's végre ezek sem különbség
nélkül, hanem kizárólag a' nemesek és patríciusok, 's miután a' hivatalok

mindinkább befolyásosak 's jövedelmezk lettek, csak bizonyos családok

tagjai, kik az uralkodást magoknál örökössé tették. így képzdött demo-
kratia helyébe városi, patriciusi aristokratia, st olygarchia. A* népsza-
badság némi árnyéka fennmaradt még egy ideig azon intézvényben, hogy
a' város öszszes polgársága né})tribunokat választhatott (kiknek czime :

VennerJ a' kik a' nép jogainak védelmére , a' tanácsosok önkénye ellen

vétóval élhettek, 's ezenkívül (50 polgárt nevezhetett a' városnegyedekbl,
kik a' hatóságok eljárását megvizsgálják 's a' megürült helyeket betöltsék.

A' Vennerek mellé csakhamar né<i-y segéd adatott, ^,,//<'»«i//(7ie" név alatt)

kiket azután a' Vennerek saját politikai barátaik közöl választhattak. —
Ezen intézetbl a' végrehajtó kis-tauács 'a törvényhozó na()y~tanács

alkotmányua hatalmai ki')zt uj hatalom fejlett ki , a' katranok tanácsa.
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melyly a' legfbb hivatalok 's hatóságok felett censurát gyakorolt ; 's

végre az egész választó-jog , törvényhozási kezdeményezés 's a hivata-

lokbóli kizárás és büntetés félelmes joga az emiitett Vennerek és Heimli-

chék kezébe jutott , kik a' 15-ik század óta, mint titkos tanács, az állam

zsarnoka- 's legrémesb hatalmává lnek, és saját keblökbl is minden

nemtetsz tagot kilökhetvén , a' velenczei állapotokra élénken emlékez-

tetnek. E' fonákul öszszeállitott gép egész a' XVIII. század végéig eltar-

tott, 's a' patriciatus bitor igényeit 's nepotismusát sem a' városi elnyo-

mott polgárság , sem az alázatra szoktatott városkivüli nép 's V)ogtei-6k

nem korlátolák. A' gazdagság, melylyet a' kiváltságos családok a' közhi-

vatalok viselése által nyertek vagy idegen hadi szolgálatban szereztek,

természetes elnyt adott nekik a' néptömeg felett , melylyet a' státus és

még inkább magok szükségeire kizsákmányoltak ; ehhez járult több oldalú

müveltségök 's ügyességök. A' papság pedig szövetséges társul csatlako-

zott hozzájok; mert ennek is, mint a' titkos tanácsnak, érdekében feküdt

a' népet üdvös tudatlanságban 's kegyes alárendeltségben tartani, az

egyház jogait keresztyéni alázattal terjeszteni , 's a' világi és szerzetes

papság javait minden alkalommal egész szerénységgel szaporítani. —
Késbb a' két hatalom öszszeháborodott anynyira , hogy Strambino püs-

pök 1677-ben, az t pártoló pápa által, egyházi átok alá is vettette a'

várost. A' kevély patriciatus ezzel nem sokat gondolt, 's a' papság jobb-

nak tartotta mellékes utakon érni el czélját. 1581-ben sikerült a' nuncia-

turának Freiburgba jezsuitákat telepitni,'s ezek azonnal kezeik alá vevék

a' nevelést 's közoktatást. Az iskola, az egyház szolgálója, már egy magá-

ban is képes volt az öszszes népességet járomba fogni , a' papság iránti

vak tiszteletben 's a' felvilágosodás veszélyeitl menten tartani. Az úribb

családok gyermekei Loyola tanítványainak oktató intézeteiben vevék

szellemi 's mveltségi irányukat, a' nép fiai boldog tudatlanságban hagyat-

tak. Vallásos ünnepélyek, bucsuk, processiók töltékel az évnek több mint

egy harmadát ; kegyes társulatok állítattak , a' naponkinti templomláto-

gatás divatba jött; a' világiak idejének fele egyházi szolgálatok- 's gya-

korlatokban telt el. így lassankint a' tudatlanság, 's babona gyönyören
felburjánoztak; ellenben a' régi ipar, kézmüvek, virágzó posztószövés 's

takácsság egészen elmecsevésztek. Freiburg canton dúsgazdag papság-

ból, elég gazdag patríciusokból, 's koldus szegény népbl állott. A' jezsui-

ták eltÖröltetése után is fenmavadt a' papok hatalmas befolyása, 's midn
a' franczia forradalom által felidézett mozgalmak az aristocratiát megtör-

ték, a' papság a' gyzedelmes demokratiával csatlakozott. Elbb alázatos

kéréssel járultak az elnyomott néposztályok az urak elébe; Chanaux Mik-

lós , La Tour de Tréme faluból, volt vezérük és szószólójuk. A' kormány
kevély haraggal utasította viszsza kérelmeiket. Az elégületlenség fokról

fokra ntt, 's zendülésbe tört ki. De az uralkodó párt, Berntl segittetve,

fegyverrel nyomta el a' lázongókat, és Chanaux megöletett, a'részesek szi-

gorúan büntettettek. Midn azonban 1798-ban a' régi helv. szövetség

korhadt épülete a' franczia republikánusok szuronyai alatt leroskadt , a'

demokratia teljesen gyztes lett, 's a' papság, bár az aristokratia bukását

nem sajnálá 's nem akadályozá, aggódni kezdett önhatalmáért is , mert

a' sajtó felszabadult, 's akkorig ismeretlen nézetek és eszmék kezdték
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áthatni a' népet. Mihelyt Napóleon kiizbenjárcása által Schweicz bels
békéje helyre állott, a' treiburgi papság azonnal sietett a' gondolkodási
szabadságból eredt veszélyeket elháritni, 's a' nemesség, segélyre szorult

állapotában, régi szövetséges társához kapaszkodott. Ezen törekvések
ellenében találkoztak egyes felvilágosodott jeles férfiak , kik haladási
irányban munkálkodtak, p. o. Girard Gergely sz. ferencz rendi szerzetes,

ki Pcstalo:ízi és Fellenberg példá-ja után a' népnevelés mezején sikerrel

dolgozott. De csakhamar elkövetkezett a' restauratio kora, 's az aristo-

cratia újra magához ragadta a' hatalmat. A' dolgok régi rendé viszszaál-

littatott, 's a' clerus, a' vallás nevében, segédkezet nyújtott a' nemesség
ezéljaihoz. Ijépésrl lépésre viszszahozattuk a' régi eljogok 's bitorlá-

sok. A' római curia, nunciusa által, ismét gyakorolni kezdé elbbi fels-
ségét, 's a' világi hivatalok az egyház védelme 's ápolása alatt, egészen
a' papi hatalom által vezettettek. Keresztyéni népnevelés elmozditásá-
nak ürügye alatt a' Liguoriánusok vagy Redemptoristák (uj jezsuiták)

1818-ban bevétettek Freiburgba, 's magokhoz ragadták a' nevelést; mi-

ntán pedig VII. Pius a' jezsuita rendet ismét feléleszté, ennek régi birto-

kai is viszszaadattak. 10 év alatt nagyobbra ntt Freiburgban a' jezsui-

ták hatalma 's befolyása, mint valaha volt. A' kath. Schweiczból, Német-
's Francziaországból számos tanítvány özönlött hozzájok. Olyly férfiak,

mint a' nemes Girard, elmozdittattak 's üldöztettek; maga elhagyta a'

Cantont, oktatási rendszere megtiltatott, az iskola ismét az egyház szol-

gálója lett, 's a' vallás ftárgya a' tanitásnak. Midn a' matrani lelkész

örökségének árverése alkalmával, ennek könyvei közt Rousseau és Vol-

taire iratai is megtaláltattak , a' státustanács rendeletébl meg kellé

égettetniök. A' nép vakbuzgó volt, 's önkint vetette magát alá a' papság

vezetésének, de a' restauratio által elrabolt jogainak vesztét 's a' büszke

patriciatus uj feltnését nem olyly könynj-en tre. A' törvényhozó

tanácsban ellenzék keletkezett. 1830 évben ,\ midn a' többi schweiczi

cantonok is lerázták az 1814-ben reájok erltetett alkotmányokat, Frei-

burg szinte demokraticus alkotmányt vivott ki, képviselket választott,

a' születés és fvárosi lakás minden eljogát a' hbéri maradványokat, 's

tortúrát megsemmisítette , sajtó-szabadságot , hatalmak elkülönzését 's

kérelmezési jogot pedig behozta. Az aristokratia ismét védelem 's ellen-

állás nélkül lépett le a' hatalom színpadáról, 's a' papság bukni hagyá,

tudván, hogy az uj souveraín, a' nép, nem sznt meg a' ])apság alattva-

lója lenni, melyly t neveli, oktatja, tanácscsal ellátja , 's hogy a' hyer-

archia , demokraticus államéletben , még nagyobb erre emelkodhctik,

mint okos monarchák uralkodó pálczájavagy féltékeny olygarchia gyana-

kodó szemei alatt. A' papság nem csalatkozott számításában. A' papok

vezeték kevés kivétellel a' választásokat, a' felvilágosodott férfiak ki/á-

rattak ; a" nagy tanács (a' souveraín nép helyettese) egészen papi szel-

lem volt, 's Freiburg 1837 óta hyerarchicns deniokratia lett.

A' legujal)!) idben kitört szomorú vallás- vi«zálkodások idején e' i)ap

szellemmel táplált canton lett n kath. 8zü\ etség egyik tüzpontja. A'

gchweiczi évrajzokban gyakran látunk egyes cantonokat, mclyiyok ne\e

azeltt alig omlittetett, a' történet elterére lépni. így történt Freiburg-

gal, melylyet hoszszabb ideig alig-alig ísujcrt a' világ 's molyly csuk most

I
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kezdett ismét nag3'obb figyelmet vonni magára. Élet 's fejlés soha sincse-

nek küzdelem és súrlódás nélkül, 's nem mindig legszerencsésb államok

azok, melj'-lyekröl legkevesebbet lehet beszélni. Ezen igazság nagy mér-

tékben alkalmazhat*') Schweicznak azon cantonaira , melylyek az ultra-

montán papi párt szellemöl befolyása alatt állanak. Midn a' reformatio

a' szövetség nagyobb részében behozatott, a' katholikus egyház kebelében

megmaradt schweiczi cantonokban a' hyerarchia, még erösebben szegült

ellen minden haladásnak és szellemi fejldésnek, mint egyebütt. A' követ-

kezések kézzel foghatók lnek. A' tisztán katholikus kisebb scantonok-

ban a' régi durvaság, mveletlenség, anyagi és szellemi szükség és sze-

génység szomorú állapota tartatott fen. Ezen scantonok, melylyek egy-

kor Schweicz évlapjait dics tetteikkel irták tele, 's jelenleg is magán 's

jeles természeti tulajdonokkal áldott néptl lakatvák, olyly zsibbadtságba

's ájultságba estek, melyiybl az ultramontán párt izgató szerei által

ébresztettek legújabban görcsös vonaglásokra , melylyek az élet szinét

utánozzák, de valódi élet nevét nem érdemlik, 's e' cantonokat ugy tün-

tetik fel, mint egy magok által sem értett idegen érdek 's hatalom gépeit.

Azl830-ki események rohama ugyan Freiburgot is az újjá született can-

tonok sorába sodorta. De a' rósz szellem , melyly a' jezsuiták bevé-

tele óta (1822) gyökeret vert, folytonosan hatott, 's még az 1831

januári uj alkotmányra is rá sütötte bélyegét. Így p. o. a' közvetett (ket-

ts) választások majd nem minden más cantonban elmellzött rendszere,

miáltal a' közügybeni élénk részvét, a' respublikák életfeltétele, anynyíra
gyengittetik, Freiburgban megtartatott. Azon pont,miszerint schweicziak'

idegen hatalmak szolgálatában zsoldosok ne lehessenek, az alkotmányból
kihagyatott, st még az 1846-ki szövetség gylésen is ersen ellene sze-

gült a' conservativ Freiburg canton azon tessini indítványnak , melyly
ezen hivatalos embervásár általános eltörlését kivánta. De a' tespedési
hajlam legersebben mutatkozik az alkotmány revisióját illet rendele-
tekben. Az alkotmány 97-ik § a szerint ugyanis a' státus-alkotmány
életbe léptetését követ három év alatt még csak indítványt sem szabad
tenni annak változtatására, 's a' változtatás csak akkor történhetik, ha a'

nagytanács által három rendes ülésben három évenkint helybenhagyatik.
A' törvények revisiója is igen lassan mozog. A' polgári törvénykönyv
kidolgozásához már 1821-ben hozzá kezdtek, 's 1841-ig csak a' személy-
jog 's örökösödési jog készült el. A' büntet törvény kidolgozására 1833-
ban neveztetett bizottmány , melyly 1841-ig csak az eljárás codexét
készité el. Az 1830-ki események befolyása alatt egy idre Freiburgban
is mérsékelt szabadelv párt kapott erre. 1837-ig sok történt a' köz-
lekedés könynyitésére, iparágak emlésére, az utak 's nevelés ügyében.
De csakhamar kieebbségbe jött a' szabadelm párt, a' jezsuiták baráti
jutottak hatalomra, 'sa' haladás fenakadt. A' közkiadások, melylyek 1837-
ig alig mentek 3O ezer schweiczi frankra. 1846-ig már 532 "^ezerre rúg-
tak fel, a' nélkül hogy hasznos beruházásokra fordittatak volna, mert a'

conservativ papi kormány, a' szabadelm Schweiczczaí szemközti ked-
vetlen állása fedezésére a' katonai költségek folytonos szaporítására érezte
magát kényszerítve. A' közlekedési eszközök elhanyagoltattak, az átvi-

teli kereskedés szemlátomást csökkent. Csak a' jezsuitisnms kusza nvé-
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nye örvendhetett e' földön teljes diszlésnek. A' freiburgi jezsuita collé-

giura növendékeinek száma évrl évre szaporodott , 's csak legújabb
idben csökkent némileg azáltal, hogy másutt is hasonló szellemnyirbáló
intézetek állíttattak. Undok téritgetés, proselyta- vadászat volt napi
renden, raelyly a' szomszéd cantonokra is kivetette hálóit, 's békehábo-
ritva nyúlt maga a' családélet szentélyébe. Sok volt a' panasz, és semmi
segítség, mert a' szövetségi gylés a' közjót illet legkényesb kérdések-
ben rendesen arra szokta szoritani illetsésfét, hoory magrát illetéktelennek•11-* •

o ' o»/ O
nyuatkoztatja. Az aargaui kolostorkérdés kigyulása óta a' freiburgi ural-

kodó párt még kézzel foghatóbban követte ultramontán irányát. A'
jezsuiták, kezet fogva a' világi 's egyházi tisztviselkkel

,
jól gondoskod-

tak, hogy a' nép többsége saját valódi érdekeit fel ne fogja; 's az 1846 ki-

egészít választások sem tettek változást az akkorig követett rendszer-
ben. De a' dolgok ilyly nehéz helyzetében sem sznt meg egészen némi
ellenzék, melyly a' protestáns Murten kerületben, 's Freiburg városa
müveit közép osztályában találta támaszát. Ezen ellenzék uj munkásságra
hevittetett azon események által , melylyek az európai kérdéssé lett

schweiczijezsuita- ügybl eredtek. A' római curia mindenkor elisraeré a'

schweiczi helyzet fontosságát ; tudta, milyly érdekes reá nézve hatalmát
ezen közép-európai országban megfészkelni, melyly a' német, franezia és

olasz földekre ölti karjait, és státuséletének tépettsége , eldaraboltsága

mellett a' papi párt politikájának sokféle támaszpontot nyújt. Schweiczot
választá tehát mködései középpontjául további vállalataira; innét kül-

dözé a' szellemi despotismus kitanított szolgáit 's végrehajtóit a' elurán

's Havasokon keresztül Német, Olasz 's Francziaországba, és hogy czél-

jait annál erélyesebben mozdíthassa el, rségét a' jezsuiták behívásával

ersité, kik a' protestantisnmsnak és minden vallásos türelemnek nyilt

ellenségei, kik hazát 's hazai érdeket nem ismernek, 's kiknek megjele-

nése a' helv szövetség földén, hol a' vallásos ellentétek 's harczoló párt

érdekek olyly szk helyén érintkeznek, még vészesebb jelentés, mint
Németországon lenne. A' jezsuitáknak Luzernbe, egyik szövetségi fvá-
rosba, hivatása, koronája volt e' mködésnek, melyly, ochlokratiai elemek-

kel csatlakozva, Wal is és Luzern cantonokat valódi római provinciákká,

's a' demokratái alkotmányok nevét gunynyá tévé. Az aargaui lázadás

elnyomatott 's az 1843. aug. 81-ki szövetség-gylési határozat azon zár-

dákat, melylyek a' lázadás fészkei voltak , eltörülte. (1. Aargau) Ezen
alkotmányszerü határozat azonban rügyet nyújtott az ultramontán

pártnak, a' vallást fenyeget veszélyrl beszélni, 's már 1843 septem-
berén készületek tétettek külön szövetség alkotására a' helv szövetség-

ben (Sonderbund). Eza' rotheni és luzerni gyléseken történt, hol T^uzern,

Schwyz, Un, Unterwaldon , Zug és Frcihurg canton küldöttei jelentek

meg, 's már szóba hozatott a' szövetségtl! elválás, fegyveres ellentállás

'sat. A' jezsuitáknak Luzernbe hivatása pedig a' szabad csapatok hatljá-

ratait idézte el (1. Schweiczi szövetség) 's az ultramontán szellenúi can-

tonoknak egész alkalmat szolgáltatott a' k.itholikws szövetség megköté-

sére (1845) melylyhez, uz enilitett cantonokon ki\ül, még NN'allis is csat-

lakozott, hol ezalatt a' papi párt, polgári li;íl»oni jiltal, fensobbscgro ver-

gdött. A' Sonderbundot illet egyezkedések lehetleg titokbaji tartat-
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tak, de Freiburg cauton alkotmánya mégis szükségessé teve , hogy a'

szerzdés a' nagytanács elébe terjesztessék, 's igy az arra vonatkozó okle-

veleknek legalább egy része napfényre került. Egész Schweicz a' legna-

gyobb ingerültségbe jött. A' freiburgi nagytanács többsége azonban

elfogadta a' szerzdést, noha ez, különösen Freiburgra, nagy terheket

rótt. Murten kerület képviseli erélyesen protestáltak, 's a' lakosok, val-

lás szabadságuk sérelmeit is panaszolva, kérelemmel járultak cantonuk

nagytanácsához, melylyben a' külön-szövetségtöli viszszalépést kivánták,

's óvást tettek az ellen, hogy a'canton reformált lakosai a' jezsuiták szol-

gálatába Boroztassanak. Ezen kérelem siker nélkül maradván, 1846-ban

a' szövetséggyülés elébe hozták ügyöket, de itt sem jöhetett létre alkot-

mányszerü többség. A' freiburgi ellenzék azonban ismét felébredt, 's

jelentsége öntudatára jutott. A' küzdelemnek még nincs és talán sokáig

nem lesz még vége, de kétségtelenül végre is gyzni fog az igazság 's

világosság ügye. —

.

Freiburgi eskütfszék /. Struve.

Freiligrath (Ferdinánd) német költ, sz. 1810-ben, Detmoldban, a'

lipcsei herczegségben , hol atyja iskolatanitó volt, kinek körülményei

nem engedték, hogy fijáról akként gondoskodhatott legyen, mint az, ennek

korán mutatkozott tehetségei kivánták volna. Atyja tehát, a' gymnasiumi
tanulmányok végeztével kereskedésbe adta, melylyet Soestben, egy haj-

dan hatalmas hanzavárosban , most picziny tartományi városkában,

1825— 1831-ben mint tzsapród (Handlungslehrling) tanult és mint

tzssegéd (Handlungs-Kommis) gyakorolt. Az utóbbik évben szélesebb

láthatárba lépett Amsterdamban, hol a' legjelentékenyebb kereskedházak
egyikében öt évig dolgozott. Ilyly világberényben (Welthandelsplatz)

folytatott munkásság szükségképen phantasticus álmokat ébreszt a'

költi kedélyben. A' tzsér csöndes irodájába a' világ minden részeibl

érkeznek tudósítások ; nyugatról és keletrl jnek látogatások ; a' föld

legtávolabb részei számitásba esnek itt, 's minden árumutatvány, melylyet

a' kalmár hoz, a' legidegenszerübb állapotokról tanúskodik. F.-ra ez

öszveköttetés a' föld csodaországaival nagy behatást gyakorlott. Minden
elbbi dalaiban kelet felé, a' forköri országokba sóvárog vágyakozása,

melylyet az amsterdami iroda f- és kézi könyveinek forgatása közben
erezett. 1835-ben jelentek meg els költeményei. — A' benyomás külön-

böz volt. Kedvesek voltak a' mesék távol világából átrezg hangok
;

kellemes volt a' hév illat, melyly e' költemények fölött lengedezett
;

azonban meg kellé vallani , hogy a' költ nagyon is tetszik magának
külsségekben. 'S hogy idegenszer képek csillogó kiállításában sikert

hajhász. Félhetni hogy az utóvilág F.-t a' mostankori udvari szinházakhoz

fogja hasonlítani, mik diszitményi 's öltözéki fényeskedéssel érzékeket

csiklandanak, de a' mvészetet megrontják. Egyes költeményei minda-
mellett, mint a' „Löwenntt", War ich ein Baum von Mekka's Thoren'^ 's

egyebek azoknak is birják tetszését, kik keresett csillogásaitól elfordulnak.

1837-ben elhagyta Amsterdamot 's egy barm-i kereskedházban vett és

viselt szolgálatot 1839-ig. Hire ez idközben tovább és tovább terjedett.

Hugó Victor „ódáinak" és „alkonyi énekeinek" általa készitett remek
fordítása a' legnagyobb tetszéssel fogadtatott. Emelked híre arra hatá-
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rozta, hogy pályáját elhagyja. A' ,,Rheinischer 0(leon"-nak kiadásában

részt vett ; lyrai kültcuiényeinek gyüjtenuínyét is közrebocsátotta. írói

munkásságát most arra tbrditotta , miszerint egy tiszteletes régiséget, a'

Roland-ivet, melylyet 184ü-bcn a' zivatar nagyon megrongált, helyre-

állittassa. Az általa kiadott „Boland-(-lbutn" jövedelmébl ezt valóban

eszközlötte is. — 1840—41-ben munkás \o\t íi\,Rheintscher Odeon'^-nak,

— a' „íiheinisches Jahrbucli für Kunst und Puesie'-^-unk 's a' „Malerisches

\'Vestphalen''-níik kiadásában. 1741-ben hitvesül vette weimari prof.

Melos leányát, ki a' Rajna vidékén tekintélyes családoknál neveln volt.

Házassága után Darmstadtba ment lakni. ,,18(52, ein Gedicht zum Bestén

des Külner Doms'\ melylyet Dullerrel együtt adott ki, legjelentékenyebb

munkája e' korszakából. Ez idtájban ismerkedett meg F. Radowitz

tábornokkal, ki t arra igyekezett birni , miszerint dr. Huberral egy

folyóiratot adjon ki. F.-nak nem tetszett Radowitz személyessége 's azért

elutasitotta a' jövedelemmel Ígérkez ajánlatot. Mind e' mellett Radowitz

és Humboldt Sándor kieszközlötték, hogy F.-nak a' porosz király 300

tallér évdijat rendelt. Most fólmentetve a' kereset gondjaitól, F. St.

Goarban igen szép, költi életet élt. HoffmannvonFallersleben, Emánuel
Geibel, az amerikai Longfellow hoszszasabb ideig mulattak aála ; ezeknek

társasága, családi köre 's a' bájos természet egészen elfoglalák kedélyét,

a' politikai zivatarok , bár mi élesen zúgtak , füleihez nem jutottak ; a'

politikai költök sorában, kik naponkint szaporodtak ujonczokkal, F. neve

még mindig hiányzott. Az ez iránt megújuló fölszólitásokat e' verseiben

utasitotta viszsza. ,,Der Dichter steht auf einer höhern Warte, als auf

der Zinne der Partei". E' soraival pártvitába keveredett Herwegh azt

felelte : ,,Selbst Götter stiegen vom Ülympos nieder, und kámpften auf

der Zinne der Partei". A' dii minorum gentium sereo:esen keltek föl F.

ellen. Herwegh kiutasítása Poroszorszáorból vnés inkább beragadta az

örvénybe. A' kiutasitottnak egy gúnyverset küldött utána. Ez által

számtalan megtámadásoknak czélpontjaul tette magát. Herweghnek,
mint gunyköltemény, fölülhaladhatlan müve, a',,Duett der Pensionirten",

melyly ellene és Geibel ellen intéztetett , a' legmélyebben sebzetté t.
F. érezte , miképen az irónak legfbb kincsét , a' nép jó véleményét

elveszti. 'S az évdíj, melyly t mint a' porosz udvar bérenczét tüntette föl,

nagyon nyomta lelkét. Most változtak-e meg politikai nézetei , vagy
gondosabb vizsgálat után most vette-e észre mikint a' vélemény , melylyet

neki tulajdonítanak , épen nem sajátja ? Ez utóbbira látszik mutatni a'

mottó, melylyet versei ujabb gyjteményének elébe tett : ,,A' dolgok ugy
vannak, mint vannak. Én nem mentem a' tory-któl át a' vvhigekhez,

hanem midn magam fölött megnyitottam szemeimet, whignek találtam

magamat". A' „Glaubensbeliennt niss^'-hcu , 1844-ben, határozottan elle-

neinek pártjához állott. Maga mögött minden hidakat elégetett. A' porosz

királyi évdijat viszszautasitotta. Ez ujabb viselete fölött élesek voltak az

Ítéletek. — Nem tagadhatni, hogy meggyzdésének nagy áldozatot tett.

Épen azon idben hivatott meg ugyanis a' weimari nagyherozeg által

könyvtárnokul olyly fizetés mellett, melylyet meghatározni rá magára
hagyatott. Mind ezt elvesztette, st rendrségi iddöztetéat vont magára
's Belgiumba kellé menekülnie. Helglinnból Silnvrit/ba , St, Gulloiibo.
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innen pedig, kiutasittatván, Zürich közelébe ment. Voltak barátai, kik

remélték, hogy F. a' legszéls radikaliömust szinte ugy elhagyandja, mint

elbbi politikai semlegétl bucsut vn. De csalatkoztak. Az ujdon esz-

ményhez mindig buzgóbban ragaszkodott. Költeménye : „Leipzigs Todte'^,

(melylyben augustus 12-kének éjszakáját midn t. i. a' katonai hatalom

viszszaélése következtében néhány ember meghalt , a' Bertalan-éjhez

hasonlítja, János szász herczeg pedig mint a' protestánsok gyilkosa álli-

tatik el), borzadalmas szépségében , elképe a' költészet azon nemének,

melyly nála ezentúl szabályos ln. Politikai dalainak gyjteménye, mely-

lyet 1846-ban Herisauban „Ca irá /" czim alatt adott ki, háborút üzen

élet-halálra minden fennállónak, 's fölszólítja benne az ifjúságot, hogy a'

,,Revolutio hajóra" lépjen.

Legtöbb dalaiban a' proletariátus dicsítése a' f czél. A' forradalom

gyzelmével szentelvék hymnusai. — F.-nak forradalmi költészete

Schweicz statusférfiainál nem talált kegyelemre. Menedéki jogától már

már megfoszták , mi t igen szorult állapotba fogta helyezni, ha épen

jókor egy londoni keresked helyet nem ajánl vala neki irodájában. 200

font sterlingnyi évdijért naponkint hét órát kellé dolgoznia 's igy költészi

munkákra sem kedve sem érkezése nem maradhatott. Londonnak egy

külvárosában lakván, hitvese németbl angol fordításokat készített, mig

kereskedelmi levelezésekkel bajlakodott. E' számzetésbl az európai

legújabb mozgalmak kiszabadították. 1848-nak tavaszát két költemény-

nyel üdvözölte. Németországra viszszatért és Düsseldorfban vn lakást.

Egy költeménye ,,Die Todten an die Lebenden'' uj bajokba keverte. Az
államügyész avval vádolta, hogy fegyveres ellentállásra lázított 's fölsé-

get sértett. Bebörtönöztetett. Esküttszék elébe állíttatott. Iránta a' rész-

vét fölötte nagy volt. A' börtönébl a' törvényházig vezet utczákon

aszszonyok és leányok virágokat hintettek elébe ; a' hallgatók helyei

zsúfolva voltak. Legújabban ismét egy dalgyjteményt adott ki „Zzí^escAew

den Garbeu" ; korábbi, nem politikai korszakából. Költészete, mind alak-

jára, mind tartalmára nézve, egészen uj pályát tör 's a' német irodalmat

uj kilátásokkal gazdagítja. Kitn költi tehetségének küzdtere különösen

a' kelet, 's az itteni idegen viszonyokba olvadásában valóságos hóditói

lángészt mutat. Költeményei a' puszták és sivatagok h képei, mikben a'

keleti érzékiség tüze ég. Ö a' német lyrikát, melyly érzelem- és gondolat

világába, egész a' tévedésig elmélyedt, uj emelkedésre vitte, viszsza-

vezetvén azt ismét az érzéki elemekre. — cs.

Freire (Agostinho Jozé), portugál mlnister, Dom Pedro leghívebb

barátja, szül. 1780. ; megöletett 1836. nov. 4. A' nevelési 's tudós pályát

választá, azonban a' francziák invasiói más irányt adának törekvéseinek.

Katonává lett 's mint olylyan , több csatában jelen volt. 1820. rnagy
volt. Ekkor választá meg Esztremadura tartomány a' rendkiv. alkot-

mányzó cortesbe követnek, hol fényes tehetségei , becsületessége 's hon-

szerelménél fogva 1821. titkárrá 's 1822. alelnökké 's elnökké választatott

meg. Midn az alkotmány lerontatott, személyes biztosságát veszélyez-

tetve látván, 1823. Jersey szigetbe 's onnan Parisba menekült ;
késbb

Belgiumot, Francziaország, Anglia, Németország nagy részét és Schwei-

czot utazta be. 1826. Dom Pedro chartájának elfogadása után ismét
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liazájában termett '3 mint táborkari fnök küzdött az absolutisták ellen.

1828. a' bitorló Dom Miguel elöl ismét Francziaországba futott, hova

1831. Dom Pedro is megérkezett. Mindent elkövetett, hogy a' portugál

trónt ennek leánya Donna Maria számára biztositsa. 1832. az azori szige-

tekre kiséré a' brazillai ex-császárt, Dom Pedrót , ki a' kiskorú királyné

regensségét vévén fel, F.-t kinevezé had- 's ideigl. tengerészügy-minister-

nek. Ez azonnal megkezdé Portugál elleni támadását. 1832. a' kis szaba-

ditó sereg már Portóba vonult. Dóra Miguelt csakhamar tökéletesen

legyozé 's 1834. az Evora Montebani békeegyezkedésnél fogva általános

amnestiát hirdetett, mit a' széls szabadelmü párt nagy nehezteléssel

fogadott 's neki soha meg nem bocsátott , minek végre áldozatul is kellé

esnie. Ezután státustanácsos lön, Estremadura tartomány követe a' cor-

tesben 's fokról fokra haladva 1835. a' belügyministeriumot vállalá el. O
volt a' kormány lelke. O alatta hozattak be a' legüdvösb reformok 's az

anynyira feldúlt Portugál jólétnek, virágzásnak kezde Indulni. Azonban

F. ez alatt hizelgöinek tömjéné által anynyira elkábittatott , hogy túlzott

önbecsülésbe merülve , mások irányában a' legtulságosb követelésekkel

lépett fel. így a' királyné irányában is, melyly önbizakodó viselete csak-

hamar egy nagy szerencsétlenségnek lett szülje. A' cortesben egy neve-

zetes ellenzék támadt F. kormány-rendszabályai ellen, de ez fényesen

meo-nveré a' parlamenti csatát 's a' ház bizalmat szavazott iránta. F.

azonban épen azon perczben, midn a' parlamenti határozatoknak a'

királyné általi szentesitése már már bekövetkezend vala, tiszttársaival

együtt rögtön beadá lemondását, mi 1835. maj. 27. el is fogadtatott.

Hire volt, hogy ez onnan történt, mivel F. követel modora által kemé-

nyen megsértvén a' királynét, ez ajtót mutatott neki. Az ellenzék, melyly

most kormányra került, csak boszut érzett a' lelépett minister ellen, fól-

leplezé a' fátyolt, melyly az ország szomorú pénzviszonyait fedé 's min-

dent elkövetett, hogy az ex-rainistert a' nép eltt gylöltté tegye. Az
ellenzéki ministerek járatlansága okozá, hogy F. 1830. apr. 20-kán ismét

a' ministeri padon ült. Azonban népszerségét örökre elveszte 's a' biza-

lom meo-szünt iránta. Újra buknia kellé. 'S valóban 1836. sept, 9. nem
csak F. és társai, hanem maga Dom Pedro chartája is, melylynek ezek

olyly régi és buzgó hívei voltak, megln buktatva. F. letsvé minden

statushivatalát , 's a' tudományoknak 's barátainak élend , magánéletbe

vonult. Az udvar ez alatt mindent elkövetett Dom Pedro chartájának

viszsznállitására. A' királyi pár e' czélból az angol és franczia hajósereg

védelme alá Belembe költözött. Ide hivatának 1836. nov. 4-ére a' charta

minden hivei, köztök F. is, ki zárt kocsiban indult oda 's a' várt gyze-
lem ünnepére fényes státusöltonybe öltözött 's minden rendjeivel fÖléke-

sité magát. A' fölkelk ráismerének, kiránták a' kocsiból, megölték 's

holt testét az utczákon hurczolák végig; végre eltemették, majd újra

kiásták, hogy újra gúnyt zzenek vele, melyly azzal végzdött, hogy

melléig beásták, fejét és karjait azonban a' sirból kinyúlni hagyák. A'

gyilkosok az id viszonyainál fogva kérdre sem vonattak. — a.

Fresco-fí'HtéMZt't. Így neveztetik a festészet azon neme , melylyben

a' görög skorban 's a' mvészet középkori virágzó szakában a* legna-

gYObb»«erü fal-képek festettek 's melyly hoazszu iilcig elhanyagolva, az
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ujabb korban ismét viszszaállittatott jogaiba. A' fresco-festészetnél a'

mtani eljárás ez : a' jól kiszáradt kfal egy finom fövény és régi mészbl
gondosan készített vakolattal 1— 2 vonalnyi vastagságra bevonatik ; ez
szolgál azután a' festésnek alapul 's azon tulajdonsággal bir, hogy, mig
nedves, a' reá vont színeket ugy magába veszi, miképen sem szárazon,

sem viz által ki nem törülhetk , st a' fal felületével mindinkább szoro-

sabban öszvegyülnek. De ezen vegytani öszszefüggésbl következik, hogy
a' fr. festészetben csak olylyan festékanyagok alkalmazhatók, melylyek a'

causticus mészszel nem levén vegytani rokonságban , ez által meg sem
is zavartatnak vagy is fel nem oszlattatnak. (1. Die Maierei der Altén
Hannov. 1836). — A' fr. festészet nem alkalmas a' mvészet olyly nemére,
melyly leginkább a' fény és árny és szinek varázsa által akar hatást esz-

közölni ; de teljesen hatalmában van minden eszköz , mik által alakokat,

's ezek által gondolatot, eszmét és jellemet lehet kifejezni. Hozzájárul e'

festészet rendkívüli tartóssága, 's azon körülmény, miképen az a' kfallal

olyly elválaszthatlan egyet képez, mint p. a' márványnyal a' fényezet.

Minélfogva a' festészetnek ezen neme legalkalmasabb emlék (monumen-
tal) müvekre, hol alak és jellem 's nem fény- és szinvarázs uralkodó 's

hol nem lyrai érzemények és hangulatok fólébresztése, hanem gondolatok
kifejezése a' czél. 'S épen ezen u. n. tökéletlensége e' mvészetnek teszi

azt nagy stylbeni festésekre alkalmassá, mik rendesen az építészettel

vannak szoros öszsze függésben. — Ezen festészeti nem újra fölélesztése,

Rómában tartózkodott német mvészek, névszerlnt Carstens és Schick

által történt, kik átlátván annak mély sülyedését, minden erejöket annak
fölemelésére forditák ; de valamint ezek, ugy Wachter és Koch, legköze-

lebb utódaik is a' közönség által részvét nélkül fogadtatván, kevés sükerrel

mködtek. Szerencsésbek voltak ezen mvészet további reformatiójában

Cornelius (1. ezt), Overbeck , Veith és Schadow. Mindezek b alkalmat

találtak Rómában a' porosz kir. consul Bartholdy lakásánál (casa Bar-
tholdy), nagyobbszerü kísérleteket tehetni a' fr. festészetben. Az egyip-

tomi József történetét ábrázoló, általok ott 's akkor készült fr. festmények
még most is bámulat tárgyai. Majd Massini berezeg foglalkodtatá palo-

tájában a' német fr. mvészeket, hol különösen Schnorr Gyula müvei
mutatának isméti haladást ezen uj mezn , egészen uj oldalait tüntetve

fel annak. Hasonló kisérleteket tevének még ugyan akkor Rómában :

Koch és Führich. Késbb Cornelius elterjeszté ezen mvészetet Német-
országban is, hol különösen Lajos, bajor királyban talált hatalmas párto-

lóra. festé a' müncheni glyptotheka termeinek késbb olyly hiressé

lett 's a' görög mythologiából vett remek fresco-képeit. Vele együtt
dolgoztak : Zimmermann és Schlotthauer. Ez idtl fogva Münchenben
nagy elterjedést nyert a' fr. festészet. Ilylynemü müvek valának láthatók
az udvari kert ivezetei alatt, az egyházakban, a' frend palotáiban, st
magánosok házaiban is. Az e' nem mvészek közül kitnk voltak még:
Hesz Henrik, Rottmann Károly, az utóbbi különösen a' fresco-tájkép-
festészetben. Németország egyéb részeiben is csakhamar virágzásnak
indult a' frescomvészet, különösen Düsseldorfban. A' nevezetesb mvé-
szek valának : Stürmer, Stilke, Hermann, Götzenberger, Förster;— Miieké,

Lessing C. F., Plüddemann, Deger, Peschel, Preller, Vogel, Bendemann ;

Vj h. Um. Tár, JIí. köt, 33
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— Gegenbauer ; Oslerley. A' mit az olaszok 's franczlák e' téren tettek,

kevésbé vonta magára a' figyelmet. (H. ö. : Festészet). — a.

FroudeiifheiI (Gottl. Vilm.) kitn német publicista 's jogtudóe, szül.

1792. Stadeben, hol késbb procurator lett. A' jogtudományokat Göt-
tingenben tanulta , 1814-ben jogtanár 's 1715. ügyvéd lett. Midn Né-
metország íQu erben felébredt 's a' franczia idegen uraság jármát lerázta,

F. Göttingenben maradt, hogy a' reform terén sikeresebben mködhes-
sen. A' beállott reactio megakasztá nemes törekvéseit, 's a' politikától

hoszszasb idre viszszavonult. Csak a' júliusi forradalom után fordult

ismét történeti, jog- és státustani tanulmányaihoz. A' júliusi forradalom-

ból keletkezett mozgalmak Hannoverben is viszhangot ébresztettek , 's

Freudentheil kilépett vlszszavonultsága szerénye körébl és részt vett a'

szabadsági mozgalmakban a' nélkül, hogy valaha tulságokra ragadtatott

volna. 1831-ben a' stadei polgárok követté választák, 's az országgylés-
nek 1833-ig, az alaptörvény önkényes felfüggesztéséig, tagja maradt. Itt

ügyes szónoklattal 's mély tudományossággal védelmezte a' reform min-
den javaslatait , 's a' szabad elveket. Különös munkásságot forditott a'

büntet törvény feletti tanácskozásokra, e' tárgyban sokat irt Mitter-

maier folyó iratába 's kiadta jeles munkáját: Histor. Darstellung der Cri-

minalrechtpflege in Hannover (1838). A' megtámadt alkotmánynak tánto-

rithatlan védelmezje volt. 1838-ban a' stadei választók ismét megvá-
laszták, 's , bár a' választás törvénytelenül történt, elfogadta a' képvi-

selséget épen azért, hogy a' megszüntetett alkotmány viszszaállitását

követelje, de midn az országgylés többségének nem volt bátorsága

magát incompetensnek nyilatkoztatni, társaival együtt újra kilépett abból.

Viszszamenetele után polgármesterré választatott Stadéban , de a' kor-

mány meg nem ersité. A' legfelsbb kegyvesztés azonban nem szomo-
ritá

;
polgártársai tiszteletében keresett 's talált vigasztalást. Irt még a'

„Mysttcismusi'ól"(lS3S) s\,Blüthen aus denWeihe-Stundenmeines Lebens^*

czimü munkát. Testvére Vilmos Miklós, hamburgi lelkész, mint költ
ismeretes. — ez.

Frey (Miksa) volt görög, most bajor kormánytanácsos, szül. 1804. A'
görög kormány által felszólitva, 1835-ben Athénbe költözött. A' pénz-

ügyi igazgató Greiner oldala mellett mködvén 'a késbb Ottó király

kabineti tanácsosává neveztetvén ki, nagy befolyással volt a' görög kor-

mányzati ügyekbe. Azonban reformátor! nagy tervei 's egymást ér szá-

mos rendeletei, mihez hozzá jándt a' görög nyelvbeni járatlansága, csak

nagyobb zavart hozának a' közügyekbe. A' közte 's Rudhartministerelnök

között kiütött súrlódások folytán a' bajor király által 1837 hazájába ismét

viszszahivatott, 's újra bajor szolgálatba lépett. — t.

Freyi'inel (Claude Louis Desaulses de,) franczia természetbúvár és

tengerész, szül. 1779. Bandin kapitánynak 1800-bani ujhollandi cxpodi-

tiójában társa volt. Késbb az ezen folfedezési utleiráshoz készité az

atlast, melyly valódi niosterni, 's egy kötet tengerészeti jegyzeteket.

1817 XVIII. Lajos rendeletérc a' déli oczéanba hajózott 's jeles ismerte-

téseket közlött 'reneritl'a, llio Janeiro, Isle de Francé, a' Sandwichszi-

getek, a' Tzföld, a' La IMata íolyam, a' föld alakja 's száuíos légtünemé-

nyi és természettudományi tárgyakról 1825-ben Parisban megjelent 8
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kötetii classicus munkájában ,, Voyage autour du monde, fait par ordre

du roi pendant les années 1817— 20. Az ezen utazásban a' delejrl tett

fölfedezései korunk legkitnbb természetbúvárai sorába emelték. Neje,

ki férfiruhában a' hajóra költözve csak a' sik tengeren fedezé fel magát
eltte, hsiesen osztozott hoszszas és fáradalmas utazása minden viszon-

tagságaiban. Ugyan fedezé fel Clément társaságában egy uj módját a'

tengeri viz ihatóvá tételének. Meghalt 1842. — t.

Fi'idericiaí ostrom l. Scklestmg-Holstein.

Fi'idi'ik Ágoston, szász király, e' néven már második fejedelem ez

országban* Az els F. Ágoston nagybátyja volt, ki a' hbéri jellem aris-

tokratikus, tesped alkotmányt még akkor sem akarta józanabb elvek

szerint átalakítani, midn azt magaa'kiváltságos aristokratia, és 1821. az

egész országgylés kivánta és sürgette. Unokaöcscse F. A. szül. 1797. máj.

18-án Miksától, ki az akkor uralkodó F. Ágostonnak iQabb testvére volt,

és egy pármai herczegntl. F. Ágoston els szülött volt. Mintegy bizo-

nyos ténynek tekintetett már akkor, mikép valamint az uralkodó fejede-

lemnek, ugy Miksánál idsb testvérének Antalnak, sem leendnek gyer-

mekei, 's igy mindenesetre F. Ágostonra fog az uralkodás kerülni. A'

király, mint a' család feje önmaga vezette 's rendelte el minden fiatalabb

berezegek neveltetését. Nem akarta, hogy a' szükségesnek képzelt körbl
és térrl elvezettessenek szellemeik. Két katonára : Forell és Watzdorf
tábornokokra bizta a' kiképeztetés vezetését. Az istenfélelem , val-

lásosság és szigorú fegyelem valának a' nevelés legfbb elvei. Ezekhez

járult a' szász udvar jellemét képez végtelen ünnepélyes szertartásos-

ság. A' nevelést az id viharai félben szakasztották. Az iQu berezeg az

udvarral 1809-ben Lipcsébe és Frankfurtba, 1813-ban pedig Regens-

burgba és Prágába menekült. Késbb a' szövetségesekkel Francziaor-

szágba és Parisba ment. 1815-ben viszsza tért ismét Drezdába, tanulmá-

nyait folytatandó. F. Ágoston, ki tanulása alatt sokszor tn a' hon egy-

gyes részeibe tapasztalati kirándulásokat, 1818-ban tábornoki rnagy-
nak neveztetett ki és 1819 után a' titkos állami tanács üléseiben részt

vett. 1822-ben egy dandár és 1830-ban az egész hadsereg vezényletét

nyerte el. Családi örömei njének, ki osztrák herczegn volt, hoszszas

betegeskedése által zavartattak meg, ki 1822-ben meghalt. Ekkor Mária

bajor herczegnt vette el. A' mvészet és tudományok iránt nagy vonza-

lommal viseltetett mindenkor. Különös szenvedéiylyel foglalkozott a' fu-

vészettel. Ebben valódi szaktudósnak tekinthet. Mint ilylyen több euró-

pai utazásokat is tett. 1824-ben Németalföldre, 1825-ben Parisba, 1828-

ban Olaszhonba, 1835-ben a' bajor alpesekre, és kiváltkép 1838. Istriába

és Dalmatiába. Ekkor a' montenegrói tájt és vladikát is felkereste. Ezen
utleirás olaszul dr. Biasolessotól és németül Gutsciimidtl jelent meg
1842. 1844-ben újra tett egy mutazást, és ez alkalommal N.-Britanniát

kereste fel. Meglátogatta a' középponti Kárpátokat is 's ott léte emlékéül

a' liptómegyei Krivánon egy vas emlék állíttatott fel , melyly mai napig

ott van. A' milyly túlságos tespedési szellem uralkodott 1-s F. Ágoston
alatt, épen olyly túlzó reform várakozással viseltetett a' nép az ifju ber-

ezeg iránt. Még a' nagybátyja életében elterjedett azon hiedelem, mikép
F. Ágoston alkotmányos javításokat és intézkedéseket fog behozni. Amaz

33 *
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1827-ben meghalt és következett testvére Antal, ki alatt az önkényszerü
és pietistikus Einsiedel luiuister a' nép minden szenvedélyeit felizgatta.

Ezeknek az 1830. események tág kaput nyitottak. Lipcsében és Drezdá-
ban mozgalmak történtek. Itt a' helyrség igen gyönge levén F. Ágoston-

elnöklete alatt közbátorsági bizottmány alakult. Sept. 13-án Antal Frid.

Ágoston regensuek nevelte ki, miután atyja Miksa az öröködési illetéké-

rl lemondott. líiusicdel kiléptettetett. Az állami kormány hatóságainak

meglehets önálló szabadság engedtetett. Elvek, rendszer, és nem ked-

vezések határoztak 'stb. 1836-ban Antal helyébe az eddigi régens F.

Ágoston lépett a' trónra. Leginkább e' kortól kezddik Szászország alkot-

mányosabb kifejldése és élete, valamint a' szabadelv pártnak ersödése
is. Az ipar és kereskedés emelkedett, üj büntet codex vitetett be. A'
financziák rendeztettek. Az elhíresült hannoveri kérdésben a' szász kor-

mány a' nép mellett nyilatkozott. Milyly kevéssé akarta azonban F. Ágos-
ton a' valódi haladást, mutatják az 1840 év utáni események. Falkenstein-

nak kabinetbe léptével minden viszsza felé indult. A' sajtó korlátoltatott.

Iratok 's hírlapok lefoglaltattak. Római papismus, és protestáns bigotis-

mus alapíttatott meg. A' vallásos gyülekezetek, egyletek korlátoltattak.

A' lökiismereti szabadság elölése terveztetett. Az innen eredt ingerültség

szülte az ismeretes lipcsei eseményt 1845-ben, midn a' király testvére

János a' népre minden alapos ok nélkül lövetett. A' király elutasította a'

panaszokat. JVIinden politikai öszszejövetélek eltiltattak. Áz 1845-ki orsz.

gylésen a' trónbeszéd egyenesen a' szabadelv párt és haladás ellen irá-

nyoztatott. A' bnvádi nyilvánosság nem engedtetett meg. A' sajtó nehe-

zíttetett. A' nemzetnek egy sürgetbb kivánata's igénye sem teljesíttetett.

Ilylyenné lön azon országlat, melylytl 1830 eltt olyly sok váratott, de

akkor az uralkodás még csak a' vágyak közé tartozott. Uylyenkor más
természetet és elveket szokás mutatni. Különös meglepetést okozott a'

népben a' fejdelemnek a' hivatalok betöltésénél nyilvánított ujabb kori

eljárása is. E' tekintetben különösen kiválogatta azokat, kik a' baloldal-

nak, szabadelv pártnak, és a' valódi haladásnak nem voltak barátai. A'

többit mellzte. Az ezen retrográd szellem folytán keletkezett népelégü-

letlenség még az 1847-ki drágaság és pénzügyi zavar és bajok által is

nagyobbodott. így érkeztek el az 1848-ki nevezetes napok. Es a' nép

mégis olyly mérsékletes volt, hogy nem kivánt egyebet, mint szabadsaj-

tót és a' német birodalmi alkotmány kivitelének elsegéltét. F. A. még
enynyit sem akart megadni. Azonban a' népmozgalom kivitte mégis, hogy

Falkenstein leköszönt és egy nem a' széls balból, de csakugyan szabad-

elv pártból álló kabinet alakult. További mködésérl lásd : Dresdai

események. — Sz. I.

Friilrik (Férd. Leop.) austriai fhg, Károly fhg 's Henrietté nassau-

weilburgi herczegnö fia, szül. 1821-ben. 1830-ban kezdé tengerészi pályá-

ját, már ekkor birt gyalogezredesi rangjának megfelel fregát kapitányi

ranggal. Velenczébe ment lakni , 's következ négy éven át gyakorlati

utazásokat tett a' földközi tengeren. Elbb Karolina corvet, azután Gvor-

riera fregatt parancsnoksága bízatott reá , 's e' nnnségében, a' szövet-

séges hatalmak syrai hadjáratában , Beuruthnál , Saidánál és St. Jeau

d'Acrunél kitn vitézséggel harczolt, én Terézia-rendet érdemelt. 1842-
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ben Bellona fregatton nagyobb gyakorlati utazást tett Angliába, 's 1844-

ben az öszszes austriai tengerészet fparancsnokává neveztetett; 1846-

ban a' joannita rendbe lépett. Szép pályájának sokat igér kezdetén^ 26
éves ifjú korában, 1847 oct. 6-kán ragadta el rögtön a' halál a' velenczei

Cavalli-palotában, hol a' máltai rend commendanturájában temettetett el.

Károly fhg dics példája fiai eltt buzditó például szolgált, 's igy Frid-

rik fhg rövid életét már tettek ékesítik, mik egy hoszszabb életnek is

becsületére válnának. Már 11 éves korában önálló hajlam, 's nemes dics-

vágy tengerészi hirnév után határozta el a' berezegi iljat nehéz pályájára.

Sajátos oktatása a' tengerészeti tudományokban 14 éves korában kezd-
dött, Marinonich kitn tengerésztiszt által. Jól tanult, szépen megntt,
kifejlett 's a' folytonos gyakorlat által megersödött; vidám kedéllyel birt,

's elfoguldtLm
,
gyermekded könynyüséggel mozgott Velencze társas

köreiben. Fparancsnoksága átvétele uj id kezdete volt az austriai ten-

gerészetre nézve; önmüvelési, gyakorlati utazásai a' számosan kisér tiszti

karnak is gazdag tapasztalásokra nyújtottak alkalmat. — h.

Fridrik Feréncz, mecklenburg-schwerini nagyherczeg, szül. 1823-ban.

Szülei : Pál nagyherczeg és Alexandrina porosz herczegn. Nevelése

els szakát magántanitók tölték be. Szülei magok vitték a' felügyeletet.

1838-ban Dresdába küldetett. Itt a' Blochman-féle intézetben folytatta-

tott további képeztetése. 'S végre a' bonni egyetembe ment, hol befejezte

iskolai tanulmányait. Atyját korán vesztette el. Ez az oka miért a' tanul-

mányokat szinte hamarább kellé elhagynia , semmint , ki azok iránt

igen nagy szenvedélyt mutatott, akarta volna. 1842. mart. 7-kén át kellé

vennie az országlást, melylyet azóta nagy gonddal vezet. Azonban a'

nemzet nagy részénél elégülést és rokonszenvet nem érdemelhetett ki.

Mecklenburgban ugyanis az aristokratia még jelen századunk közepe felé

is hbéri, kiváltságos kastot, és ennek alapján aristokratiai államot kivánt

alakitani. Törekvéseit oda irányozta tehát, hogy a' polgárság befolyása és

politikai jogai elnyomattassanak ; a' hitbizományok egész terjedelemmel

viszszaállittassanak; két kamarai rendszer alapittassék 'stb. És Fridrik F.,

ezen aristocratiával tartott, czéljai kiviteléhez csatlakozott. Ez méltó

ellenszenvet gerjesztett a' népben 's különösen a' polgárságban, meJyly

1846. túlnyomó súlyt nyert a' tartományi rendek gylésében. — Sz. I.

Fridrik Güiither, Schwarzburg-rudolstadti berezeg, szül. 1793. Lajos

uralkodó herczeg és Karolina Hessenhomburgi herczegn szüléktl 1807.

gyám felügyelet mellett jutott az uralkodásra. 1811 óta vesz részt az

országlásban. A' lipcsei ütközet után a' szövetségesekkel Francziaország

ellen ment is. Ezen esemény bevégeztével hazatért és önállólag kezdett

országlani. A' második franczia hadjárat után nül vette 1816-ban Amá-
liát Anhalt-Dessaui herczegnt. Ez évben alkotmányt adott a' népnek.

A' néptl szerettetik. Mind e' mellett , midn 1848 a' forradalmi szellem

Németországot ellepte, e' kis állam is nevezetes rázkódtatásoknak tétetett

ki. A' nép felkelést intézett. A' mozgalom magas fokra emelkedett. Szá-

mos kihágások és erszakoskodások vitettek végbe. Ezek arra kénytet-

ték Fridriket, hogy a' nép kivánatait valósítsa. Megadatott a' sajtó-sza-

badság, nép-felfegyverzés 'stb. 'stb.

Fridrik (VII.) Károly Keresztél^^ 1848, óta dán király, Schleswig-
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Holstein horczege, szül. 1808-ban. Egyetlen fia VIII. Keresztély elbbi

királynak. Egyszersmind utolsó csemetéje az oldenburgi háznak , melyly

1448. óta uralkodik Dániában. Szüleit már igen korán elvesztette. Atyja

1812. múlt ki, és nem sokára anyja is, ki Olaszországba vonult. A' szen-

vedélyeket csillíipitó anyának nélkülözése nagy befolyással volt tehetségei

kifejldésére. Már legels éveiben heves és daczoló jellemet nyilvánított.

A' gyermekbl merész, határozott lelkület ifjú fejldött ki. Ezen tulaj-

donokkal megtartotta az északi természet eleven, friss és vállalkozó

jellemét is. Keni döntötte magát az udvar elpuhitó és elgyávitó kéjözö-

nibe. A' helyett inkább felkereste a' népet legutolsó rétegeiben is. Vizs-

gálta szokásait, erkölcseit, és ismerni tanulta legaljasabb szenvedélyeit is.

Ezen években „Frinz Früz'^ volt közönséges neve. — A' tengerészet iránt

különös vonzalommal viseltetett. 4 ágyús hajócskáján, melylyen tévé

kirándulásait, sokszor daczolt a' viharral és dühöng orkánokkal. Ha a'

hon belsejében hoszszas utazást nem kellé tennie, közönségesen a' kikö-

tben állomásozó hajó födelén tartá lakását. Ezen élet 's vonzalmak a'

testi er és bátorság mellett természetessé és egyszervé is tették t.

Mint ilylyent a' nép igen szerette. A' nagyoknak nép iránti büszke,

lenéz 's megvet viseletét gyakran boszulta meg berezegi tekintélyével.

A' tudományoktól sem vonta meg minden idejét és gondjait. Az s dán

történetekkel , és Scandinavia régiségeivel igen ismeretes. A' Koppen-

hágában létez északi museum búvárkodásainak és vezénylete alatt tett

kiásásoknak sok igen becses régiségeket köszönhet. — 1828^ban Vilhel-

minával, VI. Fridrik király leányával nszült. 1837-ben ezen házasság

feloszlattatott, és a' n Glücksburgi herczeghez ment ujolag férjhez. Egy
gyalog ezred fnökségét és Jütland kormányzó parancsnokságát vette át.

Mint ilylyen Fridericziában, melyly Beit partjain egy kis erséget képez,

állitá fel flakhelyét. 1840. VI. Fridrik elhunytával, atyja trónra lépett,

és mint koronaörökös Fünen sziget kormányzója lett. Ezután legin-

kább a' sziget fvárosában Odense-ben tartózkodott. Itt mint Jütlandban

is igen kedveltetett. 1811-ben második nül Maria Karolina Mecklenburg-

Strelitzi herczegnt vette el. 1846-ban ez is elválasztatott tle, mert mint

az els, magtalan volt. A' schleswig-holsteini herczegségek megtartására

pedig kívánatosnak tartatott az oldenburgi férfi-ágnak fentartása. —
Trónra lépése a' legzlvatarosabb események által környeztetett. Csak

néhány nappal a' februári napok eltt vette át az országlást, 1848. év

jan. 21-kén. Els uralkodási tettei közt jelenik meg azon közbocsánat,

melylyet minden sajtói vétségekre adott ki. — Csakhamar megjelentek a'

koppenhágai polgárok és tartományi rendek küldöttségei is. Egy szabad-

elvbb alapokra fektetend alkotmány kívántatott. Ezen kivánat-ok való-

sitását F.K. még mint koronaörökös erélyesen szorgalmazta az államitanáos

üléseiben. Jelenleg, miután az alkotmánynak még alapelvei sem voltak

kijelölve, azt válaszolá, hogy a' nép várakozzék néhány naj)ig. Jan. 28-án

jelent meg az alkotmány feletti rendelet. Mindezek azonban nt'n\ voltak

elegendk a' nagyobb viharok elfojtására. Az európai forradalom rázkó-

dása eljutott Koppenhágába is. Itt mart. 21. 1848. 10 - 12,000 polgár

gyülekezett öszszc és jelent meg a' királyi lak eltt. F. kény telén volt kabi-

netjét elbocsátani, és egy ujat, határozottan ílán azelleinüt válaaistAni,
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raelylyben a' kérelmez nép vezeti Hvidt bankár és Le/ima»« Or/a ügyvéd

is tárczát kaptak. Egyszersmind ki kellé mondania Schleswig bekeble-

zését is — és a' schleswig-holsteini küldöttségnek melyly a' német her-

czegségek végképi elszakitását kivánta — azt kellé válaszolnia, miszerint

ha akarná sem inditványozhatja északi Sclileswignek a' német szövetségbe

való felvételét. Az események azonban máskép határoztak. Dánia és a'

hgségek közt kiütött a' háború. A' király arról gyanusittatik, hogy orosz

érdekekben dolgozik. 1850-ben is még mindig folyik a' harcz, mind a' mel-

lett hogy az európai hatalmasságok a' béke helyreállításán fáradoznak,

melyly felett a' szerzdés meg is köttetett, de végre még sem hajtathatott.

VII. F. uralkodása a' jelen perczig még mindig csak viharokat ismert.— Sz.I.

Fridrik Vilmos (Hl.) porosz király 1797—1840., a' most uralkodó

porosz király atyja, szül. 1770. legidsb fia II. Fridrik Fiimos királynak.

1792-ben atyjával a' rajnai tábort látogatá meg 's részt vett a' francziák

elleni háborúban. 1793. nül vévé Luiza herczegnöt a" Mecklenburg-strelitzi

hg. leányát tisztán szívbeli vonzalomból, melyly boldog házasság késbb
a' most uralkodó porosz király szellemi kifejldésére a' legnagyobb befo-

lyással volt. Trónra lépése után a' kormányzásba becsúszott sok viszsza-

élést szüntetett meg, rendet, pontosságot és egyszerséget hozott be. Ez
's azonkívül vallásosság 's eszélyes takarékosság jellemezték minden

intézkedését. A' francziák elleni 's melletti hadjáratának története, a'

Közh. Ism. tárában el levén adva, csupán a' késbbi évek t illet tör-

ténetének elmondására szorítkozunk. 1815. népképviselet alapján nyugvó

alkotmányt igért népének, de a' közbejött u. n. demagogicus merényletek

e' szándékában megakadályozák, 's 1823-dikban csupán tartományi ren-

deket alkotott, ,,hogy legyen a' kormánynak orgánuma mi által a' tarto-

mányok szükségeinek ismeretéhez jusson." A' státusélet szabad kifejl-

désére irányzott kivánatok ennélfogva teljesitlenül maradtak ; czélszerü-

ebb volt, a' mi az anyagi érdekek ügyében történt. Névszerint a' német

vámegylet (1. ezt) alakítása által uj lendületet nyert a' kereskedés 's a'

király mérsékelt politikája nagy befolyással volt az európai béke kiesz-

közlésére 's késbb fentartására. Az 1817. évi reformatiói örömünnep

után a' két protestáns hitfelekezet teljes egyesítésén munkálódott,

monda ki az uniót, azonban sok helyen, különösen 1826. az uj agenda

behozatala alkalmával, élénk ellenszegülésre talált. Az egyház és iskola,

a' tudományos és mvészeti intézetek pártolása körül szokott takarékos-

sága daczára, bkez volt, a' katonai ügyekben pedig épen pazar. A'

politikában mindig közelebb simult az orosz kabinethez, az Európa külön-

böz részeiben kitört forradalmi harczok alkalmával mindig határozottan

a' souverain legitimitás mellett nyilatkozott 's a' júliusi forradalom után

figyel hadtestet állított fel a' Maas mellett. Az oros:?oknak a' lengyelek

feletti gyzelmét lényegesen segité el fegyveres neutralitása által, kitartó

szigorral nyomván el még csirájában a' keletkez forradalmi érzelmeket.

Eletének utolsó napjai azon harcz által keserittettek meg, melylybe a'

a' róni. kath. egyház fpapságávali bonyodalma sodorta (1. Poroszország.)

Még a' harcz bevégzése eltt halt meg 1840. jun. 7. — Szeretett neje

Luiza királyné, még 1810-ben halván meg, 1824, Harrach Augusta grgf-

néval balkézi házasgágra lépett. — k.
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Frídrik Vilmos (IV.) porosz király, fia III. Fr. Vilmos királynak,

szül. 1795. oct. 15. Atyja liíilála után 1840. jun. 7-én lépett a' trónra.

A' mostani uralkodók legfeltnbb egyéniségeinek egyike. Már gyermek-
korában eleven , fogékony szellemet tanusitott, melylynek fejlesztésérc

anyja, Luiza királynnek gondos vezetése 's az akkor legnevezetesebb
tanárok tudományos és mvészeti képezése nagy befolyással volt. Az
1813. és 1814. évi hadjáratokban ifjú kora miatt ugyan nem vállalhatott

vezényletet, de a' legtöbb csatákban jelen volt. A' mvészet iránti szere-

tet párisi és olaszországi utazása alkalmával még ersebb gyökereket
vert keblében. Általában örömest társalkodék mindenkor jeles mvé-
szekkel 's szellemdus férfiakkal, itt találván legkellemesb idtöltését. A'
statustanácsban mint trónörökös nagy tevékenységet 's önállóságot fejtett

ki 's mint Pommern katonai kormányzója az alatta állók vonzalmát nyeré
meg. A' legfellengzbb remények voltak trónra lépésének idejéhez kötve,

's minden porosz keblében kitörlhetlenl^ élt azon hit , hogy IV. Fr.

Vilmossal egy uj korszak fog kezddni. Épen száz évvel elbb, 1740.

lépett Nagy Fridrik a' trónra. De csakhamar meglepen alakulának a'

dolgok. Mig az uj király egy részrl a' politikai vétségek miatt 1819. óta

elitélteket, mint az agg szabadságdalnokot Arndt-ot, Jahnt szabadsággal
ajándékozá meg 's a' magánéletbe vonult, demokraticus irányzatú sz v.

Boyen tábornokot újra a' státustanácsba hivá , egyúttal Hassenpflug is,

az alkotmányos formák ezen legszenvedélyesebb ellene, továbbá Grimm
testvérek, Tieck 's az ó-német rendszernek hódoló több férfiak Berlinbe
hivattak 's Eichhorn kineveztetett cultusministernek. A' megfoghatatlan-
sagok meg inkább növekedtek, midn több jeles tanár (Bruno Bauer,
Braun, Achterfeldt 'stb.) tanszékétli elmozdittatásában a' tanszabadság
megszoritása tnt fel ; midn számos irók 's Poroszországban tartózkodó
idegen férfiak (Itzstein, Hecker) számzetését, a' censura túlszigoruságát,

a' nemesség kegyeltetését, a' majorátusok behozatalát 's általában az ujabb
kor szellemével bírónak vélt porosz status egész lényével ellenkez ókori

intézmények helyreállítását szemlélek. Mindezen 's az alább említend ese-

mények azonban a' király sajátságos egyéniségében rejl indokokra
vihetk viszsza. Martius eltti politikájának vezéreszméit maga fejtette

ki számos beszédében. A' királyságot eszményileg fogja fel. Szerinte a'

király földi Isten, melyly a' nép fölött lebeg, az egészet áttekintve, a' rész-

letekbe belnitva. O a' nép különböz osztályainak egyesít kapcsa. Egy
maga blr Ítél joggal ; ha alattvalóinak is megadná azt , épen olyly lelki-

ismeretlenül cselekednék, mint azon bíró, ki Ítélethozás végett a' pörleked
feleket szólítaná fel szavazásra. Az ujabb statusjogi tanok önkényesek és

csináltak , rendetlenségre 's forradalomra vezetk. Egy ország sorsa

fölött, valamint a'iliadi táborban, csak egy akarat uralkodhatlk. Isten a'

királyok megbízója. ,,A' menynybéll isten és az ország közé nemtolakod-
hatik, egy második gondviselés gyanánt, semmiféle Írott lap, hogy para-

graphusalval kormányozzon 's a' szent si hséget pótolja". így szóla n'

király 1847. apr. 11-ki trónbeszédében. Királyságának alapja nem jogi,

hanem vallási. ,,En és az én házam az urnák fogunk szolgálni", monda a'

király emeltebb hangon, fölállva helyébl 's kezét esküképen az égre

emelve. xSézctci hoszszas ezomlélüdésnek voltak gyümölcöoi. Atyja hst-



Fridrik Vilmos. 521

8za8 uralkodása miatt késn léphetett trónra, de ekkor minden erejét

eszményei valósitására forditá. A' hadvonal mögötti parancsnok állomását

elhagyá 's hogy példájával utánzókra találjon, a' csata élére állott, hol

legsrbben omlott a' vész. Nagy Fridriket nem érte több baj fegyver-

csatáiban, mint IV. Fr. Vilmost szóharczaiban. Amazt egy golyó sem

találta, ezen az ellenfél minden nyila megakadt. De ugy kellett történnie,

neki nem volt más választása, mint személyesen a' harcz élére állania. O
maga volt seregének legjobb része ; a' mi kivle állott zászlóaljában, az

mind rokkant, gyáva, htlen volt, kikbe nem bizhatott. Az ö hivei,

Schlegel, Tieck, Fouqué, Steffens 'stb. kiszáradt aggok valának, az ifjabb

erk nem akartak neki szolgálni, vagy pedig csakhamar elpártolának tle,

mint Freiligrath, (1. ezt) ki királyi kegyurának az egyszer megvásárlott

lantot fölébredt büszke öntudattal vágta lábához. Azért kellett a' fel-

szabadult sajtót újra bilincsekbe verni , mert nem volt körében ember, ki

azzal megmérkzhetett volta. 'S a' király lehetetlennek tartott minden

viszszalépést 's alkudozást. Nagy Fridrik viszszafordult Kollinnál, midn
segéde felkiálta : ,,Csak nem akarja fölséged egy maga az egész battériát

elfoglalni ?" IV. Fr. Vilmos semmi kiáltásra , semmi int szózatra nem
hallgatott. Kitzött czéljára szegzett pillanattal, óriási szelleraépletérl

ábrándozva, haladt a' megkezdett utón, de megfelejtkezett egy csekély-

ségrl : az eszközök- 's módokról. Az álmadozott keresztény-germán

státust a' király a' régi rendiség organicus kifejtése által akará megala-

pitani. 'S miután a' tartományi rendi gylések több izben önmagok kérték

volna megsemmisittetésöket , kiadá 1847-ben „pátens"-ét^ melyly nem
vala egyéb, mint az ország istentl rendelt urának szózata alattvalóihoz.

A' 8 tartományi gylésbl a' régi rendeket ,,az egyesit országgyülés"-be

(Vérein igter Landtag) ültette át, 's a' lovagok, városok és földbirtokosok

közti rendi különbséget megtoldá még egygyei, az „urak^' rendével,

melyly ,,urak kamarája" névvel 's meszszeterjed hatalommal fels-házat

vala képzend. Ezen u. n, alkotmány azon pillanatban, a' mint megszü-

letett, el vala itélve ; 's IV. Fr. Vilmos ezen utolsó kísérlete, lelket önteni

akarni egy élettelen eszmény világba, daczára sok pompával elárasztott

trónbeszédének, újra vesztett csata volt. Febr. 11-kén monda a' király

az egybegylt rendekhez e' szavakat : ,,Kényszerülve érzem magamat
ünnepélyesen kinyilatkoztatni, miszerint a' föld semmiféle hatalmának

sem fog soha is sikerülni engem arra birni, hogy a' fejedelem és nép

közötti természetes, 's a' benne rejl igazságnál fogva épen nálunk olyly

nagy hatalmú viszonyt valaha szerzdésivé, alkotmányossá változtassam

át. Önöknek nem hivatása véleményeket képviselni , kor- és iskolanéze-

teket érvényre emelni. Ez egyáltalában nem német (undeutsch) eljárás,

's azonfelül a' közjólétre nézve gyakorlatiatlan, és szükségképen oldhatlan

bonyodalmakba vezet a' koronával, melyly isten és az ország törvénye 's

önkénytes , szabad határzat szerint kell hogy uralkodjék, de melylynek

nem lehet 's nem szabad a' többségek akarata szerint kormányoznia. Nem
hivtam volna önöket ide, ha legkisebb kételyem leendett, hogy önök úgy-
nevezett népképviselk szerepe után sóvárogjanak". Ismét az isteni

eredet absolutismusróli ábrándok. Azonban az id haladt 's követelései

perczrl perezre növekvének. Bekövetkeztek a' martiusi napok. Az ese-
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menyek meglepoleg, ellenállhatlanul rontottak he. Futárok rohantak
Bécahe, Frankt'urtha, 's Dresdában fejedehui congressus volt határozandó
Németország sorsa fölött. Lázas volt a' sietség, a' sürgés forgás, de a'

néptülkelés vihara még sebesebb vala. Ezen elhatározó napokban egy
szemfényveszt daemon vakitá meg a' királyt. Berlin minden közhelyén
óriási népgylések tartattak, a' hozzá intézett jog- és szabadság követel
feliratok egymást érték. A' napnak nagy politikája az utczán készült, 's

kabinetjébe zárkózott
;
puskák ropogása, ágyuk dörgése hangzott viszsza

a' város minden részérl 's a' király tábornokaival tanácskozott. Az
utczákat polgárok 's katonák vére lépé, 's a' király azt monda : „Félre-

értés !" Ezen nyomorult szóval igyekvék magát vigasztalni 's haldokló

népét megnyugtatni. A' holttestek, miket százanként vittek el szeme
eltt, minden petitiónál hangosabban szólának királyi hatalmához 's föl-

ébresztek nehéz álmából. Szive legyzetve hódolt meg, de becsületszomja

e' borzasztó látmányok közepett sem adta meg magát. Az maradt, a' ki

azeltt volt. Egy reggel fekete-veres-arany zászlók árnyában kinyilat-

koztatá, hogy „a' német mozgalom élére áll*', 's a' népek azt hivék, hogy
a' német forradalom herczeo-évé kiáltotta ki maffát. Az id megmutatá.
Seregei által szétvereté a' frankfurti birodalmi gylést — melylytöl a' neki

ajánlott német császári méltóságot már az eltt el nem fogadá — 's elfojtá

a' dresdai, badeni, pfalzi mozgalmakat. Az 1848. május 22. egybehivott

alkotmányozó országgylést (Versammlung zur Vereinbarung der preuss.

Staatsverfassung), melylynek egy része a' király rendelete következtében

Brandenburgban gylt öszsze, a' másik, daczára ezen rendeletnek, Ber-

linben maradt, a' demokrata párt politikátlan túlzásai következtében

erhatalommal oszlatá szét dec. 4. 1848., 's egyúttal kiadá az octroyált

alkotmányt , melyly IV. Fr. Vilmos minden statuscsinai között a' legsze-

rencsésebb sükerü vala (1. BerlinJ. Legújabban Németország bonyodal-

mas ügyének tisztába hozatalára forditja legtöbb erejét, melyly különben

is egyike legrégibb, legkedvenczebb szándékainak ; mit már 1840. Met-
ternich herczeggel tartott els tanácskozása alkalmával is kijelentett. 'S

mi miatt az Austriávali jó egyetértés néhányszor már komolyan veszé-

lyeztetve ln (L. Poroszország, Hessen 'stb). — a.

Frídi'ík Vilmos Lajos, poros-í kovonaherczeg , szül. 1797. mart. 22.;

IIL Frid. Vilmos porosz király második fia 's legldsb öcscse a' jelenleg

uralkodó IV. Frid. Vdmos királynak. Mint minden tagja a' porosz kir.

családnak, ugy is a' katonai pályára adatott, melylyre különben is

sok kedvet 's tehetséget tanusitott. Katonai nevelését Brause tábornok

vezérlé. Neveltetésének iránya az akkori (180(i— 1813.) évek szelleménél

fogva igen komoly volt. Az 1813— 15-ki hadjáratokban, bár atyját bátyá-

val együtt a' háborúba elkiséré, fiatalságánál fogva semmi tevékeny részt

nem vehetett. Fokonként euKilkedett altábornagyi rangra. A' katouaság

iránt nagy elszeretettel viseltetett mindenkor, melyly buzgalma miatt

Bzereté, de szigora miatt félt is tle. 182!*-bcn nül vévé Mária Luiisa

Auguszta Katalin weimari hcrczegnt, egy kitn szellemi mlvoltt»ógü

nt, ki az agg Goethe ügyeimét is magára voná. Bátyja trónra lépóso

alkalmával „porosz koronalierczeg'' (Prinz von Preussen) ezimot vn fel,

melyly történeti szokás szerint a' vah'ts/.inüleges trónörököst illeti Pi»rt»s/:-
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országban. Ez id óta mindig a' király közvetlen körében élt 's nagy részt

vn az állam ügyeiben. Nagymesterévé ln a' porosz szabad kmiveseknek.

1844. Angliába utazott, 1846. Austriában volt jelen, hol egy katonai

szemle alkalmával véletlenül megsebesült. Az ekkor megalakult porosz

egyesült országgylés uri táblájánál (Herrencurie), hol állásánál fogva

üléssel birt, ritkán szólott, vagy legfolebb a' szabadelmü elvek ellen. Az
1847. febr. 3-kán a' király által adott engedélyeket olylyanoknak nyil-

vánitá, miknél többekre a' korona ki nem terjeszkedhetik. A' martiusi

napok alatt különösen ellene fordult a' nép dühe, 's palotáját csak az

által menthették meg a' szétrombolástól, hogy rá irták : „National eigen-

thum". Mig ellene a' legkeményebb vádak szóratának otthon, addig a'

berezeg ismét Angliában járt a' jó egyetértés épségben tartása érdeké-

ben. Viszszatérvén, képviselnek választatott meg a' nemzetgylésben,

hol azonban egyszer sem jelent meg. A' reactio különösen pártolá t,
többet várván az erélyétl, mint magától a' királytól. Kisérlet tétetett,

t a' democratia számara is megnyerhetni ; siker nélkül. 1849. a' pf'alzi

és badeni expeditióban mködött porosz hadsereg az vezénylete alatt

gyzé le a' forradalmi mozgalmakat ; feladata a' gyakorlatlan tömegek
ellenében nem vala nehéz. Ugyanakkor, jun. 12. Mainz körül utaztában

egy lövés intéztetett azon postakocsira, melylyben a' berezeg ült. Merényt
gyanitának ; 's a' vélt tettes 1850. fobr. 23. esküttszék elé állittatott,

melyly azonban próbák hiánya miatt a' vád alól folmenté. Midn a' porosz

király az uj alkotmányra megesküdt, a'herczeg nem volt jelen. Az austri-

ávali legújabb bonyodalmak idejében némi népszerséget nyert a'herczeg

hazájában, ellene szavazván minden további engedékenységnek. — k.

Fridrik Vilmos, hesseni vál. fojedelem 1831 óta, szül. Hanauban 1802.

Szülei II. Vilmos választó fejedelem és Augusta porosz herczegn valá-

nak. Tanulmányait egy hires tudós : Suabedissen vezetése alatt végezte.

Ezen tanulmányi éveket részint Lipcsében, részint Marburgban töltötte.

Késbb is távol élt atyja udvarától , majd Bonnban, majd Fuldán. Az
1830-ki események a' mint átvillányozták egész Németországot, ugy
elhatottak Haszsziába is. Ezek 's az otthoni egyenetlenségek az udvar 's

nép között, 1831 arra kénytették az öreg fejedelmet, ki ekkor Hanauban
a' magánéletbe vonult (meghalt 1847), hogy a' sokat igér F. Vilmost

vegye maga mellé régensnek. Ennek családi élete sem legbékésebb. Midn
Fuldán lakott, Lehmann porosz hadnagy nejével viszonyt kötött. Ezen
n, hogy herczegn lehessen, elvált férjétl, és a' kath. vallást protes-

tánssal cserélte fel. Czélját csakugyan el is érte. 1831-ben megtörtént a'

balkézi házasság. Oct. 6-ról kelt rendelet által Lehmanné Schaumburgi
grófnnek, és a' születend gyermekek Schaumburgi grófoknak nevez-

tettek ki. Ez F.Vilmost a' legkellemetlenebb öszszeütközésbe hozta anyjá-

val, ki njét nem akarta elismerni. Innen eredt F. Vilmosnak azon viselete,

melyly késbb több szomorú eseményt vont maga után. F.Vilmos az ural-

kodást elfoglalván több javításokat vitt ugyan be mind a' közigazgatásba
mind a' törvényhozásba; de azok nem elégíthették ki a' felvilágosult szabad-

intézetek után eped haszsziai nép vágyait 's igényeit. Innen az uralko-

dása alatti folytonos egj^enetlenség és viszály, melyly a' kormány, rendek
ée nép között uralkodott. Ez okból többször volt kénytelen a' tartományi
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gylést eloszlatni. így kellé legújabban 1846 és 47-ben is tennie. Fö okot

Hassenpflug (1. ezt) kabinetben létele is képeze, ki 1832 febr. lett noinis-

ter, 's ki ellen vád emeltetett, de a' feljebb viteli szék által megsemmitte-

tett. F. Vilmos vallás tekintetében is tespedést és türelmetlenséget nyil-

vánított. Valamint Ronge, ugy a' protestáns uj felekezetek ellen szigorú

rendeleteket adott ki. Ugyanazon viszály, melyly a' fejdelem és nemzet
közt már régebben keletkezett, tartott a' legújabb idkig, 's tart jelenleg

is. Innen 's különösen újra Hassenpflug iránti közgyülölségböl 1850-ben

komoly események keletkeztek. A' fejedelem az alkotmányt mellzni és

megsemmisíteni akarta. H. kész eszközül szolgált. Ez okból a' nép az

engedelmességet és kötelességteljesitést megtagadta. A' nemzet minden

osztályai részt vettek ezen szenvedleges ellentállásban. A' fejedelem

kénytelen volt elhagyni székhelyét. Innen a' fejedelmi tekintély viszsza-

állitása és fentartása mellett nyilatkozó osztrák kormány és az ellenkez

térre lépett porosz kabinet közt olyly öszszeütközés eredett, melyly

fegyveres seregek Haszi?zia felé vonultát tették szükségessé. Azonban a'

dolognak békés kimenetele ln :~A' szövetségi hatalmak közbejárására a'

fejedelem 1850. dec. 27. végre Kasselbe költözött viszsza. A'rend és béke

azonban még mind ez ideig nincs helyreállítva, (l. Hessen KasselJ— Szí.

Fridrik (Vilmos Hermán Constantin) Hohcnzollern-Hechingenben

uralkodó fejdelem, szül. 1801. Nevelését és kiképeztetését maga az atyja

Hermán, egy igen müveit férfiú vezette. Több utazásokat is tett világ

ismerete bvítése végett. 1826-ban nül vett egy Leuchtenbergi herczeg-

nt, Eugéniát, Lajos Napóleon unokatestvérét. 1834 óta folytonos részt

vett a' kormányzásban. 1838-ban pedig atyja meghalván, önmaga lépett

a' trónra. Gavre d'Aysseau berezeg holta után egy millió franknyi örök-

séget kapott. Ezt igen czélszerüen használja. Fvárosát Hechingent neve-

zetesen szépítette. Számos alapítványokat és intézeteket emelt. Es udvari

pénztárából évenkint egy bizonyos öszveget küld az országos kincstárba.

A' mvészet iránt igen nagy rokonszenvvel viseltetik. Különösen pár-

tolja *s kedveli a' zenét. A' nép vonzalmával dicsekhetik. Házassága nem
szerencsés, nincsenek gyermekei.

Fridrik Vilmos Károly hollandiai berezeg, szül. 1790. I. Vilmos király-

nak fia. Nevelése és kiképeztetése a' porosz udvarnál történt. Waterló-

nál a' hollandi sereggel részt vett az ütköztítben. 1816-ban a' nassau-

orániai örökségi igényeirl lemondott. Kárpótlásul északi Brabantban

uradalmakat kapott. 1825-ben megnszült Luiza porosz herczegnvel.

Fhadi biztos, admirál, és tábornagyi állomásokra emeltetett. INIint ily-

lyen sok szak-ismeretet fejtett ki. 1830-ban a' belga torradalom kiütése-

kor a' hollandi sereggel Brüsselbe akart nyonudni, de sikerhez nem jut-

hatott. A' frank segédsereg meghiusitá a' BrUssel elleni niködést. Ez id
óta magánéletet él. Leginkább tudományok 's mvészet elmozdításával
foglalkozik. — Sz. I.

Fried (Jakab Fridrik) német történeti képíró és költ, szül. 1802-ben

Landauban, tanulmányait a' müncheni akadiMiiiiban ke/.dé. 1834. müut i-

zást tett Romába 's 1837-ig Olaszországban maradt, a' midn viszszatért

a' Rajna mellé. 1840. egy kötet költeményt adott ki „Ephruranken** cr.'uu

alatt. Tartalma : rcgíjk , vándorérzemények , mvészi életképek, riunai
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dalok, hazafiúi ömlengések, románczok, balladák. 1841. egy kötettel sza-

poritá e' gyjteményt. Ezután ismét Münchenbe ment, hol azóta génre
képeket fest öszszekötve táj- és építészi képekkel. Számosak azon jele-

netek, miket német költemények 's népmondák, Tasso megszabadult
Jeruzsálemé, Don Quichotte 'stb. nyomán készitett. Ilylyenek a' többi

között „Gretchen" (Gthe Fahstja után) „Toggenburg lovag" (Schiller

után) „Trifels várrom" 'stb. Azonkívül az ö mvészi kezébl származik

számos vadászjelenet, lovagharcz, város, táj- és arczkép. — k.

Fries (Illés)
,

gyakorlati gazdászat tanára Upsalában , szül. (1794)
Svédországban. Különösen a' növénytan körül bir érdemekkel. F mun-
kája : Systema mycologicum (1821—32) 's Epicrisis systematis mycologici

(1838). Azonkivül : Systema orbis vegetabilis {IS25) , Lichenographia

europaea reformata (1831), Synopsis generis Lentiuorum (1836), Spici-

legium plantarum neglectarum (1836) , Lichenes suecicae (1837). —
Fries (Jakab Henrik), bölcsész, szül. 1773, tanult Lipcsében és

Jénában, 1806 H.eldelbergbe , 1817 Jénába költözött a' bölcsészet tan-

székére, hol tanítványai mint atyjokat ugy szerették. A' wartburgi ünne-

pély után, melylyben részt vett , állítólag demagóg nézetei miatt hivata-

lától felfiiggesztetett 's 1824 a' bölcsészet tanításától egészen eltiltatott,

csupán a' természettan és mathematica tanársága hagyatván neki meg.

Megh. 1843. Bölcsészetében Kanthoz csatlakozott , azonban ugy hívé,

hogy ennek módszere még javítást igényel , mit az emberi szellemrl

általánosan irt analyticus természettanában vélt feltalálni, melylyet böl-

csészeti embertannak (philosophische Anthropologie) nevezett. Iratai :

Phüosophische Rechtslehre oder Kritik aller positiven Gesetzgebung

(1803), System dcr Philosophie als evidente Wissenschaft (1804), Neue
oder anthropologische Kritik der Vernunft (1807) , System der Logik

(1811) , Vom deutschen Bund und deutscher Staatsverfassnng (1816),

Handbuch der prakt. Philosophie (1817— 32), Handbuch der psychischcn

Anthropologie (1820— 21) , Július und Evagoras oder die Schönheit der

See/e (1822), bölcsészeti regény; System der Metaphysik (1824:), Geschichte

der Philosophie (1837—40). — M.
Frivaldszky Imre, orvostudor, a' nemzeti múzeum mellett a' termé-

szetiek tárának re , a' pesti orvosi kar , 's a' londoni ,
párisi , florenczi,

lipcsei , regensburgi , altenburgi , stettini különféle természettud. társasá-

gok tagja, szül. 1799-ben Zemplén megyében, Sátoraljaújhelyben ; tanul-

mányait végezte Egerben, Kassán, Pesten , hol 1822-ben orvostudor, 's

a' nemzeti múzeum természettani osztályánál segédr lett. — 1823-ban

boldog házasságra lépvén egy szelid, derék és vagyonos pesti nvel,

egészen nemes szenvedélyének , a' kimerjthetlen természet buvárlásának,

kezde élni , 's ez érdekben igen sokat munkálkodott, fáradhatlan szorga-

lommal gyjtött, 's elbb a' hazában, majd keleten tudoraányos utazáso-

kat tett. Az orvosi karnak négy évig jegyzje, 's a' pesti egyetemnél

pathologia és therapia helyettes oktatója volt. Érdemeit a' m. akadémia

azzal jutalmazá, hogy már 1833-ban levelez , 1838-ban pedig rendes

tagjává választá. Végre 1847-ben István fÖhg nádor által , 25 évi h
segédrködése, 's természetbuvárlati érdemei méltánylásául ,

rré nevez-

tetett. Nyomtatásban jelentek meg tle, az Orvosi Tár-ba *8 a' m. terna*
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tuil. társulat Evkönyrei-he igtatott czikkein kívül, töredékek természet-

tudományi utazásából Törökországban , a' Balkány hegyein , az akad.

Evkönyvek Il-ik , Ill-ik 's IV-ik kötetében. Ezen, természettudományi
tekintetben igen nevezetes utazása, valamint hasonló czélú karpáti kirán-

dulásának leirása kéziratban feküsznek nála. Az akadémiai ülésekben 'a

munkálatokban buzgó részt vett, 's az 1846-ki ülések folytán, természet-

rajzi bemutatásokkal érdekesitett párhuzamot vont a' szepesi kárpátok

's a' bánsági havasok közt. Ugyanez évben, az akad. ajánlásaival ellátva,

de saját költségén, megjárta európai Törökország azon részeit, melylyek-

ben több éveken át segédei által természetirati gyjtéseket eszközlött,

önlátomásból akarván általános természettani ismeretét 's képét szerezni

meg azon dús vidékeknek, melylyeknek természetrajza a' távolból is már
olyly sokat köszönt fáradozásainak. Megérinté ez alkalommal Kis-Ázsiát

is, megmászta az Olympust, megjárta az ioniai tenger némelyly szigeteit,

Máltát, Siciliát 's Olaszországot egész hoszszában. Utazásának örvende-

tes sikerét érdekes rajzban terjeszté az akadémia elébe, 's a' délkeletnek

természetrajzi ismeretét számos uj felfedezéssel gazdagitá. — Külföldi

természettudósokkal folytonos Öszszeköttetésben áll , 's mind a' hazai,

mind a' külföldi muzeumok gyjteményeit fáradatlan szorgalma eredmé-

nyeivel gyarapította. A' m. orvosok és természetvizsgálók sopronyi gy-
lésén , M.O. édesvízi és földi csigáinak leírását olvasá fel , melyly jeles

munkája nyomtatásra készen áll. — Mikint tudja e' valódi természetbarát

az általa imádott természetet mvészeti ízléssel ékesitni 's emelni, bizo-

nyítja angol-góth ízlés szép nyári laka a' budai Hajnaloson , melylyet e'

gyönyör vidék sétálói 'a fleg a' ezives és kedélyes család vendégei jól

ismernek. — y.

Fröbel (Fridrik), Németország egyik legkitnbb pedagógja, szül.

1782. april 21. Schwarzburg-Rudolstadt Oberweisbach községében. A'

neveli pályán hervadhatlan érdemeket szerzett magának. Magán házak-

nál, Frankfurtban és Iverdonban nevelsködött, Pestalozzi volt irány-

képe , habár rendszerével nem elégedett is meg egészen. Ez okból, saját

elvei szerint önmaga akart nevelintézetet állítani. Midn erre Göttin-

gában és Berlinben folytatott egy pár évi tanulás által elkészületeket

tenne, kiütött a' szabadságháboru és F. katona lett. Mint ilylyen részt

vett az 1813-ki és 14-ki hadjáratokban. A' béke helyreálltával Berlin-

ben a' kir. museum ásványosztályának igazgatója lett. Azonban termé-

szeti ösztönét követve Berlint elhagyá és 1816-ban Griesheimban növeldét

alapított. 1817-ben Langenthal és Vildendorf nevelkkel egyesülvén,

nagyobb terjedelm intézetet állított saját rendszere szerint. Ez nemcsak
Némethonban, hanem Európa több államaiban ia alkalmaztatik. Szerinte

számos iskolák és növeldék állíttattak fel. így különösen Schweiczban a'

Vittisau és Burgdorffi, Hazánkban hasonlóan számos helyen elfogtidta-

tott rendszere. St még az észak-araerikai államokban is követik elveit.

Rendszere egy részt a' természet törvényeinek alkalmazásán, más részt

az erk és tehetségek minden oldalróli kifejtésén alapszik. Nenj egy

oldalú, hanem minden részrl üszszohangzó fejldést kíván eszközleni,

melyly a' gyermekben a' jövend csalúdnpát. embert és honpolgárt soiia

•9 téveszsze szeme ull. — A' játékot l(>gt>2éUücM'ül)buek tartja az itju
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erk és tehetségek felébresztésére. A' játék tárgyai egyszerek legyenek,

de olylyanok is, hogy sok oldalról vétethessenek szemlélet alá. Minden
játék egy fok legyen a' további játéknemekre, hogy a' gyermek tehetségei

fokozatonkint fejldjenek. Alkalmazva légyének a' gyermekek tehetségeihez

is és az ismereteket, kedélyt és akaratot egyaránt fejtsék ki. Legels
fokon az érzékiség és tagok kifejldését ajánlja eszközöltetni — késbb
a' vizsgálódó, képzel 'stb. tehetségeket. Az utolsó játéknemeket ugy
rendezé el, hogy mathematikai ismeretekre vezessék a' gyermekeket. A'

társasági játékokról a' testgyakorlatra történik az áttérés. Ez utóbbi egyik

lényege Frbel rendszerének ; valamint a' társaságos együttlét is. A'

házi nevelést roszszalja, kivált az idsbekkel való gyakori érintkezés

miatt. Azért sürgeti az u. n. játszó kerteket , melylyekben a' gyermekek
együtt levén nemcsak finomodnak , hanem legels éveikben megtanulják

már hogy egy egésznek kiegészít részeit képezik. Az ilyly kisdedóvodá-

kat F. tanuló intézetekké kivánta alakíttatni, hol magasb osztálybeliek is

megjelenhessenek, és a' többiekhez lassankint hozzá simuljanak. F. több

ilyly játszó kerteket alapított , raelylyek világosan bizonyítják rendsze-

rének helyességét. — F. az irodalom terén is mködött. Jobb müvei : „An
unser deutsches Volk" (1820). ,,Ueber deutsche Erziehung". 1821. ,,Fort-

gesetzte Nachrichten der alig. deut. Erziehungsanstall in Keilhan". —
„Durchgreifende dem deutschen Charakter erschöpfend genügende Erzie-

hung ist das Grund- und Quellbediirfniss des deutschen Volkes". — F. a'

gyakorlati gyermeknevelést illet rendszere alkalmazásához csak hoszszas

tapasztalás után fogott. Mint 50 éves 1837-ben lépett fel uj nézeteivel —
melylyek mindenfelé tetszésre találtak. — Sz. I.

Fröbel (Gyula) 1848. a' frankfurti birodalmi gylésnek volt ta*ja

a' legszélsbb baloldalon. Egész lélekkel demokrata, azok közé tartozott,

kik republikánus érzelmöket sem nem titkolák, sem nevetséges gggel
nem pöfFeszkedének vele. 1848. octoberben, a' bécsi események hirére,

Blum Róberttel (1. ezt) mint a' frankfurti baloldal követe jelent meg
Bécsben. A' város bevétele után társával együtt elfogatott, 's az ellent-

állási küzdehnekbeni részvéte miatt halálra Ítéltetett, Blum kivégeztetése

után azonban Windischgratz hg. által megkegyelmeztetett. Viszszatérvén

Frankfurtba, az ottani nemzetgylésen tartott beszéde, melylyben a'

bécsi vésznapok eseményeit leplezetlenül feltárta, a' maga idejében nagy
figyelmet ébresztett. A' német birodalmi gylés szétoszlatása 's általában

a' német egység 's nagyságróli álmák elenyészése után Amerikába
vándorolt, hol egy szappanyossal társaságba állva, felejteni igyekszik

eszményképeit 's élvezi lelkének nyugalmát , mit Európában hiában

keresett. — k.

Fröhlich (Ábrahám Emánuel), német költ, szül. (1796) Bruggban a'

Schwelczban ,
papi hivatalra szánván magát , 1836 óta mint diakónus

Aargauban lakik. Munkái : Fabeln (1825), Elegien an Wiege und Sarg

(1835), Das Evangélium St. Johannes in Liedern (1835), Ulrich Zwingli

21 Gesánge(1840), Michael Teut, Xenien gegen den Radicalismus (1843).

Leginkább mint mesekölt részesül tiszteletben , egyéb költi müvei
kevesebb szerencsével bírnak. — k.

Fry (Erzsébet), szül. 1780. Cartham-Hallban Norfolk hgségben, atyja
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John Gurnay quiiker és jószágbirtokos volt. MIstrcss Ellsabeth Fry
munkásságát legjobban tanúsítja ,,börlünök am/ya la"- mellékneve, melylyel

megtiszteltetett. Még leánykorában alapított atyja kastélyában árva

leányok számára szabad iskolát , 's Fry József gazdag londoni kereske-

dház menvén férjhez, azt még inkább megbövité. Londonban gyakran
látogatá meg a' Newgate-fogházat 's az ottani aljas népsöpredék nyomo-
rán megindulván, a' szunyádé erkölcsi érzelem folébresztésére nemcsak
tanítások 's bibliai felolvasások által hatott , hanem az elitéltek számára,

a' newgatei egyesület neve alatt, egy elnökn 's 12 ni tag vezetése alatt

álló tan- és dolgozó-iskolát alapított, a' foglyok gyermekeinek nevelésérl

hasonlóul egy iskola felállítása által már elébb gondoskodván. Amerika-
Franczia- és Németországban utazásai alkalmával mindenütt ernyedetlen

munkásságot fejtett ki a' fogházakban szenvedk sorsának javítása körül,

öikerdús mködését, melyly egyfell áldó méltánylással fogadtatott, más
részrl mysticisticus irányzatokról vádolák. Hoszszas betegség után meg-
halt Londonban 1845. — k.

Fryxell, Svédország egyik legkitnbb történetirója és költje , szül.

1795-ben. Több évekig tanítással foglalkozott. 1828. Stockholmban Mária

iskola felügyelje ln, 1833. óta tanári czimmel. 1835-ben lelkész lett.

Mint író hazafiúi eladásai és népszer rajzai által tette magát kedvessé.

Jobb 's jelesb müvei : Berraltelser ur svenska historien. (Elbeszélések a'

svéd történetbl). (10 k. 1823— 1843). Az itjuság számára íratott, de

minden korbeli is használhatja. Jelessége folytán az orsz.gylés évi segélyt

rendelt folytathatására. — „Characteristik der Zeii von 1592 his 1600 in

Schweden". E' munkáért 1830-ban a' svéd akadémia neki szavazta meg a'

le-^els díjat. — Aktenstücke in Bezúg auf Schwedens Geschichte in den

Archioen des Auslandes gesammelt und herausgegeben". (2 k. 183G.)

„Gustav Vasa Künig's von Schtceden Lehen und 2'liaten"'. Ez németre is

lefordíttatott. — Lében Gustav' s II. Adolf 2. k. Ib4:2 — 4'd.— Erzahlungen

aus der Schivedischen Geschichte 2. k. Stockholm 1843. — Irt több iskolai

könyveket is, melylyek közül : Svéd nyelvtana 1825-tl 1835-ig 5 kiadás-

ban részesült. — Több költeményei is jelentek meg. Legsikerültebb a' :

„Vermlands Flickan'' daljátéka 1834. óta tagja a' stockholmi történeti és

régiségtani akadémiának, valamint a' koppenhágai Oldskríft Selskap-

nak is. — Sz. I.

Fuiick (János Frídrik), egyike azon számos szerencsétleneknek, kik a'

franczia júliusi forradalom után Németországra nézve is elérkezettnek

vélve a' szabadabb mozgalmak korszakát, politikai tévedéseikért nehezen

lakoltak. Szül. 1804. majnai Frankfurtban. A' hatóságok már a' közéletbe

lépése els szakában mindent elkövettek, hogy a' tanítói pályán, mire

készült, ne boldogulhasson. íróvá lett tehát 's 1830—32. több folyó- és

röpiratot adott ki p. o. „Der Eulenspiegel-% Der neue Eulenspiegel", „Die

deutsche Volkshalle", „Die Fackel'% „Scherz u. Ernst-', „Zeitspieyel'\

„Zeitlosen" 'stb., miknek hangulata a' német fejedelmek és szövetségi

gylés ellen volt irányozva a' népfölség kimondásával. 1833. ítéltetett ol

a' tübingaí jogászkar Ítélete által „pas([uill általi bocsületsértés miatt"

S.hónapi fogságra. Ennek eltelte után Frankfurtban felolvasásokftt tartott

ív' német történészet felett, miket fölötte 8záulo^ hallgatóság látogatott,
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íník azonban a' rendrség által csakhamar betiltattak. 1835-ben ismét

elfogatott 's forradalmi iratok irása 's terjesztése, valamint az u.n. ^,Man-
nerbund"-híim részvéte miatt 3 évi jávitóliázi fogságra Ítéltetett, 's M;iinz

mellett a' hardenbergi fogházba záratott. Fogságában nagy mértékben
nyeré meg felvigyázói és fogolytársai elégedettségét , bizalmát és köszö-

netét. Legnagyobb szorgalommal tanulta itt az él nyelvek legtöbbjét 's

társaiból mivelt embereket képezett, oktatván ket nyelvben, törtéiietben,

földiratban, számtanban 'stb. Mind irataiban , mind az életben szilárd,

hajthatlan jellem. 1848-ban ismét a' frankfurti népgyülésekben jelent

meg, hol nézeteinek, külsejének 's egész viseletének különczsége által

tnt fel. Iratai közé tartozik még : ,,Ludwig der Fromnie, Geschiclite der

Auflösung des grossen Fi'ankenreichs" (Frankf. 1832.) ,,Ge)uernsckaftIí~

cher Überblick der altesten deutsclien Geschiclite" (OfFenb. 1834). — k.

Fiiuk (János Fridrik), német szobrász, szül. 1804. Lipcsében, hol

schw^eiczi származású atyja fazekas volt. 1818— 21. a' Schnorr igazgatása

alatt álló lipcsei müvészakademiát látogatta meg, késbb a' dresdai aka-

démiába 's az ottani udvari szobrász Puttricli tanárhoz került, hol 1828-ig

maradt. Tanéveinek végén két tömböt készitett fél életnagyságban, az

egyik Ajax és Patroklust, a' másik a' krétai bikával vivó Herkulest ábrá-

zolván. 1829. Antal szász király is figyelmére méltatá 'a két évre uti

költséget rendelt neki Olaszországba. 1832. kelt ezen útra. Thorwaldsen

vezérlete alatt két nagyobb müvet készitett saját eszméje szerint, az

egyik : ,,Kriszfus, a vakokat és bénákat gyógiiifcán'^ ,&,' másik : ,,Krisz>tus,

mint 12 é'oes fiu a' templomban'^. F. 183(). tért viszsza Lipcsébe. Több
müvein kivül még említést érdemel Guttenberg colossalis szobra Thor-

waldsen után, melyly a' könyvnyomói jubilaeum alkalmával a' lipcsei

vásárpiaczon volt felállítva 's most a' tanács könyvtári nagy teremében

van. — k.

Fülöpp József m. akad. lev. tagja, az oraviczai bányásztársaság volt

képviselje, jeles bányatudós, Krassómegye volt táblabírája. A' bányászati

irodalom körüli érdemeiért, lev. taggá választatott 1835-ben, 's bányágzi

mszavak gyjtésében nagy szorgalmat fejtett ki, a' m. akad. természetiek

tárát is gyarapítván. Megh. Oraviczán 1847-ben, élte 57-ik évében. — h.

Fülöp $^á 111uel (Deáki) az erdélyi kir. udv. cancelláriánál volt fogal-

mazó ; a' m. akad. lev. tagja. — A' regényirodalmat fordítások által gya-

rapitá ; fordította nevezetesen Leontinát 'Koczbh\XQt6\{\^^l-)Bug-Jargalt

Hugó Victortól (1837-ben), 's kiadta a' kolosvári Pandórát (válogatott

románokat a' m. szépnemnek) 1833-ban, miért a' m. akadémia lev. tag-

ságával tiszteltetett meg. — h.

Füred l. Balaton-Füred.

Fusaiig /. Mexico.

Füster /. Bécsi forradalom.

Füvészet vagy növétiytan, (botanica, phytologla) az a' része a' termé-

szettudománynak, melyly a' fold felületén elterjedt növények ismeretével

foglalkozik. Még most is igen nagy azoknak száma, kik azt vélik, hogy

a' növénytan nem egyébbl áll , mint a' növények neveinek kikutatásából

's tudásából. Azonban, az ujabb kor, a' tudományok ezen ágában is olyly

rendkívüli haladásokat tn, 's a' növényi élet titkait olyly sok oldalból

í'; k. hm. Tár. III. ht. H
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kifejtette, hogy most annak egyes részei vagy ágazatai is , egy egész

emberi életet képesek foglalkodtatni. Az eltt a' füvészet leginkább csak

a' növények küls alakjával annak a' különböz plántáknál feltn egy-

másliozi viszonyával foglalkozott, de az ujabb Idkben, mióta az életmü-

ves élet stúdiuma az egyetemes természetben , a' tudomány legfontosb,

leférdekeab feladata lön; a' füvészek ezen philosophiai irányt követve

mködtek ezen nagy érdek tudományban. A' tanulmányok ezen irányá-

hoz képest, két f részre oszlik a' tulajdonképi növénytan , mclylyeknek

eo^yike a' növények küls alakját, másika a' növények bens alkatát tár-

gyalja; ugy hogy e' szerint a' tiszta vagy elméleti növénytannak két ága

van, eo-yik a' növények természethistoriája, másik azoknak philosopliiája.

Az elméleti növénytan természethistóriai részének ismét két ága van: 1.

a' no rén ij-alaktan (Phytographia), melyly a' növények ismertet jeleinek

leirásával vagyis jellemzésével foglalkozik. Ennek legfbb segédtársa a'

füvészi mnyelv (Terminológia botanica) vagyis a' növények minden

részének, azok különböz alakjának 's tulajdonságainak határozott 's tel-

jesen megfelel szavakkali kifejezése. Ezen mnyelv, a' növények ismere-

tének 's magának a' tudomány kimivelésének nélkülözhetlen eszköze,

melyly hogy minden nemzetre nézve közérthetséggel birjon, nagy részt

görög és latin nyelvekbl vétetik. 2. fiivészi módszertan (Methodologia

botanica), melyly a' növények roppant országában! tájékozásnak mulhat-

lan segédszere. A' régiek, kik alig ismei'tek másfélezer növényt, ezen tant

inkább nélkülözhetek, deazismeretes növények számának naponkénti sza-

porodása, hatalmasan követeié, a' növények bizonyos renszerbe hozatalát.

Jelenle"" majdnem 70,000 különböz növényfajt iiínierünk, 's ezen szám,

nem sokkal többet tesz felénél a' föld fÖlületén él plántáknak. Uyly rop-

pant számú növénytömegnél , mulhatlanul szükséges , hogy a' növények

co-ymáshozi viszonyai 's rokonságai , az egymásközti különbségek és

hasonlatosságok tisztába hozassanak 's igy ismertet és megkülönböztet

osztályzatok alakittassanak. Sok kisérletek tétettek már a' 16— 17 szá-

zadban, egy a' tudomány kivánatinak megtelel rendszer felállítására.

Caesalpin volt az els iüvész, ki 158o-ban a' gyümölcsöt 's csira helyze-

tét vévén alapul, 15 sereget állított fel, miben öt tebben követék, ezek

közt Boerhaave és Bajus. ]\Iások a' bokrétát, ismét mások a virágcsé-

szét vették fel alapul. Azonban csak a' halhatatlan Linné volt olyly sze-

rencsés, a' növények nemi viszonyaiban fedezni fel egy olyly alapot,

melyly a' növények országának ií*mertetésére örökbecs vezérfonalul szol-

o-ál. Olyly vezérfonal ez, melylyet kezd és kiképzett tudós egyenl siker-

rel használhat, 's melyly logki)nynyebb és legtermékenyebb eszköze a'

növények tönd<elogébcni tájéktjzásnak. Azonban Linné egyszer, de mes-

tcrséo-es rendszere a' tudomány fensbb követeléseinek meg nem foki,

nem enn^edvén mélyebb pillanatot vetni a' növényi életbe, 's nem is birván

teljes logikai következetességgel. Innen a' növényi életmüvek szorosb 's

öszvehasonlitóbb ismeretével Bemard de Jussién (1. ezt) egy uj mód-

szert, a' természeti módszert (methodu8 naturális) állitotta fol, melylyet

azóta Deeandolíe nagyobb tökélyre emelt. Ezen niódszerben a' növények,

legbensbb viszonyaikhoz képest vannak elrendezve, ugy liogy azon

hely, melylyet abban valamclyly növény nyer, egyszersnrnui életniveze-
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tének is h tolmácsa leend. Ezen rendszernek elve az , hogy a' lények
egymást megkülönböztet jellemei, nem egyenl becscsel birnak, 's hoo-y

a' fontosb jellem életmveknek a' kevésbbé fontosakat alá kell rendelni.

Egyébiránt noha ezen módszer szerint a' fvészetet megtanulni nem lehet 's

noha annak stúdiuma igen nagy nehézségekkel jár , mivel a' növények
rokonságainak kipuhatolása igen fáradságos , de gyakorlás által io-en

jutalmazó az , 's tagadhatlan , hogy ezen természeti módszernek lehet

köszönni, azon roppant kifejtéseket, melylyekben a' természeti tudomá-
nyok részesültek a' jelenkorban. Különös emlitést érdemel még Lamarck
(1. ezt) felelemzö módszere (methodus analytica) mint a' legkitnbb éles

elme szüleménye. Az elméleti növénytan philosophiai részének ágai a'

következk: 1) A' növényboncztan (Organograiihisb Phytotomia) melyly a'

növények küls és bels életmveit irja le. Ez az egész növénytan alapja,

mert a' növényi életmvek szoros ismerete nélkül, a' növényi élet tüne-
ményeit megérteni nem lehet, annál kevésbbé sikerrel öszvehasonlitani

a' növényeket. A' régiek ezen tant egészen elhanyagolták. A' 17-ik szá-

zadban azonban Greiv Angliában és Malpighi Olaszországban olyly

rendkivüli ügyességgel használták a' tökéletesitett górcsövet a' növények
életmüveinek stúdiumára, hogy majdnem egy század alatt, nem történt

semmi, az tanitmányaik nevelésére, 's noha akkor jeles férfiak, mint
Hedwig (szül. Brassóban 1730) ki els fedezte fel a' nemi részeket a' lop-

vanszknél, mi Linnének nem sikerült, 's a' mi idnkben Kieser, Trevi-

ranus, Meyen, Mirhel és mások, sokat fáradoztak ezen mezn , azt lehet

mégis mondani, hogy alig fedeztek tel tényt , melylyet Gre\v*és Malpighi
már nem ismertek volna. Legújabban legnagyobb érdemeket szereztek

magoknak ezen tekintetben Schulze berlini és Schleiden jenai professo-

rok. 2) A' wöye«?/fie</?/faw(Phytochemia), melyly a' növények alkatrészeit

azoknak öszveköttetéseit 's cgymáshozi viszonyait adja el, a' növények
különböz részeibe. A' vegytani szétbontások, most ép olyly mulhatlan
szükségesek, a' növények alkatrészeinek ismeretére, mi ismét az elméleti

növénytannak mulhatlan kelléke, mint a' górcsöves vizsgálatok. E' rész-

ben különösen kitüntették magokat Mulder utrechti és Liebig giesseni

professorok. 3) A' nönényélctlan (Phytophysiologia vagy Phytonomía)
melyly általában véve a' növényi élet törvényeit 's tüneményeit; szoro-

sabb értelemben pedig a' növényi életmveket 's azoknak mködéseit tár-

gyazza. Már Theophrastns is figyelmére méltatá a' növényi élet tünemé-
nyeit , de csak több századok lefolyta után történhettek e' tekintetben

nevezetes felfedezések. Ezen tannak két f ága van, t. i. a' növény táplá-

lása és viszszanemzése, vagy ha ugy tetszik, az egyén és a' faj élete. Noha
ezen két eszme logicai rendben követi egymást , a' tudomány menetele
mindazáltal ettl eltávozott, 's legfbb figyelem a' növények viszszanem-
zésének eszközeire 's a' nemi részek felfedezésére fordíttatott. Csak az

ujabb idkben ébredt fel a' tudósok figyelme arra, miként táplálják mago-
kat a' növények 's csak az ujabbkori figyeletek érlelték meg az a' felöli

meggyzdést, hogy a' növények, gyökereik végszálacskái által, felszívják

a' földbl a' vizet, 's ez a' sejtkamrák életmüves öszszehuzódásai által,

emelkedik ezek közt fel a' levelekbe, melylyek által nagy menynyiségben
leheltetik ki; továbbá, hogy az ezen vizben rejtez vagy a' levegbl feK

'ói*
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szítt szényav, a' napsugarak által felelemeztetvén, ezáltal éleny fejldik ki,

az alatt mio- a' hátramaradó széneny, a' növény mer részeinek súlyát

neveli. Ezen súly nevekedik még a' tidbl felszítt vizben lev földes

részecskék, valamint magának a' felszítt víznek is egy része által. A' leve-

lekben ekként képzdött nedv, ismét leereszkedik a' növény héj-részeibe,

's itt részint eo-ves részek táplálására 's uj életmüvek képzésére , részint

saiát 's az állati el választékokhoz hasonló nedvek készítésére szolgál. De

az élettan kiterjeszkedik a növényi élet egyéb tüneményeire is, a' termé-

kenyítés, mao-zás és csírázás, a' növényi melegmérséklet 's növényi élet-

tartás sok érdekes és fontos kérdéseire. Világot hint továbbá a' növény-

zés és uövcnvmüvelés nevezetei tanaira is. Az által, hogy eladja, micsoda

befolvásuk van a' küls elemeknek, 's különféle körlegeknek a' növények-

re, hatalmasan elmozdítja a' foldmivelést,'s alkalmat nyújt a' foldmivelés

különféle módjainak alapos megbirálására. Az ujabb idkben nagy érde-

meket szereztek magoknak a' növényi élettan kóréhen Meyer, Link, Mirbel

Schvhe, Treriramis, Schleiden, itiger, Liebig, Mulder, Johnson és mások.

Az ezek által történt felfedezések, felvilágosítások, sokoldalú vizsgálatok

és kísérletek , ezen tant egészen uj világba helyeztetek. Az emeleti

loveny

ezen szempontból meghatározni, t. í. állát-ukra és lakásukx-a nézve ;
állá-

sukra nézve anynyiban, a' menynyiben némelylyek a' homokos, mások

a' sziklás föltlet szeretik; ezek a' tavakban, mások az erdkben honolnak,

lakásukra nézve, a' menynyiben a' ])lánták a' földgömb különböz részein

luknak. Innen már Linné óta , minden növény leírásánál elszoktak mon-

dani a' füvészek, annak állását és lakását. A' növényzeti földiratban,

fénves helvét foo-lal el a' nagyhír llumboklt. 2. A' áscúmjtani füi'ésx,et

(Botanica oryctologíea) melylymig a' növényzeti földírat a' most él növé-

nyek elosztását tan'itja a föld felületén , ez a' kisebb nagyobb épségben

megmaradt svilági növények niaradványit ismerteti meg. Ezen tan nem

réo-i 's különösen a' földtan fokonkénti kifcjlésével emelkedett nagy

jelentséo-re. Mióta a' fÖldtanászok fáradhatlan mködései által a' föld

réteo-ei közt felfedezett svilági él lények ismerete olyly nagy énlekü

tudománynyá vált, azóta az svilági növények felkutatása és megismeretése

több jeles tudósok fáradalmait igénybe vette. Ezen mezn gr. Sternbevg

Gáspár és Brogniart Adolf arattak legtöbb koszorút. Noha a' tökéletlen

maradványok nem engednek pontos öszszehasonlitásokat , 's így nagy

nehézségekkel kell küszködni, de mégis az eddigi vizsgíilódások által, sok

érdekes eredményekhez jutottunk az özönvíz eltti növények természeté-

rl. 3. A' természeti nórcnytan, melylynek ezélja ; eladni a' növénytani

ismeretek fokonkénti kitejlését , a' legrégibb idk óta a' jelenkorig. Ta-

lálunk ugyan, már a' régi egyiptomi pjipoknál hinduknál , zsidt')knál és

görögöknél némi növí-ny tani ismeieteket , de ezek csak azon plántákra

fordítván íigyehnöket , melylyeknek kisebb nagyobb orejét tapasztalak a'

nyavalyák gyógyításában az általok ismert növények száma igen kevés,

liippocratesesak valami Ü3l plán tárói szól nnmkáiban. Aristoteles, ki Nagy

;-^áiiiiW költségén dol^o/.utt ki egy telj\s terni.'szcthistóriát, i\ n'>vénye-
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ket is leirta, de ezen munkája elveszett; tanítványa Theophrastus azon-

ban több mint 500 növényt irt le 's classicus munkáját mindnyájan ismer-

jük. Utána Dioskorides érdemel legnagyobb figyelmet, ki már több mint
600 plántát ir le. Késbb a' romai irók is Plinius, Varró, Columella 's

mások több becses dolgozatokkal szaporították a' növénytani ismerete-

ket. Azonban csak a' 16 században találunk férfiakra, kik pontos vizsgáló-

dásaik, leírásaik és leábrázolásaik által, a' növénytant nagy haladásban

részeltették. Kölönös említést érdemelnek Brunfels , Matthiolus , sienai

orvos, Dodonaeus csász. udvari orvos, Fuchs, a' híres polyhistor Gessner

Konrád, Lobel Mátyás, Clnsius Károly 's némely mások. Ezen korszak-

ban a' tudományok majd nem mindnyájára uj világ derült , mi késbb
még nagyobb mértékben történt, midn idegen világrészekbe tett utazá-

sok, de különösen Amerika feltalálása által , a' tudományos ismeretek

mind inkább szaporodtak. Ezen idben kitntek : Dalechamp, ki az addig

felfedezett növények közönséges históriáját irta , melylyet halála után

Molinaeus János folytatott; Caesulpinus az els rendszerez; Camerar??/s,

nevezetes író ; Bauwolf, ki keleti utazásában fontos növénytani adatokat

gyjtött, Prosper Alpin , ki Egyiptomot a' füvészet iránti szeretetbl

utazta be; Bauhinus János, kinek munkáját „De História plantarum"
8600 fametszet ékesíti ; Fahius Colonna, hires füvész, kinek eszméjét, egy

századdal késbb Towí-we/orí dolgozta ki; a' fáradhatlan Uom/ííw Gáspár
és sok mások. Azonban noha a' 17 században sok jeles és hires füvészek

•nagy érdemeket szereztek magoknak a' füvészet mezején, de a' rendszer még
mindig hiányzott, mindaddig, míg a' hires Linné Károly (szül. 1707) köz
elfogadásban részesült rendszerével el nem állott, 's így meg nem köny-

nyitette az utat ezen naponkínt nagyobb terjedelmet nyer tudományban,
melylyet méltó joggal nevezett ,,amabilís scientiának". Ezen id óta a'

növénytan óriási lépéseket tett, melylyek által as, egészen uj alakot öltött

magára. Nagy számú jeles tiivészek mint Wildenow, Kolreuter, Persoon.

Römer, Schultes, Sprengel, Ventenat , Batsch, Hill, Bonnet, Treviranus,

Thunberg, Labillardiére, Humboldt Sándor, Bonpland, Brown Róbert,

Jussieu, de Candolle, Lamarck , Martius, Ivink, Endlicher, Tratínnik,

Schleíden és több mások, maradandó érdemeket szereztek magoknak a'

füvészet mezején. Nálunk Linné rendszere szerint Diószegi és Faz^ehas^

Jussieu rendszere szerint pedig dr. Bárra dolgozták ki a' növénytant.

Eígyébiránt a' magyarhoni füvészek közt dicséretet arattak Waldstein gr.

Kitaibel, Sadler és Bochel urak. A' tüvészet történetét Sprengel irta le:

„Geschichte der Botaník. Altenb. und Lpt. 1817— 18. 2 Bde". — A'
növénytan elméleti oldalának az alkalmazott vagy gyakorlati felel meg,
raelyly azon növényekrl szól, melylyek az emberi szükségletek külön-

böz ágaiban fordulnak el. Ennek ágai : 1) A' földmvelési növénytan,
melyly mind azon növényeket magában foglalja, melylyek a' föld- és kert-

müvelésben 's az ipar különböz nemeiben elfordulnak 's nemcsak az

ide tartozó növények teljes ismeretére vezet, hanem eladja mind azt, mit

elmélet és gyakorlat azoknak mivelésérl tanít. 2) A' erdészeti növény-
fan, melyly az erdmüvelés körébe tartozó növényekkel foglalkozik. '6)

Orvosi és gyógyszerészi növénytan, melyly azon növényekrl szól, mely-

lyek orvosi és gyógyszerészí tekintetben használtatnak. Az alkalmazott
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növény tíinniik ezen része legrégibb, mert az ó-korban, leginkálb csak

gyógyszertári (offl-

cinalis) növények ábráit nyújtó drága munkák száina igen nagy. Az
eddig elmondottakból látható, hogy a' füvésztudomány jelenleg roppant
terjedelemmel bir, 's bevág több más tudományokba, mi által sokféle irá-

nyokban Ibglalkodtathatja a' természetvizsgálót. Látható továbbá, hogy
épen ezen irányoknál fogva , a' növénytan naponkint uj felfedezésekre
számolhat, 's hogy a' természet ezen nagy érdek országában, még nagy
mez nyílik a' tudvágyó emberi lélek legmecrszoritottabb foglalkozására.
- A. B. P.

^
'' °

G.

Gaál József, m. akad. 1. tag , született Nagy-Károlyban 18Ll-ben.
Gyermekévelt ugyanazon helyen és Szatmár megye egyéb helyein tölte,

hol atyja gr. Károlyiak gazdatisztje volt. Tanult Nagy-Károlyban , Szat-

márban, Budán, "s a' pesti egyetemben, hol Eötvös J. , Szalay L. 's a' t.

tanulótársai valának. Iskoláit végezvén, budapesti lakos maradt, 's 1833-
ban a' m. k. helytartóságnál számvevségi gyakornok, 1837-ben pedig
ugyanott fizetéses járulnok lett. Hajlama azonban az irodalmi munkásság
terére ragadá, hol sokat 's e' közt sok kitnt dolgozott. Külön kiadásban
megjelentek tle S:iinnaij Ilona két kötetes regény (l83()) 's „A' kiráhf

Ludason-' történeti vigjáték 5 felvonásban (Pest, 1837), melyly a' ,,magyar
történeti szinmüvck" czim gyjtemény harmadik kötetét képezi. — A'
Nagy Ignác::, által szerkesztett Sz4nmütárh?íi\ két eredeti vígjátéka foglal-

tatik: a' közkedvesség Peleskei wíjí(/í'/mí', 4 felvonásos bohózat, a' magyar
nemzeti színháznak talán legjövedelmezbb darabja, 's a' Pazar fösrények
vigjáték 3 felvonásban. — Az Arvizköuyvben jelent meg Szerelem és

Champognei czim 5 felvonásos vigjátéka. Mindezek a' m. sziidiázi reper-

tórium leghaszonvehetbb darabjai közé száralthatók, 's országszerte

számtalanszor adattak. Kevesebb szerencsével ailatott történeti szomorú-

játéka: SziJalopluk f) felvonásban.— írt továbbá számos beszélyt 's költe-

ményt az Uránia, Auróra, Nemzeti Almanach és Emlény zsebkönyvek-

ben; Athenaeum, Rajzolatok, Pesti Divatlap, Honder folyóiratokban,

bírálatokat a' Figyelmezöben. A' Kossuth által alapított Pesti Hírlapnak
hoszszasb ideig ujdonságlrója volt. Fordította a' ,,Ciy('(niság'^ czinuí vig-

jiítékot Horn és Gerle után , a' „Ktsértet'" vígjátékot i\iltleroH után. -

Jósika Miklóssal társaságban irta a' nem sok sikerrel adatott Erseili lUn~

</(frí 5 felvoiiáísban. — Iviilönös szerencsével festi a' magyar alföldet, 's

ennek sajátságos természetét és kalandjait. Ilylynenu'i elbeszélóaoi n*

:

Pusztai kaland az I83t).kl Aurórában; A' délibáb 's ,,Tengeri kaland az>

Alftildön'' novellák az 1837-kl Athenacuinban ; llttramiacsok. Hortobágyi

éjszaka a' Hajzolatokban 's a' t. — Kitn jelcsst'g Haramia szerelme

czim költi beszólyc. lízen érilenicicrl m;ir lí^.'>7-ben a' m. akad. Ion elozi>
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tagjává 's a' Kisfaludy-társaságnak is tagjává választatott , melylyeknek
munkálataiban nagy részt vett. A' m. ministerium idejében pénzügymi-
nisteriumi fogalmazó lett, a' Pálffy és Csernáfoni-íéle Martivs 15-dikének

ellenébe alapitott újabb Mártius Ib-dikét egy ideig szerkeszté , 's a' for-

radalom végnapjait a' törött lábú hs Damjanics körébea 's közelében
tölte, kitol vidám lelkülete 's társalgási tehetsége miatt különösen ked-
veltetett. Becsületes jellem, minden jó 's nemes iránt buzgó, mindenkor
a' józan szabadelm iskolához tartozó hazai Íróink egyike, a' haladásnak

tántorithatlan 's munkás hive, ki gzilárd lelkülettel 's nagy olvasottság-

gal egy élvezetes, vígkedv bajtársnak sajátságait köti öszsze , 's többek

közt elmés toastjairól is ösmeretes, mikkel a' közlakomákat fszerezni

tudá. — h.

Gabelsberger (Xavér Ferencz) és a' német gyorsírás. A' német
gyorsirászat feltalálója szül. Münchenben 1789. Már három esztends
korában árván maradván, PUnkhart karmester vette pártfogása alá '3

nyujta atyai segédkezet kiképeztetésére. A' tanulmányok elemeiben 1799

és 1800-ban a' Benedek rendi szerzetesek Atteli kolostorában , 1801 és

1802-ben pedig Ottobeurenben, az országos intézetben nyert oktatást.

Midn az ottobeureni kolostor 1803-ban secularizáltatott , Münchenben
folytatta iskoláit 1803— 1807. Minthogy azonban még akkor Münchenben
egyetem nem volt, G. vagyon- viszonyai pedig más távol egyetembeni
költséges tanulást meg nem engedtek, magán tanitói foglalatosságra adta

magát. Természettl is gyenge 's gyakori betegeskedésbl még inkább

fogyatkozott testalkata miatt abba hagyni vala kénytelen a' fárasztó

neveli foglalkozást, és némelyly közméltánylást nyert szépirási példá-

nyai, és a' még akkoron a' tökély igen alsó lépcsjén álló knyomásban
tett kísérletei által ajánltatva az akkori bajor kir. alapítványi közke-

zel hivsitalban napdijnok (1809) következ évben az Isar-kerület kir.

fbiztosi hivatalban irnok, 1813 a' kir. alapítványi pénztárnál szinte

írnok ; 1823-ban pedig a' kir. belügyministeriumban titkos-írnokká ln.
Midn 1825-ben a' bajor álladalmi ministeriumok ujon szerkeztettek, G.
nyugalomba helyeztetek, de 1826-ban ugyanott újból alkalmaztatok, 's

e' hivatalt haláláig, mi 1849-ben szélhdés következtében történt, viselte.

A' mi csekély és jelentéktelen Gabelsbergernek hivatalos hatása : épen
olyly érdekes és fontos azon kör, melylyet mint az eredeti német gyors-

irászat föltalálója elfoglalt. ()t már 1817-ben foglalatoskodtatta egy ere-

deti gyorsírás feltalálásának eszméje ; és is vala az els, kinek a' gyors-

irászat eredeti rendszerét, melyly méltán német gyorsirász^atnak nevezte-

tik, föltalálni sikerült. O vala els, ki a' Brachygraphiát tudományos
eszközök által elbb tulajdonképen egyszeritett irásbeszéddé , és a' szó

szoros értelmében mvészetté emelte, mig minden eltte föltalált írmód-
szer ugy Németországban mint ezen kívül csak amúgy gondolomra ala-

kíttatott és a' gépszerségen túl nem emelkedett. Hogy G. a' beszéd és

az írás fölött rendkívül alapos elmélkedéssel bírt, 's ezeknek philosophíájá-

ban sokkal mélyebben mint bárki más búvárkodott , már csak azon

resultatumokból is kitetszik, melylyeket e' fölött 1834-ben közrebocsáj-

tott nagy munkájában a' gyorsirászatról, mit saját rendszeréhez íllöleg

„Beszédjelmüvészetnek" nevez, elterjeszt, melyly munkájának bevezeté-
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sébcn alapos crtckczcssel terjeszkedik ki mind általában a' beszéd és az

irás philosophiájára, mind pedig különösen a' régi egyiptomiaknál, görö-

göknél és rómaiaknál divatozott titlios- és gijorsirási módszerre. — A'

mi kiUönösen gyorsirászati rendszerét illeti , az azon elvekre van ala-

pítva, melylyek az emberi gondolkodó és beszél tehetség kifejlödési

menetében rejtvék, gépszerezete pedig egyenesen a' graphika oknyomo-
zott tapasztalati szabályaibiU foly. Az öt e' rendszer öszszeállitásában

vezet alapeszme volt, bogy a' jelek a' hallható beszéd müszerkezetéhez

és gépezetéhez legpontosabban alkalmazottak legyenek, és az eszmetár-

sulatot legersebben gyámoló logikai kölcsönös viszonzatban álljanak. Azért

a' rendszeri'be részint sajátlag íöltalált, részint alkalmazott elemi vonások

fölvételénél olyly elvekbl indult, melylyek nem csak az egyes vonások

lehet legegyszerbb alakítását, hanem azon czélt is szem eltt tartatják,

hogy minden választandó tollvonás és jegy az irás egészletéhez minden
tekintetben épen olyly viszonylatban álljon , milylyenben áll minden

egyes hang vagy csak hangrészlet is a' beszédnek egészletéhez. Hnnél-

í'ogva G. a' hallható hangkép és jeleinek látható irásvonalai között fölta-

lált némi analógiák nyomán jegyeiben a' hangnak érzékre ható képeit

iparkodott elöállitani , miáltal az irás a' szemléletre nézve kifejezésben

jelentsebb, meghatározásban világosabb, és hatásában elevenebb lesz,

minek az olvasásra, melyly az Írással közvetlen foglalatban van, nem csak

nagy befolyása, hanem könynyitése is tetemes. Azért is, minthogy jegyei

választásában és úgyszólván alphabetumának meghatározásában ezen

elveket követte, melylyeknél fogva a' jelt a' jelzett tárgyhoz minél köze-

lebb vinni iparkodék, miben neki gyakran a' fetalálási szerencse is ked-

vezett, 's melylyeknél fogva jeleiben a' tanuló valóságos jelképeket fedez

föl, 's az eszme- társulatot ersen gyámolító kölcsönös viszonzatra akad,

:v-t érte el, hogy irása eharacteristikájával , a' valóhoz közelségével és

elevenségével az <;rzékeltetésben mind a' megtanulásra könynyebbszerü,

mind a' tovább képeztetésre véghetetlenül alkalmas. iV' ki G. gyorsirá-

szatát megtanulni akarja, csak néhány órai vizsgálat és öszszevetés után

is olyly tiszta átlátására jut a' jelképeknek, hogy neki ugy tetszik, mintha

nem is hangjegyek alakításával, és irott jegyek öszszeállitásával, hanem
öszhangzó egymást követ és egymásra ható hangokkal foglalatoskod-

nék. Csupán ezen módon történt megalapitiísa által érhette el G. azt,

hogy ámbár az gyorsirászatát épen az emiitett okszerségnél fogva

kíválólag némcl\\c:]\ mondhatni, mint maga is ilylyennek nevezte, írásje-

gyeit a' benni'tk találtat('> általánossági sajátsíígnál fogva az uj-gih'ög,

magyar, cseh, st legutóbbi idkben a' dán gyosirászok is használatba

vehették. A' symbolicus jelentés eme/, elméleti elvén kívül, melyly min-

den hang gencticus sajátszerségében rejlik, követett G. jelei választásá-

ban még egy különös gyakorhiti elvet is, minélfogva a' beszédben leg-

gyakrabban elforduló hangok kifejezésére a' legkönynyebb, az egymás-

sal leggyakrabban öszszekölötten elfordul*) hangok kifejezésére pedig

a" legegyszerüebbcn és leggyorsabban öszszetoglalható jegyekot alkal-

mazta. Különös ügyességgel tudta egyszersmind , mi alapos nyelvtani

ismeretérl legbiztosabb tanúságot nyújt, mind azon mótloknt és C8íkf>a!i'»-

ket, m<'l\lyck a' néract nyelv nyelvtani , sziWzáruiaztatási és srókötési
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alkatában rejlenek, a' legegyszerüebben, legkövetkezetesebben és a' német
nyelv szelleméhez leghívebben használni és alkalmazni. — Hogy G. a'

maga föladatát folytonos munkássággal , ritka kitüréssel és kell ügyes-

ség minden legapróbb részleteiben is megoldani nem csak törekedett,

hanem szerencsés is volt, errl a' bajor királyi tudományos akadémia
már 1829-ben a' legdicsérbb bizonyítványt adta ki, midn ekkép nyilat-

kozott : ,,Gabelsberger gyorsírászati rendszere könynyebb, gyakorlatiabb,

kezelhetbb, tetszetesebb, minthogy pedig kevesebb szó- és hangjelekkel

blr, könynyebben megtanulható és gyakorolható, egyszerségénél fogva
könynyü szerrel olvasható, és igy hasonlithatlanul jobb és bels követ-

kezetességénél fogva több becs, eredetiebb, németebb, mint mind azon
kísérletek melylyek az angol gyorslrászatnak német földre leend átülte-

tésében eddigien tétettek és ajánltattak". Gabelsberger még sem állapo-

dott meg rendszere megalapításának els lépcsjén, melylyen nagyobb
munkája kiadásakor állott, hanem épen rendszere képezhetségénei fogva

's ernyedetlen szorgalommal halad el folytonosan annak kiképzésén és

tökélyesltésén. A' római jegyzk által használt ó-lrás az úgynevezett
/íroe jegyek fölötti tanídmányokban szorgalmasan fürkészkedett, folyvást

annak kitalálásában törvén fejét, mikép lehetne az ezeknek alapjául szol-

gáló rövidít ésl modort a' maga rendszerébe átvinni, és ezúton rá is jutott

G. azon alapgondolatra, melylyben a' régieknek évezred óta feledségbe

ment jegyz-mestersége sarkallott, azon alapgondolatra, melylyre még
senki azon tudósok közöl, kik ezen -Irás fürkészésével foglalatoskodtak,

nem jutott; mi által megmutatta a' lehetséget, miként juthatni a' legkö-

zelebb fekv, érzék alá es tárgyakból gyakorlati utón annak látására és

fölfogására, mi a' fölölrl elméleti utón fürkész tudósok eltt mindeddig
rejtve maradt. G. érdeme, hogy ezen tirói jegyek elvszerénti kurtltási

modorát nemcsak kitalálta; hanem e' jegyzmód gépezetében olyly tit-

kokra is akadt, melylyek még a' hírhedt palaographnak Koppnak, ki e'

rt'szben közelismerést érdeml eredményekre jutott, figyelmét is kikerül-

ték. Azon módot, melyly szerint a' tirói jegyzés rövidít modorát a' maga
rendszerébe átvitte, megmutatta G. 184o-ban közre bocsátott amaz iratá-

ban, melylyben rendszerének némelyly javításait és tökélyesitését is el-
számlálja. Itt nincs annak helye; hogy e' röviditésl mód részletes eladá-
sába vagy taglalásába ereszkedjünk. Elég annak megjegyzése, miként
ezen rendkívül nagy érdek röviditési és egybefoglalás! módszer röviden
szólva abban áll, hogy biztos utalással az értelemre, melyly önként is

sokra rá akad, sok egyszeren egészen feljegyzetlenül marad, és hogy
csupán és fkép az alak, és a' nyelvtan szabálvai azok, mikhez a' gyors-
irásznak magát tartania kell, hogy a' mondatnak értelme szószerint kiegé-

szíttessék, így p. o. e' módszer szerint az igétl szorosan függ ama köt-

részek is, melylyek a' logikai szabályok szerint világosak, részben tartat-

ván csak meg, a' sok betüjü jellemz melléknevek pedig mint logikai és

a' tárgy természetébl 'sa'beszédszokás szabályaiból önként kifolyó kiegé-

szítések az Írás gyorsítása tekintetébl kihagyatnak, Es ezen röviditési

módszer, melyly igen okszeren a' logika és a' nyelvtan elveire van ala-

pítva, férdeme Gabelsbergernek; ml által azon czélt hogy az Írás a'

legsebesebb beszéddel is versenyt legyen képes tartani, melylyhez mások
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bámulatos kézügyességgel is csak tökéletlenül birtak közeledni, lehet
legtökéletesebben elérte. Ezen föladatot ugy maga G. mint tanítványai

is nemcsak a' bajor kamarákban oldották meg dicséretesen; hanem más-

hol is, hová tanítványai idvel elszéledtek u. m. Berlinben, Frankfurtban,

Stuttgartban, Karlsruhéban , Slgmaringenben, Bécsben 's egyebütt az

rendszere a' legnagyobb elismerésben és dicséretben részesült. — Nehogy
azonban ama nagy mü,melylyet G. alkotott, az halálával elferdittessék,

vagy megromoljék, 's azon képességi elemek, melylyek abban elhintvék,

's a' tökéletesedésnek gazdag csiráit hordják magukban, vagy elhanya-

goltassanak, vagy ferde irányban fejtessenek : tanítványai Münchenben
,,Gabelsberger gyorsírászati központi egyesület" nevezet alatt egyesüle-

tet alakítottak (1849) , melyly czélul tzte ki Gabelsberger rendszerét a'

maga eredeti tisztaságában fentartani, 's azt az abban rejl szellemben

folytonosan kifejteni és tökélyesíteni. — W.
Gabler (György Endre), bölcsészettanár a' berlini egyetemnél, fia egy

hasonlóul híres és 1826-ban meghalt német protest. theologusnak, szül.

1786-ban Altorfban 1804— 1807-íg Jenában tanult 's Hegel eladásai-

nak egyik legbuzgóbb hallgatója volt. Akadémiai tanulmányait bevégez-

vén Weimarban Schiller házánál volt nevel. Késbb az id folytán több

németországi iskolánál viselt nyilvános tanítói hivatalt. E' közben Hegel-

lel gyakrabban volt találkozása. Philosopíaí vizsgálataiban Hegelnek

azon közben megjelent fmvei voltak eldönt befolyással. ,,Lthrbuch der

philos. Propaedentik"- czímü, 1827 megjelent munkájában Hegel rend-

szerét ismeré el mint a' bölcsészet koronáját 's jelenlegi vég kifejldését.

Hegel halála után, nyeré el annak sok ideig üresen maradt bölcsészeti

tanszéki' t Berlinben 1835. Beiktatási programmul irta : ,,De rerae philo-

sophiae erga religionem christianam pietate". Késbb ,,Die Freiheit des

Menschen und die Persönlichkeit Gottes". A' hegelisták között késbb
kiütött szakadás után Gabler, Göschel és Bauer Bruno a' jobb oldalt

képezek, Rozenkranz a' közvetít centrumot, Gans, Vatke és Míchelet

a' baloldalt. Azonkívül írta : „Die Hegel'sche Philosopkie , Beitrage zu

ihrer richtigen Beurtheilung und Würdigung'". (1843.^ — a.

(jiaboiiatörvc'iiy
; ^aboiiakercHkedéís: gaboiiacirásaság. Tapasz-

talati igazság, hogy a' gabona árának emelkedésével, a' halandóság, külö-

nösen a' nép alsóbb osztályaiban, növekszik, míg a' b esztendkben az

emberek felettébb szaporodnak. A' iionnan, már a' legrégibb idkben, a'

kormányzás egyik legfontosabb teendjének ismertetett, a' gabonaterme-

lés és kereskedés czélszerü vezetése által, az állam közérdekeit kielégíte-

ni ; melynek következése : számos kereskedelmi törvények megállapítása

ln. Mi a' gabona-kereskedést illeti, elször is azon kérdés merül fel, ha

valljon az állam, a' gabona kivitelét szabadnak nyilatkoztassa-e, vapy

m<"2»2ö'''**^*'> szabályoknak vesse alá? A' dolog természetébl következik,

hogy a' gabona-kivitel megszorításáról, csak az olylyan tartományokban

nem lehet szó, a' hol a' nép, kiválólag, termeléssel lóglalkozik ; a' szegé-

nyebb dolgozó néposztály, a' földbirtokos asztíilánál elegend táplálékot

talál; az állam és egyház hivatalnokai pedig, egyéb közvetít források

által, könynyen juthatnak, termcsztményekhe/. ; uílg más részrl, a' kivi-

telt me<'szorit<) szabíihokra nézve, ubbiiii kell a' pi>lítikai alajiot keresni,
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lia valljon a' termeléssel foglalkozó néposztály mellett nincsenek e' szá-

mos iparüzö osztályok, melylyek gabona szükségleteiket nem közvetlenül

magok állítják elö, hanem venni kénytelenek. Ezen esetben, a' gabona-

kivitelt szabályozó törvények által, a' gabonának elfogadható ára czéloz-

tatik ; a' napszám olcsósága lehetvé lesz, 's az üzlet-vállalkozónak hasz-

na, az olcsó bér által emelkedik, ez által pedig a' belföldi kereskedés

virágzása mozdíttatik el. Ha szinte a' termel osztály, a' terményárának

alanttartása miatt, egyelre szenved is ; mind az által ama szabályok

következtében, elnybe fog jutni ; mivel a' mindinkább növeked belföldi

iparosok, a' menynyiben a' termesztkre szorulnak, és azok mszereit
elállitják, gazdag kárpótlást nyújtanak a' termel néposztálynak, azon

hátrányért, melylyet a' kivitel megszorítása okoz. Azonban^ csakhamar

szembeszökleg kitnik a' megszorító szabályok hátránya, a' szabad kivi-

tel túlnyomó elnyeinek ellenében : a' termelés és közgazdászat emelke-

dése, t. i. széles kiterjedés vásár, nagy szükséglet és jutalmazó ár által

feltételeztetik. A' hol a' kelendség meg van szorítva, 's a' gabonaár

nyomva van ; mind a' termelésnek , mind a' belföldi iparnak szükséget

kell látnia. Ennélfogva a' szabad gabona-kivitel , melyly a' feleslegnek

kelendségét lehetvé teszi, 's a' vásárpiaczokat keres gabonakereske-

dket mintegy életbe hivja ; lényeges kelléke, a' belföldi gazdászat terje-

désének és virágzásának. A' termel néposztály gyarapulásának termé-

szetes következése : a' mipar készleteinek nagy szükséglete : a' honnan
a' szabad gabonakivitel, inkább elmozdítója mint hátráltató eszköze a'

mipar kifejlésének ; több a' gazdászat által szerzett tkék, technikai

üzletbe mennek át. A' szabad kivitel távol tartja a' belföldet az éhenha-
lás veszedelmétl ; biztosítja nemcsak jó termés években , a' belföldi

élelem szükséglet kielégítését, hanem megvéd, különösen kevésbé termé-
keny években, a' szükségtl; mivel a' jobb idkbl fenmaradt és a' kül-

földnek szánt felesleget, ekkor, a' terméshiány fedezésére lehet fordítani;

mig a' kivitel megszorításánál rendesen, csak a' belföld kivánt szükség-

lete állíttatik elö, annál fogva terméshiány alkalmával, még e' tekintetben is

fogyatkozást kell a' népnek szenvednie. A' szabad kivitel végre megoltal-

maz, a' termeluk és eladókra nézve olyly igen veszélyes ers ár-csökke-

nésektl , miknek a' kivitel megszorításánál" szükségkép be kell követ-

kezni, mivel már csak egy kevéssé b termés is aránytalanul lenyomja a'

gabona árát , mint erre magyar gazdászati rendszerünk különösen a'

tejjel és mézzel folyó alföldön, olyly sokszor példát mutatott; a' legki-

sebb terméshiány ellenkezleg, aránytalani felszökkent! a' gabona árát,

mivel a' kivitelre szánt felesleg által nem fedeztethetik. Ebbl a' követ-
kezik, hogy a' kivitel megszorítása, a' helyett hogy a' szükség és drága-
ság ellen védelmezne, inkább azt növeli és szaporítja. Ha a' gabonakivi-
tel tilalma ennélfogva elvetendnek látszik is; azon kérdés adja magát
el, valljon a' kivitel megnehezítése, kiviteli vámok által, nem tanácsos-e
akkor, ha valamelyly tartomány a' tenger , vagy hajózható viz mellett

fekszik és a' kivitel olyly csekély szállitásbérrel eszközöltethetik, hogy
a' legkisebb áremelkedés is külföldön , nagy termény-menynyiséget von-
hat el a' belföldtl 's itt magas árt és szükséget idézhet el ? Még ezen
feltételesség esetében is , a' szabadkivitel elve elfogadható : mert azon
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elny, melyl) rendesen a' fóldgazdászatra nézve , annak biztosságából
támad, natározottan nagyobb azon hátránynál, melylyet az ár ideigle-
nes emelkedése, a' belföldi fogyasztókra nézve, kik élelmöket beszerezni
ké lytelenek, okozna; egy olylyan hátrány, melyly e' mellett még, a' bel-
földi termelknek elnyévé válik. A' kivitel tilalma, nagy szerencsétlen-
ség; a' kivitel megszorítása vámok által, kisebb, de mindig szerencsét-
lenség. Angol és Francziaországban a' gabonatörvényeket illetleg, oly-
lyan rendszabály van, hogy a' kiviteli vám, a' belföldi gabonaár emelke-
ílesevel vagy szállásával emelkedik vagy száll ; ugy hogy az, az ár egy
bizonyos alantállásánál egészen megsznik 's ugyancsak annak egy igen
magas emelkedésénél , hatása szerint a' kivitel teljes megszorításáig
niegyen. Azonban ezen rendszabálynak azon nagy hátránya van , hogy
a kiviteli járulékok ingadozása , a' gabonakereskedést nagy mértékben
megneheziti, a' külföldi vevket más piaczokra szorítja; a' gabona közép-
árának hetenkinti felszámolását teszi szükségessé a' belföldön, és ez által,

a' községekre nem kevés foglalkozást ró. Kiviteli tilalmak és kiviteli

vámok megnehezítik végre a' gabonának ki és átvitelét: mivel azon tör-

ténhetség áll el, hogy külföldön bevásárolt és bevitt gabona, ha belföl-

dön haszonnal el nem adathatik, vagy épen nem, vagy csak magas vám-
bér mellett, hátránynyal vitethetik ismét ki. A' német vámegyesület
államai méltán töröltek el minden kivitelibért, az esfv ffabonasrazdagr Ba-
jorhon kivételével, melyly angol rendszabályokat követ.

Mi a' gabona bevitelét illeti, azt lehet mondani, hogy a' politikai okok,
gyakran a' bevitel megszorítása mellett, mig ipar- és kereskedelmi nézetek,

a' szabad bevitel mellett nyilatkoznak. A' gabonakivitel megszorítása, a'

belföldi gabonakeresked érdekében sürgettetett; mig más részrl, a'

bevitel megszorítását, a' belföldi termelés érdekében , különösen azon
esetre mondták szükségesnek, ha föld és éghajlat, a' termelést megnehe-
zítik; ha a' növeked népesség szükségleti eszközeinek fedezésére, a'

mind inkább kevésbé termékeny szántóföldek felszereléséhez kell folya-

modni ; ha végre a' belföldi földmivelésen nyugvó adóbelí tartozás terhe

a' külfölddeli versenyt lehetlenné teszi. E' tekintetben a' nemzetgazdászok
jizon elvbl indultak ki , hogy valamelyly állam politikai függetlensége

lényegesen függ attól , ha a,' nélkülözhetlon élelmiszerek szükséglete,

ííllandóan a' belföldi termelés által fedeztetik ; figyelembe vették azon
veszélyt, melyly háború esetében lehetségessé válik t. i. a gabonaszálli-

tás megakadályozását. \S ezen czélzás különösen az óvatos és félókeny

természetüekre nem tévesztette hatását. A' tapasztalás ugyan nem mu-
tatja, hogy valamelyly országnak lakossága, mint valamelyly elzárt városé,

az ellenség által kiéheztetett volna. Ks ha a' saját tennelés, a' szük-

ségletet teljesen nenj fedezi, a' kivülrli szállítás, aránylag nem mindig
egy kis részét teszi-e a' belloldí szükségletnek? ila ezen részhez vala-

Mudyly ország egyköuynycn nem jut, nincs-e érdekében a' szomszéd
országnak a' szállítás ? 's maga az ellenség nem tartaná-e elnynek,
gabonáját, nagy ös/veo; prnzért átereszteni , a' helyett hogy saját pol-

gáraínak , a' kivitel tilahnii által tetemes veszteséget okozzon? K' szerint

valamelyly ország politikai függetlensége, még háború esetében sem
veszélyeztetik az állal , hgki;vésbé is, ha nTnKleii gabona szükségletet
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maga nem állithatja el. Ha pedig csupán gazdászati oldaláról állítjuk

fel a' kérdést, ugy a' gabonának szabad bevitelét csak helyeselni lehet.

Az idegen tartományok általi gabonaszállítás költségei , már magokban

véve is, a' belföldi termelnek, jelentékeny oltalmat biztosítanak. Ha ezen

oltalom mellett is, egy csapat roszabb minség szántóföld fel nem sze-

reltethetik, ugy az, a' felszerelésre nem érdemes, 's munkát és tkét czél-

szerübb, egyéb iparágakra , 's azoknak magasabb jövedelmeit , idegen

gabona bevásárlására fordítani. Csak a' fenébb eladott esetben érdemli

meg valamelyly fóldmivelés , hogy a' külföldi verseny ellen védelmeztes-

sék, akkor t i.ha nagy adóval van terhelve, milylyennel a' külföldi nincs.

Olylyan vám , melyly az adók egyenetlenségét szabályozza, igazolva van

ezen esetben, ha az adót leszállítani belföldön nem lehet. Ha az idegen

olcsó gabonának bevitele megnehezittetik, azon ezélból, hogy a' roszabb

termés földek felszerelése lehetvé tétessék ; ugy a' gabonaár emelkedé-

sével , emelkedni fog, a' jobb minség földek jövedelme és tökebecse.

E' szerint a' bevitel megszorítását, a' földbirtokos érdeke igényli, más

részrl, ezáltal a' dolgozó és vállalkozó érdekei sértetnek; mivel a' föld-

termény felrúgott ára mindkettt nagyobb költségekre kényszeríti ; ne

rúgtathassa fel a' dolgozó, napibérét megfelelleg, helyzete roszabbul;ha

pedig felrugtathatja , a' vállalkozónak nyeresége kevesbül. A' különböz

néposztályok érdekei megliasonlanak , mi a' társasági szerkezet veszélyes

betegségévé válhat. Ha a' napszám , a' gabonabevitel mogszoritása által

felrúg; a' földbirtokos, az üzletvállalkozótól, iparának védelmét, joggal

meg nem tagadhatja, mivel az t. i. a' védelem, az kedvez helyzete

által szükségessé lett. — Alapittassék a' fenálló adóviszonyok szerint ki-

egyenlitö v>ám : azon kérdés támad, valljon az, megállapított vagy a'

gabona árával változó adó legyen-e , olyly módon , hogy a' bevitel meg-
könynyittessék , azaz : a' vám leszállittassék menynyivel magasabbra

hágott a' belföldi ár ; hogy az ellenben megnehezittessék, azaz : a' vám
felemeltessék, menynyivel lejebb szállott az ár. — A' szilárd adó, itt is

ajánlatosnak látszik, mivel az a' gabonakereskedésnek nagyobb biztossá-

got nyújt; -az árhullámzásnak elejét ve ,zi , melylynek szükségesképen

nagy mértékben be kell állani, ha nagy gabonamenynyiség — mihelyt az

ár egy bizonyos pontig leszállott — egyszerre bocsáttatik vásárra; 's

végre, mivel szilárd vám , leginkább megfelel a' kiegyenlítési adó termé-

szetének. Anglia, Francziaország 's a' t. a' változó adót 17 kr. száztólitól

emelik. Bajorország itt is kivétel. — Ha a' gabona szabad ki- és bevi-

telének czélszerüsége el van ismerve, magától értetik, a' belföldi szabad

gabonakereskedés is. Mint a' ki- és beviteli kereskedés, különböz tarto-

mányokban a' felesleget és szükséget kiegyenlíti 's az ártalmas árcsökke-

néseknek elejét veszi, ugy a' bens kereskedésnek is jótékony hatása van.

A' gabonakeresked, megkönynyiti a' termelre nézve, a' termény kelen-

dségét , megkíméli az idt és költséget ; különböz évjárások és vidékek

feleslegét és szükségét kiegyenlíti ; sokat tesz az ár' nagyobb egyforma-

ságára nézve 's használ ezáltal a' termelnek ép ugy, mint a' fogyasztó-

nak. Id- és helyközönkint ugyan — bségkor — felveri a' gabona árát

.a' beszerzés által, de egyszersmind meg is akadályozza az árnak szükség-

kori felrúgását. A' gabonakereskedés azonban ezen jótékony hatássqj
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csak akkor lehet, ha az állam, minden beavatkozástól viszszatartja magát,

minden kényszerít rendszabályok és árszabályozásokról lemond, a' kül-

fóldrei kivitelt is szabadon hagyja. A' nép ugyan a' gabonanyerészked-

ket, mint uzsorásokat bélyegzi, azon nézetbl indulva, hogy gyalázatos

utón a' nyilvános szükséget használják pénzvágyuk kielégítésére. Egy
vagy másik gabonakereskednek , erkölcsi szempontból indulva lehet

sokat szemére lobbantani, de ha az ember cselekvségük hatását nézi,

mint a' társadalom nyilvános jóltevi tnnek fel. Mozdiltassék el a'

gabonakereskedés 's ezáltal növekedjék a' versenyzk száma; szabadit-

tassék meg a' bevitel , szükségtelen kötelékeibl 's ezáltal a' belföldiek

idegen versenynek tétessenek ki — chimiirává válik az egyedáruskodó

árfelszökkentéstli félelem. — A' mi a' gabonapiaczokat illeti, azok meg-
látogatásának könynyebbsége függ ; különösen a' kényszerít szabályok

eltávolításától. A' termelk kényszerítése, hogy gabonaíeleslegeiket csak

nyilvános vásárokon adhassák el
,
jogtalan és czélszertlen is volna. —

A' gabona ára és az ezzel egybefügg nagyobb vagy kisebb könynyüsége,

a' nép számos osztálya szükségleti kielégítésének, mindenkor egyik fgon-
doskodási tárgya volt a' politikának. Az ujabb idkben II. Fridrik tüntette

ki magát gabonapolitikájával, melylynek rendszabályai azonban, a' mai

korhoz nem illenek. A' franczia forradalomban , az élelmiszereknek mes-

terséggel csinált megdrágulása, az agitátorok kezében örömmel fogadott

eszköz volt. A' svéd kormány, alig foglalkozott valamelyly tárgygyal

gyakrabban, mint a' gabona- és pénzügygyei. Angolországban, a' gabona-

vámok fenállása feletti kérdés, a' pártok élénk harezát idézte el, 's vég-

képi eldlése, a' nagy torypárt megszakadásának okává vált, melylynek

alapeleme, a' földaristocratia , saját, csu})án politikai válrokonság által

nyert szövetségeseitl magát elhagyatva látta. (Lásd: Angol gabonatörv.)

— A' gabonadrágaság kérdése, több evek óta, egész Eunipának álló kér-

dése. Német-, Angol-, Francziaországokban , Dániában, Lengyelország-

ban és az orosz kelettengeri tartományokban , hoszszu id óta semmi

kitn aratás nem volt, 's a' növeked népesség, a' kcvesed íoldterniényt

hamarább elfogyasztotta. — Nagy fontosságú dolog volna, ha minden

nép általános gabona szükségletérl pontos kimutatást lehetne készíteni.

A' statistikának jelen állása ezt nem engedi, azért csak körülbelül lhet

szólani. E' szerint a' mérsékelt égöv alatt; egy emberre 5—10 porosz

mér gabona esik. A' gabonaár , mint minden portékának ára , íügg a'

hogytartás és hogykeresés közti viszonytól. A' gabonakereskedés különös

sajátságai, az áru tulajdonságától függenek. A' gabona a legnélkülözhetle-

nebb portéka, 's az ebbcni bség vagy szükség a' fogyasztásra nem lénye-

gesen hat. A' honnan, ha szinte a' gabonaár legállandóbb is, nagy idsza-

kokat vévén figyelembe, (mint például a' nemzeti gazdászattal foglalkozó

teszi , hogy különböz századokban rolativ árát kiszámítsa) ; pillanatra

a' legingadozóbb az; mélyebben száll, és magasabban emelkedik, uúnt

egyéb nélkülözhet tárgyak ára. (Lásd : Necker : Sur la lenislation et le

Cümmcrcc des grains). 1795- és 17i)G-l)an, '/g-szcl kevesebb volt Angliá-

ban az aratás, a' középszámitási termésnél, nfuulamellett az ár, nem egy-

szer , 12— 13 százalék — hanem négyszeres viszonyban en>elkedett. A'

JiOnnan ,
gyakran, csekélyebb aratásból több pénzt vesz bo a' terményz,
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mint egy jó termésbl. Ez általánosságban emiitett elveken kivül meg-
jegyzend, hoo-y a' gabonakereskedés a' legnehezebb és legveszélyesebb

üzletek egyike. Különös hátránya : a' terhes és drága szállítás. Mig a'

gyapot 10— 12 mérföldnyi távolságra a' szállítás által l^,; az ólom, nem
egészen 3 százalékkal drágul, a' gabona ára 25 százalékkal emelkedik 'stb.

Ezenkívül, a' gabona sok veszélynek van kitéve, például a' melegség

által, 's megesik , hogy ha valamelyly speculatio sikerül is , hogy minden
a' szállítás idején-megérkezésétöl függ. Ha Anglia régibb idkben, a'

Fekete- és Közép-tengeren, olyly kevés gabonát vitt be, abban kell az

okát keresni , hogy az üzérek , a' gibraltári úttól féltek. Nem kevésbé

veszélyes, a' gabonaüzérlet szabálytalansága. A' gabonakeresked nem
mindig ismerheti elre eladási piaczát. A' posztókeresked tudhatja,

menynyit szállit évenkint egy vagy más tartományba 's a' szerint ren-

dezheti öszszeköttetéseit ; a' gabonakereskedvel nem igy van a' dolog.

Neki gyorsan kell bevásárolni 's gyakran olylyan helyeken, melylyeknek

viszonyait nem ismeri , a' honnan a' legtöbb veszteségek származnak. —
A' mi a' gabonadrágaságot illeti , a' drágaság vagy mesterséggel elidé-

zett vagy természeti. Az els a' felesleg viszszatartásából áll el, de soha

sem tartós 's ritkán jár veszélylyel. A' természeti drágaságok , a' háborún

kivül, a' rósz termés által származnak. Francziaországban , tiz évre egy

igen rósz , két középszer, öt egyrcmásrai, és két jó aratást számítanak.

E' számítás azonban eltéréseknek van alávetve. Angliának 20 év alatt

1793— 1812 csak három jó aratása volt; hat, középszer és a' többi mind
rósz volt. — Azt lehet mondani, hogy a' hol a' szükséglet, a' legközelebbi

aratásig nagy , a' felesleg pedig kevés , ott a' magas ár nem csak szüksé-

ges, hanem egyszersmind hasznos is; ha rósz kilátás van az aratásra,

még magasabbnak kell az árnak lenni. Olyly státusféríiu tehát, ki az árt,

mesterségesen nyomni akarja, a' helyett , hogy a' szükséglet és a' felesleg

közti viszonyt kedvezbben alakítaná , épen azon értelemben kuruzsló,

mint azon orvos , ki, például , nehéz nyavalyánál a' görcsöket erszakkal

akarja elnyomni. A' leyferinészctesebb és leghathatósabb eszköz a' drága-

ság ellen ; élénk , tökegazdag és értelmes gabonakereskedés. A' nép , ter-

mészetcsen, gyakran mivelt osztályúak is máskint Ítélnek, elttük a'

gabonakeresked mint gabonauzsorás tnik fel, ki egyedüli oka a' drága-

ságnak. Innen a' heves gylölség, a' gabonakereskedés ellen, melyly

minden nyereséget irigyel. Csak a' gabonakereskedés képes a' bséget és

szükséget kiegyenlíteni. Menynyit tesz a' gabonakereskedés az ár ará-

nyosítására, lehet látni Spanyolország példáján, hol a' Medina di Rio

Seco-í vásáron egy fanega búza 1800-ban 28% reált, 1804-ben már 155

reált ért. — Az ár ingadozása, minden portékára nézve, szerencsétlenség,

vagy a' termesztre vagy a' fogyasztóra nézve ; menynyivel inkább áll ez

a' gabonára nézve. ^— Sokan azt hozzák fel (péld. Necker), hogy a' gabona-
kereskedés egyarányositja ugyan a' gabona árát , de egyremásra magas-
bitja is ; mivel nagyszámú közbens személyek napszámát és tökekamat-

jait kell beszámítnia. A' honnan a' 17-ik és 18-ik század több törvény-

hozásai, czélul tzték ki,.a' gabonakereskedés kikerülését, azáltal, hogy
minden fogyasztónak a' termeszttl kellett vásárolnia. Angliában VI.

Eduárd, törvénytelennek nyilatkoztatta a' bevásárlott gabonának isméti
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eladását. Ki ezen törvény ellen cselekedett, karóra, fogságra, javai elkob-

zására büntették. 11. Károly alatt szelídebb ln e' törvény; megengedték,
a' gabonával! üzletet , ngy azonban, hogy csak egy meghatározott olcsó

ár mellett lehessen venni, 's három hónap lefolyása eltt, ugyanazon
vásáron eladni ne lehessen. A' pandekták (L. 6. D. 47. 11.) azon nézete,

hogy tulajdonkép minden gabonakereskedés, uzsora ; feltalálható még ma
is, több országos rendrségi szabályokban és jogkönyvekben. Már Smith
Ádám megmutatta ezen szabályok czéliránytalanságát, melylyek egyene-

sen a' munkafelosztás nagy elvének mondanak ellen. Több irók és kormá-
nyok, belátták a' gabonakereskedés hasznát és fontosságát. 'S valóban

semmivel sem lehet a' gabonakereskedt roszabb embernek tartani,

mint akármelyly más kereskedt vagy iparost. Mindenik a' maga
elnyét keresi 's természetesen igyekszik minél olcsóbban venni és minél

drágábban eladni portékáját. A' természet ugy alkotta az emberi társa-

ságot , hogy annak mindenik tagja, saját szükségeit, anynyival inkább
kielégithesse , menynyivel inkább segítségére van másoknak, szükségeik

kielégítésében. Ki a' legjobb gyárárukat a' legjutányosabban adja, utol-

jára a' leggazdagabb gyáros lesz 'stb. Ez a' nemzetgazdászati kiegyenlí-

tés az önhaszon és közszellem közt. így van öszszeköttetésben a' gabona-
keresked haszna a' közönség szerencséjével. Egyformán érdekökben áll,

hogy mindig a' metjhicuntató gabonaöszveg kerüljön a' placzra. Hogy mi
legyen a' megkívántató, kitnik a' feleslegnek a' pillanatnyi és elrelát-

ható szükséglethezi viszonyából. — Ha a' gabonakereskedk egyetértleg,

az árt mesterséggel felébb rúgtatnák, minden más tökepénzesnek módjá-
ban állana a' nyereségben részt venni 's ezen verseny által az ár ismét

alább szállana; a' tkepénzesek részvételével, a' fogyasztásnak minden
más ágban kevesbülni kellene, ezáltal a' kamatláb egyéb tkehasználat
részérl , épen anynyira nyomatnék, mint a' menynyire a' gabonakeres-

kedés emelte. Ezen szempontból szokás igazolni , drágaság ideje alatt a'

gabonának öszszevásárlását. Minden öszszcvásárlás azon czélból történik,

hogy azt a' keresked ismét eladhassa, 's menynyivel több az öszszegyüj-

tött készlet, anynyival inkább leszáll, kibocsátása által a' gabonának ára.

A' speculans azért vészen, mivel az ár emelkedését várja, azaz: mivel

azon hiszemben van , hogy a' jelenlev fogyasztás tartóssága a' szükséget

növelni fogja. Az eladónak természetesen ellenkez nézete van. Melylyik-

nek van igaza, csak az aratás választja el voltaképen 's a' t.

A' drágaság ellen, közönségesen az álladahni magtárak felállítását

ajánlják a' nemzetgazdászok. Az állam — ugy mondják — b esztendk-
ben szerezzen gabonát, röltesse meg lisztnek 's tartsa viszsza a' drágaság-

idejéig. Ezen eljárásban ketts hasznot látnak, az olcsó árnak emelkedését

jó aratás után, és leszállását a' magas árnak rósz termés után. A' gabona
megrlésiít azért ajánlják, mivel a' lisztet könynyebben és olcsóbban lehet

eltartani mint a' gabonát. kSokan a' n<'mzctgaz(lász(>k közöl megtámadjiik

ezen intézetet, kereskedelmi és politikai oldalról. Azt állítják, hogy a' hol

az ipar általábiin a' miveldés alacsony fokán áll, ott az állam-magtár

megjárja, de egy kifojlett kereskedésnek ártalmára van; ha Uícgszokja a*

tömeg a' státus általi <'lelmezést, követeli azt, mint vfdami jogot 's Hurke

kiíejezéöC szerint, haiapja ;i' kezet, melyly üresen áll. - A' hol ^ubonu-
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magtárak vannak , ott soha sem kell a' készletet a' vásárpiaezon bevásá-
rolni, mivel ez kiszorítja a' magánspeculatiót. A' kormány eléri czélját,

ha megelégszik az eladó készlet szaporításával , mivel ez is eszközli az ár
alábbszállását. Parisban a' legújabb idkig azon törvény volt, hoo-y min-
den párisi péknek a' tartalék-magtárban 20 zsák lisztet kellett készlet
gyanánt tartani. Midn 1828-ban ezen készletek megvizsgáltattak, kivi-

láglott , hogy Paris , e' készlet által csak négy hétre volt ellátva élelmi-
szerrel. Genfben is , hol a' kormány , az élelmezésrl saját magtáraiból
gondoskodott, többször veszély támadt; az államot felelssé tették az ár
felebbszállásaért , mibl nyugtalanság keletkezett. — Megemlítend itt

az úgynevezett raktári rendszer, melyly Ausztriában, Spanyolországban,
Hannoverában 's a' t. van divatban. Ausztria 1788 Cseh- és Morvaorszá-
gokra nézve egy adózási gabona-alapitványt állított. Aratás után minden
földmvelnek bizonyos menynyiségü gabonát kellett adni, melylyet a'

legközelebbi aratásig fentartottak , hogy a' szkölköd népességet azzal

ellássák. 1805 a' sütk azon parancsolatot kapták , hogy mindig 14 napi
lisztkészletet tartsanak magoknál. Mindezen rendszabályok épen olyh'

nyomasztók, mint gyakorlatiatlanok. St jogtalanság is, valamelyly drá-
gaság terhét egyedül csak a' földbirtokosokra hárítani , mint ez a' raktári

rendszer által történik. A' magánkereskedés e' mellett egészen elsllányul.

Hogy drágaság idején a' szegényebb sorsuakat segíteni kell , az termé-
szetes. Szokás a' szükségben levknek, termesztményben adni segitséo-et.

A' pénzbeli segélyezésnek azonban azon elnye van , hogy ha a" szegény
maga veszi élelmét , a' pénzen vett élelmiszerrel takarékosabban bánik,

mint az ajándékozottal. Ha a' drágaság olyly nagy , hogy általa eo-ész

osztályok kihalással fenyegettetnek , az állam nemcsak jogosítva van,

hanem köteles minden eszközöket megkísérteni , tekintet nélkül arra , ha
valljon a' tulajdonjogot sértik-e 's a' közgazdászatnak ellene vannak.
(Róbert Mohi.). Minden tényleges jognak engedni kell, midn az élet

közvetlen fentartásáról van szó ; mert az lázító ostobaság volna, az embe-
rek jöv gazdagulásáról gondoskodni, midn azok nagyrészét éhség miatt

halni engednk. Az egyedüli és hathatós eszköz : minden kéznél lev
élelmiszereknek lefoglalása (természetesen késbbi kármentesítés mellett);

azoknak adagonkénti kiosztása naponkint vagy a' rendrség , vagy az

illet egyének által, egy ezen czélra készült jegy elmutatása mellett. —
Az egyes eszközök között megemlitendk : a' beviteli jutalmak. Angliá-
ban leginkább van szokásban. — Még majd minden drágaságnál a gabo-
nakivitel tilalmával gondoltak a' kormányok magokon segíthetni. A' ki-

vitel tilalmának egy surrogatuma a' kiviteli vám felemelése, melyly rend-
szabályról felébb szólottunk. Régi mentszer a" drágaság ellen, azon italok

gyártásának betiltása, melylyek gabonából készülnek. Ez ellen a' nemzet-
gazdászoknak azon egyoldalú kifogásuk van, hogy az élelmiszerek az

italgyártás által nem kevesittetnek, hanem azokat átváltoztatják más épen
olyly hasznos szükségleti szerekké. — Megemlítend a' drágaság ellen

használt eszközök közül végezetre az úgynevezett Maximum , melyly már
a' római császárok alatt szokásban volt. E' szerint az állam nem csak az

élelmi szerek árát megszabja, hanem a' terményzket is eladásra kény-
szeríti, míg más részrl, a' fogyasztóknak többet nem szabad venni, mint

Ufé. l$m. Tár. III. köt, 35
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a' menynyit szükséglenek. Nem is kell mondani, hogy ezáltal a' drágaság

csak nagyobbodik , 's egy mesterséges éhség származik. — E' tárgy dús

külirodalmából megemlítjük a' következ munkákat. Reituarus : Die

wiehtiwe Frage von der í'reien Aus- und Kintuhr des Getreides. Ilainb.

1771. — Munvhiumsen : Der í'reie Kornhandel , das beste Mittel, um
Mano-el und Theuerung zu verhüten. Hannov. 1772. — Reimarus : Die

Freiheit des Getreidehandels nach der Katur und Geschiciite. Hamburg.

1790. __ Rössifi : Die Thcuerungspolizei, oder historisch-polit. Versueh

über dieTheuenuig und denGewerbewucher 'stb. Leipz. 1802. — Heinse :

Geist und Kritik der neuesten über Theuerung erschienen Schrit'ten.

Zeitz 1806. — tVöWíe : Ueber Ackerbau, Getreidehandel, Kornsperrc

und Landmagazine. Hildesheim 1808. — Gr. Soden : Das idealische

Getreidemagazin. Altenb. 1813. — Hazzi : Betrachtungen über Theue-

runo- und Is'oth der vergang. und gegenw.Zeit. Münch. 1818.— Reuning:

Ueber die Verhinderung des Mangels an Brodgetreide , insbesondere

durch öffentl. Magazinirung. Heidelb. 1847. — Turgot : Lettres sur le

commerce des u-rains. 1770. — Necker : Sur la législation et le commerce

des o-rains. Paris 1775. — Galiani : Analyse de l'ouvrage intitulé : „De

la léo-islation et du commerce des grains." Amsterd. lllb.—Neufchaleau

:

Méraoires sur l'établissement d'un grenier d'abundance ou magazin publi-

que dans chaque canton. 17Ü3. -- Terneaux : Sur les moyens d'assurer

les subsistances de la ville de Paris par l'établissement d'une compagnie

de prévoyance. 1811'. — Say : Lettre á Mr. Terneaux. — Chatillon-

Desbarres: Essai historiijue et critique sur la législation des grains. Paris

1820. Bürke : Thougts and details on scarcity, originally presented

to te R. H. Will. Pitt in Nov. 1795. — Malthtis : An investigation ofthe

cause and its present higli pri(;e of provisions. 1800. — Jacob : Report

on the trade in foreign corn. Lond. 1826. — Second report. 1828. -—

Az olaszok közül irt e' tárgyról : Carracioli, Scrof'ani 'stb. — Sz.

Gábor Áron (l. Erdélyi hadjárat.).

Gaeta 1. Pius (IX.)

Gagerii-csaliul. A' jelenlegi családf : báró Gagern János, (Kristóf,

Ern) szül. Pfalzban, Kleinniedesheim német birodalmi lovagi várban,

jan. 25-kén 1766-ban, Atyja mint iíju Francziaországban szolgált 's 17

éves korában Korbachnál lábát veszité. Els 8 évét, a' szép és termékeny

Alsó-Pfalzban tölte. liCgkorábbi oktatást anyjától, starkenfelsi Laroche

Zsuzsannától nyert. Atyja, ki csupán fegyverviseléshez értett, inkább csak

példájával hatott rá , mclyly a' természetes ész, becsületesség ösvényét

jelölte ki mindenben. Jó barátok ajánlata folytán Wormsba küldetek a'

fiu az ex-jezsuitákhoz. 4 évig járt ott (i. iskolába. Wormsból Zweibrü-

ekenbe, innen Kolmarba, majd aztán 16 éves korában Lipcsébe inent, 's

harmadfél év nndva 18 hónapra (Jöttingába. Mindenütt kitnt (xagern

figyelme és szorgalma által. Mint iróra leginkább hatottak rá Richanlsi)n

érFielding, llume és Montesquieu, Montaignc, Mciners és Ilcrdcr. leg-

kivált pedig Middlcton „Cicero élete" által. Az itju (íagcrnnek ajáidat

tétetek, naussau-wcilburgi kormányhivatalba lépni, núrc ráállott. Mieltt

helvét elloglalná, liéc.sbc ment, hol az udvuri canccUária ügykezelésével

megisuicrkcdutt?. Alig mködvén egy v'vet a' weilburgi kormánynál, már
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is a' nevezett collegíum elnökéül neveztetett ki. A' franezía forradalom
következtében a' Rajna német balpartja Custine által elfoglaltatván —
Gagern egyike volt azon német férfiaknak, kik országuk réáxére a' népjog
's kimélet igényeivel álltak elé. szintesége kedvez viszonyba hozá öt

Custinevel. A' szerencsétlen Mária Antoinette még mindig börtönben
szenvedett. Senkitl sem hallá Gagern, hogy törvényszéki védjéül kinál-

koznék ; tehát magát e' végre fölajánlá. Irt is már a' királynnek,
valamint a' nemzeti conventnek. Azonban a' nap, midn leveleit elküldé,

fogolylyá akarák tenni 's Mainzból Parisba küldeni. Sikerült menekülnie,

de szándékával a' túlparton sem hagyott fel , hanem biztosító levelet

kivánt. Felelet nélkül hagyták. 1794-ben elször lépett fel Gagern mint
iró „Ztiruf eines deutschen Edelmanns an seiue Landsleiíte'^ czimü mun-
kájával. A' francziák elöl nyugati Németország fejdelmei porosz vidékekre

menekültek. így a' nassaui udvar is. Gagern csak késn, midn a' Rajna-
part tartományának többé nem hitt személyesen használhatni, követé az

udvart Eremitage-várba, Baireuth mellett. Itt a' természetnek, családjá-

nak és szemléldéseinek élt. A' franczia eseményeket feszült figyelemmel

kisérte 's várt az alkalomra, midn tevleg léphessen fel. A' vaklármára,

miszerint a' belgák fegyvert fogtak volna, Rajnán túlra sietett a' fran-

cziák elleni fölkelést rendezni. Mlngyárt a' lünevilli béke után valameny-
nyi nassaui ág teljeshatalmu követéül neveztetett ki Parisban. Tevékenyen
járt el küldetésében; a' kitn férfiak közt, kiket Parisban megismert, leg-

felül Napóleon Bonaparte áll, Talleyrand által ki ln Gagern tüntetve.

Parist elhagyva elébbi állomását foglalta el. Midn Austria 1805-ben
augustusban Angliával és Oroszországgal szövetkezett és Praneziaország

a' déli német fejedelmek segélyét keresé, Gagern ismét Parisba utazott.

Talleyrand azon várakozását, miszerint a' nassaui fejedelem, mint több

mások, Francziaorszáo^oal tartand — kereken viszszautasitá. Azonban
a' körülményekkel Nassau sem daczolhatott. 180G. tavaszán ismét Parisba

ment, a' nassau-weilburgi házat fenyeget vészt elhárítandó. A' követ-

kezett politikai események majdan Berlinbe vitték t, továbbá Dresdába,

Posenbe, hol mindenütt a' nassaui 's más német udvarok érdekében
alkudozott a' franczia nagy imperatorral. Midn a' római király született,

ismét Parisban volt. Késbb a' Rajna-partot elhagyva, mint egyszer
német polgár, Austriába költözött. Itt letelepedési szándokához politikai

czélokat is csatolt , de viázszavonultságában legkivált történetírással

foglalkozék. ,,A' németek nemzeti története" els kötetét megirá. Bizalmasb

viszonyba lépett János fherczeggel és Hormayrral. Gagern Schv/eitzban

szándékozott nyugalomban várni el az ügyek kifejlését, azonban Metter-
nich herczeg nyomatékosan arra inté : menne a' muszka-porosz fhadi-
szállásra 's ott adja elé a' dolgok valódi folyamát 's jelentse ki Austria

mielébbi szövetkezendését, Gagern Boroszlóba utazott , hová Kalisból a'

fejedelmek és Stein minister, ki ket folyvást kisérte, szinte haegérkezének.

Stein jól fogadá 's bizalmában részeltcté. Boroszlóban az oraniai herczeg

által ügyei vezetésére hivaték meg. Ez idben Orosz- és Poroszország

északi Németország részére igazgató tanácsot rendeltek , melylynek

ideiglenes elnökéül báró Stein ln kinevezve. Gagern, két elzött fejede-

lem : az oraniai 's a' hesseni v. herczeg, felhatalmazásával ellátva, nem
35 --
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sokára tagja lett az igazgató tanácsnak. Stein ellenére keresztül vitte a'

V. herezeg azonnali viszszatérhetését országába, 's késbb a' lützeni 's

bautzeni harczok után az oranlai hcrczeghez Angliába ment, Hollandiában

létre jött a' íolkelcs. Elén derék férfiak álltak. Ezek Frankfurtba 's

Angliába küldték, bizonytalanok levén az oraniai herezeg holléte felöl.

Gagern ekkor Frankfurtban vala, mint oraniai kormányzó minister.

Hivatalos körén kivül élénken közrehatott Gagern mindenben , mit

elhaladás- és szabadságnak mondunk. Sept. 15-kén 1814-ben Bécsbe

érkezett. April 27 -kén 1815. aláirta fejedelmének a' bécsi szövetséghezi

járulását Napóleon ellen; máj. 31-kén pedig aláirta uralkodója egyességet

a' szövetséges hatalmakkal, minélfogva az, örökös német tartományainak,

a' porosz koronáhozi csatoltatása után Németalföld királyául 's Luxemburg
nagyherczegeül ismertetek el. Bécsbl a' szövetséges hatalmasságokat

Parisba kisérte Gagern ; az ottani congressuson, habár hasztalanul azon

dolgozott , hogy Elsasz viszszakerüljön Németországhoz ; kieszközlé a'

németalföldi királyság öregbUlését , valamint a' remekmüvek viszszaada-

tását is jogszerinti tulajdonosaiknak. A' németalföldi király 1815-ben a'

belga oroszlán lovag-keresztjével ékesité t fel 's 1816-ban a' német

szövetségi gylésre álladalmi tanácsos- és teljhatalmú ministereül, továbbá

Frankfurt szabad városának rendkívüli követéül nevezte ki. E' fontos

hivatás küszöbén ,,ut-törés okáért" privát-emberi minségben irt vala

herezeg Metternich-hez. Ezen iratában határozottan nyilatkozott a' dolgok

állásáról. Roszalta a' császárság mellzését. ,,Miden — úgymond — csak

bonyolodottabb, alaktalanabb, ujabb. A' szerepek nincsenek kiosztva, a'

határok szabatlanok" 'stb. Kijelenté, miként szükség, hogy Metternich

magát szerepébl ,,egy osztrák szerepe- és álláspontjából" kivetkeztesse.

Következ sorok a' német egység szükségét fejtik meg,,Valamint Német-
országban az elégületlen szellemet félnünk nem kell, ugyszinte táplálnunk

sem kell azt. Leginkább pedig szót kell tartani 's ha az elzményekben
megnyugszunk, nyugodjunk meg a' következményekben is". — „Nem
vagyok vak a' rendi alkotmányok hiányai 's veszélyei elismerésében. De
ki nem kerülhetjük azokat ; megvannak Ígérve , óhajtva váratnak 's igé-

nyeltetnek 'stb." Gagern a' szövetségi gylésen magasztos hittel jelent

meg. Gagern-nek nemcsak nationalismusa, de szabadelvüsége is igen ers
szinben tnt fel a' szövetségi gylés szemeiben. Sok egyebet megbocsá-

tottak volna neki, de hogy azt inditványozá, miszerint a' szász-^veinmri

nagyherczegnek a' német szövetség nevében méltányos köszönet nyilvá-

nittassék, mivel az egyike volt ,,az elsknek", kik országukban az igért

rendet helyreállitani hajlandók 's tevékenyek voltak (azaz : országrendi

alkotmányt adott) 's hogy köszönet jelentessék ki mindazon weimari

státus-férfiak- és hatóságoknak , kik e' czéha közrenumkidtak ; továbbá

hogy a' szövetségi aeta l8-ik czikke forogván sznyegen, a' monarchia és

aristokratia mellett a' népek jogát hasoidó hévvel pártolta; hogy a' német

fejedelmeknek souvcrainitássali szeniélyes felruháztatását Napóleon által

ellenzé, 's azt ,,zsarnokká bélyegeztetésnek" keresztelte ; hogy nnigát

demokratának vállá ; hogy több izben nyomatékosan szétlalt fel az ország-

rendi alkotnu'iny behozatala mellett • mindezek gonosz dolgoknak tekin-

tettek. Nyáron 1817-ben a' szünnapok alatt Olaszországba ment (iagern,
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honnan 1818-ban mint szövctscggyülési követ az elnökség által viszsza-

hivatni inditványoztatott. 1825-ben a' hesseni ministeriumhoz intézett

promemoriájában a' nyilvánosság megszüntetését a' németszövetségi

gylés tanácskozmányainál, alapos sérelem tárgyává tette. 1820-ban
rajnai Hessenben, a' pfeddersheimi választó kerületben, az akkor egybe-

hivott els hesseni országgylésre követül választaték. De a' késbbi
országgyléseken is tündöklött jeles eszméi 's ismeretei bségével. Azon
törekedett, hogy a' fö hazafiúi álláspont, a' németség álláspontja, szem ell

ne veszszen. „Haza, nagy haza, nemzetiség, német becsület, tekintély,

öszszefiiggés, er, miveltség, elöhaladás" ezek azon ftárgyak, melylyeket

1832-ben tartott beszédében hatása irányául kijelelt. Azt tartá , raiképen

a' jól értett hazaszeretet azon öntudat ; egy nagy , megáldott 's bensleg
egyesit nemzethez tartozhatni, tagadhatlanul a' legmagasztosabb, leg-

melegebb 's legüdvözitbb érzés a' földön, 's igen szánandó az, ki ennek

hiával van. Ilyly húrt pengetett ugy fiatal, mint vénül kezével. A' látszó-

lagos ellenmondások kulcsa is meg van egyéniségében, melylynek alap-

vonásai : mivelt aristokratismus , német érzelem , vonzalom az angol

kormányformákhoz, személyes kedvesség 's teljes humanitás. Jegyezzünk

még ide nemieket Gagern országrendi mködésébl. Noha maga is a'

kiváltságos osztályhoz tartozott, a' hesseni els országgylésen azönkénytes

áldozat-tétel ama szép szavaival : ,,Pátus, nem fáj !" fordult a' kiváltsá-

gosokhoz. 1830-ban kinyilatkoztatá, miként a' Code civil iránt (melylyet

báró Breidenstein ,,a' forradalom vulcanicus szüleményének" nevezett)

„a' legnagyobb tisztelettel" viseltetik. Ugyanazon évben, ámbár czimerek
közt nevekedett fel , ellene szólt, hogy az uj alkotmányi eskü mellett a'

régi feudális hódolati eskü is megtartassék. Kellemetlenebb viszonyban

állt a' sajtóval. Több hirlap ellen küzdött, st 1830-ban a' sajtószabad-

ságnak is ellene volt , belföldi ügyeket illetleg. Mégis késbb vitte

keresztül, hogy az els kamara kivonatokat közöljön tanácskozásaiból a'

darmstadti lapokban. A' hannoverai királyság nov. 1-sjén 1837-ben

pátens által megszüntetett alkotmányának viszszaállitását illetleg 1839.

tartott beszédében ersen vitatá, miszerint a' rendek illetségéhez tarto-

zik az ezen ügygyeli foglalkozás. Le nem foglalt idejét leginkább irodalmi

munkálódásnak szentelé. A' „Notional geschichte der Deutschen" czim
mvén kivül több politico-philosophiai munkákat *s röpiratokat bocsátott

közre. Legújabb munkái : „Kritik des Völkerrechts". Gyakorlati alkal-

mazással a' jelen idkre (Lipcse, 1840.) és „Allocution an die Nation und

ikre Lenker" (Bécs, 1848). Talentum, gazdag ismeret, sokszerüség, nemes

irány tnnek fel minden dolgozataiban. 1837-ben százados örömünnepén

a' göttingai egyetemnek (1. ezt), melylynek tanítványa volt, megjelent ;

késbb rendes lakhelyén Hornauban , gyermekei- 's virágzó unokáitól

környezve, arany lakadalmát ülé. Báró Gagern Jánosnak 10 gyermeke
született. 1. Fridrik Balduin (1. alább), 2. Károly, született 1796. Weil-

burgban , mint bajor lovassági rnagy Arcis sur Aubenál megsebesült 's

most nyugalmazva van. 3. Amália, szül. 1798-ban Eremitage várban
;

férjnél van báró Breidbach-BÖrresheimnál. 4. Henrik Vilmos Gusztáv

(1. alább). 5. Karolina, szül. Weilburgban 1801., férjnél van báró Bech-

tolsheimnál. 6. Sándor ; 7. Gusztáv ; 8. Luiza, ez 's két elbbi fitestvérei
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meghalaloztak. i). Móricz-, szül. 180tí. AVeilbui'gban
;
jelenleg nassaui

kormánytauácaos Wiesbadcnben. 10. Maximilián, szül. 1810-ben Weil-
burgban. 1829-ben németalíoldi polgári szolgálatba lépett. Miután a'

Belgium elleni harczban mint önkény tes részt vett, 183o-ban viszszatért

az atyai házhoz, hol megházasodott. Késbb a' nassaui külügyek ministe-

riumánál íbglalkozék. Nass;ni és Braunsclnveig részérl 1848-ban a'

szövetséo;! gylésre bizodalmi íérfiunak neveztetett ki. Aztán mint nassaui

követ a' német birodalmi gylésbe jött, 's midn a' központi hatalom

életbe lépett, a' külügyeknél alstátustitkárrá neveztetett ki. Nem sokára

aztán Schlesw ig-Holsteinban jelent meg mint diplomatikai küldött, mind-
azáltal a' viszonyoknál fogva kevés sikerrel.

IK Gaíjei'ii Fridrík tábornok. Oct. 24-kén 1794-ben Weilburgban
született. 10 éves koráig szülitl nvcrt nevelést. Fleg a' classikai

irodalom- 's mathesisben jelesül elkészítve, a' göttingai egyetemet láto-

gatá meg. Szorgalma a' diák-élet mozgalmaiból nem rekeszté t ki, 's a'

másod évi tanfolyamban gyakori párviadal miatt el kellé az egyetemet
hagynia. Ekkor osztrák hadiszolgálatba lépett, az Oroszország elleni had-

járatban részt vn, Minksnél alig menekhetett a' fogság ell. 1813-ban
Schwarzenberg seregében, Gyulay alatt Kulm- Drezda- és Lipcsénél

csatázott. Az 1815. hadjárat bevégeztével, lioszszabbi szabadságra bocsát-

tatás folytán, Henrik testvérével a' heidelbergi egyetemet látogatá meg.
1816. és 1817-ben mindketten egész életökre jelentséggel biró ismeret-

ségeket kötöttek ott. Két év múlva üagern fhadnagy viszszatért n.

alföldi hadi szolgálatához, hol a' tudomány és német hazának egyre hive

maradt. A' táborban sem vált meg az ókor legnagyobb költi- és történet-

íróitól. Ilomert és Sophoklest kiválólag kedvelte 's bellök sokat tudott

könyvnélkül. Thukydides, Ciisar, Tacitus, Sallust szinteh társai valának.

A' németekre nehezedni szokott azon átoktól, hogy n. alföldön soha

egészen otthonossá nem lehetnek : sem menekülhetett, 's gyakran
elmondá (3viddal : Barbarus hic ego sum (piia non intelligor idli. Mind-
azáltal ernyedetlen tevékenységben élt , kivált Gentben , hol a' táborkar

munkálatait több évig yezeté 's fiatalabb tiszteknek a' haditudományokban
felolvasásokat tartott. Osztjzel 1830-ban, Brüssel elvesztése után, weimari

herczeg Bernhard hadtesténél táborkari fnökké ln. A' sereg szomorú
feloszlása alatt, midn abból a' belgák részint viszszaléptek, részint elbo-

csáttattak, majd minden nevezetesebb csatában részt vett, egészen Antwerp
városa határozott bombáztatásaig. 1831. mig herczeg Bernhard a'luxem-

burgi kormányzóságot vitte, meg lnbizva, hogy a' szövetségi gylésen a'

szövetségi terlet ezen részének védrizettel leend njegszállatását eszkö-

zölje. Fáradozásainak sikertelensége igen szomoritá t. Örvendett tehát

midn viszszahivaték az északbrabanti táborba. 1838. saját kívánatára a'

táborkartól sorezredbo, még pedig a' lovassághoz tétetett át : egy drago-

nyos ezredet kapott Deventerben. Következ évben , Sándor n. altoldi

fiatal herczpg Oroszországba utazván, mellé rendeltetett. 1843-bftn nnnt
c/rcdes egyszersmind a' lovasság dandár-parancsnokává, következ évben
pedig táboraokkii \s a'kiníly szárnysegédévé ln és mint ilylyen kiddetést

kiipott Keletindiába; a' trópusok alatti hároni évi tartózkixlása közben nem
csak a' jávai öcrcget 's ersségeket kclic szemügyre \ciniii" 's a'gyarmutok
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legnevezetesebb katonai kérdéseiben jelentést tennie : hanem a' sumatrai

uj birtokokat is, hasonló czél végett, járatlan ösvényeken kellett beutaznia.

Haza-utjában meglátogatá Angol-Indiát Ceylontól Kalkuttáig 's a' Gan-
gesen fel Himalayának minden általa csodált katonai telepitvényeit az

angoloknak, 's végre Bombayn 's Egyiptomon át 1847. Haagba érkezett.

Hazajvén nem sokára a' székváros kormányzójául's Hollandia tartomá-

nyi parancsnokául neveztetek ki 's ez állásában politikai belátásánál's igaz-

ságszereteténél íogva nem csak a' fejedelem bizalmát érdemié ki, hanem
miután a' fvárosi nemzetrség önkényt parancsa alá gyülekezett, barátja

lett minden nemesebb érzelm polgárnak. A' béke helyreálltával rövid sza-

badságot kért hazájába mehetni, hol azalatt a'franczia események befolyása

a' dolgok alakját egészen megváltoztatá. Délkeleti Németországban 's kivált

Badenben fenyeget jellemet öltött a' mozgalom. A' badeni kormány szemeit

Garrern Fridrikre vetette, ki habár n. alföldi állásánál fogva másholi állandó

mködést nem köthetett öszsze, mindazáltal számolhatni vélt fejedelme jóvá-

hagyására, midn rövid de határozott hadiszolgálat által hazájában a' békét

helyreállitani 's az anarchiát elhárítani törekedett. Nehéz állást vállalt.

Körüle olyly sereg és tisztek gyltek, kiket elébb személyesen nem ismert.

Irányában sajátszer ellenséget talált. Maga felett olyly kormányhatalmat,

melyly az ellenséget lehetleg kiméltetni akarta. Gagern nagy részint

legyzte ezen nehézségeket. Hire tiszteletgerjesztleg járt eltte. Hiány-
zott a' kisszer vetély, nem hiányzott a' fegyelem. Polgári ruhát viselt.

Mint fparancsnok jobban kitette magát a' veszélynek mint kellett volna.

—A' körülményeken, mik 1848 Gagern halálát követék, még mindig sr
fátyol lebeg. Stephani kormánytanácsos jelentése szerint , ki a' seregekhez

polgári biztosul vala rendelve, 1848. april 20-kán reggeli 3 órakor egy
hesseni zászlóalj, a' badeni testrezredbl egy zászlóalj, szinte egy zászló-

alj a' badeni második ezredbl és két század dragonyos ágyukkal Schlien-

genbl Kandern felé indultak. Kandernnál tudomásukra jött, hogy az

insurgensek e várost megszállva tartják. A' hegyek közé értünk — így
irá Kinkeldey jelentését — hol a' lázadók a' scheidecki szorosnál felálliták

két ágyúikat — mintegy 1200-an lehettek. Nyugalommal haladtunk el,

Gagern tábornok a' sereg élén ment. A' lázadók a' tábornokot hivták el,

ki azonnal közeledett 's erélyes szavakkal inté ket : hagynának fel

vállalatukkal. A' lázadók azon kiáltással üdvözlnek bennünket : Jertek

testvérek, német testvéreink a' szabadság zászlója alá ! 'S ilyly felhívá-

sokkal mindinkább közelitének elcsapatunkhoz. Gagern néhány lépésnyire

viszszavonult 's lovára ült, de e' pillanatban megszólalt a' két kis ágyú 's

a' fegyverek sokasága, minek következtében az ell állók lezuzattak 's

ugyan ekkor esett el Gagern tábornok, három golyótól találva. A' „Baseler

Intelligenzblatt" ugy irá le ezen eseményt, hogy a' tábornok inasával

együtt azon pillanatban lövetett le, midn Hecker-re\ szólott. Ezen czikk

ellen felszólalt Hecker, Willmann és Schöninger. Azt álliták, hogy midn
a' tábornok Heckerrel röviden szólott volna, a' párbeszéd után mindenik
viszszatért seregéhez 's a' republikánusok követtetve a' royalistáktól

Schlechtenhau tetejére vonultak, hol állomást foglalva várták a' sorkato-

nákat, kiket e' kiáltással „Ne folyjon polgár-vér, éljen a' szabadság,

lépjetek sorainkba !" fogadának. Ekkor fejlett ki a' csata, elször a' roy-
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alisták tüzeltek 's csak aztán a' republikánusok, mire Gagern elesett.

— Pjz esemény az egész német hazában nagy megindulástokozott. Frank-
furtban az ötvenek bizottmányának elnöke akkép tévé jelentését ,,bogy
Gagern tábornok, kit parlaraentirozásra hivtak fel 's ki e' végett Hecker
csapatához 15 lépésnyire közeledett, azon pillanatban, midn a' csapatnak
hátat tbrditott, három golyótól átfúrva esett el". A' gylés végén Sted-
mann felhivá a' gyülekezetet, hogy a' részvét jeleihez csatolják ,,az iszony

legbensbb nyilatkozatát azon csoport iránt, ki Gagernt orozva gyilkolá

meg" Késbb Hecker még egyszer 's elébbi nyilatkozatához következté-
sen, adá elé a' tényt, melyly öszszevetve a' hesseni els zászlóalj tiszti-

karának nyilatkozatával 's a' csatában jelen volt több szemtanú vallomá-
saival, a' részrehajlatlan birálót azon nézetben erösité meg, miként elször
az insurgensek lttek 's Gagern e' lövések következtében bukott el. Az
nem mondható, hogy ama lövések orozva, avvagy a' hadi törvénynyel
ellenkezleg történtek. Mert egyezleg állíttatik, miként lovon ült már
a' tábornok, midn a' golyók találták ; kardja is ki volt már vonva 's

arczczal a' republikánusok felé fordulva : támadásra vezényelt.

ill. Ga^ei'u Henrik, a' német nemzetgylés elnöke, aug. 20-kán
1799-ben a' baireuthi várban született. O is a' katonai pályára vala

szánva. 1812-tl 14-ig a' müncheni katona-iskolában tanult. Az els
párisi béke után, minthogy a' nyugalom hoszszabb idre biztosítva látszók,

szándoka volt a' katonai pályával felhagy va, magát polgári állásra képezni
ki. Alig kelt határozata, midn Napóleon Elbából viszszatérvén, Német-
ország ujolag Francziaország ellen készült. Nassaui szolgálatba lépett

tehát, hol katonai képzettségénél fogva, tiszt ln. Még 16 éves sem volt,

midn Waterloonál harczolva, könynyü sebet kapott. Bevégzett hadjárat

után viszszatért a' tudományokhoz. 1816-tól kezdve Heidelberg-, Göt-
tinga- és Jénában tanult. E' helyeken az ismeretes ,,Burschenschaft"

alakításán is buzgólkodott. Jénából Schweitzba ment, hol 1819. és

1820-ban Genfben folytatá tanulmányait. 1820-ban Gieszenben exament
tett, 1821-ben Lorschban törvényszéki ülnökké ln. Mint ilylyen a' bel-

és igazságügy ministerium titkári hivatalához Darmstadtba segédül hivat-

ván : számára jelentékeny hatáskör nyilt. De alkalmasint elvei megrzése
iniatt e' körbl nem sokára vlszszavonult. 1824-ben kormányülnökké,
1829-ben dn Thil báró alatt kormánytanácsossá lett. Ez idkorba esik

els irói fellépése.—Országgylési követ A'i/(/í?r, 1826— 27-ben azon indít-

ványt íevé, miszerint a' rendek jjenek ugyan öszsze, szokás szerint

minden három évben, hanem felváltva egyszer financz, máskor törvény-

hozó országgylést képezzenek, hogy így a' budget megajánlása ezentúl

nem három, hanem 6 évre történjék. Ez indítvány ellen irt Gagern c^^y

kis röpiratot, mclylyben megmutatja, hogy a' rendi jogok öszvege lénye-

ges csonkulást szenvedne 's a' rendi alkotmány értéke alá szállíttat-

nék ha amaz indítvány foganatba lépnc% Röpirata határozott s lelkes

tartalommal bírt , benne Montesquieu 's az angol alkotmány emel-

tetek ki. Az 1829— 1830-diki hesseni országgylés élénkebb volt mint

az clébbiek. Az I8o0-(lik év utóhatása nu'g crsebben feltnt az

1832-dikí választásuknál. A' lorschi választókerület, lu)l (íagern koráb-

ban ti.-iztviscl volt, t kMic ké[)vlscliijcl. .V l\ö/."'^:'/gatási liuto-
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ságnak ugyanazon évben bekövetkezett uj szervezésénél a' bel- és igaz-

ságügyministeriumnál ellenri hivatalnokká léptettetett elé, kormány-

tanácsosi czimmel. A' kamrában az els financzbizottmány tagja- és

elnökévé Ion. Itt 's a' következ országrendi tanácskozmányoknál általán az

ellenzékhez tartozott, de nem korlátlanul. Állása meggyzdésébl folyt

ki, minélfogva némelyly kérdésnél a' kormányrészen volt. Ellenben a'

sajtó-viszonyok , a' birói állás függetlensége , a' kérelmi jog 'stb. benne

mindig védjökre találtak. Egyik javaslat alkalmával ekkép nyilatkozott :

„Én azok véleményéhez csatlakozom , kik a' szövetséget nagy- és ertel-

jesnek óhajtják. Én részemrl még mieltt hesseni lettem volna, már
németnek tartottam magamat 's azon érzet, hogy mindenekeltt német

vagyok, soha el nem fog hagyni, éljek bár akármilyly alárendelt statusjogi

viszonyokban". Az ellenzék több tagjával a' vámegyesület számadásainak

elterjesztését sürgette, erteljesen szólt a' nyilvánosság, esküttszékek és

közvádlók mellett. Javaslatot terjeszte elé a' hivatalhatósági viszsza-

élésekre, valamint az alkotmánylevél 33. czikkénekaz illet minister általi

megsértésére nézve. Financz-kérdéseknél sem volt kevésbé szabadelv.

Nov. 2-kán 1833. feloszlattatok az országgylés, mit egyéb rendszabályok

is követének, jelesül azon státushivatalnokok, kik az ellenzékhez tartoztak

's nem valának egyszersmind birói állásban — nyugalmaztatást nyertek.

Gagernt szinte e' sors éré, 's ezenkívül a' kamaráskulcs is viszszavétetett

tle. Noha jelentékeny birtok hiával volt, mindazáltal a' rendszabály után

néhány nappal bucsut vn, a' nélkül hogy szolgálat nélkül fizetést fogadna

el, 's a' Rajna mellé Niersteinba ment, Wernher barátjánál a' gazdászatot

elméletileg 's gyakorlatilag betanulandó. Hogy a' választási census a'

kamarába juthatását ne akadályozza, habár áldozattal, fekv birtok szer-

zésére adta magát. A' lorschi v. kerület ismét képviseléül választá t.

Az ülés megnyitása után ismét tagja és elnöke ln az els választmány-

nak. A' trónbeszédre következ válasz forogván sznyegen magát a'

feloszlatott rendi-gyülés többsége ,,mélyen sértett" tagjának nevezte.

Személyes szabadság, alkotmányszerü részvéte az ország rendéinek a'

törvényhozásban, ministeri felelsség, sajtószabadság a' küzdirány lénye-

ges pontjaiul szolgáltak. Ezek a' kamarában vihart idéztek elé. Késbb
pedig a' választási kérdés. Gagern ezen és hasonló alkalmaknál hü 's

következetes maradt magához.—E' közben többszemélyes súrlódás kelet-

kezett, a' legnevezetesb dr. Linde titkos tanácsossal. Ennek irányában

Gagern ,,megvetését" nyilvánosan kijelenté. A' polgári költségvetés

alkalmával a' külviszonyok költséges volta felli panaszok merültek fel.

Gagern , midn erre vonatkozólag nyilatkoznék, azon eltte kívánatos

szempontra támaszkodott, hogy a' fejld Németország statusok szövet-

ségébl szövetségi statussá (Staatenbund— Bnndesstaat) alakuland át és

hogy Hessennek, mint a' szövetségi status egy részének , külviszonyai

nincsenek is — olyly nézet, nielyly 15 évvel késbb csakugyan életbe

lépett. Majd ismét egy katastropha került fel. Egy inditvány tárgyalá-

sánál Gagern egy „párt" fell szólt , melyly Hessenben a' közdolgokat

vezeti, 's azt tévé hozzá, hogy ,,Ezen párt, melyly az alkotmányos elvet

nem érti 's melylynek némelyly tagjai ellátszanak feledni, mi a' jog" 'stb.

A' jelenlev kormánybiztos, Knapp titkos tanácsos, azt kérdezé szólótól

:
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mit ért ama kitétel alatt „párt" ? Gagern válaszul adá : miszerint azalatt
ama pártot érti melyly kiválólag Knapp titkos tanácsos ur által képvi-
seltetik. Ekkor Knapp, Gagern rendre utasitását kérte; az elnök ellenben
felhivá t : fejtené ki közelebbrl nyilatkozatát. Gagern úgymond :

,,0 azt hiszi, a' „párt" kitétel nem jelent mást, mint valamelyly vélemény-
hezi csatlakozást, 's a' kamara nem fogja tagadhatni, hogy Knapp titkos
tanácsos más vélemény mint 's következleg amaz, más párthoz is

tartozik. Sértés azonban e' kitételben nem rejlik". Az elnök kimondá,
miszerint e' nyilatkozat után a' rendreutasitás oka elenyészik. De a' kor-
mánybiztosok 's több tagja a' kamarának más véleményen voltak. Haszta-
lanul ügyekvék Gagern ket kiengesztelni. Elhagyák a' gylés-termet.
Annak isméti vitatása után : valljon Gagern rendre utasittassék-e? 20 szó-
val 14: ellen gyzött a' ,,nem"; maga az elnök is nem-mel szavazott. Másnap
oct.25. 1834. féloszlattatott a' kamara.— Hessen nagyherczegség nyilvános
életében e' feloszlatással válópont állott be. Felülrl minden elkövettetett,

hogy az uj kamarábana'ministeriálispártnagy többségben legyen. Gagern
ismét, még pedig két helyütt ln követül választva. Azonban valami jelen-

téktelen formahiány végett alkalmat nyert a' kamara , t eleinte meg nem
hivni, 's midn szavazattöbbség meghivatott, már a' választmányok ki

valának nevezve 's az adresse-vita bevégeztetett. Gagern noha ez úttal

nem választmányi tag, midn Darmstadtban jelen volt, buzgó részt vett

a' tanácskozmányokban. E' közben elébbi elveihez egyre hü maradt. 1836.
jun.30-kán bekövetkezett az országgylés vége. Ezzel Gagern országrendi
mködése is hoszszabb idre bezárult. Mindent tett, mit a körülmények
's a' kis kör, melylyben mozgott, engedének. Szilárd nemes természete,

meszszeható szabad tekintete, német lénye minden törekvéseibl kisugár-

zottak. Némelyly doctrinákat illetleg a' legelhatározottabb ellenzéket

képviselte, mint például : az adómegtagadási jog tárgyában. (31ylykori

méltó haragjában élesen és kimélet nélkül szólt. A' kormány által elter-

jesztett több rend törvényjavaslatot ,,kicsiségeknek, valódi lappaliák-

nak" nevezett ; szólott ,,azok nyomorúságos philisterségérl, kik fölega'

kisebb német statusokban, a' dolgok élén állanak". Mindezen drastikus-

ságai daczára azonban tagadhatatlan, hogy születése- neveltetése- "s

késbb kötött viszonyainál fogva az aristokratismus elvei felé hajlott.

Mindamellett személyisége, meggyzdése, derék lelkülete 's átható ereje

épen olyly buzgó tisztelkre talált a' kis országgylési teremben, mint

késbb Pál templomában. Az 1835— 3()-ki országgylésére nem akarta,

hogy követül választassék. Ezt hogy elérhesse, csökkentenie kellé adózási

öszszogét, mit jószágcladással eszközölt. Atyja^ monsheimi birtokát bérié

ki, hol derékul vitt G:azdasá«r<íal fojílalkozék. Evek óta, özveiívséjiben élt.

Vonzalmat érezvén egy freinsheimi birtokos lányához, ezt nül véve "s

azóta két íiu 's két leány atyjává ln. Csalatkoznék, ki azt hinné , hogy
Gagern ez idben a' nyilvános életrl teljesen lemondotf. De hogy nyil-

vánosan sikerrel hathasson , némi befolyásra kellé szert tennie rajnai

Hessenben, n»i nem éj)eii könvnyii volt. lS37-ben a' rajna-hessoni gazda-

sági egyesület elnökéül akarta váhusztaiii (it , azonban báró Liehteidterg

által az elnökségtl elüttetéK. 1845-ben Lielitenberg halála után csak-

ugyan az cgyhít elnökévé lett. — 184()-ban kezdiltek a* mozgalmuk
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rajnai Hessenben a' tervezett uj törvényhozás ellen. Gagern szinte csat-

lakozott a' mozgalomhoz 's egy ilyly czélu gyülekezetben 1846-ban
elnökölt. Az országgylés megnyílt 's Worms városa követe 1846-ik év

végével meghalálozván , helyébe wormsi követül választaték. Február

18-kán 1847-ben, 11 év óta elször hallata ismét szavát Gagern. Ez
idtl fogva gyakrabban emelt szót, mi által uj életet hozott a' kamarába.

Alkalma nyilt Gagernek a' sajtóviszonyokról bvebben nyilatkoznia, mi

közben különösen megjegyzé, miként a' hesseni v. herczegség sajtóviszo-

nyain kivül, ezen viszonyok sehol sem olyly gyalázatosak, mint Hessen
nagyherczegségben. De legnagyobb zajt csinált magában a' kamarában is

ilyly cziniü munkája : „Jogi nyomozás a' Raj na- hesseni tartomány szá-

mára fölségileg adott jogi alkotmány biztositékának tartalma és miben
léte felöl, a' statusalkotmány 103-ik czikkének valósitásánál". K' munka
kéziratban elször a' wormsi kerületi tanácsosi hatóságnak volt censurázás

végett beadva ; a' hatóság megtagadá kinyomatását , mire Gagern eltö-

kélte magát censurálatlanul adni ki munkáját. Ezen munka, több ers
kitétel végett, botránykövül szolgált. A' második kamara 21 tagja néhány
pont által sértve érezte magát, 's épen azért a' kamara elnökéhez iratot

intézett, melylyben azon pontok ,,legalább is alaptalan 's csak a' szerzt
lealázó gyalázkodásoknak" mondatnak , 's ezen nyilatkozat a' kamara
levéltárába letétetni kéretik. E' tárgyban levelezés támadt Gagern és az

elnök közt, de a' dolog kettejök közt nem lett elsimitva. Június 1-söjén

1847-ben az ügy a' második kamarában zsúfolt karzatok eltt sznyegre
került. Azonban a' tanácskozmány tulajdonképeni határozat nélkül vég-

zdött. 1847-ki december végéig többnyire Monsheimban tölte idejét.

A' közelg országgylésre három helyütt választatok el. A' lorschi követ-

séget elébe tette a' más kettnek. 1847. decemb. közepén megnyittatott

az uj országgylés. Gagern a' második kamara elnökjeleltje közt állt, de
minthogy csak az ellenzék szavazott rá — elesett. Mindazáltal bejött a'

financzválasztmányba 's ennek elnöke lett. — Basserman február 12-kén
1848. a' badeni kamarában indítványt tett , miszerint a' német rendi

kamarák a' szövetségi gylésen képviselve legyenek. A' gyors változás

folytán, melyly e' közben Németország és Európában keletkezett idsze-
rintinek látszók , hogy mi a' bassermanni indítványból elmaradt, az uj

körülményekhez képest, liozzáadassék. Nem mulasztá ezt el Gagern néhány
baráttal szövetkezve. Az indítvány , melyly Gagern tollából folyt, azt

czélozá, miszerint a' statuskormány a' szövetségi gylésen 's ezenkívül is,

alkalmas utón és haladék nélkül oda mködjék : „hogy ilyly sürget körül-
mények közt 's meddig ezek tartanának 1) Németország bel- és kül-
biztosságának védelmi gondja, jelesül a' Iplgyek, hadsereg 's nép-
felfegyverzés vezetése egy olyly kabinet kezeibe tétessék, melylynek
ministerei Németország ideiglenes fejének 's a' nemzetnek felelssé o-ael

tartozzanak ; 2) Nemetország ideiglenes feje, a' törvényhozást és adóz-
tatást, öszhangzásban a' fejedelmek és a' nép külön tanácsaival, a' kép-
viseleti rendszer lényeges formái szerint gyakorolja és hogy a' nemzet
képviseli öszszehivása egy idben történjék a' szövetség fejének kine-

veztetésével." Az ezután következett kamarai tanácskozmányoknál
1848-diki február végén 's martius elején a' mérséklettebb formákhoz
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tartotta magát Gagern. Emiitett inditványa a' bizottmány martius 2-ki

jelentésében pártoltaték. Martius 4-kén érkezett viszsza Münchenbl a'

várva várt örökös nagyherczeg. Martius 5-kén Gagern a' második
kamara tr)bb tagjával Ileidelbergbe utazott, hogy ott nagyobb számuakkal
tanácskozzék az uj alkotmány alapjául felveend elvek és a' késbb olyly

ismeretessé vált elöparlament egybehivása végetti felhivás fell. Azon
nap, testvérei, Károly fia 's ennek neje ösztönz tanácsára elhatározá az

uralkodó fherczeg az örökös naoryherczeffet uralkodótársaul fogadni 's az

egész kormányzást kezeire bizni. Ugyanekkor Darmstadt város községi
elöljárósága a' napi renden lev kivánatok adreszét nyujtá be az örökös

nagyherczegnek. 'S midn Gagern megérkezett , fogadtatásakor az id
nagy eszméiért lángoló lelkesedés teljes mértékben tört ki. Gagern a'

tömeg ell egy oldalutczán menekült. Még az nap kés estve az örökös

nagyherczeghez hivaték , Gagern a' bel- és külügyek rainisterévé Ion 's

egyszersmind ministerelnök. Az addigi igazgató minister du Thil, gyönge
lévén állását el nem akarni hagyni , megkapá a' nyugalmazási rendeletet

nem kivánva is. Az éj a' hiressé lett martius 6-ki rendelmény szerkezté-

sével telt el. Szivélyessége és nyiltsága által közhatást idéze az elé.

Alkotmányos elvekbl szve , els volt komoly tekintettel a' szövetségi

alkotmányra. Midn martius 24-kén a' kamara emiitett nevezetes rendel-

vényét vette tanácskozás alá, mint minister is következetesen és hévvel
pártolta azt 's kijelenté, miszerint az egész életének politikai meggyz-
dését foglalja magában. Kijelenté azon hitét is, miszerint a' monarchiái

statusforma Németország politikai és társalmi kellékeinek legmegfelelbb,
's miszerint a' politikai egységnek a' szabadságra kell épittetnie , hanem
hogy Németországnak okvetlen a' respublika 's a' respublikái sympathiák
felé kell hajlania, ha az alkotmányos monarchiái szerkezetben nem találja

fel azon támaszt, melylyet e' szerkezet olyly sok tapasztalat bizonysága
szerint nyújtani képes. Kifejté továbbá a' két nagy hatalmasság : Austria

és Poroszország dualismusát, 's eléadá az okokat, melylyek Poroszország
hegemóniája mellett szólanak, feltéve, hogy határozottan alkotmányos
ösvényt követend. Aztán a' heidelbergi gyülekezetre 's azon lépésekre

tért át, miket Hessen egyesülten Nassauval, a' német alkotmány ujjú

öntetése körül, több déli német kormánynál tett. A' kamara egyhangúlag
elhatározá, mikép az inditványt a' belügyminister nyilatkozata folytán

mint elintézettet tekinti. Még azon nap újra kitüntette Poroszország
iránti elszeretetét, midn Mainz városnak mint szövetségi várnak viszo-

nyáról folyt a' tanácskozmány. Belle nem szól, megjcgyzé, személyek
iránti sympathia, hanem szól az egészséges politika. A' külre vonatkozó
ügyeken, az elöparlament bevezetésén és a' többi német statu*!okkali

értekezleteken kivül — raa<xok a' belüjrvek sok numkát és fáradsáíjot

okoztak az uj ministernek. Akkor vállalta fél hivatalát muln az ország
nagy része mozgásban volt. Legzajosabb jelenetek azonban Odonwaldeban
merültek fel. (Jagern Eiijenbrodt barátját kiildc oda, a' mellett proclama-
mátiót bocsátott ki, melylyben mind a' két kamarában tett nyilatkozatára

emlékezteté az odenwaldeiakat , ininéHbgva a' kormány törekvése leend

cgyetértleg a' rendekkel, minden hbéri terheket uícgszüntetni, egyes

osztályok kiváltságait elenyésztctni 's a' tl>rvény eltt a' status niinden
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lakosát egyenlsíteni. Roszalta pedig a' követett ösvényt , t. i. az enged-
mények kierszakolását. Hasonló proclaraátiót intézett a' fels hesseni-

ekhez. Mind kettnek kedvez sikere lett. Martius végével az örökös

nagyherczeget Mainzból Wormsba kisérte , hol szives lelkesüléssel

fogadtatának. Mindamellett a' többé-kevésbé alapos ócsárlók sem marad-
tak el. De kétségkívül túl mentek az ócsárlásban olyly lapok , melylyek
Gagern szándékait tényileg gyanusiták. — Martius 30-kán 1848. Frank-
furtban jelent meg Gagern, mint az elparlament tagja 's a' pályaudvarba

gyülekezett nagy tömeg által zajos örömmel üdvözöltetett. A' fontosabb

tanácskozmányokban részt vn 's gyakran liatározólag. így azon fontos

kérdésnél : Valljon az elparlament állandónak nyivánitsa-e magát ? —
A' birodalmi gylésre a' hesseni nagyherczegség két v. kerületében

választaték meg követül. Azon kerület követségét vállalta el, melyly

elébbi országrendi v. kerületét magában foglalá. Ez idben történt

Fridrik testvére halála. Ennek hirét a' keseredett szülknek megvinni,

magának tartotta fel . Május 18-kán nyittatok meg majnai Frankfurtban

a' birodalmi gylés. Gagern, daczára annak, hogy egy német herczeg

ministere, mi állását minden esetre kényessé tévé — Május 19-kén 397
szavazatból 305 szavazattal elnökké választatott. Székét elfoglalván

ünnepélyesen igére ,,az egész német nemzet eltt, hogy a' nép érdekei

eltte mindenek felett szentek lesznek, mindaddig, mig csak egy csepp

vér foly ereiben" minthogy a' ház elleges szabályai minden hónapban uj

elnökválasztást rendelnek, maj. 31-kén az uj választás alkalmával 518
szavazatból 499 szóval ismét Gagern lett elnök. Ez idban az örökös

nagyherczeghez elbocsáttatásaért is folyamodott, mit tiszteletteljes szavak

kíséretében meg is nyert. Elnöki állásánál fogva a' tanácskozmányokban
nem vett rendszerint részt, mi pártja részérl veszteségnek tekintetek.

De valamint ennek, ugy minden más pártárnyéklatnak hasznos szolgálatot

tn pártatlansága- és a' vitának imposant személyessége által támogatott

czélszerü vezetésével. Szívesen vitte az engesztelés a' közvetítés szerepét

;

általában mérsékelt hangon nyilatkozók 's csak egyszer, midn Radowitz
képvisel eladását a' karzatról fütyülés szakította meg, lobbant fel benne
a' régi láng : ,,gyermekes csínnak" nevezvén a' kihágást. A' megbántott
karzat macskazenével akart boszut állani , egyikén a' legközelebbi esték-

nek. De a' szándok meglön gátolva 's fényes fáklyazene jött a' boszú
helyébe. A' baloldalról kellé ugyan megtámadásokat állania ki, de nyilt éa

nemes lelkületén a' gyanú homálya szétoszlott. Akadályoztatása esetében

az alelnök Soiron pótolta helyét, de gyakran, midn ez az elemeket

fékezni nem tudá, maga a' baloldal is Gagern mködését ohajtá viszsza.

A* 24-ik júniusi nevezetes vitában is részt vett. Az ideiglenes közép-
ponti hatalom 's annak minségérl már 4 nap óta folyt a' tanácskozás.

A' kormányok befolyása ama középponti hatalom választásánál forgott

sznyegen. Az volt a' kérdés : valljon a' kijelölés a' kormányok által

történjék-e vagy sem ; valljon a' megteremtett középponti hatalom : a'

birodalmi kormányzó végre hajtsa-e a' gylés végzéseit ; valljon a' felels

ministerekkel környezett középponti hatalom a' felelsségtl ment
legyen-e ? — Gagern ezen kérdésekre eladása végén felelt. Szerinte, az

alkotmányozó nemzetgylésnek a' nép által ráruházott souverain jellé-
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ménéi fogva , magának kell a' középponti hatalmat megteremtenie !

Továbbá kifejtett nézete szerint, a' középponti hatóság egy felels mlni-

sterekkel környezett birodalmi kormányzóra bizassék. A' nélkül hogy
nevet említene, János fölierczeg megválasztását legczélszeriibb és leg-

szükségesebbnek jelelte ki, nem mert herczeg, hanem ámbár herczeg.

Beszédét tapsvihar követé : a' gylés és karzat részérl egylránt. És e'

beszéd irányadó 's eredményes lön. Anynyira haladtak a' tanácskozások,

hogy jul. 29-kén a' birodalmi kormányzó megválasztatása kerülne fel.

Ekkor az elnök következleg szólt : ,, Eljött az óra, midn a' német nép
századok lefolyása óta elször van ismét hivatva, hogy öszszes ügyeire

nézve kormányt teremtsen magának 's hogy e' kormány -élére egy ft
állítson. Ez által Németország egysége, melyly eddig csak öntudatunkban
rejlett, valóságos ténynyé lesz, ml a' világba lép"' 'stb. János foherczeg

után Gagern-re legtöbb szavazat esett, jelesül : 52 — Itzstelnra : 32.

Gagern harmadszor 's negyedszer is (j un. és jul. végével) meg Ion a'*-

gylés elnökéül választva. Méltán elmondhatta magáról negyedszeri

keköszönt beszédében : ,,Nincs dicsvágya, melylynek egyéb czélja lenne,

mint hogy hazájának használhasson". iSenkl e' szavait meg nem czáfol-

hatta. Mert valamint hesseni ministeri állását egy tisztes, de kétes helyzet

miatt adta fel, épen ugy megmaradt e' helyzeténél, midn János foherczeg

uj kabinetje élirc nyitva állt eltte az út. — (Részletesben 1. Német-
parlament). —
Mint parlamenti elnök , csaknem osztatlanul birá a' pártok bizalmát,

miket páratlan uralkodói szellemével féken tuda tartani. 'S e' mellett f
tényezk voltak : erkölcsi fensége 's férfiul méltósága , ralk minden moz-
dulataiból élénken kitntek. A' viták vezetésében pártember volt, de nem
anynyira politikai, mint inkább erkölcsi tekintetben. Egy vélemény iránt

sem fordult utálattal 's tiszteié az ellennek bármi eltér útjait: de midn

^

szándékos hamisítást, alattomosságot, köznapiságot látott, akkor elveszte*

mérsékeltsége nyugalmát. Ha aljasságot látott — jött legyen az bármi
oldalról — G. azonnal elfelejté a' hivatalával járó formális higgadtságot;

személyes megbotránykozás szállott arczára , hangjába 's tekintetébe 's

ajkán az Ítélet kérlclhetlen elitéltetéssé változott. 'S a' harag , melyly

merészen elálló homlokú , borzas szemöldök 's elszánt ajkú arczát szé-

plté llylyenkor, ellenállhatlan hatalommal bírt még azoknál is, kik külön-

ben pártgyülölettel fordulának feléje. Ezeket mondhatni általánosan par-

lamenti elnökségérl. — 1848-dlkl dec. 18-kán mint az újonnan alakult

birodalmi mlnlsterium elnöke hirdeté ki ennek programmját. (í. mialste-

riumát 1840-diki május Ili-kán, midn már a' német birodalmi ügyek 's

különösen a' birodalmi kormány napjai meg valának számlálva , Grarell

(1. ezt) mlnisteriuma válta fel. A' német parlamentbl , melylynek tagjai

már eddig is rendkívül megfogytak , 78 elvtársaival együtt — mintiín

ugy hívék, hogy a' birodahnl alkotmány elkészítési' után azoknak élotbo-

léptetése hmnár az egyes kormányokra bízandó — máj. 21-kén kilépett.

A' német parlament erszakos szétoszlatása után, (Jagern több elvroko-

naival (Dahlmanu, Francke, Soiron 'stb.) egy uj elparlanu'nt megnyit-

tatását hird(!té 's 18 lll-iki jun. 27-kén csakugyan ös/sze is gyülekezetlek

Ijothában, szánu'a 148. Azonban a' kifáradt 's külsképen zaklatott Né-
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metországban a' bekövetkezett események hatalma ellen puszta tanács-

kozásaikkal többé semmit sem tehetének, 's a' német nép ügyeinek veze-

tése azon kezekbe került viszsza, melylyékben az eltt régóta nyugvék.

—

G. mind végig becsületes emberként tiszteltetek, ámbár státusférfiui

hitele mindinkább csökkent. — V. S.

Gáj CL'ttjos, késbb Ljudevit), az illir nemzet keresztapja, szül. Várasd
megye Kropina nev mvárosában (atyja polgári gyógyszerész volt), melyly

szülhelyét egy, ifju korában német nyelven irt röpiratban mint a' szlá-

voknak Cseh Meh és Leh testvérektli származása helyét dicsítette is.

Varasdon, Károlyvárott tanult , a' jogot Pesten , de censurát nem tn.
Itt ismerkedék meg A'o/árral , kinek befolyása késbbi életére eldönt
volt ; Kollár avatá be a' cseh irodalomba, 's a' hires Húsz által a' cseh

nyelvbe hozott, 's elfogadott helyesírási újításokba; gyzé meg Gájt

a' cseh nyelvnek a' többi szláv nyelvekre mik deák betkkel élnek, alkal-

mazhatóságáról, a' mint Gáj csakhamar egy röpiratban inditványozá is

annak kevés módosításokkal elfogadását. Ez másik müve. Metternich ber-

ezeg csakhamar megismeré benne emberét, 1825-ben szabadalmat adott

neki egy lap kiadására, melyly Horvát , Dalmát és Sláv lap'^ czim alatt

Zágrábban nyomatott ; késbb kiadói szabadalmat kapván, saját nyom-
dájában nyomata. Még akkor Gáj maga sem volt tisztában magával,
valljon horvát-stajer-kraini (alsó szlovén) vagy fels szlovén (magyar-
tót) nyelvet használjon-e, azért is a' mely dialectuson beküldettek, f
mint melléklapjában, azon jelentek meg czikkei. A' lap nagy lelkesedéssel

fogadtatok, mert programmjában ,,alkotmányosság , a' magyar koroná-
hozi hség, 's a' horvátok történeti ragaszkodásáról, és egyedül a' horvát
nyelv, és iralom miveléséröl' volt szó. A' valódi czél utógondolata tán
még nem volt tisztán formulázva, de mindenesetre anynyira rejtély

maradt, hogy az egész nemesség, a' késbbi horvát-magyar párt , Józi-

povichal egyetemben e' lelkesedést osztá. Vlasics bán nem igy vélekedék;

a' redkbe látott, 's Gáj ellenzje volt : czikkeiért megdorgálá ; az ezért

ellene rendezett macskazenében pedig a' magyar párt vezérei is részt

vnek, 's ablaka alatt Gáj müvét a' ,,Jós Horvátska ny propala" (még
Horvátország el nem esett), a' lengyel ,,Jescze Polska nie zginella" után-

zását eldalolák. — 1837-ben nyomdai szabadalmat kapott; lapját mások
által tovább is szerkeszteté, Íratott, és kiada egy illir nyelvtant, melylyet

magának ajánltatott, szerkesztetett 's kiadott egy illir-német szótárt, mit
is mint egy akadémiai mvet, szabályozónak akart tartatni , 's azon kül
semmi változtatást meg nem engedett; a' szerb-raguzai nyelv behozata-
lát elején ellenzé, de czélszerüségérl késbb meggyzetett. Ekkor lapját

„lllyrske iVoi-?Ate"nek nevezéel; szerbnek nem akará nevezni , nehogy
elijeszsze a' katholikus horvátokat, illyrnek nevezé pedig, mert úgymond
különben legrövidebben : horvát- dalmát- sziavon- karántán- karnio-
lia- stájer- bánság- bácsi- muraközi- szerb- bolgár- bosnyák herczeg-
ovinai, éscsernagorai" lapnak kellene nevezni. Az élez birtanynyi hatás-
sal , hogy a' jóhiszem horvát-magyar résznek megnyíltak szemei.

Ellenben a' szerbek az illirismusban részint katholicismustól félve, részint

történeti fény nevöket féltve, az illir nevezet ellen óvakodtak ; Gáj
védelmül irá, hogy az iUirek szlávok voltak , és szláv nyelvet beszéltek;
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indokait Sa/fárik „Slavische. Alterthümer" czlniü müvébl merité, csak-

hogy Saft'arik azokból ellenkezt következtetett, azaz : hogy az illírek

nem voltak szlávok. E' müvét be nem fejezé. — Nem levén nemes, poli-

tikai téren csak „fedezet alatt" mködött; az 1842-i zágrábi tisztvá-

lasztáskor a' horvát- magyar és ilirpártok határozott alakban léptek föl,

's Gáj mint az utóbbinak lelke ; kevéssel azeltt Körösben egy magán
gyülekezetben az illir nemzeti ruha, mint egy az értelmiségben nem épen

honos tömegre ható külsség
,
gondoltatott ki. Ebben jelentek meg a'

párt vezérei, és Gáj hivei az érintett hires tisztújításra.

Gáj ügyességének sikerült magát az illir mozgalmak központjává tenni,

*8 vezérekint tnni föl; eszköze volt lapja, 's nyomdai szabadalma,

néhány aristokrata, kiket a' körülmények szerint eltérre állítgatott; a'

zágrábi illir olvasó társulat az lakán szállásolt; Ferdinánd császár

fólségétl kapott gyémántos gyürü (irodalmi érdemei elismerése) növelé

tekintélyét. Az eszméje volt a' ,,Narodni dvor", (nemzeti udvar) czlmü

ház, melylybe nk és férfiak gyülekezének politizálni. Az illir „maticTia^'

(anyaméh) melyly a' prágai cseh, és pesti szerb maticza példájára könyv-

kiadó, 's jutalomkérdéseket kitz tudós társasággá alakíttatott. Egy
körutat tn hire zenitjén. Dalmát, Lengyel , vagy Oroszországba , de a'

,,minden oroszok czárá"-tól elfogadtatást nem nyert; vlszszajötte után

fáklyás zenével fogadtatá magát Zágrábban. Az 1848-ki forradalom kissé

kihozá sodrából, azonban a' báta fólterjesztettek között b. Jellasics után

ö is soroltatott. Azóta az illir küzdelmek is más szint vnek magukra.

's az id hatalma más színvonalra emelé az ügyet. Gáj Lajos pedig kissé

hitele fogyottan, mint császári tanácsos élvezi hirét , 's nyugalmát. — K.

Galaktometer. Tejmér. A' mezei gazdára nézve nagy fontosságú, ha

a' tejnek nem csak memjtiyiségét Ismeri, de egyszersmind minségét az az

tejfel tartalmát is meg tudja határozni; ebbl következtethet a' tehénfajra,

melyly vidékével leginkább megegyez , ebbl a' takarmány minségére
melyly a' választott fajnak legczélszerübb tápul szolgálhat. A' tej min-
ségének pontos meghatározására különböz szerkezet találmányok

kisértettek meg. Ilylyen Cadet de Vaux találmánya, egészben a' sürmé-

röhez (ariiometer) hasonló fokozatos üvegcs , melyly a' tej viszonyos

súlyának meghatározására használtatott , de mint ilylyen biztos ered-

ményre nem vezetett, mert: elször, a' tej viszonyos súlya a' tej hévmér-

sékletének kiUönbségc mellett különböz ; másodszor, ha ezen különbség

kikerülése végett rögtön a' kifej és után alkalmaztatott, a' beosztás foko-

zati menynylségét a' tejhab miatt tökéletesen meghatározni nem lefeete.

— A' késbb Neander és Banks által feltalált tojmér, melyly egy foko-

zatos üveg henger pohárból állott, ismét nem nyújthatott biztos ered-

ményt, miután egyedül azt nmtatta meg, hogy több különböz tejnemek

közül melylylk tartalomdusabb. ¥/ szerint a' mezeigazdának nem maradt

egyéb , mint a' tejminséget egyenesen súlyából következtetve Ítélni

meg. Hogy ezen eljárás pusztán csalékony eredményre vezethet, ubbid

la kitetszik, mlkép a' tej- és sajtrészek, melylyek a' tejminségre nézve

egyedüli szereplk, a' többi készhez képest szerfelett csekély arányban

állanak, mint az Bousslngault érdekes kísérleti adataiból kitetszik, sate-

rinte ugyan is 100 rész tejnek alkatrészei köv€|"kezk : .i,4 réuz wijt
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3,8 rész vaj, 5,1 rész tejczukor, 0,2 rész fóldsó, 87,3 rész viz, öszszesen

99,8. E' csalékony eredmény mellzése végett ajánlható báró Gutuppen-
berg Pöttmes találmánya, melyly által a' tejtartalmat tökéletesen megha-
tározhatni. Ez áll egy, köbhüvelykekre 's ismét fokokra beosztott 4" 3'"

magas és 1" 4"' belátmerjü üveg henger-pohárból, melylyet tejjel tele

töltvén olyly fekmentes helyre alkalmaznak, hol a' légmérséklet 11**— 12"

Reaumur szerint, ha a' tejfel tartalom felszált, melyly rendesen 12 óra

lefolyása alatt megtörténik, a' tejfel vastagságát leolvasván a' feltaláló

által kiadott utasításhoz {Galaktometer 'sat. München Flcischniannál)

mellékelt táblából a' megfelel vajtartalmat könynyen fcltalálliatni. Ilyly

nem tejméröket készitMünchenbenGrabmaier 's LipcsébenTauber gépész.

Azoknak, kik beelégesznek azzal, ha a' tejfel-tartalmat rögtön a' kifejés

után habár közelítleg is meghatározhatják, ajánlható : Donné Lcictos-

kopja, utasítással együtt találhatni München bármelyly jelesebb gépé-
szeinél. — g. p.

Galícia, Spanyolország éjszaknyugati királysága, az atlanti tenger,'

Asturia, León, Valladolid és Portugál között. Területe 748 mérföld

1,585,419 lakossal. Földje nagyobb részben hegyes és sovány. A' canta-

hriai hegysor , melyly a'Cabo Finisterre és Ortegái fokokban a' tengerre

nyúlik, boritja e' tartomány felületét. Folyói: Minho, lUla, Mandco, Tam-
hra, Tama 'stb. Legélye egészséges. Lakosai (GalJegos) izmosak 's mun- '

kások,'s különösen hségök, mérsékeltségök 's honszerelmök által tnnek
ki. F foglalkozásaik : földmivelés, szl, baromtartás, halászat, hajózás,

czérna, vászon, gyapjú 's gyapotkelmék. Evenkint mintegy 100,000 gali-
'

ciai vándorol a' szomszéd tartományokba, hol mint kézmivcsek, kaszá-

sok, vinczellérek 'stb. keresik kenyeröket. A' lakosok szorgalmánál fogva

a' kereskedés is igen élénk, minek nagyon kedveznek a' jeles tengeri

kikötk u. m. Corunna 23,000, 1. Ferrol 13,000 1. Belanzos 'stb. Kiviteli

czikkek : szarvasmarha , lovak, halak, vászon , harisnya, br, füstölthus,bor.

,

Egyéb nevezetes városok : Sanjago di Compostella, Liigo, Orense, Pon-
tev>edra,Tuy ers vkvr2i\, Mondonnedo és Vigo. Galicia a' castiliai koroná-

hoz tartozik, saját törvénykönyvvel 's több más kiváltsággal bir. Négy
tartományának neve : Corunna, Lugo, Orense, Pontevedra. Ujabbkori

történetérl 1. Spanyolország. — k.

Galiczía, Gácsország, Halics, (Keleti hoszsz. 36° 34'— 74'' 17'; éjsz.

széless. 47" 10'— 50'^ 50') hajdan három nagyobb országrészre oszlott:

éjszakon Lodomeria ; középen Gácsország vagy Halics ; délkeleten Buko-
wina. Az ország déli részében néhány magasabb csucscsal a' Kárpátok
emelkednek, a' jégvölgyi csúcs 8260, a' lomniczi 8160', a' Kriván 7878;

Babia gora 5506', a' Dsumolen 5600' — 's éjszakfelé mindig kisebbed
halmokban terülnek el, mig nem Volhynia lapályain teljesen elvesznek.

Ezen hegységek egyes vidékeknek alpesi táj- jellemet kölcsönöznek, igy

jelesül a' sandeczi kerületnek. Altalok a' vizek folyása kelet- és nyugatira

osztatik. A' nyugati folyam vidék a' Visztuláé, melyly nagy részint hajóz-

ható, Lengyelország és Krakó felé Galiczia határát képezi 's magába
veszi : Biala, Sola, Skaw^a, Skawieka, Rába, Dunajecz, Wisloka, San és

Bug folyókat. A' keleti folyam vidékhez tartozik a' Dniester ; Stry, Sv^i-

cza, Lomnicza, Lukiew, Bystricza és Padhorcze mellék foly óival, melyly

Vj k. hm. Tár. III. köt. 3<i
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utóbbi kelet felé a' határt képezi ; a' Pruth és Serett, Bukovina ffolyója,

mels'lyek mindketten a' Danába szakadnak. Galicziának számosabb tavai

vannak, többnyire jelentéktelenek, loghiresebb a' tengerszem, vagy a' san-

deczi kerületbeni nagy lialtú. A' Kárpátok tartalmazzák az ország érezeit.

\'an Galicziának homok köve, gránitja, bányavirága, tzköve, hegyi kristá-

lya, jaspisa, opálja, borostány-köve, vasa (60.000 mázsa esztendei nyere-

ség) reze (2000 m.) ólma (2000 m.) ezüstje (1022 mark) kéne (2578 m.) Af

bányamivelés fnyereménye a' só évenklnt 34.8,200 mázsa.A'vieliczkai sóbá-

nyák európai hirüek. 1237 óta mivelés alatt vannak 's még mindig kime-

rithetlenek. Állíttatik, miként 1812-ig 500 millió mázsa só korült fel.

Maoa az 1808-ki év 1,200,000 mázsát adott ki. Az érczvizek 11 kénes,

12 vasas, (> savanyu vizes, átalán kevéssé használtatnak. Legnevezetesb

2 széksó-savanvu forrás : Szczavnicze és Krosczienko , melylyek a'

Seltervizhez hasonlitanak. A' növényzet a' gabnanemüekeu kivül, len-

es kender- rhabarbara- és kukoriczából áll. Az állatvihig vaddal bvel-

kedik. Vannak medvék , bölények , hódok , és pompás lovak , melylyek

jól rendezett ménesekben neveltetnek. A' számos méh olyly viaszt ád,

mi csak nem a' törökországival egyenl ; a' ludtenyésztés nagyban ze-
tik. A' finomabb juhtenyésztés el vau eléggé hanyagolva. Az állat-

menynviség hivatalos adatok nyomán 497,808 ló, 197 öszvér, 552,865

ökör , 988,332 tehén és 812,412 birka . Galicziának használható földje

tesz : 13,474,376 holdat (1600 bécsi négyszegöllel számítva). lO-^^g

része az öszszes határnak (1569 Q mérföld) parlagon hever. A'

lakossáo- részint riithén, részint lengyel származású, vegyest német-ör-

mény- és zsidókkal. A' lélekszám az 1838-ki számítás szerint 4,570,000^

állott 's minthogy c' szám l840-ig 4,800,000 rúgott fel, most öt millióra

bátran lehet azt tenni. A' német és zsidó népesség a' városokban nagy

szánul. Kohl szerint 1841-beu Galiczia 8000 hivatalnoka közt német

1831 volt. 1835-ben Lembergben 56,000 lakos közíitt 20,000 zsidó vala;

Brodyban 22,000 lakos közt 18,000 zsidó 'stb. Rzeszo\v lakossága csak-

nem mind zsidó. A' különböz vallás szerint véve a' népességet, következ
számok állnak elé: Katholikus 2,055,56(5, Görög egyesült 2,077,995, Gö-
rög n. egyesült 269,327, Lutheránus 28,121, Református 1,892, Zsidó

250,196.

A' lakosok 95 város-, 75 elvárosban, 194 mezvárosban, 6054 falu-

ban, 1156 tanyán és 660,509 házban élnek. A' latin szertartású papi sze-

mélyzet élén egy érsek áll, ki az ország prímásának czimeztetik 's Lom-
l)ergben székel. Van továbbá 2 püspök, 26 dékán, 770 lelkész, e' kívül

3 jezsuíta-collegium, 56 szerzetes- és 13 apácza klastrom. Az örmények-
nek van 1 katholikus érseke, 2 dékánja, 8 papja és 1 apácza klastroma.

Az egyesit görög clerus élén 1 érsek áll, kinek 1 püspök, 112 dékán,

1911 pap, 14 szerzetes- és 2 apácza klastrom van alárendelve. A' nem
egyesült görögöknek vagyon 1 püspöke, 8 dékánja, 221 papja 's 3 klas-

troma, mclylycket nagyobbára szerzetesek , de a' mellett külön osztá-

lyokban apáczák is laknak. Az evangélikusok és refornuitusok papi sze-

mélyzete l superinteiidcMís- .'» scnior-, 20 evan. és 3 refor. papból áll. A'
Hzámos nevel-intézet közt legmagasabb lukon a' lembergl tVílskola dísz-

lik, melylyet 12()3 tauul(> látogat 's melylymk nagy könyvtára van. Gu-
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liczia ezenkívül 1 plillosophiai 's l theologlai több iskolát számlál; továbbá

1 philosophiai és 1 theologiai seminariumot a' clevus részére; 1 rendi aka-

démiát; 13 gymnasiumot; 3 seminariumot a' katholikusok, egyet a' görög
egyesültek, egyet a' n. egyesültek részére. Ezekliez j még 1 real-akade-

mia Lembergben; 1 real-iskola Brodyban, ol f és 290 trivial iskola,

1203 pap- 24 lánynevel-intézet. Bármi jelentékeny az iskolák 's képz
intézek száma, mind az által még sem elégségesek azok. Ellenáll még
több intézet alapításának a' papok és tanítók kevés volta, 's a' lengyel

természetben rejl tanulási liajlam-liiány. Vétségi eset évenkint 3011 j
vizsgálat alá, mihez képest 4,570,600 lélek számot véve fel 1523 egyénre

esik egy vétkes. Hivatalos adatok nyomán a' földmivelés évenként

1,445,128 korecz tisztabuzát, 3,806,741 k. rozsot, 5,011,039 k. árpát.

7,124,656 k. zabot, 20,817,714 mázsa szénát, 4,990,942 m. sarjút és 66,000

m. dohányt termeszt. Ipar és kereskedés egészen zsid(') kézben van. A'

wadowíczeí kerület legijjarosabb, mi a' Visztula közelségének is tulajdo-

nitható. A' sandeezi kerület legtöbb bányával bir ; a' jaszlói kerületben

igen kiterjedt a' gyümölcstenyésztés, lentermelés , vászonszövés és fehé-

rítés 's mi a' lengyel vidékeken ritka : nein hiányzik a' tisztaság sem. A'

Stry kerület legtöbb vasat ád, ezenkívül épltfát 's aszalt gyümölesöt. A'

nagy kszéntelep, melylyet legközelebb a' kólómnál kerületben fedeztek

fel, iparos kezekre vár. A' méhtenyésztés a' brzezani kerületben zetik
leginkább; Tarnopol búzájáról híres. A' népesség felosztása igen egyen-

ltlen. Viszonylag legnagyobb népességi számmal a' wadowiezei kerület

bir, (4804 lélek egy D m.földre) legkisebbel Csernoviz, (1661 lélek egy

m. földre). Szegények intézete csak 11 van az egész országban, mely-

lyekben 3654 szegény tartatík: életápolóintézet 292, melylyben 1978-an

ápoltatnak. Lelencz-ház 1 van, 16 kórház 10938 betegre. A' közlekedés

igen jeles utak által könynylttetik ; mikbl 369 mértfldnyit az álladalom

építtetett; ezenkívül 111 mértföldnyi csinált ut van még. Az álladalom

jövedelme évenként 12,647,000 rug.

Galiczia Lengyelország els felosztása óta Austriához tartozik. Menti
némileg Mária Teréziát, hogy ama boldogtalan rendszabálynakellene sze-

gült 's csak akkor engedett, midn világos vala, hogy az esetben, ha a"

felosztásba nem egyezik. Orosz- és Poroszorság ellen hadat kellend visel-

nie, annélkül hogy Francziaország segélyére legkevésbé is számithatna.

Hogy a' szín meg legyen adva, régi igények hozattak fel, melylyek részint

3-ík Béla korából, ki mint magyar király egy ideig Galiczia 's Lodome-
ria felett uralkodott, részint azon hbéri kötelékbl szárniaztatának,

melylyel Zator és Auswítz, lengyel koronajószágok, sidk eltt fels-Sile-

ziához csatolva valának. Mária Terézia, 's még inkább Il-ik József, jóté-

kony törvényekkel akarták a' népet elveszett nemzetiségeért kári)ótlanl.

A' reformok számára nagy tér nyílt. Tudva van, miként a' régi Lengyel-

országban jogokkal csupán a' nemesség bírt, melyly a' legnagyobb birto-

kokat 's az álladalom fbb hivatalait maga közt osztá fel. Ilyly uralkodó

családok valának többek közt a' Stadnitzki- Jablonowgzki- Potoczki-

Dembinszkl- Wolszkí- család 'stb. A' lengyel nemesi bíróságoknál tudat-

lanabb 's egyszersmind lelkiismeretlenebb hatóságok soha sem léteztek e

tökéletlen világban. A' nemesség teljesen adómentes volt, minden teher

36 *
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a' paraszton toküdt, kluck zsebévol a' zsid(')ság érdeke szerint bánt. A*

császári birodalom retbrmjai a' nemességet néraelyly tekintetben súlyo-

sabban érintették, noha a' kormány óvatossággal járt cl. Midn a' nemes-

sé"" vajdai, palatinusi 'stb. czimét, mik a' régi alkotmányra emlékeztet-

tek, eltürlé, más részrl uj kitüntetéseket állitott íel, 's f'udvarmestert,

flovászmestert, pohárnokot, kamarásokat, kincstárnokot 'stb. nevezett

ki. A' 2 berezegi 's 76 grófi család, melylyek jelenleg Galicziában élnek,

czimeiket majd mind a' bécsi udvari kanezellariától kapták. Uradal-

mainak birtokában szinte meghagyatott a' nemesség. Lcgsérelmesebben

érdeklé a' nemességet politikai jogainak elvesztése. AzAustria által beho-

zott tartományi gylések természetesen hasoulithatlanul korlátozottab-

bak voltak, mint a' lengyel országgylések ismeretes liberum vetojaikkal.

Az uj alkotmány jun. 18-án 1775-ben 's január 10. 1792-ben létesíttetett.

A' nemesséo" viszonyait alattvalóihoz Il-ik József hires törvénye, a' rab-

szol""asáo- (Leibcigenschaft) megszüntetésérl, mi Galicziában 1782. téte^

tett közzé, rendezte. A' rabszolgaság helyébe „mérsékelt alattvalóság"

lépett, minek következtében a' pór lényegileg személyes szabadságban

részesült, 's valóságos terhei az által jelentékenyen kisebbedtek, hogy

csupán a' törvényen alapulók ismerteténck el. A' személyes szabadságok,

miket Józset' törvénye a' parasztnak adott, abban álltak, hogy minden pór

a' földesúrnál tett elleges jelentés után házasságra léphetett; hogy egy

helyrl a' másra költözhetett, elmenti dij fizetése nélkül, hogy kézmüves-

séo- 's mesterségek tanultatása végett nem kellé többé kiváltság-levelet

vásárolnia. A' robot szabályoztatok. 1782-ben II. József által a' kerületi

tisztsé'T-ek behozatala rendeltetett. Ezen császári hatóságok feladata ln:

a' parasztok érdekére gondot viselni 's ket a' földesúri nyomás ellen

védeni. Józsefezen törvénye, melylynek hatása élénken nyilvánult a'

közelebbi években is, azt rendeli, miszerint minden alattvaló sérelmével

leo-elébb az illet földesúrhoz járul, azonban ha harmincz nap alatt semmi

vao-y kedveztlen Ítélettételt nyerne, akkor a' kerületi tisztséghez fordul-

hat. Ez utóbbi, ha a kiegyenlítés lehetetlen, haladék nélkül Ítéletet hoz,

melyly kedveztlen levén, a' paraszt a' legközelebbi országos hatósághoz

's onnan ismét a' legfelsbb udvari hatósághoz folyamodhatik. Hogy e'

védelem annál biztosabban eszközöltessék a' császári fiskus iligyen tar-

tozik a' paraszt ügyében eljárni. A'bottali fenyítés önkénye a' toldesurt')!

oltiltatott, a' törvényszékek mindazáltal testi büntetéseket szabhatnak.

Gaücziának egy más fbaját, a' zsidók uzsoráskodását II. József sem

volt képes korlátozni. E' tekintetbeni minden rendeletei csakhamar

önkényt elenyésztek. Ezen rákfene csak sok év múlva távolittathatik el,

midn majd a' köznép magasabb fokú mlveltségre teend szert. INIás lengyel

országrészekkel hasonlitva Galicziát , ennek sorsát már is kielégítnek

mondhatni. Az adó kétszer olyly nagy mint Orosz-Lengyelországban , de

az által hogy jótékony czélokra fordlttatik, víszszafizeti magát. A' kor-

n)!Íny részérl utak- iskolákra 'stb. nem kiméltetik a' költs^íg. A' városok

többnyire jól vannak világítva, kövezve 's nyilvános épületekkel ellátva.

Sajnálatos, hogy a' népesség pazarlásl 's részegtískeilésí hajlama a' kornniny

jobb szándékait gyakran meghinsitják. Sajmílatos, hogy i\ nknél a' tiaz-

tátalaiiHágii:; erkölcstelenséggel karöltve jár. (5alicziál>an a' németek hely-
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zete sokkal kedvezbb, mint a' szomszéd Lengyelországban. A' lengye-
lek különválása a' németektl, a' németnyelv aíFectált nem tudása , mi
Posenben olyly szembe ötl, itt kevésbé tnik fel. A' német nyelv min-
den iskolában taníttatik. Az 1846. galicziai lázadás történetét alább ,,Ki'a-

kó" czikkben fogjuk közleni. Helyén lesz itt Galiczia és Bukovina koro-
naországok legujabbi politikai alkotmány szervezetét vázlatilag meo-is-

mertetni. Egész terjedelmében azt az october 16-án 1850-ben meojelent
bir. törv. lap CXXXVI-ik darabja 383—384 számok alatt közli. Gali-
cziában az igazgatás élén egy helytartó áll, melyly állomásra gr. Golu-
chowsky lön kinevezve, mellé helytartósági tanácsosok, fogalmazók és

egyéb szükséges személyzet adatván. Administrativ tekintetben a' koro-
naország három kormány-kerületre osztatik u. m. 1) Krakói kormány
kerület; áll az egykori szabad Krakó területbl ésWadowicze, Bochnia,
Sandecz, Jásló, Tarnow és Rzczow kerületekbl. 2) Lemhcrgi kormány
ker. áll az eddigi Przemisl, Zolkiew, Lemberg, Sanok, Sambor kerüle-

tekbl, és Swy, Zloczow és Bczezam kerületek egy részébl. 3) Stanislau

korm. ker, az imént emiitett kerületek többi részeibl 's az eddigi Tarno-
pol, Lzortkow, Stanislawow és Koloméa kerületekbl. E' kerületek élén

egy kerületi fnök áll, ki a' helytartónak van alárendelve, kivéve azon
esetekés modalitásokat, melylyekben közvetlenül a' ministeriummal érint-

kezik. A' kormány-kerületek ismét járási fnökségekre (Bezirkshaupt-
mannschaften) oszlanak, melyly járások mindenike több törvényszéki
járást (Gerichtsbezirk) foglal magában. Ez organisatio életbeléptetésére

egy szervez bizottmány van kinevezve, a' helytartó elnöklete alatt, melyly
az állomások betöltését eszközlendi. A' lembergi kormánykerület 19, a'

krakkói 26, a' stanislaui 18 járásból áll. A' bukovinai politikai szervezet

életbe léptetésével szintén a' galicziai szervez bizottmány van megbízva.
Az ,,Oestr. Correspondenz" egyik tekintélyes és a' kormányi nézetekhez
közel álló lap 1850. octoberi számai egyikében Galiczia alkotmányszer-
vezetérl szólván, ez országot a' birodalom többi országaival hasonlítva

öszsze, ezeket mondja :,,Mig Magyar-Csehországban és Lombard-Velen-
czében a' polgári hatalom német tisztviselk kezében van, Galicziának
helytartója lengyel ; mig a' nevezett országokban az alsóbb administra-

tióban a' német elem túlnyomó, Galicziában talán csak maguk a' lakosok-
tól függ, hogy a' lengyel elem, ha kizárólag uralkodóvá nem is , de még
is tulnyomává emelkedjék". — V. S.

Gallafíii (Albert) éjszakamerikai státusférfiu , szül. 1760 Genfiben, az
els franczia forradalom kezdete eltt Amerikába vándorlott, hol Jeífer-

son elnök figyelmes ln reá's a' status szolgálatra alkalmazta. 1 7 94 házas-
ságra lépvén Nicliolsen Commodore leányával, a' tengerentúli földrész-

ben egészen honos lett. Eletébl 69 évet szentelt fogadott hazájának 's

mint követ a' congressusban , mint pénzügyminister, 's mint pétervári,

párisi, genti 's londoni követ szolgálta azt hiven 's ügyességgel. Midn
a' pártok a' mostani ,,lüCofocos és whig"-ekre változtak által, elvonult a'

nyilvános életbl. Akkorában nyelvészeti , földirati és ethnographiai

tanulmányokkal foglalkozott. Az uniobani, mint szinte a' territoriumok-

bani indusok felett irt munkái fényes bizonyitványai tudományos képzett-

ségének. Meghalt 1849 Astoriában Newyork mellett. — k.
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fiíllle^o (Jüan Nicasio), spanyol költ, ki az clcgiának egy uj, divat-
t<zt'rü nemét hozta be a' spanyol irodalomba. Szül. 1777. Zamorában.
1805 a' király káplánja Aolt, melyly idszakból származik több költemé-
nye, mint : Oda it B(tenos-A}/res, Elégia al Dos de Mayo 'stb. Midn a'

királyi család Napóleon által bebörtönöztetett, G. a' nemzeti párthoz tért

at 's három évig \olt tagja a' cadixi cortesnek. A' király, kinek viszsza-

tértét G. költem('nyeiben ünnepélyesen megjósolgatá, legels gondjai
közé .-í/iiniitii, börl()ii])e záratni a' költt, mit késbb egv masfános anda-
iusiai klastronil)ai s;í:imüzessel cserélt föl. Az ottani tartózkodás komor-
sága késbbi elegiáinak mélyebb, sötétebb szinezetében tükrözdik visz-

sza. Logncvozelesol)bek a' királyné, Fernandina berezeg és Frias her-
ozegn linl:íl;íra irt elégiái. — k.

(liaüícáii oftjiiáz. A' gnllieán egyházban njabb idkben , legalább
toi-n'/iycseu, semmi változás sem történt, mert a' rcstauratio alatt 1817.,
a' viszszahatás szellemében megkisértett concordátumok 's törvények
hajótörést szenvedtek a' kamarák és közvélemény ellenraondásán. Azonban
a' restauratio kora ('>ta, a' Vaticán katonái, a' jezsuiták segédhatásával,
ultramontán püspököktl ered törekvések az egyházi állapotok tényleges
alaknhísára 's a' néphangulatra mégis nagy befolyással voltak. Lajos
Fülöp, a' szövetségi politika tekintetébl, 's a' jó béke miatt trte, st
titkon talán kegyelte is c törekvéseket. A' papság e' törekvéseinek csak
azért nincs olyly nagy fontosságuk Francziaországban, mint különben
volna, mert él az öntudat, hoíjv azonnal megsemmisülnek, mihelvt a'

nemzet komolyan akarja. A' gallicán ejjvház réíri szerkezetében fekvll'ii«
szabadsagokon kívül, lehetlenné teszi az ultramontanismus túlságos elha-

talmasodását a' kizárólagos világi biróság, a' polgári házasság, egyházi
javak nem léte, 's a' püspököknek a' statushatalom általi kineveztetésc.

Ezért nem fordittatik elég figyelem az e' tárgykörüli törvények szigorú

megtartására. így p. o. noha világos törvények tiltják, hogy a' szerzetesi

eskü nem kötelez, hogy egyházi testületek tulajdont nem szerezhetnek,
hogy egyházi szerzetek, a' törvényhozás különös engedelme nélkül fen

nem állhatnak 'sa't. mégis Lajos Fülöp alatt több uj szerzet, testület 's

kolostor állott fel, st a' jezsuiták is türettek, mig 1845-ben Tliiers indít-

ványára collegiumaik ki nem zárattak, 's ujonczházaik be neni csukattak.

A' többi testület életben maradt: —egyes jezsuitáknak pedig congrcga-
tióikon kivül, azontúl is szabad volt Francziaországban élni. Ez id eltt
a' f'r. ])üspökök nagy részének a' fr. egyetem, 's ennek felügyelési joga
ellen intézett titái nagy botrányt idéztek el. Az ultramontán papság
mcgtám.'idá a' gallicán egyház alapjogokban gyökerez rendszerét, 's

kárhoztató bidlát eszközölt ki a' i»á|)át»')l Diipinnek f. egyház joga ellen,

melyly magában foglalja a' fr. egyházi szabadságok védelmét 's okleveleit.

A' lyoni érsek lio/mhl egy pásztori levelében megtagadii a' t'r. egyházi
jog alkotmányos alapi Iveit, a' gallicán czikkcket, az l8Ul-ki concorda-
tumot, a' plncítum királyi jogát *stb. A' státustanács cassálta e' pásztori

levelet, mint viszszaélést és lorradalmi merényt. De erre <!0 püspök jelenté

ki a' lyoni érsek véleníényéheíí ragaszkodását, 's a' király, jó béke kedve-
ért, elfiirtc e' botrányt, 's ntry tekinté a' püspök nyilatko/atát , miitt

ártatlan nuigúnvélcményt. A' közvélemény azzal válaszolt, hogy 18l.'»-l'ia
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kizárá a' jezsuita-zárdákat, melylyeknek a' vakbuzgó ino-erültscg tulaj-

doníttatott. Az e' tárgyban! nevezetes kamarai vitákban kitntek Thiers
Dupin, Odilon-Barrot, 's az ellenvéleményü szónokok közöl Berryer és, a'

költ Lamartine. — Mind e' zavarok forrása fleg azon eredeti hiányban
fekszik, miszerint a' fr. kath. egyháznak nincs az egyházi és világi tagok
közrehatásán nyugvó, szabad, nemzeti képviseleti rendszere, st 1682.
óta az elbbi tökéletlen, de mégis sok részben üdvös fr. synodusok se
tartattak meg ; a' honnét ma minden egyházi kormány a' külföldi pápai
föhatalomtól függ, mint ezt az emiitett 60 püspök nyiltan ki is mondta,
hogy öszszeütközés esetében nem a' fr. királynak, hanem a' római pápának
fognak engedelmeskedni. A' hyerarchia viszszaélései ellenében a' viláo-i

státushatalomnak meg van ugyan ama joga, hogy az érsekeket 's püspö-
köket, minden nemzeti befolyás nélkül, nevezi ki — a' melyly korlátlan

jogot olyly zsarnokok, mint XIV. Lajos és Napóleon, az egyházi és

polgári szabadságnak egyaránt ártalmasán gyakorolhatnak — : e' joo-o-al

azonban, melyly az egyház önállóságára nézve olyly veszélyes, az eo-yházi

monarchia 's aristokratia javára ismét azon jog van ellentétben, miszerint
eltéröleg a* régi katholikus, és az austr. kath. rendszertl, a' püspökök
tetszésük szerint nevezik ki az alsóbb rend papokat, 's le is tehetik

ezeket, és hogy a' lelkészek egész képzését 's nevelését k vezetik 's inté-

zik. Felruházva e' roppant joggal, 's támaszkodva a' külföldi egyház fre,
természetesen az ultramontanismusnak és hyerarchiai — theokratiai szel-

lemnek hódolnak, 's nyilt vagy titkos ellenzéket alkotnak az alaptörvé-

nyekben gyökerezett gallicán egyházi szabadságok ellen. — E' rendszernek
legkárosb eredménye abban mutatkozik, hogy az alsóbb papság, melylv
jogtalan helyzete miatt többnyire csak a' legalsóbb néposztályból szedi

ujonczait, nem képeztetik czélszerü, és az állam által ápolt iskolákban,

hanem a' püspöki seminárokban neveltetik az egyházi felsbbség vak
eszközeivé, 's a' polgári szabadság ellenségeivé. Innét van, hogy az alsóbb

papság nagy részét durvaság, erkölcstelenség, polgáriatlan érzelem 's

vallásos vakbuzgalom vagy pietismus bélyegzi Francziaországban.
Elbb a' fr. papság a' despotismussal nyiltan szokott szövetkezni, 's

az udvar zsoldjában elnyomni segité az igazságot és szabadságot. A'
bibornok-ministerek, az udvari püspökök 's abbék még az ultramontán
érdekeket is alárendelek az udvari érdekeknek. A' restauratio után ismét

leghbb szolgája lett a' Bourbonoknak. De éppen ez által voná magára a'

nép haragját, melyly a' júliusi forradalomkor egyházakat dúlt öszsze, 's

lerontá a' szabadságellenz párisi érsek palotáját. A' vallástalanság pedig
iszonyú mértékben terjedt el. A' forradalom után tehát más módokhoz
nyúlt az ultramontán párt. Lajos Fülöp által ha nem is egyenesen tárao-

gattatva, legalább türetve, a' nép rokonszenveit ügyekezett megnyerni
's a' népszabadság szine 's ürügye alatt alapitni meg saját uraságát.

Uralkodási vágyát tagadhatlanul kitünteté azon törekvésben, hogy az

oktatási szabadság czime alatt az öszszes népoktatást magához akarta

ragadni, az egyetemet elnyomni, 's hogy a' szabadelmü Írókat, 's tanítókat

lehetségig üldözé. A' jezsuiták bukta által egy idre tért vesztett ugyan,
de az uj rendszernek tetemes elnyeit csakhamar tapasztalni lehete. Azon
látvány, hogy az egyház nem viselé többé ama gylöletes szint, mintha
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világi czéloknak, \s érdekeknek lenne gyáva, kcpnuitató és önz szolgája
'ö alárendeltje, azt eszközlé, hogy a' júliusi forradalmat megelzött vallás

ellenes irány eltnt, 's a' vallásosság szembetünleg gyarapodott. Mióta
Franeziaorí</ágban a' kormány [>olitika e' részben változott, 's nem teszi

a' vallást a' szolgaság és elbutitás eszközévé és ezáltal gylöltté 's meg-
vetette : a vallás na})onkint több liivet nyer, az egyházak telvébbek ; az

irodalom, a' philosítphia, a' társas élet letették elbbi ellenséges szelk

mket a' vallás irányában. A' vallásos és hittani irodalom, a' hittani

lolyóiratok száma szaporodik. St u' sztibadelmü, radikális, és éppen a'

republikánus, socialistai, oommunistai törekvések is nagy részint vallásos

jellemet öltenek, 's vallásos alapelvekre fektetik rendszereiket. A' papok
tiszteltetni kezdenek, 's az ország, állami segély nélkül, csupán önkéntes
magános adakozások által, vallásos egyletekkel, olvasó- 's könyvterjeszt
társulatokkal, j(')tékonysági, oktató 's térit intézetekkel, congregatiókkal,

zárdákkal 'stb. lesz tele. Az 1822-ben Lyonban alakult hitterjeszt társa-

ságnak ti»l)l) volt 700 ezer tagjánál, a' külföldi missiók egyletének legtöbb

segélypénzli Francziaországlx'd gyl öszsze. A' jótékony egyletek kebelében
uri hölgyek is foglalkodnak alamizsna-gyjtéssel. A'Sz. Pál-egylet Parisban
közel 3000 tagot számlál, 's több mint 50 ügyviselt Franeziaország szerte.

Kzcn jótékony egyletek czéljai igen különfélék. Van p.o. egylet a' törvény-
telen nemi viszonyok kevesbitésére ; egy másik, melyly 8z. Mihály nevét

viseli , szerencsétlen leányok felfogadására 's a' bntl megmentésére,
egyszersmind az elesettek javítására. Igen elterjedvék az úgynevezett
,,testvérségek" p. o. ,,a' szent sziv testvérsége". A' férfi- 's nnem con-

gregatiók száma is folyvást növekszik, melylyekkel rendesen nevel-
intézetek vannak öszszekapcsolva

; p. o. a' ,,keresztyén tan testvérsége'*

mintegy 300 iskolában 170 ezer növendéket oktat ingyen. A' ncongre-
gátiók 10 ezer oktatón által (J00,000 gyermeket oktattatnak. Nevezetes
tünemény, hogy az egyházi rendek közt a' legszigorúbbak, p. o. a' trap-

pisták és k;^rthautíiak , legnagyobb részvétre találnak. Mindezen egylet

többé kevésbé az ultramontán papság befolyása alatt áll 's annak czéljaira

szolgál ; némelylyik közlök titkos politikai czélokat is tzött ki. Ezen
ultramontán befolyás által épen ugy ké])zelhet az egyháznak szabad-

ságöl szövetsége az absolutismussal, mint ugyanannak szövetsége a'

néppel, a' szabadság érdekében. A' ravasz papság, f lapjában, fi Gazette

de Frauce-hím, melylyet a' vakbuzgó Genoude szerkeztett, épen a' demo-
cratiai elveket használta csábeszközl, hogy a' népet az ultramontanismus
zászlói alá vezesse, valamint már elbb Lamcnnais, Montalembert grótial,

's Litcorddire-cl az Are/rir lapban meggyzdésbl akarák öszszeszövet-

keztetni a' demokratiai szabadsáirot az idtramontán önálló eiryházzal, 's.... .mmt most is a' socialisták és eommunisták a' keresztyéni erkölcsi elvekre,

az általános testvéri szeretetre, szabadságra 's egyeidségre alaj)itják

rendszereiket. A' ,,.sze/il sz,ir testréiséíje" fnökének, Dfsyenettés ainitunk

sikerit még a/. ,,emberi jogok egyletét" is, \s ;iltal;il>an a' republikánus

[)árt nagy rv>/.v\ nu'gnyi'rni. A' tulságig vitt politikai központositás és

n inlii hataloiii elleni idegenség 's harag az egyház önállóságában keres

segélyt. A' valéxli politikai szabadság hijinya, az alkotmányok helytclcn-

ííégc itiiiiiiiciíu a' papi uraloiiiüak. Franeziaország csaknem öízsze* pup-
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sága, 's az ifjiiság tetemes része ultramontán szellem ; az oktatási

korlátlan szabadság ilyly értelemben kedveltetik 's védetik, 's a' gallicán

egyház alapjogi elvei, melylyekre 1830. eltt a' püspököknek 'stanitóknak

esküt kellé letenni, lassankint megdöntetnek. — A' júliusi dynastia, saját

érdekében, nem akart ujat húzni a' papsággal. Rendszabályai közt, mikkel

a' papság barátságát megnyerni iparkodott , egyik f az alsói )t) papok

fizetésének nevelése 1836-ban. Trte a' fpapok hyerarehiai merényeit
;

gyámolította a' schweiczi jezsuitákat, miután ezek Fr.országból kizettek,

elnyomta Chatel apát franczia-kathoUkus egyházát, melyly a' jezsuitái

törekvéseknek igen jó ellenszere lett volna 'stb.

Chatel apát, (1. ezt) 1831-ben uj franczia egyházat alapított, Au%ou és

Blachére társaságában. Hitvallást szerkeztett , melylyben a' franczia

egyház ugy, mint a' német-katholikus egyház, a' római szertartások,

rendeletek 's viszszaélések nagy részérl lemond, de az ó keresztyén egy-

ház alapelveit megtartja. A' fr. uj egyház azonban nem volt olyly szabad

's olyly következetes, mint a' német. Elvetette ugyan a' pápa és conciliu-

mok csalhatatlanságát, a' papi ntlenséget, a' csupán az egyház által

szerzett házassági akadályokat, a' felntt személyek fülbe gyónását, a*

latin nyelv használatát, de fentartott bizonyos hyerarchiát, melyly egy

patriarchából, coadjutorból, 's püspökökbl és diakónusokból állott volna.

Belépett ugyanekkor az .,vj templárinsok" rendébe, melyly a' restauratio

idejében származott, 's feszméjeül ugyan a' keresztyén segyház viszsza-

állitását monda ki, de e' mellett a' régi templárius-rend regényes for-

máiba burkolózott , nagy mestert választott , 's világszerte comthur-

házakat alapított. Chatel magát pü«pökké szentelteté 's Gallia ])rimas-

coadjutorává nevezteté, Írásban Ígérvén meg, hogy a' fr. kath. egyházat

csak a' templárius segyház eliskolájaul tekinti, 's emettl függvé teszi.

Ezen igéretét meg nem tartván, a' templáriusok letették. A' fr. kath.

egyház azonban virágozni kezdett ; több község kért magának kebelébl

lelkészeket, 's 1831. novemberén Parisban is, Faubourg St. Martinban

terem nyittatok, melyly az uj vallásos párt anyaegyházául szolgáljon.

Chatel ugyan öszszeháborodott társával, Anzoiivíú, 's ezt; mint apostatát,

kizárta az uj egyház kebelébl, de et az egyház terjedésének nem ártott

egész 1835-ig, midn a' júliusi dynastia jónak tartá elnyomni, hogy Róma
kegyét ezáltal megnyerje 's biztosítsa. — Auzou elválván Chatel-tl

1832-ben külön egyházat alapított „fr. evangélikus egyház" név alatt,

melyly Parisban sok követre talált. Ez megtartotta a' kath. dogmákat,

's csak a' pápa és püspök hatalmának megszorítását sürgeté , de épen

ezért hasonló sorsban részesült, mint Chatel. Templomai, melylyek közt

a' leghiresb volt Clichyben, bezárattak. — így az ultramontanismus

diadalmaskodott. Ennek szelleme látszik a' fr. vallásos könyvekben.

Alapos vallásos müvek alig-alig jelentek meg, annál több szentek legendái

's középkori mystikus iratok, melylyek rögtön több kiadást érnek. A'

hitszónokok eladásiban is uralkodóbb a' képzelet, mint a' logika. — h.

Galotti (Antonio) salernoi születés, a' carbonari egylet titkára, ki az

1820-ki nápolyi lázadásban munkás részt vévén, halálra Ítéltetett, de épen

a' forradalom kitörése által megszabadult. Késbben ismételt forradalmi

törekvései miatt 3 évre zárva volt. Fogságát kitöltvén, uj lázadást szer-



570 Gált. Galvanismus.

vezett, 's mig társai halállal lakoltak, Ismét szerencsésen Livornóba 's

innét Corsicába menekült. A' fr. kormány azonban, a' nápolyi követ hazug
eladására, hogy t. i. közönséges gyilkossággal vádoltatik, kiadá a'

menekültet, 's ez iijolag halálra Ítéltetett 1829-ben ; büntetése azonban
10 évi számzetésre változtattaték , Favignana sziget vársánczaiba
Palermo mellett. 18o0-ban a' fr. kormány viszszakivánta, 's csakugyan
viszsza is vitetett Corsicába. Fogsága alatt irta érdekes emlékiratait :

,,Memoires de A. G. condamné trois fois a' la mort^' melylyek olaszra is

fordittattak. — ez.

Cíait (John), skót novellista, szül. 1779. Eleinte keresked volt Lon-
donban, de megbukván, utazásra kelt Olasz- és Törökországba. Viszsza-

térvén 1812., kiadá utazási tapasztalait „Voyages and travels in ISOd,
1810 és 1811", 's ugyanazon évben ,,Wolsey életét" 's 4 szomorujátékát
,Jladdalen", „Agamcmnom", ,,Lad}j Machheth", ,,Antonio és Clytemnestra".

Hasonlóul ez idben kiadott munkáiban : ,,Rcflections on political and
commercial subjects" és „Letters from the Lecant" arra igyekvék birni a'

brltt kormányt, hogy a' keleti kereskedést Törökországon keresztül

vezesse. Egy ideig kereskedelmi ügynök volt Gibraltárban, 's késbb
Felsö-Canadában. Ez idbeli tapasztalatait ,,Lrtwne Torft/" czimü elbeszé-

lésében közié. Jeles életirói tehetségét bizonyitják : ,,West Benjámin
élete" (1814.) 's „Byron élete" leírásai. Legkitnbb volt azonban a' skót

életbl merített számos beszélyeiben („The Legatare of Ayrshire",„Fidei
commiss", „Mojola", ,,Radicale'\ A:í utolsó Laird 'stb.) Magát Scott

Waltert is csodálkozásra ragadá eladásának hüséo;e 's humora. 1833-ban
kiadá egy kötetét „Onéletirüsá-woXí 's egy gyjteményét „Költeményei-

nek". Meghalt 1839. Greenockban. — k.

Oalvaiiisiiiu^ = érintési villanyosság, a' közönséges villanyosságtól

pusztán sajátlagos származása által különbözik, miután két különnem
vezet, azaz két különnem fém — Metall — egymást érintése által jön
létre. Ezen, ugy a' tudomány mint az ipar tekintetében nagyszer talál-

mány, eredetét a' következ véletlennek köszönheti.

Galvani Alajos — innen galvanismus — bolognai boncztani oktató

dolgozó teremében békák elkészítésével foglalkozván, a' brökbl kivet-

keztetett békákat a' villany-gép asztalára fektette; kevéssel késbb tanít-

ványai közül kett — kik a' víUany-géppeli kísérletben gyakoriak mago-
kat — észrevették , hogy a' mint valamelyly víllanyvezet ezen elké-
szített, tehát életnélküli békákkal érintkezésbe jött, 's a' fvczetbl
villanyszikra ugrék át, a' békák lábszárai rángatódzásba jöttek. Galrani
c' jelenetre figyelmessé tétetvén, ismétlé a' kísérletet, és pedig a' lehet
legkülönbözbb formákban, ez által több felvilágosító eredményt nyert

;

a' többek között tapasztala, hogy ha a' kísérletre elkészített békákat
réz-huzallal — Drath — vas-rácsra felaka.s/tá , a' felakasztott állatok

lábszárai, a' mint történetesen a' vas-rácshoz értek, azonnal rángatódzá>l>a

jöttek ; és Iiogy ezen rángatódzási jelenetet a' legegyszerüebben és log-

jobban akkép idézhetni cUl , ha két fémet, mt'lylynek egyikével az állat

iziuü, maHÍkával idege érintetik, egy j()ve/.et\cl öszszeköttetésbo iu)Z7nk;

ha a' két fémet öszszekiW test rósz villany-vezet, akkor eredn>én\ it>

nem számitlmtuidv ; továbbit hogy az izmoknak e/en ingerlékünysíége a/.
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állatok holta után csak egy bizonyos ideig tart, és hogy nemcsak békák
's más hidegvér állatok, hanem a' melegvér állatok, st mint késbb
Aldini és f/re tapasztalatai megersítek, maga az emberi tetem is képes

ezen tünemény elállítására.

Ezen tünemény okáról kezdetben különböz vélemények voltak. Galvani

ezen jelenetet azon villanyosságnak tulajdonitá, melylyel minden testnek

okvetlen birnia kell. Szerinte az izmokban és idegekben villanyosság

rejhk, és pedig : az idegekben tevleges (-f-), az izmokban pedig nemleges

(—) ; minden izma az állati testnek egyegy villany-telep, minden egyes

izomtest egy leidai palaczk, melylynek belsejébe a' villanyosságot az állat

agyából, — melylyben az, az organikus részek mködése, tehát az állat

életben léte alatt folytonosan nemzdik — az egyes ideg szálak vezetik.

Ha már most ezen organikus mködés elhalta után, egy izom és egy ideg,

tehát a' nemleges és tevleges villauyossággal biró testrészek, egy fém

által — tehát villany-vezet által — öszszeköttetésbe hozatnak, ép olyly

lefegyverzés történik mint a' villany-telepeknél , csak hogy ezen lefegy-

verzés a' villany-telepeknél vagy egyes palaczkoknál zaj által mutatkozik

akkor, midn az állatoknál rángatódzást idéz el. Mások ismét azt álliták,

hogy az izmok és idegek között egy, az állati élet különös mködése által

létre jött sajátlagos finom folyadék környedez — circulirt — és az a'

fémmeli érintés által nagyobb tevékenységre ingereltetik. Volta paviai

oktató mindkét nézetet megczáfolá 's Galüani kisérleteit a' legnagyobb

pontossággal többszörösen ismételvén, megállapitá : miszerint a' Galvani

által ismertté tett jelenetek mindenesetre villanytermészetek, csak hogy

ezen villanyosság nem az állati testben rejlik, 's a' lefegyverzés nem az

Öszszeköt fém által eszközöltetik, hanem megfordítva a' két különnem
fém egymást érintése idézi el a' villanyosságot, 's az állati test csak

villanyvezeti szerepet játszik.

Volta ugyanis tapasztala, mikép ha a' béka izmát és idegét öszszeköt

fém egynem, éj) semmi vagy csak szerfelett csekély rángatódzás jelent-

kezik, ellenben ha két különnem fémlemez kölcsönös-szorosán érintik

egymást, mindkett , habár csekély mértékben is villanyos sajátságot

nyerend, és pedig az egyik tevlegest a' másik nemlegest ; ha például :

két simára csiszolt fémlemez, — egyik horgany — Zink — a' másik ezüst

vagy réz — csiszolt felületeikkel szorosan egymáshoz nyomatnak, a' horgany

lemezen tevleges, a' réz- vagy ezüst lemezen nemleges villanyosság mutat-

kozik, melylyrl egy érzékeny villanysürit által könynyen meggyzdhetni.
Hogy ha két különnem fémlemez egymást fémileg nem érint részei,

bizonyos folyadék által öszszeköttetésbe hozatnak, — melyly czélszerüen

az által eszközölhet, ha a' lemezek feleresztett kénsavat tartalmazó

edénybe tétetnek, és pedig ugy hogy fels párkányzataik egymást érint-

sék, vagy pedig huzallal öszszeköttettek legyenek, szóval hogy egymás-

közt a' férni érintkezés is helyt találjon, készen van az úgynevezett zárt

galtianlánczolat ; ha a' lemezek fémi érintkezésben nem állnak, akkor a'

szerkezet egyszer lánczolatnak neveztetik. A' zárt galvanlánczolatban a'

horgany nemleges villanyossága átmegy a' rézlemezbe, 's megfordítva a'

réz tevleges villanyossága átmegy a' horgany lemezbe, az átmenetei

folytonosan tart mindaddig, mig a' fémek a' savval érintkezésbe vágynak

;
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ezen folytonos villanyfejldést, 's a' különnem villanyosságok szakadatlan
egyesülését rillany- vagy galtan f'i)h/(imnul( nevezik.

Ilylynemü Idnczolatuk különíele elemekbl , különböz alakban és

nagyságban állíttatnak el a' legszokottabb áll rézbl és horganyból — ez

utolsó felületesen foncsorozva — az öszszszekötö folyadék feleresztett kén-
sav; vagy erénybl és horganyból, a' mikor az öszszeköt folyadék légsav.

A' galvanfolyam elállitására alkahnazott szerkezetek vagy egyszer
elemek t. i. két fémlemez 's két rendszerint fél vezeti ervel birófolyadék

kapcsolatba hozatala, vagy több elemek cszszeköttetése, az iigynevezett

galvan-osz>lopok vagy telepek. Miután a' folyam hatása a' villanyosságot

létrehozó lemezek felületétl függ, hogy a' lehet legkisebb térfogat mellett,

a' lehet legnagyobb felületi tér fejtessék ki, a' lemezek vagy henger vagy
búg alakuakká tekertetnek , mint azt Haro izzasztójánál láthatni. Az ilyly

szerkezetek hatása, — a' réz vagy erénynél kifejtett köneny okvetlen a'

viz szétbontását , 's a' kifejtett villanynyal arányos horgany feloldást

idézvén el — folytonosan gyengül ; ennek meggátlására a' nemleges
fémet olyly folyadékba kell helyezni melyly a' kifejtett könenyt vagy
ártalmatlanná tegye vagy egészen megsemmisítse, melyly által a' horgany
a' feleresztett kénsavban megállhat. E' végre a' két különnem folvadék

bizonyos likacsos választó-fal, például : hólyag, pergament , máztalan
porczellán vagy agyag palaczk által — nielyly mindamellett hogy a'

villany-folyadék közlekedését nem gátolja, a' savak közvetlen egyesülését

megakadályozza — elkülönittetik; az ilyly szerkezet állandó lánczolatnak

neveztetik.

Ilylynemü szerkezetek közül, melylyek, egymást egyközepüleg körül

övedz fémhengerekbl állanak, nevezetesebbek : Dániel eleme, rézlemez

feleresztett kénsavasrézélegben — kupfervitriol-auflsung — 's horgany-

lemez feleresztett kénsavban ; Grove eleme, éreny légsavban 's horgany
feleresztett kénsavban ; Biinsen eleme, szénpalaezk — k — és párszénbl
készítve— légsavban 's horgany feleresztett kénsavban. Az itt felemlített

elemek legczélszerüebben használhatók az ipartéren. Tr)bb ilyly elemek
kapcsolatba hozatala állítja el az úgynevezett galran-telepet ; ezen

kapcsolatba hozatal kétfélekép eszközölhet, vagy az által , hogy minden
egyes tevleges — horgany — elemeket külön, 's a' nemleges elemeket

ismét külön huzallal öszszeköttetésbe hozunk — melyly esetben ép olyly

hatást fejtünk ki, mint az egyszer lemez párral — vagy pedig az által

hogy a' tevleges lemezét egyik elemnek a' másik elem nemleges lemezével

kötjük öszsze, ez esetben a' hatás belbecse jóval szaporodik : mert az

egymást érint fémek érintési pontjainak száma a' galvanfolyam hatásának

minségére semmi befolyással sem bír akkor, mieltt a' villanyt létrehozó

felület nagyobbitása , t. í. azon felület nagyol)bítása, melyly az öszsze-

köttetést eszközl folyadék által mcgnedvesitletik, egyszersmind a' hatás

nagyobbulását vonja maga után. IVlegjegyzend, míkép a' hatás vagy

eredmény belbecsére ni'zve mindegy, ha a' fémek egymást közvetlen

érintik, vagy pedig egy más fém által j)éldáui huzallal köttetnek öszsze,

ezen í'^szszekötés csak azon esetben idézhet tl(> hatiísgyengítést, ha az

ÖHZHZekötö huzal, t. í. a' villany-folyam által niegluraiuh) tér tetenies.

Azon hatiis, melylyet a' zárt galvanliinczolat a' körél)en létcicö veaietiuc
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gyakorolhat, négy osztályba sorozható, melylyek közül azonban némelylyek

csak akkor fejtetnek ki, ha a' fekbbemlitett elemek valamelylyike alkalmaz-

tatik. V)Él€tmiile(jes hatás. Hogy ha a' nyelv hegy alá egy darab horgony-

lemez, 's a' nyelvre magára egy darab ezüst-lemez alkalmaztatik és pedig

olyly formán, hogy fels végeik egymást érintsék, az érintkezés alatt félreis-

merhetlen savanyu izt érezünk; ha azonban a' lemezeken megfordítjuk, azaz

:

hogy a' horganyt felül, az ezüstöt alól teszszük, akkor a' lemezek egymást
érintése pillanatában savanyu éget alkáli izt fogunk érezni. Hogy ha az em-
iitett lemezek egyikét a' szem bels szeglete felé tartjuk, másikát az álkap-

cza alsó ajakához alkalmazzuk, 's ilyly helyzetben a' fémlemezek szabadon

lév végeit érintkezésbe hozzuk, szemünk eltt egy villámszer fénysugár

fog mutatkozni. A' testrészen is galvan-fMyamat vezetvén keresztül, a'

folyam erejéhez aránylag fájdalmas érzéseket, 's az izmok görcsös öszsze-

húzodását fogjuk tapasztalni. Ha kevéssel az eltt megölt embernek vagy
állatnak szemidegeit az egyik, sarkát a' másik lemezzel érintésbe hozván,

a' nyilt lánczolaton bezárjuk, a' legersebb izomrángatódzást, st nem
ritkán lélekzésvételt idézünk el. 2) Vegytani hatás, hogy ha egy galvan-

telep sarkait két éreny huzallal, melylyek egy vizzel töltött edénybe szol-

gálnak, öszszeköttetésbe hozzuk, a' viz alkatrészeire fog szétbontatni, és

pedig a' tevleges ~ hoi'gonysarknál az éleny , a' nemleges — réz-

sarknál a' köneny fejldik ki. Hasonlag szétbonthatni minden vegyleg

öszszetett testet, ha csak a' telep elégséges ert képQS kifejteni. A' fém-só

oldatoknál a' fém a' nemleges, a' másik a' tevleges sarknál fog leüle-

pedni. 3) Eév) hatás. Ha egy ers galvanlánczolat nem szerfelett hoszszu

és vékony huzallal köttetik öszsze, a' villany-folyam a' huzalban csopor-

tozván, azt az izzásig megmelegíti. Figyelemre méltó , hogy a' huzal

annál könynyebben izzásba jön, mentl roszszabb vezeti ervel bir.

4) Villany-delejes hatás — 1. mllany-délej. — gp.

Galvános szénvilág. CGaliianisches Kohlenlicht.) A' városok világí-

tását galvános erk által javítani, nem uj eszme. Már a' 30-as évek vége

felé merült föl egy terv, melyly szerint egyetlen, valamelyly toronyra

helyezett, világ elég leendctt az azon toronyra torkoló utczákat, a' gáz-

lángénál elnyösebb világítással látni el. A' valósítást gyakorlati akadá-

lyok hiúsíthatták meg akkor. Azonban több természettudós tovább is

foglalkodott e' tárgygyal. Jelesül Callan Miklós , természettan oktatója

Maynoothban. — Kísérleteinél öntöttvas-telepet használt. Áll e' telep :

300 vízhatlan öntöttvas búgból , melylynek mindegyikébe egy lyikacsos

sejt (porse Zelle) és egy, négy négyszeghüvelyknyi horganylemez (Zink-

platte) van befoglalva; továbbá 110 öntöttvas búgból, mikben szinte egy
lyikacsos sejt és hoszszában 6, szélében 4 hüvelyknyi horganylemez van

;

végül 111 öntöttvas búgból, mikbe egy lyikacsos sejt és egyegy 6 négy-
szeghüvelyknyi horganylemez van téve. Mindegyik párnak horgany-
lemeze egy sejtbe, ez pedig egy búgba helyeztetett. A' sejt és bug között

mindenütt négyszeghüvelyknyi hézag van. Rézbádogból (Kupferblech)

körülbelül 1 hüv. széles és 2 Vg hüv. hoszszú síkok (lemezkék) vannak a'

búgokhoz és a' hathüvelykea horganylemezekhez forrasztva. A' négyhü-

velykes horganylemezekhez csavarok és csóranyák (Schrauben und
Mutter) illesztvék. Mindenik bug csípcsavarral (Klemmschraube) van a*
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legközelebbi horganylemezhez kötve. A' búgok 9 faasztalra tétetvék,

mik 3 lá})iiyi magas lábakon állanak. A' telep megtöltésénél mindegyik
búgba 12 rész tömény (concentrirt) salitromsav és 11 Vg tömény kénsav,
mindenik sejtbe pedig, alkalmas magasságig, 5 rész kénsavból, 2 rész

salltromsavból 's 45 rész vizböl higított keverék öntetik. Egész töltéshez

kell 14 gallon salitromsav és IG gallon kénsav. A' tett kisérletek bebizo-
nyitották, hogy az öntöttvas-telep körülbell 15-ször olyly ers, min a'

Wollastoníéh 's csaknem másfél olyly hathatós mint a' Groreféle. Azért
van ezen 96 lábnyi horganyu telepnek ugyanazon ereje, min az 1400

lábnyi horganynyal és 13000 négyhüvelykes lemezekkel ellátott Wol-
lastoní'éleé, vagy min a'140Dlábnyi érenynyel (Platin) készített Grore-
féleé. — A' világ elállitása körül tett kísérleteknél , u' mint Callan a'

neralö (negativ) véggel egybekötött rézsodronyt a' horganyvéggel kap-
csolatos sárgaréz- (Messing)gyrvel tette érintkezésbe : azonnal ragyogó
világ támadt. A' rézsodrony lassankint elvált a' sárgaréz-gyrtl, mig a'

íényív megtört. Ez ívnek legnagyobb hoszszasága mintegy 5 hüv. volt.

Callan próbát tett a' faszén izzajtásával. Fényének ívét nem lehetett

megmérni, mert mikorra a' szenek egymástól elkülönittettek, már elégtek.

A' világ igen fényl volt, a' szén, mint aczél vagy vas, ugy szikrázott. —
Az égetett kszén (Kohks) szinte igen éles világot adott ; a' fényív

magassága, mindamellett hogy a' folyam félbeszakadozott, körülbell egy
hüvelyk volt, 's a' láng heve egy reszelt fölégetett. — Késbbi kisérletek

által bizonyossá ln Callan, hogy az égetett kszén galvános világa a'

gzgórcs (Gasmikroskop) és gönczcs (Polariskop) számára elbbvaló
a' durrléggel (Knallgas) mészen készített világnál. — Jó égetett kszénnel,
párszénnel ^•'), 25bugos 's ugyananynyl, szélében 2, hoszszában 4 hüvelyk-
nyi horganylemezes telep elégnél nagyobb világot fejlesztett ki; ha azon-
b:in a' párszén nem igen jó volt , ugy 40 lemez is kellett. Ha a' szélében
2' 2> magasságában 4 hüvelyknyi bug a' közte és a' sejt között lev
hézagba egy borpohárnyi töménysavat fölvehet : a' tele[) mintegy 3 óráig

lankadatlan erben marad a' nélkül , hogy savat után kellene tölteni. Ila

a' sejt, melylyben a' horganylemez áll, szk, ugy minden fél órában kevés
higított savat szkség rátólteni. — E' kisérletek és tapasztalatok nyomán
Jacobi és Argeraud tanárok Pétervárott szinte megkísértették utczavilá-

gitásra alkalmazni a' galvános szénvilágot. Az „Alhjemeine Zeitunif'-ivxk

1850-ki ja:i. 28-án megjelent számában e' fell igy tudósítanak ; 1849-ki

dec. 8-án tétetett az els kísérlet. Az admiralitási toronyról Pétervárnak
három legnagyobb utczája világíttatott meg esti 7— 10 órakor. A' fény

egy 4 emeletes épidet magasságára volt helyezve 's olyly világos vala,

miszerint a' szem alig állhatta ki egykét másodperczig. Daczára annak,

hogy tiszta, derült lég és csillagfényes éj volt, mégis, oldalt állva, lát-

hatta az ember, miképeu lövelt sugárokat a' fény épen ugy, mintha ver-

*) Pársién. Coaks, Kokes, Kohks. — „Coaks hoisst dio nach dem AusgUihen der
SKíinkohlen ziirürkblcibendp, hartf , luftiilljílitiizi'ndt', silnvummiijy KidiU'." - ,^T)\tí

Daivstollunp; der Kolilc Kokes ht ruht ganz einiuth aiif tiiitr Vt'rkohliuig dor Stoiii-

koldti, wobei allé lliichtif^cii 'L'hi'ili! dur«ulltoii . . . cntweichcn." — ,,Lüpiú'olíi,s iittkni

miirudv.'ínya (ii' kszénnek) tis/ta szén, njelyly Koks-nak neveztetik." - .V U'paioll

köszönnek tehát legsajiítabb neveaoto It'hetno : pilrkösztín, ji:írsz<Sn.
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fény süt be kis hasadékon valamelyly sötét helyre. A' toronytól 300—400
lépésnyire távol fekv házakon a' legyet meg lehetett volna látni. A' gz-
lámpák világa rtnek, kormosnak látszott, míg a' berzfény vakítólag fehér

volt. A' világitó test, az utczáról tekintve , mintegy 6 hüv. átraérünek

látszik, raeszszére pedig ugy mutatkozott, mint a' roncsából (Bomben-
röhre) kilövött fénygolyó, melyly a' légben lebeg. Világa gyakran változ-

tatta sziliét 's volt majd vörös, majd kék, majd sárga, miáltal a' szemnek

trhetbb lett; gyakran kialudt egészen néhány perezre, de csakhamar

újított fényben tnt el. Még 500 lépésnyire , daczára a' gzvilágnak,

meg lehetett a' berzfény-árnyékat ismerni. — Az ezen világot szolgáltató

telep, széntelep, 185 elemmel, melylynek mindegyike IV2 D ^^b széles
;

a' horganyhengerek 15 hüv. magasak, 10 hüv. átméröük 's legalább V2

hüv. fémvastagok. A' horganyhengerben állanak a' legfinomabb porczel-

lánból készült agyagsejt, megfelel nagyságban. Ebben ismét a' monyoru
(óval) szénhenger van. A' szénnek kitünleg szép, tömör gyurmája van;

Argeraud Parisból hozza. A' telepet magában a' toronyban nem lehetett

elhelyezni, azért a' mögépület (Hintergebáude) két tágas teremében van

fölállitva. Éjjel nappal fttetvén : a' hség és a' savak párája kiállhatlan;

4 katona, kik örökül szolgálnak itt, már vért köpnek. — Argeraud állítása

szerint e' telepnek folyama 90 óráig állandó. A' savak vegyitéke, melylyel

a' telepet megtölti, titka még. Hacsak 57 elem van is munkásságban , a'

folyam mégis olyly hathatós, miszerint egy , '/'^ hüv. széles és 4 hüv.

hoszszu angol reszelt, mint tzjátszert, szétszikráztatott. — A' raögépü-

letbl,mint a' távirnyában (Telegraph) mennek föl a' sodronyok szigetelt

(izolált) póznák fölött, kívülrl, a' tornyon, hol a' szénszögek (Kohlen-

spitzen) velk érülköznek. E" szénszögek négyszögletes pálczák, % hüv.-

nyiek négyegben (ím Quadrat) és 5 hüv. hoszban. Ugyanazon finom

szemerkés (feinkörnig), saja(dicht) gyurmából vannak, melylybl a' szén-

henger, sárgaréz hüvelyekbe foglalvák és csavar segedelmével egymáshoz
közelíthetk. A' szén mintegy Vg hüvelyknyi magasan lángol, de ugy,

liogy a' szem még kiállhatja. Az izzpont elébe nagy lencse van helyezve,

melyly a' világot olyly fölötte élesíti. A' színváltozás az által történik,

ihogy a' szén elégése alatt a' gönczök már nem elég bensleg érintkeznek;

a' különbség kisebb nagyobb fokához képest a'lángkék, sárga vagy vörös.

A' neml grönczben meo-lehets hamar ép- el a' szén, 's csaknem minden

fél órában után kell rakni a' szenet, a' mikor a' világ mindanynyiszor meg
megszakad. 'S az egészben ez a' legnagyobb baj. Jacobi most tökélyesített

világító-készületet építtet, melylyben a' szén légment rben izzandik és

kéz helyett óramüvezet által fog szabályoztatni. — A' galvános szénvi-

lágnak más alkalmazása van Parisban ésDrezááhan. Mayerbeer ,Profétá'-

jában egy jelenet van, melylyben a' díszitmény téli vidéket ábrázol, a' kel
nappah A' napot ugy utánozzák, hogy a' nap korongját, tányérát egy
Jsúpszeges vájtkörbl (parabolischer Hohlspiegel) képzik, melylynek

góezában szénszögek izzanak. A' világolás félbenmaradásának igen elmés

gépezettel van eleje véve. Félbenmarad pedig , ha a' szénszögek többé

nem érülköznek, és ez által a' berzfolyam megszakad. A' szénszögek tehát

kerékzettel vannak egybekötve, ez által mindig egymás ellenébe hajtat-

nak, míg a' kerékzet egy villanydelej (Electro-Magnet) által szabályoz-
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tátik, melyly a' galvánfblyam sodrába van helyezve. A' legnagyobb rósz,

e' világnak vakító ereje. Azért Pétervárott a' kísérletek csak éjfélkor tör-

ténnek, midn az utczák már üresek , ama' nagy kísérlet eltt i)edlg,

melylyet elbb fölidéztünk , a' közönség utasítva volt, hogy olyly házak

oldalaihoz tartsa magát, mik nem egyenesen a' világítás góczába esnek.

Ha e' baj nem engedné tanácsosnak a' galvános szénvilágnak alkalmazá-

sát a' városok világításánál : ugy mégis használható lesz a' fénytornyokon,

mikrl a' legélesebb világnak kell égnie. — Cs. F.

GalvaiiOj|!;raphia. A' galvanfolyam gyakorlati alkalmazása körében

tett számtalan kísérletek, az ujabb korban két nevezetes találmányt idéz-

tek el ; mindkett Galvanographia nevezetet nyert. Egyik a' fémlemezek-

nek galvanfolyam általi bevésetése, másik a' tusch-festvényeknek galván

lemez általi sokasitása. — Az els, egy angolnak, Palmernclí találmánya,

abban áll : hogy egy csiszolt rézlemezt éle2)pel (Aetzgrund), például

viaszszal véknyán bevonván , ezen alapra karczoló-tvel rajzolunk vagy
Írunk valamit , a' mit t. i. a' rézlemezen bevésetten akarunk elállítani.

Ügyelnünk kell azonban , hogy a' rajzolás mindenütt tisztán az alapon

keresztül egészen a' lemez felületéig hasson, akkor az igy elkészített

lemezt valamelyly galvan szerkezetben tevleges sarkká változtatván , a'

karczolások által meztelen maradt réz feloldatik, 's ha a' folyam mködé-
sének bizonyos idt engedünk, az egész rajz a' rézlemezbe beétetni, vagy

jobban mondva, mintegy bevésetni fog. — A' másik, Kobellnek, müncheni
ásványtani oktatónak találmánya. Kobell ugyanis még 1839-ben galvan

ünczolattal tett kísérletei alatt tapasztala , hogy a' galvan-réz leülepedé-

sét, a' vezet felületek mellett létez nem vezet felületeken is folytatja,

's ha ezek nem nagyon simák a' rajtok lév homorú vagy domboruságokat

lemásolja. Ezen körülményt Kobell gorombán, azaz egy kevéssé vastagon

festett rajzra alkalmazván, kísérleteinek eredményét e' következ munkája

által ismerteté meg ,,Die Galvanographie , eine Methode Tuschbüder und

Zeichnungen durcli galcanische Plattén im Drucke zu terciclfdltigen.''

(München). Az eljárás röviden abban áll: egy ezüsttel bevont rézlemezre

a' sokasittatni kívánt tárgyat lerajzolván, beteszszük egy galranoplastikai

szerkezetbe , hol a' feleresztett kénsavas rézélegbl kiváló fém a' rajzra

leülepedvén , egy rézlappá tömörül , 's ülepedésl felületére az egész rajzot

lemásolja. Egy llyly rézlapot , melyly egy pár nap alatt elkészül, ép ugy

lehet nyomtatásra használni, mint a' közönséges metszett rézlapokat. —
Miután ezen találmány a' festészeti müvészet-téren csaknem általános

alkalmazást vitt ki, czélszerünek látjuk, Kobell fölebb emiitett munkáját,

melylynek jelenleg már harmadik kiadása forog kézen, ha legalább is

tartalmilag, 's azon elnyök fölemlitése mellett, közleni, melylyel a'

galvanographia y fleg a' lithographia felett félreismerhotlenül bir. — Az
emiitett mnek li szakasza van, ezek : 1) a' galvan-lámzolatl mszerek ;

2) a' festvény vagy rajz készítése ; 3) a' festett ezüstölt rézlapnak behe-

lyeztetése a' galvanszerkezetbe ; 4) az ülepedett rézlapnak az ezüstölt

laptóli elválasztása; 5) az loi)e(lett rézlapnak javítása, 's több példányok-

bani sokasitása; (>) a' galvaiiographiáiiak elnyei. Ez utolsó szakas/baii

elsorolt elnyök következk : 1) A' galvaiu)gra|»hlal eljárás mellett, a'

mvész, rabolandó tárgyát olyly fekvésben 's ol\ly ániyéklattal dolgoz-
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hatja ki, a' mint azt a' nyomatnak viszsza kell adni, a' mi a' rézmetszésnél

épen nem, a' knyomásnál pedig még kevésbé kivihet. 2) Az eddig ismert

módok közül, egyik sem enged olyly szabad kiviteli egyszerséget , a'

tusch-festvények lenyomásában. 3) A' nyomatok sziuezete ép olylyan

mint a' legtökéletesebb rézmetszvényeké , akkor a' midn a' knyoma-
tnak rendszerint halványak. 4) A' másolás, javítás, változás a' legköny-

nyebben eszközölhet. 5) Galvanographiai eljárás mellett y, részét az

idnek megnyerjük, t. i. azon idnek , melylyet bármelyly más módszer
igényel. 6) A' galvanographiai lemezek a' mellett, hogy sokasíthatok^

egyszersmind igen könynyen eltehetk és szétküldhctk , akkor midn a'

lithographirozott klapoknak , (a' mellett, hogy már maga a' nyomás
alatt gyakran elrepednek) szétküldése szerfelett suk nehézséggel jár.

7) A' költség hasonhthatlanul kevesebb mint bármelyly más módszernél.

's a' t. A' fent emiitett munka mellett ajánlhatjuk még : ,,i>/e Galvano-
plasfik in ihrer technischen Amceuduny" f)on Werner (Petersburg 1844).

—gP—
Oalvauoplasfíka vagy GalvanometaUurgia nevezet alatt azon tech-

nikai eljárást értjük, melyly szerint állandó galvanlánczolat, galvántelep,

vagy az úgynevezett villanydelejes forgató szerkezet által kifejtett gálván-

folyam sajátsága a' fémsóóldatok (Metallsalzlösungen) szétbontására akkép
használtatik fel, hogy a* kiváló fém vagy magára a' nemleges sarkra,

vagy az azzal öszszeköttetésbe hozott vezet felületre tömöritett állo-

mányba ülepedjék le. Ezen felhasználásnak háromféle czélja lehet : vagy
az, hogy ezen ülepedés által eredeti rézmetszvények , minták lemásoltas-

sanak, — ez a' tulajdonképeni galvanoplastika — vagy hogy a' különböz
fémek aránylag vegyittessenek — ez a' gahan-ötvényezés (galvanische

Legirung) ; — vagy végre az, hogy bizonyos fémek más fémek által bevo-

nassanak — ez a' galvan-aranyozás, ezüstözés 'sa't.

A' galvanoplastikánál (feltalálta Jakobi 1836.) leginkább kénsavas-

rézéleg (= rézgálicz = Kupfervitriol) használtatik , minthogy ezen

oldatból, a' legnagyobb ré^menynyiség válik ki 's a' legtömörebb állo-

mányba ülepedik le ; a' minták, formák lehetnek vagy fémtárgyak,

például rézlapmetszvények, emlékpénzek 's a' t., vagy fémtelenek, —
melylyeknek felületeik alkalmazás eltt rajzla (Graphit) liszttel bedör-

zsöltetvén, vezetvé tétetnek — például viasz
,
gipsz, stearin 'sa't. Az

ülepedés által nyert másolatok vagy öntvények (Abgüsse) ha az alaplemez

vagy minta az eredetinek öntvénye volt, minden változtatás nélkül hasz-

nálhatók; ha azonban magát az eredetit használtuk mintául, akkor az erre

ülepedett rézlemezt — minthogy az eredeti domboruságait homorú,
homoruságait pedig domború azaz : megfordított alakban adja viszsza —
hasonlag minta gyanánt kell tekintenünk, és csak az erre ülepedett önt-

vény leend az eredetihez mindenben hasonló. A' galvanoplastika! szer-

kezet és eljárás kisebb másolatoknál következ : képzeljünk két egymásba
járó edényt, a' küls üvegbl feleresztett kénsavas rézéleggel , a' bels
likacsos sejtbl feleresztett kénsavval megtöltve , az elsbe a' lemá-

solandó tárgyat a' másodikba bizonyos menynyiségü horganyt (Zink)

alkalmazván , 's a' kettt villanyvezetvel
, például egy darab rézhu-

zallal öszszekötvén, készen van a' Daniel-íéle elem, a' galvanfolyam meg-

Vj k. hm. Tár. ül. köt. 37
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kezdi müködósct, a' rózgáluv.-ukl;ttb»'»l a* ré/ kiválik, 's labsan las.san a'

betett niiuiáia leülepedvén, tömör állományba tér által ; hogy a réz

kiválás folytonosan egyenl mértékben történhessék, az oldatnak koron-

ként rézgállcz tápot kell nyújtanunk ; szakadatlan mködés mellett elég-

séges egy pár nap ari'a, hogy az ülepedvény vastagsága az elválasztást és

igy a' másolat bevégzését, kár nélkül megengedje. Nagyobb munkála-
toknál állandó galvantelepet vagy vlllanydelejes szerkezetet kell használ-

nunk, melylynek sarkai egyikét a' lemásolandó tárgygyal, másikát egy darab

réz-lemezzel öszszeköttetésbc hozván, mindkettt egy kénsavas rézékg
oldatot tartalmazó edénybe, egymással átellenesen behelyezzük* a' mkö-
dés, t. i. a' kiválás és leülepedés, ép ugy történik, mint az elbbeni szer-

kezetnél. Megjegyzend, mikép ha az alapminta vas vagy aezél, tehát

olyly íém, melyly a' rézgáliez oldatb«>l a" mködés alatt kiváló kénsavval

vegyül, következleg a' minta felületén még az ülepedés kezdete eltt

változás történhetik, akkor : vagy az enditett fémek tárgyait, metszvé-

nyeit ers henger sajtó által lágy ólomba(Blei) benyomván, ezen nyomott
lemezt használjuk mintiíul , vagy rézgálicz helyett rézkékleg-oldatot

(Cyankupferlösung) alkalmazimk, melyly mindkét fölebb emiitett fémet

sértetlenül hagyja. A' rézkékleg-oldat készitése vegyészi utón hoszsza-

dalraas és sok nehézséggel jár, galvauikailag azonban, ha csak bár kevéssé

ers villanyteleppel birunk is, igen egyszer : E' végre vegyünk bizonyos

menynyiségü elégült harakékleg-oldatot — (Cyanealiumlösung) vizbe,

mártsuk bele valamelyly telep sarkait, azonnal megkezddik a' réz felol-

dása 's vegyülend a" hamkékíeggel; a' mint e" végyülés az elégülési pontot

elérte, azaz a' feloldott réz az éreny sarknál kiválni törekszik, kész a"

rézkéklegoldat , melyly ép ugy használható, mint a' kénsavas rézéleg.

Minthogy az ilyly oldat megujitása. ha t. i. a' már belle kivált réz leüle-

pedett, nem minden nehézségnélküli, az ilyly eljárás alkalmával elválasz-

tott, vagy külön álló ülepedvényi edényeket kell használnunk, a' melyly-

ben a' nemleges sarktárgyból (Anode) ép anynyi réz oldatik fel, menynyi
a' tevleges sarktárgyra (Kathode) leülepszik, . vagy az oldatból kiválik.

A' galvanometallurgla második ága a' galtanötfényezés, vagy is az

ötvényezésnek galvaníblyam általi eszközlése. E' találmány érdeme meg-
oszlik fíuolcz és Becquerel közt ; bár igen szép jövt igér magának,
jelenleg azonban kevésbe van kifejtve, miután azt, mi az ötvényeknél

nélkülözhetlen, t. i. a' fémek vegyülési arányát általa tisztán meghatá-

rozni nem lehet. A' nevezetesebb galvanötvények közül kettt ismertetünk

meg ; egyik liuolcz brojizötrénye, ha t. i. bizonyos határozott arányban

álló rézkékleg és óloméleg-mennyiség hamkéklegben feloldatik, 's ezen

oldat valamelyly állandó galvantelep hatásának tétetik ki, ennek mködése
által cszközlött ülepedvény adja a' kivánt 6r()/<3Í .'másik Jakobi sáryaréi-

iítcénye , elállítása következ : a' fiWebb eladott nuulszereül elégült

rézkékleg-oldatot készítvén, azon pillanatban, melylybeu a' tevlegea
sarktárgynál kiválás vagy ülepedés mutatkozik, a' nendeges rézsarktárgy

helyett horganyt alkalmazunk, a' rézlepedés azért kevés ideig folytatódni

fog, lassanként azoid)an eredtiti veres szinét a' sárgaréz színével eseréli

fel; a' mint ezt hitjuk, a' nemleges sarktárgy helyett valóságos sárgarezet,

u' próbául ha«'<inttU tevleges ttarktúrgy helyett azon tárgyat vagy mintát
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alkalmazzuk, melylyre a' sárgaréz iilepedvéiiyt eszközölni akarjuk. —
A' galvan-aranyoZ'ás , ezüstözés "stb. mint a' galvano-metallurgiának

harmadik ága, ép nem becsültetik érdeme szerint, sötmondhatni egészben

háttérbe szorittatik, ennek foka részint a' mködk hanyag eljárásában,

részint azon körülményben rejlik, miszerint nem birunk móddal, eszközzel,

meiyly által az ülepedvény vastagságát megliatározni lehetne ; ha az

keletinél véknyabb, kevés ideig tart, ha pedig keletinél vastagubb, repe-

dezett leend 's lassanként lepattogzik , "s miért ? mert nem tudunk az

ülepedvény, 's a' bevonandó tárgy között niaradandó öszszeköttetést

eszközölni, miután ez utolsó a' körlégbl éleg-hártya felületet nyereud,

meiyly a' tökéletes egyesülést egészben gátolja. Secí/z/f /"f'/eze)! körLdményt

az által háritja el, hogy a' galvanarauyozást némelyly részben a' tzara-

nyozáshoz hasonlag eszközli ; ugyanis az aranyozandótárgvat feleresz-

tett savval megtisztitván ismételten Quicktizbe mártja (légsavas higany-

oldat '/j vizzel higgitva), 's mindanynyiszor brreli dörzsölés által meg-
szárasztja , ilyly eljárással a' tárgy egyenletes higanyréteggel vonatik be,

akkor az aranyozás, mint rendesen szokták, aranyhamkéklegben (Cyan-

goldcalium)megtörtén vén,az egész egyenl vastagságú arany foncsor(Gold-

amalgám) réteget nyer, meiylybi a' szinadásra megkivántató hevités által

a' higany elillanván, maga az arany az alatta lév tárgygyal majdnem
vegyileg együl. Jakobi az aranyozáshoz 's ezüstözéshez hasonlag nem
vegyarany és vegyezüst, hanem hainkékleg-oldatot használ , ez utón

a' fölebb elmondott ötvényezési eljárás mellett, az úgynevezett színes

aranynak (a quatre couleurs) elállítására , az aranynak réz vagy

ezüstteli ötvényezését szerfelett könynyeu eszközölhetni ; az arany veres

színe a' réz, zöld és fehér szine pedig az ezüst ülepedvénytl származik.

— Legyen szabad végül a' galvanometallurgíát illetleg megjegyeznünk:

mikép az olyly folyadékokból, melylyek élenysókat (SauerstofFsalze)

fémalappal vegyülten tartalmaznak, például : kénsavas rézéleg, kénsavas

horganyéleg, légsavaa rézéleg, 'sa't. a' nemleges fémek hamarább és nagyobb

tömegekben ülepednek le mint a' tevlegesek ; ez okból a' tisztátalan réz-

gálicz oldatból a' kezdetben leülepl réz egészben tiszta. A" kéklegeknél

egészben az ellenkez áll, ugy hogy csak igen csekély horgany vagy

ezüst részecske elégséges arra , hogy a' veres-réz sárga, az arany pedig

zöldszínt nyerjen. — gp.
Gálya, gályarabság. Gályáknak neveztettek hajdan azon loO— 140

lábnyi hoszszu, 16—20 1. széles hajók, mik mindenik oldalon 22—26

evezvel birtak, melylyek mindegyike 5 evez szolgát fogialkodtatott. A'

hoszszu orrba végzd elrészen volt a' tet a' tengerész-katonák szá-

mára, meiyly alatt egy 24 fontos 's két más kisebb ágyú állott : a' hátulsó

részen rendesen két 6 fontos 's a' kapitány szobája volt. Az els rend
gályák neve Reale, a' másod rendüeké Kapitana volt; a' kisebbek galeo-

táknak neveztettek. A' gályákat már a' görögök is ismerték 's a' kíizép-

korbau ezek valának az egyedüli tengeri hajók. Eleinte csak a' közép ten-

geren, a' 16 században a' svédek és oroszok által a' keleti tengeren is

használtattak ; a' 17 század közepe óta kényelmesb hajók által mindin-

kább leszoríttattak 's jelenleg már csak csekély használatban vaunak.

A' gályákoní evez legények gályaraboküak mondatnak. Az evezéai
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munka nagy eroteszitésbc kerülvén 's a' legmagasabb díjért sem találkoz-

ván önkény les evezk, a' törökök 's a' kelet barbaresk államai leginkább

keresztyéneket alkalni;izának e' szolgálatra, a' középtenger körüli államok

pedig, különösen Franczia és Olaszorsziíg, gonosztevket. A' gályarab-

ság egyike a' legken)ényebb büntetéseknek Francziaországban 's más
tengeri tartományokban. Vagy bizonyos évekre vagy örök idre szaba-

tik, az utóbbi esetben polgári halállul van öszszekötve. Az elitéltek meg-
bélyegeztetnek, hajuk kurtára nyiretik , GAL betkkel jegyzett durva

posztózubboiiynyal ruháztatnak 's kettejével öszszebilincseltetnek. A'

Icgesekélycbb vétséget szigorú büntetés 's a' munkára ulkalmntlanná tev
önbénitást halál követi. Mióta a' gályahajók használutból kimentek, a'

gályarabok más nehezebb munkákra (travaux for^,és) használtatnak, mint

vármunkákra, kiköt készitébre 'stb. Hajdan a' hajózásra alkalmatlanná

lett régi hajókban tartattak, miknek födezete tá-házakkal volt ellátva. A'

17 század közepe óta azonban különös épületek léteznek számukra, mik-

nek neve : bagno. Az ujabb idkben a' gályarabok czéiszerübb alkalmazá-

sára nézve sok változás történt különösen Francziaországban Toulonban

és Brestben (1. Francziaország statistikája : tirrcénykezésj. 1847 u. a.

országban 228 egyén Ítéltetett el örökös 's 1092, idhöz kötött kénysze-

ritett munkára. — a.

Gulyzíii. Hires, dúsgazdag orosz család, melylynek kitnbb tagjai

ujabb idiiben : Sándor JSiliolajeicitsch orosz titk. tanácsos, 's kultus és

közoktatási minister 1817-tl 182'l:-ig, midn tárczáját vesztvén, íposta-

io-azffató lett. Elnöke volt az orosz biblia-társaságoknak is ezeknek lelsz-

látásáig 1826-ban ] Dimitri Wladimirowitsch lovassági tábornok , ki

1812-ben hadtest- vezér, 1820. olta moszkvai f katonai kormányzó volt,

's hazája iránt nevezetesen a' cholera idején, 's az 1831-ki égéskor, ugy

szinte Moszkva szépítése által sok érdemet szerezvén, 1844-ben halt meg
Parisban, és csaknem czári pompával temettetett el sei sírboltjába

Moszkvában ; Sergei a' státustanács tagja 's az ország egyik fméltósága

volt ; véíztelen líazdaosá^át nemzete i életének elmozdítására használta

fel. Moszkva közelében Melniza mezei jószágán, fejdelmí lényben lakott,

's köztiszteletben részesült. — ez.

Gamba (Bartolomeo) , Olaszország legtevékenyebb 's legismeretdú-

sabb bibliographjainak egyike, szül. Bassanoban 17G6. Már 10 éves korá-

ban Remondíni gróf nagy kiterjedés könyv- és rézuyomdájába került,

hol különösen bíblíographiai tanulmányokkal tölte idejét. Késbb meg-

nyervén fnöke bizalmát, ettl velenczei fiók kereskedésének viielével

bízatott meg, melyly hivatalát Remondíni grót haláláig víselé. F része

volt ezen nyomda nagy számú nmnkáinak gondos kiállítása körül. Miután

32 évig vett volna részt jóltevje ügyeinek vezetésében, a' gróf halála

után elvált házától 's könyvkeret^kedést alapított Paduál)an.l811 az adriai

tartományok censorává neveztetvén ki, Velenczében lakott, hol a' Moee-

nigo senátortól alapított és „dí Alvisopolí'' név ahitt ismeretes könyv-

nyomdát Bzcrzé meg. Néhány év nmlva azonban teljesülve látta legfor-

r()bb vágyát, midn az osztrák kormány által a' velenczei San Marco

könyvtárhoz kineveztetettrnck. Az Athenaeumban tartott egy döadásu

ttlkahnával lö41. niaj. 3-án gutaütéu altul halt meg. EIíü uevtí«oto«übb
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munkája volt : ,, Serié dei testi di lingua nsati a slanipa nel vocahulario

della crusca"^ (Bassano 1805. Vclencze 1818), nielyly minden irodalom
történeti 's nyelvbuvárra nézve nélkülözhetlen. Továbbá : „Serié degli

scritti impressi nel dialetto í)ewP5ecf/?o"(1832.) ,,Catalogo delle piii impor-
tanti edizioni, e degli iliusfratori della Divina comedia dall anno 1472—
1832" (1833), „Bibliográfia delle noveíle italiane in prosa" (1835), 'stb.

Ezekenkivül számos kisebb nagyobb életirásokat birunk tle, Belcari,

Cornaro, Boccaccio, Gozzi, Benti voglio, Bodoni 's több más férfiak hatá-

sáról, mik részint külön , részint nagyobb munkák részeiként jelentek

meg. Erdemei közé tartozik még, hogy a' könyvtárak pora alá temetett

számos régi nevezetes iratokat újra világ elé bocsátott. //. G«möa (lovag),

franezia consul Tiflisben, leginkább 1818— 1824 években déli Oroszor-

szágban! utazásairól 's a' kaspiumi és fekete tenger körül tett vizsgálódá-

sai által lett ismeretes melyly tapasztalatait ezen munkájában tévé közre:

„ Voyage dans la Russie méridionale et particuliéreinent dans les provin-

ces sitnées au-delii du Caucase" (Par. 182(i) mik nagy befolyással vol-

tak, ezen vidékek földiratának mcjíio-azitása 's írazdagitására. Fancziaor-

szagban volt legels példa arra, hogy a' kormány Angliát utánozva,

egy utazót küldött távol vidékekre nem csak tisztán tudományos czélok-

ból, hanem a' nemzeti kereskedelem kiterjedése szempontjából indulva

ki, különösen ama vidékek kereskedési viszonyainak tekintetbe vételét

bizta reá. G. férfiasan megis felelt feladatának. ///. Gamba (Pietro, gróf)

szül. 1801 Ravennában , testvére a' Lord Byronnal! egybeköttetése által

nevezetes szeretetreméltó Guiccioli grófnnek. Byronnal Kephaloniába
utazott 's Missolunghiban a' görögök sorába állott, de a' nagy költnek
csakhamar bekövetkezett halála megutáltatá vele Görögországot. Lon-
donba ment tehát, de nem sokára ismét Görögországba tért 's bátorság-

gal és kitartással küzdött a' görög zászlók alatt. Teste azonban nem soká

birta meg a' háborúval járó ermegfeszitést. 1826 meghalt Dara faluban

közel Methanához. Fényes tulajdonai miatt a' philhellenek között közsaj-

nálat tárgya volt, ámbár voltak, kik nvéréveli bünÖs együttélése miatt nem
legnagyobb tisztelettel emiékezének meg róla. 1825 jelent meg tle 1. By-
ron utazásai 's élete utolsó pontjait jellemz irata: „ A narrative of Lord
Byron s last journey to Greece". — a.

Gaiiilh (Károly) nevezetes íí-anczia státusgazda , szül. 1760 Auverg-
neben. Parisban mint jogtudós élt 's 1789 egyike volt a' választottak-

nak. A' nép jogainak védelmében mindig kitn szabadelmüséget 's áll-

hatatosságot tanúsított. 1802 magán életbe vonult , mindazáltal iratai

által folytonosan munkált a' közjólétre. A' restauratio után követnek
választatott, hol nézeteihez 's jelleméhez mindvégig h maradt. Tiszta

hazafiusága 's nézeteinek súlya azonkívül, hogy gokak tiszteletét szerzek

meg neki, nagy befolyással voltak a' közvéleményre. A' követkaraarában,

melylynek 1823-ig volt tagja, a' rajongásig önhitt többség ellenében

egyike volta' legbátrabb szónokoknak. Meghalt 1836 maj. 4-én szegé-

nyes körülmények közt. Sok munkái között a' nevezetesebbek : ,,Essai

politique siir le revenu public des peuples de Vaniiquité, dn moyen áge

et des siecles modernes^'. (2 köt. Pár. 1823). „Des systemes d'économie

politique (2 köt. Pár. 1821). „La théorie de Véconomie politiqve fondée
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snr les fatts resultants (les sldlistiques de la Francé ef de V Angleterre
(2 köt. Pár. 1822). ,,De la contrererolution en Francé ou de la restau-
ration de Vancienne nnhiesse etdes anciennes superiorifés sociales dans la,

Francé noiirelle'' (1823). ,,De la science des finances 'stb. (1825). y,Dic-

tionaire ainiUjliqne d'économie politique'^ (1826(. — a.

üaiis l<:«liiáiMl szül. 171)8. mart. 22-kén Berlinben, 's meghalt 1839.
maj.5-«^^n ugyanott mint rendes jogtanár.Tannlt a' berlini gymnasiumban;
jog- történet- (!< bölcsészettant hallgatott elször Berlinben Savigny és

Schmalztél, majd (iöttingában, végre 181 íí. Heidelbergben, hol nagy
liatással v()if:ik reá Hegel, Thibaut éí* M ittcrmaier eladásai. Már itt

niulatúsa alatt több jogtani értekezést irt Thibaut Archiv-jába, 's ,,Uebei'

römisehes Dbligationsrecht" (lleidelb. 1819.) czimü munkája tetszéssel

fogadtatott. Magy zajt csinált a már lSl7-ben irt „Urtheil eines Unpnr-
thelischen übcr die Uabüitationsantj-elegenheit des Dr. Witte'\ kitl a'

berlini jogtani osztály, fiatalsága miatt, megtagadta az akadémiai tanár-

ságot. Már itt érezteté (lans a' nevezett osztály tejeivel, hogy nem nagy
tisztelje leend Savigny és hi\ ei elveinek. Mint jogtudor 1820. tért viszsza

Berlinbe, hol magántanárki'ut lépett föl az egyetemben. Sem a' nyilvános

tanítás, seuí az irodalom mezején nem lépett még fól német tanár hasonló

sikerrel. Eladásait mindig leginkább látogatták; nem volt Berlinben olyly

nagy terem, melylv minden hallo-atóit befbfiadhatá. Nasrv eszme jrazdaffsáír,

mély bölcseiét! ismeret áradozott lelkes ajkain. Szelesebb ismerete levén,

mint szaktudományára szükséges vala, olyly tereken is kalandozott,

raelylyek csak igen laz, vagy semmi öszszeköttetésben nincsenek a' jog-

tudománynyal, de melylyek az ö tejében léteges egészszé alakultak. Isme-
retei nem könyvtudás formulái , nem doctrinairi müdarabok, mindenütt
az életre vonatkoztak, a' statnstbgalom kifejtésére, a' legtöbbre, mit a'

jog fölmutat. Korán csatlakozott Hegelhez ; hogy a' jogtudományt ismét

valódi magas állására emelje, a' kor bölcseletének mély ismeretére volt

szükség, be kellfe hatnia mindazon mozgalmak értésébe, melylyek a' kor
alakítására befolytak. Igyekvék a' jogtant az állam és élet számára eman-
cipálni, 's a' bölcselet ótalma alá helyezni, melyly tudomány a' szellem

szabadságára törekszik. Mit (ians tanított, éles ellentétben állott a'

kormányrendszer 's azon iskola elvével, melyly magát különösen történeti

iskolának nevezte , 's melylynek központja Berlinben volt ; 's tisztán a'

történeti kutatást tekinté a' jogtan legfbb feladatának. Hogy ez elv

általában hamis, már rég érzette Thibaut, Mayer 'stb., (íans azonban
lelki'nek egész erélyével, 's a' Hegelféle bölcselet dialectikájában jártas

tudós polémiái ügyességével támadta azt meg. A' „Scholien zum (rajus'*-

hoz irt elsz(')ban nyitá meg táborozását , 182ü-ban nagy szerencsével
küzdött a' J legeiféle szabadelvüség mellett a' jogtudományban. Savigny
történeti iskolája ellen, nielvly az akkori politikai reactio <'»t;Uma alatt már
nagy fejldésnek örvendett. De lássuk niagiinak (iansnak egy müvébl,
uielylyet aláblt idézendüiik, ezen jogrendszer jtllemzí'vsét : ,,Azon iskola

— úgymond (1. — melyly jelenleg a' jogtudonuinyban állítólag a' kor

maga.^ságiira feljutott, 'h nudvly, mi ilylyetén magasságához illik, a' kor-

liitian felsöbbséget Uíagához ragadni törekedett, önmagiit jeleié mog, "^

j«lölt(iíJs<'L meg ennéllógva itt is a' liisttM-ini jog mc\''v('I. Hogy nuígi
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magában niegállapodhassék , és saját határozottságához eljuthasson, mit

joggal csak az ellentét utján remélt elérhetni, nem históriai iskolát terem-

tett magának ellenségéül, melyly philosophiából, természetjogból és józan

észbl alakitva, egyáltalában semmi egyéb elvvel nem birna, mint azzal,

hogy ö nem a' históriai iskola. — A' történeti jogtan ketts momentummal
bir : elször, menynyiben a' szétszórt forrásnyomozók közteremé, 's e'

tekintetben nem kevés érdemei vannak ; másodszor menynyiben maga e'

munkásság philosophiája. Mióta némi hyerarchiával felruháztatott e' tan,

több becses dogmaticai és histoiiai munka bocsáttatott közre. líxegesi?,

variánsok 's ezeknek öszszehasonlitásai, régi és ujabb codexek, í^ziut-

azonképen nem panaszolkodhattak; st olylyas elszeretettel bántak velük,

melyly még a' dogmának 's históriának sem jutott mindig. Az egyesülés

itt, mint egyebütt nem maradt jótékony befolyás nélkül egyesek nmnká-
lataira. De egészen másnak mutatkozik ez ügy második momeutumában,
tudniillik philosophiai nyilatkozatában. Eendes. hogy e/en történettudo-

mányi philosophia soha sem volt befolyással hiveinek munkáira és érte-

kezéseire, 's hogy ezek épen ugy tovább munkáltak, mint különben, 's

mint munkáltak hasonló tárgy körül a' nem hivek is. A' philosophia tehát

inkább csakczimerül szolgált,önkényes felirással,'s nem az épület belsejében

találtató tartalmát jelentvel. De lépjünk közelebb e' czimerhez, lássuk,

mint szól. kS ime olvassuk, miképen a hibás tan azt igyekszik megmutatni

:

„hogy mindenkor lételét, világát szabadon és kénye szerint önmagából
meriti, jól és szerencsésen, vagy roszul és szerencsétlenül, belátásának és

erejének mértéke szerint tudniillik" ; a' helyes tan pedig, azaz : a' histó-

riai, tanitja, ,,hogy nem mindenkor idézi fel világát magának és önkény-

tesen, hanem feloldhatlan közösülésben az egfész múlttal. Minden kornak

kelletik ennélfogva valami már adottat elismernie , de mi szükséges és

szabad egyszersmind : szükséges, a' menynyiben nem függ a' jelen kornak

külön önkényétl , szabad , mert szintolyly kevéssé függ idegen külön

önkénytl, hanem inkább a' népnek magasabb természetébl, ezen szünte-

lenül kifejld egészbl foly ki." Mint lehessen valamelyly kort vagy
népet gondolni, melyly világát nem szabadon, 's önkénytesen magííval

hozza, belátásihoz js erejéhez képest tudniillik, elttem 's valószínleg :)/.

olvasók nagyobb része eltt is megfoghatatlan dolog. Mindaz, mi el-
hozatott valamelyly korban 's népben, elhozatott belátása és ereje

által. 'S valóban silány egy surrogatum volna , ha ezen belátást 's

ezen ert a' múltkor krónikáiért , vagy a' históriai iskolának régi-

ségeiért akarná becserélni. Midn amazok tehát azt állitják, hogy a'

jelenkor mit elidéz, azt az egyetemi múlttal közösülésben idézi el,

a' felelet az : hogy épen az joga és jelentsége a' jelen kornak , hogy
hozzá képest a' múlt viszszahozhatlanul holt ; ez megsznt jelentséggel

birni, bir j^ícdig a' jelen. De ezen szabad, semmi múlthoz nem kötött moz-
galom nem esetlen Önkény munkája. Épen az ész lép fel cselekvleg
minden korban 's minden népnél, 's tettét ezeknek belátása és ereje, mint

orgánumok által hajtatja végre. Minden múlt a' jelenkorra nézve holt

valami, de az nem holt, mi a' jelenben 's múltban egyiránt az állatékot

(substanz).képezi, az isteni ész t. i. ; 's e' tekintetben igen is Örök jelen-

tségek "s korunkba általnyulók a' roult nyilatkozatai Í8. Az egyes líép-
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szellemben fokszerinti kifejldésben nyilatkozik ki ez ész, 's feladása a'

subjectiv szellemnek, ezen észt megismerni, tisztelni és felfogni. Látszik,

hagy a' szabadság és szükségesség azonságáról a' históriaiak is hallottak

valamit; 's a' nélkül, hogy tudnák, mi legyen ez tulajdonkép, nem vona-

kodtak rendszerök legelejére állitani e' tételt , minek ei'edménye volt,

hogy szabadság kelt számukra, nielyly nem a' hatalmat akarás 's a' kornak
elteremtése a' korban, hanem a' hátrafelé-fordultság, 's a' holt betnek
olvasása a' multbfui ; 's olyly szükségesség kelt ki nekik, melyly nem a'

felfogatantló ész, 's ennek nyilatkozása az idben , ugy hogy minden
népszellem tle mint elvétl igazulását nyerje, hanem vak szükségesség,

a' látszi) oausalis nexus kidssége , melylyre mint legmagasabbra vonat-

kozik aztán minden. Ezen iskola tehát tökéletesen jellemeztethetik azon

észrevétel által, hogy philosophiai lehozásaiban szó sem tétetik az észr' :

ennek csakuo;van az ott felállitott szükséo-essép-orel semmi köze. Ezen uíty-

nevezett philosophiának két f practikai eredménye volt. Az egyik :

megvetése a' jelenkornak törvényhozói tekintetben. Mondatott, miképen
idnknek erre nincsen hivatása, 's a' helyett, hogy maga akarjon és

teremtsen , tanuljon inkább és olvasson. Nemz er hijával vádoltatván

ekkép az id, 's agg korba helyeztetvén, természetesen a' római tétel fog

alkalmaztatni, melyly ekkor megengedi az adoptiót. Második következ-

ménye : ama dühös gylölség a' philosophia 's az öszszes, nem dátumok
kikutatásával foglalkodó gondolkozás ellen. A' históriai iskolából kelt ki

továbbá : a' külsnek mint absolutumnak imádása ; minden datumocska
határtalan fontosságúnak Ítéltetett , 's igy ezen tisztelkedés zaja köz-

ben végkép elveszett mi f, a" fogalom''. (Das Erhrevht in weltge-

schichtliclier Entwickehing 'stb. Berlin, 1824— 35). „Ezen heves dia-

tribe — mond az idézetteket illetleg hazánk egyik legkitnbb publi-

cistája — olyly munka kiséretében lépvén fel, melyly az uj theoriának

jellemével homlokán az egyetemi jogtan stúdiumának legfényesebb ered-

ménye gyanánt tekintethetett, 's a' philosophiai speculatio mindig csak

adott tények felett történvén , a' tudomány ismét általcsapott azon

ösvényre , melylyet Montesquieu nyitott meg egy századdal ezeltt

,,re9prit des lois" vezérmunkájában." (Szalay Publ. dolg.) Egy munka
sem tett többet a' históriai iskola scepticismusának megbuktatására, mint

az idézett óriási m az öröködési (inkább Familienrecht) jogról, melylyre

Szalay 1841-ben különös czikkben emlékeztette honiuik fiait, 's melyly a'

franczia jogtudósoknak hasznos tanulmányul szolgált (lásd : Lerminier ;

Bevezetés a' jogtörténetbe 'stb.) — 1825. Gans nagy utat tett Franczia- és

Angolországban, 's viszszatérvén, rendkivüli tanárrá neveztetett Berlinben.

Azután isniételve meglátogatta Bécset, Münchent, 1830-ban ismét Párisi,

1831-ben Angliát, 's 1835-ben még egyszer Parist, hol a' tudós világban

egyike volt a' legszívesebben látott vendégeknek. 1828-ban rendes tanár

lett a' berlini egyetem jog osztályában, 's 1831. dékán. Mindkét alkalon.-

mal igyekvék Savignyt kiengesztelni, 's ugy viselte mngát. mint i\ ki a'

tudományos vltiikat nem akarja átvinni személyes viszonyok terére.

Savigny azonbiin luím vala kiengesztelhet. Midn dans a' faoultas tajyu

lett, Savigny kilépett iirökre. Az clvharcz azonban nem végzdött ezzel,

Ht (Í!iiit-n;ik cgéKz utós() porczeig tnpláltatolt olleiifelci által. Els niun-
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kajától kezdve, raelylyet idéztünk, ezért vonul minden egyéb iratain

keresztül vörös fonalként a' történeti iskola elleni küzdés. Nagyszer
négy kötetes müvén kivül, az öröködési jogról, — emlitendök még :

„System dos römischen Civilrechts" (1827.), „Vorlesungen über die Ge-
schichte der letzten 50 Jahre", Raumer történeti zsebkönyvében 1833—34 ;

,,Vermischte Schriften, juristischen,historJschen, staatswlssenschaftlichen

und aesthetischen Inhalts" 2 Bde. 1834. ;
,,Rackblicke auf Personen und

Zustande" 1836. Hegellel együtt alapitá 1826. ,,Jahrbücher für wissen-

schaftliche Kritik", melyly eredeti eszméjétl eltérvén, következ irat

kiadására birta öt : „Die Stiftung der Jahrbücher für wissenschaftliche

Kritik". 1830-ban egy jogtani lapot alapitott : ,,Beitráge zur Revision

der preussischen Gesetzgebung", melyly 1832-ig tartott. Mint Hegel
rendszerének hive és szinte barátja egyike volta'nagyphilosoph munkái
kiadóinak. Gans gondjai alatt jelent meg uj kiadása a' ,,Grundlinien zur

Philosophie des Rechts" és ,,Philosopliie der Gesebichte" (amaz 1837.,

ez 1838.) czimü müveknek. Utósó müve : „Über die Grundlage des

Besitzes, eine Duplik 1838". — E' müvein kivül nag)'^ népszerséget
szereztek neki fleg eladááai, fleg az uj kor történetei fölött, mikben
szabadelmüen gyakran tekintet nélküli bátorsággal, melegséggel, szel-

lemdús elmésséggel adta el mély bölcseleti nézeteit ; 's eladásmódja
épen ellenkez hatást gyakoroltak, mint anynyi más német tanárok

unalmas felolvasásai. Olylykor egészen fölvillanyozta és elragadá hallga-

tóit. Ers volt a' rögtönzésben, 's hangja tiszta, cseng ; 's ritka szónoki

tehetség emelte eladásinak becsét. 'S mint közlöifj^e a' koreszméknek,
nagy hatást gyakorolt 's valódi oraculuma volt a' porosz fvárosban az

alkotmányos eszmék hiveinek. 1830—33-ban volt hatása f pontján. 'S

enynyi munkásság között ráért igen talpraesett játékszini bírálatokat is

Írni, mikben nagy niüphilosophiai jártasságot tanusita. Meghalt a' jeles

férfia élte virágában. Társas körben érte a' szélütés, melyly véget vetett

életének. Epén ez idtájban jutott közelebb ismeretségbe hazánk legna-

gyobb jogphilosophával, Szalayval. (lásd : Publ. dolgozatok, bevezetés

II. lap). Leveleztek egymással, melylyben Gans buzdította a' nagymivelt-

ségü ifjú magyar jogtudóst, 's viszont hazánkfia is érdekes adatokat

nyújtott a' magyar jogtan ismeretére a' világhír berlini tanárnak, mely-

lyeket ez az öröködésröl irott munka folytatásában akart fölhasználni. E'

szerint kétszeres vesztesség ért bennünket, hogy e' m bevégezetlenül

maradt. A' magyar jogphilosophiára rendkívül becses és nagyérdek lett

volna hallani e' tudós ember véleményét, miután a' szláv jogon kivül, a'

családviszonyokról a' világ minden népeinek jogviszonyait eladta. —
Eletérl, hatásáról lásd : ,,Eduárd Gans als wahrer Jünger Hegels" az

,,Ost und Süd" czimü lapban 1838., és Gubitz : „Gesellschafter"-jében

1838. Nr. 176; „Hallische Jahrbücher" (1839. Nr. 132. 206. 207. 's 1840.

Nr. 113.)ésMarheineckc-töl : ,,Rede amGrabe des Herrn Prof Dr. Gans,
gehalten am 8. Mai 1839. (Berlin, 1839). — y.

Garay János, els rend magyar költnk, született 1812. Szegszárdon,

Tolna megyébvni, hol atyja keresked volt 's a' városnál gyámatyai hiva-

talt viselt : tanult születése helyén, 1823. óta Pécsett, 1829. óta pedig a'

pesti egyetemben. Költészet iránti vonzalma, melylynek késbb anynyijeles
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virán:ot köszönünk, már Pécsett kczde kif'ejleni. Folyvást olvasott 's dol-

gozgatott ; iskolai latin vers-feladatait többnyire magyarul is elkészité.

Els kisérleteit, Rajnis Magyar Virgilj(> :i!talcbresztetve, hexameterekben
irá, de Virág Benedek (kláival megismerkedve, csakhamar a' lyra felé

hajlott, 'ei els nyomtatott ódája ,,Etnlékúldo-iat^' alkalmi vers, társai köz-
költségén látott világot. Ugyanott kezde megbarátkozni a' német iroda-
lommal is. de ennek teljesb isnioretéro csak Pesten jutott, hol az egyetem
könyvtárát szorgalmasan látogatá 's Esclieuhuvi] és. SulzerhoX sokat
jegyezgetve, tanulmányai kizárólag szépiiodahui irányt vevcnek. Közben
Horvát István pliilologiai leczkéi által fíérai/ 's a' magyar nyelv kincseinek
tanulására serkentetve, más részrl Vörösniarty Zalán futásával is meg-
ismerkedve, még t.annl('» korál)an vcté meg alaptervét Csatár hs költe-

ményének, melyly l<s;34-ben jelent meg. Már e^yy évvel elbb az akkor
keletkezett Regél — Honmvész szerkesztsége mellé segédül szövet-

kezvén, e' lapnak 183G-ig munkás dolgozótársamaradt, 's a' széi)irodalom
töbl) ágában, fleg lyrában 's drámál)an kisérté meg erejét. A'm. akadémia
])ályára hivása által buzdittatva. 18o-ben Csáb czimü öt felvonásos szo-

morujátékkal lépett tel , melyly az akadémiai birálók által dicséretre

méltatván , késbb „Jós ige'- czim alatt a' budai szinésztársaság által

el is adatott. ITgyanez évben több társával (Gaál, Vajda, Tóth Lörincz,

Szigligeti 'sa't.) eredeti történeti szinmüvek Írására szövetkezvén, az ezen
társulat által kiadott drámagyüjtemény második kötetét irá, melylynek
tartalma Arbocz szoniorujáték T) felvonásban (1837). Ugyanekkor a'

Trattner-Károlyinál*megjelent//c;>ífí/ almanachot szerkeszté,'& ebben adá
Országh Ilona történeti szinjátékát (1837.) 3 felvonásban ; pályázotc

egyszersmind az akadémiai drámai jutalomra is ,, Utolsó magyar Kháw
czimü o felvonásos szomorujátékával, melyly az illet birák által ismét

dicsérettel említtetett. Készt vett az 1837-ki Rajzolatok szépirodalmi hírlap

szerkeztésében is, melylyet sok czikkel gazdagított. — 1838-ík elején

Pozsonyba hivatván a' Hírnök politikai lap szerkeztéséhez, e' lapnál az

1839-ikí orsz.'ggyülés beálltáig dolgozott, ekkor pedig Pestre ismét visz-

Hzatérv^n, az akadémia által levelez tajxiává választatott. — Küzdve a'

magyar költ bajai- szegénysége- '^ fájdalmaival, folyvást híven horda

áldozatait az oltárra, melyly olyly szken látja el papjait, hogy csak a'

kebel ellenállhatlan ösztöirébl lehet magyai'ázni a' hséget, raelylyel a'

nemzet néhány lelkese a' költészet kertében fáradatlanul mködik.
Termékeny tolla elárasztá a' zsebkÍMiyveket, 's szépirodalmi foly(')ir;ttt>kat

gyönyör lyrai 's rokonnemü költeményekkel, továbbá beszélyekkel. \\ú

rajzokkal, génre képekkel, életrajzokkal, aesthetikai 's bírálati czíkkekkel.

Telve ezekkel az Auróra, Kndény, Hajnal, Nemzeti Almanach ; Arvíz-

könyv, Klíegl-könyv, Regél, Rajzolatok, Természet Wt. szerkeytése alatr

jelent meg az Emlény czimü zsebkönyv 1<S40—41—12 's liaTideiíi-

íloní Vezérének t()bl> évi folyama. Kkkor iiá a' Szinnuitárban njegjehnt

ere<letí drííniiijiít, iiátori h/rz-séhetct 5 felvoiiiisbiui, 's a' ,,magyur esnénétt

hesiélgetéself kóyikonyriH" melvlykét kiadá-ii é-rt. — A' Kisl'aiudv -tárí«tts«úg

tagjiivii választat\án. (Minek t'N liipjait is Imm-^cs dolguzatokkal gu/dagit:i.

Itt jelent meg ért.ekezé.se : Ivrni költ (''szet fink kés kitejlésenek okuir«>l.

1843. jelent meg Versei gyüjtenii''n\ «• , ISIT). boMzé'lyei gyüjten>»'nye 7'i>i/-

I
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rajzok cz'nn alatt, 's Frangepán Krislófné költi beszély ; 1847-ben V
második kiadásban 1848-ban az ,,Árpádok történeti legendák" 's mondák
és ismét a' ,, Balatoni Kagylók" költemény-fuzér. — Legújabban Szent

László történeti költeményére nyitott elfizetést. Enynyi nemes táradozáe.

's lelkes munkásság közepett ezer bajjal kellé küzdeni Kont költjének :

roncsolt egészségi állapota, szemeinek gyengesége, melyly vakulás?al

lényegété, nevelék a' tenger bajt, melyly hazánk egyik els Írójának

életét áthullámzá. — A' kedélyes családatya 's lelkes hazafi tájdalmait

h nejének 's reménydús gyermekeinek szeretete, és a' becsül nemzet

részérl a' nyomor napjaiban bizonyitott szives és tettleges részvét enyhíti

csak némileg. Most az egyetemi könyvtárnál visel alárendelt hivatalt,

melyly le:2;alább mindennapi kenyerét biztosítja ; 's ég fájdalma könyei

naponkint költi drága gyöngy<)kké változnak, mikkel a' nemzetiség

hervadó koszortiját ékesiti. Nem lehet a' legélénkebb részvét nélkül

tekinteni e' kedélyes és lelkes szenved házat , hol :i' legkeserbb fájda-

lommal szeretet és költészet jár karöltve, melyly utóbbi amannak sebeit

ernyedetlen hséggel orvosolja. — T.

Garcia, Európa fvárosaiban nevezetessé lett spanyol müvészcsalád.

Tagjai: G. il/tt/íí/e/,közkedvességü tenorista és hangszerz, szül. 1775 Se-

villában 's meghalt Parisban 1832. Már (i éves korában templomi karénekes

volt,'s 17. évében mármint énekes, hangszerz 's karigazgató volt ismere-

tes. Elször a' cadizi színpadon lépett fol, innen Madridba ment, hol

szinte tetszést aratott. Spanyolországban elterjedt liirévei nem eléged-

vén meg, 's európai névre akarván szert tenni, 1808 Parisba ment, hol

alig egy hónap lefolyása után már egy olasz dalszinész sereg elén állott,

melylybe andalúziai tüzével 's ernyedetlen munkásságával uj életet öntött.

1811 Olaszországba utazott 's Turinban, Nápolyban, Rómában teljes

tetszés között lépett föl. 1812 Murát király els tenoristának nevezé ki

udvari kápolnájába. Olaszországbani tartózkodását leginkább arra hasz-

nálta, hogy magát drámai énekessé képezze 's a' dalmüvészet elméletét

is tanulmányozza. 1816. Parisban ismét mint els tenorista énekelt a'

Catalani aszszony igazgatósága alatt álló olasz dalszínházban. 1817 Lon-
donban nyeré meg a' közönség kegyét az akkor ott vendégszerepl Fo-

dor-Mainvielle (1. ezt) énekesnvel egyetemben. 1819 ismét Parisba tért,

hol az ottani olasz operában 5 évig volt a' közönség kegyencze. ¥jí',

volt mvészi pályájának legfényesb idszaka, 's ekkor nemcsak mint

drámai énekes és zeneszerz, hanem mint egy nagyhirü énekiskola alapi-

tója is kitüntette mao;át. 1824 ismét a' londoni kir. színházhoz szerzdött
els tcnoi'istának, 's ott is folytatá párisi énekiskoláját, melyly a' bennc
képzett tehetségek által a' legszebb eredményeket mutatá fel. Ugyan
azon évben a' newyorki szinház igazgatását vévé át, 's tökéletesen elra-

gadá az amerikaikat válogatott énekes társasága által , melyly leginkább
családja tagjaiból állott. Csak a' rideg klima kényszeritél827Mexico ked-
vezbb egáljába vonulni. 18 hónapi ott t.ai'tozkodása után. midn sok

fáradsággal szerzett vagyonával Európfíba akart viszszatérni, azt nyuga-
lomban élvezend, Veracruz körül mindenébl kifosztották -a hanimiiik.

Parisba újra megkezdé énektanfolyamát 's néhányszor az olasz (tperábun

is fellépett, de hangja ekkor már anynvira megvolt változva, iiogy jónak
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látá, végképen elvonulni íC szinpadról. Elete utosó éveiben csak énekta-
nitói 'a hani^szcrzi niunkásságra szoritkczott. Mint énekesnek kitn
tulajdona volt a' tz 's eladási kelleni; mint hangszcrz kisebb jelent-
ség

, mindazáltal nagy számú müveinek néhánya, mint p. o. „El poéta
calculista^^ és „// calffo di Bagdad'^ zenemüvei 's „Metodo de canto, o
arte d'apprender i) cantar^' tankönyve kedvez tetszésben részesült. Fia
lilanuely szül. 1813 Nápolyban atyja nyomdokait követve, hasonlóul mint
énekes és énektanitó lett ismeretes Parisban. Idsb leánya volt az ünnep-
lett Maria (1. Mnübran). Ifjabbik leánya, Paulina (Viardot Garcia) szül.

1821. Parisban. Atyjával Amerikába utazott, tulajdonképi kiképeztetését
azonban csak késbb nyeré Parisban 's Brüsselben. Eleinte zon^-orászatra

volt szánva atyjától, miben csakhamar nagy tökélyre jutott. Az éneknek
csak 1837 óta szentelé magát 's 1839 müutazásra kelt Belgiumba 's Né-
metországba anyjával, egy hajdan szinte jeles énekesnvel, és sógorával
Beriot-\a\, a' hires heged-virtuózzal. Innen Londonba utazott 's az
ottani olasz operában általánostetszésbenrészesültnagy terjedelm hangja
cs jeles játéka által , ugy hogy nagyhír nvére tulajdonai örökösének

ipadain
tott érdemlett koszorúkat. Jelenleg Parisban ragadja még mindig magára
a' közfigyelmet. — p.

Garibaldi. Egyike azon neveknek, melylyek az olasz szabadsághábo-
ruk ideje alatt legtöbbet emlegettettek. j\Hdn a' februári forradalom
után Olaszország ismét felkelt, részint, hogy önállását, részint hogy egye-
sülését kivívhassa, G. volt a' legelsk között, ki szabad csapatot állított

a' közös czélokérti küzdelmekre. 1848-i tavasz utolján Carlo Albertónak
ajánlá fel szolgálatát, ki t igen nagy kitüntetéssel fogadta. A' Lago Ma-
giore és Lago di Garda köztti tér 's pontok védelme bízatott reá. Az
1848-ki táborozás alatt igen sok jeleit adta bátorságának és katonai jel-

lemének. Miután C. Albertó Rivoliból , és azután Sonnna Campagna és

Castel Nuovóból is kiszorittatott, a' s. campagnai szerencsétlen ütközet
után Garibaldi a' békealkudozásra , fegyverszünetre , és békekötésre nem
tekintvén, tovább folytatta a' harczot.lsmét uj önkénytes csapatot szedett

öázsze, ésutolfl^ig vivott. Azonban a' tuInyouK) ernek engedni kénytetvén
és d'Aspre ellen augustus végén Macagnonál tetemes veszteséget is szen-

vedvén, Schveitzba húzódott. Az utóbbi hónapokban G. és C. Alberto
között igen szembetn viszályok ütöttek ki, melylyek C. Alberto inga-
dozó 's kétséges jelleme által idéztettek el. 1848-ki elején G. Kóníába
ment, itt naponkint közelebb érkezvén a' vég kifejldés percze. Decem-
berben a' pápa viszsza jövetele még sokak által reményltetvén, és nénn
köztársasági mozgalmak, melylyek azt még inkább lohetetleniték, egye-
nesen Garil)al(linak tulajdonittatván, szinleg számzetett Rónníból. De
ez csak kevés itleig tartott. A' pápa végkép megfosztatván vihigi hatal-

mától, egy reggelen sokaknak nem kevés níe;ilepetésére (íaribaldi iijon-

nan alakított szabad csupiitjjival nicigjelent linuui iitczáln. (.'sapatja a/,

rillam sz<)lgálatái)a vétetett fel. Garibaldi p^'(li^ a' (Nntstituantebi' válasz-

tatott imjg. Itt a' (Janinoi hcn-y.cg niellett legtiizesobli védje volt u' köz-
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társasági elvnek. Ez kimondatván, Garibaldi ismét hadi pályára hivatott.

1849-ben február végén a' római köi;társaság által Ferrari az éjszaki

határszélekre, G. pedig a' délekre küldetett. Itt a' Nápoly elleni sereg és

munkálat vezénylete teljes hatalommal reá bízatott. Martiusban a' lom-

bardiai operatio vezetésével ruháztatott fel. 1849-ki april elején minden

határszéli seregek viszsza rendeltettek lióma közelébe , csak G. maga
maradt Rieti mellett. Midn azonban april vége í'elé a' francziák Civita-

vechiába értek, Garibaldi is Rómába hivatott. April 27-én midn az ostrom

még nem volt megkezdve, vonult be G. Rómába, és Sz. Péter terén ütött

tábort. April oO-áu kezdetett meg az ostrom, melyly az egész i(iö alatt,

Rómának franczia kezekbe kerültéig, számtalan és folytonos jeleit mutatta

el G. hsi bátorságának, és önfeláldozási készségének. Különösen kitün-

tette magát az ostrom els napján. A' francziák o helyen intéztek táma-

dást Róma ellen. És minden ponton viszszayevettek leginkább Garibaldi

és emberei oroszlán szivü küzdelmei folytán. O maga is kapott sebet. Több
ágyút foglalt el. E' napnak hse kizárólag G. volt. A' rómaiak lelkesedése

határtalan Ion. G. este a' Corsini palotába tette át fhadiszálló helyét.

Május elején Rómából kiküldve a' nápolyiak ellen táborozott. 4-én meg-
verte ket, 9-én ismét harczolt és még fényesebb sikerreL 7,000 nápolyi

sereget, és köztte 800 lovast támadott meg Palestrina közelében Val-

montone mellett. A' nápolyiak igen sokat vesztettek. Palestrina este G.

tiszteletére kivilágíttatott. És Rómába viszsza tért, hol rendkívüli lelke-

sedéssel fogadtatott. Május 21-én ismét Nápoly ellen mozdult ki, és ismét

kedvez sikerrel. Most egészen benyomult a' nápolyi birtokba. Arát elfog-

lalta. A' nép mindenütt fehér lobogókkal fogadta. Május utolján Rómában
volt. Június 3-án volt azon véres liarcz a' írancziákkal , melyly 17 óráig

tartott. Ekkor ismét G. volt a' legbátrabb és legnagyobb hs. O rendel-

tetett seregével a' kapuk elé- a' legveszélyesebb pontokra. Ezért sokat

is vesztett embereibl. 20—30 tisztjei sebesültek meg, és egy amazon,

ki mindig oldala mellett harczolt. Különösen kitüntette magát a' Villa

Pamfili eltt, melylyet a' francziák szuronynyal vettek be , de temérdek

veszteséggel. G. e' napon több igen érdekes pontokat tartott meg , vagy

foglalt viszsza. 4-én folytattatván a' harcz. G. ismét hsileg küzdött,

Ekkor tisztkarának fnöke Daverio esett el. Éjjel S. Pancrazio kapunál

kitörést tett, és sok kárt okozott az ostromlók között. Ezt június 9-éu

ismételé, midn egészen a' Cassinoig nyomult elre. A' francziák ostrom

készületeit, telepeiket már rombolá, midn egy hatalmas es és ágyúzás

viszszatérésre kényteté. 20-án az II Vascello védelmében , melyly szita-

ként volt már özszelyuggatva, tüntette ki magát. Hyly katonai jellemet

és hsiséget fejtett ki az egész ostrom alatt. Serege igen szigorú fegye-

lem alatt állott, és legjobban volt rendezve. Június vége felé Strebini

arra izgatta a' népet, hogy G. diktátornak választassék. Ugyan ezen id-
ben Turinban Róma iránti lelkesedésbl némi mozgalmak keletkezvén a'

:

Viva la republica romána mellett folyvást a' : viva Garibaldi-t is hangoz-

tatta a' nép. G. mindig sereo-e élén állott. Vitézei az ostrom alatt több-

nyire veres ruhában jelentek meg. G. után egy szerecsen szokott lova-

golni, ki egyike volt leghsebb harczosainak. 1849. jul. 3-án a' franczia

sereg bevonult a' barbár módon általuk Öszsze rombolt város utczáira.
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GaribftUH mint Maizini <^s tÖbb mások, éltük veszélyeztetésével már
akkor eltávoztak. Azon utak és eszközök, nielylyek Garibaldinak niene-

külhetést nyújtottak . a' milyly vcszélytííliek , épen olyly meglepk
valának.

G. szerepe, melylyet a' szabadság ügyében vett tel, de a' melylynek a'

bal sors minden csapásai öszsze jötte miatt, legalább ez idre semmi tett-

leges eredményei sem lehetének a' római köztársaság megdöntésével , be

volt végezve. Es az eseményeknek szeszélyes fordulatai ugy akstrták, hogy
azon, olyly sok és nagyszer remények kíséretében keletkezett köztársa-

ság utols('> jelenete a' szegény kis Sz. Mariuói köztársaság területén ját-

szassék el. G. 's követinek ez utolsó viszontagságai nleglei)leg érdekesek

's bámuLitot ébreszthetnek. A' hadjáratok évlapjain páratlanul álland

azon ezer veszélyek közt létesült menekvés, melyly Garibaldit 't^ társait

St Marinoba szorította. Alig hihet, mikép létesitheté aztG, alig egypár

ezer fegyveressel egész Olaszországon keresztül az adriaipartoktól a' föld-

közi tengerig, majd az egyházi állam , majd Toscana határain vágva
keresztül, de mindenütt két nagy hatalmasság ers seregeitl üldöztetve.

Alig érthetni , hogyan daczolhatott felbszült elleneivel négy héten

keresztül, sokszor olyly nagy városok irányában is, mint Arezzo ellensé-

gesen fellépni kényszeritettvén. Midn az osztrák csapatok öszsze vonat-

tak, kénytelen volt Garibaldi az aretini és chianai tért elhajryni, és azon

iiegységbe vonulni, melyly Toscanát Romagnától választja el. Nem lehete

azonban elkerülni, hogy az arezzoi útvonalon 8t. Angelonál csapatja és

egy osztrák hadtest között öszszeütközés ne történjék. Hsileg védték

magokat az olaszok. Többen a' túlnyomó er ellenében St. Marino terü-

letén kerestek menhelyet , nem kevés rémülésére az ottani hatóságnak.

Garibaldi pedig Oarpegna grófság hegyei felé húzódván. Macerata Fel-

triába ment. Innen St. Marinoba megüzené azon határzatát, hogy e'

köztársaság területén át fog seregével vonulni. Ez volt július 29-én. Az
üzenet este ért St. Marinoba, dr. Belzoppi a' köztársasági régens eladá
a' küldöttnek, milyly veszélynek tétetnék ki az által a' köztársaság és más
felé vonulást javalt. Másnap G. elhiresült tábori papját UgoBassi pátert

küldé tiszti egyenruhában St. Marinoba. Ez szigorúan követelte az át

vonulhatást, és élelmezést. A' régens óvást tett az átmenet ellen, mert

:i' neutralitas törvényei által tiltatik; élelmi szereket azonban igért a'

határokhoz vitetni, mert az emberiség kivánja segélni az éhezket. Ezzel

a' páter eltávozott, és a' St. marinoiak örültek a' dolog békés bevégeztén,

de csalódtak. Tassona mellett újra öszszeütközés történt, G. és az osztrá-

kok közt, melylynek folytán emberei közül számosan kényszerítve voltak

a' neutrális földre menekülni. A' st. marinoiak rémülten látták városuk

falai alatt jul. ;^1. hajnalán a' köztársaság hseit. Némelylyek az els

meglepetés perczeiben fegyvert ragadtak , és a' San-Francesco kaput

megszálták. A' menekültek a' falakon kivül Borgoban és a' nevezett kapu

eltti nyilt téren maradtak, melyly a' kapuczinus zárdával szomszéd. G.

csapatja mintegy 1,500 gyalog és 300 lovasból állt számos öszvérek

kíséretében. Meglehets rendetlenséget mutatott külsje a* hoszszas és

sebes menetek , 's temérdek veszélyek 's fáradság következtében. A'

iunök számom tisztikar kiaérütúbeu Ü óra felé ért be. A' reg'ea«t íélka-
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lesvén, kinyilatkoztatta, liogy hivei a' köztársaság földjén fegyvereiket

lerakandják. Ezzel a' kapuczinus kolostorba ment, hol fotábor szállását

állította tel. Itt a' sebesültek gondos ápolást nyertek a' buzgó szerzete-

seknél. G. a' betolakodó csapatokat kiutasította, és mindenütt a' legszebb

rendet állította helyre. Njével, ki t minden veszélybe hün követé és

tiszti karával reggelizvén , szemlét tartott Borgoban táborozó csapatai

felett. iSzigoruan eltiltá a' fegyverek, lovak, lszerek eladását. Egy télszó-

litást is tett közzé, melylyben embereit a' venflégszeretö lakosok iránti

békés és barátságos viseletre intette. Kz alatt a' san-maTÍnoi kormán^,
mielbb megszabadulni vágyván vendégeitl, értekezletet nyitott az osz-

trák tábornokokkal. Hahnnal, ki Riminiben volt, és töherczeg Ernestf el, ki

ellenei üzésében szinte átlépte volt a" köztársaság határait, következkben
egyeztek meg. Garibaldi seregének pénztára és fegyverei vétessenek át

a' san-marinoi hatóság által , és aztán kézbesittessenek az osztrák kato-

nai parancsnokságnak. A' sereg oszlattassék fél és kis csapatkákban illet

tartományaik határszéléig kisértessenek fegyveresek által. Itt szabadon
eresztessenek, kivévén azokat, kik közbüntettek részesei. A' lovak 's egyéb
eszközök kárpótlásul a' köztársaságnak adatnak. G, njével és néhány
követjeivei útlevelekkel láttatván el, megígérve becsületszóra, hogy
Amerikába menendnek. G. és serege San-Marinoban maradand , mig az

egyesség a' Bolognában székelt Gorz-kowski által alá nem iratik. Kezese-
kül két köztársas;ígi képvisel, és Garibaldinak két tisztje küldettesstk

Riminibe. Ezen pontok közöltettek Garibaldi\al, kire azok nagyon ter-

mészetesen kellemetlen hatást tnek. Ha szeretett hazájának st Euró-
pának elhagyása mély fájdalmat ébreszthetett kebelében , még nagyobb
aggályt okozott a' teend helybenhagyás 's megersítés feltétele és leg-

fkép az u. n. köz bntettesek iránti kivétel, mit , mint igen jól tudá,

nagyon önkényszerüleg lehet magyarázni 's mindenkire , ha tetszik az

ellenségnek, alkalmazni. Az egyesség másolatát kivánta kézbesittetni, hogy
tiszt-karával közölhesse. Július 3i-ik aug. 1-re men éjjelén azon-

ban Garibaldi njével, páter Bassival, ki csak hamar igen szerencsétlenül

végzé pályáját , és mintegy i50 h társsal elhagyta a' kolostort. Mare-
chia szirtes völgyén át Montebello irányában vette útját. Czélja az volt,

hogy azon nagy terjedelm erdséget érje el, melyly Rimini és Ravenna
közt borítja el a' partokat. Már jó tova haladt, midn a' san-marinoi

kormánynak kézbesittetett azon határozata, hogy az osztrákok által tett

feltételek el nem fogadhatók levén , a' köztársaság földjérl eltávozik ; és

midn a' kezdd moraj "s lárma éjjeli 2 óra tájban az alvókat felébreszté,

a' hátra maradt csapatokban ingerültség és boszankodás terjedett el

vezérük elmenete miatt, közösen osztván minden veszélyeket eddig, most
mondák, elhagyja ket az, kiben helyhezik minden reményüket. Nem gon-
dolák meg, miszerintminden szerencsétlenül végzett forradalmi drámának
hse igy kénytelen menekülni, hogy a' leginkább az személyét érhet
vészt elkerülhesse. Sokan utánna sietének Garibaldinak, de majd ismét

viszsza tértek. Elkeseredettségük igen magas fokra hágott. Nem akartak

semmi áron az osztrákok foglyai lenni. Inkább utolsó csepp vérig készek

valának harczolni. A' zavar határtalan Ion. Az egész lakosság talpon állt.

A' kormány San-Francesco kaput bezáratta, mire n' fegyveres csapatok a'
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város fel^yujtásával fenyegetztek. A' kormány az osztrákok segélyül

hívásával válaszolt. Azok igen közel állottak. Ernes:it. föherczeg Fioren-
tinoban volt 25üO-al; Stadion 4,500-al Monteniaggioban ; Hahii tábor-

nok Verruchlonal 2000-el zárta el az utat ; Monté Saideloban 2,000 állo-

másozott. Ilyly szerencsétlen kényszerség alatt , tisztjeik tanácsára , a'

csapatok San.Francesco kapunál le kezdek fegyvereiket rakni.Ez olylyjele-

net volt, nielylyet a' kis San-Marino soh sem íéledhetend. Szívszaggató
volt látni azon fájdalmat, melylyet a' vitézekben fegyvereiktl való meg-
válásuk idézett el. Sokaknak szemeibl könyzápor hullott. Keserves
átkok és szitkokkal tölt meg a' leveg. A" bucsu-szavak, végölelések a'

legmélyebb fájdalmak és legszentebb reményekbení csalódások keservei-

nek kifejezései valának. Apró csapatokban távoztak; a' határokon az osz-

trákok kezei közé kerültek, és a' létre nem jött, meg nem ersített szer-

zdés értelmébení szomorú bánásmódot nyerték el. Sokan nem távoztak

el, hanem a' hegységbe vonultak, és kicsapásaíkat, kalandjaikat a' Koma-
gnaban még ma is folytatják. Temérdek sok fegyver 's lszer is megmen-
tetett. A' san-marínoí kormány kimentette magát az osztrákokkal kelet-

kezett viszályból. Emészd föherczeg aug. 2-án vonult be. Ez id tájban

sikerült Garibaldinak, csak egy félórával elbb juthatván keresztül az

országúton, mieltt a' Longianoban állomásozó osztrákok elrsei az

átmenetet elzárták, Rimíni és Cervia közt Cesenatíco mellett hajóra száll-

hatní. A' hátra maradt vitézei közül késbb Toscanával kötött szerzdés
folytán Livornoba és innen Genua és Sardiníába távoztak. A' fegyverek

maradéka a' pápai biztosnak adatott át. San-Marino néhány trombitát,

.töltényt és töltés-szekeret kapott kárpótlásul : 1,500 scudi költségeiért,

lízek voltak a' római köztársaságnak utolsó romjai. — Sz. I.

Garnier-Pagés. E' néven két testvér tnt fel az ujabb korban Fran-
cziaország nyilvános életében. Az egyik szül. 1802, 's ügyvéd volt,

midn a' júliusi forradalom t is a' politikai küzdtérre ragadá. Ekkor
Parisba sietett 's 1832 Périer Kázmér kabineteluök minden ellenkezése

daczára tagja lett a' követkamarának, 's az maradt élete végéig, folyto-

nosan az ellenzék sorai között küzdvén. Korábban Lafui/ette, Lafitle és

Lamarque társaival egyike volt a' demokrata párt legbátrabb vezéreinek,

utóbb Cormenin és Aragoval egyesülten a' republikanismiis hivei sorába

állott. A' reactionair doctrinarismus elveibl levont minden rendszabá-

lyoknak (1. Francziaország Lajos Fülöp alatt) kifáradhatlan megtámadója
volt különösen a' Soult- Guizot ministerium alatt. Jellemének tisztasága

's raegvesztegethetlen igazságszeretete a' hatalom polczán állott ellenei-

nek minden ármánykodásait ártalmatlanokká tevék ; a' szószéken bátor,

bár nem elragadó szónok volt, 's különösen ers dialektikai éllel birt.

Különösen ers oldala volt a' íinanczügy. Több év óta gyógyithatlan asz-

kórban szenvedvén, meghalt jun. 23-án 1841. Temetésén 40,000 ember-

nél több volt jelen, 's általánosabb részvét Laláyette halála óta Parisban

egy ember halálánál sem jelentkezett. A' gyászbeszédeket Arago, Jolly

's Bastide tartották. Testvére, a' jelenleg is é\ö tíarnier-Pagés, szül. 1804

örököse lett bátyja hirnevének. Anyjok halála után a' két itju Ígéretet

tön, hogy egymást soha öcm liagyandják el 's a' végzet nnnilen kegyé-

ben 's csapúüában egyenlen fognak osztozkodni. 'S míg az idéli m>'
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politikai küzdtéren harczolt, addig a' fiatalabbik teljes önfeláldozással

viszszavonult 's a' magánélet szk hatáskörében mint áruhajhász a'

család szükséíieinek fedezésére szoloáló eszközök elteremtésében fára-

dozott, mi alatt bátyját rendesen gyámolitá az ügyeszeti és financzkérdé-

sek körüli gyakorlati tapasztalataival 's b tanulmányaival. Ennek halála

után, állott azon helyre, melylyet az elhagyott 's a' követkamarába
lépvén, csakhamar bizonyságait adá, miképen minden tekintetben méltó

utódja bátyjának, kinek mind tehetségeit, mind tetterejét, mind pedig

elveit örökleni látszékc Egyike volt az 1847 békés mozgalom legtevékenyebb,

legügyesebb, st legtöbb szónoki ervel is biró elömozditóinak 's 1848 ele-

jén azon kis számú követek között volt, kik a' kormány tilalma daczára,

feb. 22 a' reformbankettet megülni eltökélek magukat. A' februári forra-

dalom kitörése után elbb párisi maire, utóbb az ideigl. kormány tagja

's Goudchaux viszszalépése után financzminister, 's végre ezen kormány
lelépése után az 5 tagból állott végrehajtó bizottmánynak is csaknem
legtöbb szavazattal elválasztott tagja lett. (L. Franczia forrad. 1848;

Franczia köztársaság.) Nagy népszerségét azonban nem anynyira fényes

tehetségének köszönheté, mint inkább minden önzéstl ment becsületes-

ségének, szivjóságának 's tiszta fedhetlen erkölcsi jellemének. — a.

Gartner (Fridrik, báró) szül. 1792. Koblenzben, tanulmányait Olasz-

országban kezdé, átutazá Angliát és Francziaországot; 1820-ban már
építészet professora lett Münchenben, 's teremtje nagy épületeknek.

Helyét késbben a' mvészeti akadémia elnökségével cserélte fel, 's e'

minségben halt meg 1847-ben, siratva mint jó ember, 's nagy mvész.
1829 óta számos nagyszer épülettel gazdagitá a' bajor fvárost; tle van
az egyetem, az udv. könyvtár, a' nemesi hölgy-intézet, a' vakok-intézete,

a' Lajos utcza legszebb diszei, továbbá az athenéi kir. palota terve, a'

kissingeni terem, a' müncheni Lajos-egyház, a' brückenaui gyógyterem
'sat. Építései legnagyobb részében korunkhoz mért, önálló épitési mód
utáni törekvés mutatkozik. Felvette a' kerek iv- stylt épületeiben. 1836-

ban Görögországba kisérte Lajos bajor királyt. Iratai : Sicilia görÖg
emlékeinek rajzai magyarázó szöveggel (München, 1819); római építé-

szeti diszitvények, antik után (1824); edények és vedrek rajzai, kre
rajzolva (1825). — h.

Gáty István, mérnök 's a' m. akadémia lev. tagja, szül. Huszton Már-
maros megyében, 1780. hol atyja reform, lelkész volt. Tanult Szigeten,

Debreczenben 's késbb Pesten. A' mathematikában, földleírásban, rajzo-

lásban, zenében már gyermekkorában kitn volt. 1800. ó-sznyi iskolata-

nitó lett Komárommegyében, 's már 1802., a' zenetanban tett haladása

jeléül, ilyly czimü munkát adott ki : ,,A' kótából való klamrozásnak mes-
tersége" melyly magyar nyelven legels ilylynemü könyv volt. 1803. a'

pesti egyetemben mérnöki tudományokat tanult kitn sikerrel , 's ezek

mellett jogtudományt. Egy ideig kir. táblai gyakorlaton lévén, 1805., tanitói

ajánlatára a' tatai uradalomban mérnöki gyakornok lett, 's 1808-ban irta

kéziratban maradt munkáját „a' polygonometriát, földmérésre alkalmazva"'.

Gáty Istvánnak ez , és számos egyéb munkái, mint száraz tudományos
munkák, nem számithatván hazánkban nagyobb olvasó közönségre, világot

sohaflem láttak. 1808-ban a' pápai uradalomban mérnökké neveztetvén,

Vj k. hm. Tár. III. hm. 38
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ezen helyzetében alapos vizépitészeti 's erdszeti tanulmányokat tett 's a'

Rába és Marczal szabályozásái-a megbízott küldöttség által mérnökül
használtatott ; itteni tapasztalatai eredményét egy a' Marczal kiszárítását

tárgyazó tervben foglalá (1830). — 1813 óta sokat foglalkodott a' mezei-

gazdaság tudományával is, 's 1828-ban irá ,, Földmípelési analysisét, \íigy

:

„a földbirtok lehet legnagyobb 's jutalmasb használásának tudományát'''

melyly szinte nem jött ki egészen, hanem csak egyes részei jelentek meg
Angyalfy Mátyás Mezei-Gazdájában. Ugyan 1828-ban német nyelven irt

a' birka-mustrálásról. Nagy szenvedélylyel tanulta az erdöszetet is,

melylynek gyakorlati müvelésére hivatalos helyzetében is alkalma volt.

— 1830-ban tatai urad. fÖ erdösz 's 1835-ben egyszersmind ugyanottani

fmérnök lett. E' nem tanulmányai eredménye 1841-ben irt 3 kötetes

munkája, az ,,Evdés:jet a' haza jelen szükségeihez alkalmazva'-, melyly

szinte kéziratban maradt. A' bankok szerkezetére is figyelmet fordita, 's

1832-ben irta köv. munkáját : A' pénznek természete magában, annak a'

hitel által elöállitható hatalma ^s a' hitelbank (Tata, 1832). E' munkát a'

m. akadémia íogadta el kinyomatásra, hoszszu késleltetés után, midn az

irodalom már rég túlhaladta azt. Kinyomatása azonban eltiltatott, 's csak

egyes részei közöltettek az Ismertet 1840-ki folyamában.— Az 183^/6-ki

országgyléskor sok úrbéri felmérés, tagosztály lévén napi renden, Gáti,

mint gyakorló mérnök, a' szokott mér-asztal helyett, pontosabb 's

idnyer mszer feltalálásán törte fejét, 's csakugyan feltalálá és gya-

korlatba is vévé a' szegtükröket , melylyeket 1835-ben a' Jelenkorban

ismertetett meg. (Földmérési legújabb rend, 's müszerfelfedezés 'sa't.

De darázsfészekbe nyúlt ; többen mérnöktársai közöl keményen kikeltek

ellene, 's az e' feletti vita a' Társalkodóban két évig folyt. Rendszerét
bvebben kidolgozta ilyly czim alatt : A' földmérés tudománya. — 1836.

malmok építésével foglalkodván , irá : „Felfedezések a' lisztrlés és

malomépités dolgában" czimü munkáját, melyly azonban az akadémiai
birálók részérl ers ellenzésre talált. Ugyanez évben a' m. akadémia
tagjává választatott. —- 1837-ben azAthenaeumban „a' lát- és távcsk
rövid történetét" irá , elkészületül azon felfedezéséhez , melylyet az

1840-iki Ismertetben Távmércs czim alatt közlött. — 1839-ben adá ki

Vizszabályo'zási eszméleteit ; különösb tekintettel a' Rába folyam rende-

zésére, 's hajózhatóvá tételére. 1840-ben a' Gömörmegye által Buda-
pestnek az áradásoktóli megmentése ügyében kitett jutalomra beérkezett

munkákat bírálván , 's azok egyikét sem találván helyesnek, maga irt

„Yiztani tervet Budapest árviztH megmentésére". — Irt még a' szesz-

gyártásról, hamar eczetgyártásról, irt csillagászi guomonikát, 's a' Tud.
Gyjteményben, Jelenkorban, Társalkodóban, fleg pedig az Ismertetben
több becses értekezést, nevezetesen : a' hajdani magyar mértékekrl,
dumáról, tagosztályról 'stb. — ez.

Oautly (Ferencz báró), német költ, szül. 1800. Majnái-Frankfurtban.
1818— 1833-ig katona volt ; ezután Berlinben élt. 1835 's 1838 ban
beutazta Olaszországot. Költi müveiben eleinte Heine modorának után-

zásába esett, mitl azonban késbb megszabadult 's önálló uíodorával a'

mai német költk jobbjai sorában foglal helyet. Lyrai költeményeinek fö

jelleme classikus szabatosság, élcze, bensség 'a kedély. Müvei : „Erato"
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(1829.), ,,Gedankensprünge eines der Cholera Enlronnenen" (1832.),

„Geschichtliche Gescinge der Polen Niemcewicz und Mickiewicz" (1833.),

„Koralleti" (1834.), „Schildsagen'' (1834.), „Desengano'' (1834.), „Der
Román von Rollo und den Herzogen der Normandie'' (1835.), „Kaiser-
lieder^^ (1835.), „Mein Römerzng"' (1836.), „Aus dem Tagehuche eines

wandernden Schneidergesellen'^ (183G.), ,,Chlotilde von Vallon-Chalys"

(1836.), „Novelletteti'' (1837.), „Lieder und Romcmzen" (l^oT.), „Vene-
tianische Novellen'^ (1838). Azonkívül Chamissoval (1. ezt) együtt számos
dalát forditá le Bérangcrnak 's más franczia költknek. 1839. együtt

adák ki a' ,,Deuíscher 3Iusetialmanach'^ zsebkönyvet. Meghalt Berlinben

1840. Öszszes müveit 1845-ben adá ki Müller Artliur barátja. — k.

Gaueriuaiiii (Fridrik) nemet tájkép- és állatfestész, fia G. Jakabnak,

János osztrák fölig udvari festészének, szül. 1807-ben AustriábanMiesen-
bachban, atyja fulusi magányában. Kiképeztetését a' bécsi mvészeti aka-

démiában nyeré. Müvei a' régi müvek tanulmányozásán kivül a' tiroli,

stájer és salzburgi gyönyör vidékek nagy befolyását tanúsítják. — g.

Gaiipp (Erneszt Tivadar) jogtanár és tudor a' boroszlói egyetemnél,

szül. 1796. A' jogtudományi téren nagy érdemekkel bir 's különösen a'

germán jog buvárlatának szentelé munkálkodását. Iratai : „De nominis

pignore" (1820.), Quatuor fólia antiquissimi alicujus Digestrorum codicis

rescripta NeapoU miper reperta^' (1823.) „Über deutsche Stadtegrndung,

Stadtverfassung íind Weichbild im Mittelalter" (1824.), „Geschichte des

deutschen Reichs und Rechts in Deutschland" (1825.), „Das alté Magde-
burgische und Hallische Recht" (1826.), „De professoribus et medicis

eorumque privilegiis in jure Romano" (1827.), „MisceUen des deutschen

Rechts^' (1830.), „Lex Frisionum" (1832.), „Das alté Gesetz der Thürin-

ger, mit einer Abhandlung über die Familien der altgermanischen Volks-

rechte'^ (1834.), „Recht und Verfassung der altén Sac/í^e/i" (1837.),

„Über Provinzialgesetzbücher in der preussischen Monarchie'^ {lS38.)^sth.

Azonkívül számos értekezéséTí 's bírálatokat közle minden nevezetesb

német jogtani évkönyvekbe 's folyóiratokba. Az 1846-kl frankfurti ger-

manlstagyülésen a' románok- és germánokról tartott értekezést. — k.

Gáz. A'hig vagy folyótestek, a' szerint a' mint cseppfolyóságukat vagy
ruganyosságukat folytonosan megtartani törekszenek, lehetnek csepp-

folyók vagy ruganyosak. Ez utóisók t. 1. a' ruganyos higtestek, jóllehet

köztök az ujabb felfedezések nyomán, majdnem minden lényeges különbség

elenyészik, két osztályba soroztainak ; az elshöz tartoznak a' gzök ; a'

másodikhoz a' gázok, gáz vagy légnemüek. (A' gáz nevezet, melylyet

legelébb Helmont használt. Le Febure de Villebrun szerint zsidó eredet,
's jelent bármelyly tisztátalanságot, melyly bizonyos testbl kiválhat).

Faraday (1. ezt) kísérleteinek nyilvánítása eltt az Ismert gázok — állo-

mányaik szokott nyomás és hévmérséklet mellett változatlanoknak

tartatván — a' gzöktll megkülönböztetésül , melylyeknek ruganyos

folyósága csak fokozott hévmérséklet mellett állhat fenn, waracía/ií/d vagy
változatlan ruganyos higtesteknek neveztettek ; közelebbi években azonban
Faraday több gáznemekre nézve megmutatta; mlkép azok állományaikat

megváltoztathatják, st cseppfolyókká alakulhatnak, a' mint szerfelett

csekély hévmérséklet mellett igen-igen nagy nyomásnak tétetnek ki ; e'

38'^
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szerint a' gzök és gázok közti különbség megsznnék, ha ezen felfedezés

kivétel nélkül minden gáznemekre alkalmazható lenne, melyly azonban

némelyly gáznemeknél nem sikerül és pedig azon valószinü okból : hogy

az erre megkivántató szerfelett nagy nyomási ert nem vagyunk képesek

kifejteni. Mindazáltal még e' mellett is maradna némelyly megkülönböz-

tetési sajátság— legalább bizonyos határok közt — a' két külön osztályba

sorozott ruganyos higtcst között, a' menynyiben a' gázok a' Mariotte-í'éle

törvényt követik, a' gzök pedig épen nem. Hogy ezt megérthessük, képzel-

jünk egy bizonyos adott térfogatú edényt gázzal megtöltve, ekkor a' gázt

felényi térfogatra szorítván, ruganyossága és srsége kétanynyi leend, ha

pedig ezen edény elégült (gesattigt)gKzel van megtöltve, 's az, ugyanazon

hévmérséklet mellett felényi térfogatra szorittatik, ruganyossága és sr-
sége ugyanaz marad, fele azonban cseppfolyó állományba tér által. Az
imént emiitett Mariotte-íe\e törvény igy hangzik : „A' gázokat kisebb

térfogatba szritni törektö erk, a' gázok ruganyosságával és sürüségi-rel

egyenes, térfogataikkal ellenben iriszszás arányban állanak-'; ha például

a' gázok srségeit D és d, térfogataikat V és v, a' megfelel erket

P és p-vel jeleljük, leend :

P : p = D : d és P : p = V : V
mert ha egy bizonyos gáznienynyiség, 2S hüvelyk magas higanyoszlop

súlya által eszközlött nyomás alatt 12 köbhüvelyknyi téiíogatba szorit-

tatik, akkor 2-szer 2S tehát 56 hüvelyk higany alatt, térfogata felényi

azaz 6 köbhüvelyk, ruganyossága pedig kétszerte nagyobb leend : ezen

Boíjle által felfedezett törvény igazságát Mariotte, szigorú pontossággal

eszközlött számtalan kísérletei ciltal egészben hitelesité. Kik e' kísérleti

eljárásról bvebb tudomást akarnak szerezni, ajánlhatjuk, Pon'dlet „Elé-

mens de physique expérimentale et de météorologie" (Paris, 3. éd.

1840.) vagy annak német átdolgozatát Müller-tö\ (Braunschweig, 3.

Aufl. 1849).

A' gázok h- és súlyos anyagok vegyületei lévén, a' súlyos testekhez

számittatnak, jóllehet az, a' viz súlyához aránylag szerfelett csekély. A'

likacsos keménytestek és folyadékok által felszivatnak , melyly mködés
alatt melegség fejldik ki. Egymástóli vegyületük mindig bizonyos arány

szerint történik. A' gázalakban eljöv súlyos anyagok (számszerint 24)

következk: éleny (Sauerstoff), köneny (Wasserstoft), legény (Stick-

stoff), halvány (Chlor), szénéleg (Kohlenoxyd), szénsav (Kohlensüure),

könszéneg(Kohlenwas3erstofF), kön világ (Phosphorwasserstoff), könkéneg

(Schwefelvvasaerstott), kénecssav (Schwefelige-Síiure) , könkénsav (lly-

drothion-Siiure) , retéleg (Sclenoxyd) , könretsav (Ilydroselensiiure),

köniblag (Ilydrlod-Silure), könbüzeg(Hidrobrom-Saure), halvéleg (Chlor-

oxyd), Ííalvélees(Chloroxydul), sósav (Salzsiiure), bórfolyag (Fluorboron),

legélecs (Stickoxydul), könlogeg (Ammóniák), kékleneg (Cyan), kova-

folyag (Fluoröllicium); és könmireg (Arsenikwasserstoff). Ezek elosztatnak

gyújtókra, p. o. éleny, halvány ; eléghetökre, p.o. köneny, szénéleg,

könszéneg 'stb; és olylyanokra, melylyek ezen sajátságok közül egyikkel

sem birnak. — gp.
Caaizdasns, 1. Mezei gazdaság; Nemzetgazdászat.

üuzduMiígí e($ye»ület. A' magyar gazdasági egyesült azon egyesületi
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szellemnek köszöni lételét, melylynek Széchenyi István gróf izgatása adta

meg hazánkban a' lendületet. Nem is mindjárt mint gazdasági társulat,

hanem a' lóverseny kifolyásásaul szegényen csak állattenyészt társulat

köpenyében merült fel. 1835-ben alakult általánosan gazdasági egyesü-
letté, melyly feladatul tzte : a' honi mezgazdaság minden ágait a' jöve-

delmezés azon fokára emelni, melylyet a' tudományok, mvészetek és

viszonyaink teljes ismerete által elérni lehetséges. E' végre munkálkodá-
sának köréhez tartozik az alapszabályok szerint : alapos és biztos tudo-

mányt szerezni magának a' mezgazdaság minden ágaira nézve azon

álláspontról, melylyen jelenleg hazánkban van; kitanulni 's elmellzni

azon akadályokat, melylyek kifejlését gátolják és módokat találni, mely-

lyek gyarapodását eszközlendik. b) Minden a' mezgazdaságra közvetlen

vonatkozó hasznos tudományt, valamint azon ujabb ismereteket és talál-

mányokat, melylyéknek hasznát tapasztalás igazolja, pártolni és terjesz-

teni, c) Valamint a' miveltebb mezgazdák számára évkönyvei 's folyó-

irata által, ugy a' szegényebb sorsú fóldmivel osztály számára naptárak
'á egyéb népszer könyvek által a' közhasznú gazdasági ismereteket ter-

jeszteni, továbbá idegen nyelven irt 's a' mezgazdagságot illet köz-

hasznú munkákat és iratokat anyanyelvünkre fordítani , 's gazdasági

viszonyainkhoz alkalmazva a' hazában közrebocsátani, d) A' Pesten éven-

kint tartandó állatmutatást szintúgy, mint minden gazdasági termények
és müvek kiállitását kiterjedtebb divatba hozni, e) A' mezei munkákat
könynyit eszközöket megismertetni, f) Jutalom-kérdéseket és feladáso-

kat tzni ki, 's azokat fleg a' mezgazdaság gyakorlati részére vinni át.

g) A' gazdasági tudományokban elmenetelt tanusitó 's jó remény ifja-

kat addig is, mig az általa felállíttatni szándéklott középponti gazdaképz
intézet 's példánygazdaság alapját megvetheti, ismereteik bövitésel a'

hazában 's külföldön utaztatni, h) Jelesebb gazdákat enilékj elekkel meg-
tisztelni. Végi i) különös igyekezete lesz az egyesületnek a' szegényebb

földmivelk sorában lev számos mezei gazdák közt jó példákkal 's jutal-

makkal ismeretet, ipart, 's azzal nagyobb vagyonosságot eszközölni. Kez-
detben az egyesület rendes tagja csak az lehetett, ki az egyesület örökí-

tésére olyly tökét alapított , melylynek egy évi ötös kamatja legalább is

10 pftra ment, vagy ki legalább magát hat évig 10 pftnyi részvény lefi-

zetésére kötelezé. Hogy azonban az egyesület mködésiben a' nemzet külön

osztályiból minél többen részt vehessenek, az imént emiitett dijra's taggá

lehetésre nézve következ módosításokat állapított meg késbb az egye-

sület : a) a' néplelkészek, köztanitók, jegyzk 's azon gazdák sorából, kik

magok mivelik földeiket, egyesületi tagokká lehetnek mindazok , kik az

egyesület pénztárába egyszer mindenkorra lOpfot letesznek. Az ezen osz-

tálybeli tagoknak anyagilag azon kedvezmény biztosíttatik, hogy az egye-

sület által ingyen kiosztandó gazdasági magokban és növényekben kivá-

natukra részesülnek, az országos gyümölcskertbl és szl iskolából pedig

azon sorban, melylyben magokat jelenteni fogják, 's a' menynyire kitelik,

csemetét és veszszt kiállítási, az akkor fenállottnál minden esetre olcsóbb

áron kapják, b) Az ezen osztályokon kivül állók, ha taggokká lenni kivan-

nak, tartoznak magokat kötelezni, legalább is 6 évig 5 pftnyi részvényt

fizetni. Az ezen osztálybeli tagok az a) pontban kikötött kedvezménye-
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ken kivül az egyesület által klatlantló könyveket (kivévén a' népnek
szállt és áldozattal kiadott munkákat) a' kiállítási és igy másoknál olcsóbb

áron vehetik meg. c) Azok végre, kik vagy legalább 200 pftnyi alaptö-

kére, akár () évig tartó 10 pftnyi részvényfizetésre kötelezik magokat, az

a) és b) ponti kedvezményeken kivül az egyesület áltara',,MagyarGazda"

czimü tbly(')irat mellett kiadandó önálló nninkákat az egyesülettl egészen

ingyen fogják idnként kapni. Ezeken kivül vannak külföldi tiszt, és leve-

lez tagok is, kik szinte használhatják az egyesület könyv- minta- és

egyéb gyjteményeit. Az egyesület ügyei közgylésen határoztatnak el.

Minden évben legalább két ilyly gylés van, az egyesület kormányzását
pedig egy központi választmány viszi, melyly egy elnökbl ; négy alel-

nökbl, 48 vál. tagból, egy titoknokból, 's a' körülmények szerint egy
vagy több eladóból,"pénztárnokból és ügyvédbl áll. 'S minthogy az ösz-

szes mezgazdaság tudománya számos f és mellékágra oszlik, melylyek-

nek öszszes ismerete az egyes embernek tehetségét felülmúlja, az egye-

sület öszszes mezgazdasági munkálódásait nyolcz szakra osztá, névsze-

rint : a) a' gazdasági ismereteket terjeszt; b) földmivelési; c) állatte-

nyésztési ; d) szlmivelési ; e) kertészeti ; f) erdszeti: g) selyemtenyész-

tési; h) gazdasági gép- és míítani szakosztályokra. A' méhészetet és

kereskedést illetleg állandó küldöttségek fognak neveztetni. Azon egye-

temes mozgalom látására, melylyel a' védegyesület az egész országra

kitérj észté hálózatát, a' gazdasági egyesület is igyekvék az egész országra

kiterjeszteni organismusát. Már régebben léteztek az országban egyes

fiókegyesületek; ezekkel most igyekvék magát a' központi egylet léteges

öszszeköttetésbc tenni, hogy az egyes fiókok szakadatlan életmüszeres

munkásságban tartassanak, niindanynyi fiók pedig a' közremunkálásban
központosittassék. Hozott tehát a' központi egyesület bizonyos szabályo-

kat, mik szerint ohajtá a' vidéki fiókegyleteket alakittatni, 's képviselinek

egyik feladatául tzte ki ilyly fiókok alakitását minden vidéken. Az anya-

egyesület e' fiókokat feladatukban minden eszközeivel segitniigérte.—Az
egyesület eddigi munkálatai közt neveztcsbek : A' falusi földmivel nép
közt helyesb gazdasági ismeretek terjesztése végett Mezei naptár" ezira

alatt gazdasági naptárt bocsáta közre évenkint, 50— 80 ezer példányban,

olyly olcsó áron, hogy a' szegényebb jobbágy kunyhójába is behathas-

son. A' mi véltebb föklmivel osztály számára pedig gazdasági lapot ad

ki, a' külf(»ldi ellépésck ismertetése 's honi tapasztalatok közlése végett.

A' gazd. egylet híjija az eltt : ,,Gazdasági Tudósítások" czime alatt

jelent meg, szabad fiizetekben. Kaeskovics és Török János (amaz eladó,
's ez titoknok) azonban hirlajji szabaditékot nyervén, azt önként átenge-

dek az egyesületnek. így jelent meg, az egyesület ezime alatt, a',,iVayí/<ir

Gazda". Népszer, rövid gazdasági munkák készítésérl is gondoskodott

az egyesület, nninkáról, melyly olcsó áron szerezhet 's talusi iskolákban

is használható kézi könyv legyen. E'czélból adatott ki a' ,,Gaztlaxtiyi kis-

tültör'\ 's a' terjedemesebb ,,Okszeril kalauz". Pályakérdéseket is tüzet

ki az egylet, mi rí'szben azonban nem felelt meg az credniény a' várako-

zásnak. Feladatid tzte továbbá az egylet a' hazai iu'\ ezetesb gazdaságok

Iciriisa, mit „Alcsulh leírásával kezdett meg a' társulat". Kz aiuiál hatc-

konyabb eszköz lehetne, minthogy a' gazdatiszteket íirökös feszidtségben
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tartaná, nehogy a' leiró küldöttség által meglepetve, a gazdaság elhanya-

golt állapotban találtatnék. E' részben azonban kevés erélyt tapasztalt a'

közönség. A' már megvizsgált gazdaságok sem Írattak mind le. A' gyü-
mölcs-tenyés:ités országos emelésére egy középponti intézet jött létre,

honnan a' legnemesb és leghasznosb gyümölcs fák biztos valódiságukban

's a' legjutányosbb áron megszerezhetk legyenek. Gondoskodott az

egyesület a' szlömivelés emelésérl is,mi végett megvette a'SchamsFerencz
által alapított budai országos venyigeiskolát, melylyben e' fáradhatlan

munkásságú férfiú mind hazánk legnagyobb részébl, mind a' külföld bor-

term vidékirl a' különféle szlfajoknak Európában páratlan gyjte-
ményét szerzé öszsze. Az állattenyésztés elmozdítására medardvásári
közgylései alkalmával jutalmakat oszt. Ugyanekkor a' honi juhtenyész-

tk által kiállíttatni szokott juh példányokon szemlét tart, 's véleményét

az illet tenyésztkkel közli. A' legnemesb példányok gyapját pedig az

öszszes német gazdáknak évenkint tartatni szokott gylésére küldi 's

ekkép a' magyar gyapjút a' külföldön megismerteti. Kevesebb figyelmet

érdemel a' szakosztályi eszmecsere 's a' közgylési ismeretterjesztés; ellen-

ben nagyobb fontosságú, hogy az egyesület már több jeles készültségü

ifjat küldött külföldre, a' végett, hogy ezek a' híresebb gazdászati inté-

zetekben magokat kiképezve, nyilvános oktatóul léphessenek fel az egye-

sület által felállíttatni szándéklott központi gazdaképz intézetben. Rég
óhajtása volt ez az egyesületnek, mi azonban pénz hiánya miatt, mindig
elmaradt. Ezek felett kötelességéül ismeré az egylet, az ország minden
részeibl egybegyjtött gazdasági eszközöket megbírálni , hiányaikat és

jó tulajdonaikat megismertetni , 's czélszerü eszközök megszerzésében

közbenjárni. Végre a' hasznosoknak ismert gazdasági növények magvait

vagy gyökereit a' külföldrl meghozatván, terjesztette. Munkálkodásiról

pedig minél nagyobb terjedelemben igyekvék mindenkor értesíteni a'

közönséget.— Ez eladottak is mutatják, hogy az egyesület, bár a' forra-

dalom (1848) eltti években a' köztelek (az egyesület telkének) építése is

sok ert vont el, sokképen igyekvék feladatának megfelelni. 'S ez méltány-

lást érdemel. Hogy azonban hivatását egész terjedelemben nem teljesit-

heté: egy részben pénzbeli szk állapotának tulajdonithatni. Egy részben,

mondjuk; mert egyéb akadályokról, azon szellemrl különösen, melyly az

egyesület kormányzását jellemzé, alább szólandunk. A' gazdasági egyesü-

let , melylynek alaptkéje még 1848-ban is alig közellté meg a' 100,000

peng forintot, érezve eszközei csekélységét , mikkel rendelhezhete ,
'í

érezve egyszersmind föladata nagyszerségét : országos segélyért folya-

modott az 184o-ki országgyléshez , melylyhez olyly nagy reményeket

kötött ellegesen minden érdek. 'S ez alkalommal egyszersmind titok-

noka által egy emlékiratott nyújtott be a' törvényhozásnak , melylynek

körülbelül következ volt tartalma. Három f eszközben öszpontosul a'

gazd. egylet hatása: 1) Eszmecsere, jó tanács és példák általi terjesztése

józanabb 's okszerbb gazdálkodásnak. E' végett szükséges , hogy a'

tagok, az egyesületi czél természetéhez képest, rendkívüli nehézség nél-

kül, lakhelykhez közel, bizonyos idközökben, öszszegylekezhessenek,

tapasztalataikat kölcsönösen kicserélni, gazdasági tárgyakról tanácskoz-

ni. Erre nézve azonban számos tag szükséges minden vidéken ; csak igy
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eszküzülhetu az oriszágnak niezo és títútusgazdászati ismerete (statistica)

'6 egyetemes emelketlés a'gazdászat minden ágaiban. Számos tagra azon-

ban nem számithatni, niig a' taggá-létel bizonyos évcnkinti fizetéstl függ-

Csak országos segély eszközölheti hely és viszonyrokonságon alapuló

szétágazási'it a' megyénkinti fiók egyleteknek kerületekre; csak ilyly áldo-

zattal lehet az egyesület a' fiókokra oszlott tagok öszvege, 's hatása az

öszszes nemzet gazdasági állapotára egyetemes, jótékony és nagyszer.
Példa Stájerország. Az ekkép országosan rendezett gazdasági egylet e'

tartományt, melyly 22—25 év elÖtt miveletlen volt, virágzóvá varázsolta.

Stájerország gazd. társulata mintegy 5000 tagot számlál, kik mintegy
5í)0 mf. téren 25 fiókra, 's ezek ismét apróbb kerületekre oszolva,

munkálkodnak, 's az egész nemzetet átölelik. Hasonló közszellem, hasonló

áldozatkészség Magyarországot is virágzóvá tenné. 2) Másik feszköze
a' mezgazdasági ipar kifejtésének a' jutalmazások. A' gyakorlati esz
angol milliókat áldozik évenkint a' mezgazdasági ipar serkentésére és

jutalmazására. Würtemberga évenkint 60 ezer pf'ot költ gazdasági jutal-

mazásokra, 's AVürtemberg, Aníjlia után, le<Tviráo;zóbb orszáa a' szára-

zon. Francziaorsz. évenkint több százezernyi frankot szavaz meg a' gazd.

egyletek munkálkodásinak gyámolitására, 's jutalmazásokra. Tehát e'

pont is országos segélyt igényel. Haszaos beruházás az. 3) Legfbb fel-

adata azonban Qgy nagyhatású egyletnek a' szakbeli miveltség és tudo-

mány terjesztése. Ez legalaposabban történik oktatás által. De nem min-
den gazdának egyenl fokára kell jutni a' gazd. tudományoknak. Elemi
gazdaságtant kell tanitni a' falusi kis földmivelnek, 's okulásul szolgál-

jon a' néptanító telke. Aztán vasárna})i iskolák. 'S minden faluban egy
községi gyümölcs- vagy eperfaiskola, a' köztérbl kiszakitott telken. A'
néptanítókat képzintézet mellett tehát szükséges kisebbszerü példány-
gazdaság, s ezzel öszszekapcsolt gazdaképz iskola alapítása, azok szá-

mára, kik alárendelt kisebb tisztekké, gazdákká , majorosokká akarnak
képeztetni. Ilyly földmives iskolák vannak Würtembergában 's Német-
orsz. több helyein. Az ilyly földmives iskolák példány gazdaságukkal, a'

megyei fiók gazd. egylet ügyelete alatt állhatnak. Szükséges azonban
magasabb miveltségü gazdák, 's uradalmak kezeli 'stb. számára : egy
,,középponti gazdaképz-intézet". Az e' (!zélra hazánkban fenálló magán-
intézetek egy részben szk és a' korral nem haladott szerkezetök, fleg
pedig állandóságuk bizonytalansága miatt a' nemzetet ki nem elégíthe-

tik. Egyesült ervel létre hozott országos intézetre van szükség. íme
Würtemberga legszebb mezeipalotáját, a' hohenheimi kir. kastélyt, aján-

dék(jzá oda e' czélra, az ahhoz tartozó jószággal. Poroszországban már
a' halhatlan Thaer kormánya alatt alapított möglini gazd. akadémián
's az eldenai intézeten kivül töblj ujabb gazd. akadémiák is terveztetnek,

számos földmives iskolákkal. Ismeretes továbbá a' tharándi gazd. egylet

jótékony befolyása a'szásztartományokra, stb. Ki nem ismeri a' Johanneu-
mot Gratzban, a' Fellenberg-alkotta hofwyli intézetet Ilelvetiában, a'

rovilleit, grign(tii-lt 's több másokat Francziaországbnn ? Menynyivel
hiitriíbb van Alai^yarorszáir <iazdászati tekintetben a' nevezí'tt álladalnmk-

nai.'' Menynyivel szkségesb tehát nálunk ilyly intézet, honnan jeles giu-

dák kerül \ ('11 ki , a' sorvaihí honi niezgazdaságot virágzásra emeljt'k :
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kivált ha annak szerkezete ugy alkottatik , liogy czélszerüen rendezett

reáliskolákban tökéletes elkészületet nyerhetvén a' növendék, onnét

egyenesen az intézetbe léphessen, 's ne legyen kénytelen iskoláink jelen

tulnyomólag humanisticus rendszere mellett, az elismeretek kedveért 8

10 évet tölteni, a' nélkül, hogy jövend hivatásához szükséges alaptudo-

mányokban ill sikerrel tehetne elmenetelt. Az intézet hitelét pedig

emelné az is, ha oklevelével ellátott növendékei közöl a' jeiesbeket taná-

rokká nevezhetné. Egy ilyly intézet alakítására, melylynek tervét is el-
terjeszté, 515,000 ])ft. tkét kívánt a' nemzettl a' m. gazd. egyesület.

184:8 eltt ugyanis Magyarországnak a' katonatartás költségein kivül,

rendes budgete nem levén, az intézetek részére, melylyek országos pár-

tolást és segélyezést kértek, nem a' szükségek évenkinti megajánlása által

teljesité a' nemzet áldozatát, mint más rendezettebb országokban, hanem
egyszer mindenkorra megszavazott tkeajánlatban. így a' múzeumra,

színházra stb. Ennek oka volt, mert Magyarországnak 1848 eltt nem
vala felels kormánya, 's azzal egybekötött budgete. Másik oka volt az

adómentes osztály esztelen vonakadása a' rendszeres fizetéstl. Készebb

volt tehát a' kiváltságos osztály magát egyszer megertetni a' tke lefize-

tése által, mint annak kamatait évenkint rendesen fizetni. Hogy e' rend-

szer mellett nagyobbszerü, 's minden szükségek fedezésére kiterjeszked

beruházásokról szó sem lehete, nem szükség magyarázni. Csak foltozás

volt mindaz, mit tenni lehete. 'S az egyes közczélokra tett ajánlatok

beszedése is olyly hanyagul teljesíttetett, hogy nem csalatkozunk, ha

állítjuk, mikép a' múzeumra és színházra kivetett öszletbl máig is van

beszcdetlen tartozás a' hatóságokon. Az 184o-ki országgylés kezdé el-

ször belátni ezen eljárás fonákságait és köz ártalmait. 'S ha a' két táblá-

nak sikerült volna az öszletre nézve megegyezni, hihetleg ez országgy-
lésen lett volna megvetve egy európai országos háztartás alapja, milylyet

más mivelt országokban látunk. Azonban az adó- ügy, egyéb reformokkal

együtt megbukván, egyéb remények közt meghiúsult a' gazd. egyesület

várakozása is. Az ország nem nevezheté országosnak az egyesületet,

melylynek pártolására semmit sem adott. 'S a' következ idkben, a' poli-

tikai izgalmak közepett, mellyek az 1848-kí forradalmat megelzték,

háttérbe nyomultak az egyesület sajátképeni czéljaí 's a' társulat csak

anynyiban ébresztett figyelmet, menynyiben a' súrlódó j)ártok annak

kebelébe is átvitték vitáikat. Azon frendi párt ült vala kormányon,
melyly az 1843-kí országgylésen minden reform megoldását akadályozá,

hogy majdan kormányra jutván a' hatalom eszközeível magának többséget

teremtsen , 's ismeretlen terveit önhatalmilag vagy egy szolgaelmü orsz.

gylés által létesíthesse. Hasztalan ; az alkotmányellenes kísérletek csak

az ellenzék izgatásínak nyújtottak tápanyagot. A' pártgylölet kihatott

a' gyüléstermekbl a' társas életbe, az egyesületi térre, mindenüvé. Az
olvasó egyesületek, a' casinók tagjai, meghasonolva , külön szállásokra

költöztek, 's a' pártokról nevezek el magokat, melylyeknek politikai színét

viselték. 'S különös, hogy e' szenvedélyes térre épen azok vitték elször

a' dolgokat, kik fölött, ha valahol , épen a' szenvedelmek terén, mindig

túlnyomó az ellenzék: kiknek a' mérséklésben kell ert keresni. E' férfiak

alkottak conservatív clubbokat, gyüldéket, hogy aztán ellenzéki és radi-
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kál körök iilukuljanak ellenükben. Olyly eljárás, nielyly önbizalomnak, a'

rendelkez(Lsökre álló eszközök tulbeesülóst^nek mondathatlk, a' mint tet-
szik: csak nem ildomosságnak , elrelátásnak, 's az álláspontok, a' párt-
terek helyes íelfogásának. 'S azon párt által törtónt, hogy a' gazdasági
egyesület is szenvedélyes küzdelmek helyévé változott. Ugyanis az egye-
sület élén, 's kormányzó választmányában kezdet óta többséget képezett
néhány nagy vagyonú aristocrata. E' hatalmas felekezet és uszálya,
némelyly jószágigazgatók, 's alsóbb hivatalnokok több esetben nem igen
népszer szint nyomtak a' gazd. egyesület mködésire; minek lehet egy
rés-^hen tulajdonitni, hogy az egylet , daczára azon hatalmas érdeknek,
melylyet képviselt, 's daczára Török János titoknok lelkes fáradozásinak
az nitezet ügye körül, nem igen nagy rokonszenvben részesült a' nemzet
részérl. Legvirágzóbb állapotában az egész magyar birodalomban alig
volt 800 tagjn. Enynyire is csak az utós'ó idkben emelkedett , midn
sokakat politikai érdek vonzott bele, hogy a' pártliarczokban itt is táma-
szul legyenek felekezetöknek. De lássuk a' tényeket. 1843 eltt gazd. egye-
sület is több törvényjavaslatot terjesztett az országgylés elé. így külö-

nösen a' cselédrendszer iránt 's a' rétöntözés ügyében. Midn az utóbbi
tárgyban folytak a' viták, az intézet több nagy befolyású tagja minden
vizet, minden folyamot az országban földes uri tulajdonnak vitatott, 's

e' tulajdon ellenében, az álladalom jogát is elvitatták, melyly mellett hajó-

zási és egyéb fontos érdekek szólanak. A' szerkezettel megbizott jegyz
ekkor az álladalom igényét emlité, mi aztán a' földesúri jogok épségben
tartása mellett, mint nem értett mszó elfogadtatott 's a' szerkezetbe

ment. Hasonló túlföldesuri irányt tanúsított a' gazd. egylet más alkalom-
mal, midn a' P. Hirlap szerkesztje az örökváltság ügyében hivta föl

az egylet figyelmét. Az eset következ. Hirlapok hirlék , hogy bizonyos
angol alkuszok és bizományosak olyly községeknek, melylyek magokat
a' földesúri terhek alól meg akarják váltani , kölcsönt Ígérnek törlesz-

tésre. Yj körülményt a' Hirlap szerkesztje fölhasználta figyelmeztetni

az egyesületet, hogy az feladata volna az örök váltság kérdését elké-
szíteni a' törvényhozás számára, 's bizottmányt kért kineveztetni, e' kér-

dés akadályainak megvizsgálása 's olyly terv készítése végett, melyly

mind a' földesúr, mind a' jobbágyság érdekeit egyenlen figyelmére mél-

tatná. Beszédét indítványozó azzal végzé, miszerint aziránt nem kétkedik,

hogy az egyesület a' földmivelés fölvirágzásának egyik akadályát látja a'

hbéri viszonyok nyomásában, 's azért azoknak megszüntetését else-
gitni feladatául tekinti. Szinte hihetetlen, hogy ez indítvány megbukott.
'S még is ugy van. St Em-ópában az egyetlen gazd. egyesület volt

184()-ban , melylynek többsége azt is vonakodott elismerni, hogy a'

hbéri viszonyokban akadálya volna a' föhlmivelés virágzásának. Iga/,

mondák, hogy hasonló szabadszellemü mvet jutalmazott az egylet; de

azért nem vallja azt saját elvének. Megfoghatlan vakság verte meg 184S

eltt a' magyar f aristoeratiát, hogy olyly Ivovesen hittak az idti jehmst'-

geit, mikre LSll-bcn Desstnvlfy Aurél már gvchueztette ket, 's hogy

olyly kevesen fogtiik föl .saját érdoköket, mirl nem csupán az ellenzéki

sajtó, hanem saját pártukou is igyekezett nnggyzni i'ikvX ni-hiiiiy es/.é-

lypHebb ornzágfi. líinlékszüidí többek kö/t Zsedényi iMluárd szfivaira;

I
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már 1843-ban megmondá, hogy a' hbéri viszonyok elintézése tovább

fentarthatatlan, 's ha a' földesurak ellenzik megoldását, a' késedelem, csak

nekik lesz kárukra. A' frendi ház mindemellett elutasitá 1843-ban e' kér-

dést, mondván, hogy csak nem fogklkozhatik azzal minden országgyüh'-

sen. A' gazdasági egyesület többségét hasonló irány vezette az érintett

alkalommal. Mi lett eredménye? Az, hogy leginkább olyly íerüak törték

e' kérdésen fejket, kiket az közelrl, legalább közvetlenül kevéssé vagy

épen nem érdekelt ; ügyvéd politikusok, mind mondani szokták a'^ masik

oldalról; 's kikrl elre' lehete látni, hogy ha nem tudják megoldani, ketté

fogják vágni a' bogot, ügy történt. Az 1848-ki eseményeket tudja min-

denki. Voltak, kik az emiitett egyesületi gylésen azzal igazolák az erm-

tett kérdés mellzését, mert nem akarják az orsz. gylés feladatát elle-

gezni. Ugyanez egyének részt vettek más országgylési tárgyak elké-

szitésében. Az örökváltság magán és közgazdászati oldalai nem kevésbé

fontosak valának, mint a' mellette szóló politikai tekintetek. 'S hogy a,

politikai szin elutasitás.i uz egyesület körébi , csak rügy vala ; rövid

idn nyilvánult. Az egyesület közlönye ugyan is a' leghatározottabb poli-

tikai szint öltött. Bizonyos ajándék miatt, melyly a' fejedelem részvétét

tanusitá, köszönetet szavazott a' „Magj^ar Gazda", a' fejedelemnek? Nem;

a' kormánynak. 'S ez alkalommal egyszersmind olyly határozott párt szmt

vett fel, melyly az ellenzék figyelmét egész mértékben fölhivta. Mindkét

párt addig szokatlan számmal jelent meg az egylet közgylésein; mindkét

párt igyekvék ujonczozni magát rokonelvü tagok beiratásával. Ott állot-

tak szemközt egyfell Batthyány Lajos, Kossuth, Teleky László 'stb., 8

más fell Dessewííy Emil, 's a' kormány néraelyly dignitariusai. Pestme-

gy-e teremében, vagy egy sérelmi országgylésen képzelte inkább magát

az ember, mint a' casinó nagy teremében. Széchenyi István és többen

viszsza akartak lépni az egyesületbl 's megvonni attól alapitványaikat.

'S az ellenzék itt is mind nagyobb tért kezdett nyerni. A' ,,Magyar Gaz-

da" czimérl letöröltetett, hogy ,,a' gazd. egyesület", közlönye, mi a' kor-

mány mellett föllépett lap tekintélyét csökkenté. TÖbb ideig tartottak e'

viták, kisebb nagyobb érdekkel, mig íiztán elmúlván a' közgylés, fonto-

sabb napi kérdések más térre vezették át a' közfigyelmet. — y.

Gazdaság;! vegytan, tulajdonképen földmvelési vegytan, az alkal-

mazott vegytannak azon része, melyly fleg a' gazdászatot illet taiitéte-

lekkel foglalkozik, következleg magában foglalja a' vegytannak kiváló-

lag a' mezei gazdát illet tanelveit. Ide tartoznak még a' ser- és pálinka-

fzés, eczet- és czukorgyártás 's a' t. Szóval a' mezei gazdászat iparágai.

Ilyly szempontból dolgozta ki Schübler is mezgazdasági tankönyvét

(,,Lehrbuch der Agriculturehejnie"- 2 Bde. 2. Auíl. Erlangea 1838). Szo-

ros értelemben a' földmvelési vegytan tartalmazza : a' föld ismertetését

és vegyítését; a' földjavitást; a' gazdasági növények keverési és táplál-

tatási módját , 's e' végre a' földnek különböz növényekhezi viszonyát.

A' földismertetés 's a' vegyitési rendszer legtöbbet nyert : Schübler, Zierl

és Sprengel ; a' földjavitás vagy trágyázás : Einhof, Hermbstádt, Davy,

Payen és Boussingault ; a' gazdusági magvak és növények vegyitése :

Boussingault és Einhof dolgozatai által. Ez utolsó, a' mezgazdaságnak
tulajdonképeni elméleti része , az ujabb korban egészen tudományos
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átalakulást nyert, mindazáltal sem maga az cleniezési alap, sem az erre

vonatkozó tapasztalati adatok csekély száma, nem adja a' kívánt sikert;

ngy hoojy teljességgel iiem kárhoztatjuk a' gyakorlat emberét, ha ezen
elméleti elvekben keveset bízik. Nagy figyelmet gerjeszt a' közelebbi

idkben Liebig, gieszeni vegytanár következ munkája : ,,Die organische

Cfiemie in ihrer Auwcndung aufAgricullur und Physiologte'' (Braunschweig
1842.). Liebig ezen müvében fleg azon befolyást tárgyalja, melylyel a'

fi'ddrészek 's a' körleg a' növények táplálására bir. Ezen munkának szám-
talan ellenei találkoztak, de a' kik, Hlubeck-et kivéve , egészben jelenték-

telenek. Uluhcck munkája következ : ,,J)ie Ernahning der Pflanzen und
die Statili des Landbaus" (Prag 1841). Liehigge] hasonló eredményre
jutott lioussingault is, csakhogy tapasztalati utón, lásd :,,!)/> Landicirth-

schaft in ihren Bez>iehungen zur C/iemie , Physik und Meteorologie" von
Boussingault. BcHrbeitet v. Dr. H. Will (Braunschweig 1844.) Ajánlható
még : „Lehrbuch derrationellenPraxis der landwirthschaftlichen Gewerbe'^

v. Dr. Jul. Ottó. (Braunschweig 1844.) gp—
(jínzoiiieter = légfartó-n-Ak nevezik az olyly edényeket, melylyekben

IX lég- vagy gáznemüek több ideig eltarthatok, fleg pedig gazometernek
azon nagyobb szeres mérték szerint készitett légtárakat, melylyek által a'

s:ieszmlágitásra (lásd : Sz.)megkivántat(') gáz feífogatik. Ezek rendszerint

vaslemezbl hengeralakban készíttetnek , minthogy a' gömb után a' hen-

ger az , melyly a' lehet legkisebb felület mellett , a' lehet legnagyobb
térfogattal bir, 's megfordított szájjal alkalmaztatnak az úgynevezett

zárvizben. A' légtartók a' nélkül is ismeretesek levén, bvebb leírását

mellzve, pusztán a' szerkezet öszszeállitását illet szabályok nevezetesb-

jeit említjük meg. Legfbb a' kifolyó gáz ártalmatlanná tétele. Miután a'

kifolyást, bármilyly léghatlan szerkezettel bírjunk is, egészben nem aka-

dályoztathatjuk meg, a' légtartókat szabad helyre 's a' többi épületektl

meglehets távolságra kell felállítani; minthogy, mint tudva van, a' vilá-

gitó-gáz a' krléggel vegyülve durrléget alakit, és pedig olyly mértékben
és hatással, mikép 340 köbhüvelyk gáz és 1382 köbhüvelyk körlég egye-

sülése által létrejött durrlég, 2 obony (Unze) lpornyi ert képes kifej-

teni. Továbbá, minthogy a' vezet-csövekbl kifolyó gáz sebessége azon

nyomástól függ , molylyet a' légtartó a' gázra gyakorol , ügyelnünk kell,

hogy ezen nyomás folytonosan egyenl maradjon. A' légtartó súlya leg-

kisebb , ha egészben a' zárvizben bemerülten áll , mert a' vízben lév test

anynyit veszt el súlyából, menynyi az általa helyébl kiszorított víz súlya,

következleg a' szerint nehezbül, mentl több gáz van alatta, azaz :

mentl inkább emelkedik a' zárvizbl. Ezen nehézségi változás egyenetlen

nyomást eszközölvén, ha uzt akarjuk, hogy a' felhasználandó gáz egyenl
sebességgel bírjon, a' légtartót ellensúlyoznunk kell, és pedig ugy, hogy
a' mint a' légtartó súlya a' zárvizblí enu Ikcdés által növekszik, az ellen-

súly hatása csckélybiiljön , ha pedig a' légtartó súlya leereszkedése által

kisebbedik , az ellensúly szaporodjék. Hogy ez igen nagy figyelmet ígé'-

nycl, mát' csak abból is kitetszik, mikép a' mellett, hogy egyenetlen

sebesség származik, igen könynyeu megeshetik az is, hogy a' légtnríó a/

t környez körlégnél könyiiycbb lesz, akktu a' körlt'g u' zárvizcn átluit-

ván, a' gázzal durrléggé vegyül, 's igen nagy szereuosétlcnséget iílézhot
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el. A' nálunk közönségesen ismert légtárakon kivül , vannak még ; for-

dítható légtartók (revolílng gas-holder), egymásbujáró légtartók (collap-

sing gas-holder), több egymásbajáró darabokból, oly lyformán ötízszeállitva

mint a' zseb-távcsövek hüvelye. Ezekrl bvebben : Deador és Baradelle

(Dingler poly. Jour. 21. k. 205. lap) , továbbá : Lafrance ,,Gasom. á
lunette" (Annales de l'industrie francaise. 2. k. 28. lap.). —gp—
Gebauer (Keresztély Agosl) szül. 1792-ben Knobelsdorfban , Szász-

országban ; 1818 óta professor Bonnban, késbb Wittgenstein hg nevelje
's iidv. tanácsos Mannheimban. Munkái : egyházi és világi költemények

(1814); Bihler aus der Gemiíthswelt (1819); Blüí/ien religiösen Sinns

(1819); Legende vom heil. Engelbert (Köln, 1819); Bilder der Liehe

(1819); Die Morgenröthe (1820, 2 rész); Stuiiden der Einsamkeit (1820);
Lebensbüder (1825— 28, két kötet) ; Deutscher Dichtersual (Leipz. 1827,

2 k.) ; Das Sohönste aus Jean Pauls Schriften (1827, 2 k.) ; Lilienblatler

(Stuttg. 1831) 'sa' t. — ez.

Gebharilt (Ferencz) orvostudor, kül. kór- és gyógytudomány és orvosi

gyakorlat közoktatója a' pesti egyetemnél, m. akad. r. tag, szül. 1791-bon
Gyrben, tanult M. Ovárott, Budán, Szegeden és Pesten. 1811. orvos-

tudor, 1815-ben Bene Ferencz mellett assistens, 181G-ban szülészmester,

1818-tól kezdve öt évig az orvosi kar jegyzje, 1824-ben professor lett,

's a' mondott tudományokon kivül , mint helyettes, a' gyógyszerészet, 's

pathologiát is tanitotta. Egy ideig a' pesti vakok intézetének rendes
orvosa volt. Beköszönt beszédén kivül „az orvosi tudomány méltósá-

gáról'^ melyly az 1824. Tud.Gyjteményben jelent meg, irt magyar clinikát

„Útmutatás az, orvosi gyaliorlásra^' (Pest, 1827.) 's a' „Különös orvosi

nyavalya- és gyógyitástudomány alapvonatait"' (Pest, 1828). Ezen mun-
káiért mingyárt a' m. akadémia felállitásakor, az igazgatóság által termé-

szettudományi osztálybeli fizetéses els taggá neveztetett ki. Azóta a'

frauendorfi kertmivel társaság tiszt, tagjává is választatott. — h.

Geefs (Vilmos) szül. 1800-ban szegény szülktl Antwerpenben, hol 's

késbb Parisban magát kitn szobrászszá képezé. 1830-ban részt vett a'

belga forradalomban. Tle valók többek közt a' szabadság nemzeti emléke
a' martyrok terén Brüsselben , Merode gróf síremléke , Belliard szobra,

Rimini Francisca 's a' t. Testvére József szinte jónev szobrász. — ez.

Geel (Jakab) hollandi iró, tanáj: és könyvtárnok Leydenben, szül.

1789 Amsterdamban. Iratai nagyobb részint régi classikusok kiadásai 's

fordításaiból állanak, azonkívül holland nyelvre forditá Heyue, Tieck és

Sterne több munkáit. Ujabb müvei: „Gesprek op den Drachenfels^' (1835)
és „Onderzock en phantasie'-' (1838). — r.

Gegenbauer (József Antal) német történeti festesz, szül. 1800 Wür-
tembergben. Kiképeztetését a' müncheni akadémiában nyeré, hol hat évig

tartózkodott; ezután a' würtembergi király által Rómába küldetett. Olasz-

országban több képet festett, mik a' német mükiállitásokon nagy figyel-

met ébresztenek. Hazájába viszszatérvén, legtöbbet a' király számára
dolgozott, különösen a' Stuttgart melletti Rosenstein nev királyi kastély

díszítésére. Müveirl nagy dicsérettel emiékezének mindenkor a' mvé-
szeti lapok. — r.

Gegö (Elek) szül. Csík-Taploczán, Erdélyben, mart. 25. 1805 ; nevel-
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kedett Csík-Somlyón, Marosvásárhelyt, Kolozsvárt, 's a' fereiiczi barátok
szerzetébe lépvén, Malaczkán (Pozsony vm.) Sz.-Fcjérvárt, N.-Szombatban
és Pozsonyban végzett tanulmányai után egyházi szónoki hivatalát

Pozsonyban 1831. kezdte meg, folytatta Pesten, Szombathelyt 's ennek
vidékén ; 1844-ben szerzetesi kötélyei alól feloldatván

,
gr. Zichy Félix

udvari káplánja lett, kinek házánál csakhamar u. m. azon év oct. 9. érte

ol kora haUila. Nevezetessé tette magát mind népszer buzgó szónoklata,

mind moldvai útja által, melylyet 1836. a' m. akadémia megbizásából tn,
a' melyly t még sept. 1835. választá levelez tagul, méltányolván ezáltal

a' lelkes francziskánusnak hazafiságát, 's nyelv körüli erélyes buzgalmát.
Iratai következk : 1) A' kereszt, vallás boldogitója az, egyes einhernelí 's

a' köztársaságnak. Pozsony 1832. 2) Magyarország rörid földleirása.

Albach után. Pest, 1834. 3) Egyházi beszédek. Pest. 1836. 4) A' napkeleti

epemirigy dulásakor, az égbeliek oltalma alá folyamodó kereszténynek

rörid ájtatossága. Csík-Somlyó 1836. 5) A' moldcai magyar telepekrl.

A' raagy. tud. akadémia eleibe terjesztve. Buda 1836. — Ezeken kivül

számos czikk a' társalkodóban , tudománytárban , 's több apróság külön

iblyóiratokban, 's holmi kéziratban is. — B.

Geibel (Emánuel), német költ, szül. 1815. Lübeckben. 1835. a' bonni
egyetemben tanult eleinte hittant és nyelvészetet, mit elhagyván, egészen

a' régi és szépirodalom tanulmányának szentelé magát. 1836. Berlinbe

ment 's itt a' három évi akad. tanfolyamot még be nem végzé , midn az

athéni orosz követ Katakazi házához nevelnek hivatott meo-. Esv déli

Nemetorszagon es Lombardián keresztül tett kellemes utazás után
1838. júniusban ért Athénbe. 1839-ben Curtius barátjával a' Cyclad-
szigeteket látogatá meg. 1840. szülvárosába tért viszsza, hol tapaszta-

latai 's tanulmányai öszszegyüjtésével 's a' román nyelvek tanulásával

foglalkodott. Majd Malsburg báró meghívása folytán, ennek Kassel
melletti Escheburg nev jószágán töltött egy évet, az ottani spanyol és

olasz könyvtár használata mellett. 1842. ismét Lübeckbe költözött. 1843.

azon hírrel lépetett meg , hogy a' porosz király ;íltal évdij rendeltetett

számára. Ugyanazon évben St. Goarhan tartózkodott egy ideig Freilig-

rath-néi\ (1. ezt) ; késbb felváltva élt Lübeckben 's Berlinben. Müvei :

„Klassische Studien" (Bonn, 1840) ;
„Gedichte" (Berl. 1840. 3. kiad.

1844.) ;
„König Roderirh^' tragoedia (Stuttg. 1844.) ; ,,Zeitstimnien''

költemények (Lübeck, 1841.) ;
,,Spanische Volksiicder und Ronianzen''

(Berl. 1843). Azonkívül számos költemény egyes folyóiratokban. — Geibel

egyike az ujabbkor legtehetségesebb 's legmeggondoltabb költinek.
Mély érzelem, képzeletdusság, szendeség és er egyiránt sajátjai. Minden
müvébl kitnik, hogy a' mívelt nemzetek irodalmának legszebb remekei
által képzé ízlését 's szellemét. Fényleni nem akar ; nem hódol sem a' nap
bálványainak tetszést vadászva, sem a' hatalomnak önz czélokból

;

mindenütt ugy tnik fel, mint az önmcggyözdés papja, ki csupán azt

ünnepli 's annak él, a' mit csendes, de komoly vizsgálat után jónak 's

igaznak talált. - a.

(jieimer (Fülöp Lrincz) , heidelbergi tanár, egyike Németország els
gyógyszerészeinek, szül. 1785 Freinaheimban a' Rajna mellett. 1821-bon

vévé át a „Muguiin fUr Pharmacie'' czímü gy(')g) ttzerészi fólyiurut szer-
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kesztését, mit késbb Brandes és Liebig társaságjában folytatott. Legje-
lesb munkája : „Handbuch der Pharmarie'^ (5-ik kiadása Liebigtl 1837
és 1841). Meghalt 1836. Heidelbergben. — //. Ábrahám zsidó rabbi
Boroszlóban, szül. 1810 Majnái-Frankfurtban. 1835 több zsidó tudóssal

együtt kiadá a' „Zeitschrift für jüdische Theologie"' ez. folyóiratot. Neve-
zetes azon harczról, melylyet 1838 óta az ó-hitü zsidó párttal kell küz-
denie, 's melylyben jeles bizonyságait adá gyakorlati és tudományos
készültségének. — t.

íieijer (Erik Gusztáv), svéd költ és történetire, szül. 1783. Tanul-
mányait az upsalai -egyetemben végzé. 1 803. egy a' svéd akadémia által

kitzött pályadijt nyert. Egy évvel késbb Stockholmba költözött, hol

több nevezetes férfiú társaságában leginkább a' philosophia (Kant, Fichte,

Schelling) 's azonkívül a' történet és szépmüvészetek tanulmányával fog-

lalkozott. A' német bölcsészeken kivül legnagyobb hatással voltak szel-

lemi fejldésére elébb Rousseau és Schiller, késbb Shakspeare és Göthe.
1824. a' stockholmi akadémia kinevezé tagjának. O alapitá többed magá-
val (Tegnér, Afzelius, Ling) Stockholmban az ,,Iduna" nev társulatot,

melyly egy hasonnev folyóiratot adott ki 's a' svéd irodalom régi emlé-
keire iparkodék irányozni a' nép figyelmét. Költeményei „Skaldestycken^^

czim alatt 1835-ben ;
philosophiai iratai „Valdasmarre skrifler"- czim

alatt 1841—42-ben jelentek meg. Történeti irományai között nevezetes:

,,Svédország állapotának története az 1718— 72. években" (1838). Az
1828— 30. és 1840— 41. országgyléseken jeles szónoki tehetségeinek ia

adá bizonyságait. — r.

Geísmar, orosz tábornok, szül. 1783-ban Ahlen mellett Severinghau-
senben. 1798-ban kadet volt osztrák szolgálatban. 1800-ban az olasz

hadjáratban franczia fogságba esett , honnan Massena által becsületszóra

szabadon bocsáttatott. 1 804-ben angol szolgálatba akart állani, de útköz-
ben Korfuban az orosz seregbe lépett. Innen az orosz sereggel Podo-
liába, 's 1806-ban Oláhországba költözött. A' törökök elleni hadakozás-
ban több Ízben igen fényesen tünteté ki magát. Tett szolgálatainak cse-

kély méltányoltatása folytán 1811-ben Bukarest közelében egy mezei
jószágot bérelvén, magánéletbe vonult. Nyugalmából a' Francziaország
elleni hadi készületek csakhamar felzavarák. Felajánlá szolgálatait a'

czárnak 's nem sokára mint Bachmetiew tábornok segéde küzdött az

orosz zászlók alatt. Az Osztrownó, Ltzen, Kulm, Lipcse, Hanau melletti

csaták történeteiben neve fontos szerepet játszik. 1814-ben ezredes lett

's a' Weimari berezeg parancsnoksága alatt azon évi febr. 's mart. hóna-
pokban egy kozák ezreddel 's egy szász lovagcsapattal Francziaországba
tört 's az ellenség közepett proclamatiókat terjesztett a' Bourbonok
javára, 's elfoglalá S. Quentin várat. Tábornokká csak 1820-ban nevez-
tetett ki. Az 1 828-ki török háborúban újra feltnt. Oláhországot tartá

meg seregével ; a' widdini basa seregeit legyzé. A' háború végeztével
hazáját látogatá meg. A' lengyel forradalom ismét igénybe vévé munkás-
ságát. 1831-ben egy orosz lovagcsapatot vezénylett , melyly azonban,
miután már febr. Id-én Dwernicki, lengyel vezér által hátrálásra kénysze-
ríttetett, Skrzynecki mart. 31 -ki éjjeli megrohanása által csaknem egészen
elpusztíttatott. 1839-ben beadá lemondását. — r.
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Geissler (Fridrik János Márton) német rézmetsz, szül. 1778. Nürn-
bergben. 1803— 1814-ig Parisban tartézkodott ; ekkor viszszajött szül-
városába. Számos metszései vannak C. Vernét, Teniers, Wouwermann,
van der Weríf, Poussin és Raffael müvei után, miknek nagy része a'

„Minée Napoleon^'-ha, (késbb Musée franoais) került. Ugyan ebbe adott

késbb több tájképet Berghem, Patel, Wynants 'stb. után.' A' Filhol által

kiadott kisebb ,,Musée'-'-ha.n közle metszvényeket Lorrain, Rembrandt,
Wouwermann, v. d. Velde 's mások után. A' nürnbergi Lörincz-egyház
belsejét , valamint karlsbadi

,
prágai panorámákat aczclba metszett.

Azonkívül számos tájképe van saját rajzai után. Apró réz- és aczél metsze-

teinek száma zsebkönyvekben 'stb. megszámlálhatlan. Fiatalkori müveinek
monogranunja F M G, késbbi müveiben F G. — t.

Gelei József oktató 's m. akad. 1. tag, szül. 1754-ben dec. (i-kán Alacs-
kán, Borsod megyében,Jiol atyja reform, lelkész volt. Iskoláit Miskolczon
és Patakon végezte. Éppen akkor kezdvén hasadni a' magyar nyelv

hajnala, egész buzgalommal annak ügyéhez csatlakozott. Szacscay Sándor
Magyar Kurírjába dolgozott 1787-ben, 's ugyanazon és következ évben
fordította a' nyelv akkori állapotához képest , Bobinzonf , 's Halló

boldog estéjét. Ezáltal magára vonván Kazinczy Ferencz figyelmét, 's ez

által gr. Török Lajos kerületi figazgatónak ajánltatván, protestáns hit
létére a' jászberényi gymnasiumban kir. oktató lett. Az idk változtával

e' hivatalát elhagyván, elbb Halason, majd S. Patakon (1807.) tanitott

's az iskolák számára irta, ,,Ásványok országa'^ czimü munkáját, (1811.

Patakon). — Nyugalomba tétetvén Miskolczon élt, hol t, mint irodal-

munk egyik legrégibb hivét, a' m. akadémia felkereste. Meghalt 84 éves

korában, 1838-ban.

Geiidebíeii (Sándor), belga országgylési követ, ügyvéd 's a' brüsseli

ügyvédi kar elnöke, szül. 1790. Midn Belgiumban a' zavar és elégület-

lenség legfbb fokra hágott , is kilépett magánélete homályából 's az

1830-ban kiütött belga forradalom a' nemzet legkitnbb vezérei sorában

találta. A' neufvillei választók a' nemzetgylésbe küldvén t képviselül,

Potter, Merode, Jolly, Vanderlinden és Coppinnal együtt tagja lett a'

forradalmi ideiglenes kormánynak és pedig az igazságügvet kezelvén

;

ugyanezen tárcza ministere volt a' kormányzósági ministeriumban is

1831 -ki febr. 26-tül mart. 28-ig. Szüntelen a' köztársasági forma mellett

küzdött , 's midn híveivel együtt a' monarchicus többség által leszavaz-

tatva meggyzetett , az ellenzék soraiba állott , melylynek demokrata
elveit a' legújabb idkig vas következetességgel vallja 's védi, ámbár
évrl évre mindig kisebb számra olvadt elvtársainak száma. A' köztársa-

sági forma kiküzdése végett több izben tett kísérletet a' jelen monarchi-

cus viszonyok ellenében , 's egy részt neki is tulajdoníttatik azon megbu-
kott táborjárás, melyly 1848-ki martius végével francziák és belgák által

a' belga monarchia ellen intéztetett. (Lásd:Be/^a forradalom.).— r.

Genf. E' kis helv. köztársaság 's annak szép fvárosa azok közé tarto-

zik, melylyek fejdelmi fény, kiterjedt röldbirtok, nagy népesség, felhal-

mozott gazdagság, st a' természet különösb kedvezményei nélkül, egye-

dül polgárságuk szelleme 's azon hatás által híresek, melylyot a' nenizc-

tek életére, raiiveltaégére, jóllétére gyakoroltak, (ienf, e' kis szelknni
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tzhely, századok óta azon kevesek sorában áll, melylyekbl az egyházi

's politikai reformok els ösztönei kiindultak. Innét dörgött Calvin, taní-

tott Rousseau; itt hatottak Lefórt, Saussure, Fictet, Bonnet 'sat. Genf a'

legkisebb helv. szabad státus, e' részben párja a' zttgi reí^publikának, de

Zürichhcl együtt legbefolyásosb az európai mveltségre ; vidékének kel-

leme 's nagyszersége miatt pedig az idegenek által legkedveltebb 's

látogatottabb. Kiterjedése, mióta a' bécsi congressus Gex, Vcrsoy 's Ca-

roiige helységeket 's még néhány savoyi falucskát hozzá csatolá, mintegy

4 négyszeg mérföld. A' lakosok száma, 37 községben , mintegy 58— GO

ezer lélek, kiknek két ötöde más cantonbeli 's külföldi bevándorlókból

áll, kiknek ott tartózkodása csak ideiglenes. Leguja])ban az eur()pai szám-

zött 's szökevény radikálok gylhelye. Maga a' fváros mintegy oO ezer

lakost számlál. A' föld azonban e' kis számnak is kevés, nem képes azt

sovány is. Ue a kis ncp

kiterjedés kertté változtatta azt, melylyben gyönyör ligetek, villák,

virág ágyak, faltetvények, gabona földekkel, rétekkel, szlkkel váltva

mosolyganak. Azonban a' természet sem volt Genf földe iránt más tekin-

tetben mostoha. A' genfi vagy leman-tó alsó részén, az ebbl kiöml

lihone gyönyör kék habjai mellett feküdve, más részrl a' legmagasb

liavasok 's jéghegyek pompájától kerittetik , 's a' polgárisuk népek köl-

tinek dalaival dicsíttetik. Az idegenek ezrei, kiket e' báj vidék ide csal,

nem keveset tesznek jóllétének emelésére, kereskedése élénkítésére, 's

társas állapotainak kellemesbitésére. Távol a' tengertl, a' világ kereske-

dés fontaitól, st hajózható folyam nélkül, magas bérczektl 's vad szikla

torkolatoktól keritve, mégis mindenkor szerencsével tudta felhasználni

helyzetét Schweitz, Savoya és Francziaország határán. Els rend gyár-

város lett, 's az átmeneti és szállítási kereskedésbl nagy nyereséget huz

mai napig. A' közoktatásra mindenkor kitn gond fordíttatott, 's a' pol-

gárság ismeretei és vállalkozó szelleme kifejtettek. Elsajátitá más kor-

társak legfontosb felfedezéseit tudomány- 's mvészetben , 's ügyesen

használta fel azokat ; ha a' táplálati iparágak egyike elsatnyult, lelemé-

nyes észszel virágoztatá fel a' másikat. A' régi hirü br- és aczélgyárak

megbukván, selyemmel 's csipkékkel kezde élénk üzletet. Midn a' szom-

széd országok tiltó rendszere ezen iparágat is megrontá, arany- és ezüst

áruk gyártása 's azokkali kereskedés jött napi rendre. Mathematikai,

physikai 's egyéb mszerek mhelyei nyiltak meg, 's 4—5000 ember fog-

lalkodik aranyórák készítésével, -raelylyeket Anglia, Franczia- 's Német-

ország vámsorompói nem képesek kizárni. Híjában emelé a' szard király

a' Genf kapui eltt fekv Caronke falucskát várossá, hogy a' gazdag szom-

szédváros kincseit oda vonja; mert elfejté megadni annak a' jóllét 's gya-

rapodás els feltételét, a' szabadság talizmánját. Genf bebizonyitá, hogy

az iparnak 's kereskedésnek csupán a' státuscassák megtöltésére irány-

zott törvényes kényszer békóitóli felszabadítása, a' népszellemnek sza-

badon bocsátása 's az áUadalmi és papi censura gyámkodása alóli felmen-

tése, a' gondolat és hit egyedáruságának megszüntetése a' legmeddbb
földet is termékenynyé , 's a' IcTgcsekélyebb államot is jelentékenynyé

Uj k. hm. Tár. lIl. köt. 39
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teheti. (Tcnfbcíi is, mint Helvetia legtöbb oaiitonában, az adó igen mér-
sékelt, a' tisztviselk fizetése Cvsekély. Az adó alig haladja túl az 1 millió

frankot, 's a' bölcs takarékosság mégis azt eszközli, liooy az oktatási 's

mvelési intézetek, a' közlekedési eszközök, börtönök, javitó házak, rend-

rség, 's minden, a' mi egy jól szerkezeit státus szükségeihez tartozik,

emberileg lehet legjobb állapotban tartatnak fen.

Genf alkotmáni/a az 1814-iki alkotmányozó törvény 's késbbi módosí-
tások szerint státnspolgári jogegyenlség elvén nyugodott ugyan, de
azért nem volt kielégit. A' legfbb, törvényhozó hatalom 278 tasfból álló

képvisel tanácsra volt bízva, kik közöl 80 évenkínt kilépett. A' válasz-

tások választó testület által történtek, melylynek tagja volt minden 25
éven túl haladt korú 's 25 genfi forintnyi adót fizet polgár. A' képvisel
tanács választá a' státustísztvíselket 's bírákat, és nevezé a' 28 tagból

álló státustanácsot is , melyly a' végrehajtó hatalmat gyakorlá. Ezen stá-

tustanács rendesen nem ujitatott meg, hanem tagjai közöl a' nem tetsz-
ket évenkint titkos szavazat által elmozdithatá a' képviselk tanácsa. A'
státustanácsnak volt törvénykezdeményzési joga; tagjai közöl négyen
(syndicusok) elnököltek a' képvisel- 's a' státustanács üléseiben; a' többi

tagnak ülése és szava volt a' törvényszékeken is. St a' státustanács bíró-

képen, utolsó folyamodásílag, ítélt 1000 schweiczi frankot meg nem
haladó közigazgatási pertárgyakban ; az önmaga irányában mutatkozott
tiszteletsértés eseteiben pedig épen bíró és vádló is volt egyszersmind, ha
a' büntetés egy hónapi fogságon vagy COfranknyi bírságon túl nem ment.

Látszik e' kevés vonásból is, hogy Genfnek 1814-íki alkotmánya sokat

megtartott a' régi aristocr. alkotmány salakjából , st a' tanácsnak
,,nemes" czime is megmaradt. Sok pontja e' tökéletlen alkotmánynak
sokfélekép magyaráztathatik ; mások közt világos ellenmondás volt. így
p. o. elvben kimondta, hogy a' bírói hatalom a' végrehajtástól el van
választva, azonban ez utóbbinak taojait rakta a' birói székekbe, st a'

státustanácsot magát is bírósággá tette. Elismerte a' sajtószabadságot, de
a' képvisel tanácsnak megadta a' jogot annak tetszésszerinti korlátozá-

sára. Mind e' mellett is a' belbéke sokáig háborítatlan maradt , st az

alkotmány akkor sem forgattatott fel, midn 1824-ben a' helv. szövetség

cantonainak nagy részt változásokat hozott be alkotmányába. A' tanács

néhány pótló törvénynyel vélt a' dolgon segíthetni. Azonban ezen, akkor

úgynevezett bölcs mérséklet, nem állta ki a' késbbi események tüzpró-

báját. A' doctrinaírek által példányállamnak mondogatott Genf egy sor

nyugtalanságnak 's polgárháborúnak martaléka lett, mert kormányának
politikája nem vetett számot a' korszükségekkel, 's félszeg engedményei
állal inkább gunyolá, mint kielégíté a' népet. Tett a' kormány sok valóban

jót 's helyeset is. Ide tartoznak az 1838-iki erteljes rendszabályok,

midn Bonaparte Lajos kitiltása kívántatott, 's ia' helv. szövetség függet-

lensége Francziaorszáí; által fenyegetve volt. Dea'folvvást növeked moií-

elégületlenséget nem csillapítiiatá le a' csak látszólag szabadelmü politika,

egy(!s pontokra nézve nuitatkozó engedékenység, 's a' választójog fokon-

kinti kiterjesztése. 1841-ben rsulicál egyesület alakult, melyly nz ellenzék

orgánuma lett. Ezen egyesület alakulására fképen a' varos községi srer-

vczéséiick elnapolása adott okot 's alkalmat; mert már régebben eérc-
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lemnek tartatott , liogy a' városi községkorniány 's a' oantoni hatalom
nincsenek eléggé elválasztva. A' kormány ingatag viselete az aargaui

kolostor-kérdésben 1841. oct. 18-án népgylésre adott okot , melyly
által a' tanács határozott fellé])ésre szorittatott ezen ügyben. Nov. 8-kán
a' reformbarátok kérelemmel járultak a' státustanácshoz , mclylyben az

alkotmány lényeges pontjainak kijavítása kívántatott. A' státiistanács

halogatás által akart segíteni , 's a' leglényegesb pontot a' választási

törvény teljes átalakítását, nem fogadta el. A' képviselknek nov. 22-ére

kitzött gylését katonai készületek elzték meg. Ez elkeserítette a'

népet; a' nem nagy számú katonaság szétveretett, vagy a' néphez ment
át, 's a' nagytanács kényszeríttetett, hogy különösen c' czélra szabadon
választott alkotmányozó tanácsra bízza az alkotmány megvizsgálását,

melyly nevezetes például szolgált arra , hogy nemcsak alkotmányos
monarchiákban , hanem képviseleti democratiáki)an is lehet a' népnek
nevet vetni oda valóság helyett. Az 1841-ki mozgalomból keletkezett 's

1842-ki június 7-én a' nép által elfogadott uj alkotmány a többi canto-

nokban érvényre jutott f elveknek hódolt. A' törvényhozó 's f fel-

ügyel hatalom nagytanácsra bízatott, melyly az öszszes , 21 évnél öre-

gebb, becsületes polgárok által választatott, a' 25 évesnél öregebb ösz-

szes polgárok sorából, census nélkül, 's azon arányban, hogy 3o3 lakosra

jusson egy képvisel. A' végrehajtó hatalom élén 13 státustagu tanács állott,

melylyet a' nagytanács választott saját kebelébl. A' bírói hatalom szo-

rosan elkülönöztetett a' törvényhozó- 's végrehajtótól , 's a' törvényszé-

kek nyilvánossága életbe ln léptetve. Genf városának 81 tagból álló

községi tanácsa, 's 11 tagú kormánytan ácsa lett. Az alkotmány minden
módosítása az öszszes polgárok elébe terjesztetni rendeltetett. A' státus-

tanács megbízatott, hogy egy év alatt esküttszéki törvényjavaslatot

mutasson be a' nagytanácsnak. E' törvény, az aristocratia által lehetleg

késleltetve, csak 1844 elején léphetett életbe. Schweicz egyéb cantonai-

ban, Waadtban, Bernben 'sat. is csakhamar követökre talált. A' státus-

tanács azonban csakhamar ismét a' régi nyomon kezde járni; tagjai közöl

csak egyetlenegy szavazott az eskütt.szék behozatala mellett. A' nép
többsége akaratának úrias lenézése ismét napi rendre jött. A' nagy
tanácsban ugy, mint a' státustanácsban conservativ többség uralkodott,

míg a' városi községtanács többsége szabadelmü volt. 1843. februárján

súrlódások jöttek közbe, 's a' nép fegyvert fogott. Ezúttal azonban a*

katonaság gyzött ; a' lázadok letették a' fegyvert ; a' kormány azonban
elég bölcs volt amnestiát hirdetni. A' conservativek ezen gyzelme nevelte

albizottságukat, 's a' Sonderbund kérdésében követett politika 1846-ban
uj felkelésre adott okot, melyly a' kormány buktát 's az alkotmány újbóli

teljes revisióját vonta maga után.

Az 1846-iki genfi eseményeket, miknek következtében egy alig négy
évig tartott alkotmány erszakos utón uj átalakulás terére vitetett , a'

különböz szempontok szerint klÖnbözleg ítélhetni meg , 's ezek is,

miként az élet legtöbb jelenetei, tarka vegyületét tükrözik a' jó- és rosz-

nak, a' jó czélzatoknak 's ártalmas tévedéseknek , nemcsak egyik és

másik, lianem minden részen. Abban ugyan meg kellene minden feleke-

zetnek egyeznie, hogv Schweiezban a' forradalom eszközével vétkes játék

39 ^
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zetik. Miiulcii álliuliiloiuban, bánni szerkezet lei^yen, a' forriidalom esz-

méjének azonosnak kell lennie a' lehetlenséggel ; ne jöjlin az más tekintet

alá, mint Athénben az atyagyllkossági bün, melylyet a' törvényhozó meg

sem említett, mert hllietetlennek tartott. A' Ibrradaloni ngyis bekövetke-

zik, mihelyt nincs törvényes eszköz, nincs többé kilátás és lehetség vala-

meívly elviselhetlennek tetsz állapotból kilábolni. JNIég akkor is elég baj

lesz az, habár kett közöl a' kisebbik; de nincs gonoszabb merény mint

könynyehnü játékot zni azzal. Vajha ne vehesse magára e' kárhoztatást

a' schweiczi radikalismns! — Nem tekintve a' választott eszköz megve-

tend és ártalmas voltát, a' szóban forgó esemény czéljában és okaiban

kétségkívül rejlik némi olylyas, mi mentségül és felvilágositásul szolgál.

A' történteket viszszavezethetni a' Sonderbundra, innen ismét a' jezsui-

ták kérdésére, innen még tovább az l8o2-ki szövetségekre; st kapcso-

latba hozhatók azok Schweicz átalános szövetségi kérdésével, de pusztán

a' crenfi és waadti régi törekvésekben is lehet a' magyarázatot keresni, és

a' miként egyike vagy másika ezen momentumoknak, melylyekmindnyájün

öszszehatának, különvalólag ecseteltetik vagy egyodalulag zsákmányol-

tatik ki, a' szerint i'og az itélet is különbözni. A' forradalom védi a' tör-

ténteket puszta reactió gyanánt veszik a' jezsuitismus, vakitási szellem

és szövetségsért tervek ellen. Tudva van, miként a' Schweiczot nyugta-

Luczernbei meghívása jött szóba. ]\Iert az eltt Freiburg- és Wallisban

számos éven át saját kényökre hagyatának. Azonban Luczernben az

egész Schweiczra nézve veszélyeseknek tartattak. A' leghangosabb szóvi-

vk is nyilván csak egyedül Luczernt féh ették, melyly nevezetes cantont

és élhelyet sehogy sem akarák a' szabaelvüség ügyére nézve veszve látni.

De legyen bármint, anynyi való, hogy a' liberálisok mindenkép azon voltak,

miszerint a' jezsuiták Luczernbe lett meghívása országgylési végzés

által gátoltassék, 's midn ezt nem lehete keresztül vinniök, megújított

ervel sürgetek eltávolításukat. E' mellett az önkénytes seregekkeli isme-

retes skeretlen kísérlet is megtéteték. Országgylésen a' megkívántató

szavazattöbbség nem ütött ki ; mert nem csupán ix hét ultrámon tán

canton : Luzern , Schipyz , Uri , Untencalden, Zug, Wallis, Freibury,

határozottan (iUcnszegült, hanem St. GullenhGn a' katholikus és a protes-

tanspárt anynyira egyenl súlyt NCtettek latba, hogy határozni sem egy

sem más részre nem lehete; Neuenbunj, lutselslddl és (tciif i»edig a' neve-

zett cantonokkal politikai okokból nem akartak szakítani; ezenkívül Zü-

rich, Bern és Waadt csak nagyon óvatos, és mérséklett lépésekre szavaz-

tak. Az utóbb nevezett kormányok sok más kérdésnél sikerrel követék

vala ezen politikát. Itt azonban az átalános jezsuita- rém olyly polgárokat

is elidegenite tlök, kik különben hozzájok szoktak csatlakozni , és igy

következett be Zürichben, a' jezsuita kérdés folytán, a' kormány rend-

szernek békés és törvényes, csupán választások által eszközlött, átalaku-

lása, Waadtban az egész álladalom nyilt és erszakos teiforgatá.sa, st

Bernben is a' legújabb alkutm:inyváltoztatás. Kzek daczára sem vergd-

tek méu' szótöbbségre a' radikálok , kiknek törekvése luinden irányban.



Genf. 613

lionnan csak pártjok ersbülését várhaták, folytonosan nyilatkozék. Az
ultramontán cantonok, büszkék hadjárati szerencséjükre 's egyszersmind

diadaluk folytán az ellenfél a/.ándokait 's eljárását kitanulva, továbbá

elrelátva azt, hogy Bern ujabbi kisérlet esetére még tevékenyebb lesz

ellenök, védszövetséget kötnek egymás közt, melyly midn juni 6-kán

a' freiburgi nagy tanácsnak j^iváhagyás végett elébe terjesztetett, köztu-

domásra jött. Ezen egyezségben kötelezik magokat a' nevezett cantonok,

miszerint egymást, valahányszor közölök egy vagy több megtámadtatnék,

minden módon segíteni fogják 's miszerint harczi dolgaik vezetésére

közösen egy haditanácsot fognak felállítani. A' szövetség hire iij vihart

támaszta. Nem csak szövetségellenesnek mondaték az, hanem nyilt fölhi-

vásnak polgárháborúra. Védi a' caiitonális souverainitásra 's a' liberá-

lis cantonok eljárására hivatkoztak, kik 1832-ben hasonlóan öszszeszö-

vetkcztek. Az országgylésnek alkotmányszerü alkalma nyilt a' beavat-

kozásra az által, hogy a' í'reiburghoz tartozó református kerület : Mur-

ten, ellenmondott és az országgyléshez fordult. Azonban e' pontra nézve

sem ütött ki a' szótöbbség, 's noha Zürich a' Sonderbund feloszlatására

csupán barátságos felhívást indítványozott : határozat nélkül oszlott szét

az országgylés. Maga vonta ekkor magára sorsát a' genfi kormány az

által, hogy a' nagytanács eltt a' legközelebbi országgylési követ számára

olyly utasítást hozott javaslatba, minél fogva a' zürichi indítvány elfo-

gadtatása, az önkénytes csapatoknak elébb történend teljes eloszlatásá-

tól föltételeztessék^ Felhozatok ez utasítási javaslat ellen , hogy azzal

egyik f^él részére sem eszközöltetett valamije, és hogy a' Sonderbündle-

rek önkényt semmi esetre sem fognak elállani egyességöktl, ennélfogva

hozzá kellett vala járulni minden hátráltatás nélkül a' zürichi békés fel-

híváshoz. E' közben oct. 3-án a' nagy tanács is hozzájárult az indítvány-

hoz, noha a' radikál kevesebbség erélylyel küzdött ellene. Ekkor a' radi-

kál párt oct, 6-án és 7-én népgyléseket tartott, melylyeknek els hatá-

rozatai mindenesetre nagyon törvényellenes jellemüek valának 's egye-

nesen ellenállást és ellenkormányt hirdettek. Eleinte kevés viszhangot

költött a' mozgalom. A' kormány közé polgárok sereglének ; néphadat és

rendes katonaságot hívott az öszsze; az oct. 7-ki népgylés az oct. 6- ki

végzéseket lényegileg feladá. Ez által a' kormány bátorsága legalább az

ottani körülményekhez képest vakmerségig emelkedett. A' legyzött

ellenség befogatását határozá, és a' kétségbeesettek fegyveres ellenállás-

hoz folyamodtak. St. Gervais elváros a' kormány ellen védte magát.

Amnestia fejében kódolást ígértek csata közben is az ellenszegülök, de

elutasittattak. Az ágyúszót 's a' szándéklott bombáztatást utóbb a' genfi

polgárok is megsokalták, 's e' részben a' kormány iránt k sem viseltet-

tek rokonszenvvel. Midn oct. 8-án a' középosztály szinte a' kormány
ellen nyilatkozék, legott lelépett az álladalmi tanács és a' radikálok olyly

túlnyomóságra emelkedének, hogy a' polgárok szándékát csak hamar

túlszárnyalva, a' nagy tanácsot is lemondásra kenyszeriték, a' választási

törvényt önhatalmúlag megváltoztaták 's utat trének uj alkotmány léte-

síthetésére. A' régi kormány tagjai megszöktek. Fazy Jakab , ki evek ota

küzdött a' kormány-párttal, ki az 1842-ki mozgalmat is okozá, de akkor

czéljait egyátalában keresztül nem vihette, ki késbb feb, 13-án 1843-b.an,
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iv>nH t lázadást táinasztutt, melyly loszul sikerülvén, közbocsánat fejében

csillapittatott le, állott most az ügyek élére. 9 tagból álló ideiglenes kor-

mány neveztetett. A' határon mutatkozó f'ranczia hadsereggel mit sem
gondolva Iblytatá az iij nagytanács az alkotmányozás munkáját, melylyre
az ismers socialista Consideniiitmik is nagy befolyása volt, ki ezen id-
ben (ienthen 's Lausanneban socialistai felolvasásokat tartott , 's ezen

forradalonuiak socialistai szint adott. Ilyly szellemben tart azóta a' genfi

kis respublika kebelében a' forrongás, hová a' legújabb forradalmak foly-

tán egész luu'ópa radikáljai gyülekeztek. — 7\ és \

.

(ieiire-í'esít'szef. tulajdonképen nemi festészet, rendesen a' történeti

és tájképfesr<'szetnek tétetik ellenébe. Franczia nyélven e' szó
,,
génre"

öszszeköttetésben nuis tiilajdonsági nevekkel, á' festészet minden ágáról

használtatik, igy p. o. génre liistorique, génre du paysage 'stb. ; általános

értelemben azonban genre-fesfmenynek neveztetik az olylyan, emberi
alakokat ál)rázoló festmény , melyly nem tartozik az u. n. történeti osz-

tályba 's a* közönséges életbl *s általános emberi viszonyokból merített

jeleneteket nmtut fel. Azonkivül állat- és építészeti darabok, virágok és

u. n. csendéletek is a* genre-szakhoz számittatnak. — Ez a' festészetnek

realistikus mvészet-formája, 's ujabb eredet az eszményi (classicus

vagy történeti) és jelképi (symbolikus) tormánál. Mig ugyanis a' keresz-

tyénség szelleme "s annak müvészileges kifejezhetése utáni vágy, a'

mvészet alapformáját, az eszményit, jelképivé változtatá át : más részrl

szükségképen be kellé következnie, hogy — mit a' keresztyénség hasonlóul

elsegített — az alanyiság és személyiség is megegyez kifejezés után

t()rekedjék a' mvészetben, vagy is hogy az egyéni és különös feltntetése

tüzetett ki czélul. Azonban ebbl nem következik, hogy a' genre-szakban

egy magasabb eszme teljesen hiányozzék ; ennek a' valódiság átlátszó

fátyola mögött kell mindig rejlenie. Mig a' történeti festmények által a'

mulandó valódiságból örök eszmékre emeltetünk : a' genre-képek feladata

az, hogy általuk a' valódiság kell közepébe ragadtatva, pillanatra minden
általánosb 's magasb vonatkozásokat elfelejtsünk. Azéi't csak ezen szakban
találhatni fel a' naivságot, humort és szeszélyt. 'S ennélfogva ezen festé-

szeti nemnek czélja , melyly által a' történetitl különbözik . nem a'

közönséges és aljasnak eladása , hanem a' valódinak és különösnek

kitüntetése ; 's ebbl ismét az következik, liogy ezen realistikus festészet

tárgyai csak olylyanok lehetnek, mik a' való életbl meritvék 's miknek
valódiságát 's élethségét megítélni képesek vagyunk. Azért e' szakra

nem alkalmasak az antik világ alakjai, bibliai tárgyak 'stb. A' mai kor

anyagisjíg és hasznosságfelé hajló iránva okozza, hogy a'genre-festészetnek

ma nagyol)b terjedtsége van, mint volt korábbi idkben. Becsét elvitatni

nem lehet, azonban a' mvészet érdekében valódi csapásnak volna tekint-

het, ha általa a' többi müvészetformák háttérbe szoríttatnának vagy
ennek szelleme azokba belecsúsznék. A' genrenek nem szabad csupán a'

val(> puszta, száraz má.solatiinak, tökéletes ugyanazonsiignak lennie ; nem
szabad hiány zani lielle a' gondolatnak , melyly a!a|)föltétele núnden
mvészetnek, klitnben bámulni lógjuk az ügyességet, de költi ihlettségoí

benne találni nem fogunk, sem magunk nem érezhetünk ; id nmltával

pedig csak unatkozással fogjuk szemléllictni a' kép halálos dernuHltséüii
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hü alakjait. Azon érzéssel leszünk eltelve, melyly viaszalakok, diorámák

szemléleténél szokott támadni, 's pedig annál nagyobb mértékben , minél

nagyobb leend a' kép csalása. Azon veszedelmes irány, azon megtagadása

a' költészetnek, melyly napjainkban itt-ott jelentkezett, (1. Emancipatiója

a' húsnak) károsan kezdett hatni a' genre-festészetben is, különösen a'

francziáknál ; kiknek c' nem mvészetében, kevés dicséretes kivétellel,

csaknem minden törekvés a' külsségre, látszatra volt íbrditva 's minden
eszköz felhasználtaték, melyly hatni 's az eltompult, unatkozott érzékeket

felizgatni volt képes. — A' genre-festészet egy nemét már a' régi kor

ismeré; önálló kifejldést azonban csak Hollandban nyert, midn Leydeni

Lukács els volt, ki valódi népjeleneteket kezde rajzolni ; utána Dürer

Albrecht, id. Brcvghel, id. Teniers arattak nagy tetszést e' nem müve-
ikkel. Több gond fordult a' mvészet e' nemére a' reformatio után, midn
a' vallási mvészet azaz : a' szentek képeinek festése mindenütt alább-

hagyván, a' festészek többet foglalkozának tájképek 's a' mindennapi élet

jelenségeinek eladásával. Péter von Laar Bambocciadjai (törpeségek)

sok szerencsében részesültek Olaszországban is, 's a' genre-festészet

legnagyobb tökélyre jutott Terhurg , Brower , Ostadc , Rembrandt, ifj.

Teniers, Metzu, Dow 'stb. jeles müvei által. Késbb ezen festészet valódi

gyármüvé aljasult. Az ujabb id ismét nemesebb irányt mutat e' téren, 's

a' francziákon kivül , különösen a' düsseldorfi iskola vivott ki méltányló

elismerést. (Az ujabb kor genre-festészeirl 1. Festészet). — p.

Geiisd'ariiieria. A' francziáktól eltanult intézvények közé tartozik a'

most már csaknem minden európai államban , 's nálunk is fenálló , kato-

nailag szerkezett rendrség, vagy gensd'armeria (a' népnél divatoz<'>

elnevezés szerint : zsandárok). Alapeszméje ezen intézetnek csak helye-

selhet, mert kétséget nem szenved, hogy a' haza lakosainak személyes

és vagyoni bátorságát nemcsak a' városok zárt falai közt . hanem a'

vidéken is megörzeni a' kormánynak kötelessége, és hogy katonailag

szerkezett 's kizárólag a' biztosiét megrzésére szolgáló csapat a' szolgálat

pontosságára, mozgékonyságra 's fegyelemre nézve sokkal elbb való,

mint más rendezetlen 's fegyelmetlen tényezk. Ezen intézettel azonban

igen könynyen lehet viszszaélni is, mert tagadhatlan, hogy a' gensd'armeria

által nemcsak a' kormány 's annak tisztviseli kezébe adatik olyly hatalom,

melyly a' polgári szabadságnak szükség által nem parancsolt megszorí-

tására fordittathatik, hanem egyes gensd'arme is, felsbb rendelet nélkül,

viszszaélhet helyzetével, 's a' kezébe adott fegyvert törvénytelenül és

szenvedélytl elkapatva használhatja. A' gensd'armeria ellen tehát a' rend

barátja nem tehet kifogást, hanem azon kell lenni, hogy a' viszszaélések

elkerültessenek 's a' lehet legczélszerübb és a' szabadságot biztositó

rendszabályok léptettessenek életbe. — A' zsandárok szolgálata kétféle :

rendes, melyly folytonosan, 's különös parancs nélkül teljesittetik, 's rend-

kivíili, melylyre a* legénység különösen bizatik meg. A' rendes szolgálat

a' vidéknek folytonos, minden irányú, 's minden idbeni átvizsgálásában,

's minden köz- vagy a' magános egyesek biztoslétét fenyeget veszélyek

elhárításában vagy legalább gyors feljelentésében áll. Figyelnie kell e

közben a' zsandárságnak a' gyanús kóborokra, házalókra, koldusokra ;

elfogni a' csavargókat, és az üldözött gonosztevket ; okleveleik elmu-
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tiltására szorítni a' ^yaniij; Idegeneket
;
gyakran \s váratlanul meglepni

a' niay-únorian álló, t'leíi roszhirli házakat. A' reiulkivüli szol<;álat T)e(li''

áll a' tblsség katonai gyáinolitásában, ha ellentállást(')l vagy erszaktól

kell tartani ; 's megjelenésben nagyobb öszszejövetclek-, sokatlalmak-

népgyüléseknél, hogy az ilyly alkalommal könynyen származható ezivó-

dásük, 's jogsértések gyorsan és erteljesen elhárittassanak. A' rendes

szolgálatot egyes zsandár látja el , külön 's önállólag ; a' mi felett

pontos szolgálati kihiyvet kell vinnie. Kcndkivüli szolgálatra az érdekelt

hivatalnak vagy felsbbségnek különös felszólítása kívántatik, 'e> ilylyen-

kor a' gensd'armeriíi többnyire katonailag egyesitett 's paranesnokolt

nagyobb vagy kisebb csapatokban, olylykor a' rendes sorkatonasággal is

kezetfogva mködik. E' különféle szolgálatok pontos ellátása megkívánja,

hogy a' zsandárság j(')l legyen szervezve, az egész országban aránylag

felosztva, 's szigorú felügyelés alá, könynyen mozogható 'söszszevonható

állapotba téve. E' czél ugy éretik el, ha a' legénység kisebb, 's biztos

altisztek alá rendelt csapatokba osztatik , és így az egyes megyékbe
elhelyeztetik. Több csapat ismét felügyel tiszt, 's több tisztség legfbb
felügyel törzstiszt alá rendeltetik. A' mi a' zsandái-ok szükséges számá-
nak a' népességhezi helyes arányát illeti, ez a' földminségéhez 's a' nép
jelleméhez képest változik ; az európai státusok többségében 3— 600 jut

egy milliónyi népességre. — A' bels szolgálat katonai alakú ; a' fegyelmi

törvények ugyanazok, mint a' hadseregnél ; de az er alkalmazása kizá-

rólag a' polgári hatóságtól iugg, 's az öszszes gensd'arraeria nem a' had-

minister, hanem a' bel- és igazságügyminíster alatt áll.— A' gensd'armeria,

a' helyi szükséghez képest, gyalog és lovas ; felfegyverzése szinte a' szol-

gálat minsége szerint határoztatik cl. Hatása tetemesen növekszik, ha a'

szolgálatban sérthetlensé<;<?el ruháztatik fel. Leginkább feltételeztetik

azonban ezen intézet hatályossága a' tagok jó megválasztása által; nemcsak
ügyes és bátor, hanem jó akaratú 's becsületes emberekre is van szükség.

Aránylag alkalmasabbak azok, kik a' hadseregtl vétetnek's katonai fegye-

lemhezszoktak. A'kénvszeritett szoljrálat itt czélra nem vezet. Szükséges
tehát, hogy önkéntesek fogadtassanak fcljó fizetésre, 's kitn szolgálattétel

esetére jutalmakkal legyenek biztatva. Es ez annál szükségesebb, mert a'

gensd'armok, folytonos vándorlásaik közben, kaszárnyai közös konyhát
nem igen tarthatnak, és sokszor megvesztegetésnek is vannak kitéve. —
Ezen, eszméjében üdvös intézet azonban, mint máremlitve volt, könynyen
vezethet a' legundokabb viszszaélésekre , melylyeket gondosan meg kell

elzni, ha a' polgári szabadságot meg akarjuk védeni. Ezen viszszaélések

történhetnek egyes zsandárok , 's a' zsandárokat hibásan és a' polgárok

szabadságára nézve veszélyesen alkalmazó hatóságok által. Egyes durva-
ságokat 's önkényes eljárásokat igen nehéz meggátolni , mert az egyes
zsandárok nem vétethetnek egyenkint a' mveltebb emberek közöl, de

ilyly esete!; sz!Ím:ít igen meg lehet ritkítani kiniért szolgálati szabályzat,

a' Icgyver has/,n;í latiinak megszorítása 's a' viszszaélések gyors és szigorú

büntetése által. Nevezetesen a' fegyverek haszinílatát csak a' zsaiuhir

ellen intézett vahulí megtámadás, 'a a' foglyok elszökése eseteire kell

szorítani, a' jogos önvédelem határai közt. Alig szükség enditeni,hogy f
dolog a' felsbbség j('> példaadása.—A' hatóságtóljöv viszszaéléseket csak
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a' jó törvényhozás 's a' törvényes polgári szabadságnak általánosan elterjedt

érzelme 's izlése gátolhatja, nielylynélfogva senki sem enged magának
olyly lépést, a' nielylyrl nem felelhet. Ha a' törvényhozás határozatlan,

's a' [)olgárok jogainak nem kedvez, ha a' közszellem nem iszonyodik az

önkénytl, 's egyes polgárnak nincs bátorsága jogainak törvénytelen

sértése ellenében, szóval : ha a' törvényes szabadság els feltételei iiiány-

zanak : akkor a' gensd'armerie kezébe adott anyagi er kétségtelenül sok

viszszaélésre vezetend. De nevetséges volna ezért magát az intézetet

kárhoztatni , melyly a' legszabadabb országokban is divatozik. Ilyly

esetben orensd'armerie nélkül sem volna szabadsá"- — A' zsandársájr

irodalmára nézve, nevezetes munkák : Perrin-Pernajon, Katnptz, Gravell.

Az austriai birodalomban l849-ki június 8-ki ministeri rendelet által

hozatott be a' gensd'armeria, melyly Lombardiában 's déli Tirolban már
elbb is fenállott. A' szervezet szerint a' monarchia minden koronaorszá-

gában katonailag rendezett , részint lovas rség lépett életbe, melyly a'

had- és belügyministeriumoknak van alárendelve. A' központi ffelügye-

lség Bécsben van ; az öszszes gensd'armeria folyó számokat visel ezre-

dekre oszlik ; ezen ezredek ismét kisebb csapatokra, melyly felosztásnál

az egyes tartományok fÖldi 's népességi viszonyaira és politikai 's törvény-

kezési szerkezetére forditatott különös tekintet. 13 ezredben ugyananynyi
ezer emberbl áll, vagy álland, ha egészen feláUittatik. Egy gensd'arnie

napizsoldja 25 p. kr. némi helybeli pótlékkal bizonyos esetekben, 's tekin-

tettel a' lovasokra. A' kapitulatio ideje 10 év. A' gensd'armeriával szol-

gálati érintkezésbe jöv hatóságok magaviseleti jelentéseket (Conduit-

listákat) adnak be a' belügyministeriumhoz. A' testület szerkezete egészen

katonai ; a' tiszteket a' bel- és hadügyministerium egyetértve nevezi ki.

— A' szokatlan dolog természetesen csak ugy foghat, fleg nálunk , elis-

merésre 's rokonszenvre találni, ha a' zsandárok közbenjárása által valódi

eredményeket fog látni a' nép-, a' személy- 's vagyonbiztosságára nézve,

's ha e' testület, eredeti természetes rendeltetését olylyá nem változtatja,

melyly a' polgári szabadságot veszélylyel fenyegeti, 's a' kinövések nyir-

bálása helyett magára a' törzsökre teszi a' fegyvert. Nagy kiterjedés
pusztáinkon, ekkorig csekély sikert mutatott az intézkedés, és hoszszasb
id kell hozzá, mig azon vélemény megezáfoltatik, hogy czélja nem any-
nyira a' polgárok személyes- 's vagyoni-biztos létének megrzése, mint
politikai vélemények kutatása. — h.

Gensler (Jakab), német festesz szül. 1808. Hamburgban. Két testvére

szinte festesz, az egyik Günther Rómában, a' másik Márton Hamburgban
él. 1828. Dresdába 's innen a' müncheni akadémiába költözött ; két év
múlva a' bécsi akadémiát látogatá meg 's 1831. Hamburgba tért viszsza.

Mvészeti szaka, melylyben különösen kitnt, a' genre-festészet vala.

Hibájául rovatik fel, hogy az egyéb tárgyak igaz élethsége mellett

emberi alakjai, különösen az arczok, túlságosan eszményítve vannak.
Három legjelesebb festménye a' hamburgi tzvészkor elégett. Müvei mind
kapósak valának 's a' hamburgi mkiállitásokon (j. mvei találtak leg-

elbb vevkre. Meghalt 1845-ben. — t.

Cjleiitz Fridrik, Németország egyik nagynev publicistája, kirl, midn
ujabb idkben öszszes munkái kiadattak, érdekes viták folytak a' német-
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irodalomban. Szül. 1764-ben Boroszlóban. Tanult Königsbergben. 1786.
mint titkár, a' berlini general-tllrektoriumnál nyert alkalmazást. írói

pályáját Burkc ismeretes müve íorditátával kezdé: ,,Betrachtungen über
die tranz. Kevolution 17i)3" (o-ik kiadás 1838). Fleg e' mhez irt jet^y-

zetei és észrevételei alapiták meg nevét. Politikai nézetei nem egyezvén a'

Poroszországban követett rendszerrel, 1802-ben a' bécsi birodalmi kan-
celláriánál lett udv. tanácsos, hol kath. vallásra tért. Napóleonnak tüzes

ellene levén, midn az közelitett a' bírod, fvároshoz, Gentz Dresdába
vonult, hol következ müveket adott ki : ,,Authentische Darstellung des
Verháltnisses zwlschen Spanien und England" és végre „Fragment aus
der Gesehichte des politischen Gleichgewiohts von Kúropa"(Petersburg.
1806.) Ezentúl nagyrésziut statusiratok szerkesztésével íbglalkodott

Poroszoi'szág nyilatkozata 1806. és Austrláé ISOÍ^I. és 1813. (Franczia-
ország ellen) az tollából folyt. 'S a' bécsi kabinet az tollát használta

elbb Francziaország ellen , majd a' Xémetországban fejledez politikai

közszellem ellen. Gentz vitte a' jegyzkönyvet a' bécsi congressuson, a'

párisi (1815.) ministeri tanácskozmányokban 's minden késbbi congres-
susokban. Végre, hoszszas betegség után 1832. jun. 2-kán meghalt.
Munkái közt említendk még több fordítás Mailet du Pan (1794), Iver-

nois és Mounier után, („Entvviekelung der Ursachen, welche Frankreich
gehindert habén zur Freiheit zu gelangen" 4 Th. 1799.) ; ,,Sclireiben an
den König Fridricii Wilhelm III. bei dessen Thronbesteigung nov. 16.

1797."; ,,Historisches Journal", melylyet majd egészen maga szerkesz-

tett ; egy Európa politikai állapotát tárgyazó irat a' franczia forradalom

eltt és után (1801); Betrachtungen über den Ursprung und Character

des Kriegs gegen die franz. Kevolution 1801.; 's az 1810-ki Wiener
Jahrbücher-ben egy bírálat a' sajtószabadságról Angliában és a' Június

levelei szerzjérl. Halála után válogatott müveit Weick (5 köt. Stuttg.

1836— 38.) adta ki's aztán „Gentz 'sSchriften" 5 köt. Mannh. 1838—40.
és ,,Mémoires-et lettres inédits" Stuttg. 1841. kiadva Schlesier által. —
Életirásában azt is olvassuk, hogy Elsler Fannival, a' világhír tánczos-

nével szerelmi viszonyban élt. Mi közpályáját illeti : Varnhagen, Prokeseh,

Schlesier és többen halála után hálátlansággal vádoláka'német nemzetet,

melyly eltt nem tudott népszerségre emelkedni soha egy olyly kitn
publicista, mint Gentz, ki a' legkitnbb angol publicistákkal hasonlít-

taték általok. Helytelenül. Az angol publicisták az angol nép érdekeinek

szóvivi azon árnyulatokkal, miket véleménykülÖnbségök okoz. Az angol

f)olitlcusok, bármelyly párton, kitünleg és lényegesen angolok, (ientz

csupán egyszer ké[)vÍ8elte a' német népet, 's érdekeit, mitln a' porosz

nép nevében szólt IH. Fridrik Vilmoshoz , ennek trónraléptekor. Ekkor
kétségtelenül britt szabadelvüség lobbant Hil Gentzben ; késbb azonban

egy kabinet szolgálatába lépett, melylyrl bajosan lehete elmondani, hogy

a' német nép érdekeinek volt legyen képviselje, habár a' franczia háborúk

alatt egyezni látszott is politikája a' nénu't kíizvéleménynytd. A' késbl)i

idkrl ezt sem mondhatni. ( Jen tz zsoldjában volt azon reaktiónak, nudylN

lHl,')-b('U magát mcgncvezMÍ nem merte, dtí .t/tiUi mindig hatalmasabban

lépett fel Németország szellemi fejldése ellen. Sokat beszéltek »;' szi'm-

uoiithéd magánéletérl is halála után. Magán jtdlemébol igyeki'ztek
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kimagyarázni ezereplését a' közéletben. Egy rész a' nagy diplomatát látta

a' .,magas körökben forgott férfiúban, kinek stylusa olyly fényesen tiszta,

miként keztyüje, melylyel a' salonokban megfordult. A' diplomatia maga-
sabb körében kell ottbonosnak lenni — ugy mondanak — hogy Gentzet

megitélhessük. Mások ellenben igen is sötéten festették magánéletét, hogy

általa semmivé tehessék a' közvéleményben a' publicistát. Elpuhult epicu-

reismust vetették szemére, mondák, hogy e' férfiú, ki olyly jártíis volt az

álladalmak pénzügyeiben, saját pénzügyeit nem legszerencsésben kezelte, 's

hogy szerelmét szinte olyly gyakran változtatá, mint keztyüit, hogy sok nt
csábitott el, adósságokat csinált, melylyeket soha sem fizetett, 's nem legdi-

cséretesb czélokra pazarlá a' zsoldot, mit a' kabinetektl kapott. Mindezekre

áttérése a'kath. vallásra teszi fel a' koronát. Mások azt tagadják, 's Elssler

Fannivali viszonyát a' költi szerelem fémysugarával veszik körül. Az álokos-

kodás minden pliantasiáját fölhasználják, hogy legkönynyelmübb viszo-

nyait íízon költi és regényes varázs ködével vegyék körül, melyly egy

Petrarca és Laura emlékezetét környezi. Hasztalan tulságok , innen és

amonnan. Mintha az egyéni vétkek miatt , miket homlokára sütnek,

elhomályosithatnák az iró érdemeit; és mintha a' magánerények, bár-

milyly fényesek, mentségül szolgálhatnának a' közpálya vétségeiért. Gentz

olylyan egyéniség volt, min számtalan van, fleg a' magasabb körök köny-

nyelmübb régióiban : következetlen, hiu, gyönge egyéniség, inkább az epi-

cureismus hive,mint a' stoicismUwS barátja, 's azért inkább az absolutismus

mint egy szabadabb államszerkezet pártolója. Innen magyarázható megha-

sonlása a' szabadelvekkel. Mikor a' porosz királyhoz intézett emlékiratában

teljes sajtószabadságot kivánt, még ifjú volt, nem restéit zajban, mozgalom-
ban élni. Midn késbb egy mesteri értekezésében az angol sajtószabadság-

ról, a' sajtó viszszaéléseit eladta, már ekkor ert vett rajta a' nyugalomsovár
epicureismus. E' hiányok azonban töbl) magán erényekkel párosultak nála.

— De ismételjük, mindezen körülmények az irót nem képezik Gentzben.

Ha magánkörülményei befolytak is véleménye változtatására, alkalma-

zására : róla általában nem lehet elmondani, mit BuíFon mond, hogy a'

styl az ember. Azon erteljes egyszerség, melyly Gentz iráemódját álta-

lában jellemzi , csaknem páratlan a' német irodalomban. E' részben

olyly nyereség G. a' német litteraturának, mint nekünk volt DessewfTy

Aurél. Példányait eltte hasztalan keressük hazafiai közt. E' részben

van igazuk azoknak, kik öt inkább, egy angol publicistához, egy Bürké-
hez és másokhoz hasonlítják. Ha e' hatalmas nyelv, ez erteljes Írásmód,

nem tartja fenn hoszszas idkig Gentz nevét, csak arra szolgál például,

hogy olyly szerep mellett nem számithat senki halhatatlanságra. Az
ügygyei együtt, melylynek jövendje mindöszsze is csak egy nagy ham-
vazó szerda volt, feledésbejut annak harczosa. Elveit, nézeteit— óhajtjuk
— feledjék el ; de bár találna követkre a' napi irodalomban világos,

egyszer és mégis olyly hatalmas eladása. E' tekintetben egyedül áll a'

németek közt. A" reactio Júniusa. — Mieltt életirását végeznk, meg-
említjük, mint nevezetes dolgot, hogy Gentz a' franczia háborúk alatt

többször monda, st irta is, hogy Magyarország van hivatva központja

lenni az osztrák birodalomnak, 's e' szempontból tanácsolá a' székvárost

ez ország központjára tenni át Austrlából. — y.



(^20 Genoa.

Cii'iiiiai hcrczejjség-, liajdan Uüztíirsaísán;, 1.S15. a' hécsi congress által

a' szardiniai királyság tartoinányailioz csatoltatott azon íoltíHol mellett,

liogy a' k('|)vis(,'Jot.i alkotmány egy iicim't ínegtartliassa, melyly azonban
csak anynyiból állott, hogy mind a' 7 megyében ((icnua, (-hiavari,

Levante, Savona, Albenga, Növi és Bobbio) egy 80 tagból álló collegium
az adó lolcmelésrc szavazhatott. A' köztársaság hajdani fontossá <Tár<)l

lásd hozli. Ism. Tára V. kot. A' jelenlegi herczegségek területe 110
mt'd. ; lakosainak száma (i55,00(), kik 20 városban 's 72.^ helységben 's

t'ahiban laknak. Határai éjszak- 's nyugatról Savoycn, Picmont és Lom-
bardia, keletrl Lucca és Toscana; délrl a' tenger. A' tartomány két

részre oszlik, a' keletire (Riviéra di Levante) 's a' nyugatira (Riviéra di

Ponente). Földje, daczára hegyes mivoltának, igen termékeny. Lakosainak
egy részét miveltsége, a' másikat munkássága 's bátorsága jellemzik.

Fvárosa : Genua a' hasonnev tengeröbíUnel, mindenkor élénk kikötvel
's Európa városainak leggyönyörbb vidékével, hatalmas erösitvényekkel,

nagyszer palotákkal, szép templomokkal 's általában keleti épités-

modorral. Epületei között kitn a' számos templomokon kivül a' hajdani

dogé palota, most signoria, melylyben a' kir. tanács székel, Darsena fegy-

vertár, egyetem 's a' számos magánpaloták között Doria András márvány
palotája. Az acqua verde nev nyilvános helyen Columbus emléke áll. A'
városnak 5 kapuja, o külvárosa, 15,000 háza 's mintegy 100,000 lakosa

van ; továbbá van benne egy a' jezsuiták kezében lev egyetem ; festé-

szeti, tudományos és mvészeti akadémiák ; egy jezsuita-collegium,

2 gymnasium, tengerészeti iskola, könyvtárak, siketnéma intézet 'stb.

A' város széke egy érseknek. Kikötje, melyly 1751. óta szabad kiköt,
két töltés által biztosíttatik, magába fogadja a' világ minden részeibl a'

legkülönfélébb népek hajóit 's fiait. Fénytornya 110 lábnyi magas 's

tetejébl a' legfelségesebb kilátás nyilik. lí^45. óta van egy nagyszer
hajógyára, melylynek építésére a' király 2,540,000 frankot rendelvé-

nyezett. Szinte ezen idbl való a' régi városfalak helyére épitett, 's a'

leggyönyörbb sétahelyet képez valóban szép és hasznos rakpiacz, melyly

nagyszer márványm a' római építészet csínjára 's harmóniájára emlé-

keztet. A' város gyármüvei közül nevezetesek : a' bársony, selyem, szövet,

harisnya, posztó, viaszviíszon, kalap, papiros, szappan 's egyéb czikkek ;

azonkívül nagy hírben állanak arany, ezüst és márványmüvei. Színháza

több van, miknek a' genuaiak nagy barátjai. A' gfiniai herczegség egyéb

nevezetes!) városai : Seslri di Leranle, Ventimiglin , San lienio, Samona,
Finale 'stb. Ujabbkori történetének egyes pontjait illetleg 1. 0/í/*";.(írA-5</í/

alatt, itt csuj)án egy nagyobbszer eseményt enditünk meg 's ez a'

Genuai fölkelés 1849-ben. Mart. 20—24-kén négy nap alatt, a' novarai

és mortarai két csatában , megsenunisité Radeczky, osztrák hadvezér, a'

j)iemonti hadsereget. Károly Albert szardíniái király a' triuiról lemonilott.

Az olasz repul)likánusok ezen sújtó csapás által uvnx veszték el bittorsá-

gukat, st sokan közlök anynyira mentek. Iiogy a' hadsereg megsemmi-
sülését örömmel nézték, minthogy ez által Károly Albert 's a' királyság

sokat veszte nimbusából. E/en széls j)árt hi\ei a' fentebbi hirek hallat;ira

(ienuúba vonultak, azon városl)a, melylyben még élénken élt egy fényes

nndtnak emléke 's nyilt (dlenszenvvel visíílé nzon szerepet, melyly a'
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szardiniai bekeblezés által reá erszakoltatott. Minden utczasarkon szó-

nokok támadtak, kik ilylyértelm szavakat hangoztatának a' dühödt
sokasághoz : Genuaiak ! a' piemontlak elárulnak benneteket ! Károly
Albertet megcsalták 's viszszavonulásra kényszeritették ; a' lombardiak

fel vannak áldozva, most rátok jön a' sor. Mindenki árulást kiáltott
;

szenvedélyesen követelék a' háború íblyt:itását, a' diktatúrát, 's a' nép
fölemelkedésétl várak a' dolgok jobbra fordultát. Az utczasarkokon fal-

ragaszok által szólittatának fel Genua polgárai 's lakosai, hogy az est

közeledtével az operatéren jelenjenek meg, a' város jóléte felett tanáes-

kozandók. Itt azon határozat hozatott, hogy az öszszes ersitvéayek a'

nemzetrség kezeibe adassanak át. A' katonai parancsnok, Asaría, vona-

kodott e' határozatnak engedni, nem levén erre felsbb parancsa ; azon-

ban megigéré, hogy azonnal gyorsfutárt küldend a' fvárosba. Nemsokára
ezután kitört a' népség boszankodása 's népes csoportok vonultak végig

az utczákon ilyly kiáltápokkal : ,,Éljen a' köztársaság ! éljen a' souverain

nép ! éljen a' szabad Itália ! Ideiglenes kormányt akarunk !" Más csopor-

tok a' fegyvertárba nyomultak , honnan számos szekéren vitték a' fegy-

vereket a' nemzetrség fszállására. Ide csdültek most a' nép emberei,

a' vészharangok zúgása 's a' dobok pergése között, ugy hogy kevés óra

múlva több ezer ember állott fegyverben. Ez alatt a' felkelk Asarta csa-

ládját 's Ferretti tábornokot kezökre kerítették, az utóbbit katonáinak

szeme láttára rántották le lováról "s gyalázták meg a' teherhordók
(camalli), a' genuai íolkelknek ezen pénzen vásárolt, legdühösebb párt-

hívei. Továbbá néhány ei sitvény is a' fölkelk kezében volt 's a* katonák
egy része átszökött hozzájol:. Asarta, ki mindeddig hiába várt külsegit-

ségre, ekkor elveszte türelmét 's bátorságát. Végre megegyezett azon

föltételekben, miket az uj iiguri köztársaság (ezen czimet adák a' felkelk

az alakitandó statusnak) három konsula : Giuseppe Aoezzana nemzet-
rségi parancsnok, Constantin Reta és Dávid Morchio eléje szabtak. April

2-kán irá alá azon kapitulatiót , minélfogva kénytelen volt rségével —
melylynek fegyverei meghagyattak, az ágyuk azonban viszszatartóztatván

— még azon napon a' városból kiköltözni. De a' genuaiak dicssége nem
tartott soká. April 4-kén megérkezett Lamarmora tábornok 's csakhamar
elfoglalá a' Belvedere, Tanaglia és St. Benigno ersségeket 's lassankint

a' többit. Másnap megjelentek eltte a' konsulok, fegyvernyugvást kéren-

dk, mibe a' tábornok azon foltét alatt beleegyezett, hogy a' város rakja

le fegyvereit, 's a' még birtokában lev két ersitvényt adja által. Erre
három órai meggondolás! id engedtetett. Ezen id még nem telt el, midn
a' camalli-k újra megkezdek a' harczot 's egy eredménytelen, uj vérontást

idézéuek el, melylyben a' katonaság gyzött. Másnap, apr. G-kán,

Lamarmora uj fegyvernyugvást engedett, melyly alatt egy követség
Turinba költözött, a' város feladása végett a' ministeriummal tanácsko-

zandó. A' kiszabott föltételek voltak : föltétlen megadás, a' 12 förésze-

seknek azonnali számzetése, a' többiekre nézve Vidor Emánuel király

teljes megkegyelmezése hirdettetvén. Az ideiglenes kormány tagjai fran-

czia hajókra menekülének, 's nagyobbrészint Rómába költözénck, ugy
hogy az egész genuai fölkelés büntetlen maradt. April 10-én Genua
minden ersségeivel együtt a' sardiniai hadsereg birtokában volt. — p.
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(iieo^raphia. Ezen tutlománynak szokásos elosztására 's történetére

nézve a' Közli. Isiu. Tárának illet helyére utalunk. — A' földrajz vagy

o-eograpliia a' közel évtizedekben a' tengeri és szárazföldi utazók áldo-

zatteljes fáradozásai folytán meglep gyarapodást tett 's olyly vidékek-

és népekrl adott felvilágositást , mikrl az eltt csak homályos regéket

bírtunk vagy épen semmit sem tudtunk. A' változások, mik a' né])ek poli-

tikai, kereskedelmi és ipari viszonyaiban történtek, iij szükségeket terem-

tenek mind a' gyakorlati élet-, mind a' tudományban, miket mellzni többé

lehetetlen. El van ismerve, miképen a' fT)ldrajz egyike a' leghathatósb

képz eszköz()knek ; a' fold területéni körültekintés, mit ez nyújt, kiválo-

lag tágitja a' lélek pillanatát. De van a' földrajznak azon kivül még más
fontossága is. A' státustudomány kérdéseinek megitélése 's megoldása

ugyanis nem csupán az anyagi érdekektl függ , hanem kiváltképen a'

földrajztól is, mert csupán ennek segitségévcl lehetséges a' fenforgó kér-

désekben mind azon vonatkozásokat felismerni, mik által mind a' jelen

mind a' jöv kivánatainak elégtétessék. E' kérdéseknél is eliiatárzó pon-

tok az országok fekvése, természeti minsége, földje, miveldési képes-

sége, termékei, erdei 'stb. 's mind ezeket a' földrajz tanitja. A' földrajz

ismerete kétségtelen befolyást gyakorol a' népek politikai, kereskedelmi

és ipari viszonyaira. Anglia politikája különösen feltünteté a' földrajz ezen

fontosságát. Kormánya megragad minden alkalmat, hogy a' még ismeret-

len tartományokat utazók által megismertesse. Vegyük tekintetbe az

északi sark, Habesch, Guyana, Arábia, Ázsia 'stb. vidékeibe ismételve

tett költséges vállalatait. Midn igy a' tartományok és népeik ismereté-

hez jut , ez által uj utai nyilnak meg a' világforgalomnak, mik ha tüs-

tént haszonnal nem jutalmaznak is, bizonynyal szabadabb kilátást nyujt-

nak a' jövre. És a' mi f dolog ; minden ilyly uj ut térre vezeti a' pol-

gárisulást, melylybl az mindeddig ki vala zárva. Ott van a' libériai

néger gyarmat, a' Saudtncli szigetek. Haiti "stb. , hol mindenütt diadal-

masan legyzé a' nyers vadságot a' polgárisultság. A' kereskedelem tör-

ténete tanusitja, hogy Portugál hajdan csak faradhatlan 's küzdelemtel-

jes világhajózásai által emelkedhetett túlsúlyra a' velenczei és genuai

hatalmas kereskedelmi államok felett, mikben a" régihezi ers ragaszko-

dás minden haladási mozgalmat elölt. így jártak több más hajdan hircs

német keresked városok p. Erfurt , Nürnl)erg 'stb. De van még más

pontja is a' földrajz fontosságának. A' kereskedelem és ipar a' közehnult

évtizedekben egészen más és sokkal magasb jelentséget nyert, mint

minvel az eltt birt. A' hatás, mit ezek az életre gyakorolnak, már eddig

is a' viszonyok elterére állitá azokat; 's e' hatás napról napra emelkedik

's mindig niélyebben nyúl be az élet viszonyaiba. Ezt senki félre nem

ismerheti, nem még hazánkban sem , ha figyelembe veszi a' közel évtize-

dek ipari 's kereskedelmi mozgalmait "s öszszehasonlitja apáink intézke-

déseivel, mik mind azon irányoktól távol tárták magukat. '8 ezen hatás-

nak, iránynak természetes következménye, hogy a' városok, helységek,

falvak, folyamok 'stb. jelentsége is nagy mértekben megváltozott , 'a

hogy azon tárgyak jelenleg egészen más szenund tekintendk, minta'

régi emberek és geographiák tekintek. Egyszer falvak p. o. most a* vas-

útvonalak ttltal oTyly fontosságra vergdtek, mikkel hajdanában városok
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sem bírtak. Épen olyly befolyással volt az egyes helyekre nézve az ipar.

Uj vállalatok uj érdeket 's jelentséget kölcsönzének az egyes helyeknek,

miknek ismerete mulhatlanul szükséges. Általában véve az ujabb földrajz

ismeretét most alig nélkülözheti valaki, 's nem senki, ki a' mi veit nevére

igényt tart. A' státusférfiu kényszerülve van a' tartományok, népek, váro-

sok, folyamok, csatornák, vasutak 's a' földrajz számos egyéb tárgyainak

ismeretére, 's még inkább az üzlet emberei. A' geographiai munkák száma

tömérdek, 's a' viszonyok változtával napról napra növekszik. Az egye-

temes földrajzok közül a' nevezetesebbek Balbi, Berghaus, Ritfer; Soni-

mer, Galleíti 'sth. mvei; továbbá a' nagy geographiai encyclopediák:

„Dictionnaire geographique universel par une société de Geographes (ló

köt.); de Rienzi, Dictionnaire usuel et scientifique de Geographie (1841)

;

továbbá : Ritter , Möller 'stb. német földrajzi és statistikai szótárai.

Az egyes országok és tartományok földrajza a' számtalan útleírások

és statistikai külön águ dolgozatok által gazdagodott. A' nevezetes-

bek: Mühlenpfordt : Mejiko; báró HUgel Kaschmir ; Humboldt : Közép-

Ázsia; iííöírer ; Würtemberg ; Maye7' von Knonau : Schweicz; De-

cker: Algir; Monlgoménj-Martin : britt gyarmatok, Magyar- Horvát-

Tótország; Blom ; Norvégia; Forsell ; Svédország; Eeidemann: Porosz-

ország; Eisenmann és Hohn: Bajorország; Sieberl : ugyanaz ;
Ubhelohde:

Hannover; Dun : Sundewitt félsziget; Heteken : Bréma; Reden: Hanno-

ver Oroszország ; Rengger : Paraguay ; Bnrnes ; Ázsia ; Wellsíed : Ará-

bia; Wappaus: Venezuela; Baggesen: Dánia; ScArödíT : Holstein, Ham-

burg; Lübeck; Ditlenberger : Baden ; Bse : Szászország; Becker : Aus-

tria 'stb. Ezen müvek napr d napra szaporodnak. Általában a' külön nem-

zetek viszonyairól a' különböz irodalmakban terjedelmes földrajzi

munkák léteznek, különösen német franczia, angol nyelven. Legnagyobb

érdemmel bir a' meszszs világrészek földrajzi ismertetése körül a lon-

doni geographiai társulat (1. alább). A' magyar irodalomban korábbi

viszonyaink chinai elzárkozottsága sokáig parlagon hagyá e' tért is; csak

midn pillanataink a' kivülöttünk létez népek viszonyaival kezdenek

öszszehasonlitásokat tenni, indult meg e' tekintetben is élénkebb mozga-

galom. Az általános földrajzra nézve nagy hiányt pótolt irodalmunkban

„Galetti Egyetemes Világismerete-', melyly jeles m magyar földképekkel

ellátva Vállas Antaltól átdolgozva jelent meg 1844. díszes kiállításban;

továbbá Kánya Pálnak 1847 ineielent ,.Földrajz4 oktatása", me\y\y osko-

lai kézi könyvül van ugyan szánva tulajdonképen, mindazáltal ugy van

szerkesztve, hogy általánosb igényeknek is megfeleljen. De oskolai kézi

könyvül különösen ajánlható, a' felfogást könynyit sajátságos modorá-

nál 's a' benne uralkodó egészséges szellemnél fogva. Ide tartozik Raj-

csányi János Világegyeteme" 1846). Magyarország külön földrajzára

nézve legnagyobb érdemmel bir Fényes Elek : Magyarországnak s a

hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statist. és geogr. tekin-

tetben" {Q köt. 1836—40); valamint az 1847. két részben megjelent:

„Magyarország leirása" által. Hasonlag nagy érdek munka leendett

Vállas Antal : „Nemzeti Encyclopaediája ; melyly 1848. indult meg,

azonban a' VIL füzetnél megakadt. E' mulasztást dúsan pótolni ígérke-

zik Fényes Eleknek most sajtó alatt lev terjedelmes geographiai szó-
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tára. Jeles munka a' geographiai téren Korponay János : Hadi fuhli-

rás-^'a, inelylybl az I. kötet 1845, a' II. k. 1848. jelent meg.
Megemlítend e' helyen a' gr. Batthyányi Kázmér költségén Nagy

Károly által igen nagy pontossággal készített 's Bécsben 1840. diszesen

kiiiliitott 1 láb átmérj els magyar í'öldgolyó, melylyet a' nemes gról'

több száz példányban ajándékozott a' magyarhoni iskolai intézeteknek.

Ivésbben néma földképeket is készíttetett. A' magyar földképekre nézve
nagy érdemet szerzett dr. Vállas Antal, ki jeles szöveggel ellátott magyar
iskolai atlaszt adott ki 2 füzetben. Magyarország külön nagy földabro-

szát nagy gonddal 's mvészettel álliták ki Schedius és Blascfinek. Végül
raegemlitend e' helyen Sváb Fridrik pesti zongora-készít ,,Te//Mní/7/ia'-,

egy olyly geograj^hiai gép , melyly nemcsak a' földnek tengelye körüli

forgását 's a' nap körüli kerengését ábrázolja, hanem egyszersmind a'

Töldpályán elforduló minden tüneményeket is szemlélhetökké teszi,

ílasouh) gépet , melylyen egyszersmind a' hold phasisai szemlélhetk
valának Wagner fehérvári hazánkfia 's bécsi gépész mutogata Pesten

1847. - a.

fiieu^;raphíaí társulatok. Ezek az ujabb kor szüleményei; czéljok a'

íuldirati érdekek elmozdítása minden irányban. A' londoni afrikai társa-

ság ugyan már a' régibb idkben sokat tett Afrika ismertetésére ; azon-

ban czélja nem anyuyira geogr. ismeretek terjesztése, mint inkább a' rab-

szolga-kereskedés megszüntetése 's a' négerek polgárosítása vala. Hasonló

társaság alakult Napóleon alatt Marseilleben , minek azonban kevés

sükere vala. Az els tul:ijdt)nképenl geographicus társulat volt a' párisi

1821. (Société de Geographie). Els kezdeményzol Malte-Brun és Bar-

bier du Bocage valának; ezekhez csatlakozók Fourier, Jomard, Langlés,

Letronne, Rossel és Walckenaer. Tagjai : 1 elnök, 2 alelnök, 1 l titkár,

2 scrutator, 1 számviv, 1 könyvtárnok; a' tagok vagy ,,mcmbres sou-

scripteurs", kik évenkénti öszveget (36 fr.) fizetnek ; vagy „meuibres

donateurs", kik belépésök alkalmával egyszer mindeakorra fizetnek bizo-

nyos öszveget (legalább oOO fr.) ; a' külföldi tiszteletbeli tagok sz;íma

esak 18. A' társulat saiát költségén utazásokat rendel ismeretlen tartó-

mányokba, jutalom dijakat tz ki (10,000 fr. erejéig); a' jelentéseket és

más geogr. munkálatokat kinyomatja 's földabroszakat metszet. Evenként

2 nyilvános ülést tart, július- és decemberben 's egy közlÍMiyt ad ki. Sz-
kebb hatáskör íi florcnczi geogr. társulat, melylyet 1824. Betti, Capponi,

Kabbroni, Passcrini, Taddei 'stb. alapítanak; a' geogr. statist osztályon

kívül egy természet-történeti osztálylyal is bir. Németországon a' legte-

Vi'kenyebb geogr. társulat a' berlini, alapítva 1828, melylynok tagjai

havonként gylnek öszsze. Az 1830 alapított dresdai, 's a' iiuijiuti frank-

furti geogr. társulatok munkássága leginkább speciális viszonyi>kra szo-

rítkozik ; eladásokat
,
gyléseket tártnak , tudósításokat közölnek 'stb.

A' legnagyszerbb társulat a' londoni (Tb.e royal geographical soclety ot

London) melyly John Barroir izgatásaira 1830. lón alapítva; a' társulat

választmánya (eounell) élén áll 1 elnök, 4 alelnök, 1 számvlv, 2 ügyvéd

(trusters) és 2 titkár; tagjai közé tartoznak a' legkitnbb britt tenger-

észek és tudósok, kik évenklnt 2 font st. fizetnek. Jövedelmeibl utu/á-

sokot eszközöl, a' geogr felfedezésekre jutalmakat tz ki 's könyveket
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és abroszokatadki. Munkálódásai eredményeinek tárliáza u' ,,Transactioiis<

of the royal geogr. society". — a.

Georeh (olvasd : Görcs) Illés, h. ügyvéd 's a' ni. akadémia tiszt,

ta^'a, szül. 1772-ben EttrerKarcsán, Pozsonymegyében, szegény de régi

nemes családból ; tanult Pozsonyban, 's 1790—92-ig a' liittudományt

Esztergámban; 1796-ban Pestre ment törvénygyakorlatra, 1797-ben a'

pozsonyi fölkelt nemes seregnél föhadnagyságot viselt, 's ugyanazon
évben a' pozsonyi gymnásiumhoz m. nyelv oktatójává neveztetett. Azon-
ban megszaporodott ügyvédi foglalatosságai miatt a' tanitószékrl

lemondván, ezentúl több nagy uradalom ügyésze, 's 181o-tól 183()-ig a'

ráczkevi uradalom igazgatója volt. Munkái : 1) Etelkából kicálogatott

remekje a' helyes magyarságnak (Pozsony, 1800.); 2) Honi törvény

(Pozsony, 1084— 8-ig); 3) Magyarország uralkodóinak származásuk és

jelesebb tetteik (1818.); 4) A' helyesírás frendszabályairól. jMarczibányi-

jutalmat nyert pályamunka (1821.) ; 5) Disquisitio eritica dissertationis

historicae Boerio-Besserianae de ortu et nativitate Joannis de Hunyad
(1826.); 6) Törvényes tárgyú értekezések (Pest, 1833— 4. 2 kötet). —
írói érdemeiért 1832. a' m. akadémia tiszt, tagjává választatott. Meglialt

1835-ben. Kéziratban maradt Honi törvénye, nagy gonddal újra átdol-

gozva. — h.

Georgia^ az éjszakamerikai egyesült státusok egyike. Keletkezett még
a' 18-dik század els felében. Ezen kor eltt Caroíinának területéhez "0

alkatrészeihez tartozott — egészen II. György angol király uralkodásáig.

1832-ben t. i. íémelyly nemeskeblü angol emberbarátok arra egyesültek,

hogy Ejszakamerlkában Savannah ésAltamaha folyamok között egy gyar-

matot alapítsanak, melyly Anglia és Irland szegényeinek menhelyet és

táplálatot nyújtson. II. György angol királytól engedélyt kapván tervük

kivitelére, az uj gyarmatot az tiszteletére Georgiának nevezték. Még
ugyanazon évben Oglethorpe tábornok megjelent ott egy csapattal, és

átvizsgálta a' területet. 1763-ban mint angol tartomány birtokba vétetett

És csakhamar egy város is építtetett, melyly Savannahnak neveztetett.

1775-ben a' szövetséges státusok uniójába lépett, és mint egyik külön-

álló független státus els alkotmányát 1777-ben kapta. — 1785-bcn az

megváltoztatott — a' jelenlegi 1798-ban keletkezett. — Hoszsza 300

és szélessége 200 mérfd. De népessége még olyly csekély, hogy egy
mérfdre csak 11 ember jut. — Kiterjedésére nézve az egész egyesületben

harmadik — de a' népességre csak 20-dik helyen áll. A' rabszolgák száma
ez államban : 281,000-re megy. A' vallás-felekezetek számosak. A' katho-

likus egyház halad ugyan, de még igen csekély terjedelemmel bír. Néhány
év eltt még csak 5 lelkész volt e' státusban. — Tengerpartjai 100 mér-
földre terjednek. Ejszaknyugati részei igen regényesek. Az Alleghany
hegység éjszaki határaitól délnek mintegy 60 mérföldnyi távolságban

végzdik. Lábainál egy széles, 's felette termékeny tér nyúlik el, nielyly-

nek éghajlata és minsége déli Európa és Kelet-India minden növényeit

képes megérlelni. — Az egészségi állapot ez államban az éghajlat, id-
járás 's más körülmények miatt nem igen kedvez. A' lapályos részen, a'

rizs ültetvények vidékein epeláz uralkodik — fkép július, augustus és

septemberben, melylyek beteges hónapoknak neveztetnek. — A' forró

Vj k. hm. Tár. Ili. köt. 40
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id-járásnak tartósaága iileg-lankadságot szül, melyly a' lakosok csekély

munkássága miatt elpuhulást és innen betegeskedést okoz. — A' szeszes

italok túlságos használata is egyik ok. A' viz különben olylyan , hogy

keverés nélkül nem iható. A' tél-idszak igen lágy — hó igen kevés

látható. Csak a' hegyes részeken vannak jó vízforrások és tiszta lég — a'

lapályokon alig lelhetni egy jó forrást. — A' föld minsége különböz, de

nagyobb részt termékeny. Kérni távolságra a' tengertl barnás szinét

vörösessel cseréli tel — és beljebb mindinkább sötétebb leszsz — miglen

egészen átalakul az u. n. mulatto földdé , melyly fekete és veres földbl

áll. Ez igen ers és termékeny, fleg búzára, dohányra, rozsra 'stb. Azt
azután még feketébb, felette kövér föld követi, melyíyen temérdek szeder

és mogyoró fák nnek. Kereskedésének legfbb pontját az egyesült stá-

tusok éjszaki részei képezik — különösen az élelmi ezikkekre nézve. —
A' mipar majdnem kizárólag csak : rhumot, szappant, világító szereket

és brt állit ki, általában csekély fokra emelkedett még. — A' foldmivelés

f terményei : rizs, gyapot és indigó. A" czukor ültetvényekkel is tétetik

kísérlet. Vannak több igen jövedelmez bányái. Egyik különösen Wa-
shington mellett, másik Jefíerson és harmadik Madison kerületben. Ara-
nyat is termeszt szép raenynyiségben. Ezen bányák éjszaki részeiben

fekszenek Coosa, Tallapoosa és Chatahoochee forrásainál. A' bevétel

1830-tól 1843-ig: 2,258,004 dollárt tett az egyesült államok pénzeire. Es
ezenkívül 1838-tól 1843-ig : 1,421),019 doll. érték vitetett a' dahlonegai

pénzver házakba. — Közlekedési eszközei sokfélék — és ujabb idkben
nevezetes haladásra mutatnak. Folyamai, melylyek jobbáta nagyobb hajók

vitelére is képesek, ezek : Saván nah, Ogechee, Altamaha, Satilla, Oak-
mulgee, Oconee, St. Mary's, Flint, Chatahooche, Tallapoosa és Coosa.

Több vasutvonalai is keletkeztek , melylyek közül nevezetesebbek a'

központi vonal Savannahtól Alaconig 190 mérf. hoszszaságu ; és a'

Monroe vasútvonal Macontól a' keleti és atlanti vonal keleti pontjáig és

innen Tennessee-ig, 138 mérföldre terjedve. Ezen vonalok 1840-ben már
^/\ részben készen voltak, és Savannahtól egészen Teuneseeig egy vonal-

ban terjedve 432 mérf. fognak elfoglalni. A' Georgia vonal Ausgustától

a' keleti vonal felé 18 mérf. terjedve 1840-ben már 109 mérföldig készen

volt. A' Highvassee vonal Tenneseeben 98 m. terjed. — Az 1844-ki

adatok szerint Savannah és Knoxville között a' vasútvonal 503Va"í't6sz.

Washingtontól Knoxville 516 m. fekszik. És ehhez Charleston 5*7 V2 ">•

Csatornái a' többi amerikaikhoz képest nem igen nevezetesek. A' Savan-
nah csatorna Altamahaig 16 m. — és a' Brunsvick cs. Altamahatól Bruns-
vickig 12 m. hoszszaságu. — A' szellemi mveltség tudományok, hirlap-

irodalom szép tért foglalnak el ez állam életében is. — Az Athénben
létez Franklin-oollegium, vagy georgiai egyetem a' közmiveldésre nagy
befolyással van. — IblO-ben Georgiában 13 lap adatott ki, 1834-ben '2[^

és 1839-ben 234, beleértve a' folyóiratokat is. A' nyomdászat 17t52-bon

vitetett be ez államba Johnson James által és pedig Savannahba, ki

ugyanott 17G3. ajiril l7-kéii (ieorgia Gazette czim alatt indított meg egy
lapot, melyly Georgiában a' forradalom eltt egyedüli lap volt — és John-
son 's utódai által 27 évig folytattatott. — A' végrehajtó hataliMu a'

Dtátus kormányzóban központosul; évi fizetése 2000 doll., a' státustitkáré :
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inOO d., kerületi blróc; : 1800 d., fügyészé : 150 d. Az :il,sóbb osztályii

bírák nem kapnak fizetést, hanem a' dijakra vannak szorítva. A' íc> birá?*-

kodás egy feljebbviteli szék által kezeltetik, melyly alá tartoznak az alst)bb

törvényszékek olyly számmal, a' liogy idnként a' törvényhozásnak ren-

delni tetszik. A' f- és alsóbiróságok évenkint kétszer tartanak minden
kerületben üléseket. Az alsó törvényszékek, 5 biróbé)! állanak és fel vannak
ruházva átvizsgálati- és megersitési joggal is. — 8z. I.

Geramb (József Mária) báró. Egyike azonhonfiaiidcnak, kik a" külföld

eltt is ismeretessé tették magokat. Ismeretes magyar nemes család

szülöttje, a' franczia hadjáratok alatt önkénytes csajtatot állított, és a'

spanyol földön is harczolt. Kifogyván az anyagi eszki^zökbl, Londonba
ment, hogy a' kormánytól pénzsegélyt nyerhessen. Londonl)ól tetemes

adósságai miatt fogság fenyegetvén t, távoznia kellete, líusum dán
kikötben 1812-ben Napóleon parancsára a' csendrök által cUogatott és

a' vincennes-i várba vitetett rizet alá. Itt volt akkor a" troycsi püspök is

mint fogoly. Ez reá olyly hatást gyakorlott, hogy Paris bevétele után
kiszabadulván, 1816. Lyonban a' Trappisták szerzet-rendébe állott. Itt

general-prokuratorrá választatott. 18ol— 33-ban Jeruzsálembe a' szent

sírhoz zarándokolt. Yiszszatértekor Mehemed Alival is találkozott.

1837-ben Rómába ment a' pápának hódolni. — Több ascctikus iratokon

kivül érdekesebbek ezek : ,, Lettre ii Soi/kie^- (Paris). „Pílyerschaft

nach Jerusalem, und dem Berye Sinai'^ (3 köt. Paris 1830.), „Reise von

la Trappé nach Rom^'- (Regensburg, 1839.), ,,Sendschreiben an Lord
Moira über die Spanier und über Cudiz'^ (London). Ez és a' Zsófiához irt

levelei az emberi nyomorról igen jeles rajzokat adnak. — Sz. I.

Gérard (István Móricz gr<')f), egyike Francziaország kitnbb katonái-

nak a' franczia napóleoni hadjáratokból, és a' szabadelv párt legszilár-

dabb tagjainak a' restauratio és júliusi dynastia alatt. Austerlitznél, Wag-
ramnál, késbb a' portugali hadjáratban , 1812. orosz földön, különösen

Smolensknél jelesen kitüntette magát. Bautzen, Katzbach és Lipcse

melletti csatákban sebeket kapott. 1815 ben ismét Napóleonhoz csatla-

kozott, Llgny mellett hsileg harczolt vele. A' marsali bot volt számúra

elkészitve. Waterloo felé vezetvén hadtestét, ismét sebet kapott. —
1816. után viszszatérvén hónába, képviselnek választatott. Mindig sza-

badelvekkel szavazott.H részt vett a' júliusi forradalomban is. 1832.

végén az antwerpi ostromló sereget vezényletté. Ezért marsainak és

1833-ban pair-nek neveztetett ki. — 1834:-ben a' hadügyi tárczát é.>?

kabineti elsséget nyerte el. Kitn buzgalommal és igazságossággal kezelte

tárczáját. Azonban az afrikai viszonyok miatt Guizottal viszályokba

keveredvén, azt 1834-kioctoberben letette. 1835-bcn a' becsületrend nagy.

kanczellárjának. 1838-ban a' nemzetgylés fparancsnokának választatott

— melyly állomást 1842-ben adta át Jacqueminot tábornoknak. — Sz. I.

Gergely (XYI.) római pápa 1831— 1846. Családi neve Mauro Capel-

lari , fia volt egy sütésznek Friaulban Bellunoban , szül. 17G5-ben. A'

karaalduli szerzetbe állván , a' muranoi zárda fnökévé Ion. XII. Leo
bibornokká nevezé ki kiterjedt ismereteinél fogva, mikkel a' theologiában

'a különösen a' keleti nyelvekben birt. Pápává választatásának (1831-iki

febr. 2.) föoka, mint rendesen történni szokott, aggkora és tehetetlensége

40 *
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volt, mit beune a' bibornokok feltalálhatni hívének. Jelleme fell biztos

Ítéletet mondani nehéz. Míg élt, csak hízelginek szava hallatszott; halála

ntán pedig , midn IX. Pius széttöré a' lakatot , melyly az olaszok ajkán

csüggött, olyly vihara tört ki az ellenei régóta elfojtott gylöletnek,

melyly XVI. Gergelyt ugy tünteté fel, mint az emberiség legnagyobb
szörnyét. Gergely \ alódi kolostori barát volt, törpe szelleme 's szive gyá-
vasága okozá, hogy a' zárda falain túl tekinteni képes nem vala. Föltétlen

engedelmesség ;i' fbbek iránt, betszerinti vallása az apák avas tanai-

nak , valódi undor minden újítás iránt , mit ,,a' század pestisének"

nevezett , ezek voltak alapvonásai jelleme- 's életének. Korát nem ismer-

vén, annak szellemét 's szükségeit sem vala képes felfogni. 'S így könynyü
vala környezetének, t megijeszteni mindenféle képzelgések- 's borzasztó

agyrémekkel 's a' liberálisokat ugy tntetni íol eltte, mint ,,a' század
ralodi ördögeit 's antikrisztusait.'' Ezen balitéletes korlátoltság , ezen

második természetévé vált ellenségeskedés a' kor szelleme ellen , okozák,

hogy magánerényei nyilvános vétkekké válának , 's az egyszer, szemér-

mes, talán tiszteletreméltó kolostori barátból zsarnok vált. O , ki a' zár-

dában hü, jóindulatú 's takarékos volt, mint fejedelem szótörnek, kemény-
szívnek mutatkozék's zrzavarba hozá az állam pénzügyét. Nincs erény,

mit uralkodása ideje alatt benne fel nem találtak; 's nincs vétek, mit

halála után róla el nem mondtak volna. „A' legtisztább erkölcsök , ers
szellem, hóditó küls, a' közjúérti örök fáradozás'' — így szólának a'

hízelgk. „Titokban a' legaljasb 's -becstelenebb kéjeknek hódolva , ezek

kinyomását már arczán riselé; szemeiben vad vérszomj 'stb." — így
mondák halála után. — Pápai hatásának f pontjai valának : a' jezsuiták

túlságos kegyelése, a' papok 's szerzetesek emelése, a' régi zárdák *s ala-

pítványok helyreállítása; a' papoknak szigorúan meghagyá, hogy a'

templombajárás és a' szentségek megtartása felett rködjenek ; a' termé-

szettudományokat eltiltá, 's általában a' tudományos mozgalmakat el-

nyomá, a' phílosophiát és szabadkmveseket ldözé; a' katholikusok 's

az örök kárhozatra szentelt máskép hivk között magas választófalakat

emelt 's általában mindent elkövetett, hogy a' világot egy akolba 's egy
pásztor keze alá terelhesse. Uralkodása egy világhistoriai harcz volt az

emberi szellem egyetemes fejldési története ellen. Tanácsosai voltak :

eleinte Albini és Bernetti ; késbb : Lambruschini, Capaccini, Gamberini,

lielli, Gregorio, Giustiniani és Vgolini bibornokok. A' szerencsétlen, élet-

unt öreg 184G-ki jun. l-jén halt meg; helyet engedve IX. Fiúsnak, kivel

egy századokra kiható uj fordulat történt az olasz , st egész Európa
viszonyaiban. (XVI. G. pápaságának egyes részleteirl 1. Egyházi állam;

Olaszország.). — p.

Cierliard (Eduárd) , német philológ és archaeológ , szül. Posenben
1795-ben. Berlin- és Breslauban képeztetett ki. A' poseni gymnasíumban
csakhamar tanszéket kapott. Innen Bi-eslauba tétetett által. De nehéz

szembetegsége miatt (^laszhonba tett egy nagyobb tudományos utazást.

Itt ébresztetett archaeologiai tanulmányaira a nagyszer régiségek szem-

lélete által. — 1832-ben a' berlini klr. nuizeum mellett az archueolog

állomására emeltetett, késbb a' berlini akadémia tagjává. — Régiségek

vásárlása végett többször tu utazásokat Angol- , Olasz- és Göröghonba.
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Plattner és Bunsen Róma leírásában közremunkált. A' régi kor ös emlékei

felett számos 's igen érdekes értekezései vannak. Legújabb munkája :

Griechische und etruskische Trinkschalen des knigl. Mi/seums in Berlin.

(Berlin 1843). Mint philológ a' ,,Philologische Blatter'- kiadásában nyil-

vánitott közremködése és „Lectiones Apollonianae" czim müve által

szerzett macának irodalmi érdemeket. — Sz. I.

Geringer C^árohj ,
— Oedenhergi báró), Magyarország cs. kir. ideigl.

helytartója, szül. 1806-ik évben N.-Szebenben , hol atyja Gábor , kinek

eldei Sopronyból származtak , mint székely huszár-ezredes a' Terézia-

rend keresztje által bárói rangra emeltetett, és báró Brurkenthal, Erdély
kormányzójának egy másodfokú nvérét birta nül. G. a' bécsi egyetemnél
végzett tanulmányai után 1829-ben az alsó-ausztriai cs.k. kormányszéknél
lépett államszolgálatba. 1831-ben az udvari közkincstárhoz lépett át, hol

is mint udvari fogalmazó, titoknok 's kormánytanácsos az 1834- és 1843-

ban elkészített , a' pénzügyi törvényhozás különböz ágait illet refor-

mok legfontosabb tárgyalásaiban részt vn. Miután a' nevezett legfbb
pénzügyi hatóságnál nemcsak minden a' magyar kir. kamarától, és erdélyi

kincstártól fölterjesztett országügyek, hanem egyszersmind Magyar- és

Erdélyország közigazgatási politikájára vonatkozó legfontosb kérdések is,

akkori udvari kincstár- elnök, öórd /fMÖecft, mint az álladalmi tanács egyik

legkitnbb tagjának személyes befolyása által az tettkörébe vonatott,

b. Geringernek akkori állásában a' kormánypolitikának 's Magyarország
és Erdély közigazgatásának menetérl folytonos tudomása lehetett , ezen

országok közigazgatásának f egyéniségeivel érintkezésben maradott , 's

ezen országokba ismételve tett utaiból saját szemléldés után anynyira

megismerkedék az itteni viszonyokkal, hogy késbb egy fölhívás ezen

országokbani mködésre t elkészületlenül nem leié.

1843-ban nagyobb figyelmet kezde a' kormány a' monarchiának Török-
országgali kereskedelmi érintkezésére fordítani; b. G., ki az e' tárgybani

tanácskozmányokban részt vn , a' Törökországgal határos ausztriai tar-

tományokban teend utazásra küldetett ki kereskedelmünk szükségeinek

kitudására , 's innen Törökországba a' szükségeltek valósítása végett.

Ezen 1844-ben tartott útjában b. G. Pesten, Zimony, Brassóban hoszasb-

ban tartózkodók, megérinté Fiumét, Tríestet, Dalmatiát; ugy a' Szerb-,

Moldva- 's Oláhországokbani kereskedelmünk fbb pontjait. Végre Kon-
stantinápolyt, Smyrnát , Görögországot. A' két státus közti viszonyos

forgalom könynyitése, névszerint a' quarantain-eljárás ezélszerbbé tétele

mellett egy külön ausztriai általános-consulságnak Konstantinápolyban
fölállítása volt az utazás egyik eredménye. E' hatóságnak, 's a' konstan-

tinápolyi követségnél egy külön kereskedelmi-osztálynak szervezésére

b. G. 1846-ban ismét oda viszszatért, 's egyúttal ezen az ottlakó ausztriai

polgárok által hálásan fogadott intézmények vezetését is átvevé. Az
1848-kí nyár folytán saját kívánatára víszszahívatván , Frankfurtba kül-

detett, hova akkoriban Németország minden kormányai ezen ország ipar

és kereskedelmi érdekeinek kiegyenlítését eszközlend saját biztosokat

küldenek. Ezeknek tulajdonképí föladata volt a' magát souveraínnek hív
német parlament és birodalmi ministerium egyenlít törekvései ellenében

a' nagyobb szövetségi [államoknak saját anyagi érdekeik óvásábani önál-
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l()sán likat kcpvicclni. B. (í. ezen álhbában azon to elvhez ragaszkoflék,

lu)gy Ausztria Ncinetorszííg olylyszerü egyesítéséhez nem járulhat, melyly

»)t magyar és olasz tartományaitól elkülöníteni, és ezeket egy nagy szabad

kereskedelmi egylet elnyeibl kizárni fogná. 1848-ki decemberben az

ujdon alakult Sr//írí//"-í'/í/)cr^-nrmisterium által b. G. Olmüczbe hivatott,

teljhatalnm cs. kir. biztosi küldetést kapott Erdélybe, mi azonban az ottani

harczi események miatt teljesedésbe nem ment. Az 1849-ki június 4-kén

következett hasoinienu'í küldetés folytán, b. G. elbb Pozsonyban, majd
Budapesten átvevé az ország polgári kornuínyzatát , 's szervezeti mun-
kálat vezeti'sét. - K.

(«erltU*!i (Islrán Konstantin) szül. Luxemburgban, mint párisi ügyvéd
kezdé meg jiályáját , késbb Lüttichben a' felebbviteli-szék ühiöke ln.
A' németalíVddl kamarákba választatván meg , ott 1824: óta a' katholikus

érdekek nu'llctt harczolt. LS32-ben a' brüsseli semmit-szék elnöke lett.

Alint történetii'ó szé[) nevet vivott ki. — Uistoire cles Pays-Bas depuis

1814
—

'18.')0. (o kötet. Brüssel 1842), és Recolution de Liége sous Lonis

de Bourbon. (Brüssel 1832), 's több más müvei igen nagy figyelmet 's

részvétet gerjesztettek. — Sz. I.

(jierlf (]Volf'(jang Adolf), német költ, szül. 1781-ben Prágában. 1814
i')ta az olasz nyelv tanitója volt a' prágai conservatoriumban. 1807-ben,

továbbá 1815— 1830, végre 1833-ban ismét ii „Prager Zeitmig''-ot, azon

kivül a' ,.h'rana'^'. „Panoráma des Universums" ezimü lapokat szerkeszté.

1812 óta a' drámairodalom mezejére lépett , hol neve íegismeretesebbé

ln, azon kivül a' történeti és topographicus téren is mködött. Tevé-

kenysége 's termékenysége nagy volt, mindazáltal müvei által az iroda-

lomban jelentségre nem vergdhetett. Legjobb nninkája : „Die Volks-

marchen der Bhmen.'' Számos szinpadi müvei még a' szerz életében

túlélték magokat, mi felette elkeserité az agg férfiú napjait. Ezen lelki

bajához hozzájárulván még egyéb testi szenvedések Is, 1846-ki jul. 20-én

a' Moldva vize habjai között keresé tel önkénytesen halálát. — k.

(leniiaiiisták. A' germanisták gyléseit, mik az 1848 évet megelzött
idkben Frankfurtban 's Lübeckben tartattak, német nemzeti esemény-

nek lehet nevezni, a' men3aiyibcn közvetve Németország közszellemének

(ébresztésére 's a' késbbi politikai formák kifejlésére lényeges befolyással

• voltak. Valamenynyi német vándoregylet között, mik Németországban

akkor nagy szánunal léteztek, a' germanisták egyesülete iránt nyilatko-

zott legmelegebben a' közvélemény. Mindenütt a' lelkesedés zajos kitöré-

seivel fogadtattak tagjai, Németország legtudósabb fiai. 'S ezek nyilt bizo-

nyitvíinyait ;ulák, mikéjien nem akarják azon hitelveszitett czéh szellem,

[)edáns tudósok számát szaporítani, kik tudonulnyaík holt beti felett

megfeledkeznek az éltet szellemrl, kiknek elméleti búvárkodásait fel

nem használhatja a' gyakorlat. Le akarák rázni , mint Crinini Jakab

monda, a' tudoni;inyrt')l az iskola[)ort 's a' németek szellemét az liánt éle-

.-Itenl, a' mi l('ii\ (Mrt's ; ho^'v véirre nie<rszabaduliaiiak azon vádtól, miként

kicHÍnyHégekboii nehézkesek, nagydolgoknál köiiyuyelmüek. largyaif

ezen gyülési-kmk a' nyilvános élet legközelebb értlekeí tev(''k , ilylye-

nck voltak : nemzetiség , törvényhozás , nyelvészet , esküttszékek 's

általálian a" hazai liidonníny 's mvészet. 'S ezen áltahliios t'rdekek nicl
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letti küzdelemben egy érzelemmé forrtak öszsze ísémetorjszág legneveze-

tesebb tudósai, a' legkülönnembb vélemény és pártárnyéklatok. Német-
országban az ilylyen évenkénti öszszejövetélek régóta divatba valának.

így gyltek öszsze már Okén eszkiizlésére a' természetvizsgálók, 's utá-

nok egymást felváltva a' mezei gazdák, gyógyszerészek
, gyümölcs- és

bortermesztök, épitészek, nyelvészek és orientalisták, iskolatanitók, a'

börtönreform barátai 'stb. A' germanisták gylésének els lenditje dr.

Reyscher tübingai tanár volt ; 1846 elején hozzá csatlakoztak : Arndf,

Beseler, Dahlnianu, Falk, Gervinus, Grimm J., Grimm V., Haupt, Larh-
mann, Lappenberg, Mittcrmaier, Pertz, Ranke, Rundé, Schmidt , Uhland
és VF«7(/a, a' germanisták legnevezetesbjei, 's az egyesület alapitói. A'
meghivó levélben, mit ezen férfiak köröztettek, 1846 sept. 24-én majnai
Frankfurtba hivatának a' német jog, nyelv, és történet minden barátai,

mellékczélokul általában tudományos eszmecsere, személyes ismerkedés,

's az ellentétek lehet kiegyenlítése tzetvén ki. Frankfurt város a' leg-

megelözöbb szivességgel fogadá az egyesületet 's a' gylések helyéül az

s császári teremet nyitá meg. A' meghivott tudósok közül mintegy 200
jelentek meg, köztök külföldiek is u. m. francziák, schweicziak, hollan-

diak, angolok, svédek, dánok. Sept. 24-én Reyscher nyitá meg a' gylést.
Uhland lelkes ajánlatára, közakarattal Grimm Jakab (1. ezt) választatott

meg elnöknek. Ez megnyitó beszédében a' nyelv, történet és jog közötti

szoros egybefüggést tárgyalá. Szerinte nyelvbuvárlat egyszersmind a'

történet buvárlata is, 's a' német jog, melyly a' római jog behozatala által

háttérbe van szoritva, szinte a' történetnek teszi tárgyát. A' német nép
botor megkülönböztetéseit 's szétoszló hitbeli harczait mellzendknek
nyilvánitá. „seink, agymond már mint pogányok germánok valának,

's annálfogva egy régibb Öszszetartó kötelékkel kell birnunk, mint min
a' keresztyénség. 'S ez szerinte a' nyelvegység. Az els ülés többi részét

Slezoig-Holsfein (1. ezt) ügyének tárgyalása vévé igénybe, vitattatván

annak Németországhoz tartozása 's kifejeztetvén iránta Dánia ellenében

a' legmelegebb részvét , ámbár Pertzy és Mittermaier kinjnlatkoztaták,

miszerint a' gylés nem jury, melyly statusjogi kérdések felett Ítéljen. A'

más napi ülésben Grimm J. a' tudományokról beszélt általában, nagyobb
becset tulajdonítván az u.n. nem exakt tudományoknak (mink nyelv-, tör-

ténet-, jogtan) mint az exakt tudományoknak
,
(mink vegytan, termé-

szettan 'stb. Utána Mittermaier tartott kiment eladást a' németországi

törvénykezés felett , megemlítvén a' római jog kártékony befolyását 's

felidézvén a' német jog iránti szellemet, a' nemzeti érzületet , hogy ez a'

létesítend német jogot átjárja. Christ hasonló értelemben nyilatkozva

kivánatát igy formulázá : német jog német nyelven. Mások védelmökrc
keltek a' romanistáknak. Heffter berlini tanár a' germanismust nem látja

ellentétben a' romanismussal, a' romanistákat, mint testvéreket, be kel-

lene az egyesületbe fogadni 's Warnkönig szerint a' jöv gylésbe meg is

hivni, minek azonban Reyscher, attól tartván, hogy azok itt többségre

vergdhetnének, ellene mondott. Ezután Dahlmann tartá eladását az

esküttszékekrl. Elöadá az esküttszékek fejldési történetét Dániában,

NorAvégiában ; Angliában; minek folytán azon Ítéletet hozá, miként politi-

kailag szabad alkotmány nélkül, szabad népelmü törvénykezés lehetetlen;
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's ha íi civil-jury nem volna is kivihet, Németországban , legalább a'

criuúnaljury behozatalán kellene munkálódni, melyly legszilárdabb táma-

sza a' politikai szabadságnak 's igazságosságnak 's legjobb mivelési esz-

köz a' népre nézve. Mittermaier javallatára a' jogi osztály megbízatott,

hogy következ gylésig az esküttszékek értékét, behozatala módját 's az

angol és tVanczla juryk közti különbséget kimutató munkálatot készítsen.

A' harmadik és utoUó ülésben Jaup státustanácsos egy közös német tör-

vénykönyv szükségességét íejtegeté. Lappenbery egy nemzeti egyletet

indítványozott a' német nemzetiségnek a' tudomány utjáni fentartása

végett. Grimm V. a' nagy német szótárról értekezett, melylyen testvé-

rével dolgozik. Gaupp boroszlói tanár a' románok és germánok közti

viszonyokról beszélt. Ez alatt az egyes szakosztályok üléseiben Is több

nagy érdek tárgyak forogtak sznyegen. Végre Grimm J. indítványára

a' jöv évi gylés helyéül Lübeck tüzetett ki. — A' lübecki germanista-

gylés 1847 sept. 27-én vévé kezdetét, 148 tag jelenlétében. Elnökül itt

is Grimm J. választatott meg. Els napon Wurm tanár szólott a' német
Hanzevárosúk történetének nemzeti elemérl, melyly a' késbbi idkben
mindinkább enyészni kezdett 's melylynek napjainkban újra meg kell

elevenednie. Ezután Lappenberg olvasott egy bizottmányl jelentést azon

eszközökrl, mik által a' tudomány utján a' szövetségi államokon kivl
él németek nemzetisége megmentethetnék. Dahlmann ellene szólván , az

eladott eszközöket a' kivándorlásra tett jutalmaknak nevezé. Azt kíván-

ja, hogy a' kivándorlott németek azon országba , melylybe költöztek,

mintegy bele njenek, annak szokásait, szellemét 'stb. tökéletesen elsajá-

títsák; 's hogy a' szövetségi államok más államok ügyeibe ne avatkozza-

nak. Chrisl és Smidt hasonló értelemben voltak. Másnap (sept. 2S.) Schu-
bert az államtant. Fallati a' statlstikát Is a' germanista- gylések munka-
körébe akarták átvltetni , miután azok a' történészettel 's jogtudomá-
nyokkal szoros egybeköttetésben vannak. Ezután a' tavali írankiurti

gylésen az esküttszékek tárgyában kinevezetet bizottmány tartá eladá-
sát, melyly az egyes tagok között ekként volt elosztva : Beseler, Wilda

és Michelsen a' kérdés históriai részét dolgozták ki, Welcker (ki azonban

most jelen nem volt) az esküttszékek lényegérl,, Mittermaier azok jelen

állapotáról a' különböz országokban, Jaup azok értékérl, végre Heffter

ezen intézet árnyoldalairól 's az ellenében álló akadályokról értekezett.

TTarmad napon (sept. 30) Mittermaier ismételve az esküttszékek Iniéz-

ményét tárgyalá, beszédét azon nyilatkozattal fejezvén be : hogy az okok
és a' kor hatalma egyforma ervel követelik azt ; de annak megszavazta-

tása egy nagyobb parlamentben foghat csak megtörténni , mint min a'

germanisták gylése. Az ezután következett nevezetesb eladások valá-

nak : Michelsen szólott az ó-éjszakl nemzeti Irodalom jelentségérl a'

germán jogtanulmányokra nézve; Stentzel Sllézia, Sefiiibert a' X'isztula

és Memel közötti tartományok germanisatiójának módjiiról ; Bethmann

a' kis- ázsiai és syriai német gyarmatok lehetségérl : Mullenhof a' leg-

léglhb költészetrl 's a' német eposnak a' népvándorlások korábani ere-

íletéri, ThI :i' nk tannskodhatásl jogáról. Jaup a' német polgárjogról

tartott értekezést, kiUönösen megérintvén a' németeknek egyik álhunhól

a' másikba, st gyakran egyik helyrl a' másikrai kültözködéai nehézsó-
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geit. Végre ismét sznyegre került 's élénk vitát idézett el a' romanis-

ták és germanisták közötti ellentét, a' jelentkez ellenségeskedés helyébe

mindenik szónok egyetértést 's rokon együttmunkálást ajánlván; a' római

jog tanulása ezentúl is mindig jó iskolája leendvén a' germán elem kifej-

tésének 's csak midn egy egyetemes német jog leend megteremtve, fog-

hat a' romanisták és germanisták közti elentét megsznni. A' jöv (1848)
évi germanista-gylés helyéül Nürnberg tüzetett ki , mi azonban a' bekö-

vetkezett nagy események, a' német parlament létre jötte által részint

akadályozva, részint feleslegessé ln. — p.

Gerstner (Ferencz Antal), kitn német mérnök, szül. 1795-ben
Prágában. 1818-tól a' bécsi polytechnicuraban a' gyakorlati mértannak
tanítója. A' vasút tanulmányaival sokat foglalkozott. 1824-ben reá bíza-

tott az atyja által indítványozott Moldva-Duna közti vasútvonal kivitele,

raelyly feladatnak dicsérettel felelt meg. O építette a' Pétervár-Zarskoe-

Selo els orosz vasutvonalt. 1838 után vasúti tapasztalatok végett, mi-

után ugyan e' czélból már két utazást tett volna Angliába, hol majdnem
az egész 1829-ki évet töltötte elméleti és gyakorlati kiképzése végett, —
Amerikába utazott — és ott 1840-ben meghalt New-Yorkban. Elte vége

félé a' vasutakról egy terjedelmes munkát kezdett meg. Megjelent müvei:

„Lehrgegenstande der prakt. Geometi'ie"^ (1819). ,,Sammlung der Akten-

stíicke in Betreff der ersten österreichischen Eisenhahn znnschen Moldau
und Donau" (1827). „Bericht uber den Stand der Unternehmung der

Eisenhahn vonSt. Petersburg nach Zarskoe-Zelo und Tawlowsky" (Lipcse

1838). x4.tyjának igen kitn munkáját : Handbuch der Mechanik 3 köt.

szinte adta ki. — Sz. I.

Gei'tiier (János Vilmos), jeles dán festesz, szül. 1818-ban Kopenhágá-
ban. 1838-ban megismerkedvén Thorwaldsennél (1. ezt) , ez azonnal

felismeré benne a' tehetséget 's pártolása alá vévé , melyly csakhamar
általánossá ln. Különösen dicsértetik az arczképfestészetbeni kiviteli

finomsága 's képeinek meglep élethsége ; melyly nemcsak az arcz- és

testtartás, hanem a' régi mvészek elhagyott jó módja szerint, a' mellék-

tárgyak h viszszaadásában is nyilatkozik. Tle van Thorwaldsennek

legjobb képe életnagyságban. VI. Fridrik halála után (1839) az uj király

koronázási ünnepélyének festésével bízatott meg, melyly nagy mvön,
több évig dolgozott. — k.

Gervinus (György Gottfried) , akad. tanító , történetíró és országfi,

szül. 1805 május 20-án Darmstadtban. Szülei kereskednek nevelték, 's

egy darmstadti keresked mellett végezte is a' tanéveket. Ön szorgalma

és szelleme azonban a' tudomány ösvényére vonzák. 1826-ban már any-

nyira kiképzé magát, hogy a' heidelbergi egyetemet meglátogathatá. Itt

különösen a' derék Schlosser történeti eladásai ragadták meg az IQu

figyelmét ; 's a' szokott három évet végezvén, Frankfurtban egy nevel
intézetben tanitói állomást nyert. Ez állás hasznos elkészülési alkalom

volt az akadémiai tanárságra. Ileidelbergben lépett fel mint magán tanár.

Olaszországi utazása azonban, melylyel tudományos czélokat kötött ösz-

jíze, 's irói dolgozatai akadú-lyozák <it eladásaiban, 's csak akkor nyitá

meg tanteremét, midn rendkívüli tanárnak neveztetett ki. Ez idtájban

jelentek meg tle: ,,Ge8chichte der Angelsaxen imUeberblick."„HÍ8ton'



'i34 Gerviinus.

f«che Schrirtcii" (Bd. 2.) „Geschiclite der altcrcnflorentinischen Historio-

graphen" és „Geschiclite Arragoniens". A' florenczi történészek közt
Alacchiavell jellemzése Is olvasható, nielylyben e' nagy országfi törekvé-
seiben kimutatja az egységet. Anonym vezette a' „Deutsche Jahrbücher"
folyóiratot, megkísértvén az angol Revlcwkat német földre átültetni. Ezen
munkái által lett figyelmes Dahlman Gervi uusra, 's ö eszközlé ki, hogy
az ifjú tudós Göttingába hivatott a' történészet és irodalom rendes taná-
rának (lSo6). Felolvasásai, a' középkor irodalmi és politikai történeteit,

a' német irodalmat Lessing óta, a' történeti mvészetet és Macchiavell

,, Fejed elmét'' tárgyazák. Egy évvel késbb a' hannoveri király, Erneszt
Auguszt alkotmánysértése ellen ellenmondott a' hét gönítingai professor,

s vonakodtak megszegni az 1833-ki alkotmányra tett esküjöket. Gervi-
nus csatlakozott ez ellenmondáshoz , 's hozta e' dolgot a' közönség
elébe, E::ért hivatalából letétetvén, kiutasittatott az országból. A' többi

tanároktól külön vádat emelt a' kabinet ellen, mert elmozdittatása nem
jogszer alakban történt. Ezután Darmstadban és Heidelbergben idz-
vén, 18o8-ban nejével Olaszországba ment, 's a' következ telet Rómá-
ban tölte. Ez idszakban több apróbb irat jelent meg tle : ,,Über den

Goethe-schen Briefvvechsel", ,,Grundzüge der Historik", ,,Kleinere his-

torische Sehriften" 's egy névtelenül kiadott költemény : ,,Gudrun, ein

episches Gedicht, Prograinm und Probegesang". Apróbb iratai közt van

egy töredék : ,,Geschichte der Zechkunst", 's Börnérl egy irat, melyly

szerzt sok megtámadásnak tette ki. Börne fölötti birálatával elidegenité

magától azokat, kik a' letett és elzött göttingai protessorban forradalmi

terveik szövetségesét tekintek. Börne okvetlenül jobb bánásmódot érde-

melt, mint a' hogy t Gervinus megittílte. 183.)— 1842-ben jelent meg
Gervinus fmve: ,Meschichfe der poetischen Nationalliteratnr der Deut-

schen'' folytatásával : Neuere Geschichte der poetischen Nationalliteratnr

der Deutschen.'' Szoros következetesség nézeteiben, történetirói bzellem,

"s aesthetikai izlés mellett ill szabadelvséget tanusit szerz a' tárgya-

lásban, 's érzületében és világszemlélödésében határozott, a' nélkül, hogy
kizárólag egyik vagy másik bölcseleti rendszerhez, vagy iskolához csat-

lakoznék. A' nélkül, hogy bölcseletét formulázná, egy pontra vinné visz-

sza, alapnézeteiuek körvonalait mindenfell élesen és tisztán körülirja.

Majd minden iskola, vagy irány ellen van kifogása egy vagy más tekin-

tetben, csak egy pár egyéniséggel látszik egészen, vagy szinte egészen,

clégltnek, Lessinggel és Schillerrel, 's egy lépcsvel alább ílerderrcl

Forsterrel, Voss és Lichtenberggel. A' tényeket, történetirói részrehaj-

latlansággal, teljes eladásban tájékozza és veszi fontolóra. Németország
egész történetét , egész életét némileg irodalomtörténetté változtatja,

vagyis minden mozgalmat és jelenséget öszszeköttetésbe hoz a' költiii

törekvésekkel és jelenségekkel. A' figyelmes történész becses forrásokul

vesz el porlepte könyveket, nielylyeket a' változó izlés 's tudományos
(ilhaladás, rég feledésbe juttatott. ÍJazdng hasonlatai és párhuzaniai

egyes in'ik jelentékcnvségt't, különböz nézpontokról, változé) világitiis-

ban lüntctik fel ; "s egys/cr.-nii*! lV»lmutatj:ik , menvnyire iliit bensit g
í'gym;irtt»')l, mi k(izel rokonnak hitszik; 's ml i » iistileg ellentétrsnek láts/il,,

mélyebben tekintve , hogy sziirmazik azonegy forrásból ; 's ugynna/on
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törvény, módosítva kor és körülmények által, távol századok jelenségei-

ben mint tnik ismét föl, és végre hogy a' jelentékenyebb személyiségek-

nél majd minden, látszassa kevéssé lényeges vagy esetleges tulajdonban

van némi szükségképeni , mi a' kor kellékeinek és irányainak kifolyása,

Gervinus a' véletlennek kevés vagy épen semmi kört nem szeret engedni.

Meg van gyzdve, hogy a' szellemi, a' politikai-erkölcsi életben a' tör-

vény és szabályszerséget részletekre ható éllel meglehet állapitani ; de

ugy vélekedik, hogy hálátlan vállalat fogna lenni, az erkölcsi világfolyáü

rendét kiméletlenül föltárni , mert az emberi szabadság elleni, látszatos

kényszer minden gyöngébb kedélyt föllázitana. Hasonlataiban és párhu-

zamaiban mindazáltal néha kissé meszsze megy Gervinus. Játszi kellem-

mel teszi azokat, 's bármi meglepk, vonzók és fényderitk némelyly pár-

huzamai, itt amott gyakran halmozottak és ertetettek is. Gthét nem
egészen szereti Gervinus , st szemére veti , hogy a' cselekv életnek

általában hátat ibrdit, 's a' történelem nagy világától elforditá költésze-

tét. Innen magyarázza Gervinus, miért nem teremtett Gthe magasabb
képzettsége utósó éveiben olyly jelentékeny müveket, mint szellemétl

várni lehete. Az egész mben legsikerültebb a' Gthe és Schiller közötti

párhuzam. A' classicitas, a' bevégzett tiszta forma magasztalója nem itél-

hete kedvezleg Jean Paulról, bár jeles kitnségeit elismeri. Elte folyá-

sából, gyermekkora, nyomott ifjúsága korlátozott csendéletébl igyekvék

leginkább kimagyarázni sajátságait. Szelleme nélkülözé az iskolai fegyel-

mét, 's mint öntanuló könynyen eredeti lángésznek tartá magát. Világis-

meret hiányában mindenre képesnek érzé nyugtalan lelkét. Vonzalom és

szükségbl korán kezdte az irást, 's hogy anyagot és tápot nyerjen az

Íráshoz, sokat olvasott, keveset tanult, hogy magát teljesen kiképezhesse.

Korának merész szelleme öt is elragadta, de gyermekies érzelme és hite

viszszatartóztatá, a' nélkül, hogy tulajdonkép legyözheté vala 'stb. Az
ujabb költészet történetét Gervinus Gthével hozza kapcsolatba. Gthe
ifjúságát 's els iratait ilyly czimü fejezetben tárgyalja : ,,Umsturz der

konventionellen Dichtung durch Verjüngung der Naturpoesie." Win-
ckelmaun, szellemdus felfedezje és föltámasztója a' régiség mvészeté-
nek, Hamann, és Herder, e' minden oldalú, fáradatlan buzditó uj egyete-

mes mélyebb és humánusabb tanulmányokra, e' három férfiú uttörleg,

elkészitleg, föladatokat tzve ki , együtt hatott Gthe ifjúságára, fleg
Herder, korán személyes barátja. A' természetes, életben, erkölcsben és

mvészetben menekvés a' szabály szorongató kényszerétl : ez volt a'

feladat; de természet és szabadság után törekedvén, elfeledkezének az

inkább istenitett, mint tanulmányul vett Shakespeare és Ossianról, 's

önmagoknál is a' forma és mértékrl, Az érzemény, nézlet és eszme friss

zamatja helyett majd álérzelgésbe, majd cynikus nyerseségbe 's genialis

esztelens(.*gbe tévedtek. Mig Gthe az újonnan támadt genialis rajnai

iskola fejéül tekintetett, ugyan e' tájban Wieland körül is egy valódi köl-

ti szövetség alakult Göttingában. a' vallás, honszeretet, erkölcsiség é.s

barátság költjét, Klopstockot ünne])elvén. IQak szövetsége; melylybl
késbl) olyly egészen ellenkez törekvé'='ek és irányok fejldtek ki, némely-

lyek érzelgésbe ^;lyedtek, mások prózai meztelenségbe, 's csak Voss , wv.

egész szövetség, lelke maradt hü alapelv(!Íkhez és szelJeniökhez. ÍTtliejel-
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lemzése mögé Gervinus egy áttekintést csúsztat be a' szép prózáról, melyly
a' regényirodalmat 's a' tudományok és életviszonyok közvetlen hatásá-

nak eladását is magában foglalja, (iervinus ugyan nem sokat tart a'

regényrl, 's történeti nyomozásokra támaszkodva, az epos elfajulásának

nevezi azt, mindazáltal fleg a' liumoristicus regényben gazdag forrást

lát az életviszonyok, gondolkodásmód , erkölcsök és törekvések ismere-

tére. Hét évi viszszavonultsás: után 1844 nov. 4-én foglalá ismét el Ger-
vinus tiszt, tanári helyét a' heidelbergi egyetemnél. Fölolvasásait ,,Né-
metország társalmi és irodalmi viszonyai a' XVIII. században és a'XIX-
diknek kezdetén" czimü eladással nyitá meg. Nagy kitüntetéssel fogad-

ták t tanártársai és a' minden korú és rangú hallgatói. A' német katho-

likusok ügyében kibocsátott röpirata e' korból tanusitja, hogy a' kormoz-
galmakról is elfogulatlanul tud itélni. Egyforma éllel megtámadja a' kor-

mányokat, theologokat és dissidenseket , de a' kérdés nemzeti oldalát

melegen felkarolja. Két évvel késbb a' porosz alkotmánykérdést vitte

napi rendre Gervinus. ,,Die preuss. Verfassung und das Patent vom 3

Február 1847". (Mannheim bei Bassermann.) Poroszország, irja többek
közt, igen kicsiny hatalom a' nagyhatalmasságok közt, sokkal kisebb,

hogysem erkölcsi er helyett anyagihoz folyamodhatnék. Közép nagv-
sága 's fekvése két nagy hóditni vágyó nép közt, csekély vagyonossága,

területének öszsze nem függése mind meg anynyi ok, mi miatt nélkülözi

azon anyagi ert, mit szokatlan nagy áldozati készség, emelkedett hon-

szeretet és közszellem pótolhati csupán , épen azon erkölcsi er által,

melyly a' küleszközöknek nyomatékot ad. Hasonló értelemben nyilatko-

zott már Mirabeau, igy Stein is stb." Szükségtelen emlitni , hogy Gervi-

nus az 1846-ban kezddött germanista gyülekezetben buzgó részt vn.
A' történeti osztályhoz tartozott , melylynek tanácskozásaiban gyakrab-
ban hallata szavát, mint a' közülésekben. luditványára alakult 1847 ele-

jén Heidelbergben 's környékén azon kitn férfiak szövetkezése, kik egy
nagyobb politikai lap vezetésével Mittermaiert, Gervinust , Mathyt és

Haeussert bizták meg. Ez a' ,,Deutsche Zeitung" eredete. Már neve
mutatja, mond Gervinus, f irányát : a' német nemzetben az egységet

és közérzést fentartani, növelni. 1848 május 5-én Heidelbergben azon 51

férfiú gylésében, melylybl az elöparlament származott, Gervinus is

részt vön. E' pillanatban a' szabadelvüség töredékei egyetértettek az el-
parlamentben 's késbb ismét elágaztak. Déli Németországban ekkor olyly

elemek léptek fi, melylyek a' ,,Deutsche Zeitung" irányát nem szenveil-

heték. Minden eszközt megkisértének, e' lap olvasó körét fogyasztani,

nyilvános helyeken piszkolták a' szerkesztket, hogy Poroszország zsold-

jában állanak , macskazenék és egyéb hasonló rendetlenkedések által

igyekvének hitelöket aláásni. A' badeni és rajna-pfalzi köztársaságiak

számzték e' lapot; 's a' conservírtivek KarNruheban igen szabadelv-
nek tárták a/.t. A' nyár némiapadástokozott elfizetiben, mi csekély volt

ugyan, de elég, Hassermannt arra birni , hogy eladja. Oct. 1-én tehjit

Frankfrutba vitték által , 'n Gervinus éa Hacusser vl^zsza léptek szer-

kesztésétl. Azonban a" fonadnlom. nu'lyly G<i\iniisl ti'>l)l> képi'n frnye-

getti', elviharzott; 'h szerznk isnuU olyly niiivi'l h'pitt föl, melvly inélt«'t

helyet lóghil a' néimt nemzeti irodaion) eladása nu'llett. \\ inu négy
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kötetbea jelent meg ilyly czim alatt : Shakspeare. Leipzig, bei W. Engel-

mann. A' küls viharok közepett Gervinus elég nyugalommal birt e'

nagyszer tanulmányokra. Bevezetésül egy életirási vázlat vanelbocsátva,

melyly az angol dramaturglát ismerteti Shakspeare korából. Ezután a'

szinmüvek idrendben vétetnek bonczolás alá, mint els drámai kísérle-

tek : Titus Andronicus és Pericles, VI. Henrik, stb. A' második id-

szakba soroztatnak ; a' két Veronai, a' Nyáréji álom, Romeo és Júlia,

Velenczei kalmár, stb. 'S aztán következnek a' történeti müvek : II. és

III. Richárd, IV. és V. Henrik, a' Windsori vig nk ,
János király és

VIII. Henrik. A' harmadik idszakba sorozza Gervinus : A' hogy tetszik,

Sok zaj semmiért, stb. Othello, Hamlet, Macbeth, Lear király, Cymbeline.

Az utósó idszakba esnek : Troilus és Cressida, Július Caesar, Antonius

és Cleopatra, Coriolan, Athéni Timon. 'stb. Érdekes, mit szerz a' leg-

nagyobb drámairó és más részrl Gthe és Schiller közti párthuzamban

mond. — X.

Gesenius (Fridrik Vilmos Henrik), -ay. ujabb kor legnevezetesb orien-

talistáinak egyike, szül. 1785-ben Nordhausenben. Tanult a' helmstiidti

és göttingai egyetemekben. 1810-ben a' hallei egyetemnél theologia tanára

lett. 1820-ban tudományos utazást tett Parisba 's Oxfordba; 1827-ben

a' londoni Royal asiatic society-nek lett tagja. Irodalmi érdemei nagyok

és különszerek. Ezt tanúsítják a' szemita nyelvekben, különösen a' héber

nyelv szótári 's nyelvtani terén tett alapos buvárlatai , mik által a' héber

nyelvtanítás módszerében felette jótékony és hasznos változásokat sike-

rült elidéznie. Nevezetesb munkái : „Hebraisch-deutsches Wörterbuch"-

(1815); „Versuch über die inaltesische Sprache" (1810); „Hebr.Elemen-

tarbnch" (ISIS); „Geschichte der hebr. Sprache und Sciirift" (IS15)
;

„Ausfuhrliches Lehrgebaude der hebr. Sprache" (1827); „Commentatio

de Pentateuchi Samaritani origine, indole et anctoritate" (1814); „Gram-

matik der hebr. Sprache" (1813); Thesaurus linguae hebraicae" (1829)

'stb. Késbbi idkben G. és tiszttársa Wegscheider sok nevetséges meg-

támadásnak voltak kitéve a' hallei pietisták részérl , mi azonban hitelök-

nek inkább használt , mint ártott. Meghalt 1844-ben. — r.

Gévay (Rajkai, Antal), szül. Komáromban 1796-ban. Iskolai pályája

végeztével gróf Széchenyi Pál házánál nevel, 1827. óta Bécsben a' cs.

udvari könyvtárnál alr, 1840-ben a' státus-fkanczellár által folyamodás

nélkül cs. kir. titkos házi, udvari 's álladalmi levéltárnok; Gyr és Komá-
rom vármegyék táblabírája ; 1831-ben választatott levelez taggá, késbb
a' fels luzátziai tud. társaság oklevelével tiszteltetett meg. Munkái : 1)

Az 1625-&Í májns 26. költ gyarmati békekötés czikkelyei, deákul, magyarul

és törökül. Bécs, 1837. 2) Az 1627. évi sept. 13. költ sznyi békekötés

czikkelyei, deákul, magyarul és törökül. Bécs, 1837. 3)Lega[io Jo.Hober-

danacz, et Sigismundi Weichselberger ad Suleímannum I. imp. turc. iussu

Férd. I. regis Hung. obita 1518. JBécs 1834. 4^ Urkunden und Akten-

stücke zur Geschichte d. Verhaltnisse zwischen Oesterreich, und der Pforte

im XVI. und XVII. Jahrhunderte. III. köt. 5) A' budai pasák. Bécs, 1841.

6) Ugyanaz németül. 7) líinerar, Káiser Ferdinands I. 1521— 1564. Bécs

1843. 8) Történeti közlemények a' bécsi liter, évkönyvekben 's a' Tudo-

mánytárban, 's a' bécsi co4ex általa leirva a' régi M, Nyelv-eml. I. köte-
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tében. Kt^zlrntban anyagok a' török, persa és magyar nyelvek öszsze-

hatíonütásához ; és sajtó alatt megakadva a' mohácsi veszedelmet közvet-

lenül követett történetek oklevél-gyjteménye. Az akadémia pénztára

neveléséhez Gévay 1832. óta évenkint 50 p. forinttal járult. Meghalt a'

hazai történettudomány nagy veszteségére június 9. 1845. — B.

(iliíka CSiindor hy.) szül. 1795-ben, azon Albániából származott régi

család tagja, melyly a' moldvai és oláh fejedelemségeknek több hospo-

dárokat adott volt. Súní/or 1834-ben választatott Oláhország fejedelmévé.

Nyugat-Európa miveltségére levén fektetve szellemi kifejldése és neve-

lésének alapja is, a' hahuíásáak buzgó I)arátja volt. Mindent elkövetett,

hogy az uiiynyira elnyomatott , és mindenben hát)'amaradt Üláhország

állapotja javittassék. A' szellemi haladás eszközei mellett, az anyagi jólétet

és nemzetgazdászati emelkedést is egyik f czéljaul tzte ki. Ez okból

különösen arra törekedett , hogy a' földhöz kötött toldmivelk szomorú

sorsán a' menynyire csak lehet , segítsen. Kitzött czélja és terve az

volt , hogy ket az önkényked bojárok korlátlaii hatalma alól biztosabb

viszonyba helyezze , mit az által kívánt kivívni , hogy a' foldraivelknek

is adassék a' földhöz némi birtokjog, melylynek folytán a' köz kerületi

hivatalok közbejöttével bérszerzdéseket köthessenek a' földesurakkal,

így a' bérrendszert kívánta behozni, mig oda fejldnének a' viszonyok,

hogy a' jobbágyok méltányos kárpótlás mellett egészen felszabadulhas-

sanak. A" szegény nép sorsa iránti részvétbl a' közhivatalnokok 's fkép
a' bírák viszonyait is rendezni iparkodott — szigorúan rködvén minden
zsarolások és jogtalanságok ellen. Egy f elve volt a' bírák felelségét —
a' menynyire csak egy ilyly elkorcsosított államban lehete — fentartani, 's

büntetni szigorúan minden törvénytelenségeket. Szóval e' fejedelemnél

mindenki kénytelen elismerni a' józan haladás , és az oláh nép kifejldése

iránti jó szándékát. Nem akarta, hogy az olyly sok nemes tulajdonokkal

biró oláh nép Európában a' legdurvább 's legelhagyatottabb népség

maradjon. De ezen törekvés elegend volt, hogy felbszítse maga ellen

azon északi hatalmasságot , melyly vas karjai között tartja kelet jövjét,

"s melyly nem akarja eltrni, hogy némi önállás, és szabad akarat fejld-

jék ki a' keleti tartományokban. Igen ellenséges szemmel nézte tehát a'

pétervári kabinet, hogy G.Sándor saját akaratját kívánja követni, és nem
kész mindenben pórázon vezettetni magát. 6\('sakaz aldunai fejedelemségek

viszonyalt rendez szerzdések világos szavaihoz kívánta magát tartani,

és önállásaiból többet fel nem áldozni, mint azok kívántak. Mig ellenbon

Pétervárott azt követelték, hogy mindenben az ö önkényük szerint csele-

kedjék. Már maga az ország viszonyainak kifejtése és tökéletesítése is

gyanús volt , mert az a' kivívandó önállás alapjait rakhatá le. E' gyanú
és G. iránti ellenséges szellem 's gylölség tetpontra emeltetett az 1840-kl

keleti események által. A' pétervári udvar azt tapasztalta, hogy G. szo-

rosabb viszonyba lépett azon francziaországl párttal, melyly akkor a'

keleti kérdésbl európai háborút akart csinálni, és a' rajnai részeket

elfoglalni. Ugy látszik, ezen öszszcköttetés G.és Thiers pártja közt jelen-

tékenyebi) adatok által is Igazoltatott. Legalább a' bécsi kormány is ellen-

séges azcUemmel kezdé az oláh fejedelmet tekinteni — és hutározottun

egyesité magát a* pótervári kabinettel ónnak kivitelre, hogy a' portfl G.
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Sándor hget tegye le. Nem találta sem a' muszka, sem az osztrák hatalom
"érdekeikkel megegyeznek, hogy keleten, a' Duna torkolatánál, az austriai

oláli népségek szomszédságában egy nyugatra nehézked önálló Románia
keletkezzék. Pétervárott már rég dolgoztak G. letételén. E' czélból min-
dent elkövettek , hogy az oláh bojárok ellen ségeskedéssbe jöjjenek a' feje-

delemmel. Ez meg is történt. Az , hogy az úrbéri viszonyok rendezésén

dolgozott, hogy az uri hatalmat 's önkényt megtörni akarta, és hogy a'

bíráskodási hatalmat sem kivánta a' bojárok érdekei szerint rendeztetni,

elegend volt a' bojárok gyülölségére. Ez legmagasb fokra emelkedett az

184y2-iki oláh tai-tomúnyi gylésen. Fiz 1841-iki dec. 20-kán nyittatott

meg. A' bojár választottak közül , kivévén testvérét , egy sem volt G.
részén. Az ellenséges szellem olyly nagy volt, hogy még a' gylés meg-
nyitása és a' követek öszszejövetele eltt ugy tekintetett Ghikának leté-

tele, mint bevégzett tény. Enynyire tudta éleszteni a' viszály tüzét a'

pétervári ármánykodás. Az ülések megkezdésével nyiltan kitörtek az ellen-

ségeskedések. A' bojárok kikeltek a' kormány úrbéri és biráskodási javí-

tásai ellen. Azokat ugy tüntették el, mint az ország legroszabb jövjének,
elszegényedésének és tönkrejutásának ala.pjait. Ugyanezen szellem fejez-

tetett ki az országgylésnek a' fejedelemhez küldött feliratában. Ebben
az ország helyzetének minden pontjai a' legtúlságosabb fekete szinben

adattak el. A' pénzügyi hiányok, adóság növekedése, jövedelem fogyása,

utak roszasága, bíráskodás áruba bocsátása, közbátorság hiánya, hadsereg

elhanyagolása 'stb. mind a' fejedelem bneiül rovatott fel. St kimonda-
tott egyenesen , hogy az Ibrail és Brailowban történt többszöri véres

kihágások, 's bulgárok elleul kegyetlenkedések és zavaroknak is egyedül

a' fejedelem az oka. Enynyire hagyta magát a' gylés az északi ármányok
által tévútra vezettetni. A' pétervári követ színleg felajánlá ugyan kész-

ségét az ellenségeskedés kiegyenlítésére. De más részt az orosz dlploma-

tia mindent elkövetett Konstantinápolyban, hogy G. S. letétessék. Buz-
gón dolgozott Bécsben is , hogy azon czélja a' portánál a' bécsi követ

által is támogattassék. Mindenben czélt ért. A' porta G. Sándort 1842-ben
fejedelemségétl megfosztotta. Helyét Bibesco foglalta el. G. hg. Német-
országba vonult, és csendes magánéletet élt. Az 1848-diki forradalom

kiütése utáni idkben meglátogatta ismét Oláhországot. Ugy látszik, régi

tervei és nyugattali öszszeköttel éseinek érdekében . H a igy — akkor azokra

is gyászt vontak a' szerencsétlenül fordult politikai események. — Sz. I.

Giesebrecht O^ojos) , német költ, szül. 1792-ben Mecklenbui'g-

Strelitzben. Az 1813— 15-dik évi háborúkban mint mecklenburgi huszár

részt vett 's 1816 óta tanár a' stettini gymnásiumban. IvoXíá: „Die Otieu-

/eeer" (1824); „Epische Dichtnngen" (1827) ;
„Lehrbuch der altén Ge-

schichte'' (1833); „Lehrbuch der mittlern Geschichte" (1836); „Gedichte"

(1836) ;
„Wendische Geschichten" (1843). Iratainak f jelleme : mély

gondolkodás 's bens lelkesültség minden nagy és szép iránt
,

párosulva

a' forma tökélyével. — a.

Gieseler CJ^nos Károly Lajos), theologia tanára a' göttingai egye-

temnél , szül. 1792-ben. Az 1813-iki hadjáratban mint önkénytes részt

vett Magdeburg ostromában. A' béke helyreálltával viszszatért elbbi

helyére, a' hallei árvaintézetbeni tanítói állomására. 1819—31-ig a' bonni
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egyetemben tanitott, azután Göttingába költözött. 1837 óta consistoriális

tanácsos. A' tudós világ figyelmét leginkább egy kis, de tartalomdús irata

által vonta magára. Midn ugyanis a' bonni bölcsészettanár, Freudenfeld,

ki az evang. hitrl a' katholikusra tért által , 's eladásaiban amazt gya-
lázni kezdé , Luther egy levelének fölfedezésével dicsekedvén , melylyben
szerinte a' nagy reformátor is hamisaknak nyilvánitá tanait : G. tanár

,,Etiras über den Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530" (1821) czira
munkájában kimutatá, mikép a' kérdéses levél már régen ismertetett

és semmi botrányosságot nem tartalmaz. Legnevezetesebb munkája

:

„Lehrbuch der Kirchengeschichte" (1824—40). Azonkivül számos kisebb

nagyobb dolgozatai vannak német theologiai folyóiratokban. — r.

Ciil (Henrique) spanyoJ költ, szül. 1815 Villafranca del Vierzo-ban.

Költeményein elégiái hang ömlik el 's többed magával egy saját iskolát

képez, melyly különösen nyelvtisztaság után törekszik. — II. G. y Zárate,

Spanyolország drámairóijiak jobbjai közé tartozik, szül. 1790. Tanulmá-
nyait Francziországban végzé , hol a' spanyol nyelvet ugy elfelejté , hogy
újra kellé azt megtanulnia. 1819 tért viszsza Madridba. Elször három víg-

játékkal lépett fel : ,,El Entretnetido'' „Ciudado con las Novias", Un anno
despues de la boda^\ Késbbi müvei : „Donna Blanca de Bourbon'' tra-

goedia a' szigorúan classicus modorban; „Carlos Il.el hecliizado", romíiu-

tikai tragoedia
;
„Rosamunda'', „Don Alcaro de Luna'', Masanielo" és

„Guzman el bueno" ó-nemzeti irányú tragoediák, mik között az utolsó

tartatik legjobb müvének. Ezeken kivül : „Carlos V. en Ajofrin'' come-
dia, „Cecilia la cieguecita'''- (1843) melodráma, „Vn monarca y su priva-

do", „Matildé", „Don Trifon" drámák. Az 1840-ki forradalom megfosztá
hivatalától , mit a' belügyminsteriumban viselt. Különben 1847. törté-

nettanár volt a' Liceoban Madridban, tagja a' kir. akadémiának 's másod-
elnök az Ateneo szépirodalmi osztályában. — a.

Gílbert Rosaiina, 1. Montez Lola.

Gioberti (Vinzenzo) sardiniai minister 1848— 49, szül. 1801. Turin-

ban. Papi pályára készülvén, jeles tehetségeinél fogva már fiatal korá-

ban lett tanítóvá a' turini theol. collegiumban, valamint Károly Albert

udvari káplánjává. 1833 politikai öszszeköttetések gyanújába esvén,

befogatott 's rövid fogság után a' franczia határokra szállittatott , ámbár
ellene senuni sem sült ki. Ekkor Parisba tért. Cousinbölesészet-tanári szék-

kel kinálta meg, azon fÖltét alatt, hogy ennek philosophiai rendszerét ille-

tetlenül hagyja. Erre G. reá állani nem akart, st továbbá is épen olyly

alaposan, mint szellemdusan folytatá Cousin rendszere elleni harczát,

Innen Brüsselbe költözött, hol bizonyos Gaggia olasz nevelintézetében

viselt segéd-tanítói hivatalt, mig a' tulajdonos halálával az intézet is fel-

oszlott vala. Itteni tartózkodása alatt senki sem gyanitá beime a' papot,

annál többen ismerek az alapos tudóst. Legnevezetesb nuinkái itt 's

ekkkor nyomattak. Jeles philosophiai müvei között legtöbb figyelmet

gerjesztett : „Del priniulo niorale e cii'ile deyli Italiani" czimü sokat

emlegetett munkája. Ebben a' régi római szempontból indulva ki, i\ szép

félszigeten talál csupán miveltséget, azontúl barbárságot. A' régi Róma
nagyságát, a' pápaság középkori dicsségét 's mindent , mit Itália a'

tudományok '0 mUvészotek mezején felmutatni képes, egy ragyogó képpé
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alakítja öszsze 's büszkén kérdi : melylyik ország bír hasonlót felmutatni?

Olaszország szerinte még ma is azor példány ország, melylytl a' többi-

nek tanulnia kellene. Hogy ez általánosan el nem ismertetik, ennek oka
csupán az olaszok politikai tespedésében rejlik. 'S ezen állítása volt a'

liid,mely]yen G. történeti és széptani buvárlataiból egyenesen a' jelenkor
lánggal ég kérdései közé tépett. Kimondá az olasz egység eszméjét 's

annak megtestesitésére nézve a' pápa kezei'be kívánná átadni a' vezéri

szerepet. Ezen pápai hegemónia felizgatása mutatá benne a' statusfér-

fiut, mint melyly Olaszország különszakadt államai 's hatalmasságai köze-
pett még mindig egyedül lehetnek látszott. Munkáját azért leginkább a'

nagy befolyású papság 's különösen a' jezsuiták számára írta. De a' várt
hatás helyett, háború keletkezett közte 's a' jezsuiták között, kik az egy-
házat nem akarák világi czélok eszközéül használtatni. Ekkor adá ki

,,Gesuita nioderno'' Qzimü 5 kötetíi munkáját , melyly által népeket és

kormányokat, a' szerzeteket 's világi klérust most már a' jezsuiták ellen

iparkodék ingerelni. A' szabadelmü párt örömmel fogadá azt ; a' papság
nem nyilvánitá felette tetszését ; 's végre 1847 nov. 6-án a' ,,Diario di

Roma" a' pápának is egy iratát közié, melylyben a' jezsuitarend egyház
körüli érdemei meleg elismerésre találtak 's így eloszlattaték azon bal-

hiedelem, mintha IX. Pius is személyes ellene lett volna a' jezsuitáknak.

Egyébiránt bizonyosnak látszik, liogy a' pápa, kihez G. több rendbeli

leveleket íntéze, nem mellözó egészen az utóbbi tanácsait. 1845 hagyá el

G. Brüsselt 's Parisban tartózkodott az olasz forradalom kitöréséig. Ekkor
megváltoztatá politikai programmját 's az olasz egység vezérének szánt

helyrl a' pápa nevét kitörülvén, Károly Albertet állitá oda. Ekkor irá

„Apológia del Gesuita moderno" munkáját, meljdyben a' lombardvelen-
czeieket, rómaikat 'stb. felszólítja, hogy magokat Károly Albert szard,

király karjaiba vessék. A' munka a' pártember mesteri tollával van irva;

minden egyes nép szenvedélyeinek hízelegve , minden pártot ügyesen
tuda megnyerni kitzött czéljainak. Eszméinek könynyebb utat nyitandó,

nagy körutat tett Olaszországban 's népszerségét többi között arra hasz-
nálá, hogy Mazzinínak 's a' republikánusoknak, kiket nem pártolhaía,

ellene dolgozhassék. Az ö irományaiban 's nyilatkozataiban van Olaszor-
szág feladata leggyakorlatiabb szempontból tekintve, foga fel azt leg-

igazabban ; 's a' létez hiányokat 's veszélyeket ö mutatá ki legnagyobb
biztossággal. Csapásait leginkább az olaszok municipalismusa ellen inté-

zé. A' tiorencziakhoz intézett híres szózatában (1848 jun.) a' tartományi
és municipalis ösztönt 's önzést nevezé az olasz nemzeti érdekek legna-
gyobb 's legártalmasb ellenének. Ezen ösztönt használják fel a' republi-
kánusok, mert respublika és municipium egyet jelent; ezt a' retrogradok,
kik felizgaták a' külön országok fvárosi és székhelyi becsületszomját 's

az egyes fejedelmek sziveibe irigységet öntenek K. Albert ellen. Ezen
municipalis szellem ellenébe G. szorosan egyesülend állomszövetséget
ajánlott, mint a' melyly , szerinte, Itália politikai alakulásának egyedül
lehetséges módja. Egység és központosítás a' kormányformában, nemzet-
ben, hadseregben. Polgári monarchia. A' nemzeti köztársaság eszméje
idegenek által behozott, valósíthatlan, czélhoz nem vezet eszme 'stb. A'
szardíniái követkamara 1848 végén megválasztáGíobertít elnökéül, kinek

Uf h. hm. Tár. III köl. 41
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ez által megnyílt az ut a' niinisteriumba, hova decemberbe be is lépett.

Az uj ministerium feloszlatá a' karaarákat. Az iij választások alkalmával

G. 1 1 kerületben nyert többséget. Az uj karaara eltt letevé hitvallását.

Az olasz fölkelésnek iigymond, négy fö eszméje van : reformok, alkot-

mány, függetlenség 's conföderatio. A' nehézségek , mik ezek valósitá-

sánál állanak el , nagyok, megküzdhetlenek. Elutasítja magától az

olasz államco-ység 's köztársaság eszméjét, az utóbbit már csak azért is,

mivel az európai polgárisultság mai viszonyai között az alkotmányos

monarchiát tökéletesb államformának hiszi , mint a' köztársaságot 'stb.

G. politikai programmja röviden e' pontokból állott : fokonkénti refor-

mok ; egy ers, jótékony , népszer, polgári fejedelemség; egész, teljes

függetlenség, biztositva a' fels olaszországi birodalom ótalma által;

végre testvéri egyesülése a' félsziget minden államainak 's egy olasz biro-

dalmi gylés, melyly ezen egyesületet képviseli". G, erélye, melylyet a'

republikánus társulatok, a' ,,circolo Italiano" 's mások ellerf használt, a'

széls pártok ellenségeskedését voná maga után 's a' nem régiben legnép-

szerbb férfiú, most a' codini-k (czopfosok, táblabírák) sorába számítta-

tott. A' toscanai nagyherczeg futása után G. interveniálni akart , de

ministertársai ezt ellenezvén , a' mínisteríumból kilépett. Ekkor egy aus-

triávali békés kiegyenlítés utolsó reménye is elenyészett. Eszméinek utat

nyitandó a' közönségbe , egy ,,«/ Sagiatore^' (mérleg) czímü hírlapot

alapított. A' mortarai csata után Parisba utazott , ott Francziaország

ínterventióját kieszközlend ; de az ugyanakkor megjelent osztrák diplo-

mata, Hbner, nyervén el a' franczia kormánynál G. felett a' gyzelmet,

ez vigasztalás nélkül tért viszsza hazájába. Az 1850 évben a' turini 's

római udvarok közt kifejlett egyenetlenségek folytán, u.a. évi octoberben

ismét Parisban tnt fel, a' hírlapok szerint tanácskozraányokat tartva

több ízben az ottani politikai pártfnökökkel. G. pártjának legnagyobb

statusfél-fia ; ellenei az olasz Talleyrandnak nevezik , ámbár színét még
egyetlenegyszer sem változtatta meg. Fent említett politikai iratain kívül

több jeles philosophíai 's aestiietikaí müvei is vannak , ilylyenek : Elmé-

lete a' természet fölöttinek, 1838; Bevezetés a' bölcsészet stúdiumába;

Levelek Lamennais vallási 's politikai tévelyei ellen , 1840 ; a' széprl,

1841: Antonio Rosmini phílos. tévelyei, 1842 'stb. — p.

Girard páter. Schweícz egyik legnagyobb érdem nevelje, minket
ezen kis ország több ízben volt képes felmutatni. Els volt Rousseau J.J.,

ki „Emü''-]Q által jótékony befolyást gyakorlott a' nevelés physikai

részére. Sok évvel ezután tnt fél Festaluzz-i, némileg egyoldalú nevelési

rendszerével , ki mathematikai demonstratiók túlzásaival eszközlé a'

gyermek fejldését, mindent kizárva, a' mit az egyszeregy és geometriai

formák módjára bebizonyítani nem lehete. Vele csaknem egy idben ter-

jeszté ki fellenbery (1. ezt) hofwijU nevelintézetét a' fbb rangnak rzá-

mára, azonban a' nélkül, hogy a' tanítás és nevelésben uj clvot állított

volna fel. Csak kortársa, a' freiburgi Ferencz-zárda szerzetese, Girard páter,

bírt ezen érdemmel. Peslal():>'^i is csak akkor hagyá el egyoldalúságát,

nudn 1810-ben G. páter lueglátogatá 's vizsgálat alá vévé intézetét. Ez

alkalommal sokat taiiakodék /V.s7(í/oj5/val oiiiick rendszere tV)lött , 's uz

általa tett ellenvetésekre P. szokott élénkségével rendcsen azt feleié:,, Azt
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akarom, hogy gyermekeim semmit ne higyjenek, mit olyly tisztán meg
nem lehet nekik magyarázniuk, mit:t ezt, hogy kétszer kett négy."
Girard p. válaszolá : ,,Ezen esetben ki kell jelentenem, hogy volna bár
harmincz fiam, egyet sem biznék önre, mert ön nem volna képes ennek
a' kétszer kett négy formájára bebizonyítani , hogy én atyja vagyok 's

hogy engem szeretnie kell." Pestalozzi magába szállott 's módositá rend-
szerét. A' fentebbi két nyilatkozat tökéletesen jellemzi a' két nevelöt 's

rendszereiket. G. tanaiban kevésbé az értelem, mint inkább a* szív és

érzelem kifejtése volt uralkodó. Ez irányú volt a' népnevelés iránti terve

is, 's késbb jeles polgáriskolája Freiburgban , melylyben 400-nál több
növendék vala. Vallási oktatásában mindig sznyegre került a' teremtés,

a' gondviselés és Jézus Krisztus , de soha szz Mária és a' szentek.

Innen magyarázható azon keser gylölet, melylyel az 1818 óta Frei-

burgban hatalomra vergdött jezsuiták 's a' nagytanács vakon hódoló

tagjainak többsége iránta viseltettek , anynyira, hogy 1823-ban csaknem
az öszszes lakosság 's a' nagytanács több tagjainak ünnepélyes óvása
daczára, 20 évig dicséretesen kezelt iskolája megszüntetésére kényszeri-

ték. A' freiburgi aristokraták sem láták jó szívvel , hogy a' nép legszegé-

nyebb gyermekei ez iskolában kitn, jeles nevelést nyertek. Ezen nép-
nevelés rövid id alatt olyly hatásdús vala , hogy a' nyerseség- 's tudat-

lanságukról hires freiburgi gyermekek meglep változásokon mentek
keresztül. Idegen utazók eltt is föltnt e' körülmény. így jve 1816-ban
Perier Kázmér (1. Francziaorsz. Laj. Fül. al.) Freiburgba, az egész napot
vizsgálódva töltvén az iskolában, a' következ egész éjjel a' jámbor
barát czellájában maradt , hol vele Francziaország jövjérl , melyly a'

hoszszu véres forradalom , a' ragyogó császárság szemfényvesztése 's az

idegen gyzelmes seregek elfoglalása által kétessé vált , valamint azon
kérdésrl is tanácskozott, valljon Girard páter elvei nem volnának-e
Francziaországban is a' nép javítására használatba veendk? Genfben
Naville és Diodali lelkészek alapítanak egy polgáriskolát, Girard szelle-

mében , melyly most is fennáll. Midn G. „Cours édncaliv de la langne
maternelle'' czimü munkájának els kötetei megjelentek, tekintélye még
inkább eme.kedék Francziaországban. líövid id alatt tagja lett a' becsü-

letlegióuak, lev. tagja az Instltutnek , st a' nagy Monthyon dijat is

nyeré. 1848-ban jelent meg munkája 6-dik kötete jeles bevezetéssel az

anyák számára, nevelés- és tanmódszerének magyarázatául. Kevéssel
halála eltt kellett megérnie , mikép freiburgi kedves Ferencz-kolostora

eltöröltetett. Azonban mégis czellájában élt 1850-diki mart. 6-dikig. —
Fiatalkori neveltetésének egy részét Németországban nyeré. Benne
Schweicz legnemesb, legjámborabb 's legszellemdúsabb emberei egyikét

vesztééi, ki szerény, szeretetteljes, valódi keresztyén kedélyében a'

gyermeknevelést illetleg valódi eszme- és tapasztalati kincseket rejlett,

— eszméket, miknek fontossága különösen a' mai, pusztán a' tudáshoz
forduló, merev, hideg idkben, kétszeresen növekedik. — k.

Girardin I. St. Marc, szül. Parisban 1800. tanulmányalt ugyanott

végezvén. 1827-ben Németországba utazott, hol Gthével is megismer-
kedett. Viszszatérvén hazájába irodalmi czikkeket, különösen bírálatokat

kezde irni a' Journal des Débatsba. Czikkei nagy tetszésre találtak a'

41 *
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szellemdus megjegyzések miatt, mikkel tömve valának. Az Academie

franoaise 1828-ban neki és Chaslesnek Ítélte oda a' 16-dik századi ír.

irodalom felöl irt legjobb értekezés diját. Girardin e' munkája élénk 's

kedves stylben van irva , tele elmésséggel 's váratlan fordulatokkal.

Azután irodalom professora lett a' párisi ,,faculté des lettres-'-u6\, iiol

föleo- a' német irodalmat tette vizsgálatai tárgyává. Az 1830-ki forradalom

után a' Journal des Débats politikai osztályának szerkesztségéhez állott,

Guizot oldalához, 's ez id óta tle származott a' vezérczikkek nagy része

e' sokat olvasott lapban. Girardin azon fr. irók közé tartozik, kik valóban

hivatvák a' fr. irodalom becsületét fenntartani. Lelkes iró, ki e' mellett

io-en jártas a' külföldi irodalmakban 's a' régibb francziák elítéleteit

lerázta. Késbbi munkái : De Vinstruction intermédiaire et de son état en

Allemagne (Paris, 1835.); Notices poliliques et litteraires sur l'Állemagne

(Paris, 1835).— //. Emil, szül. 1802. körül Parisban, házasság kívüli fia

a' royalista tábornok Alexander de Girardinnek, ki után Emil is felvette

a' nemesi de elszavat neve elébe 's Lamotte aszszonynak, kinek nevére

Íratott be a' polgári anyakönyvbe. Még Iskolai tanulmányait el se végez-

vén , szépirodalmi lapot alapított, 's 18oG-ban nül vette a' szépség és

szellem által kitn iró Gaij Delphinét. Azután Panlheou litéraire czimü

fr. classicus gyjteményt tervezett, melyly azonban részvényhiány miatt

nem létesülhetett. 1834-ben a' követkamarába lépett Bourgareu falu

részérl, hol mindenkor a' kormány rendszabályait pártolá, 's ez és még-

ínkább azon eljárása által, hogy a' kormányellenes nagy lapok ellenében

olcsó, subventionált lapokat adott ki, a' kormány kegyelt nagy mértékben

mennyére, a' szabadelmü közönségnek pedig gylöletét voná magára. A'

Presse czimü elmés, szellemdus, de jellemtelen lapot alapitá, 's ellen-

feleinek éles megtámadásával nyitá meg. Ezek legfbbikét, a' National

szerkesztjét, Armand Carrelt párviadalban ölte meg. — Girardin Emil a'

legroszabb hirü emberek egyike , azonban nagy elmetehetségeit , dús

szellemét, érdekességét mindenki elismeri. E' nevezetes poHtikai roué

1830-tól mostanig folyvást egyike volt azon aljas, eladó, megvásárolható

eszközöknek, melylyek által a' különböz kormányok a' franczia népet

elerkölcsteleniteni 's lealázni törekedtek. Elete, törvénytelen, st parázna

átryból lett születésétl fogva, folytonos lánczolataa'szenynynek's erkölcs-

telenségnek. Hamis eskü, csalás, a' legundokabb politikai apostasiák,

részvényekkeli csalárd játék 'stb. azon elemek, melylyekbl e' szenynyes

élet öszszc van szve. Csalási merényleteiért a' büntet törvényszék

eltt több ízben állott, de a' pártoló udvar kívánsága szerint felmentetett.

A' közvélemény vadait 's zaját pedig cynicus hidegséggel vetette meg,

's a'legszemtclenebbül folytatá elbbi pályáját. Minél inkább endegeté

a' megbántott 's felbszült sajtó születésének botrányát, élete árnyolda-

lait, hamis részvényjátékát, hitszegéseit : annál sértbb 's kihívóbb buz-

galommal tünteté t ki Lajos Fülöp udvara. O és Blanc Edmond valának

a' Montalirct ministerium Icghasznav ehetbb, mliuloure fordítható, eladó

eszközei ; a' megvesztegetés képviseli ; k vi-zcték az 1837-ki 's 18.>i>-ki

választásokat. Maga Girardin is újra uu'gválasztutott l83*J-ben az ellenzik

heves roszalásai közt, de a' megbízások vizsgálata alkalmával vis/sza-

vcttctctt. A' legels szónokok állottak fel 's tettek óvást egy olyly
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férfivali együttülés ellen, kit a' közvélemény anynyira megbélyegzett,

hogy a' Bourganeufben , megválasztatása alkalmával, egy Vidoeg nev
tolvajt 's gályarabot tettek ellenébe, 's még ezen Vidoeg is óvást tett a'

szerencse ellen, hogy Girardinnel egyenlnek tartassék 's egy sorba állit-

tassék. — Girardint a' kamara csakugyan kiutasitotta, azon ürügy alatt,

mert nem bizonyithatá be, hogy született franczia, fatytyugyérmek létére

keresztlevelet nem mutathatván el.W csapás nem volt egyetlen, melyly

Armand Carrel gyilkosát, 's a' szép Delphine Gay férjét érte. Egyéb vizs-

gálatok is kezdettek ellene , melylyekböl világosan kitnt magánéletbeli

gazsága is , miszei'int iparvállalattal csalárdul viszszaélt 's reá bizott

idegen pénzeket elsikkasztott. Csillaga elhunyt ; 1840-ben a' szinházban

nyilvánosan arczul veretett. Azonban az elmésen 's harapósan szerkezett

Presse nagy lap által, melylyet folytonosan szerkeszt, Girardin Emil min-

denkor némi hatalom maradt Francziaországban, melylyet a' pártok

örömest megvásárolnak. És ezen ember 1850-ben, a' franczia respubli-

kában , nemzetgylési képviselvé választatott, noha szónoki tehetsége

sincs ! — III. Az elbbinek neje Delphine született Gay, a' szépségérl 's

lelkességérl Olasz- és Francziaországban hires Gay Sophia leánya.

Szül. 1805-ben Aachenben ; 17 éves korában már akadémiai díjért ver-

senyzett, 's mellékdijt nyert is. Azon költeményeért, melylyet X. Károly
felkenetése ünnepére irt, ettl 1500 franknyi évdíjjal jutalmaztatott. Foy
tábornok sírjára készítette a' verseket. 1827-ben anyjával Rómába
menvén, a' török rabszol o-aságból kimenekült rómaiak viszszaérkeztét

éneklé meg. A' lelkesülés, melylyet e' költemény ébresztett, rendkivüli

volt ; 1827. april 16-dikán a' Capitolban a' tiberi akadémia tagjává

választatott, melyly tisztelet még aszszonyt sohasem ért. — Prise d'Alger

czimü költeménye miatt elveszte a' királyi segédpénzt. Girardin Emilleli

öszszekelése óta ritkán lépett fel mint lyrai költöné. Regényei : „Le
lorgnon" (1832.); „Le inarquis de Pontanges" (IS35.); „La canne de

Mr. Balzac (1836.) csekély becsek. Költeményei öszszes kiadása meg-
jelent 1843-ban Parisban. Legújabban a' drámai téren is megkísérté erejét,

de kevés sikerrel. Az „École des journalistes^' adatása eltiltatott ; Judith

pedig nem tetszett. Azon tarka képek 's töredékek , miket a' Pressének,

férje lapjának, feuilletonába irt, Lettres parisiennes czim alatt jelentek meg
öszszegyüjtve. A' journalistikában Launay mcomte nevet visel. Czikkei,

miolta férje csillaga elhomályosodott, 's dicsvágya eltörpült, nagy részint

a' meghiúsult remények miatti harag 's keserség kitörései. — h.
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Pótlékczíkkek

:

B.

Bethlen (Gergely, gróf), az 184Y9-diki erdélyi hadjáratban ezredes,

ivadéka az ös erdélyi fejedelemnek, Bethlen Gáöornak. Az ismeretes

nagy események bekövetkeztével örömest veté vagyonát 's életét áldo-

zatul a' hazának. Születés- és nevelésre nézve lovagias, azonkivül utazá-

sok által képezve, lelke egy pillanatig sem ingadozott , midn a' harczok

kürtje megrlvallt. Fiatal kora óta a' legnemesb fajú paripák hátán

tanyázva, egyikévé lön Erdély legkitnbb lovagjainak. A' lovaglászat

elméletét 's gyakorlatát birá leginkább 's igy történt , hogy 6. Vay
felszólitására Mikes Kelemennel együtt, állitá ki a' Mátyás-huszárok els
osztályát Kolozsvárott. Ezután tökéletesen a' katonai szolgálatnak szen-

telé magát; a' közvitézekkel együtt hált a' kaszárnyákban, minden egyes

legényt külön oktatott 's szünóráiban Murát lovaglási tetteit tanulmá-

nyozá. A' természettl igen szerencsés katonai tapintattal 's nagy sze-

mélyes bátorsággal megáldva, a' dispositiók tervezésében egyszer volt,

de találó; a' kivitelben páratlan. Midn hollófekete kis arab ménén, kacz-

kiásan baloldalra vágott csákójával a' harcztéren elszáguldott, itt tréfa

által serkentve a' fáradtakat, ott kardlappal villanyozva a' gyávákat,

majd a' huszárok élén az ellenséges csapatokra törve, de mindig legeli,

de mindig csüggedetlcnül — olylyankor sirt a' szive a' katonának örö-

mében 's a' példa által emelkedni érezé lelkét , bátorságát. Bethlen volt

Bem seresének leírlovaoiasb vitéze. Kossuth a' II. rend érdemkereszttel

jutahnazá katonai érdemeit. Az osztrákok bevonulásakor elfogatván,

Aradban volt, honnan késbb gr. Telektj Sándorrul együtt kimenekülvén,

kalandos utazás után Törökországon keresztül Franoziaországba ért.— k.

G.

Gábor (Áron) , rnagy az erdélyi hadjáratban. Eredetileg egyszer
_íkely, minden nagyobb niiveltség nélkül 's olyly külsvel, melylybl a'

jgnagyobb physiognom sem lett volna képes egyebet kiolvasni, mint

-gy halállal daezoló reiidithetlen katonát. Gábor Áron e<fy sz>'kely határr
fia volt 's mint olylyan , született 's kénytelen katona. Fiatal korában a'

határvidéki tüzérségbe soroztatott , miután nulr k<u;íu t:Miiu>itá nagy
ügyességét az esztergályos és ácsmunkákban; késbb a' károlyfoliérvári

várban .h' tüzérségbl anynyi tudományt szerzett, mint a' menynyit egy
tüzérkáplár épen szerezni szokott. TTgyanazért senki sem is tiu'dött vele,

ha a' káplár ih'Iiu ogész na[>okat töltiJtt az ágyuknál, ágyú- 's mozsár-

csöveket rajzol íratva természeti nyers modorban egy darab fára vagy

elavult papírszeletre. Akkor senki sem hivé vala , uiég riaga som. ho'j\

hivatása Icend egykor, o'\lv vah>ságos ágvukat késziteni , mintlkni'.v

eze

le
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képét akkor olyly ügyetlenül másolgatá. Idejét kiszolgálván , mint fél-

rokkant haza került Háromszékbe. Itt csekély telkén mindenféle apró
mtani tárgyakkal foglalkozott; kísérleteket tett fürészmalmok, zsilipek

'stb. alkotásával; örökös faragási szenvedélye miatt tudatlan szomszédai-

nak csaknem gúnytárgyává vált. Ekkor kiütött a' magyar forradalom.

Min szolgálatokat tett ebben az egyszer kiszolgált katona , arra nézve

/. Erdélyi hadjárat. Világos onnan, miképen Magyarország és az erdélyi

vezér, Bem, kizárólag Gábor Áronnak köszönhetek, hogy Háromszék
olyly soká birá magát tartani 's hogy a' székelyek erkölcsi bátorsága

mindjárt a' hadjárat elején nem halt el. Gábor Áron nélkül az erdélyi

hadjárat soha nem mutatott volna fel olyly fényes eredményeket. 'S a'

természetnek ezen lángesz fia legragyogóbb fényének korszakában is

olyly egyszer maradt, mint az eltt volt ; szerény, igénytelen 's a' kitün-

tetések iránt közönyös, minduntalan saját gyermekeivel, a' 6 és 12 fontos

ágyucsövekkel 's azok diszes kiállításával foglalkozott. Ornagygyá kine-

veztetését is viszsza akará utasítani 's csupán Be7n és Kossuth hizelg
felszólításai következtében fogadá el azt. Eletét dicsteljesen végezé , az

általa készített ágyuk mellett az oroszok elleni csatában Rétz és Beseny
mellett 1849-ki július 9-én elesvén. — k.

Gál (Sándor), ezredes az erdélyi hadjáratban; születésére nézve szé-

kely, fiatal, tüzes, merész; neveltetésénél fogva katona, természeti tehet-

ségénél fogva erélyes szónok. Mint katona mindig ügyesen 's gyorsan

meg tudá választani a' czéljához vezet eszközöket , kikutatni az ellenség

leggyengébb oldalait, miket azután uralkodni termett szellemének egész

erejével rohant meg. Gál ezredes már a' forradalom eltt szerzett magá-
nak nevet a' magj^ar hadi-irodalomban. A' hadi mozgalmak támadásakor
honvéd volt 's Berzenczeivel a' székely földre ment , hol egymaga mkö-
dött a' Kossuth-huszárok szervezésén 's a' 12-ik zászlóalj kiállításán.

Késbb Háromszék védelmét vezeté szintanynyi bátorsággal, mint ügyes-

séggel, az erélyes intézkedéseinek köszönheté késbb Bem ama' tömér-

dek ujonczokat, kik seregét anynyira megszaporiták. Utoljára egymaga
volt kénytelen ellentállani Háromszéken az orosz szorongatásoknak; a'

midn sok belátást 's bátorságot, 's nevezetesen hadtestének a' két gy-
zelmes ellenséges sereg közüli szerencsés kiszabadítása által, jeles vezéri

tehetséget tanúsított. Gál a' székelyek bálványa volt, kik lángesz földi-

jöket tisztelvén benne, kedveért mindent megtevének; csak egvet kellé

intenie, hogy minden ugy történjék, mint kívánta. Gál Erdély legki-

tnbb katonai tehetségei közé tartozott. Híre volt, hogy Törökországon
kei-esztül Göröororszáffba menekült. — k.

Galvanisniii8 *) a' villanyosság azon neme, melyly két különnem
test egymással! érintkezése által áll el. Nevét bolognai orvos és professor

Galvani-tó\ (szül. 1737., megh. 1798.) vette, ki annak felfedezéséhez

történetesen jutott, 1790. Midn t. i. Galvani egy estve, némelyly bará-

tinak társaságában kísérletekkel foglalkoznék, történetesen néhány nyú-
zott béka fekvék az asztalon, melylyen épen egy víllanygép isvala. Egy
segéd, minden czél nélkül, épen akkor talált egy késhegygyei hozzáérni,

*) E' tárgy Isméti fölvételét mind annak közérdeksége, mind a' jelen czikk tartal-

massága '« az eladás világossága egyaránt tevék szükségessé. — Sierk.
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egyik béka lábyzáridegéhez, midn más valaki a' villanygép vezetjébl
szikrát vont ki. A' czombizmok azon pillanatban er? rángódásba jöttek.
Az éles elméj Galvani ezen tünemény fontosságát azonnal átlátta, de
kedvencz eszméjéhez ragaszkodván, mintha léteznék valamelyly ideg- vagy
élettblyam, azon tüneményt is ennek magyarázatára használta fel. Innen
annak okát magában az állati életmben keresé , azt állitván, hogy az

agyvelben a' villanyosság tulajdon neme fejldik ki, melylyet az idegek,
a' test minden részeire elvezetnek. Ezen villanyosság legfbb gyülhelyei
szerinte az izmok, melylyek lejdai palaczk gyanánt tekintethetnek, ugy
hogy azoknak küls felületén tagadólagos, belsejöklpen pedig tevleges
villanyosság találtatik. Ezen palaczk vezetje (conductora) az ideg.
Minden mozgás ezen theoria szerint az által történik, hogy a' villany-
folyam, az izmok belsejébl az idegek által a' klfelületre vezettetik.
Ezen átömlés vagy kiürülés által az ingerlékeny izomrostok öszszehuzó-
dásra ingereltetnek. Innen Galvani ezen tünemények okát állati villn-

fiijosságníik nevezé. Ezen felfedezés az egész tudós világban nagy lármát
okozott. Mindenütt kisérletek tétettek annak bebizonyítására 's további
kifejtésére. Mindenki azon kecsegtet reményt táplálta keblében, hogy
most nyomában van az élet olyly rejtélyes elvének. Több uj theoriák
fejlettek ki. A' hires Humboldt Sándor, igen jeles és sok uj és meglep
tényeket tartalmazó munkájában : Versuche üher die gereizte Muskel-
nnd Nerren-Faser nebst Vermnfhungen üher deii galcanischen Process
ars Lebens. 2 Bde. Posen u. Berlin 1797, a' galvanicus tünemények okát
iizinte egy tulajdon folyamban (galvanisches Fluidum) keresi 's azt állitja,

hogy az közel rokonságban áll ugyan a' villanyossággal, de azzal mégsem
egynem, p. o. mint tej és vér. Ezen folyam tenné Humboldt szerint az
ingerlékeny rostnak tulajdonké],i ingerét, melylynek még a' távolból is

volna hatása az idegekre. A' hires tudós ezen tévelygéseit a' késbbi
kisérletek alaposan megczáfolák. Richárd Fowler angol tudós — ki

egyébiránt a' galvanicus láncznak több uj idomzatát fed'ezte fel (17Ü3.)
tagadta a' galvanicus tünemények' villanyos természetét. ^Mindezen elmé-
leteknek 's tévelygéseknek véget vetett egy bátor lelk férfiú, a' comói
halhatatlan természettudós 's paviai professor Volta Sándor, ki Galvani
kísérleteit faradhatlan figyelemmel ismételte (1794.) 's igy a' galvanicus
tünemények magyarázatára, egy olyly egyszer, de keresztülható elvet

állított fel , melyly a' további szoros vizsgálatok 's kisérletek által mind
tisztább világba derült, melylynek gyakorlati használhatósága mindinkább
kitnt, 's melyly a' muIt század legtermékenydúsabb felfedezéseire nyúj-
tott alkalmat. Volta megnmtatta kísérletei által, hogy a' galvanicus tüne-
ményeknél mköd folyam , tökéletesen hasonnem a' közönséges villa-

nyos íolyammal, 's hogy az nem tulajdona sem az idegeknek, som az

izmoknak, hanem é[)en ellenkezleg a' kétnem érez érintkezése által áll

el, 's melylynek az állati test életmvei csupán csak vezeti. Innen
Volta az érintkezés általi villanyt, ('rrzint/erne^í is nevezé. Galvani mind
e' mellett is buzgón ollalmazá állati villanyosságát, támogatva hontitáraai

Carminati, Carradori , Valii 'g Aldini által. Azonban mindezen ollón-

vetések esak arra s/.oIg;ihiik, hogy V»>!ía elmés thetuiiíja. :i" galvanieii.>

láncz tüneményeirl , még n:igyot)b világba helyeztessék, 's ugy wólván
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vég tökélyét nyerje el. — Galvanicus tüneményekelhozására legnagyobb

képességgel birnak a' különnem érezek, honnan azokat Volta villany-

gerjesztknek (Electromotoroknak) 's az ezen tüneményeknél mköd
ert villanijgerjeszt ernek nevezé. Legjobb villanygerjesztk még
mindig a' horgany, öszvekötve réz, ezüst vagy aranynyal. Mindjárt az

érezek után j a' szén. Hogy villany fejlik ki, bizonyos mereven és folyós

testek érintkezésébl is, kétséget sem szenved. Vannak testek , raelylyek

inkább csak villanyvezetésre használtathatnak. Amazokat Folta els —
ezeket másodrangú villanyvezetöknek , vagy nemvillanygerjesztöknek

nevezte, ilylyek a' tiszta viz, sóolvadékok 's különféle savanyak. Ha egy

horgany kereklapot egy ezüst kereklapra teszünk , ez által a' horgany

szabad tevleges, az ezüst pedig szabad tagadólagos villanyosságot kap.

Ezen kísérletet legelször Volta csinálta, honnan az Volta alapkisérletének

neveztetik. Az ekként elálló villanyos feszültség azonban igen gyenge,

honnan abban sokan kételkedtek. Hogy azonban ezen tény nem csalódás,

azt Volta kétségkivülvalóvá tette, egy általa feltalált készület, a' villany-

gyjt (Condensátor) által, melyly a' villanyosság legcsekélyebb mértékét

is, bár hol találtassák is az , öszvegyjteni 's világosságra hozni képes.

A' vili anygyüjtt egyébiránt a' hires Lichíenberg még tökéletesebbé tette.

— Két a' fennemlitett módon érintkezésbe hozatott villanygerjeszt,

egyszer galvanicus láncznak vagy Volta-elemnek neveztetik , ez lévén

eleme Volta késbbi bámulatot gerjeszt tanulmányának. Volta t. i. nem
állott itt meg, hanem éles esze azzal foglalkozott, miként lehetne ersbi-

teni a' galvanicus ert. Tanulmányainak eredménye, az u. n. Volta osz-

lopa volt, melyly nem egyéb, mint a' fennemlitett alapkísérlet elemeinek

sokszorosítása. Ezen nagyfontosságú készületnek, — melyly által a'

physicai tudományok egészen uj alakot nyertek, — három eleme van
;

két fém, rendszerint réz és horgany, és egy nedves kerek lap, posztóból

vagy táblapapirból. A' horgany- és rézlapok összeragasztatnak 's minden
ilylj^ ketts lap közé, viz vagy konyhasóolvadékkal nedvesített posztólapok

tétetnek. A' villanygerjesztó er által a' horgany tevleges (posítiv) a'

réz tagadólagos (negatív) villanyosságot nyer. A' nedves posztókarikák

csupán villanyvezetül szolgálnak. Az ekként következetes rendben egy-

másra rakott korongokat három vegrud közé teszik némelylyek; mások,

kivált ha a' korongok nagyobbak, vizirányosan rakják egymás mellé, ugy
hogy ekként fekv oszlop áll elé. Az oszlop végeit pólusoknak hívják , és

pedig a' felst, hol rendszerint a' horganylap van tevleges, az alsót hol

a' rézlap van tagadólagos póir.snak. Mind a' két pólusnak jellemz saját-

ságai vannak. Ha ezen két pólust érczdrót által összekötjük, ez által zárt

oszlop áll el, melylyet^a/fawícws/áwcswaA; is neveznek. Külsleg tekintve

az oszlop teljes nyugalomban látszik lenni, de bensleg, mint a' nagy
természet teremt keblében, szakadatlan munkásság uralkodik. Az oszlop

mind két pólusán ugyanis folytonos villanyosság fejlik ki, 's a' vezet
minden pontján újra egyesül a' villanycr, melylyaz oszlopban kétnemüre
oszlott fel. Ha már ezen összefüggést megszakasztjuk , akkor a' villany-^

vezetk egyike tevleges, másika tagadólagos villanynyal lesz töltve, 's ha
egymáshoz közelítjük ket , szakadatlan szikrafolyamot látunk egyik

drótból a' másikba átmenni. Mennél nagyobb számúak 's felületek az
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érczlemezek 's különööen mennél czélirányosabban van elkészítve a' köz-

vetít, annál nagyobb hatással bir Volta oszlopa. Egy jóforma oszlop

elállítására legalább ötven, 2—3 négyszög hüvelyknyi felület lemezpár

kívántatik. Legnagyobb az, melylyet Children készített a' londoni királyi

társaságnak. Áll ez 2000 lemezpárból, melylyek mindenikének felülete 32

négyszöghüvelyk, ugy hogy az egész készület felülete 128,000 négyszög

hüvelyket tesz. Az ezen készület által nyert eredmények, csudával hatá-

rozódnak. Egyébiránt Volta oszloptelepe sok alkalmatlansággal bir.

Azonkívül hogy a' korongok egymásra nehezkedése által, a' lemezek közt

lev sós vagy savanyas olvadék, melyly itt olyly nagy szerepet játszik,

id eltt kinyomódik, 's így az oszlop kiszárad, magok az érczlemezek

vegytani változásoknak vannak kitéve 's így ezen készület lassankint

elveszti hatását 's csak tetemes fáradsággal lehet azt ismét használhatóvá

tenni. Ezen oszlopnak tehát most csak históriai érdeke van. A' nedves

oszlop alkalmatlanságainak kikerülésére, u.n. száraz oszlopok állíttattak

fel. Ilylyet de Luc hozott els létre 1810. , de késbb különösen Zamboni

(1814.) ki azzal legtöbbet foglalkozott, honnan azt rendszerint Zamhoni-
oszlopának nevezik. Ezen tudós legnagyobb érdeme egy igen mozgékony
inga (pendulum) feltalálása, melyly két ilyly egymás mellé állított oszlop

ellenkez pólusai közt szakadatlan mozgásban van. Innen ezen készületet

f)iUan}/os perpefíium mobile-nek nevezik. Criiikshank teknökészülete, 's az

u. n. pohárkészület, alkalmatlanok 's csekély hatásúak. Mindezeknél czél-

irányosabb 's erösebb, Wollaston i^illanytelepe, melylyben a' folyadék,

elkülönzött edényekben van. Mindenik edényben van egy horganylemez,

melyly körül egy rézlemez tekeredik, a' nélkül, hogy a' két lemez egy-

máíst érintené. Mindenik horganylemez, rézdrót által a' következ edény

rézlemezével van öszszeköttetve. Mindezen lemezpárok, egy farudacskára

vannak megersítve, melylynél fogva azokat a' folyadékból ki, vagy abba

belé lehet tenni. Ezen készület elsségei abban álnak, hogy annak elemei

állandóbbak, különösen a' folyadék nagyobb menynyisége miatt az egyes

edényekben , továbbá hogy az érczlemezek elrendezése kedvezbb a'

sikerre nézve. Hare nagy horgany és rézlemezeket csigaképleg tekert

össze, 's az így elálló hézagot töltötte meg a' folyadékkal. Ezen készület

igen nagy meleget fejt ki, honnan az hérgerjesztnek (Hare calorimotora

vagy detiagratora) neveztetik. Az eddig elszámlált vlUanytelepeknek

legnagyobb hibája az, hogy erejök hirtelen alább száll 's Így a' iiasonlltó

kísérletek pontosságát leíietlenné teszi. Ez adott alkalmat az állandó vagy

imltozhatlan telepek feltalálására, mi Becquerel érdeme. Az ö elvei szerint

kéíízitette Danteii 183G-ban villanytelepét, melylynek egyes eleme követ-

kezend : egy nagy üvegpohárban van egy alól felül nyitott rézhenger,

melyly a' pohár falaitól bizonyos távolságra van. A' rézhenger közepében,

egy durva és sürü vászonból készült zsacskó van, melyly csak felül nyitott.

Ezen zsacskóban van egy vastag horganylemez, melyly ellegesen kénes-

vel van bevonva, llylven elemeket több vagy kevesebb szánunal h'hot

egyinissal összeköttetésbe hozni. Ha most ezen teU'pet numkásságba

akarjuk hozni a' Zí^íicskíiba , eh'gitett kénsavas horg-éleg-olviulékot.

's a' küls fal és üvegedény közé hasonló kénsavas ré/.-eh'g olva-

dékot öntünk. Minthogy ezen utolsóból a' réz a' rézedény tálaira ülep-



Galvanismus. 651

szik, hogy az olvadék szükséges minsége ne csorbuljon , a' rézhenger

's üveg közt egy lyukacsos tartóban rézgáliczdarabok vannak, folytonos

érintkezésben az olvadékkal. Pár perez alatt, az olvadékok közlekedése a'

vászonfalon keresztül megtörténvén, a' tünemények a' legnagyobb sza-

bályszerséggel 's állandó hatályossággal történnek. Minden horganylemez

öszve van egy drót által kötve a' következ elem rézhengerével. —
Vegytani szétbontásokra 's olvasztási kísérletekre , rendkívüli ervel bir

Grove állandó villanytelepe, melylynek a' hires Schönbein sok szép ered-

ményeket köszön. Ezen telep horganyból és platinából készül 's rendsze-

rint öt elembl áll, melylyek egy faládában állnak. Közelebbi leírását a'

hely nem engedi. — Noha ezen telep erejére nézve a' régi óriási készü-

leteket mind túlhaladja , annak közhasznúvá tételét a' platina drága-

sága igen akadályoztatja, 's ezen okból, minden villanytelepek közt legna-

gyobb használhatóságot vivott ki magának Bunsen állandó horgany-szén

telepe, melylyben t. i. a' platina, szén által van pótolva, melyly mint már
azeltt is tudva volt, a' legersebb tagadólagos ingerlk egyike. A' leg-

újabb, de eddig még kevésbbé használt oszlop, Grove gzoszlopa, me\y\y-

nek elemei élenygöz, könenygz és platina. A' vele Faraday és Schönbein

által tett érdekes kísérletekbl kiviláglik , hogy ez a' többi villanyos

lánczok munkálataival bir. — Ezek a' legfontosabb Volta — vagy hydro-

electricus oszlopok. Mindezen oszlopok tüneményeinek theoriáját még sok

homály fedi. Az ujabb idkben gyzött a' vegytani theoria, melyly szerint

a' villanyosságok egymástóli elválasztása a' villanytelepben, a' sós vagy
savanyu olvadékok hatásától függ a' horganyra, a' réz csak vezetnöki

szerepet játszván. Azonban Fechner számos kísérletei szerint, sokkal

természetesebb a' villanyfolyam gerjesztését a' különböz testek galva-

nicus viszonyára vinni viszsza. Mindenik theóriának vannak baráti. —
A' Volta oszloppal tett kísérletek eredményei, a' természeti tudományokra
nézve, felette fontosok és nagy érdeküek. A' galvanicus folyam épen ugy
mint a' dörzsvillany meleget, világosságot és delejességet (magnetismust)

hoz el. Mi physicai munkálatait illeti , ha a' két pólust öszszeköt

villanyhordókat (Rhéophor) bizonyos távolságra tartjuk egymástól, fényes

szikrák folytonos kifejlését látjuk. Ha a' fonalak platinából készültek, a'

szikrák fejérek és színtelenek ; ha rézbl készültek, a' szikrák kékek vagy
zöldellk, ezen érez bizonyos része az égés által elrepülvén. Ha a' villany-

hordók hegyeire ersen elmészített (calcinált) széndarabkákat alkalma-

zunk, olyly ragyogó fény világ áll el, melylyet csak a' napéval lehet

összehasonlítani , szabad 1 'vegben a' szén elég 's mint szénsav elrepül,

zárt edénybe ez nem törtéi; ik, de belalkatí'ban nagy változáson megy a'

szén által. Ha ezen kísérletre 30—50 elemnyi láncz használtatik, a' szén-

hegyeket meglehets távolságra lehet tartani egymástól, 's így az izzó 's

egyik sarktól a' másikhoz repül szénrészecskék által egy szemvakító

pompás fényiv áll el. Ezen érdekes kísérlet H. Davy találmánya. A'
tevleges villanyhordó mindig több fényt *s magasb hfokot fejt ki mint

a' tagadólagos. A' két pólus közti kör mindig fényl, honnan azon kör

villanyivnek neveztetik. A' hév, melyly ezen tüneményt kiséri a' legna-

gyobb, melylyet csak gondolni lehet. A' melegnek legellentállóbb testek,

vagy azonnal felolvadnak, vagy elrepülnek. A' voltaoszlopnak pyhsicai
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mM«/cá/«7íT?Vó/ szólván, meg kell itt enilitenünk azon tüneményeket, melylyek
elállnak a' villanytblyam hatásából a' deléjtöre. Ezeket Oersted fedezte

tel 1820-ban. Nagy fontosságoknál fogva, azok külön czikkben adatnak
elö. (L. Villany-delcjesség). — A' villanyfolyam vegytani munkálatai

felette nagy fontosságúak. Ezek leginkább szétbontásokból állnak, mely-
lyeket most electroUzálásoknsik neveznek. Az ekként szétbontható testek

Faraday után electrolytheknek neveztetnek, 's ide tartoznak a' két elem-

bl álló testek, milylyek a' viz, a' sósav, ólomhalvag 'stb. A' voltaoszlop

legnevezetesebb munkálatainak egyike a' viz szétbontása. A' viz sok ideig

ug)'^ tekintetett mint elem. Carlisle és Nicholson ezen .századelején (1800)

bonták azt szét az oszlop által , 's ez volt ennek els 's legfontosb vegy-

tani munkálata. Ha egy üveg edény fenekén keresztül két arany- vagy
platinasodronyt vezetünk, bizonyos távolságra egymástól, 's mindenikére

vizzel töltött, szk de magas üvegliarangocskákat boritunk, a' mint ezeket

a' láncz pólusaival összeköttetésbe hozzuk, azonnal bven fejlenek ki a'

gázbuborékok 's egyik harangban a' tevleges pólussal összekötött sodrony

hegyérl tiszta éleny, (oxygeu) másikban köneny (hydrogen) fejlik ki.

A' viz villany vezet tehetsége igen nevekedik az által, ha belé kevés

savanyát,— rendszerint kénsavanyat — öntünk. Ezen két gáz egyébiránt

épen azon arányban fejldik ki, mint milylyenben a' viz alkatrészeit

teszik, ugy hogy ha egymással ismét összeköttetnek, viz áll elö. Ezen
nevezetes jelenetnek Grotthus:^ kielégit magyarázatát adá. Alig van

olyly nagy vegytani rokonság a' testek közt , melylyet ers volta-oszlop

által meg ne lehetne semmisíteni. Kivivta ezt eléggé H. Dary 1807-ben

felfedezése által, melyly uj korszakot nyitott a' tudománynak. Mindaddig
az égvényeket (alkáli) egyszer testeknek tartották. Ezen hires chemicus

agyában villant meg azon szerencsés eszme, hogy azokat, ers volta-

oszlop munkálatának tegye ki. Ezen kezelés által az alkálik és földek, az

elegek (oxydumok) sorába estek. Mint minden szétbontásoknál, ugy ezen

esetben is az éleny a' tevleges sarkhoz vonul, az érez pedig apró golyók-

ban a' tagadólagos sarknál jelenik meg. A' vegytan 's villanyosság tüne-

ményei közti rokonságok, magok egy tudománytképeznek, melyly r<//««í/-

vegytann9.k. (electrochemia) neveztetik 's n\elyly tényekben gazdag, de a'

melylynek még gyenge alapn thcoriája van. Dacyés Berzelius, itt legtöbb

érdemet gyjtöttek. A' volta-oszlop élettani hatása nem kevéssé meglep
's bámulást gerjeszt. Ha az oszlop két pólusához nyúlunk kezeinkkel,

melylyeket jobb vezetés végett elre megnedvesitettünk, — legjobban

sósvizzel, — rántódással párosult ütést érzünk, melyly annál nagyobb,

mennél több lemezpárból áll az oszlop. 80—100 párból álló oszlop ütése

igen érzékeny. lUtter kísérletei szerint, a' tevleges villanyosság az élet

mködéseit felingerii, a' tagadólagos meggy engiti. Az tér érintésbe

hozatván a' tevleges pólussal, ert nyer, ellenkez esetben meggyengül.

Az els esetben az állati melegség nevekedik, a' másikban hidegérzés áll

el. A' .szetn tevlegesen villanyozva a' tárgyakat nagyobbaknak, vilá-

gosabbaknak 'a vereseknek látja ; kisebbeknek , kékellknek 's kevésbé

világosaknakellenben, ha tagach'dagos folyamnak van kitéve. A' tevleges

pólusnak savanyu, a' tagadólagosnak égvéiiyes kesernyés ize van 'stb. A'

galvanieus folyamnak nagy hatása van, az r[nn megölt állatok idegeire.
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Egyszer galvanicus lánczczal, most megölt madarakat repkedésre, hala-

kat meghajlásra 's uszószárnyaik mozgatására lehet ingerelni. Minden
állatok közt legkevesebb galvanicus ingerlékenységet mutatnak halak után
a' madarak, az emberek nagyobbat mint a' legtöbb emlösek, legnagyobbat
a' hüllk, kivált a' békák és közönséges teknyczök. Ha friss marhanyelvet
vasszöggel asztalhoz szögezünk,'s egy voltaoszlop lánczával összefogjuk, a'

nyelv olyly ers rángódásba j, hogy a' szöget kirántja az asztalból. Már
csak egyszer lánczczal is villámszerjelenetet lehet a' szemekben elidézni.

Ritter és mások számtalan élettani kisérleteket tettek azzal. Tetszholt

vagy elájult állatokat galvanicus láncz által ismét életre lehet hozni. Leg-
nagyobbszer kisérleteket tett hullákon dr. Ure András Londonban. Egy
gyilkos holtteste egy órával a' felakasztás után levétetett az akasztófáról.

Ure egyik lábpolust a' sarkba tett metszésbe tévén, 's a' másikat a' szem-
gödörfeletti ideggel— melyly az arcz mozgásaiban fszerepet visz, hozván
érintkezésbe, azonnal minden képzelhet szenvedelmek mutatkoztak az

arczon. A' villanytések nevekedésével, borzasztó arczvonaglások álltak

el. Dhösség, ijedség, kétségbeesés, szorongás és borzasztó nevetés,

egymást felváltva tntek fel az arczon, ugy hogy sok nézk eliszonyodva

eltávoztak, mások megbetegedtek 's egy közlök el is ájult. Ha a' hulla

térdj ét elre meghajtották, ellenállhatlan ervel nyújtotta ki az magát,
ha a' megmeztelenített arczideg helyett a' gerinczvel érintetett meg. Ha
a' gerinczvel 's a' csip-ideg érintettek meg a' pólusokkal azon pilla-

natban, minden izmok kemény hidegrázáshoz hasonló, ers, görcsös moz-
gásai álltak el, 's ha egyik pólus a' rekeszizom nagy fejével, másik a'

nyakszirtben a' rekeszizom-ideggel hozatott érintkezésbe , mély és n&gy
erködést mutató lehelés állott be. A' galvanismus hatását az életmves
részekre, szinte többen megkísértették. Brugnatelli annak a' vérre, tejre

és epére való befolyását kisértette meg. Kísérletek tétettek annak kipuha-
tolására is, micsoda befolyása van a' galvanismusnak a' növényekre 's

növényzet tüneményeire. Giulio Turinban a' Mimosa sensitiva és pudica
életteljes ágait tévén ki, a' galvanicus folyam hatásának , ezek összezá-

ródtak, mint mikor ujakkal érintetnek. Carmois és Bertholon a' negativ

villanyosság hatását mutatták meg a' csirádzásra. Több tudósok azt

állítják, hogy a' villanyzott gyümölcsök izletesebbek 's hamarább meg-
érnek ; hogy a' villanyosság a' növényi szinek megjelenését sietteti, és

azoknak több ert, több ragyogást kölcsönöz. Ebben a' tekintetben senki
olyly meglep tapasztalatokat nem gyjtött mint Becquerel, ki megmu-
tatta, hogy a' negativ villanyosság a' magvak csírázásaira kedvez hatást
gyakorol, de csak akkor , ha ezen hatás gyenge, mert ha ers, akkor
hatása életmbontó. — A' galvanismus hatását az idegekre soknemü
tapasztalatok kétségkivülvalóvá tevén , tapasztalatok tétettek azzal,

különnem idegnyavalyák gyógyításában is, több jeles orvosok és termé-
szetvizsgálók, mint Mageudie, Humboldt, Marianini , Becquerel, Breschet,
Wilson 's mások által. Kastner életmüves szétbontásokra, mint hólyag-
kövek, köszvényes gümk 's t. eíF. feloszlatására is ajánlotta azt. Ezen
orvosi czélokra többféle készületek ajánltattak. Legczélirányosabbak :

Bunsen láncza és Neeff villanykereke. Ezen utolsó által, a' testen átveze-

tett villanyfolyamot hírtelen szét lehet szakasztani 's ismét meguntani,mi
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által annak hatása az idegekre rendkívül növekszik. Azonban ezen már
több mint tólsízázad óta soknemü alakban végbevitt kisérletek daczára is,

mindeddig a' galvanismus hatását a' beteg idegekre nem ismerjük 's csak

bizonytalan alapokon nyugvó eredményeket mutathatunk fel. líogya'gal-

vanicus villamiolyamnak nagy hatásának ]-:ell lenni az idegek életére, azt

kétségbe vonni nem lehet, de miképen'smilyly esetekben kelljen azt, siker-

rel alkalmazni, az még eddig azon titkok sorába tartozik, melylyeknek felfe-

dezése az emberi genius számára van a' természet urától fentartva.— A.B.P.
<jiaiv aiiuiiieter v. Galvanoscop. így neveztetik azon mszer, melyly

a' galvanicus folyamok észrevételét 's megmérését eszközli. Ezen mszer
fontossága felette nagy, mivel csalhatlanul fel lehet általa fedezni a' villa-

nyosság jelenlétét ott is, hol azt különben senki fel nem fedezte volna.

Az els galvanométert vagy multiplicatort , mindjárt Oersted nagy fel-

fedezése után hálái professor Scliweigger találta fel. Ugyanazon idben
(1820.) , 's amattól egészen függetlenül , hasonló felfedezéshez jutott

Poggendorff. Az els készület viaszkkal bevont vagy selyemfonallal sürün

körültekert rézsodronyból állt, melyly egy üveg vagy fikorongocskára

többszörösen volt feltekergetve. Egy a' sodronytekervény alatti közöcskén

keresztül vezettetik egy mágnest, melyly selyemgubószálacskára van
felfüggesztve. Természetes hogy mennél több tekervény futja körül a'

mágnestt, annál nagyobb siker áll el. Ha most ezen sodronytekervény

ugy helyeztetik, iiogy lapja a' mágnest délvonalával összeessék, 'ö a'

sodrony két vége a' galvanicus lánczczal összeköttetésbe tétetik, a'

mágnest azonnal eltér a' délvonaltól, és pedig annál ersebben, mennél
nagyobbá' villanyfolyam. A' sokszorozó többféle módosításokon ment által:

Raschig, Yelin, llare, Faraday 's mások többféle alakokat adtak annak, a'

nélkül hogy lényeges tulajdonsága valamit változott volna. Nagyobb
érzékenységet adott annak Nobili , egy t helyett kettnek alkalmazása

által, mivel igy a' földi deléjesség hatása meg van akadályozva. Ezen
készületben a' mágnestök , melylyeknek tökéletes hasonlatossággal kell

birniok, ugy vannak helyezve, hogy pólusaik ellenkez irányban legyenek

's egyike a' tekervényeken kivül, másika bell függjön. A' fels t egy
360 fokra osztott karikán mutatja az eltérés fokát. — Ezt a' készületet

is sokan jobbítani igyekeztek, Becquerel hároiw, Lebaillif é» Schweigger

négy t alkalmazása által, de kevés sikerrel. Mindezen javítások esak a'

készület bels és küls ahikjának változtatása körül forognak. Figyelmet

érdemelnek Marianint, Rilchie és Fechner módositá&ai. Dr. Neef u. n.

közönséges sokszorozója , melylyet Stuttgartban a' természetvizsgálók

gylésen mutatott el, igen összetett 's ennélfogva kevéssé használható.

Egészen uj készületet mutatott be Nerrander Helsingforsból, Bomd)an a'

német természetvizsgálók gylésén 1835., melyly czélirányos szerkezé-

sénél fogva tetszéssel íogadtatott. Ezen készületet — melylyet Tangen-
tenboussole-nak nevezett, Lenz, még inkább pedig Pouillt't tökéletesítette.

Miként kelljen mindezen készületeket használni a' villanyfolyam erejének

megmérésére, azt, tül)bf('le alapos vizsijáhuliísok 's fáraiíságos kísérletek

által igyekeztek tis/tába hozni a' természt-ttudósok , kik között hainli,

ülim, Fechner, Lenz, Poggendur/f és Petrtna különÖB enditést érde-

melnek. - A. B. r.
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Oavazzi (Alessandro, páter.J. Azok között, kik a' pápaságot és a'

kath. hierarchiát az ujabb korban Olaszország szabadsága- 's független-

ségéve öszsze nem férhetnek tartják, szellem, tudományosság 's szó-

noki tehetség által különösen kitnik G. Szül. 1801-ben Bolognában.

16 éves korában már sz. Barnabás rendének clerici regulares-ei közé

lépett. Késbb a' rhetorika tanára lett Nápolyban , hol nemcsak a' szó-

noklat elmélete által tnt ki, hanem ebben a' nápolyi fváros 's utóbb

Olaszország legtöbb fvárosainak hitszónoki székein gyakorlati ügyes-

ségét is tanusitá. Nézetei ugyan nem felelének meg Gergely pápa Ízlésé-

nek, de ez ovakodék a' népszer missionarius útjába akadályokat gördí-

teni. — IX. Fiús megválasztatása az olasz papság szabadelmü és felvilá-

gosult részének szabadabb mködési tért engedett. A' pápai uj politika

pártolóinak els sorában volt G. is. — A' politikai küzdtéren akkor tnt
fel elször, midn a' majlandi fölkelés hire Rómába ért 's áz osztrákok

legyzetése ünnepeltetek. Az egyetem tanulói vállukra emelek az ékesen

szóló papot , a' pantheon szónoki székére vivék 's felszóliták , hogy a'

Majlandban elhullott hazafiak felett halotti beszédet tartson. A' szónok

elragadólag teljesité feladatát 's azonnal egész Itália szabadságának hir-

detje lett. Kámzsájára tzé a' háromszín keresztet 's e' jelt hordozá az

egész hadjárat alatt s ezt hordja még ma is mellén. A' Colosseumban

hetekig szónokolt a' polgárok tömegeihez, kik ez óriási épületben öszsze-

gyülekezének, melyly középpontja volt valamenynyi hazafiúi mozgalmak-

nak. A' pápa pártolá a' nemzeti er fölébresztésére intézett törekvéseit,

reáruházván a' fkápláni hivatalt a' seregben, melyly ekkor önkénytesek-

böl 's a' nemzetrség szervezése által alakult. E' minségben indult el

16,000 emberrel Rómából 's midn az egyházi állam határain parancsot

kaptak volna az elremenetelre , az szónoklata szerzé meg a' seregnek

a' munitiót, ruházatot, élelmi szereket, lovakat 's minden hadiszereket.

O volt az egész keresztes had Remete Pétere, éltet lelke az egész föl-

kelésnek. Velenczében napokig szónoklott a' sz. Márk-téren öszszesereg-

lett ezerekhez 's a' velenczei állami kincstárt önkénytes adakozásokkal

tölte, miket ellenállhatlan szavai csalának el. A' hölgyek oda vetek gy-
riket 's karpereczeiket és a' halászok nejei, kik egyéb drágaságot nem
birának , oda áldozák nagy ezüst hajtiket. Midn a' római osztály

parancsot kapott a' viszszavonulásra , arra inté a' népet Florenczben,

hogy a' szabadság ügyérl le ne mondjon. A' nagyherczeg parancsot

adott G. erszakos eltávolítására Toscanából. Ez Genuába menekült. De
midn aug. 8-kán 1848 Bolognában nyílt fölkelés támadt volna a' pápa
ellen 's ideigl. kormány alakult , G. viszszahivatott , hogy az elégületlen-

séget a' legatiókban csillapítsa. Viszszaérkezése diadalmenet volt 's

jelenléte elég arra, hogy a' rend helyre álljon. — Midn Ziicchi tábornok

Rómából oda érkezek, hogy a' bolognai seregek vezérletét átvegye, ez többi

között arra is megbízatott , hogy Gcwazzi~t fogja el. Ugy történt ; 's G.

titkon ers kiséret alatt a' városból kiküldetek , hogy a' Cornetóba, az

egyházi börtön egy nemébe , zárassék ; de midn G. Víterbóba ért , az

egész város fölkelt t megszabadítandó, ugy hogy IX. Pius tanácsosnak

látá , t szabadon bocsátani. A' pápa szökése , a' köztársasági kormány

alakulása 's a' római alkotmányzó gylés egybehivása után ; G. ^l.Qbb^^ni



656 Geológia.

fkápláni liivatalában megerösittetett 's a' í'rancziák közelg ostroma
elleni készületeit czélszerü katonai kórhazak alakításával kezdó me». A'
legelkelbb hölgyek sorából , melylynek élén lielyiojoso herczegn,
Palavicini grófn 's Pisacani marquisn állottak, egyletet alakított a'

sebesültek ápolására. Az egész harcz alatt ügvclt fel a' kórházakra.

Róma bevétele után üiuiinot tábornoktól szabad menetet nyervén, aka-
dály nélkül hagyhatá el az országot. Londonba ment , hol csendes elvo-

uultságban él, leczkék adásával keresve kenyerét. Csak a' leo"ujabb

idkben, midn a' hierarchia behozatala olyly nagy elégületlenséget oko-
zott az angol népben, lépett fel ismét nyilvánosan, 's hatalmasan szóra

szónoki villámait a' pápaság, a' papi ntlenség 'stb. .ellen, 's nao-v részben
mondhatni, hogy dacui-z-i egyike a' római egyház és tanai legveszélyesb

elleneinek az ujabb idkben. — a.

Geológia , (FöldtanJ a' földgömb természethistoriája, vagyis azon
tudomány , melyly a' földgömb küls héjának alkatrészeit, azok alakját 's

fokonkénti átváltozásait , és végre a' föld felületén elforduló soknem
tüneményeket adja el. A' földtan az eltt igen szk korlátok közt for-

gott. Némelylyek a' föld , st az egész világegyetem eredetét puhatoló

elméletek 's találgatások öszvegét , mások az érczfekvetek ismeretérl

szóló tudományt értették az alatt. Mióta azonban a' föld rétegei közt

talált életmüves testek maradványai 's ezeknek a' most él növények- 's

állatokkali öszvehasonlitása a' természetvizsgálók figyelmét nagyobb
igénybe .vette, 's mióta a' naponként nagyobb érdeket nyújtó vizsgálatok,

roppant tömegét gyjtik öszsze a' legfontosb eredményekhez vezet
tényeknek , azóta a' földtan a' tudományok közt , csaknem a' legfényesb

polczot vívta ki magának, melyly nem csak a' szaktudósnak szerez uj

meg uj örömet, hanem naponként nagyobb hasznot áraszt a' társaságos

életre, 's a' legdúsabb lelki táplálatot nyújtja mindennek, ki a' minden-
napiság hínárjából kiemelkedve , magasb becs élvezetek után sóvárog.

A' földtan a' természet mindhárom országát 's általában véve minden
természeti tudományokat igénybe vévén az általa felfedezett tények'

támogatására, ugy lehet azt tekinteni, mint minden tudományok virágát,

melyly ennélfogva alapos tudományt, íáradhatlan szorgalmat és soknem
ismereteket kíván. — A' német tudósok megkülönböztetik Werner után

a' geognosiál a yeologiától. Amaz alatt a' fild héját képz anyagok,

különféle érez-, k- és sziklanemek rendezetének 's természetének isme-

retét; ez alatt pedig a' föld képzdésének 's lassankénti kifejldésének

történetét értik. A' földtan azon részét , melyly a' föld eredetérl szól,

geogoniának vagy geogeniána,k is nevezik. Mind ezen megkülönböztetések

azonban feleslegesek , miután ezen tudományok a' geológiában mind

benfoglaltatnak. — A' fiUdtan tárgya nem lehet egyéb, mint már feljebb

is mon(l(')k, mint a' földgömb kérgének jelen szerkezete 's azon változá-

soknak eladása, melylyeken az a' megelz korszakokban átment. A'

föld belrétegeinek természetét, legfeljebb csak gyanitólag határozhatjuk

meg. Azon sziklanemeknek felszámlálása, melylyekbl a' földkéreg áll,

csak azoknak nyújthatván élvezetet, kik a' fiiMtant szoros tudományos
alakjában kíváiijáU megisnícrni, itt bízvást elmaradhat. B utasítást

találhatni e' tekintctlx-n Lconluinl tanár numkájíibiui : l'/niriiklcristik der
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Felsarten. (3 Bánde. Heidelb. 1823.) A' föld- és világegyetem, eredete,

eleitl fogva igen érdekes kérdés levén , számtalaa cosmo- és geogoniai

rendszerek koholtattak ki a' természet ezen nagy titkának megfejtésére,

raelylyek azonban mint a' merész és túlcsapongó képzelgések teremtmé-

nyei figyelmet legfeljebb históriai tekintetben érdemelnek. A' régi nem-

zetek mindnyájának, az indusoknak, sinaiaknak, persáknak, egyiptomi-

aknak, zsidóknak 's északi népeknek, saját cosmogoniájok volL A'

figyel 's gondolkozó emberek figyelmét ugyanis nem kerülheté ki ,
g.'

leo-régibb idk óta, az, hogy a' föld héjának soknemü változásokon kd"-

lett átmennie. 'S igy keletkeztek egymásután , a' föld 's világ elöállásá-

róli soknemü elméletek. Már IJchtenberg , ki a' képzeletnek ezen idétlem

szüleményeit nevetség tárgyává tette, több mint ötven különféle rend-

szert hoz fel , 's azóta már számos uj theoriák tntek fel , melylyeknek

egy része nagyhir tudósoktól származott. Mind ezek közt talán a' leg-

képtelenebbnek szerzje Kepler János, legnagyobb mathematikus és csil-

lagász a' világon, ki 1619-ben egész komolysággal azt igyekezett meg-

mutatni 's bebizonyítani, hogy a' földgömb egy roppant állat, melyly

száján és orrán, a' tzokádó hegyek nyilasain, lehelli ki a' szélvészeket.

Ezen eszmét, melylyhez már hasonlót nyilvánítottak Plató és a' stoicusok,

többen elfogadták Kepler után , azt állítván , hogy a' föld élettehetségek-

kel, ösztönnel és akarattal, lehel, áthasonlitó 's elválasztó életmüvekkel

bir;hogy az érczerek nem egyebek fémes salakoknál, 's a' fémek rothadás

és nyavalya termékei. Ezen álmodozásokat elmésen védte , még ezen szá-

zad els évtizedeiben Patrin franczia tudós. Egyébiránt a' földtanászok

már eleitl fogva majd a' víznek, majd a' tznek tulajdoniták a' fsze-

repet a' föld elállásában , a' nélkül , hogy a' földkéregnek lassankénti

kifejldésére tekintettel lettek volna, ugy, hogy ezen véleménynél fogva

két osztálya állott el a' földtanászoknak , t. i. a' neptunisták és vulka-

nisták. De a' fkérdés az ujabb idkben a' körül forogván , miként állot-

tak el az u. n. shegyek 's nevezetesen a' gránit , tz-e vagy viz által,

két hires tudóst lehet , mint az ekként kifejlett két egymással homlok-

egyenest ellenkez rendszer képviselit megnevezni : 11 ernert , az ujabb

mineralogla alapitóját, (l.Freibergi hámjász^-akademiát) és Hutton Jánost.

Werner szerint a' föld eredetileg , vizes folyós tömegbl állott , melylybl

különböz idszakokban ülepedtek le a' különböz hegyfajok, nem vévén

ki a' bazaltot 's gránitot sem. Wernernek, a' köztiszteletben álló freibergi

tanárnak egyszer theoriája , majdnem közönséges elterjedésben részesült

nagyszámú tanítványi által, midn Hutton Edinburghban, számos és

tagadhatatlan tényekkel vívta ki, hogy a föld kérgén szemlélhet válto-

zásokat vulkanikus erknek kell tulajdonltnl, 's hogy annak alkatrészei

eredetileg vízben feloldozva nem lehettek. Werticr nagy érdemeket szer-

zett magának az által , hogy az érczcsoportozatok egymáshozi állandó

viszonyait 's a' sziklafajok' szabályos rendezetét kimutatta és azokat osz-

tályozta, valamint Hutton az által, hogy a' bazalt 's más lépcszetes

(trapp) sziklák, és igen hihetleg a' gránitnak is tzi eredetét kivívta.

Hutton theor'ii^Si, melylyet Playfair ta.náv nagy tudoniánynyal oltalma-

zott; többek, különösen Murray, Kirucan, Delw 's mások által keményen

ostromoltatott. Werner tanítványai 's ezek közt a' nagyhir Buch Lipót

Uj k. hm. Tár. UL ht, ^%
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'a Humboldt Sirndor sikerrel harczoltak a' vulkanisták ellen, kik közt

különösen kitnt Breisla h\ híres raousai tanár. Ezen gyakran heves vitat-

kozások folytában, kétscgkivül val(')vá lett az , hogysem Werner , sem
Hutton theoriája nem képes minden tünemények kielégit kimagyarázá-

sára, 's igy az uj iskola a' tények további fáradhatlan gyjtésére és a'

vizsgálatok lelkiismeretes kezelésére volt utasítva. Midn igy a' fold el-
állásának theoriájávali foglalkozások darab idre felfüggesztettek, a' föld-

tan egyszerre más fordulatot vn , Wílliam Sinilhnek, egy angol bányász-

hivatalnoknak fontos felfedezése által (1790). Ezen mély elméj férfiú t.i.

hivatalos utazgatásai közt, azon meggyzdéshez jutott, hogy a' föld-

rétegek közt létez életmüves maradványok, nem történetesen szórvák el

azok közt, hanem hogy bizonyos rétegek közt, csak bizonyos állat- és

növényformák fordulnak el, 's hogy ekként ezeknek létele, mindig és

mindenütt a' rétegek ugyanazonságának tagadhatlan bizonyságai. Ezen
felette termékeny felfedezés által, egy egészen uj tudománynak, az u. n.

ösléntita7inak (Palaeontologia), vagy köoüleltiidománynak alapja vettetett

meg , melyly a' halhatatlan Curier fáradhatlan vizsgálódásai és pontos

meghatárzásai által a' tökély magas polczára emelkedett. Ezen nagynev
boncz- és állattanár*, az ásványcsontokról irt örök becs munkájában
(Recherches sur les ossemens fossües. Paris 1834. tiz kötet 8-adrét, két

4-edr. kötet réztáblával), nagyszánui állatok maradványit ismerteté meg
velünk, mellyek a' föld szinén többé nem léteznek, de a' melylyeknek

csontmaradványait bámulatos ügyességgel öszszerakta 's meghatározta,

ugy hogy igy a' fold rétegei közt felfedezett életmüves maradványokból

következtetést lehet húzni, a' föld rétegeinek viszonylagos régiségére.

Az ekként életbeléptetett hasonlító állat- és ásványtan , a' legdúsabb

eredmény volt a' földtanra nézve , melylyet Curier nyomain , több hires

természetvizsgálók, mint Brogniart Sándor, Goldfusz , Lamarck , Marcel

de Serres , Conyhare, Deshayes, Brorchi, Parkinson , Mantell, Bnckland,

Catullo, Sternherg és mások, nagy sikerrel miveltek. Az uj életre fejldött

földtan nem a' képzelet csábító képeivel foglalkozott többé, hanem a'

tudomány szoros kiváiuitainak megfelel utón haladván elre , az utolsó

négy évtizedben , olyly elmenetelekbea részesült, hogy kivévén a' csil-

lagászatot, egy tudomány sem dicsekhetik olyly kevés id alatt, anynyi

sok uj , minden várakozást túlhaladó 's olyly sok elfogult véleményeket

megsemmisít tényekkel, mint a' földtan. - Ila már a' tudomány jelen

állásának megfelel essznu't akarunk felállitanl a' föld elállásárórs kikép-

zdéséröl, tekintetbe kell vennünk mind azon soknemü felfedezéseket 's

tapasztalatokat, melylyeket az svilági állat- és növénytan nyújt, a' fold-

rétegekhezi viszonyaiban, 's ezen az utón, a' föld störténetében, egész

addig fel lehet emelkedni , midn a' fidil igen valószínleg , nem volt

egyéb egy roppant g(izgolyónál, melyly a' lassankénti öszszesrdés ;iltal

tzbe jött, 's melyly a' fokonkénti kihlés által nyerte jelen állapotát.

Mogy a' fold belsejében jelennen is magasb fokú hség uralkodik mint

felszínén ; azt többek közt a' tzokádó begyek 's hévforrások is kivívják.

Az ujabb idkben tett tudonuinvos vizsgiíh'Hhisok , kétí-égklvl valóvíi

teszik azt, bogy ezen hség a' f()ld középpontja lelt- unilig magiiab tokra

emelkedik, Már Con/ífi* igon érdekes értekezést irt 1827-bou i\ tlihl hév-
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mérsékletérl , de legnagyobb fontosságúak e' tekintetben Bischof tanár

dolgozatai (Die Wdrmelehre cles Inneren unseres Erdkörpers. Leipzig

1837 ;'s\e<yu^ahh'cin: Lehrbuch der physikalisrhen und chemischenGeologie.

2 Bánde. Bonn, 1846— 50). Hogy a' föld magvát képz érczes alkatré-

szek még most is részint olvadt , részint gáznem állapotban vannak , azt

több fontos tények igen valószínvé teszik. Ha a' fejünk fölött csillogó

égre vetjük vizsgálódó szemeinket, a' fenneralitett eszme, még nagyobb

valósziriséget nyer azon tény által, hogy azok a' srség különböz

fokával birnak, melyly általánosan véve annál kisebb, minél távolabb esik

valamelyly égi test a' naptól. Még nagyobb fontosságú tény azonban

ennél az , hogy a' bujdosó csillagok , melylyek olylykorolylykor naprend-

szerünket meglátogatják, gáznem állományból állanak. Ezen két fontos

tény, melylynek bvebb kifejtését a' hely szke nem engedi, igen hihetre

teszi azt, hogy a' többi égi testek is eredetileg gáznem állománynyal

birtanak. Ezen nézetet már Kant nyilvánitá 's Laplace , egyike a' legna-

gyobb mathematikusoknak ugyan ezen nézethez jutott tudományos utón.

Naprendszerünkben minden planéták 's minden holdak — kivévén Uranus

holdjait — egyenl irányban 's csaknem egyenl térben mozganak. Ez

azon tény , melyly a' hires Laplace-t, azon meggyzdésre vezette , hogy

a' mozo-ások ezen egyenlségének , ugyanazon egy okból kell történniök.

Ezen szempontból indulva Laplace theoriája szerint , egész naprendsze-

rünk egyszer roppant nagyságú gzgolyó lehetett , melylybi az erk
mködése által, lassanként váltak el, fokonkénti öszszesürüdés követ-

keztében az égi testek magvai 's golyókká alakulván , mozogni kezdettek

a' középpont körül. Noha ezen igen elmés theoria mellett , melylyet nagy

eo-vszerségén kivül , szép következetesség is ajánl, sok nevezetes tény

szól, 's töbl) jeles tudósok által oltalmaztatik, de nagy számú 's igen

fontos kérdések fejtetlenül maradnak annál, ugy hogy itt minden tudo-

mányunk véghatárát kell szintén bevallanunk. Több 's bizonyosabb

ismeretekkel dicsekhetünk földgolyónk kiképzdésérl. Ezen tekintetben

kétséget nem szenved, hogy földünk sállapotában, egy sr gzkör által

környezett világító gömb volt, melylyben a' föld felületén késbb kifej-

lett életnyilatkozatok véghetlen különbsége , még mély álomba temetve

szunyadott. Számos évezredeknek kellett lefolyniok , míg a' fold szilárd

alakot öltött magára , mig felületén a' roppant hegytömegek kifejlettek,

mig az oczeánok medreikbe szálltak, 's ismét számos évezredek vonultak

el felette , mig a' növények ezer meg ezer alakú serege az ifjúság buja

pompájában feltnt, mig állatok léptek el, 's mig végre az ember, mint

a' teremtés koronája fellépett, hogy magas igényeit éreztesse a' terem-

tettséggel. Tekintsük át röviden azon korszakokat , melylyeken a' föld

mind eddig átment. A' földéleternek els mozzanata volt, hogy köd-

tömegeinek öszszesürüdése által, a' sulyosb részek a' középpont felé

sülyedtek, 's a' könynyebb részek a' felületen maradtak. A' folyós részben

felolvadt elemanyagok közt , vegytani viszonyok ébredtek fel 's vegytani

öszszeköttetések álltak el. Legnagyobb szerepet játszottak az éleny és a'

köneny, melylyeknek vegytani egyesülete által víz állt el, melyly a'

folytonos vegytani munkálatok által kifejlett melegségnél fogva ,
gzkört

képzett a" föld körül. Minden anyagok közt, legnagyobb menynyiségben
42 *
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kellett lenni az élenynck , mint ez most is 23 századrészét teszi a' lég-

körnek, 89 századrészét a' viznek 's majdnem í'elét a' kovaföldnek, általá-

ban pedi<r majdnem egy harmadát az egész földhéjnak. Évezredek foly-

hattak le, niig végre az izzó földgömb hlni kezdett *8 az éleny , a' föld

felületén elszórt éreztömegekkel egyesülvén, merev kérget képzett. Ezen
eleinte vékony kéreg, a' föld izzótüzes felületének folytonos hlése által,

fokonkint vastagodott. Hogy a' föld felülete csak lassanként hlt ki, alkat-

részeinek szorosb vizsgálatából kitnik. Jílször azon anyagok gémbered-
tek meg , melylyek szabálytalan, egynem szerkezettel birtak , mint az
agyag- és csillámpala; ellenben azon anyagok, melylyek bizonyos élet-

törvényeket követ vagyis szabályos , 's ennélfogva több idt kivánó
szerkezettel birnak, vagyis jegedhetk, mint a' kagyla- és granittömegek,
amazok alatt feksznek. A' lassanként! kihlés által , a' föld felületén

sr éj keletkezett, raig késbb a' vastag gzkör vékonyodása által, a'

nap elevenít sugári ahhoz juthattak. A' föld kérge mind inkább öszsze-

huzódott, 's az ekként bezárt még íolyó 's tüzes anyagok, magoknak utat

törvén, kisebb nagyobb nyilasokon, borzasztó ropogások közt kirontottak,

az útban lev palaköveket, részint felsodorván, részint magokkal fel-

emelvén. Ezek a' gránit- 's vele rokon kövek voltak. így képzdtek az

els granlthegyek a' föld szinén. Majd minden nagyobb hegynek bels
magtömege gránitból áll , mellyen feksznek a' késbbi réteges képletek.

Mig ekkiut a' föld kérgét , a' beszorított tüzes anyagok, 's a' földhéj repe-

dékein beszrdött vizbl kifejlett gzök felszaggatták, a' sr légkör

lassankint leverdött, mi által az svilágtenger állott el, melyly azonban
a' mostani tengertl sok tekintetben különbözött. A'sr légkör nyomása
'9 a' föld még mindig nagy melegsége által , vegyfolyamok álltak abban
el , melylyek által a' tengervíz alkatrészei tetemes változásokon mentek
át, 's mellyek alkalmat nyújtanak a' széneny kifejldésére, melyly azonban
csak késbb szállott föl a' megkönynyült légkörbe , hogy míijd egykor
anyagul szolgáljon a' növények elállására. A' fold légköre mindinkább
hlvén , szakadatlanul hulltak le abból a' vízgzök sürü es alakjában,

mi által a' tenger növekedett. A' légkör ekkénti vékonyodása által a' nap
sugarai mindinkább átliatottak a' föld színére, mint hajnal pirulása, 's az

életmvea élet csirái, melylyek eddig a' föld sötét kebelében szunyadtak,
fejledezni kezdenek. Azonban a' magasb fokú életmüvezetek feltételei

még hiányzanak, a' leveg még sok vízgzzel 's szénsavval volt tele.

Csak egyszer növényi és állati életmvezetek álltak el az oozeán meleg
keblébl kiemelkedett száraz földeken. Olyly növények fejlettek ki,

melylyek a' meleget, nedvességet és árnyékot szeretik. Az akkori tropikus

éghajlat 's a' vizpárával és pzénsavval gazdag légkör befolyása által a'

növények olyly roppant nagyságban 's buja lombozatban fejhettek ki,

mint soha nem tölíbé a' késbbi korszakokban. Pátránok, k'|)ldenilronok,

calamiták, sigillariak, stigmariák, nád- és pálmanení növt'nyek fedték a'

Bzigeteket '0 tt'ngcrpartokat. Kzen j)lántákkal együtt az állati élet alsóbb

fokai is mutatkoztak , különösen az oczeán fenekén. A' zoophyták (tUlat-

növények) több nemei egyik pólustól a' másikig építették koralkszikláikat

;

( )rtlioceratiták nagy és nehi'z héjaikkal, számos crinoiileák 's esavart-

héju ccphalopodák, tcrebratuhik , delthyrisek úszkáltak az oczeánukban ;
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trilobiták milliónként másztak el a' tenger fenekérl. — A' porczhalak

rendébl is kezdettek egyes halak úszkálni a' zavaros vizekTjen. Azonban
a' föld átalakulásának uj korszaka állott el, 's az életraüves élet ezen

els termékei hirtelen eltntek. A' föld kérge folytonos változásokon ment
keresztül. A' tenger mélysége növekedett, 's mindig nagyobb menynyiség-

ben fejlett ki a' szénsav a'vizbl, hogy a' még nagyobb pompában 'skülön-

féleségben kifejl növényeknek táplálékul szolgáljon; a' tenger elvesztette

lassanként magas hfokát, 's az uj veres homokknek és a' fÖld repedé-

keibl szörny menynyiségben feltolakodó hegyi mésznek a' tenger aljáni

leülepedése által, ez átlátszóbb lett. Uj feltételei álltak el az életnyilat-

kozatoknak. A' kihlés folyamatának folytonos haladása által , a' földhéj

uj meg uj felrepedései napirenden voltak. A' vizböl leülepedett 's még
mindig leülepsz keselykpalán (Granwacke) uj gránit syenit és zöld

kövek törtek keresztül. Ezen tzokozta képletek mellett a' földhéj alatt

meggylt feszit gzök által is történtek a' földhéj felemelkedései. De
nemcsak fölemelkedések, hanem lesülyedések is történtek, melylyek által

sokszor buja növényzet 's roppant erdk slyedtek el, homokos, agyagos

és meszes tengeriszaptömegek alá temetve , 's anyagul szolgálva ekként

a' szénk képzdésének. A' szénk ugyanis nem egyéb , mint felelemzett

's elmállott növények szüleménye. Bischoff földünk kihlésének törvé-

nyeibl kiszámitotta, hogy a' szénk elállása ezeltt kilencz millió évvel

történt. A' kszén leginkább északnyugoti Európában van kifejlve. Anglia

három millió , Belgium 20,000 , Francziaország 560,000 hold kszénnel
bir. Hazánk is roppant kszénfekvetekkel bir , melylyeknek teljes felfe-

dezése 's kiszámítása szorgalmas természetvizsgálóink feladata. Nevezetes

dolog , hogy a' kszén mindig bizonyos körvonalú medenczékben szokott

elfordulni, 's hogy ezen medenczék vagy tenger, vagy tóviz által képez-

vék. A' kszénfekvetekben még most is sok fatörzsökök 's növényrészek,

st egész plántanyomatok találtatnak. Ezen svilági növények leirásában

halhatlan érdemeket szerzett magának gr. Sternherg Gáspár , klassikus

munkája által Flóra der Vorwelt (Regensburg 1820— 25), melylyet Presl

és Corda folytatták. A' francziák közt Brogniart Adolf tüntette ki magát,
az ásványnövények leirásában nagybecs munkája által : Histoire des

végetaux fossiles, ou recherches hotaniques et géologiques sur les vége-

taux dans les diverses couches dii glohe. (Paris 1828— 1844). Anglia
ásványi!óráját Lindley és Hutton ismertették meg jeles mukájok által :

Fossil F/ora of Great-Britain (London 1831— 1837). A' jeles Unger
tanárt kell még e' helyt megemlitenünk , igen becses munkájánál fogva :

Synopsis plantarum fossüium, Lipsia 1845. — A' kszénfekvetekben
kevés állatmaradváuyok találtatnak. Néhány fejlábasok és halak a' tenger
habjai által vettettek hihetleg oda. A' legrégibb rovarakat Buckland és

Germar , a' legrégibb skorpiót gr. Sternherg szénkképletekben fedezték

fel. Egyébiránt a' kszén az u. n. másodrend képleteket kezdi meg,
követte azt a' többi idetartozó képletek elállása. A' kszénfekvetek felett

fekszik az uj veres homokk, vagy az u. n. veresfekvet, melylyben ritkán

találtatnak életmüves maradványok. Az ezt felváltó csoportozat , az u. n.

szivóskhegy (Zechstein), melylyben alól fekszik az u. n. fehérfekvet, 'r

ezen a' rézpala és végre a' fels szivóskmesz. A' rézpalában találtató
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az olso hüll (Protorosaiirus Speneri). A' másodrend képletekben ezek

a' Ic^kltejlottebb formájú gerénczea állatok , ugy hogy a' második kor-

szakot a' hüllk uralkodása jellemzi. A' szivóskhegyet néhol homok-
rakodnuinyok, máshol, mint Németországban tarkahomokkö , kagylómész

és a' tarka márga (K('U{)er) fedik. Angliában 's Eszakamerikában hiány-

zik a' kagylómész , melyly Németországban 2r)00 lábnyi vastagsága által

minden más képletek közül kiválik. A' tarka homokk és márga, valamint

az ujveres homokkben nagyszámú sajátságos növénymaradványok, nagy
gyikfajok csontjai, koponyája, fogai és pai.'ísai találtatnak. A' kagyló-

mészben tnik fel az els hoszszufarku rák (Pemphix Sueurii), az els
ammonszarv 's néhány más kagyló. Csigák, kagylók és hajcsillagok csak

kevés nemei fordulnak el, de ezek annál nagyobb menynyiségben. A'

másodrend képletek egy nevezetes részét teszik az u. n. ikraköhegyek

(Oolitha) , melylyek az alsó, középs és fels jurából állanak 's melylyek

vastagságát Cotta 3000 lábnál többre számitja. Az ezen képletben felfe-

dezett nagyszámú kövületeket több hires természetvizsgálók , mint Buch

Lipót, Goldfusz, Philipps, Bronn, Cotta, Agassiz, DVrbigmj , Göppert 's

több mások leirták jeles munkáikban. Csak kevés egy és kétszékü szá-

razföldi növények, de annál több tengeri növények, zoophyták és kagylók

maradványi találtatnak itten. Belemniták is fordulnak elször el 's nagy

számban , valamint száaios ammoniták is. Csudálatos alkatú gyiknemü

állatok, az u. n. Plesiosaurusok és Ichthyosaurusok, melylyek egykor a'

jura-tengereket lakták, tnnek itt fel 's lepik meg a' természetvizsgálót.

Amaz delfinorral, krokodilfogakkal
,
gyikfvel és mellcsonttal, czethal-

tagokkal és halcsigolyákkal ; ez czethaltagokkal , gyikfvel 's hoszszú

kigyónemü nyakkal. Lagnagyobb menynyiségben találtattak Angliában.

Ezen állatok csak tengerekben éltek, melylyeket két sor uszonyaikkal

könynyen áthasítottak. A' szögpikkely 's porczhalak (Ganoidei ég

Placoidei) seregéhez tartozó nemek , számtalan ammonszarvak , korallok

és tengeri szivacsok találtatnak a' juramész fekveteiben. Déli-Bajorország

rajzkpaláiban számtalan menynyiség iialak és hoszszufarku rákok fek-

szenek , melylyeknek még leggyöngédebb részei is látszanak. Az ikrak-

hegyekben még a' madaraknak semmi nyoma, de a' stonesfieldi juramész-

l)alákban már az emls állatok els nyomaira találhatni. Mindez mutatja,

hogy a' természet ezen korszakában, a' földeiét kilejlése ismét hatalmas

lépésekkel haladt elre , 's hogy az elbbi korszakhoz hasonlitva , ebben

több 's nagyobb tökélyü formái fejlettek ki az életmüves életnek, mit

különösen a' legkifejlettebb formájú hüllk, halak és héjanczok tanusita-

nak. A' másodlagi képzetek lánczát a' krétahegy zárja be , ujelylynek

vastagsága több mint 1200 lábnyi. Ezen sokalaku csoportozatban nagy-

számú életmves lények maradványi találtatnak , melvlyekct több nagy-

hír természetviz^ír'dók irta le, nevezetesen Francziaországban Hro-

gninrt, Dujardin, ir()rt)igi,;i , D'Archinc, Defiance 's mások; Angliában

Harkinson, Soin-rhi/, MauIeU , Forht's , Fitton : Schweiczban Ágn$si-i;

Olaszországban Co'llrgno és Ilojfuntini : Csi>!iors/ági)an ///»/»f és /í^w.t.v ;

Szászországban ésSlcziában íieiiút-^ ; Sléziábaii í'anifL Decin n és Hetfrirh:

Morvaországban (llockrr ; Lengyelországban l'usrh: Krimeában és a'

kaukázusi tartományokban Dubois de i>/rtwy/'rr<'M.r ; Oroszországban Mur~
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chison , Verneuü és Keyseriing ; Svédországban Hisinger ; Dán országban
Forchammer ; északi Németországban a' két Römer ; Amerikában Hum-
boldt, Buch, D'Orbigny és Lyell. — A' krétafekvetekben számtalan nemei
és fajai találtatnak a' csigáknak és kagylóknak, melylyek közöl többen
örökre kihaltak. A' fejlábasoknak (Cephalopodáknak) több nemei, a' Be-
lemnites , Aptichus és Ammonites egészen kivesztek. Korallok a' legna-

gyobb sokféleségben fordulnak a' fels fekvetekben el. Az ikrakhe-
^yekben elforduló halak itt ritkábbak , ellenben elször lépnek fel a'

KÖr- és fésüpikkelyesek (Cycloidei ésCtenoidei), mellyek a' jelen világban

élfajok V^-edrészét teszik. Gyiknemek óriási alakban fordultak el,
mint a' nagy mástrichti állat (Mosasaurus)maradványi mutatják. Ez 's a'

fenemiitett gyiknem állatok (Saurusok) a' most él elefántnál aligha

kisebbek voltak. Ezen tengerrakodmányokban csak kevés növénymarad-
vány van , ellenben madárcsontok a' krétahegyekben tnnek fel elször.
— Egyébiránt a' hires górcsövész Ehrenberg megmutatta, hogy a' kréta-

hegyek roppant fekvetei, valamint az egyiptomi katakomba- és nummu-
lita-mész és sok krétamárga, egyenesen az ázalagok 's nevezetesen a'

polythalamiak szüleménye. Es ez igen természetesnek látszik. A' tenger
minduntalan tisztulván a' mész , márga, agyag, homok és só , lassanként!

leülepedései által, ez által az életmüves élet nagyobb kifejlésére 's elter-

jesztésére alkalmasabbá ln , 's igy az ázalagok, nevezetesen a' Bryozoák
's különösen a' Polythalamiak myiriásai töltötték el a' tengereket. Az ezen
apró teremtmények által készitett sokkamráju héjacckák a' viz habjai által

halomra gyjtettek a' tengerpartok 's tengeröblök különböz helyein, hol

aztán megkeményedvén, krétát képeztek.— Ha az els korszakban inkább
a' tüz mködött, késbb nagyobb szerepet játszott a' viz, ugy azonban,
hogy tz és viz egyaránt mködtek a' föld átalakításában. Tz-, viz- és

gzkitörések 's felszállások által, sokféle módosításokon mentek át a'

különnem érez- és földfajok. Uj öszszeköttetések, ülepedékek, átválto-

zások történtek. A' szétrepedt hegyek nyilasai , különféle tz- és vizkép-

zette termékekkel teltek meg. Uj knemek álltak el a' szétrombolt k-
sziklák romjaiból, 's a' hegyek beljében uj ércznemek képzdtek. Egyéb-
iránt a' fold átalakulásának ezen idszaka végén, a' növény- és állatvilág

a' mostanihoz mindinkább hasonlitó alakot öltöttek magokra. — A' világ-

teremtés hatodik korszakában nagy és lényeges változás történt a' föld

kiképzdésében. Mind eddig tz és viz majdnem egyiránt mködtek a'

föld szinén , folytonos forrongásban tárták azt , 's roppant változásokat
idéztek el. Most mind ezen változások csak egyes helyekre szorítkoztak.

Nagy földrészek teljesen megszabadultak a' felettök csapongó tengervíz-
tl, a' száraz fold felmerült 's csak ittott töltött be kisebbnagyobb meden-
czéket a' tengervíz. Európa fvárosainak nagy része (London, Paris,

Bécs , Pest) ilyly viztl felszabadult medenczék közepében feküsznek. Az
egyes helyeken történ ülepedékek által álltak el az u. n. harmadlagos
vagyis molassz-hegyek,me\j\yéknek jellemét olyly szépen leirta Humboldt
Sándor klassikus munkájában : Essai géognostique sur le gisement des
roches dans les deux hémispheres. Paris 1826. 2e. ed. Ezen képletek
nyújtották az els világot a' föld csudás levéltárának megvizsgálására.
Cuvier, Brogniart, Dechayes, Sowerby , Münster, Goldfusz, Bronn, Meyer
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's mások vetették meg nagybecs dolgozataikkal a' mostani földtan alapját.

Az ezen hegyeket képz rétegeket alsó, középs és fels osztályokra osz-
tották (Lyell szerint eoeen , miocén és pliocen ülepedékek.). Mint máf
eleitl fogva, ugy különösen ezen korszakban nemcsak chemiai, hanem
delejes és galvanikus mködések által is haladt elre a' föld végkiképzése.
A' föld belsejébe hatott víz' mködése által soknem földek, savanyak,
gázok álltak el. A' vulkanikus munkásság által uj knem, a' darlák
(trachytek) álltak el , melylyek a' föld alatti gzök és gázok nyomása
által a' már igen vastag fÖldhéjon keresztültörve 's többnyire magiával
(gránittal), csillámmal , szarufénynyel, ragyaggal (augit) és bányavirág-
gal vegyülve, hegylánczokat képeztek. Ilyly hegylánczok hazánkban
roppant kifejlésben találtatnak 's európai hir opálbányáink Vörösvágáson
trachytsziklákban vannak. De több másnem kötömegek is emelkedtek ki

a' föld belsejébl , 's a' szárazföld mind nagyobb kiterjedést nyert részint

felemelkedések, részint vizeipárolgások által. Az igy leülepedett homok,

^gy^o ^^ márgafekvetek számtalan csigákat és kagylókat temettek el,

mint ezt láthatni a" pesti medenczében is. Egyébiránt a' harmadlagos
képletek rétegeit nem anynyira sajátságos tulajdonságok, mint az azokban
találtató ásvány-életmüvczetek sokasága különbözteti meg. Ezen élet-

müves maradványok nagyon hasonlítanak a' jelenkor él lényeihez. Ezen
képletek rétegei nagyrészt homokkbl, márgafekvetekbl , durva mész-
bl, gyipszbl, mészpalából és barna kszénbl állanak. Hogy ezen réte-

gek nem olyly tömöttek mint a' korábbi képletek, onnan van, mert olyly

nagynyomásnak nem voltak kitéve, mint ezek, anynyi évezredek óta.

Az ezen képletekben tahiitató életmüves lények maradványi kivívják,

hogy ezen korszakban a' természet hatalmas elhaladást tn azok töké-

letesb kifejtésében. Az elbbi korszakokban gyéren elforduló kétszékü

növények gazdag Flórája ékesité most a' földet; de ezen növények buja-

sága 's nagysága azt tanusitja, hogy akkor a' légmérséklet sokkal mele-

gebb volt mint most. A' legkisebb élet ezen korszakban nagyszer befo-

lyást gyakorolt a' földhéj kiképzésére. Ehrenbery fáradhatlan vizsgálódási

által kivívta, hogy a' márga, a' pallérföld, a' sikárpala, a' szivópala, a'

félopálok's némelyly lemezkszenek legnagyobb részt ázalagokból állanak.

Ezen földtömegekben sokszor még anynyi az életmüves anyag, hogy azokat

némelyly földlakók liszttel vegyítve, éleimül használják. Habarczok és

sugárállatok igen kevés számmal fordulnak ezen képletekben el, hihe-

tleg mivel ezek gyöngéd boritékai a' vizülepedékek alatt elenyésztek.

Korallok sem fordulnak olyly gyakran el, mint a' krétában, de annál

nagyobb számban a' csigák és kagylók , melylyek a' most él fajokhoz

igen hasonlók. Több mint 200 különféle nemet 's valami 4000 fajt tahiltak

már a' harmadlagos ülepedékekben. Ezen 200 nem azonban valami 40-t

kivéve, jelenben is él. A' vizállatok, valamint a' megcKiz korszakokban,

ugy ebben is igen alárendelt szerepet játszanak. Férgek hiányzanak,

ellenben rákok, 8kor[)iók, rovarak nagy számban tahiitatnak. Mi a' halakat

illeti, a' szögpikkelyü és porczhalak ritkán fordulnak el; de az igazi

csonthalak, a' kör- és féspikkelyek, nagy küUintéleségben 's menynyi-

öégbcn találtatnak, liékák és kigyók, krokodilok és alligátorok, vnlamínt

(szárazföldi teknsbékák , a' mulussz-hcgyekbun mutatkoztak lc|j;clÓHxör,
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's ezek közt 8ok nevezetes formák. Legnevezetesebb az oeningenl óríáisi

szalamandrának (Crypobranchus diluvianus) csontváza, meljlyet Sekeuch-

zer után sokáig emberi csontváznak tartottak , mig Cutier a' tévelygést

felfedezte. Asványraadarak nagyobb számmal fordulnak el, mint az elbbi

képletekben, de általában ezek mindig ritkaságok, mivel üres és töredé-

keny csontjaiknál fogva, nehezebben állhattak ellent az öszszerontó.

hatalmaknak. Nem régiben Uj-Zeeland folyóinak iszapjában találták fel,

egy strucznemü három ujjú óriási madár csontjait. (Megalornis Novae

Hollandiáé, Owen) melyly valami 14 láb magasságnyi lehetett. De ezen

korszakot leginkább az emls állatok jellemzik, mivel tulajdonkép itt

kezdenek ezek feltnni. Nem csak a' vizülepedékekben találtatnak ezek,

hanem a' csontbarlangokban és csontbracciákban is. Eleinte idomtalan

óriási nagyságú vastagbrüek és kérdzk uralkodtak. Ragadozó állatok

még igen kevés számmal fordultak el. Ezeknek lételét ugyanis , nagy-

számú növényevk létele feltételezi. Czethalak maradványi több izben

találtattak tengeri rétegekben. A' czetekkel nagy rokonságban van azon

tengeri szörnyeteg, melylyet elször Harlan 's legújabban Koch fedezett

fel az amerikai mészkfekvetekben, melylyet Om^cw Zeuglodonnak neve-

zett 's raelylynek száz lábnyi hoszszu csontvázát Koch nem régiben Ber-

linben és Lipcsében mutogatta. A' vastagbrüek közt legkitnbbek
voltak az elefántok, melylyeknek egy az ázsiai elefántokhoz hasonló faja

(Elephas primigenius) , melyly közönségesen mammnth név alatt ismere-

tes, számos példányokban találtatik egész Európában és Ázsiában , st
Eszakamcrikában és Uj-Hollandiában is. Egy más neme az svilági

elefántoknak az u n. csec^fogu (Mastodon), melylyeknek egyike (M.

giganteus) Amerikában, másika (M. longirostris) Európában lakott. Nem
kevésbbé számos maradványait találhatni az svilági szarvorruaknak

(Rhinoceros) is. Sok nevezetes nemeit és fajait fedezte fel a' vastagbrü-

eknek Cuvier György a' párisi medenczében, melylyeket fennemlitett

hires munkájában irt le. Egyébiránt a' molassz-hegyekben felfedezett

sállatmaradványok leirásában 's meghatározásában nagy érdemeket

szerzettek magoknak Cuvicr Fridrik, Meyer, Owen, Kaup és sok mások.

Ezen korszak vége felé emelkedtek ki földünk legmagasabb hegyei. Elie

de Beaumont
,
párisi tanár, tudományosan kivívta azon már az eltt is

divatban lev tényt , hogy szárazföldünk legmagasabb hegylánczai fel-

emelkedés által képzdtek , hogy ezen felemelkedések különböz idkben
történtek , 's hogy ennélfogva földünk hegylánczai kölönböz korúak.

Végre még egyszer öntötte el egy nagy vizözön földünket. Ennek marad-

ványi azon porhanyu rétegek , melylyek a' föld szinének legnagyobb

részét fedik 's majdnem csupa agyagból, homokból, kavicsból és kötörék-

bl állanak. Innen ezek özönvizi képleteknek (Diluvium) neveztetnek.

Ezen özönvizi rétegekben számtalan mammuth, szarvorru, ökör, ló,

szarvas csontmaradványok találtatnak. A' barlangokban leginkább raga-

dozó állatok, úgymint hiénák, medvék 's Brasiliában óriási macskák

csontjai vannak eltemetve. Ezen özönvizi korszakban egyébiránt roppant

változás történt a' föld éghnjlati viszonyaiban. Sok nevezetes tények arra

vezettek az ujabb idkben két nagyhír természetvizsgálót, Charpentier-t

és Agassiz-t 's ezek után több másokat , hogy egy jégkorszakot vegyenek
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fel, melyly által az azeltti magas légmérséklet egyszerre meghlt 's a' föld

kérgét jégdermedtségbe hozá. Innen magyarázhatni azon gyakran húsostól

tenmaradt állat maradványokat északi Sibiria jégtömegeiben. Ezen nagy
katastrophát^t/Aenio/- Iranczia tudós a' told súlypontjának megváltozásából
származtatja, 's annak szükségesképeni bekövetkezését mathematikai éles-

séggel mutatja meg. Az utolsó nagy özönviz korszaka lefolyt. A' tengerek

viszszanyerték elbbi súlyegyenöket 's a' föld felületének egy harmada
száraz lett, 's özönviziitáni képletek, melylyet sokan nlluriumníik neveznek,

álltak el. Ezek még porhanyúbb homok és omladványfekvetekbol, agyag-

os márgarétegekböl állanak, melylyekben szinte sok ásványcsontok talál-

tatnak, így, miután a' föld legalább hét egymástól teljesen különböz kor-

szakokon keresztül ment, melylyek mindenikét saját typus jellemzé, miután
felületét tz és viz , viharok és jég anynyiszor szétrombolák 's a' rajta

kifejlett él lényeket romjaik közé temetek ; a' megtisztult 's átlátszó lég-

körön háborítatlanul hatottak végre keresztül az ifju földre a' nap' eleve-

nít sugarai; a' szárazföldön 's tengerek mélyében számlálhatlan alakú él
lények jelentek meg, 's az igy elkészült 's felékesített, önállóságra jutott

íoldön , végre megjelent az ember , mint a' véghetlen teremt hatalomnak
visztükre, hogy azt birtokába vegye. A' história hat évezredet számlál

azóta, hogy az els ember megjelent a' földön , melylyet anynyi elhunyt

éllények myriasainak hamva fedett. Paradicsom volt az, felékesítve a'

természet minden kincseivel. Tenoer és föld az életmüves élet legmagasb
fokái'a kifejlett éllényektl hemzsegett 's a' föld egész felülete a' növényi

élet pompájában ragyogott. Öröm, boldogság, élvezet kínálkozott min-

denütt. Csak az embertl függött, felfedezni szép lakhelyén az áldás for-

rásait, mvelni azokat 's osztozni enynyijóban testvéreivel. Fájdalom, hogy
nem találta fel mindeddig a' jókat, melylyeket igény lett. Babona, elfogult-

ság, ostobaság 's az állati szenvedelmek minden viharai, a' szenvedések

színhelyévé teszik mind e' mai napig a' társaságos életet, melylynek ezer

fogyatkozási, hasztalan várják mindeddig a' gyökeres gyógyszereket. De el

fognak azok jni, el kell azoknak jniök. A' föld kifejlésének története

hatalmasan hirdeti , hogy a' természet törvénye a' tökélyre törekvés. A'

rosznak veszni, a'jónak gyzni kell. Elérte-e már egyébiránt töldtekénk a'

kifejlés tetpontját 'b az ember-e a' legtökéletesb lény, melylyet a' föld még
szakadatlanul mköd 's szemeink eltt kikitör élete elhozni képes , ez

azon nagy talányok egyike , melylyeknek megfejtését az emberi véges

elme csak gyanítani, de annak sem idejét, sem módját, sem határát meg-
határozni nem képes. A' legjelesb ide tartozó munkák ezek : De la Béche

Manuál of Geology. London 1833. Lyell Principles of Geology. 3 vol.,

London 1835. W. Bucklanír^s Geology and Mineralogy. London 1836.

/ío/f Gesohichte der durch Ueberlieferungcn nachgewiesenen Vcrtiude-

rungen der Erdoberfláchc. 4 Bande, Gotha 1822— 1840. Minüell The
Wonders of Geology. 2 vol., London 1838. Ugyan tle : The ISIedals of

Creation. 2, vol. , London 1844. fíronw Lethaca geognostica. 2 Bande,

Stuttgart 1838. Cotta Grundriss der Geognosle und Geologie. Dresden,

1842. Picles Traité clcmentaire de Palacontologie. (lonöve 1841. (ieiniti

Petrefaktenkunde. Dresden und Leipzig I84<i. Burmeüter Goschichte

der Schöpfung. Leipzig 1850. 's a' t. — A. B. P. I
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