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Girod de l'Aiii (Amédée) egykori franczia közoktatási minister, szül.
1781 Turinban. A' császárság alatt több közhivatalt viselt; 1815 elején
,

a' párisi csász. törvényszék elnökévé neveztetett ki. A' császárság bukásával
az ügyvédi gyakorlatra szorult 's a' restauratio alatt a' követkamara tagja
volt, hol ellenzéki buzgalma által tnt ki. Az 1830 júliusi napokat rész-

vétlenül tölte Parisban. De a' harcz végeztével tanácsosnak hivé, Lajos
Fülöp választatásába beleegyezni 's a' hozzá intézett adresset szinte alá-

Aug. 1-én rendrfnöknek, 's azon év végén státustanácsosnak 's
becsületrend lovagjának neveztetett ki. Perier izgatására 1831 kamarai elnökké választatott 's ekkor egészen a' ministerium részére állott,
mellynek egy tárczája utáni vágyakozásában a' kamara és nép sérelmeivel keveset kezde gondolni. Az azon évi kamarai ülés végén ki is neveztetett közoktatási ministernek. Az 1832 oct. 11-ki miuisteri crisis alkalmával állomásáról lelépett 's Francziaország pairjévé neveztetett ki. 1839
május 12-ig tagja volt az
a' Mólé ministerium lelépése után, mart. 31
u. n. átmeneti ministeriumnak
mellyre a' Soult ministerium következett. (L. Francziaorsz. Lajos F. alatt.)
k.
Gíi'oiiiettí (Giuseppe), olasz vésnök, szül. 1780 Rómában. A' jelen
század els háborús szaka kedveztlen levén a' mvészetre általában, 's
különösen az általa választott szobrászatra, G. ennek egy rokon, de jövedelmezbb ágára adta magát, 's ez a' kmetszés egy neme vala (intaglio
in pietra dura). E' sajátos nehéz mvészetben reudkivüli könnységet
nyert 's remek müvei (számtalan mcllképek 's mythologiai tárgyak) csakhamar akadtak vevkre egész Európában. Mvei a' régi világ legszebb
e' tárgyú mveivel vetekednek, különösen miután G. azon ritka érdemmel is bir, hogy a* nemes köveknél a' szines rétegeket is ügyesen fel tudá
használni. Canova és Thorvvaldsen felszólítására, teve 42 éves korában
kísérletet a' bélyegvésészetben, ^miáltal szinte csakhamar Kóma els
mvészei sorában foglalt helyet. Erdemét a' pápa is elismeré, ki a' római
érmék igazgatójává nevezé ki. A' VII. Pius idejétl IX. Piusig készült
müvei.
t.
legjobb bélyegek, (emlék-, 's érdempénzek) az
Gísquet (József Henrik) szül. 1792-bcn, 1825-ig a' Periev-\vdzná\
volt kereskedsegéd
1826 ban gyárt állított St. Denisben, 's a' párisi
keresk. törvényszék, és a' seinei megyei tanács tagja lett. Perier ministerelnökké levén , Gisquet is mint ügyessége 's az uj rendszer iránti hségérl ismeretes egyén, 1831. vége felé, fontos hivatalba jutott, 's párisi
rendrfnökké neveztetett. Rövid életirása dús anyagot nyújt a' Lajos
Fülöp alatti Francziaország erkölcs-történetéhez. Emiitett hivatalában
hasznos szolgálatokat tett a' júliusi dynastlának 's kormánynak a' lázadások erélyes elnyomása 's a' király sokszor fenyegetett életének megóvása által. 1836. septemberig vitte hivatalát, melly évben a' Guizot-Molé

irni.
a'

—

,

—

—

;

,

LJ

h.

hm.

Tár. IV. köt.

1

Gizzi.

2

Glartakis.

Delesserfet nevezvén helyébe. A' király, hogy
státustanácsossá nevezé
1837-ben pedig a' st. denisi
követ lett a' kamarában. Az ellenzékhez csatlakozott, 's 1838-ban a'
kamara egyik bureaujában kiuyilatkoztatá 's bebizonyitá, hogy a' ministerium titkos költségei fleg a' Journalok megvesztegetésére 's a' ministerek egyes teremtményeinek gazdagítására fordittatnak. A' ministerek
e' meglep vádoltatása jeladás volt az ekkorig csak köpönyeg alatt tartogatott szemrehányások nyilt kimondására, 's arra, hogy Gisquet rendri
eljárása a' nyilvánosság széke elébe vonassék. A' legundokabb botrányok
jöttek napfényre. Az eskuttszék elébe vitt ügy 1839. elején döntetett el,
veje és botrányos eljárásainak részese Nay
's Gisquet státustanácsosi
pedig fadószedi hivatalát veszté. Az 1839-ki uj kamarában G. nem
hanem nevezetes Memoir-jait irá melly ékben olly
jelent már meg
tényeket közöl a' legkiméletlenebb nyiltsággal, miket ezen nevezetes

ministerium elbocsátá,
megvigasztalja,

,

,

,

idszak

,

történetirója Francziaország kifejlésében

h

—

nem mellzhet

el,

ha

a'

képét akarja felmutatni.
h.
közerkölcsiség
Gizzi (Pasqual) bibornok, tagja a' IX. Pius pápa által kinevezett
idegi, állami tanácsnak, késbb elnöke a' ministeri tanácsnak, 's P. pápa
végrehajtó karja. Szül. 1787 Beccanoban a' Camreformjainak egyik
pagnában, ivadéka egy tekintélyes családnak. A' theologiai tanfolyamot

f

szülvárosában bevégezvén 's papnak fölszenteltetvén. Kómába ment a'
jogtudományokat tanulandó. 1819 a' luzerni nuntiaturánál auditor lett
a' turini udvarnál alkalmaztatott hasonló
's ügyessége jutalmául 1829
minségben, 1834 Brüsselben, 1839 Schweiczban 's 1840 ismét Turinban
töltvén be ugyan azon állomást. 1844 bibornok lett 's nem sokára ezután
Forliba ment legatusképen. Itt volt a' legutolsó pápaválasztásig. G. élénk
szellemmel, nagy miveltséggel 's határozott erélylyel bír. Ügyeiben szigorú és szilárd. A' különböz országokbani tartózkodása alatt a' római
hit és pápaság védelme körül nagy ügyességet 's ert bizonyita be 's

nagy mértékben nyeré meg
bizalmát.

—

a'

püspökségek

és clerus,

's

a'

kormányok

a.

Olarakis (György), görögországi volt belügyminister, szül. 1789-ben
Chiosban. Szüli kereskedési pályára szánták, mellyre elébb Konstantinápolyban készült, utóbb Bécsben. Id folytán a' kereskedésre' 1 lemondván,
kizárólag tudományos tanulmányokkal, különösen az orvostannal, foglalkozott Bécsben 's Göttingában, 's itt tudorságot is nyert. Miután 2 évig
Bécsben gyakorlati orvosként mködött egy hoszszabb nyugat-európai
utazás után 1821. Chiosban telepedett meg, hol csakhamar kedvelt orvos
hirében állott. A' görögök fölkelésében élénk részt vett. 1822-ben követté
választatott; 1823-ban tagja volt az Astrosban tartott nemzetgylésnek,
azután a' belügyministerium és rendrség igazgat()ja 182í)-ig; ekkor
1827-ben kül- és tengerészügyi álladalmi titkár lett.
ország- kanczellár
Kapodistria megérkezte után ettl szándékosan mellztetett, majd ismét
elbbi állomásába viszszahelycztetett. Kapodistria megöletése után ismét
orvossá lett Syrában. Ottó király megérkeztével nomarch voltAchajában
's Elisbcn 1835-ig;
ekkor hivatalából újra kiesvén, megint orvos volt
Athénben. 1837-ben Rudhart ministerelnök javaslatára, belügyi, cultus
és közoktatási álladahni titkárrá neveztetett ki. Az alkotmányosság
,

;

Glarus.
ellensége,
szított.

—

a'

3

gÖrög klérus kedvelt embere volt

az orosz párt elveihez

's

k.

Glarus. Scliweicz egyik cantona, alig nagyobb 12 négysz. mérföldnél,
28 helységben oO ezer lakossal. Földe kopár, kövecses, inkább marhacsak felerészt lakható,
mint fÖldmivelésre alkalmatos
tenyésztésre
másik fele örök hóval fedett sziklákból 's bérezi patakoktól szaggatott
hegyhasadékokból áll. Azért a' honntáplálatot nem találó lakosok egy része
ki is szokott vándorolni, 's aprókereskedést zni fanemüekkel palaktáblákkal 'stb. Ezen vándoroknak köszöni Glarus átalakulását, mert ezek uj
ismereteket, tapasztalatokat 's nézeteket hoztak haza a' müveit külföldrl.
Gyárak kezdtek emelkedni, 's a' földmivelés nagyobb gonddal 's értelmeA' tartomány egész alsó része hol a' féktelen Linth
sebben zetett.
folyam századok óta ragadá a' bérezek sziklahulladékát a' Wallensee
;

,

,

—

hullámiba,

's

,

ezáltal

ennek vizét egész a' zürichi tóig
melyly körül csak kevés kunyhó állott a'
posvány nak mérges klgzölgése döghalált 's lázakat
zürichi Escher e' vidékre forditá lelkes gondjait, 's
felduzzasztá

roppant mocsárrá változott át

hegyek

lábainál,

's a'

okozott. 1805-ben a'
a' felébredt schweiczi

,

,

másfél millió frankot adott öszsze, hogy Európa
Escher maga vezette a' munkát,
ki e' miatt ^.von der Linth'' melléknevet nyert a' liálás hazától. 1812-ben
végeztetett be a' nagy vállalat. Nyolcz lábnyi karimájú, 1900 láb hoszszu
hajózható csatorna vezeti a' vad bérczpatokat ü/o//2í falutóla' Wallenseebe;
egy másik, 52,000 lábnyi hosszú pedig a' zürichi tóba. A' nagy völgyfenék száraz lett, 's a' lég tiszta a' mérges gzöktl mintegy 20 ezer
hold nyeretett meg a' földmüvelésnek. Az újonnan alapított gazdaságok
közepén elször is nevelintézet emeltetett a' legszegényebb glarusi családok gyermekei számára
mellyben mai napig évenkint 40 szegény
gyermek neveltetik,
's az anyagi
tisztulással erkölcsi is köttetett
öszsze,
A' javítások egymást érték a' régi törvények kéziratai kinyomattak, hogy a' nép olvasluxssa 's érthesse azokat utak 's iskolák épültek,
könyvtárak, olvasó-körök, hasznos egyletek alapíttattak ; a' faluk nyájas

legnagyobb

vizi

faj

müvét

végreliajtassa.

;

,

—

—

;

;

városokká lettek Glarus városkának van ma már casinoja, könyvnyomdája, könyvkereskedése, saját hírlapja 'sa't. A' stachelbergi fürdhely, Linth-völgy hátulsó részében
vetélkedik Schweicz els rangú
fürdivel.
Azonban ezen cmlitett haladás a' cantonnak inkább csak
reformált részében otthonos. A' cath. népesség
melly a' churi püspökséghez tartozik, szellemi mveltség, ipar 's jóllét tekintetében meszsze
hátra maradt ama mögött. Az ünnepek, bucsuk, processiók nagy száma,
mellyek a' folytonos munkásságot zavarják 's a' népet attól elszoktatják,
az oktatási ügy elhanyaglása, a' papságnak a' népfelvilágosodás ellenében
mutatott közönyössége, st ellenszenve,
mindez lehetlenné tette a'
házi 's közállapotok nemesbítését, 's azon haladást, melly a' canton
másik részében szembe ötlik.
A' népesség nagyobb része végre nem
akará a' státuséletnek szabad fejlését a' kath. lakostársak 's ezek felett
uralkodó papság csekély száma által gátolva látni, 's hangosan követeié
az alaptörvény átalakítását. A' kormánytanács kidolgozá az uj alaptörvényt, melly 1836-ban a' nép által elfogadtatott, 's 1837-ben a' hclv.
szövetség által is megersíttetett. Ezen alkotmány tisztán democratiai ;
kis

;

,

—

,

—

—
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Glaubrech.

Gleichenbers".
o

státuspolgári egyenlségen nyugszik

szabadságot ad, megengedi

;

vallási, kereskedési, ipar- és sajtó-

vegyes házasságokat, egyenl adózás alá
veti a' birtokot, elválasztja a' birói hatalmat a' végrehajtótól ; a' státus
telügyelése alá helyezi az öszszes oktatásügyet
nyilvánosságot hoz a'
közügyek kezelésébe. Megtiltja, hogy valaki rendes birájától elvonassék,
egy vallásról másikra téréseért üldöztessék tiltja továbbá az idegen
államokkali katonai kapitulatiót idegen rend- 's diszjelek elfogadását
állami engedelem nélkül
hivatalok eladását, titkos inquisltiót 'stb. Az
öszszes souverain államközség (Landesgemeinde) áll a' 17 választóközség
minden szabad lakosaibóL Külön kath. és evang. községek, tanácsok,
törvényszékek most már nincsenek, mint elbb. A' 47 tagból álló tanács
a' legfbb végrehajtó hatalom. E' hét osztályra oszUk
egyik osztály, a'
a'

;

;

,

,

;

8 tagból álló,

Landamman

elnoXióXtSlandescommission, melylyet
a' canton közvetlenül választ
kezeli a' csekélyebb kormányügyeket
fontosabb státus- és kormányügyek elliatározása a' 119 tagból álló úgynevezett hármastanácsra van bizva. A' birói hatalom minden községben
egy-egy kiegyeztetö hivatal (Yermittler-Amt), 's az egész kis államra
nézve egy különös els folyamodásu 's felebbviteli büntet és ismét polgári
törvényszék által gyakoroltatik. Minden egyházközség önmaga választja
papját ; ezen papok is a' rendes törvényszékek alá vettetvék, 's kötelesek
a' pápai nuntius 's a' churi
az alkotmányra megesküdni. A' papság
püspök Bossi által izgattatva, nem akarta ez alkotmányt elfogadni 's az
esküt letenni, 's fanatizálta a' kath. népességet. A' nafelsi csata emlékünnepe 1838. april 5-kén, 's itt fleg Schindler landamman gyönyör
szónoklata kibékéltette az egymás ellen ingerelt testvéreket. Most a'
kormány is ersebben lépett fel
az ellenszegül papokat elfogatta 's
hivatalaikból kitette
püspöknek pedig minden avatkozást
a' churi
eltiltott a' canton egyházi ügyeibe (A' legújabb eseményeket lásd
Schweicz).
T.
Glaubrech (József), mainzi ügyvéd, szül. 1800-ban. A' hessendarmstadti követkamarában az ellenzéknek egyik legjelentékenyebb 's legnépszerbb tagja 's els szónokainak egyike, ki 1832 óta folytonosan a' józan
t.
reform 's szabadelmüség érdekei mellett harczol.
Gleicheiiberg, egyike az ujabb idkben alapított 's nevezetessé lett
fürdhelyeknek. Fekszik Stájerországban, kÖzel Grátzhoz. Asványforrása
gyönyör vidéke 's általában a' fürdi intézmények az élvezet,
5 van
kényelem 's izlés minden kiyánatait kielégítik. Mit a' természet elmulasztott, azt mvészet pótolja. Éghajlata, daczára magas fekvésének, szelid "s
a'
a' zord szelek hatása ellen még magasabb hegyek által biztosíttatik
júliusi 's augustusi forróság árnyas sétányok által mérsékeltetik. Ffigyelemre méltó, mikép a' rendes ivóvíznek is felséges forrása van itt, mi az
ásványos források közelében ritkaság. Ismeretessé leginkább 1834 óta
lu, 's emelkedését nagy részben János osztrák fhgnek 's a' volt stájer
kormányzó Wickenhurg grófnak köszönheti. A' k<)rok, mik ellen a' gleichenbergi ásvány fürdk 's források használtattak, leginkább: a' görvélyes
és tuberculosus bajok, golyvák, brkütegek, gyomorbajok, sápkór, 'sa't.
A' gleichenbergi l)etegck legnagvobb száma azonban mellkórosokból áll,
kik részint az itteni ásványvizek, részint a' szolgálatukra álló téj és savó
's a'

által

,

;

,

,

;

;

:

—

—

;

;
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ivásában 's a' légely kedvezésében keresik üdülésüket. Gleichenberg a'
t.
XVI. század óta a' Trautmannsdorf- család birtoka.
Gleig (G. RJ angol iró, szül. 1796-ban. Wellington alatt a' spanyol
hadjáratban több nagyobb csatában tünteté ki magát 's 20 éves korában
kapitány volt. A' Waterlooi csata után az oxfordi egyetembe tért viszsza,
honnan a' csaták zaja elhivá, 's a' papi pályára készült. 1834 ota Londonban a' Chelsea-hospital káplánja. Számos iratai között vannak vallási 's
Gnide to the Lord's Suppers ;
egyházi tárgyúak ,^History of the hihle ;
Sermons for plain people ;'^ továbbá katonai, történeti 's novellisticus
The campaigns of the hritish army in
tartalmúak
„The subaltern;
History of hritish India ;
Washington and New-Orleans ;
Life of sir
The family
Thomas Munro ;
Lives of hritish military commanders ;
The Hussar ;
Allan
history of England ;
The Chelsea pensioners ;
Breck;
Chronicles of Waltham'^ 'stb. 1837-ben utazást tett Német-,
Azon angol
Cseh- és Magyarországon, 's ezen útleírását szinte kiadá.
conservativ párthoz tartozik, melly a' régi angol egyházszerkezet minden
ároni fentartása mellett küzd 's melyly ennek megsznésében az állam
rombadülését látja.
t.
Gleiielg (sir Charles Grant, lord) angol státusférfiu, szül. 1785., fia a'
Kelet-Indiára nézve nagy érdemekkel birt skót Charles-Grant-nak. Fiatal

—

,

—

:

—

—
—

:

—

—
—

—

—

—

—

—

—

korában a' költészettel foglalkozott, késbb státusférfiui tanulmányokra
adta magát. Tagjává választatott az alsóháznak, hol mint a' szabadelmü
párt jeles szónoka tnt ki utóbb a' kincstár lordja, 1817. irlandi státustitkár 's mint Iluskisson 's az általa követett kereskedelmi szabadság
ez volt a' Wellington
pártolója, tagja lett a' státusministeriumnak
ministeriuma alatt is, a' midn egy uj gabonatörvénynyel lépett fel az
alsóházban. A' Huskisson és Wellington közti súrlódások folytán 1828.
az elsvel együtt kilépett a' ministeriumból, de gróf Grey-vel ismét bele
mellynek státustitkára volt,
lépett, névszerint a' gyarmatügyet kezelvén
üléssel bírván a' kabinetben is. E' helyen volt Grey és Melbourne mini;

;

,

steriiuua

alatt

's

a'

wliig-kabinet

minden tetteiben

—

részt vett.

Nagy

k.
tevékenységének köszönheté lord-dá emeltetését.
Glyciiie Apios (Saagaabaa, Apios tuberosa), növény, melly azeltt
's az ujabb
idkben nagy
amerikai földi dió név alatt volt ismeretes
figyelmet vont magára az által
hogy több külföldi természetbúvár,
névszerint a' német dr. Gesner a' burgonya pótszeréül ajánlotta. Eszakamerika legnagyobb részében megterem. A' növény hüvelyes gyümölcse
azonban Európa északibb részének égalj a alatt teljesen meg nem érhetik
's azonkívül termése is igen szaporátlan 's buján sarjadzó, meszszeterjed
gyökerei a' szántóföldet olly kiirtliatlan gazzal bontják, melly lehetlenné tenné a' váltógazdaságot. Minélfogva napjainkban már kevésbbé
,

,

talál ajánlókra.

—

t.

Gneíseiiau Auguszt (eredetileg Neidhard) gróf, porosz tábornagy 's a
katonai tanulmányok figazgatója, szül. 1760. A' hoszszu béke alatt be

b

nem

alkalmat talált erre az
bizonyulhatott fényes katonai tehetsége
1806-ki háború kitörésekor. A' poroszokra nézve szerencsétlen saalfeldi
mellyben akkor kapitány
csatában
reá bízatott a' zászlóalj vezetése
volt 's mit nagy küzdelmek után sikerült megmentenie. Miután a' többi
,

,

Goblet.
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német ersségek mind dicötelenül megadák magokat, a' kolbergi várat,
mellynek
hosszú ostromoltatása daczára
hová rnagynak neveztetett
mindvégig megtartá királyának. Az
csak a' tilsiti béke vetett végett
1808 11-i csendes években G. Scharnhorsttal együtt a' bekövetkezend
nagy háború elkészületeivel foglalkozott, 's 1812. midn Poroszországot
a' körülmények Napóleonhoz csatlakozni kényszeriték, Angliába ment, 's
Napóleon oroszországi balsorsa elérkezvén, az ottani ministerekkel tanács,

,

,

—

's ágyú-, fegyver- 's ruházati ajánlatokkal tért viszsza Poroszországba. A' honvédsereg megalakult 's G. mint siléziai fkormányzó 's
az ottani sereg ftáborszermestere vezénylé a' viszszavonulást Lützentöl
Boroszlóig, megnyeré a' katzbachi csatát, a' táborkar fnöke lett, 's a'
wartenburgi átmenetet és a' Möckern melletti csatát is
vezeté. Az események ezutáni menetére határozott befolyást gyakorolt. A' párisi béke
után fürdbe vonult, majd Berlinbe ment. 1815. martiusban Napóleon
újra feltnvén, jun. IG-kán a' ligny-i csatában megvert poroszokat rögtön
újra rendezé 's a' Waterlooi gyzelemre vezeté. A' vert hadat egész Parisig
üzé 's ott mint minister részt vett a' békealkudozásokban. Blüchert
Angliába kiséré, azután tábornoki parancsnok lett a' Rajna-tartományokban, miket azonban már 1816. elhagyott 's családja körében élt Siléziában.
1821. berlini kormányzó, 1825. a' porosz sereg ftábornagya 's a' státustanácsban a' kül- és katonai ügyekre nézve elüléssel birt. Meghalt
siléziai jószágán 1831. rendjelekkel és érdemekkel gazdagon. — s.
Goblet (Albert, Alviellai gróf) volt belga hadügyminister, szül. 1790.
Els tanulmányait a' st. cyri katonaiskolában végzé. A' spanyol hadjáratban 1813. a' San-Sebastian várábani rség között volt, melly az
egyesült angol és portugál seregnek volt kénytelen megadni magát.
Hadtársai foglyokként Angliába vitettek, bátorsága jutalmául ellenei
által azon kitüntetésben részesült, miképen ezek a' szomorú hir-megviküldék Napoleonlioz, ki azonban kapitánynak 's a' becsületrend
vjeül
vitézének nevezé ki. Napóleon bukása után viszszatért hazájába 's 1815.
(^uatre-bras és Waterloo mellett küzdött hollandi szolgálatban. A' bekövetkezett idkben leginkább a' belga határvidéki ersségek építésével 's
helyreállításával foglalkozott. Az 1830-ki forradalom kitörésekor a'
katonai tehetségek nagy hiányában rögtön ráfordult az általános figyelem.
Az ideigl. kormány 1830. novemberben ezredessé 's a' vezérkar igazgatójává, majd fhadi biztossá nevezé ki. G. iránt nagy bizalommal viseltetének azok, kik a' csend és béke után sovárgának
mások vádolák,
hogy nem forradalmi ember 's hogy az oraniai berezeg részére hajhk, mi
azonban törvényesen be nem bizonyult ellene. 1831. Leopold király
kinevezé az ersségek ffelügyeljévé 's a' vezérkar fnökévé, majd
segédévé. Mint a' békepolitika pártolója, azon 24 §-ból álló egyezmény
mellett szavazott, mit 1831. nov. 15. Belgium 's a' nagy hatalmak aláirának 's mit hosszú diplomatiai harczok után, mikben Goblet a' londoni
conferentián 's otthonn legfényesebb részt
's legnagyobb érdemekkel
bir, sikerült 1833. május 21 -kén Hollanddal is elfogadtatni. Ez alatt G.
1832. a' külügyi ministeri tárczát vállalá cl, mitl 1833. dec. 25. megvált.
Ekkor a' király kinevezé tcljhatahnu ministernek Berlinbe, hol azonban
Vilmos király iránti tekintetbl el nem fogadtatott. 1837. mint Leopold

kozott,

t

;

,
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;

Goderich.
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király rendkívüli nieghatalinazottj<a Lissabonba ment, 'tí a' cartísták és
exaltadók közötti harczban lényeges szolgálatokat tett Donna Maria
portugál királynénak, ki elismerése jeléül gróffá nevczé ki. 1839.^ visszatért hazájába, hol hajdani népszersége elveszett 's hol az orangistákkali
k.
korábbi öszszeköttetéseit nem feledhetik el.
Cioderich (Frederik John Robinson, Viscount of G., Riponi gróí)
angol ministcr, lord Grantham iflabbik fia, szül. 1782. Tanult Harrow és
Carabridgeben. 1804. az irlandi helytartó és rokona, lord Hardwicke-nek
magán titkára lett. 1806. Pitt halála után, a' parlamentnek Ion tagjává.
18Ó9. Castlereagh figyelmét magára vonván, ez kinevezé alstátustitkárnak.
1810. az admiralitás els lordja, Yorké alatt mködött. Két évvel késbb
kineveztetvén a' kereskedelmi hivatal titkos tanácsosának 's másodelnökének, a' gabonabevitelt korlátozó törvényjavaslatot védelmezé, melly
által a' földbirtokosok 'a' polgári osztályt még jobban szándékozának
nyomni. A' földbirtokosok gyztek a' törvényjavaslat 1815. mart. 16-án
nagy többséget nyert. Következménye egy véres fölkelés volt egész
Londonban. Ezóta Robinson mindent elkövetett, hogy a' kereskedelmi

—

;

korlátozásokat Anglia érdekeivel ellenkezknek bizonyitsa be. 1820-ban
pártolá Baring szabadelmübb kereskedési -javaslatait 1822. maga hozá
inditványba, hogy az angol gyarmatokkali kereskedés az idegen népeknek
is megengedtessék. Ezután a' kincstár kanczellárjává neveztetvén, azon
négy év alatt, melly ben e' hivatalt viselé, okos gazdálkodása által az
;

ország adóját 9 millió font sterlinggel lejebb szállitotta. Lord Canning
nemes politikájának befolyása által mosta'katholikusok emancipatiójának
minek addig ellenzje vala 's Huskissonnal együtt
is megnyeretett
szorgalmasan dolgozott a' kereskedés felszabaditásán. 1827. Canning
alatt a' gyarmatok ministeriumát vállalá el. Nem sokára Viscount Goderich of Nocton czimet nyervén, a' ministerium képviseljéül választatott
meg, a' felsházban. Canning halála után a' legfbb statushivatalra hivatott meg. de gyöngének érezvén magát ama nagy férfiú utódja lehetni,
csakhamar lemonda hivataláról. Ekkor Riponi gróffá emeltetett. 1833.
Durhain helyébe pecsétr lett, de 1834. még Grey visszalépése eltt, az
appropriatio-záradék felett támadt véleménykülönbség miatt, kilépett a'
mlnisteriumból. Grey alatt ismét gyarmati minister volt 's 'a reformbill
,

kivitelét segité.

—

a.

Godwiii (William), angol iró, szül. 1756. Lelkészi hivatalát, mit több
évig viselt, letevé, hogy annál kényelmesebben élhessen a' tudományokvégre a' Grey ministeriuma által a' pénznak. Késbb könyvárus volt
;

ügyi osztályban nyert hivatalt. A' franczia forradalom bámulói közé
munkája, melly
tartozott, 's az angol forradalmi iskola benne halt ki.
„On political justice".
a' maga idejében rendkivüli figyelmet ébresztett
Benne az emberi perfectibilitás eszméjét a' szellem minden fegyvereivel
védi, mi csakhamar számos ellenekre talált, igy p. o. Malfhus „a' népesedésrl" szóló nevezetes munkáját G. ellen irá czáfolatképen, bebizonyitani iparkodván, hogy a' világ occonomiájában szükségképeni ingrediens
„Sketches of history in six sermons^' (1784.)
a' vétek. Egyéb munkái

F

:

:

of the nnited states'' (1793). Regényei „Caleb
Williams'' (1794.); „Saint León'' (1795.); „Fleetwood" (1805.); „Clou-

„The

political

events

:
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8

—

^íás nevezetesebb müvei „Histonj of the life and age
desley^' (1830).
of Geoffroy Chaucer'' (1803.) ; „Lives of Edward and John Philipps,
nephews and pupils of Milton'' (1815.); „Inquiry concerning the power
of iurrease in the munhers of mankind'' (1821.); „History of the common
icealth of England from its commencement to the restoration of Charles 11.''
(1824—28.); „Thougths on man, his nature, production and discoveries"
k.
Meghalt Londonban 1836.
(1831).
:

—

—

németek ezen legnagyobb 's legnemzetibb költjének élete 's irodalmi hatásának eladása korábbi idszakba
tartozván (l. KözL hm. Tára V. kötj, itt csupán annak mintegy kiegészítéséül azon elterjedt mozgalomról teszünk emlitést, mit G. emléke a'
legújabb idkben szült Németországban. 1749. aug. 28. majnai Frank-

Goethe-ünnepélyek

18-19. A'

az 1849. évi augustus 28-ára esett százados születési
furtban születvén
ünnepe. Németország mindig tisztelettel fordult nagy férfiainak emlékei
iránt, 's a' közel lefolyt évtizedben is egymást követték az emlékünnepek
Luther, Leihnitz, Herder, Schiller Gnttenberg 'stb. tiszteletére. Goethe,
bár érdemei teljesen méltányolva vannak 's elvan ismerve, miként a'
német nemzeti szellem ki fej lése 's nemesbülése neki többet köszönhet,
mint minden más költnek, .életének utolsó szakától kezdve a' legközelebbi idkig, számtalan megtámadásnak volt kitéve politikai iránya miatt.
Mondatott, hogy élete utolsó éveiben 's mióta a' weimari ministeriumban
foglalt helyet, a' koreszméknek haragosan hátat forditott, hogy ellensége
volt a' szabadságnak 's a' népnek, a' nemzeti 's politikai fejldésnek. E'
politikai gylölet, melly a' német nemzetben G. iránt jelenkezett, okozá,
hogy 1849-ben, a' politikai izgatottság 's a' nemzeti önérzet ezen fölébredési évében, a' Goethe -ünnepélyek a' német nép között nem találtak álta,

,

lános rokonszenvre,
ki

Németország

st

ez

közönynyel viseltetett azon férfiú emléke iránt,
els rangú csillagként ragyog. Frank-

szellemi világában

költ szülhelye, ez idben már a' bukott remények siralmas képét
Pál egyháza zárva volt, Németország els parlamentje csúfos véget
ért, a' szomszéd országok terein vér párolgott. A' szándéklott ünnepélynek számos ellenzi támadtak, vitatván, miképen ünnepek nem e' komoly
idkbe valók hogy ezek által minden idegen nép, különösen a' francziák
mintha a'
's angolok eltt olly szinbe állitaná magát a' német néppárt
15-ik
polgárisodás ellene volna; bizonyosnak mondák, hogy G. az 1814
évi német nemzeti mozgalmak iránt semmi rokonszenvet nem érzett, st
a' népszabadságnak nem kedvez aristokratikus szellemének több bizonyságait adá; végre, hogy a' jelen pillanatok nagyobb dolgokra forditvák,
mint irodalmi érdemek elismerésére
miket különben is senki nem von
kétségbe
az most a' kérdés
valljon az ünueplend hsnek volt-e szive
dalnoka
ugy mondák
népének politikai 's nemzeti élete iránt. Goethe
volt a' finomabb élvezetnek, a' mvészet- 's tudományba mélyedésnek, de
nem volt részvéte az iránt, a' mi istenszer életének olympiai nyugalmát
megzavarhatta volna. Ilylyen elzmények után a' lelkesedés is csak csekély lehete
melyly a' G. szorosabb tiszteli által rendezett ünnepeknél
nyilatkozott. Frankfurtban azonkívül mintegy ellen-demonstratióul a*
Hecker-dalt éneidé 's más hasonló kicsapongásokat tett az utczai nép az
ünneplk által elöíiCiott Goefhe-dalok ellenében. Frankfurton kivül ugyan-

furt, a'

viselé.

;

,

—

,

;

,

—

,

—

:

Gog

Magog.

és
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Gombo!5.

azon idben megülék az ünnepet: Weimar(G. második hazája és sírhelye),
hol az ott tartózkodó Liszt Ferencz hazánkfia hangversenyt rendezett,
továbbá Bécs Prága Berlin Drezda , Lipcse München Augsburg.
Alkatrészei ez ünnepeknek szini eladások, hangversenyek, szavalmányok
valának a' költ müveibl, továbbá G.-tl származó kéziratok, régi 'a
;

,

,

,

,

,

ujabb arczképek nyilvánság elé bocsátása, mulatságok, lakomák, kiviláa' helyek különfélésége szerint különböz módon és mértékben.
Lipcsében a' költ egy colossalis mellképét állitá fel Knauer szobrász.
Általában véve az eladó mvészetek mint a' zenészét, festészet szobrászat, színészet sok ert fejtének ki a' nagy költ emlékünnepének dicsítésére.
Az irodalom, melylyGoeí/^erl már alig képes valamit mondani,
a' mi még elmondva nem lett volna, csak csekély részben járult az ünnepély emeléséhez. Gutzkow egy drámát irt ,,Der KönigsUeutenant^^ melly
G. életébl tárgyaz egy episodot, a' költ fiatal éveinek eseményei állíttatván szem elé. Azonkivül figyelmet érdemel az ez alkalomra irt munka
,,Zu Goethe' sJubelfeier, Studien zu Goethe' s Werken, von Heinrich DUntzer^^,
's ebben bevezetésül szolgáló értekezés: „Ueber Goethe' s poUtische Ansicht
und seine Stellmig zu den Bewegungen der Zeit'% mellyben a' szerz a'
fentemiitett 's hasonló politikai vádak ellen igyekszik Goethét leginkább
saját szavainak idézése által, védeni, mi nagy részben sikerült is.
p.
Oog és Mago^, nevei egy mesés fejedelem és népnek mellyekröl
Ezékiel próféta 38 és 39 részében jövendöli, hogy északról fognak megjönni 's midn Izraelbe törendnek be, tökéletesen megsemmisíttetni. Gog
és Magog nevei arab Íróknál 's János jelen. 20 r. 8 v. is említtetnek
késbb a' Massagetek nevével hozattak öszszefüggésbe. Gog és Magogníik
neveztetik a' londoni city guildhalli teremében lev két óriási kszobor
Is
melly a' rege szerint egy szász óriásnak egy cornwallisi óriás felett
nyert gyzelmét jelképezi. Mindkett harczi alak, pánczélozottan, karddal övezve, egyiknek fején tölgy-, a' másikén babér-koszom. Talán még
a' rómaiak korából valók, 's a' britek és rómaiak egyenjogúságát ábrázolják. A' lordmayornak évenkénti beiktatása alkalmával nov. 9-én két
szinte Gog és Magog nev grotesk alak szokott a' beiktatási menetben
férfiak által körülhordoztatni. Boz regényeiben többször tétetik rólok
gítások,

,

:

—

,

—

,

;

,

említés.

—

a.

orosz iró, pétervári egyetemi tanár. Az orosz novellisták legjelesbjei közé tartozik; novelláit számos kötetben birja az orosz közönség,
ezek között vannak a' „Dikankai esték''. A' kis orosz élet eredeti, mesterkéletlen rajzaiban felülmúlja valamenynyi orosz beszélyirókat, mink
Marinowitsch, Osnowianenko, Grebenko 'stb. (1. Orosz irodalom). Humora

Gogol

:

sajátságos, 's nemcsak az ismert német és angol, hanem a' közönséges
orosz humortól is különbözik, 's az életnek derült, vidor felfogásában áll.
Mint vigjátékiró kevesebb szerencsével lépett föl a' pétervári élet rajzaivaL Sok utánajárás után végre történettanári alkalmazást nyert a' pétervári egyetemnél. 1837. Francziaországban, Schweiczban 's 1840. Rómába
utazott.

—

k.

Bécsi forrad.
Osztrák bir. gyl.
udv. tanácsos 's Hevesmegye fispáni helyettese, a'
m. akadémia tiszt, tagja, szül 1791. júliusán, Szent-Laádon, Borsod-

Goldiiiark,

1.

Gombos Imre

;
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Gomes.

Gordon.

megyében, küzueines családból. Iskoláit Kassán végezvén, 1810-ben
törvények tanára, 1812-bcn borsodmegyei jegyz
majd a' kir. iidv.
cancellária 's utóbb köz iidv. kincstár mellett gyakornok, 1816-ban
ugyanott fogalmazó, 1817-ben a' magyar kincstárnál titoknok 's e' minségben több fontos udvari biztosságoknál nevezetesen a' szávántuli részek
viszszakapcsolása ügyében tollviv, 1823-ban fiumei patricius tanácsos,
1826-ban kincstári tanácsos, 1835-ben cs. k. kamarás, 1837-ben udvari
,

referendár

's

múlva önként
Ítélve, olly

hevesi administrátor lett, melly utóbbi hivatalát két év
letette.
Drámair()i hajlama, már ifjúkori kéziratai után

—

hogy sajnálni lehet az irodalomra nézve költi
hivatásának bokros közhivatalviselési gondjai által lett csaknem teljes
elnyomatását. Halála 1840-ben január 12-kén történt.
Lilla czimü
vígjátéka befejezetlen maradt, Testvérek és Szeh'ény 's rózsabokor czimü
vígjátékok. Esküvés ez. 5 felvonásos 's Elek és Polyxéna ismét 5 felvonásos szomorujátékok pedig egészek, 's az utóbbiak a' szerz nevének
els betjével, egyik barátja által 1817-ben ki is nyomattak. Szerénysége nem akart irói pályán mutatkozni de a' nyelvet 's irodalmat
szerette, 's 1835-ben az akadémia tiszt, tagjává választatván, az ülésekben
sokszor elnökölt.
h.
(ioiiies, (Joao Baptista), portugál drámaíró. ,,Inez de Castro^' czimü
nemzeti szellem tragoediája által, melyly e' század elején nagy tetszéssel
adatott Lissabonban 's a' nemzet kedvencz darabjává ln annyira, hogy
rövid id alatt 7 kiadást ért meg, kitn tehetséget tanusitott 's a' legszebb
reményeket ébreszté. Kora halála azonban mindezeknek véget vcte.
k.
Goiiiís (József Menyhért) spanyol operaszerz, szül. 1793. Zenészeti
képzettségére nagy befolyással voltak Mozart és Haydn müvei, mik iránt
már kora ifjúságában nagy elszeretettel viseltetett, 's kiknek elsejétl
különösen a' hangszerelést tanulá el. Már els szakában több jeles mvel
bvité a' spanyol katonai zenét. De fölébredvén benne a' drámai zenészét
iránti hajlama, katonai karigazgatói állomását elhagyá's 1817. Madridban,
1823. Parisban, 1826. Londonban, majd ismét Parisban tnt fel operai
terveivel. Rossini
ki ekkor Parisban élt, különös figyelmére méltatá
ugyan a' mvészt, mindazáltal a' szinházi ármányok annyira ellene
dolgozának, hogy csak 8 évi fáradhatlan kltürés után sikerült ,,Le diable
()
Seville" czimü dalmüvét 1831. jan. 29-kén Parisban a' Ventadour
színházban eladatva látni, melly a' mértk részérl nagy tetszést
nyert. 1833. hasonló fondorkodások ellenére kiküzdé „Le r e vcnanf " cz'imü
vig operája adatását
melly uj bizonyságát adá a' szerz kétségtelen
hivatásának. A' sok boszantás, küzdés 's ingerültség azonban olly rósz
hatású volt G. egészségére
mikép többszöri görcskinok után tökélelesen elveszte szavát. Némaságában 's a' legbetegebb állapotban irta
,,L(? portefaix'^ czimü operáját. Elte utolsó szakában egy nagy befolyású
barátja közbenjárására a' franczia kormánytól némi segédpénzt húzott.
Meghalt 1836. Parisban.
k.
Gordon, régi skót nemzetség. Ujabbkori tagjai közül nevezetesek
/. Sir Thomas G., szül. 1758. leginkább mint philhellén
ln ismeretes.
Miután hosszabb ideig lett volna angol és orosz szolgálatban 's a' keletet
több Ízben beutazta, 1821. Görögország ügyének szentelé kardját 's
kifejezett,

—

,

hn

—

—

,

,

,

,

—

:
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Gorove.

Gore.

vagyonát. A' trippolizzai ostrom alatt Ypsilanti hg. táborkari fnöke lett.
Ezután Sk^cziába ment
1826. azonban ismét visszatért, 's a' neki ajánlott katonai fparancsnokságot csupán Fahvier (1. ezt) iránti tekintetbl
nem fogadá el. Midn ez az Akropolisban volt körülzárva, G. többképen
iparkodék t megszabaditani seregével, mi azonban nem sikerült. Görög;

ország függetlenségét eléggé biztositottnak hivén, 1827. Skócziába tért
viszsza.
//. George berezeg, szül. 1770. Edinburgban. 1807. berezegi
méltóságot nyert. 1819. britt tábornok lett 's késbb Skóczia pecsétre.
A' felsházban buzo-ó oranorista és Melbourne mlnisteriumának ellene
k.
volt. 1836. benne a' Gogol berezeg fiága halt ki.
Gore (Katalin), született Francis, angol költné sz. 1799-ben Nottingham grófságban. 1823-ban Gore Arthur kapitányhoz ment férjhez, és
csöndes családi körben élt. Els müvei 21ie tico brocken hearts; és Boíid
dráma (London, 1824). Késbb a' regény 's novella mezejére lépett át,
hol sok ügyességet 's kellemet tanusit és a' felsbb társas köröket igen
helyesen jellemzi. Beutazván az európai szárazföldet következ regényeket irá Lettre de cachet ; HunQaricm tales ; Manners of the day; Mothers
and dayghters; The Hamiítons ; Mrs. Armitage; The opera; Folish tales;
Sketchbook of fashion; TuiUeries; Mary Raymond ; StokeshUl plán ; The
cahinet-minister ; 'stb. Színjátékai Lords and commoners ; The school of

—

—

,

:

,

,

:

:

nem nagy tetszésre találtak.
coquettes ; The Kings Seal ; lüng O'Neil
ez.
Forditott több fr. szinjátékot is, és irt népdalokat.
Gorove 1. László, táblabíró 's m. akad. 1. tag, sz. Erdélyben Szamosújvárt, örmény nemes családból, 1780-ik évben. Jó nevelésben részesülvén, 's már gyermekkorában kitn hajlamot bizonyítván a' tudományok
's m. nyelv és irodalom iránt, 1796-ban a' kolozsvári színpadon, buzgó
fiatal társaival, Koczebue ,,EmbergyUlölés 's megbánás'' ez. darabját
játszotta. 22 éves korában, szüli halála után, teljeskoruvá nyilatkoztattatván, gazdálkodásra adta magát, 's e' téren egyike vala legszorgalmasb, legkitnbb hazánkfiainak. 1810-ben Magyarországra költözött
,

—

nagy síkon több jószágot szerezvén, dúsgazdag 's iparos alföldi
lett, és több megyei kitüntetésben részesült. Hivatalt viselni
nem akart mert gazdasága háznépe 's a' tudományok körül mindig

lakni,

's a'

nagygazda

,

,

dicsvágy pedig nem zaklatá philosophikus lelkét.
Az irodalom sivatag mezején akkor fáradozott, midn ennek még minél
kevesebb mveli voltak. E' mostoha korban irta Jeczíd és Haba (ISOQ.),
's az Érdemes Kalmár (1807.) czímü eredeti színdarabjait, 's sC ,, Jegyesek
Carthagóban" czímü vitézi történetet. A' gazdaság, tájleirás 's régiség
kutatás mezején késbben is sokat irogatott. Nagyobb munkája még
talált elég tenni valót,

:

—

Gattáját (Temesmegyében)
kir. adományul kapván, oda magyar lakosokat édesgetett, 's isten igéjét
m. nyelven hirdettette, elször az idegen nyelv
elfogta Bánságban és
általában igen sokat hatott azon vidék magyarosítására. Ezen érdemeiért
1835-ben a' m. akad. lev. tagjává választatott , mellynek pénztárát,
A' férfttinak tökéletességei (Pest, 1823).

—

testvérével együtt nevezetes jutalom-alapitványnyal nevelte. Meghalt,
örököseire tetemes vagyont hagyván hátra, 1839-dik esztendben. Fia
//. István
született 1819-ben Pesten
iskoláit a' pesti egyetemben
végezte, hol a' lelkes ifjú már egyesületet alkotott hazafias és irodalmi ezé,

;

Gorzkowszki.
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az ifjiiság által kiadott zsenge mutatványokban csinos müveket
pályatársaira nagy hatást gyakorolt. Késbben Temesmegyébe,
gattájai jószágára menvén lakni, ott az ellenzék egyik vezére 's legkitszónoka volt. i842-ben 's 43-ban nagyobb utazást tett nyugati

lókra,

's

közlött,

'e

nbb

ezen utazásainak gyümölcse lett Nyugof
A' pozsonyi 184"/4-ki 's 1847-ki
országgylésekre mint követjelölt lépett fel, de a' conservativ párt akkori
többsége mellett Temesmegyében sikeretlenül. Minden hazafiúi ügyben
meleg részt vévén szóval, tettel és erszénynyel, 1847-ben Kossuth
a' védegylet igazgatójává választatott.
,, Nemzetiség'^
lemondása után
czimü politikai munkájáért, hol a' legnagyobb reformeszméket már Kossuth
Pesti Hírlapját megelzleg pengeté, jeles hirlapi czikkeiért, 's ,,Nyugot'^
czira alatt kiadott utazási eszméjiért, mellyek kissé dagályos 's nem eléggé
megtisztult nyelven iratvák ugyan de sok ismeretet 's nemes érzületet
tanúsítanak, 1843-ban a' m. akadémiának is lev. tagjává választatott.
Fényesebb de szomorú politikai pályája a' népképviselettel kezddik
1848-ban. A' pesti országgylésre Temesbl képviselül küldetvén, tartalmas és correct nyilatkozatai által kitn helyet foglalt el a' házban.
tette a' nevezetes indítványt a' Frankfurtban
Az aug. 3-iki ülésben
egyesült Németországgali minél szorosb szövetségre nézve. Egyébiránt
a' ministeri párthoz tartozott, 's a' Madarász-íé\e veres tollasoktól mindvégig tá\ol állott, st gyülöltetett. Egyike volt azon képviselknek, kik
Zichy Eugén lefoglalt
a' Csepel-szigetén rögtönözve kivégeztetett gr.
drágaságainak összeírására a' pénzügyi 's igazságügyi-ministerium
küldötteivel együtt megbízatott, 's késbb Debreczenben, a' roszhirü
legerélyesebben szólalt fel Madarász
gyémánt- vád felmerülése után
Mart. lo-ke 's a' Debreczeni Lapok ellen,
László ellen, valamint
ezeknek a' képvisel-ház méltóságát sért kikeléseik alkalmával. Az
is ki volt
küldve
Kossuth-ial
april 14-iki határozat szerkesztésére
és Szacsvay-Yíi] mellyet azonban egészen Kossuth maga szerkesztett. E'
miatt látta szükségesnek Kossuthot, kinek poHtikáját egyébiránt, gr.
Batthyány Lajos bukása óta sohasem helyeselte, hazáját elhagyva AYiddinbe 's onnét tovább követni, ugy hogy e' részben Börne mondatát
alkalmazhatni rá, t. i. hogy ,, kellemetlen azon betegségben halni meg,
mellyben más valaki szenved^'. Azok közt említtetik, kik Widdinbl
Sohumlába menet Kossuth oldalánál lovagoltak késbben pedig nyugoti
Európába menekültek, hol jelenleg is tartózkodik.
Gorzkowszki (Gorzkowi Károly) cs. kir. lovassági tábornok sz.
Babycén, déli Galicziában 1778. 1792-ben lépett a' modenai berezeg
nevét visel könny lovas ezredbe 's ezzel együtt 1793 96. minden
hadjáratban jelen volt. 1796. alhadnagy, 1797. fhadnagy let£. Az újonnan
megkezdett hadjáratban 1799. Stokachnál, 's a' következ évben Ulmnál
megsebesíttetett, 's 1801. mint másodkapitány fhg. Károly uhlánokhoz
jött, a' hol 1804. els kapitánynyá lett. E' minségben volt G. az 1805-ki
hadjáratban Olaszhonban Badeczky gr. vezérrnagy dandárában 1807.
rnagy gyá, 's 1809. alezredessé léptetett el az ezredben, 's ezzel együtt
minden csatározásban részt vett, mellyekrl a' Radeczky-dandár annyira
elhíresült. Ez évben ezredessé lett, 's az erre következ franczia háború

Európa müveit országaiban,
czimü munkája (Pest, 1844.

's

2 köt).

,

,

,

—

,

'a,'

,

,

,

,

,

,

—
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Gorzkovszki.

1817. cs. kir. kamarássá, 1820. vezérrnagygyá
mint dandárvezér Kassára jött onnan pedig 9 év múlva
ugyanazon minségben Eperjesre tétetett át. 1831. altábornagy gyá
neveztetett ki 's Brünbe, 1833. Prágába tétetett át, 1835-ben a' cs. orosz
Sz. Anna I. oszt. rendjét, 1836-ban a' vaskorona II. oszt. rendjét és
1838 -ban a' cs. orosz fehér sasrendlovagkeresztjét nyertééi. 1839. a' szász
király nevét visel vasasezred 2-dik tulajdonosává neveztetett ki, 's mint
katonai kormányzó Laibachba
onnan pedig ugyanazon minségben
Troppauba tétetett át. 1841-ben a' szász kir. polgári érdemrend nagy
keresztjét nyerte el, 's 1846. lovassági tábornokká, 's nemsokára ezután
várparancsnokká neveztetett ki Mantuában. 1847-ben cs. k. val. titkostanácsosi czimet nyert.
Midn 1848-ban martiusban a' forradalom egész lombard-velenczei
királyságban egyszerre kiütött, a' G. kormányzására bizott Mantua
mellyben magát nem
védelmi tekintetben igen szomorú állapotban volt
soká tarthatta. A' kiterjedett elersségek el voltak hanyagolva, 's az
rsereg csekély száma miatt alig lehetett azokat elegend rökkel ellátni,
nem hogy még védelmezni is. Illyetén a' várparancsnokra nézve nem
alatt folyton részt vett.

léptetett el,

's

,

,

,

legkedvezbb körülmények között Mantuában

is

kiütöttek

a'

forradalmi

mozgalmak. G. körülményesen tudósitá Radetzky tábornokot, 's igen kére,
hogy küldjön segitséget az rsereg számára, felszólitá a' tartományi
hatóságot is, 's czélszerü katonai rendszabályokat adott ki a' csendes
bátorság fentartására. Mart. 21. megengedtetvén az alkirály által Mantua
lakosainak 300 fbl álló városi rsereg (Gnardia civica) felállitása,
néhány óra múlva több ezer fegyveres ember tolongott a' város utczáin,
mivel a' polgári hatóságok, mellyek hatalmuktól már egészen megfosztattak, a' 300 számra szoritkozást nem tarthatták fel. A' parancsnok
személyes közbevetése sem állhatott többé ellent, 's meg kellett elégednie
azzal
hogy azon csapatokat mellyeknek a' lakosokkal barátságot kötni
nagy kedvük volt, a' laktanyákban öszszeiratá, 's azon felhívást, miszeA'
rint a' várost csapataival együtt hagyja el, szilárdul visszautasitá.
,

,

—

hogy Cremonában ideiglenes ]^ormány alakult

melly az olasz csaismét uj
patokat maga számára megnyerte, Mantua népét is 23-kán
mozgásba hozá, a' fegyveresek száma mindinkább nagyobbodott, fegyvertárak alakíttattak, az utczakö vezet felszakittatott, a' háztetkre vagy
emeletekre hordatott, több utczák eltorlaszoltattak, 's G. minden pillanatban megtámadás veszélyének látá magát kitéve. Többszörös küldöttségek jelentek meg nála, mellyek élén a' polgári 's egyházi hatóságok
fnökei állottak, a' város átadására 's kivonulásra szólitván fel. G. az
rsereget elparancsoltatta, a' város kapuit bezáratta, a' küldöttség felszóHtását magától elutasitá, 's nyilvánitá, hogy a' legcsekélyebb ellenséges
demonstratióra a' várost bombáztatni fogja. 23-kán a' torlaszok szaporodtak a' városban, Sz. András templomát a' guardia civica gyülhelyévé
tették, melly sereg már több mint 6000 fbl állott
a templom földalatti téréi pedig fegyvertárul szolgáltak. Miután G. azon reményét, hogy
Veronából segitséget nyerend mindinkább tünedezni látá, 's az olasz
csapatok viselete, mindig fenyegetbb lett mentséget illy körülmények
közt egyedül idnyerésben láta ; azért is örömest megengedé, hogy egy

hir,
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polgárokból

—

álló küldöttség,

—

a'

püspök

*s

az Ítélszék elnöke vezérlete

mehessen a' föhg. alkirály elébe Veronába hogy tle a' város
megnyugtatására szolgálandó rendszabályokat kikérjek^ 's igyekezett
ismételt megnyugtató hirdetmények által a' nép fellázadt kedélyét csillapítani. Estve Este gyalogság,'s huszárok érkeztekModenából,mi azonban
a' parancsnok helyzetén nem sokat segített, mivel a' város lakosai torlaszaikat annál szorgalmasabban szaporították, 's a' fegyveresek száma már
a' 8000-ret meghaladta, kik ellen G. csak 8 századot állithatott, mivel a'
lovasságot utczai csatákban nem használhatta. E' mellett Veronából többé
semmi segítségre nem számolhatott, mivel magától a' fhg. alkirálytól is
saját eszközeire szorítkozni utasíttatott. G. azonban a' várost folyton
lövöldöztetéssel
fenyegetvén
igyekezett különböz rendeletek által
idt nyerni, az ersséget ostromállapotba helyezé, 's 25-dikén felszólítá a' lakosokat
hogy 24 óra alatt fegyvereiket letegyék. Illy
erélyes munkássága által sikerült Gorzkoicsz-kinuk, a forradalmi mozgalmat lecsillapítani 26-kán elkezddött a' lakosok lefegyverzése 27-kén
uj segédcsapatok érkezvén a' lakosság önhittsége elfojtatott, a' csend ismét
lielyreállittatott, és igy ezen igen fontos hely a' kormányzó elvigyázata
's munkássága által megtartatott. Ezután Badetzky gr. az ersségnek 's
környékének utolsó emberig leend védelmezését hagyá meg a' várparancsnoknak 's a' 70 éves tábornoknak sikerült, az id szke, eszközök 's
emberek hiánya daczára, Mantuát oUy védelmi állapotba helyheztetni,
hogy minden ostromnak ellene állhatott.
Es ezt teíjesité is, 's e' miatt
G.-rólgr. Radeczky jelentéseiben, dicséretes említés tétetett. Midn a' következ évben az osztrák seregek Wimp/fen gr. altábornagy alatt a' római birtokba bevonultak, G. 8 zászlóalj gyalogság, 2 század huszár 's 2 üteggel
mint segédcsapat követte ket, 's máj. 14. Bologna eltt megjelent. Ezen
város bevétele után, 5 zászlóalj gyalogsággal
mint katonai 's polgári
kormányzó ott maradt. Velencze bevétele után, katonai 's polgári kormányzóvá neveztetvén ki ugyanott, rövid id alatt szelíd 's az ottani viszoalatt

;

,

,

;

;

—

,

nyokhoz alkalmazott magaviselete által a' lakosok hajlandóságát nagy
részben megnyerte,
's IX. Piiis páp^ által, Sz. György rendének nagy
keresztjével diszesittetett. 1849. oct. 16-kán olmützi várparancsnokká
neveztetett ki de
inkább kívánt harczosaival Olaszhonban maradni 's
Mantua parancsnokságát ismét átvenni, mi neki meg is engedtetett. B.
Goszczynski (SeverinJ , jeles lengyel költ, szül. 1803-ban Ukraineban. Hazája természeti szépsége 's történeti emlékei már korán ébresztették fel benne a' költi szellemet. A' varsói egyetemben tanulván, a'
Mickiewicz körül csoportosuló fiatal költkhöz csatlakozott 's több tüz-

—

,

—

szellem költeménye volt már a' közönségben elterjedve
midn els
nagyobb költeménye Zamck Kaniowski (Kaniow vára) 1828-ban nyomtatásban megjelent. Ez költi elbeszélés volt Byron modorában
hse,
Kehaha, kozák ki egy rült leánynak szerelmet hazudik 's mint gonosztev végzi életét. Legérdekesebbek e' mben a' kozák élet és szokások
hü rajzai, mik, valamint az egésznek organicus összeállítása valódi kötti
,

:

;

,

tehetséget tanúsítnak. Az 18oO-ki lengyel forradalom kitörése eltt az
ifjúság között létezett titkos társulatokban részt vett 's azok között vala,
kik 1830. nov. 29-én Konstantin nagyherczeget a' Bel vedereben megró-
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hanták. Késbb a' felkelk seredébe állott 's buzclitó harczi dalait
gyakran hangoztatá a' táborban és csaták zajában. Azon dala, mellyben
különösen sok
Skrzynecki fparancsnokot bátor elrehaladásra tüzeli
ert 's merészséget tanusit. A' forradalom buktával is elhagyá hazáját
innen Schweiczba költözött, 's állandóan lakott az
's Francziaországba
aargaui kantonban Lenzburgban. Összes költeményeinek uj kiadása
1838-ban jelent meg Lembergben.
p.
,

,

—

Goudchaux

Olichel), az 1848-ki februári forradalom után ideigl.
kormány tagja 's a' franczia köztársaság els pénzügj^ministere, egyike
bár nem leggazdagabb bankárainak. Született
Paris legtekintélyesebb
Elsassban, zsidó szülktl. Mint bankár mindig igen szabadelmü elveket
tanúsított. A' választásoknál mindig a' szabadelmü párt jelöltjeit támogatá s politikai barátainak vagy az ország szabadságának érdekében soha
sem késett aláirásokat megnyitni 's a' segélyadásban személyesen részt
venni. Több év folytán igen tevékeny részt vett a' ,,Na1ional" szerkesztésében, mellyben hivatással 's szakismerettel tárgyalá a' íinanczkérdéseket 's nevezetesen a' francziaországi bank ellen folytatott kemény har,

czot. Az ideigl. kormánynak azonban nem soká volt tagja. Midn a'
börze , melly a' forradalom kitörése óta zárva volt, PáriKS maireje által G.
akarata ellen újra megnyittatni szándékoltatott, ez állomásának elhagyására birá t, mellyben Ganücr-Fagés Ion utódja.
p.
Gowau (Mária) északamerikai költn , hasonlóul ismeretes férje
Brooks neve és Maria del Occidente álneve alatt, szül. 1795. Boston vidérangú osztályhoz tartokén; 16 éves korában férjhez ment. Gazdag és
zott, de rögtön ketts csapás érte, a' midn férjét és vagyonát egyszerre
elveszte. Vigasztalást fényes természeti tehetségeinek kifejtésében keresett. Késbb Cuba szigetén egy kis gyarmatot örökölvén, hoszszabb ideig
ott tartózkodott. 'S ugy látszik , mintha az ottani forró égalj nak nagy
befolyása lett volna tehetsége megérlelésére, mert Gubában készült költeményei sokkal felülmúlják az elbbieket. 1820. Bostonban jelentek meg:
Költeményei 's 1833. Londonban egy ,,Zophiel" czimü költemény mellynek alapját Tóbiás könyvének egy helye teszi. G. Mária érzelem- 's er
dús és különösen a' termé-zet lángoló rajzaiban szerencsés költn
a.

—

f

,

—

Gödölli csata^, 1. Magyar hadjárat.
Göuiör (és Kis-Hont) vármegye Magyarország

kicsinyben; nagy
széles völgyei termékenyek
hegyei ásványpyal telvék
mi kölcsönösséget eszközöl 's a' belkereskedést elmozdítja. Fekszik a' hajdani tiszáninneni, a' mai felosztás szerint a' kassai kerületben
keletrl Torna és
Borsod; délrl Borsod, Nógrád és Heves; nyugatról Nógrád és Zólyom
's északról Liptó és Szepes által van környezve.
Területe 76 Va
mfd.
Használható földje 784,000 hold, melly bi a' szántóföld tesz 350,000, a'
rét 40,000, a' szl 2500 holdat. A' föld legnagyobb része hegyes
csak
északi részén Krasznahorka és Bozsnyó között 's déli részén a' Sajó és
Rima partjain van rónaság. A' déli részek földje termékeny, különösen a'
Sajónak mindinkább tágasbuló völgyében északon a' köves föld és rideg
égalj miatt a' termékenység csekély, ugy hogy a'Garanvölgy fels részén
csak zab és pohánka terem 's szlt vagy más nemesb gyümölcsöt látni
Hegyei között legmagasb a' Királyhegy
csak a' délibb részekben lehet.

—

,

;

D
;

;
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(Králowá Hola), mintegy 5000 láb. Ez a' nyitrai hegylánczolathoz tartomellyek egyike északi irányban
zik 'ö kelet felé hosszú ágban vonul el
Szepesbe csap által, a' másik Gömör és Szepes között határt vonva, TorVrch, Schwarzennába lép. Ezen vonalok magasabb pontjai a' Hrona
berg (Dobsina mellett), a' Babina (Oláhpataka mellett), Csertova, a'
Pozsáló és Rákos (Rozsnyó mellett) Uhornya, 's a' Pipityke (Torna
határán). Tornában ezen ág ismét Gömör délkeleti részébe íbrdul vissza,
's a' Csellény erdnél mindinkább alacsonyodva, az aggteleki mészhegyeket képezi mellyek Putnok és Edelény körül egészen elenyésznek. Ezen
mészhegyek alatt terül el a' világhirü aggteleki csepk-l)arlang mellybl
1825-ig 850 öl hosszú üreg volt ismerve. De az említett évben Vas Imre,
akkori gömörmegyei mérnök által 2211 ölnyi hosszúságú uj ág fedeztetett
fel, ugy hogy az egész eddig ismert fuág hosszúsága 3061 öl
mihez még
a' mellékágak hosszaságát 1127 öllel hozzáadván, az aggteleki barlang
üregeinek összes hosszasága 4188 ölet tesz, ugy hogy az nem csak alkotására 's természeti ritkaságára, hanem nagyságára nézve is az elsrend
barlangok közé tartozik Európában. Nyugat fell a' korponai hegysor lép
majd két vonalra oszlik,
be Gömör vármegyébe a' Fabova hegy által
az északi vonal f magasságai
Sztuden
észak és dél felé
Csernak,
Czigáii, mellybl Murány várának meredek sziklája szakad ki, a' Veresk
,

:

,

,

,

,

;

;

:

,

(Cservená szkala) és a' Tresznik (A' Veresknek ismét 3 mellékága van:
a' redovai hegy
melly Dobsina mellett elenyéaz északi mellékág
szik; a' déli mellékág mellynek legmagasabb pontja a' Radzin 's Rozsnyónál a' Nyergessel végzdik a' harmadik mellékág szinte délnek tart,
Csetnek és Jolsva között haladván Béreikéig, legmagasb pontja Hradek,
Ochtina mellett). A' korponai hegyláncz deli vonala szintén keleti és
melly utóbbi párhuzamosan halad a' Rima
nyugati mellékágakra oszlik
folyóval. Azonkívül ezen nyugat fell jöv korponai hegysorból a' kishonti járásban még több rövidebb mellékágak szakadnak ki miknek fHradöva, Javorina, Bohatno Szinecs. Végre ezen hegyes várpontjai
megye déli részén a' Cserhát lánczolata terjed el, mellyben legmagasb
Folyóvizei sokképen használtatnak
pontúk Pogányvár, Sátoroshegy.
a' Hernád, melly a' Királyhegy
fel e' megye iparos szelleme által. Ezek
a' Gölnicz,
északi részébl ered 's rövid ut után Sze])e.smegyébe folyik
csakhaniar ez is Szepesbe
szinte a' Királyhegy keleti oldalából eredve
csap által; a' Garan a' Királyhegy déli tövébl eredve Zólyomba lép által;
Dobsina közelében ered 's Borsodba kanyarodik a' Rima nem
a' Sajó
messze Tiszolczhoz ered és Sajó-Püspöki mellett a' Sajóba ömlik. Vannak
azonkívül számtalan patakjai, mellyek e' megyét minden irányban keresztül csörgedezik. Igen gazdag ásványos vizekben is,névszerint savanyuvizforrásai vannak Kakován, Osgyánon,Polonkán, Rónapatakon, Sumjaczon;
meleg gyógyvizei Jolsván, Királyin, Lévárton, Kun-Tapoiczán egyéb
ásványvizei: Ajnácskn, Baraczán, Rima-Brezón, Czakón, Po-Cseviczén,
Mastineczen, Pongyelokon, Siden Szuhán RatkóJelenén, Kisfalun
Bár e' megye
Szuhán, Szutorton, Telgárton, Tiszolczon, Várgedén 'stb.
egyes részel termékenységre nézve a' legáldottabb földdel vetekednek, az
mégis általában a' soványabb termés megyék közé tartozik. Az emelkeannál több zabot ói
Uettebb részekben rozsot csak keveset termesztnek
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pohánkát ugy hogy a' fels garanvölgyi szegény lakos zabkenyérrel 's
burgonyával kénytelen beérni. A' rónább vidékeken azonban a' rozs és
búza 's Putnok körül már a' tengeri és szl is diszlik. Különös megemlitést érdemel a' dohány, melly itt nem annyira mennyiségre, mint minségre nézve különös szerencsével termesztetik; leg;jobb fajok a' csetneki,
dulházi, rátkai 'stb. Igen szépen 's bven megterem az északi részekben
a' len, a' déliekben a' kender.
Sajtja 's túrója hires ezen vármegyének,
miután az állattenyésztésre különösen kedvezk a' megye folyampartjainak hosszában elterjed rétek 's az illatos füv legelk a' hegyesebb
vidékeken. Csekélyebb jelentség a' bortermesztés miután szl leginkább csak a' putnoki és serkei járásokban terem, az évi termés alig tevén
30,000 akót. De a' gyümölcstenyésztés olly szorgalommal és mszeretettel
kezeltetik e' megyében, mint valószinleg az ország igen kevés vidékein.
Czernek Pál jolsvai tanitó már 1796-ban alapitott Gömörben egy gyümölcstenyészt és nemesit társulatot, melly meghozatá a' legjobb gyümölcsfajokat külföldrl, s azokkal egy 37,208 ;_' öl tért beültetett, ugy hogy
ennek értéke csakhamar 17,000 forintra becsültetett. Volt e' társulatnak
12 cseresznye- 53 alma-, 53 körtvély-, 15 szilva- és 3 kajszin-baraczk
faja. Jolsva és Gömör között egész vadcseresznye-erdk vannak 's a'
szántóföldek, különösen a' Balog-vÖlgyben gyümölcskertekhez hasonlitnak, miután a' lakosok mesgyéiket már régóta gyümölcsfákkal szokták
körülvenni. Erdei e' megyének nagy kiterjedésüek
azonban a' bányamivelés
's különösen a' nagyszámú vasgyárak és általában az élénk ipar
évrl évre tetemesebb pusztitásokat viszen véghez az erdkben, 's a' czélszertlen gazdálkodási rendszer oda vivé a' dolgot, hogy több hajdan
,

,

,

,

,

,

,

fadús helyek jelenleg faszükséget éreznek. Az állattenyésztésben Gömör
nem annyira mennyiségre, mint minségre nézve tnik ki. Szarvasmarhája,
melly leginkább a' Sajó és Rima kövér rét völgyeiben diszlik, kitn

szépség

azonban csak kevés tenyésztetik, különösen a' hegyes vidékeken; hol a' borjuk legnagyobb részét levágják. Lova igen sok van,
miután a' megye lakosságának nagy része fuvarból él a' lovak kicsinyek.
A' juhtenyésztés nagy kiterjedésben zetik, leginkább a' tej és sajt miatt,
melly a' fszeres hegyi legel által itt kitn jóságú, ugy hogy a lakosság
élelmi szereinek egy igen nagy részét ez pótolja; mint az alföldön a' szalonna, ugy itt a' túró. Hires a' klenóczi sajt. Selyembirkát csak a' nagyobb
birtokosok tartanak. Sertés nagy számmal hizlaltatik a' Csellény erdejében, a' bátkai, rimaszombati, osgyáni 's más erdkben. A' selyembogár"
tenyésztés csak kevés embert foglalkodtat, annál többet a' méhtenyésztés;
Rozsnyó lakosai régóta hiresek mézsajtóik-, méhser- 's mézkereskedésökrl. A' vadászoknak
zsákmányt nyújtanak az erds vidékek mikben
z, szarvas, nyúl 'stb. és a' nagyobb srségekben farkasok st ollykor
niedvék is találtatnak. Balogon Kóbnrg herczeg vadaskerttel bir. A' halak
közül, miket e' megye folyói szolgáltatnak, legnemesebb a* pisztráng az
,

;

b

,

;

,

északi részekben. ^s?;á/i2/o/íra 's különösen vasra nézve Gömör az ország
legels megyéje, melly utóbbi aránylag legnagyobb mennyiségben s
legjobb minségben itt ásatik. A' Garan, Jolsva 's Csetnek völgyében
egész kis gyárországot tüntetnek fel a' folyvást
különnem vasgyárak huták, öntödék, hámorok, nyujtodák, kaszagyárak 'stb. TiszolUJ k, hm. Tár. IV, köt,
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czon mágneskö réz elég bven van Dol)sina határán 's lefelé a' Sajódárdany
völgyön egész Rozsnyóig; Dobsinán 's Rozsnyón álanyércz
most ritkábban mutatkozik
tiszta arany hajdan bvebben találtatott
azonkívül egérk ólom wisczinóber és higany Dobsinán Rozsnyón
muth asbest kigyla 'stb. Fazekasagyag a' megye több részeiben de
különös minség találtatik Mastineczeh veres márvány Murány körül,
Van e' megyében 1 püspöki város
veo-yes a' Radzim hegyén 's másutt.
(Rozsnyó) 's azzal együtt lo mezváros (mik közül 6 magyar, 5 tót, a'
többi vegyes) 263 helység (fele magyar, fele tót). Lakosainak száma
Fényes szermt 170,9(33, mellybl 69,361 evang. 59,070 r.kath., 38,000
;

,

;

,

;
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Ujabb idkben a' lakosok
számát nagyobbnak mutaták a' hivatalos összeirások. A' nagy többség
protestáns. A' róm.-katholikusok élén áll a' rozsnyói püspök (kinek egyházi hatósága 1776 óta kiterjed Gömör- 's Tornamegyékre, 's a' szomszéd
megyék némi csekély részére is; ez alá tartozván 2 javadalmas prépostság, 6 kanonoki stallum 's 98 plébánia); szerzetesek, névszerint premontreiek 's ferencziek Rozsnyón találhatók. Az evangélikusok 55 egyházból

reform., 4315 g.-kath.

,

5 g.-n. -egyesült volt.

mellyben
reformátusoknak 52 egyházuk van, mik
a' tiszamelléki ref. superintendentia részét teszik. Nyelv tekintetében volt
90,000 magyar (palócz barkó), 80,000 tót 4000 orosz 's néhány ezer
német Dobsinán. A' megye alsóbb részét kizárólag magyarok lakják. Id
folytán több magyar község eltótosodása volt tapasztalható; a' legújabb
Gömöridkben azonban ismét a' magyarosodás van növekedben.
megye iparszellem tekintetében az ország legels rend megyéi sorába
tartozik. Legnevezetesb a' vasgyári ipar, melly nem csak egyesek, hanem
95,000 mázsa vasat
társulatok által is zetik. A' gömöri vasgyárak 94
szolgáltatnak, több olvaSztóhuta 's 47 vashámorban. Kóhurg herczeg
pohorellai, gróf Andrássy heérl, Hámo.^pelsczi 's a' Dobsina városi
vasgyárakon kivl nevezetesek a' murányi unió, a' rimái coalitio és a'
csetneki concordia nev társulatok mik nem csak Öntött és hámorozott
vasat, hanem vasúti síneket, st fényzési czikkeket is szolgáltatnak.
Ezen gyárak nagy szolgálatokat tettek a' magyar hadjárat idejében is.
A' vasipar után figyelmet érdemelnek a' posztó- és szövet-müvek. Rozsnyón, Jolsván,Tiszolczon, R.-8zombaton, N.-Rczén, Ratkón,Klenóczon,
Nyustyán számos kallók vannak, mikbl nagyszámú durva de ers u. n.
parasztposztó, guba, pokrócz lótakaró 'stb. kerül ki. A' vászonszövést
kiváltképen az északibb vidékeken zik. Rozsnyón 30-nál több igen jeles
mellyek tulajdonosai az ország legtávola})b
vászon-fehéritk vannak
vidékeiben szedik össze a' nyers vásznakat fehérítés végett, melly itt régi
idk óta sajátságos 's jutalmas módon kezeltetik. Fazekasok különösen
Jolsva, R.-Szombat vidékén hiresek; különösen kályháik. Rozsnyón van
kedény-, br-, viaszgyertya-gyár. A' kokavai üveggyárban készült
müvek a' csehországiakkal vetekednek. Igen nagy kiterjedés a' papírgyártás. 12 papirmaima az egész országba, st külföldre is szolgáltatja
gyártmányait; vannak pedig ezek Dobsinán, Kokaván, Fekcte-Lehotán,
Murányon, Nadabulán, Rozsnyón, Szlaboson és Tiszolczon néhol ketteaz ország északi 's déli rés^é
jével , hármával. Mint fentebb mondók
álló esperessége

ez egyike

a'

a'

tiszamelléki superintendentiához tartozik

legnépesebbeknek;
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között a' természeti és ipar-viszonyok külÖnicleségénél fogva igen élénk
vas, posztó, vászon, br, faeszközök,
a' forgalom. Északról az iparmüvek
:

délrl a' mezei termények gabona, marha 'stb. szállíttatnak, mire nézve
fgyülhelyül szolgálnak a' népes rozsnyói hetivásárok. De nevezetes e'
megyének külforgalma is különösen Pest és Debreczen között szakadatlan a' kereskedési viszony, melly városok piaczain nagy szerepet játsznak
Az oktatásügyre nézve a'
Gömör iparmüvei bányatermékei 'stb.
katliolikusok számára van Rozsnyón egy püspöki lyceum, papnövelde;
az evangélikusoknak volt 1850-ben gymnasiumok Rozsnyón, Gömörön,
Osgyánon; a' reformátusoknak R.-Szombatban van egy latin iskolájuk.
A' népnevelés ügye e' megyében jó karban állott különösen a' protestáns
községekben, miknek népe a' felvilágosodottabb köznép közé tartozik.
Jobbágytelke volt Gömörnek 2281 portája 92 nemessége mintegy 9000
Legnagyobb birtokosok e' megyében Kóhurg herczeg, ki
személy volt.
:

;

—

,

—

;

;

—

megye nagy

részét, névszerint a' murányi
rimaszécsi és baloghi urodalmakat birja sl gróf Andrássy nemzetség a' betléri és krasznahorkai
uradalmakkal; Mariássy, Kuhinyi családok 'stb. Székhelye a' megyének
Pelsez és Rima-Szombat.
iVz 5 járások ezek voltak
fels, putnoki,
ratkói serkei kis-honti.
A' magyar hadjáratban e' megye nyugalmát
Lewartowszky önkénytes tót csapatjai zavarák
kik a' megye lakossága
részérl több izben keményen fogadtattak.
A.
Görgey Arthtír. Görgey a' história embere. Az adatok, mellyekbl e'
mindenesetre rendkívüli férfiúnak történeti jellemét határozottan mogitélhetnk, nincsenek ekkorig kitisztázva. G.-nek ugy, mint a' többi magyar
forradalmi kormányférfiaknak mködése rejtéllyel teljes, melly rejtélyeket
csak a' higgadt történetírás 's nem az emigratio és ostromállapot egyoldalú röpirodalma lesz képes felderítni. Saját véleményt tehát felle nem
mondunk, csupán életirásához szolgáltatunk némi töredékeket. Beszéljenek a' tények. Eletirása pedig 1848 septemberétl kezdve ugyanaz a'
magyar forradalmi háború történetével, 's neve elválaszthatlan a' legnagyobb eseményektl. — Görgey Arthúr fels-magyarországi régi nemes
családból, Toporczon, a' Szepességen, 1818-iki január 30-kán született.
Atyját Györgynek hittak. Testvére három van Guido kitn bányász,
Ármin és István volt honvédek; amaz a' bányavárosok bajnoka; ez mint
magyar költ is Ösmeretes. Els nevelését édes anyja, egy igen müveit 's
lelkes, spártai hajlamú
vezette, ki különös figyelemmel volt gyermekeinek ugy testi, mint lelki képzésére 's kora megedzés által akarta ket az
élet viharai eltt megersíteni. És ArthúrWA valóban edzett, ers, munkabíró ifjú lett, ki könnyen tre a' hadjáratok fáradalmait, a' tél hidegét, az

a'
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;

:

—

,

:

—

,

—

,

,

,

:

,

n

,

éhet és szomjat 's közkatonáival együtt tudott aludni a' tábori tz mellett, a' puszta kemény földön. E' mellett az ifjú már gyermekkorában
ritka tehetségeket mutatott. Els iskolai képzettségét a' kézsmárki, lcsei
és eperjesi evang. tanodákban nyerte; honnét a' tulni katonai képezdébe
,

A' had 's annak segédtudományai már gyermekkorában kedvencz hajlamai valának a' lánglelk gyermeknek 's a' nevezett katonai
iskola legtehetségesb tanítványának
tartatott. Tanítói ezt nyíltan kimondák, 's a' kilépt különösen ajánlák a' fhadi tanácsnak, mint az
austriai hadsereg egykori dicsségét
's leend vezért.
Ezután a' bécsi

vitetett.

,

,
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mao var testrsereghez ment hol a' rend szorgalom és szigorú önmegtagadás példányképe volt. Tudományszomját a' szabályszerüieg elébe irt
,

,

egyetembe is állatgyógytant,
nádor-huszárezredben lett
fhadnagy; itt azonban elkedvetlenedvén, kilépett, 's kedvencz tanulmányát a' vegytant folytatni Prágába ment. Itt egy franczia hölo-yet vett nül, 's tanulmányát bevégezvén, si fészkébe, Toporczba
vonult. A' vegytan mindvégig legkedvesb foglalkozása maradt, 's ezzel
eleinte nem
érdemié, hogy ^^ genmlls Damianics, e' szilaj vitéz, ki
kedvelte, jó kedvében mindenkor ,, patikáriusnak" nevezte a' késbbi

tanulmányok nem elégitheték ki
vegytant

'stb.

hallgatni.

;

Öt év

bejárt az

múlva

a'

,

,

t

t

is a' tettek színpadára idézé.
fvezért. Az ISttS-iki forradalom riadása
Megjelent Pesten, hogy tehetségeinek megfelel pályadíjért küzdjön. A'
m. ministerium els bizománya mellyel Görgeyt foglalkodtatá fegyverszállitás volt Lüttichbl. Ezt ügyesen teljesítvén, századosból csakhamar
A' bán átlépte Magyarország határnagy lett a' szolnoki állomáson.
rait; 's elkezddött a' szomorú polgárháború. Görgey Csepel szigetére
rendeltetett, 's az általa felállított hadi törvényszék hajtotta xégre gróf
Zichy Ödön kivégeztetését. Ez volt a' legels valóban forradalmi tény
Magyarországon melly a' közfigyelmet Görgeyre voná 's talán ez alkalommal mutatott vas határozottsága vonta reá Kossvth Lajos szemeit is,
kinek ez idben kedvencze lett. Részt YevénPercz-elMór alatt (ekkor még
mint rnagy) azon sikerdús hadjáratban melly fíót/i és Philippovits hadtestének elfogásával végzdött Ozoránál 's mellynek egyik vezérl szelvolt, ezredessé mozdittatott el, 's Pozsonynál gondoskodott a'
leme
sánczépitésrl, és a' hadsereg rendezése- 's fegyczésérl mihez senki sem
értett ugy, mint . Már az ozorai hadjárat óta fejlett ki azon engesztelhetlen gylölség Görgey és Perczel között, melly ket egész pályájukon
kiséré. Görgey semmit sem tartott Perczel tehetségeirl, ez pedig kételA' scliwechati ütközet után Moga fvekedett Görgey hazafiságában.
zér letétetvén Kossuth által, ki akkor már ha névvei nem is, de valóságo-al dictátor volt, Görgey Arthúr vette át a' fvezéri píúczit Kossuth Lajos
kezeibl. Ersen szegült a' Bécsig nyonmlás ellen, mellynek, szerinte , a"
még fegyelmetlen 's tanulatlan m. hadsereg teljes felbomlásával 's megsemmisülésével kellé végzdni. O a' lelkesülésre kevesebbet számitott,
mint a' rendre 's fegyelemre, és minden gondját arra forditá 1848-diki
november folytán, hogy a' hadsereg ebben ersödjék. A' határrzés sem
tetszett neki; véleménye szerint a' fiatal 's gyakorlatlan sereggel az ország
belsejébe kellé vonulni, mig a' honvéd lni, 's a' tzben megállani megtanul. Midn Windischgratz herczeg az országba nyomult, Görgey elvéhez hiven folytonosan retirált a fvárosig. Már ekkor is voltak némi
össaeütközései Kossuthtíú 's a' kormány nyal. Kossuth ellent akart állani,
hogy elhatározó ütközet nélkül kell visszavonulni ha
Görgey azt hitte
csak az egész fiatal sereget megsemmisítés veszélyének nem akarja kitenni,
Görgey szerette az
's a' magyar táborozásnak Qgy csapással véget vetni.
Kossuth szerette a' szóegyszerséget proclamatióilían 's jelentéseiben
pompát, így történt, hogy a mosonyi csekély ütközetrl Görgey nevében
fenhangzó hirdetmény jelent meg a' pesti utczákon 's lapokban, mellyben
a' cs. hadsere<í illetlen kifejezéssel sértetett. Görgey dec. 24-én protestált
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ezen hirdetésnek kifejezései ellen, 's óvást tett, hogy szavai htelenül
fordíttatnak.
Gyrt, mellynek sánczai annyi pénzbe 's munkába kerültek, elbb oltalmazni akarta, de miután e' sánczok védelme sokkalnagyobb
ert igényelt, mint az övé, 's a' vizekben, mellyeket a' kemény tél befagyasztott, nem talált szövetségesekre, Gyrt is elhagy á, 's a' megrettent
kormány és fváros néhány nap alatt Budapest közelében látta az austriai
mellyben Perczel hadteste
sereget. A' moóri szerencsétlen ütközet után
Mór, folyvást
szétszóratott
's mellynek mostoha eredményét Perczel
Görgey Arthúr ellenséges indulatának tulajdcmitá, ki t, mint állitá, ez
a' fváros is feladatott. A' sereg, megalkalommal fel akarta áldozni
egyezés után, két részre szakadt. Mig Perczel Szolnok felé vonult, Görgey
Vácz felé a' bányavárosokba sietett. Váczon adta ki azon proclamatióját,
melly senkit sem hagyott önmagának 's hadtestének szelleme fell kétségV-dik Ferdinánd király ö felségeért , 's a'
ben. Nyiltan kimondá, hogy
mártiusi nyereményekért harczol. A' nevezetes fels m. -országi visszaitt csak annyit,
vonulás történetét 1. Magyarországi hadjárat czikkt)en
hogy az Görgey vezéri tehetségének egyik fényes bizonyítványa.
osztozott a' sereg szenvedéseiben, a' téli hadjárat leirhatlan nehézségeiben
e' bérezés, zord vidékeken, hol tábornokok 's törzstisztek is segiték húzni
az álgyukat *s vinni a' fáklyákat. A' fegyverletétel végett a' császári
seregtl hozzá intézett felszólításokat, váczi proclamatiója értelméhez
ragaszkodva, makacson visszautasitá. Görgey környezeténél mindvégig
megmaradt a' monarchicus szellem, 's a' forradalmi kormány és polgári
hatalom irányábani feszültség, st lenézés és engedetlenség. Tetemesen
növekedett ez 1849 februárján, xmáön Demhinszkynek fvezérré neveztetése megtörtént. A' táborba küldött polgári biztosok hidegen fogadtattak, 's kancsal szemekkel nézettek. Midn Görgey 's Dembinszky a' kápolnai
ütközet alkalmával személyes érintkezésbe jöttek, 's a' helylyel 's viszonyokkal ismeretlen Dembinszky menthetlen stratégiai hibákat követett el:
az eleinte udvariság leple alá rejtett ellenszenv csakhamar kitört 's azzal
végzdött, hogy Dembinszky Tisza- Füreden a' sereg nevében elfogatott,
's Görgey fvezérül kiáltatott ki.
Szemere
a' polgári biztos, kénytelen
volt a' katonák ezen erszakos lépéséhez mosolygó képet csinálni 's ugy
intézte a' dolgot, mintha e' rendszabály a' kormány egyezésével történt
volna. A' kormányelnök megjelent Tisza-Füreden de a' katonaság szellemét látva
nem tartotta tanácsosnak Görgeyt , 's fegyelemsért társait
hadi törvényszék elébe állítani
Görgey pedig büszkén nyilatkoztatta,
hogy ,,ha o Dembinszky lett volna, 's ellenében Görgey így lépett volna
fel
Görgeyt fbe löveti."
Kossuth, látván hogy Dembinszky
fvezérsége lehetlen, Görgey ellenében mégis meg akarván menteni a'
kormányhatalom tekintélyét, az országgylés által Vefter tábornokot
neveztette fvezérré. De ez csakhamar megbetegedvén, a' fvezéri pálcza
ismét Görgey kezében maradt. Következett a' fényes áprilisi hadjárat
Hatvantól Komáromig, mellynek sikere a' kormányelnököt Görgeyvel
ismét kibékélteté. Gödölli találkozásukkor a' legszívesebb egyetértésben
látszottak lenni, 's az országgylési jelentésekben egekig magasztaltatott
a' diadalmas fvezér. A' kormány azon nyílt rendelete
hogy Buda minden áron visszavétessék , megakasztá a' gyzelmek fényes sorozatát. Ez
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óta mindinkább kifejlett a' kormány 's Görgey közti egyenetlenség.
Görgey nem akarta, hogy Budára er 's id pazaroltassék
'ahogy az
országgylés és kormány elhagyja Debreczent
azonban mindkett
megtörtént. Görgey engedelmeskedett. Buda, 17 heves és véres nap
az elszánt honvédek által bevétetett. Az országgylés altáborután
nagyi oklevelet 's els osztályú katonai érdemrendet küldött a'
vezérnek ez azonban egyiket sem fogadta el. Hidegen válaszolá hogy
demokrata köztársaságban illyeseknek nem lehet helye; hogy a' vezérek
mind egyformák, 's mig a' háború tart, a' legöregebb tábornok viseli a'
vezéri pálczát. Már ekkor el volt kedvetlenedve, 's gyakran jövendié
hogy Magyarország el van veszve.
sötét arczczal
Elkövetkezett a'
nyári hadjárat ideje. Az egyenetlenség mind nagyobb mértékben fejlett
ki. Dembinszky mködési tervében, mellyet a' kormány elfogadott, Szeged
volt központul kitzve 's Alsó-Magyarország a' harczmez. Görgey ezen^
alsó-magyarországi öszpontositást stratégiai rültségnek tartá
mig
Temesvár magát meg nem adja 's a' bán és ráczok ereje megtörve nincs.
,

;

,

gyz

;

,

—

,

,

O

Komáromot akarta a' mködések támaszpontjául tartani, 's a' hadviseDuna jobb partjára tenni át. Az osztrák sereg elnyomulása, a' kormánnyali súrlódások, a' fvezér megsebesülése 's más közbejött akadályok
késleltették Görgeyt 's igy azután sem egyik sem másik terv nem sikerült.
Zsigárd és Perednél a' Vágón innen visszanyomatva, Gyrnél megveretve,
az ácsi (jul. 2-diki) nagyszer 's véres ütközetben, hol Görgey személyes
hsisége mentette meg a' csatát, 's a' fvezér, az ellenség golyóit magára

lést a'

vonó fényes öltözetben

tette ki magát a' halálos veszélynek huszárjai élén,
aggasztó és mérges sebet kapva
a' komáromi menhelybe
vonult vissza. Ezalatt történt Mészáros Lázárnsik fvezérré neveztetése,
Dembinszky melléje rendeltetvén tanácsadóul 's a' táborkar fnökéül. E'
hir igen kellemetlenül érinté a' sebében vérz Görgey barátait, 's a' seregbeli tisztek olly tartalmú irott nyilatkozatot adtak hogy
és az északi
hadsereg, csak Görgey alatt akarnak szolgálni. E' nyilatkozatot Klapka
és l^agy Sándor tábornokok vitték Pestre. A' dolog, a' táborba küldött
Aulich, Kiss Ern és Csányi közbenjárására, legalább színre, ugy egyenlittetett ki, hogy az uj fvezér kineveztetése csak a' déli hadseregre nézve
érvényes és csak addig mig Görgey oda érkezik. A' kitzött haditerv
szerint már június közepén G. hadserege legnagyobb részével Komárom
közelében a' Duna balpartjára vonult, onnan, ha a' szerencse kedvez,
Bécset megszállandó
de miután kétszeri kísérlet után sem sikerült az
oroszok által támogatott osztrák hadseregen áttörnie
visszafordult.
Engedelmeskedett a' kormány ujabb rendeletének. Esztergámba 'sVáczra
vonta a' hadsereget, 's meggyzdvén a' július 15-dlki váczi csata után,
hogy nincs többé lehetség az orosz csatavonalt áttörni, még egyszer megkísérté az északi magyarországi hadjáratot, miáltal a' többi seregekkeli
kora egyesülhetésnek minden reménye megsemmisült. Folytonos küzdelemben folytatta útját az orosz seregek megtámadásai közt. A' váczi,
sajól
hernádi fényes ütközetek nem adhattak a' harczjátéknak szeren-

fejére igen
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Ez egész hadjárat vezéri lángeszét és katonai tehetségeit
fénycsen tanusitá. A' dcbroczeni megverettetés végkép megtörte 's elkedvetlenítette a' már is tetemcsen elolvadt 's kifáradt sereget. Késn érke-

csésb fordulatot.
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a' szegedi országgylés megbízása szerint az öszvezérséget átvegye. A' déli hadsereggel nem
legfbb
szes seregek
egyesülhetett már, *s ez, idközben, szétveretett. Az aradi vár volt tanuja

zett

meg Aradra bogy
,

feletti

midn

Kossuth Lajos, ha nem is szuronyokkal, de erköldictaturát Görgeynek átadá, 's mieltt ezt Görgey
A' vitéz
aug. ll-díkén estve 8 órakor átvette volna, a' várat elhagyá.
er által hátulról
katona tehát dictátorrá lett, de már késn. Az orosz

azon jelenetnek,

csileg kényszerítve,

a'

—

f

szoríttatva, Erdélytl Lüders tábornok által elmetszetve, Temesvár fell
kiéheztetett, levert,
teste által fenyegette tve
az austriai hadsereg
elkedvetlenedett, megfogyott seregétl erfeszítést nem igényelhetve,
eleség, pénz 's hadiszerek hiányában, végrehajtá a' legvégst, letevé a'
's közte már régebben
fegyvert 0- Világos). Herczeg Paskieints közt
folytak az alkudozások, 's a' dictátorrá lett Görgey korhitlan hatalmának
elfoglalása után pár órával, aug. 11 -ki proclamatiójában 's Riidiger orosz

f

,

,

,

levelében nyíltan kijelenté, liogy a' legfbb hatalmat csak
hogy a' fegyvert let eliesse. Proclamatiója igy hangzik:
Magyarországnak eddigi ideiglenes kormánya nincs többé.
,, Polgárok
A' kormányzó és a' minísterek, ma, hivatalaikról 's a' kormányról önkényt
parancsnoklemondottak. E' körülmény által kényszerítve, a' katonai
ság mellett, ma, a' polgári hatalmat is ideiglenesen általvettem. Polgárok!
mindent, mit súlyos helyzetünkben hazánkert tenni lehet, megteszek,
harczczal vagy békés utón, akkint, mint a' szükség fogja parancsolni,
mindenesetre ugy hogy a' már annyira megfeszített áldozatok kÖnnyittessenek, az üldözések, kegyetlenkedések és gyilkolások megszüntessenek.
Polgárok! az események rendkívüliek, és a' sorsnak (isapásai súlyosak;
egyedüli tanácsom 's kívánilly helyzetben elleges kiszámítás lehetlen
ságom, hogy lakjaitokban békésen megvonulva, ellenszegülésre vagy
harczba még azon esetben se keveredjetek, ha várostokat az ellenség
megszállaná, mert a' személy- és vagyonbiztosságot legtöbb valószínha házi tzhelyeiteknél polgári fogséggel csak ugy fogjátok elérhetni
lalatosságaitok mellett békén maradtok. Polgárok mit Istennek megfejttrni fogjuk férfias elszántsággal 's az
hetlen végzése reánk fog mérni
öntudatnak azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre vesztve
Riidiger tábornokhoz irt soraiban
nem lehet. Polgárok Isten velünk."
,,Az ideiglenes kormány nincs többé. A' legnagyobb
pedig azt mondja
vész leggyengébbnek találta. En, a' tettek embere, de nem a' hasztalanoké,

tábornokhoz

irt

azért veszi át

,

!

f

,

;

,

!

,

—

!

:

minden további vérontást hasztalannak. Magyarhonra nézve vészthozónak
találtam, 's már az orosz interventlo kezdetén illyennek megismertem;
felszólitám ma az ideiglenes kormányt leköszönni, miután fenállása a'
haza jövjót naponkint komorabbá, sajnálandóbbá teheti. Az ideiglenes
kormány megismeré ezt 's önkint leköszönt, kezeimbe téve le a' fhatalmat. E' körülményt legjobb meggyzdésem szerint használom megkí,

:

mélni az embervért; 's békés polgártársaimat, kiket tovább védeni igen
föltétlenül
gyenge vagyok
legalább a' had nyomorától megmenteni
letévén fegyvereimet 's ezáltal ösztönt adván minden tlem elvált magyar
haderk vezéreinek, megismerésére annak, hogy jelenleg Magyarhonra
felsége a' czár magasznézve legjobb, hasonlót tenni. Bízom e' mellett
hogy annyi derék bajtársimat, kik mint elbb
talt nagylelkségében
,

,

,
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osztrák tisztek a' körülmények hatalma által ez Austria elleni szerencséthadba yegyültek, bizonytalan szomorú sorsnak 's Magyarhon népeit,
kik igazságszeretetében biznak, elleneik vak boszúdiihének nem teendi
ki. Elég volna talán, ha mint áldozat, én egyedül hullanék el" 'stb. A'
dolgok ez utáni meglep alakulásának biztos megértésére nézve csak
a' még leplezetlen rejtelmek feltárása után birhatandunk kell tudomást.
len

,

Görgey Klagenfurtba

kisértetett, raelly város az osztrák

tartózkodási helyéül tzetett

Az

ki.

1849. aug.

kormány

13-iki világosi

által

fegy-

verletétel után utolsó tette volt Magyarországban a' szerte széljel lev
hadtestek, 's a' várak parancsnokait nevezetesen Klapkát, Komárom
parancsnokát, felszólítani, hogy magokat szinte feltétlenül adják meg.
Az ekkint végzett fvezérséggel Görgey 1849. május óta a' hadügyministerséget is összekötötte. Kossuth L. kormányzó az általa alakított demokrata-republikánus ministeriumban Görgeynek adta a' hadi tárczát, 's ez
által ismét nevelte vetélytársának hatalmát. Két illy fontos hivatal egy
érczakaratú ember kezében elegend vala, hogy mindenkit elmozdíthasson, ki útjában állt. Azért, midn a' kormányzó gyanúja Görgey ellenében ersödött, elször is elvévé tle a' hadi tárczát, mellyet azóta Aulich
viselt. Görgey
mint hadügyminister igen önállólag viselé magát, 's a'
táblabiráktól nem akart elfogadni hadi terveket 's tanácsokat. Tárczájával
azonban, vezéri foglalatosságai mellett, keveset bíbeldhetett, 's alig-alig
jelent meg Debreczenben
hol egy ideig Klapka volt helyettese. A' két
hivataltól neki törvényesen járó ketts fizetést el nem fogadá
mint hadügyminister egy krajczárt sem vett el, bizonyságul, hogy a' pénzt nem
imádá.
Görgey, mint vezér, 's mint hadügyminister, igen szigorú volt.
Hadtesténél hasonlithatlanul kitnbb is volt a' fegyelem, mint más hadtesteknél. A' legkisebb pontatlanságot, fegyelmetlen séget letevéssel,
gyakran lpor 's golyóval büntette. 'S bár a' vétkest személyesen szerette
(mint a' szerencsétlen Udrarnokyt) 's bár ez a' legkitnbb vitéz volt is:
kegyelmet
egykét esetet kivéve sohasem adott. Éppen e' tekintetbl
jobban is szerette a' régi katonákat, az austriai hadseregtl átlépett tiszteket, mint a' protectiók utján kinevezett tisztecskéket.
Görgey tisztei
szabad ég alatt aludtak, éheztek, szomjaztak, szenvedtek, együtt vele 's
a' közlegényekkel
trték a' nyár éget hevét 's a' téli hadjárat maró
hidegét
és a' csatákban mindenütt ell mentek. A' többi hadtesteknél
otthonos visszaélések, p. o. a' sereggel utazó
tömegei 'stb. Görgey
táborában
a' mennyire ezt akadályozni lehete
nem trettek. O maga
sem hordta magával nejét, 's mindenkor jó példával ment el. Hadi orvosaitól azt követelte, hogy a' harczmezn mindenkor jelen legyenek, 's a'
sebesülteket azonnal ápolják. A' kémek ellenében legszigorúbb volt
's
innét magyarázhatni az orosz fvezér azon vallomását, hogy Görgey ellen
nem talált kémeket. Egész tábora legjobb rendben katonái fegyezettek,
harczszomjasok, jókedvek, bizalomteljesek voltak. Innét hadjáratainak
csodás sikere. 'S mi lett pár hónap alatt e' gyönyör seregbl?
Görgeynek személyes bátorsága 's vitézsége általánosan el van ismerve. Ennek
több Ízben adta legfényesb jeleit. A' szny-ácsi (jul. 2-iki csatában hallatlan hsiséget íejtett ki. A' viadal makacs és tartós volt; a' császáriak,
kik közt Olaszországból hazatért veteránok is harczoltak , minden áron
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honvédek egy lépést sem engedtek. Az álgyudörszurony szurony ellen mellet mellnek teszitve haraz álgyuk tüze sznni
czoltak. Végre a' magyarok lankadni kezdtek
indult; a' monostori sánczokon császári zászló lobogott. E' perczben a'
löporgzbl egy csapat huszár fejlett ki élükön egy ékesen, biborban
öltözött lovag , ki ket dörg hangon lelkesité, 's a' leghidegebb halál's a'
megvetéssel rohant elre. Görgey volt. Magával ragadta seregét
visszavonulni.
voltak
kés éjig tartott csatából a' császáriak kénytelenek
Görgey mély sebet kapott fején. Ezentúl, az egész visszavonulás alatt
Aradig, bekötött fvel volt, szenved állapotban, de folytonosan dolgozva.
A' váczi (jul. 15-diki) csatában, bekötött fvel, mély sebe daczára,
rendezett buzdított a'
szünetlen részt vett
's folytonosan lovon ült
süvölt golyók rémes zenéje közt, és személyes vitézségével igen sokat

tért akartak nyerni,
gés nagyszer volt,

a'

,

,

;

,

~

,

,

,

Jul. 17-én pedig, a' visszavonvilás alkalmával,
vitézség csodáit müveié. A' visszavonulás zavara leirhatlan volt mert
az oroszok elre
stratégiai hiba követtetett el egyik dandárnok által
nyomultak. Vácz mögött, egy a' Dunába öml patakon, fahíd volt, melylyen a' pogyászos kocsiknak át kellé menni. Ezek annyira összetolultak
tett a' csata kimenetelére.

a'

,

;

hogy az átmenet lehetlenné vált. A' rósz hirek perczenkint
hogy Váczot elfoglalta a' muszka, 's a' harmadik hadtest el van
metszve. A' zrzavar nttön ntt, 's csaknem kétségbeejtvé lett. Ekkor
Görgey egész vezéri nagyságában lépett fel. Tervét megteremteni 's
végrehajtani egy perez munkája volt. A' o-dik hadtest nagyobb része a'
váczi dombok mögött volt felállitva. Görgey néhány zászlóaljjal 's néhány
osztály Hannover- és Ferdinánd-huszárral rögtön megrohanta az orosz
elrsöket Vácznál. Makacs utczai csata kezddött az oroszok jól tartották magokat de a' magyarok meg ugy harczoltak, mint a' kik tudták,
hogy e' csata eredményétl függ a' visszavonulás lehetsége. Kevés id
Görgey rögtön
multán az oroszok visszavonultak
a' várost rabolva
utánok nyomult. A' város mögött orosz álgyuk 's vadászok voltak felállitva. „Szuronyt szegezz !" kiálta Görgey, 's a' honvédek arczaikba nyomák csákóikat, és mint vihar rohantak elre. Az orosz állomás csakhamar
be volt véve; az oroszok a' dukai szlkhez vonultak vissza, 's a' magyarok
visszavonulása Losoncz felé lehetvé ln téve, melly most már teljes rendben kezddött meg. Azonban az ellenség álgyui csakhamar ismét dörögni
kezdtek; a' bekötött fej Görgey személyesen vezette a' visszavonulást a'

a'

zavarban

,

érkeztek,

;

;

;

,

hidon át, melly ezt végtelenül nehezité. Az utána rohanó ellenséget két
osztály huszárnak kellé megtámadni 's visszatartani; a' tüzes golyók
hullottak, mellyeknek zápora közt intézé Görgey bámulandó hidegséggel a' visszavonulást
és szedeté fel a' hidat. A' hidászok bátorsága
elcsüggedt, szaladni akartak, midn Görgey, bibor ruhájában, megjelent
köztök és személyesen vezette a' hidfelszedés munkáját, mig körüle gránátok süvöltöttek, a' nélkül, hogy arczán csak egy izom mozdult volna is
meg.
így harczolt Görgey a' legelkeseredettebb csatákban. A' dolgok
mi történt hibáján
ismert kimenetele körül mi róható fel az
vétkéül
vagy számitásán kivül azt
még függben kell tartamint mondók
nunk.
Mi nem akarhatjuk e' férfiút, kit egy angol lap ,,professional
soldier^^^nek nevez a' jelen körülmények között iíem^menteni sem kár-
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hoztatni

itélend

;

felette

a'

történet

részrehajlatlan

,

szenvedélytelen

muzája, majdha az adatok ki lesznek tisztázva.

Végre közöljük Görgeynek egy nyilatkozatát, mellyet 1849 jul. 2-kán
tanácshoz intézett. Ezen nevezetes irat eredeti fogalmazási
példánya több más irománnyal együtt az osztrák sereg birtokába esvén,
az ez által közlött módon adjuk lefordítva. Jellemzetes az mind a' felsdunai hadsereg szellemére, mind arra nézve, hogy G. nyiltan lépé fel.
„A hadügyminister és fhadvezér az egybegylt ministeri tanácshoz
Budapesten. Komárom, jul. 2-án 1849. A' magyar hadseregnek elnyomulása közben a' Tiszától a' Dunáig, egész Magyarországon bizonyosan
senki sem volt, ki ezen hadjárat szerencsés kimenetelét hitte volna;
a' niinisteri

—

st még

az issaszegi csata után, az oroszok közbejárása eltt is, olly szomorúak valának M.ország kilátásai, miszerint csak szerencsés képzel
tehetséggel és optimisticus könnyenhivséggel dúsan megáldott emberek
ringathatták magokat azon ábrándszerü képzeletben, hogy Magyarország

—

meg van mentve és sorsáról szabadon rendelkezhetik. Hiában hangzott
intszózatom, hogy ne bizzuk el magunkat a' szerencsében, hanem iparkodjunk inkább ersödni nem pedig elbizakodásunk által az ellenséget
ingerelni. Hiában nyilvánitám a' jelenlegi kormányzónak Kossuthnak,
midn ez az általa szándéklott függetlenségi nyilatkozat tárgyában véleményemet kérdezé hogy a' hadsereg, mindamellett, hogy Magyarország
alkotmánya, különösen az octroyált alkotmány által érzékeny döfést
szenvedett
kiváltképen csak az 1848. év martiusi nyereményeiért
küzd;
hiában hozam fel példa gyanánt
hogy ha, V. Ferdinánd M.O.
királya, bár közvetlen egy nyert csata után, véletlenül a' magyar szabadságküzdk sorai eltt megjelenne, tlök védelmet 's korábbi jogaiba való
visszahelyeztetését bizalommal kérve
azok nagy része azonnal és feltétlenül, a' másik u. n. republikánus, mindenesetre kisebb rész rövid megfontolás után meghódolva, királya ügyét a' magáé gyanánt karolandná
lel
hiában állitám hogy a' hadsereg még mindig számos elemmel bir,
miket csupán az alkotmányra tett esküjük tart össze.
Daczára mind
ezen igaz és alapos figyelmeztetéseknek mégis életbe lépett april 14-ike
Erre csak azon egy észrevételem volt hogy a' nemzet ez által élethalálrai harczra van utalva, mert april 14-kén minden hidat fölszedett
maga után
miután ez által egy austriávali békit egyezség az 1848.
év nyereményei alapján, lehetlenné vált!
A' magyarok fegyverének
kedvezett sarlói april 19-ike, életet látszók biztosítani a' debreczeni april
14-ikének; a' minden oldalról a' „Közlönye' hasábjaiba öml hódolati
nyilatkozatokat ugyan annyi nagyszer elhatározás követte, résztvenni a'
liarczban életre halálra!
Csak azon hadsereg, mellynek Hatvan, TápioBicske és Issaszeg körüli gyzelmei látszanak elidézni az april 14-diki
határozatot, azon hadsereg, mellynek állitólagos szándékával, hogy t. i.
az apri] 14-ikihez hasonló határozatot diktátori hatalomszóval önmaga
,
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akart volna életbe léptetni ijesztgettettek 's az april 14-iki határozathoz mintegy erkölcsileg kényszerittettek a' még ingadozó rendek,
csak
azon hadsereg hallgatott. Az
részérl nem ragyog hódolati nyilatkozat
,

—

„Közlönye' hasábjain; hallgatott! mert nem láthatá jó szivvel hogy a'
uépszabaditásra irányzott különben is nehéz hivatását, még inkább meg-

a'

,
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nehezítsék;

sánczok

,

a'

—

hallgatott

bányavárosok

's
,

mégis kiontá vérét Komárom, Acs,
Csorna körül innen és túl a' Vágón
,

—

a'
,

budai

vérzett

Ellenben
szorongatott nép ügyeérti áldozatteljes lelkesedésében
hova lettek ama' számtalan hódolati nyilatkozat megszavazó! és szerzi?
azon bátor küzdk életre halálra ? kiknek irott lelkesedése a' jelenlegi
országkormányzónak egyik hozzám intézett levelében a' még mindig
a'

!

—

— Min

hallgató hadseregnek mintegy példánykép gyanánt tartatlk elé?
april 14-ikének ezen
ellentállást tanúsított a' lelkesült nagy Debreczen

—

bölcsje— egy 4000-nyi kozákcsapat ellenében?— Utánozta-e a' kápolnai
Egernek melly a' benyomuló gyzelmes

csata utáni magasztos példáját

,

—

vagy netalán szerencsétlen
A' hadsereg,
harcza következtében egy második Bresciává vált-e ?
azon egészséges tapintattal, melly leginkább a' csatamezn fejldik, mind
azon hódolati nyilatkozatokat semmi egyébnek nem vévé, mint a' mik
voltak ; egy gyönge nád hajlásának egy dicsvágyó hatalmi kar durva
érintése alatt,
's ugyanazért ezen valódi martyr-sereg nem fosztathatok meg ama' borús sejtelmétl, miképen april 14-ike nem csak elhamarkodás, hanem ennél több, egy hasonlithatlanul ersb ellenségnek elbizakodott kihívása volt,
's azért hallgatott a' hadsereg 's hallgattam vele
együtt én is. Görgey Art húr."
Y.
Görög Demeter, kitüno hazánkfia szül. Dorogon Szabolcsmegyében
1 760 iskoláit Debreczenben, Ungvárt 's Nagyváradon végezte. Bacsinszky
András, munkácsi püspök, elbb dorogi plébános, a' gyermeket jeles
tehetségei miatt megkedvelvén, folytonosan tanácsadója 's jóltevje
maradt. Elvégezvén tanulmányait, 's azokra Bécsben tévén koronát, 1784
óta neveli pályára lépett; els növendéke gróf Kolonics László, második
gróf Esterházy Pál lett; 's e' pályán olly hírnevet szerzett magának, hogy
a' fels. udvarnak is ösmeretségébe jutván, /. Ferencz király a' koronakülsegitség nélkül szoritá ki

ellenséget

,

—

—

—

—

,

;

örökös nevelése módját tárgyazó terv készítésére bizná meg. Terve tetszést nyert, 's Görög 1809-ben Ferencz Károly fherczeg nevelésére hivatott. E' minségben köztiszteletet nyert magának, 's az udvar sikamlós
pallóin szerencsésen birt megállani. A' felség, megelégedése jeléül, udv.
tanácsossá, cs. kamarássá, sz. István rend középkeresztesévé nevezte t,
's Ferencz Károly fherczeg megházasulásakor 8000p.forintnyi nyugpénzt
rendelt neki.
Görög késbbi éveiben nagyon ellevén hivatalos dolgaival foglalva
irói tollát leginkább csak a' múlt század végs tizedében
használta. De hatását
melly helyzeténél fogva nagy kiterjedés volt,
áldva emlitlk a' magyar nemzetiség 's irodalom évkönyvei. 1789-ben,

—

,

,

,

SámuelM

összeköttetésben „Hadi 's más nevezetes történetek"
meg Bécsben melly 1792-ben „Magyar Hirmondó"-\éi változott 's 1803-ig folyt. Ezen hirlapé az érdem, hogy legelször magyar olvasó közöuvséget teremtett. Azon hasznot, mellyet e'

Kerekes

czim

folyóiratot indított

,

Kerekesn^V nyújtott, hazafias lélekkel ismét a' hazának
ki 1790-ben Bessenyei iratát „Egy magyar társaság
jámbor szándék"; továbbá jutalmakat tettek ki a' nyelv ótalmát
tárgyazó kérdések megfejtésére nyelvtan Írására, 'stb. Ezen ösztönnek
,.Debreczpni magyar
V&zónheXok Gyarmathi „Magyar nyelvmestere", 's
grammatika." Legfbb érdeme azonban GörögDQk 's a' vele szövetkezett
hirlap

Görög-

Fzentelék
iránt caló
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Kerekesnek azon jeles magyarországi átlás, mellyet gróf Festetits György
segedelmével adtak ki, 's melly 1848-baii Harf lében által újra nyomatott.
Eltesb korában különös elszeretettel zte a' szlmvelést, 's hires
grinczingi szlejébe mintegy ötszázféle nemes szlfajt hozatott Európa
minden borterm vidékérl, mellyeknek lajstromát 1829-ben ki is nyomatta. A' m. akadémia, azon bokros érdem elismeréséül, mellyet Görögünk
magának épen az irodalom 's nemzetiség újjászületésének Ijölcseje körül
szerzett, 1831-ben tiszteleti tagjává választá a' szent ügy hiv ápolóját,
kinek 1833 szén történt halálakor is végohajtása volt imádott magyar
hazájának java 's jólléte. — T.
Göi'ö;!^ (keleti
óhit) egyháznak neveztetik a' keresztyénség azon
része, melly a' latin (római, nyugati) egyháztól a' hajdani görög császárság idejében elválva, attól hitágazatok, szokások- 's szertartásokra
nézve különbözik. Ezek az u. n. nem-egyesült görÖgÖk, mert az egyesült
görögök, vagy is görög-katholikusok csak küls szertartásokban különböznek a' római egyháztól. Széles értelemben a' görög egyházhoz tartoznak mindazon keresztjéének
kik ázsiai és európai Törökországban,
Oroszországban 's egész Ázsia- 's Afrikában laknak 's a' konstantinápolyi,

—

,

,

alexandriai

antiochiai és jeruzsálemi pátriárka alatt állanak ; jóllehet
vidékeken is vannak nyugati keresztyének, kik a' róm. kath., 's
ollyanok is, kik a' prot. egyházhoz tartoznak. Szorosabb értelemben
gÖr. keresztyéneknek csupán azok neveztetnek, kik a' konstantinápolyi
pátriárka alatt állanak. Európában azonkívül Orosz-, Lengyel-, Magyarés Poroszországban találtatnak ezen egyház hivei, kiknek szerkezetérl
egyenként szólandunk (Az egyházi szakadás történetét illetleg 1. Közh.
Ism. Tára V.köt.). A' latin és görög egyház közti különbözés f pontjai:
a' g. egyház szerint a' sz. lélek csak az atyától származik
az urvacsorát
mindkét szin alatt osztogatja templomaiban csak festett képeket tür,
taragottakat nem
az egyházi zsinatok közül csupán a' 7 legrégiebbet
ismeri el; purgatoriumot, bacsut
pápafelsséget tagad 'stb. A' keleti
egyházban, mint a' nyugatiban is, számos kisebb felekezetek vannak.
A' török birodalomban a' görögök egyházi szabadságai igen korlátozvák.
Az 1821. évi görög szabadságháboru 's következményei némi könnyebbséget hoztak e' tekintetben. Általában a' törökországi keresztyének kétfélék u. n. frankok, azaz
idegenek nem alattvalói a' szultánnak, kik
leginkább kereskedés végett tartózkodnak ott
ezek nagyobb egyházi
szabadsággal birnak, isteni tiszteletök nem zavartatik csupán harangok
használatától vannak megfosztva
's u. n. raják, a' szultán alattvalói,
kik még mindig nagyon szorult helyzetben vannak uj templomokat nem
építhetnek, török ruhát nem viselhetnek, városokban nem lovagolhatnak,
isteni tiszteletöket többnyire csak éjjel tarthatják, török ellennem tanúskodhatnak, hatósági hivatalt nem viselhetnek 'stb. Az egyház élén 4
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pátriárka

áll
a' konstantinápolyi, antiochiai, jeruzsálemi 's alexandriai
(ez Kairóban lakik). Közöttök legfbb rangon áll a' konstantinápolyi, kit
látszólag egy zsinat, lényegileg azonban a' szultán nevez ki. Tekintélye
:

görög- 's törököknél nagy
három lófarku basa rangjával

a'

czime, mellyet használ

:

miután világi hatalommal is névszerint
Elnöke a' konstantinápolyi zsinatnak,
„konstantinápolyi érsek 's egyetemes pátriárka";
,

,

bir.
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érseki megyéje kiterjed európai Törökországra
az Archipel szigeteire 's
Kis-Azsiára. Ezen tartományokban egyházi 's világi hatósági jogot gyarendesen
korol, A' többi pátriárka is ugy tiszteli, mint els testvéröket
önkényt vetik magukat alája 's nagyobb részt az
dus jövedelmeibl is
fizettetnek. Beiktatása az egybegylt divánban történik vagy a' szultán
vagy a' nagyvezér által, a' midn egy kaftán, egy fehér ló 's egy elefántcsont-gombu pálcza adatik neki által. Egy a' szultán által aláirt megersit levél adja kezébe a' görög-egyház 's az öszszes papság feletti
hatalmat. Görögország 18o3-ban kilépett a' konstantinápolyi pátriárka
hatósága alól 's az egyházi kormány itt egy a' király által kinevezett
állandó zsinat kezében van. A' püspökök száma, kik despotáknak neveztetnek , mintegy 120 ezek, valamint minden felsbb rangú papok, a'
legszerzetesi rendekbl választatnak. Czimök
sze?it ; a' pátriárkáé
szentebb. A' püspökök ntlenek, de özvegyek is lehetnek. Ok iktatják be
a' papokat 's ünnepnapokon
olvassák a' misét. A' többi papok, u. m.
olvasók, éneklk, hypodiakonok, diakonok, protopópák, pópák, hivatalaikat rendesen a' püspököktl 's pátriárkáktól veszik meg. Ezek is csak
egyszer nszülhetnek, de ekkor is csak szzzel. Legnevezetesb zárdák
az Athos hegyen lev Macedóniában, 's a' Katalin-kolostor a' Sinai hegyen.
Istentiszteleti nyelv az ó-, ritkán az uj-görög.
A' mennyit vesztett
a' török hóditások 's a' muhamedán vallás terjedése által Ázsia, Afrika
's déli Európában a' görög egyház
annyit nyert éjszakon a' szláv népségek között Oroszországban, 's Magyar- Lengyel- és keleti Poroszország részeiben. Oroszországhíin id folytán uralkodóvá ln az ó-hitü
görög egyház. Önálló az és független a' kül-patriarkáktól, névszerint a'
konstantinápolyitól is. Az orosz császár 's a' császárné szükségképen ezen
egyházhoz tartoznak ki benne született 's nevelkedett, másra át nem
térhet. Az orosz egyház élén a' sz. zsinat áll
melly a' magát az oroszgörög egyház fejének nyilvánitott Péter czár által 1721. alapitva, azeltt
Moszkvában, most Pétervárott székel 's az ettl függ co/Ze^mm Moszkvában. A' zsinat a' czárnak mint az orosz egyház fejének, van alája
rendelve ez azonban ritkán veti el annak rendeleteit. Tagjai egyháziak
's világiak. Elnöke egy metropolita vagyis érsek 's a' világi ülnökök között
tagadó szavazattal bir egy czász. minister. A' papság között legfbb
ranggal bir a' 4 metropolita, kiknek székhelyei Pétervár, Kiew, Kazán
és Tobolsk. Ezek után jnek az érsekek és püspökök, kik alig különböznek
egyébre
mint czimökre nézve. Közös nevök
Archieri. Archimandritáknak neveztetnek azok, kik több zárdák fnökei ezekbl választatnak
rendesen a' püspökök. Egyes zárdás fnökének neve higumenos a' ni
zárdák fnöknjeé
higumene. A' fegyházak els papjai protopópák
vagy protoiéri, az alsóbb papok pópák vagy hieri és diakoni. Általában
az orosz papság két testületre oszlik, egyike a' szerzetesek (u. n. fekete
papság) másika
a' tulaj donképeni papok (fehér papság). A' fekete
papság számára, kiknek nem szabad nsülniök, ha elmozdittatni akarnak,
nyitva áll minden magasb egyházi hivatal. Köztök sok mivelt férfiút
találhatni. Öltözetök fekete talár, fekete kerek kalap, vállra omló hosszú
haj 's mellig ér szakái. A' fehér papságot, melyly a' seminariumokban
neveltetik, a' pópák képezik. Ezeknek törvényesen nseknek kell lenniök,
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de ha nejök meghal, sem újra nem nszülhetnek, sem hivatalukat meg nem
hieromonachi.
tarthatják. Ezen esetben klastromba mennek 's nevök
Kivétel ritkán történik. A' pópák rendesen igen tudatlanok 's a' nép
minden erkölcstelenségeivel birnak. Legnagyobb szegénységben élnek,
egyházaik alamizsnáira 's kis darab foldj ök terméseire levén szorítkozva.
A' papok ezen szegénységével meglep ellentétet képez a' templomok
gazdagsága a' görög egyház ugyanis folytonosan hirdeti az egyházi
alamizsnák szükségességét, mi a' gazdagoknál nyílt fülekre talál, ugy
hogy a' templomok oltárai, edényei 's a' papok ruhái csakúgy ragyognak
az arany- és drágaktl. A' papok a' polgári törvény eltt semmiféle
eljoggal nem birnak. Némi adóbeli, és testi büntetésektli mentséget
kivéve, szintúgy elitéltethetnek közkatonai szolgálatra vagy szibériai
számzetésre, mint a' világiak. Az isteni tisztelet sziavon nyelven tartatik
's a' templomban mindenkinek állnia kell. Az énekben a' község részt nem
hangszerzene tilos egyházi szónoklatok
vesz, ezt egy énekkar végzi
ritkán tartatnak. A' szertartás alkrészei ének, imádság, legendák felolvasása 's mise. A' zárdák száma mintegy 425. A' 4 metropolitán kivül
van 11 érsek, 19 püspök, 's 12,500 plébánia. Az egyetlen hitfelekezet a'
melly némi jelentségre vergdött, a' roskolgörög egyház kebelében
nikok felekezete. Ez még a' XII. századból származik 's ugy hiszi, hogy
az apostolok tanait leghívebben rzé meg. Gyülekezeteit magánházakban
tartja, az erkölcstelen emberekkeli társalgást kerüli, 's minden papot, ki
csak egy csepp pálinkát ivott is, méltatlannak tart a' keresztség teljesítésére 'stb. I. Péter halálig üldözteté ket, azonban azok még máig is
léteznek. A' többi nem- óhit vallásfelekezetek között Oroszországban az
uralkodó vallás által ujabb idkben legtöbb nyomást szenvedtek az
egyesült görögök (1. Görög-katholikusok), kevésbé a' róm. katholikusok
's legkevésbé a' protestánsok, ámbár ezeknek ottani állását is szomorúnak
A' Lengyel- és Poroszors:iág-hQ\\ görögök (kiknek
lehet nevezni.
nagyobb része egyébiránt egyesült) szinte az orosz egyházhoz tartják
Az osztrák birodalomban
magokat 's a' kiewi metropolita alatt állanak.
Springer szerint (Statistik des österr. Kaiserstaates Wien 1840.) az
Magyarországban volt 1450,
óhit egyház terjedtsége következ
Erdélyben 820 plébánia és 1G8 fiókegyház (Magyarországban a' fiókegyházak is hozzá vannak számítva a' plébániákhoz) a' végvidéken 483
parochia 's 3 fiókegyház Dalmátországban 104 plébánia 's 2 líiókegyház;
az istriai tengerparton 3,
Gallicziában 227 pópaság 's 23 fiókegyház
Alsó-Austriában 2 parochia. Magyarországhíín (Horvátország és a'
katonai végvidékkel együtt) Fényes szerint 1839-ben bírtak az óhitek
1 érseket Karloviczon, 's 7 püspököt Temesvárott, Yerseczen, Újvidéken,
Károly városon, Pakráczon, Budán, Szebenben 'se' 8 egyházi megyében 988
oláh, 583 rácz, 17 görög, 2 montenegrin, öszszesen 1590 plébániát, 2091
lelkipásztorral. A' kolostorok száma 24 volt 's a' benne lev szerzeteseké
(kakigyerek) 212, kik mind sz. Vazul rendéhez tartoztak. Óhit apáczák
nem voltak. Az óhit népség összes száma volt 1,746,246, az egyházi
személyeké 2,303 esett tehát egy egyh. személyre 758 lélek. Az óhit
püspökök jövedelme Magyarországon leginkább az u.n. conventíonalis és
nvdoxialis járandóságokból áll. Az eltt szokásban volt, hogy a' püspökök
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midn megyéiket látogaták a' pópáktól 's egyházközségektl bizonyos
ajándékokat kaptak; ezek azonban eltöröltetvén, 1771-ben különösegyezségnél fogva határozott pénzöszveg állapíttatott rnega' püspökök számára.
Ez a' conventionalis járandóság. A' sydoxialis járandóság pedig azon 'ó
krajczárból álló pénzadó volt, mit minden óhit ház tartozott évenkint
Egyéb jövedelmei a' püspököknek
fizetni az illet püspöknek.
a'
templom- vagy oltárfölszentelési tartozás (anthynns)
továbbá synmit minden uj lelkész fizecít a' püspöki
vagyis azon adó
kelia
parochiája minden házától SO kr.
ugy azonban
beiktatásért
hogy
Azonkivül az örökösök
ezen járandóság 50 fton tul nem mehet.
nélkül elhalt pópák után a' püspök örököl; st minden parochus vagyorésze a' püspököt illeti
nának
csak yg-áiól rendelkezhetvén
szabadon. A' szegényebb ])üspökök a' gazdagabbak által segittetnek. A'
karloviczi érsek rendes jövedelmein kivül, a' k. kincstártól is nyert alapítványt, 's összes jövedelme mintegy 50,000 fra becsültetett. Az öszszes
óhit papság évi jövedelme mintegy 632,200 h. volt. A' magyarhoni
óhitek nevelintézetei voltak a' karloviczi lyceum, újvidéki 's verseczi
gymnasium, a' zombori és aradi tanitóképezdék és 890 elemi iskola,
mikben öszszesen mintegy 909 tanitó egyén foglalkozott.
A' magyarországi óhitek eldei fkép Szerb-, Oláh- és Moldvaországokból költöztek
be 's itt szabad vallás-gyakorlatot legelsbben I. Leopold király kiváltságos leveleinél fogva nyertek 1690. aug. 21. 's dec. 11.;
1691. aug.
20. és 1695. mart. 4. Az 1791
27. által a' magyar országgylésen törvényes vallásszabadságot nyervén az ország többi lakosaival egyenl
jog- 's kötelességekben részesültek, st állásuk a' protestánsokénál több
tekintetben kedvezbb volt, mint kik vallásuk nyilvános gyakorlatában
több megszoritást szenvedtek Horvát- és Tótországból ki voltak zárva
'stb. 1777. óta az óhitek vallási ügyeit Magyar-, Horvát- és Tótországokban 1848-ig a' m. udv. fkanczellária, a' katonai végvidékeken az udv.
fhaditanács intézte el. Egyházi dolgaikban egyedüli fnökük a' karloviczi érsek és metropolita, ki minden külföldi görög egyházi pátriárkától
függetlenül gyakorlá a' pátriárkái jogokat 's a' legújabb idkben ennek
czimét is fölvevé (1. Rajacsics). Megválasztatása az u. n. congressuson
történik
melly ez alkalomra 's ha szükség kivánja, öszszehivatik, állván
100 tagbólj kiket egyenl számmal küldött a' papság, polgárság, végvidéki katonaság 's nemesség. A' megválasztott érseket a' király ersité meg
's hódolati esküje letétele után egy kir. biztos iktatá be hivatalába. A^
püspökök a' zsinatban választatnak a' püspökök által az érseknek joga
van 3 fpapot
kik rendszerint a' szerzetesek rendébl valók
kijelölni. A' választott püspököket épen ugy mint az érseket, a' király ersité
meg 's iktattatá be, valamint tle függött a' püspökök egyik székbl a'
másikba áttétele is. A' görög n. e. egyház ügyeit illetleg általában alapszabályul szolgált az 1779. jul. 16-kán kelt kir. válasz 's az 1782-ben
közzétett consistorialis rendszer. Az 1849-ki mart. 4-ki osztrák alkotmány
további rendelkezésig
épségben hagyá az elbbi rendeleteket.
A' görög-kathoUkusok (egyesült görög hitek) összes száma Magyarországban 1840. évben 863,856 volt, kik 4 magyar és 1 erdélyi püspököt
birtak u. m. Munkácson, Nagyváradon, Eperjesen, Krösön és Fogaraso»,
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egyházi személyek öszszes száma volt 1367.; esett tehát egy lélekre
632. A' többire nézve egyházszerkezetök hasonló volt a'római-katholikusokéhoz 's nevel-intézeteik is közösek valának.
a.

—

Görögország (statistikája). A' jelenlegi görög királyság területe 717
míld., 's magában foglalja a' korábban Livádia és Morea név alatt
ismert tartományokat az azokat körülvev szigetekkel együtt (kivéve a'
joniai-akat) mellyek
Euboea
az öszszes Cycladok 's egy része a'
Sporadoknsik. Határai északról Albánia és Thessália török tartományok;
keletrl az aegei, délrl a' kan diai 's nyugatról a' joniai tenger. Egálja, a'
:

,

:

sok puszta és posványos vidék kivételével, különösen a' bennszülöttre
nézve, egészséges.
Lakosai, kiknek száma mintegy 1 millió, nagyobb
részint uj-görögök
különösen Moreában 's a' szigeteken albániak az
ország északi részében
oláhok , román és beköltözött szláv elemekbl
vegyült népfaj; mintegy 30,000 örmény 's kevés európai és zsidó (mmtegj
500) ; a' törökök közül a' szabadságháboru bevégezte után csak kevesen
maradtak az országban. Ezen népesség, a' kereskedési telepeken 's a'
fvároson kivül lakókat kivéve, általában a' miveldés igen alacsony fokán
áll ; az európai polgárisultság ellenében makacsul ragaszkodván félbarbár
sajátságaihoz. Az uj-görögök 's albániak jellemének fény oldalai különben
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könny

felfogás, eszély, vallásosság, tevékenység, vendégszeretet,

mérsékeltség 's takarékosság árnyoldalai felületesség, ingadozás, htlenség,
babonásság
bizalmatlanság
dologkerülés
természetellenes bujaság,
kegyetlenség 's kapzsiság. A' rabló-élet a' nép által még mindig tisztességes keresetnek tekintetik ; a' mipar igen alsó fokán áll a' fejlettségnek.
A' mezei gazdászat a' legnyersebb módon kezeltetik. Termései búza és
árpa
de nem elegend az ország szükségeire
különösen aszú szl
(Korinthok) évenkint mintegy 100,000 mázsa
sok bor, különösen a'
szigeteken a' dohány-ipar emelkedben van
továbbá pamut, mastix és
déli-gyümölcsök, buzér az olaj-ipart megzavará a' függetlenségi háború,
jelenleg 7
800,000 olajfát számlálnak, mellynek '/^-de az államé, a'
többi magántulajdon a' szederfák nagy részét is elpusztitá ama háború,
minélfogva a' selyemtenyésztés sem vergdhetett még fel elbbi virágzási
fokára. Az erdszet gyenge lábon áll 's az erdk folytonos pusztitások
által mindig csekélyebbekre olvadnak. A' föld nagy része vizhiány miatt
miveletlenül hever 's csupán legelcek használtatik. Minélfogva a' baromtenyésztés képezi ez ország legnagyobb gazdagságát mellynek különös
tárgyai durvaszr juhok, kecskék 's kevés teve. Különben a' baromtenyészet nem kezeltetik öszszeköttetésben a' gazdászattal hanem vándoréletben (nomadizálva), mi az erdmivelésre felette káros. Legfontosabb
a' méhtenyészet 's a' görög méz még mindig fentartja hirét. A' halászat
is szorgalommal zetik a' tengerpart hosszában ^ ellenben a' bányamivelés
el van hanyagolva, ámbár a' hegyek érczben gazdagok, 's különösen ólom,
réz és vassal , tajték- és márványnyal, különféle sóval 's jeles agyagnemekkel birnak. Iparra nézve általában a' szigetek sokkal elbbre vannak,
mint a' continens. Ugyanazok fhelyei a' kereskedés- és hajózásnak is,
melly a' háború bevégeztével csakhamar tetemes virágzásra emelkedett.
A' kereskedelmi tengerészet 1845-ben 3250 hajóval birt 's 20,000 matróz20 mill., a' kiviteli 10 raill., 's az átmeneti 5 raill.
;5al
a' beviteli vám
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drachmát

keresk. helyek Syra, Nauplia, Korinth, Patras, és a'
tett.
Piraeus. ~- A' lakosság legnagyobb része a' görög, szorosabban u. n.
orthodox egyházhoz tartozik ; azonban a' naupliai nemzeti zsinat határozatánál fogva 1833. óta a' konstantinápolyi pátriárka egyházi uralmától
elvált 's helyébe egy mindig a' király székhelyén székel állandó szent
zsinat bízatott meg a' legfbb egyházi hatalommal. Görögország jelenleg
10 püspöki megyére van osztva azonban a' papság az elbbi idkhez
képest számra és birtokra nézve tetemesen csökkent, igy p. o. 1829-ben
320 zárda szüntetett meg, 1833. a' ni zárdák száma 30-ra szállíttatott
le 's számos egyházi javak redukáltattak. Mindamellett a' jelenlegi szerzetes-zárdák száma 82 mintegy 1500
2000 baráttal. A' papság még
mindig számos 's nagy jószágok birtokában van. A' többi keresztény
felekezetek, valamint a' mosaismus és maga az izlam is, türetnek's szabad
vallás-gyakorlattal birnak. Ezek egyébiránt kevés követt számlálnak
csupán a' róm. katholikusok tesznek mintegy 23,000 lelket, kik leginkább
a' szigeteken élnek
egy érsek 's három püspök alatt.
Görögország
vonalai
az orthodox
1844. óta alkotmányos monarchia ; alkotmánya
hivk gyjtése az
egyház uralkodó vallás ; a' többiek türetnek
állami egyház érdeke ellen tilos
igazgaa' görög nemzeti egyház
tásilag független
de hittanilag a' nagy keleti orthodox egyházzal
van öszszefüggésben. Minden görög egyenl joggal és kötelességgel bir
állami hivatalra csak görög polgár képes ; a' személyes szabadság sérthetlen, mindenki csak törvény utján vétethetik kereset alá, fogathatik 's
valamint a'
sajtó- és szólásszabadság
Ítéltethetik el ; kérelmezési jog
mindenki laka sérthetlen ; rabszolgaság és
levél-titok biztosítva vannak
kinzás tiltvák. A' király, képviseli-kamara 's a' scnatus bírják közösen
a' törvényhozó hatalmat *s kölcsönösen gyakorolhatják a' kezdeményezési
jogot; a' végrehajtó hatalom kizárólag a' király kezében van, ki azt
ministerei által veszi gyakorlatba. A' király sérthetlen; ministerei azonban,
kiknek ellenjegyzése nélkül a' király scnmii ténye sem bir érvénynyel,
felelsek. A' király nevezi ki 's bocsátja cl a' ministereket 's a' többi
állami szolgákat fparancsnoka a' hadernek;
köti az egyezkedéseket,
szentesíti 's hirdeti a' törvényeket
hivja öszsze, napolja el, ftiggeszti
fel 's zárja be a' kamarai üléseket,
oszlatja fel a' követi kamarát 's
gyakorolja a' kegyelmezési jogot ; azonban nemesi czimeket sem nem
osztogathat sem nem engedheti, hogy külországoktól elfogadtassanak.
A* korona öröködése egyenes ágban történik minden trónörökösnek a'
görög egyházhoz kell tartoznia a' király megesküszik az alkotmányra ;
kihalás esetében uj választás áll be. A' kamarák minden évben hivatnak
össze ; ülései nyilvánosak
a' követek és
senatorok sérthetlenek , 's
számukra a' szólásszabadság különösen van biztosítva. A' követeknek
görög polgároknak kell lenniök 's 30 éveseknek, megválasztatásuk ideje
30 év ; a' senatorok 40 évesek, görög polgárok 's letelepedettek, egy vagy
másik utón ki kellett tünniök 's a' királytól élethosszára neveztetnek ki.
A' kir. berezegek 18 éves korukban a' senatori kamarába lépnek. A'
követkamara azon joggal bir, hogy a' ministereket a' senatus eltt bevádolhatja. Minden biró a' király által neveztetik ki életidre 's csak Ítélet
és törvény által mozdítható el. A' törvénykezés nyilvános, az esküttszékek
:

;

—

,

;

—

,

f

:

;

;

,

;

,

,

;

;

;

,

;

;

,

Vj

k.

Jsm, Tár. IV. köt,

*

3

GÖrö[4ur^zág- története

o4

—

Az igazságszolgáltatás az
kivételi törvényszék tilos.
megtartvák
egyeztet, béke-, tartományi 's büntet-törvényszékek 's utolsó fölebbvitelképen az athéni Areopág által gyakoroltatik. A' létez törvények
az 1833. dec. 30-ki büntettörvény, az 1834. mart. 22-ki büntet eljárást
rendez törvény, az 1834. febr. 2-ki törvényszéki 's ügyvédi rendelet, az
;

:

1834. apr. 14-ki polgári törvénykezési rendelet 's azonkívül a' még fennA' pénzügy fel van dúlva;
szokásos- és a' tranczia keresk. törvény.
legnagyobb állami teher azon kölcsön, mit Görögország királysággá
fejldése alkalmával az angol, franczia 's orosz nagyhatalmasságoktól vön
föl 's mibl az ország szorosabb javára alig jutott 400,000 frank. 1846-ban
G. o. jövedelme volt 18,350,973 drachma e' között volt egyenes adó,
5,423,900 nem egyenes adó, vám bélyeg 'stb. 4,097,000 posta, pénzverés, nyomda 368,500 ; domainek (bányák, só, ásványvizek, erdk,
olajfák, borterraesztés, halászat 'stb.) 1,391,600; nemzeti vagyon eladása
103,000 különböz bevételek, kamatok, törvényszékek, bankosztalék
218,500 egyházi javak 258,000 hátramaradások 900,000 drachma. Az
névszerinti kamatok, lefizetések 's
öszszes kiadás tett 17,940,107 dr.
nyugdijak 4,920,237 civilliste 1,000,000 a' kamarák 426,500 ministeriumok 10,042,282 (e' között a' hadügyminist. 4,429,952 's a' tengerészminist. 1,134,725) igazgatási költség 1,895,485; visszafizetések, kárpótlás, kölcsön és ellegezés 285,000, mihez még 400,221 dr. nyugdíj
járult, ugy hogy a' kiadás épen fölemészté a' jövedelmet. A' státusadósság
7 ngr. 3 pf).
A' heligaz1843-ban tett 190 millió drachmát (1 dr.
gatásra nézve az ország 1838-ban 24 f- 's 7 alkormányzatra (gouvernement) volt osztva azonban már az 1843-ki forradalom eltt törvény
által szüntetének meg az alkormányzói hivatalok 's a' kormányzatok
száma 12-re szállíttatott le végre 1846-ban 6 nomarchia- 's 27 eparA' hadsereg rendes és nem rendes
chiára osztatott fel az ország.
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's 1846-ban mintegy 6000
corvettbl egyenkint 26 ágyúval,
3 bríggbl 12, 10 és 2 ágyúval, 7 shooA' közoktatási ügy,
ner-, 5 kutter-, 12 ágyúnaszád- 's 2 bárkából.
melly a' korábbi kormányzat alatt szép virágzásnak indult, az 1843-ki
septemberi forradalom alatt 's a' következ idkben újra hanyatlani kezdett. Az athéni egyetemen kívül, mellyben 34 tanító 's 250 tanuló volt,
1842. négy gymnasium volt 600 tanulóval egy tanítóképezde, 350 népiskola a' régi modorban 20,000 tanitványnyal 's 185 uj modorú 27,000
tanitványnyal, továbbá egy poly technikai 's egy katonai iskola Athénben
a.
's két tengerészískola Syra- 's Nauplíában.
Görögország (története). A' hajdan dicsséges görög nemzet utódai
csaknem 2000 éves nyomatások után, a' XIX. század második tizedében
léptek ismét a' világ történet színpadára. A' török iga, mit viseltek, türhetlennc ln. A' hellének és törökök közti gylölet legfbb fokra hágott.
'S e' két nép között, melly vallás, nyelv, erkölcs, történeti szokások 's
hagyományok, gondolkozásmód 's jellem tekintetében egészen elütött
egymástól, soha sem is uralkodott szeretet vagy rokonszenv. A' soha
végkép el nem fojtott régi harcz 1821. tört ki uj 's végs elszántsággal,
egy részrl a' kegyetlenkedés és
í^vekig folyt az változó szerencsével

seregekbl

áll,

kiegészítési

módja az

emberbl állott. Á' hajóhad áll
2 gzösbl, 1 hat ágyús bríggbl,

összeírás,
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zsarnokság, más részrl a' kétségbeesés és vitézség egymást váltó jelenetei között. Az európai népek lelkesedéssel karolák fel a' görögök igazságos ügyét 's küldék fiaikat segédekül annak kiküzdésére 's gyjtenek
pénzt annak gyámolitására. Végre a' három európai fhatalom (angol,
franczia, orosz) is magáévá teve a' görög nemzet függetlenségének eszméjét. 1827. oct. 20-án történt, hogy a' szövetséges seregek Navarinnál
az egész török egyiptomi sereget végkép megseiiimisiték. Hét évi véres
harczok után tehát a' három nagy hatalmassc4g ótalma alatt czélját érte
a' hellén nép. Következének a' békealkudozások. Mahmud szultán az
(1829. sept. 14-én) adrianopoli béke 10 czikkclye folytán az 1827. jul.
6-án Londonban kötött egyezség 's az 1829. mart. 22-i jegyzkönyv elfogadására lön kényszeritve. 'S ezek szerint 1830. febr. 3-án kimondá a'
porta Görögország teljes függetlenségét a' török kormánytól 's minden
töröknek a' görög fölclrli eltakarodását. Az ideiglenes görög kormány
élén Kapodistrias állott. A' szövetséges hatalmasságok ajánlatára elhatároztatott, hogy Görögország örökös fejedelem alatt, alkotmányos monarchia legyen. Az uj állam királyául Leopold, szász-koburgi berezeg (most
belgák királya) volt szánva; ez eleinte elfogadá, késbb azonban visszautasitá az ajánlatot, többi között azon okból, mivel nem egyhangúlag az
egyetemes nemzet választá meg királyának. Kapodistrias újra kezébe
ragadá a' kormány ideiglenes gyepljét. Ellene az országban, külöi}()sen
a' republikánus ellenzék sorai között nagy ingerültség uralkodott azon
szerencsétlen reactionarius irányzatok miatt, mik által a' korábban népszer férfiú, késbbi években liirnevét behomályositá. Zavar, zúgolódás,
végre véres fölkelés 's nyilt lázadás támadt. A' kedélyek ingerültségének
kitörése volt, hogy 1830. oct. 9-én Kapodistrias, épen midn templomba
menne, Mauromichalis Konstantin és György által megöletett. A' kormány ügyeit most egy bizottmány vévé át , mellynek tagjai voltak Kapodistrias Ágoston, Kolohofronis és Koleltis. Az elbbi hatalmas' ódás és
önkény. Uj pártok alakultak. A' hatalom és önkény páríja Kolokotronist
választá fnökéül; az ellene támadt rumeliota párt fejei Kolettis, Zaimis
és Ypsilantis voltak. Az egyik Naupliában, a' másik Korinthusban tartá
nemzetgylését. Ezen bels villongások közben a' londoni conferentia az
1832. febr. 13-ki batárzatnál fogva Ottó bajor herczeget
's
a' király
második fiát kinálá meg Görögország souverainitásával elhatározván
egyúttal, hogy az uj állam a' berezeg megérkeztéig egy országos helytartó által kormányoztassék. Egy uj kormánybizottmány ln megvá-^
lasztva a' senátns által, mellynek tagjai valának
Konduriotis (elnök),
Ypsilantis, Koleltis, Zaimis Metaxas és Koliopulos , késbb Bozzaris
Konst. is hozzájárult. Azonban Kolokotronis, a' hatalom embere, és párthivei megvetéssel nézek a' béke uj rendszerét 's a' népet uj lázadásra
ingerlék. De a' kormány szilárd akarata 's erélye, különösen a' peloponnézi franczia seregek segélyével örökre megtöré a' hazafiatlan ellen liatalmát, ugy hogy azok, Kolokotronis gyakori kisérlctei daczára, lényeges
befolyást a' közügyek menetére többé nem gyakorlának. Jul. 27-én mcgnyitá a' nemzetgylés üléseit Naupliában. Aug. 8-kán megersité Olló
bajor berezeg megválasztatását. Dec. 6-án (1832) indult végre Ottó kir.
a' görög földre 's a' melléje adott regensséggel, melly a' királv nagvkoru,
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9ágaig,azaz 1835. jun. l-ig az ország kormányzatát lett vezetend, 1833.
febr. 6-án lépett az ország minden vidékeibl összesereglett népség jelenlétében a' görög 2)artra. A' regensség tagjai voltak Ludwig bajor kamarás és státustanácsos, gr. 7lrmí//?5/;er^/íe?Wcc/t(Heidegger)kir. tanácsos és
tábornok, 's szükség esetére Ah el lovag és titk. tanácsos. (Az eddig eladottakról 1. terjedelmesen Közh. hm. Tára V. kötj
:

A' görög nép a' legnagyobb lelkesedéssel fogadá az uj királyt, tle
várván reményeinek teljesültét, a' béke rég nélkülözött áldásait. A' dolgokigen jól indulának. A' regensség Görögország jólléte iránt a' legjobb

mve

akaratot tanusitá. Els
az uj trón örökösödési módjának meghatározása volt; a' megállapodási pontok valának
a' nágnak csak azon
esetben támad joga a' görög trónhoz, ha a' három íiág (Ottó király és két
testvére Luitpold és Adalbert berezegek) fimaradéka kihal. Hogy külsleg is egy keresztyén európai állam szinét viselje az uj souverainitás, a'
regensség egy rend alapitását is hozzácsatlá az örökösödési törvényhez.
Általános amnestia hirdettetik, 's a' rendetlenségek meggátlása végett
feloszlatá a' szabálytalan seregeket, megtiltá a' lfegyverek viselését; 's
bajor és más német önkénytesekbl álló rendes csapatot és gensdarmeriát
állitott. Következének számos czélszerü intézkedései az ország pénzügye,
felosztása, igazgatása, törvénykezése 's községrendszere tárgyában. Közlekedési eszközök, utak, posta behozattak; a' rósz pénz helyett jó veretett. A' nagy számú zárdák nagy része eltöröltetett, az állami javadalmak
siralmas pazarlásának czélszerü gazdálkodási rendszer behozatala által
eleje vétetett 's azok pangó jövedelme szaporittatott. Szükséges és következménydús lépése volt a' kormánynak, a' görÖg egyház függetlenségének kinyilatkoztatása 1833. jul. 23-án melly szerint az egyházi kormány a' konstantinápolyi pátriárka kezeibl kiragadtatván, egy a' státus
kormány által kinevezend 5 tagból álló állandó zsinat keheibe tétetett,
a' király ffelüegyele alatt (1. Görög egyház). Mindezen intézkedések
azonban nem valának képesek az óhajtott békét elvarázslani. A' pártok
fnökei, mellzötteknek hivén magukat, ujabb hatalmaskodásra nyújtanak kezet. ílozzájárult az angol és orosz követek cselszövénye. Haramia
csapatok czirkáltak az országban; majd egy összeesküvés is fel ln fedezve,
mellynek élén Kolokotronis Tivadar állott
kit több társaival együtt
el is fogtak 's törvényszék elé állitának. A' vizsgálat alatt a' regensségben magában annyira ment az egyenetlenség, hogy bckövetkezék annak
feloszlása. A' regensség többi tagjai azzal gyanusiták Annansherg társukat, miképen ennek tervei az
mellzésüket 's egyedüli kormányzóságát
czélozzák. Az eddigi ministerium feloszlott, a' ministerelnök Maurohordalos müncheni követté neveztetett, 's Kolcltis, Theocharis és Uizo hivatának a' ministcriumba. De a' regensségbe e' változások nem hoztak
egyetértést, ugy hogy a' bajor király kénytelennek látta magát a' dolgok
jobbra változása reményében Maurer és Apel regensscgi tagokat haisájokba visszahivni 's a' megürült helyeket Kobell státustanácsos 's Greiner kormányfnök által tölteni be. Ezen második regensség
melly a'
:

,

,

,

nagykorúsága ideig maradt az ügyek élén, nyugalmasabb és sikeresebb hatással mködött, ámbár ennek csak folytatnia 's bevégeznie
kelIe azt, niir^ nézve sok küldés között az els regensség törv í^^cg az
király

Ottó király

37

alatt.

A' mainai fölkelés 's általában a' tengerpartokon '0 szigetekeni kalózcsapatok lecsillapittattak a' polgári, bnügyi 's esküttszékek rendeztettek; a' hitel szilárditására hypothecalis és kereskedelmi törvények hozatutat.

;

tak.

Reformokon ment keresztül az orvosi rendrség, gyógyszerészi, seb-

's
a' népiskolák. Köztetszéssel fogadtatott
bajor seregek lassankénti elbocsáttatása, kiknek helyét rendszerezett
zászlóaljakban nemzeti palikár csapatok foglalák el. Idegen országokkal
kereskedelmi egyezségek köttettek; a' foldmivelés ers lendületet nyert.
'8 a' személyek nagyobb biztossága mellett emelkedék az ipar 's jelenkezének a' béke áldásai. 1831. decíemberben végre a' király 's a' regensség
elfiagyá Naupliát, tartózkodása ideiglenes helyét, 's Athénbe tévé át
állandó lakását
melly ez által Görögország
és székvárosává Ion
emelve. Az
Akropoíisban nagyszer épitkezések vevék kezdetöket a'
legkitnbb német épitészek vezetése alatt.
1835. jul. 1-én érvén elOfto király nagykorúságát, önmaga vévé kezeibe
az uralkodást. A' regensség feloszlott 's tagjai odahagvák Görögországot
az eo^v Armansbero'et kivéve, ki val. államitanácsosi miuséíj-ben mindiárt
a' király után következek 's fnöke volt a' kabinetnek. INlinden ministerium alája volt rendelve,
birt minden hatalmat. INIidn ezt kezébe adák,
ugy hivék, hogy a' görög nép teljes rokonszenvének birtokában van. Az

észeti, bábászati tanintézet,
a'

f

,

s

id megmutatá
ugyanis

a'

a'

csalódást.

Daczára

a'

felzavart kedélyek sí)k helyen

lapitva. A' rabló csoportok

számra

és

sok czélszcr rendszabálynak

még mindig nem valának

lecsil-

erre nézve mindig félelmesebbekké

lnek. Rumella a' rablás és gyilkolás színhelyévé Ion
maga a' messois ostrommal fenyegettetett. Vcszélj^ben forgott a' trón biztossága. Nemcsak az összes állami hadsereg, hanem az egész gensdarmeria
is a' rablócsapatok ellen küldettek, pjzek csakhamar szét voltak veretve,
fnökeik fogva. Most a' határvidékek biztosítására a' felhívott ])alikárokból határrség alakíttatott. Majd amnestiát hirdetett a' király a' rabló
csapatokban részt vett görögökre nézve kegyelmet nyertek a' régi fogságban sinylöd Plaputa és Kolokolronis lázadási fnökök is. Az érdemekkel kitn katonákból a' király a' testrségnek egy nemét alapitá,
melly nek tagjai életök egész idejére biztosítva valának, 's mi által sok
;

longhi vár

;

f

elégületlen
zugolódásainak eleje vétetett. A' forradalom hseinek emlékét az által tiszteié a' király, hogy Karaiskakis és Miaulis számára szobrokat emeltetett. A' nevelés, törvénykezés kereskedés és pénzügy terén
újra tetemes javítások léptek életbe. A' felsbb igazgatás és törvényhozás
alapjani egy statustanács alapíttatott, melly csak mellék tanácsi joggal
,

birt 's kizárólag született hellének által töltetett be. Azonban a' rend szilárdítása tekintetébl legfontosabb volt a' dotationaUs törvény melly a'
^

török uraság alatt a' tulajdon eszméjét nem ismert görög nép nagy részét
állandósitá és státuspolgárokká tévé, a' mellett, hogy a' foldmivelés emelésére is lényeges befolyással birt. Ezen törvény abból állott, miszerint
minden család
jogot nyert, hellén dotatio czim alatt, 2000 drachma
erejéig nemzeti jószágot szerezhetni; erre nézve minden családf számára 2000 drachmányi hitel nyittatott; az ezen szerzett nemzeti jószág
szabad, elidegeníthet, dézmának alá nem es tulajdonná vált
a' kormány ezért 3 száztóliból álló évenkénti telekadót 's ha a' tke beváltatik,

f

;
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cvrc évenkénti 6 száztólit köte ki magának. Hasonlóul rendelkezések
a' bonyolult financzviszonyokban, a'kiadás és jövedelem, vámok,
adók 's a' gazdászat egyes ágaiban. Hogy mind ez nem birt egészen
kívánt sükerrel, annak oka részint az uj or.-zág sajátságos viszonyaiban,
részint abban rejlett, bogy a' kormány fnöke, Armansperg gróf nem
birt egy uj országot teremt 's organizáló lángészszel. Az egymást váltó
kisérletek mind inkább csökkenték a' hitelt, mit a' nép között birt.
Ezt leginkább bebizonyitá azon 10 hónapi idszak
mit Ottó király
országa határain kivül töltött. 1835. decemberben ugyanis Lajos bajor
király meglátogatá Görögországot. 1836. aprilben viszszautazván hazájába, ugyan ekkor fia Oltó király is Bajorországba utazott, gróf Armans]>erget nevezvén ki 's hagyván hátra státuskanczellár- 's kormányzónak.
1836. maj. 20-én Münchenbe érkezett, meglátogatá a' cseh Marién- és
franzensbadi fürdket, nov. 22-én Oldenburgban nül vévé Mária Friderika Amália oldenburgi herczegnöt; 's a' Tegern-tónáli rövid mnlatása
után (mi alatt Münchenben a' király els segéde Mauromichalis a' cholerának esett áldozatul) 1837. elején Görögországba tért vissza. Ez alatt
Armansperg különösen a' községek 's a' szorosan vett belügyek rendezésére forditá tevékenységét. A' helyrendrséget ugy sikerült jobb karba
állitania, hogy a' községeket tévé felelsekké a' határaikban elkövetett
rablásokért. Azonban egy bank felállítása körüli kisérlete ismételve meghiúsult, miután a' külföldi pénzaristocratia nem viseltetett bizalommal a'
kormányzó financzismeretei iránt, ámbár tény vala, miképen az ország
3(3

tétettek

,

—

jövedelmei 1833
1836-ig 7 milhó drachmától 16 milhóra emelkedének.
A' király, bajorországbani mulatása alkalmával szemeié már ki Armansj)erg utódjául Rudhart bajor kerületi kormányelnököt, egy alapos ismerctü státusférfiut, ki már a' bajor országgyléseken mint Armansperg,
akkori bajor financzminister ellene tnt fel. Ezt nevezé ki a' király ministerelnökül 's vele és az uj királynéval 1837. febr. 14 érkezett Athénbe.
Armansperg elbocsáttatván a' státuskanczellárság eltöröltetett, 's Rudhart hirdettetek ki mint ministerelnök 's egyúttal a' királyiház és kül,

ügyek mlnistere. Ezen
hijával volt

férfiú

minden szellemi fensbbsége mellett

küls eszközöknek,

min

is,

nyelv, pártok és az ország
természetének ismerete. Nyilván kitetszett ez az els ministerium alakításánál. 1837. aprilban uj ministerium lépett a' régi helyére. Tagjai voltak:
PotasséS a' i^ánzügy Polyz>oides hcYúgy és cultus, Faikos igazságügy
és
Schmalz tábornok a' hadügymlnisteriumban. Saporta gróf f udv. marsai
és Weiühs báró (Armansperg sógora) a' királyné fudvarmestere lett. A'
király több német tudóst is hozott magával Görögországba, kiknek nagy
részt magas állásokon nagy befolyást engedett, igy p. o. Braíidis prof'essort kabineti tanácsossá emelé. Ezt minden párt nehezteléssel fogadá,
olly törekvésnek nézvén azt, melly által Görögország a' külföldiek uralmának vettetik alá 's a' belföldiek kiszorítása czéloztatik. A' napi sajtó
szemére veté a' kormánynak, hogy parancsait Münchenbl várja, 's Görögországot bajor gyarmattá iparkodik ídjasitani. A" király legjobb szándékai 's Ígéretei nem valának képesek bizalmat ébreszteni. Az athenei uj
egyetem megnyitása közönynyel fogadtatott; a' szelídebb ujonczozá^i uj
törvény ócsároltaték 's a' bajor seregek hazaköltöztetése zajosan kövea'

,

a'

,

Oltü király

Nem

maradtak
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britt és orosz ügynökök íbndorkodásai;
angol követ és Rudhart között, ki orosz és
osztrák sympatliiáról václoltaték, nagy súrlódás támadt, mit a' görÖg sajtó
önterveire zsákmányolt ki. iV' szigora sajtótörvény kiadása nj anyagot
szolgáltatott az elégületlenségre. Hozzájárult sok egyéb országos csapás
mint pestis, földrengés 'stb. Végre határozottan a' kedélyek felzaklatására
hatott Rudhart azon rendelete, mi által Polyzoides ministert elbocsátván,
helyébe Glarakisl (1. ezt) a' kapodistria-orosz párt fnökét nevezé ki.
Annyira ment a* dolog, hogy Rudhart, politikájának ingerült megtámadásai közben, ismételve bcadá lemondását, mi ez úttal 1837. dec. 8-án
el is fogadtatott. Egészségi állapotja helyreállitása végett utazásra kelt
keletre, azonban visszautaztában 1838 maj. 11-én meghalt. 1838. elején
Saporta udv. marsai is el hagy á a' görög szolgálatot, valamint a' hátramaradt bajor seregek is ha zajokba tértek. A' kevés hátramaradottak
között volt Schmaiz tábornok, a' hadügyminister, kinek állomására még
nem találkozott alkalmas benszülött férfiú. A' kir. ház és külügyek ministeriumának tárczája ez eddigi konstantinápolyi követ, Zographos görög
férfiú kezébe került. Ugy iátszék, mintha czew kedvez változások folytán a' kormány és nép egymás között kibékült volna, azonban kitnt^
ho2:y a' bizalmatlansáo: okai mé": mind eltávoztatva nincsenek. Nevelék
a' zavart a' külhatalmak diplomatáinak önz czélu örökös beavatkozásai
a' görög belügyekbe. Névszerint Anglia érezni kezdé, mi fontossá válhaminélfogva törekvésééihajózása 's kereskedelme
tik Görögország
nek végiránya az vala, hogy Görögországot britt gyarmattá tehesse. A'
nép, magas rendeltetése 's jövje elérzetében zúgolódni kezd, hogy ereje
küls akadályra talál. Az
's hatalma természetes kifejlesztésében annyi
angol és orosz ügynökök a' legközönyösb ténynél is megragadák az alkalmat, bizalmatlanságot ébreszthetni nép és kormány között. Anglia a' szabadelmüség álarczát vévé fel. Alkotmányt kivánt a' görÖg nép számára
's ez értelemben mködteté a' napi sajtót. Az ügyek élén állók és ])árthiveik azt vetek e' kivánat ellenébe, miképen Görögország a' képviseleti
monarchiára még nem érett, 's hogy annak behozatala az angolok kezébe
szolgáltatná 's tönkre tenné a' gÖrög kereskedést. Az angolok gylöletének különösen az országban tartózkodó németek valának tárgyai, kik
fkép a' magasabb állami hivatalokban, a' korábbi nngy számú elbocsátások daczára is, még mindig igen számosak valának az országban.
Rudhart ministerelnök távozta után a' megtisztult uj ministerium igy
nlakult meg Zographos külügy. Faikos igazságügy, Glarakis belügy és
cultus, Spaniolakis pénzügy, 's az egyetlen idegen, Schmalz tábornok, ki
még mindig elkerülhet^eni-iek tartatott a' hadügy számára. Ezt els nemzeti ministeriumnak nevezek 's nagy reményekkel fordiának feléje a'
nép vágyai. A' többi fhivatalok azonban mind németek kezében valának.
igy volt Roszner ezredes a' gcnsdarmeria és katonai rendrség lönöke;
Hesse ezredes a' király segéde 's a' fváros parancsnoka Hitz ezredes a'
tüzérség parancsnoka Naupliál)an 's mellette 7 német kapitány Féder
ezredes egy neme volt az alkirály nak Mainában mig testvére biró volt
az areopágban; Gehhardt minist, tanácsos volt a' tulajdonképi belügyminister 'sb. A' nemzeti ministerium egy oldalról sem fejtett ki elég ert és
teltetett.

különösen

sir

el a'

Edmund Lyons
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befolyást; hiányzott benne minden positiv irány; eleitl fogva végfeloszlásaig ingadozó és önmagával meghasonlott volt. Az ügyek ismét bonyolódni kezdenek. A' pénzügyben rémit hiány fedeztetett fel, mi a' községeket, a' népet 's az államot nagy gonddal tölte el. Egy bank felállitása
Anglia érdekei ellen volt, 's ez magában elég ok, hogy létesülése lehetlenittessék, de azonkívül itt is, mint minden egyéb czélba vett intézkedésnél az általános pénzhiány volt a' legnagyobb 's megyzhetlen akadály.

Még

regensség idejében teljesen kimerültek a' pénztárak. 'S ha mégis
daczára is a' hellén
's a' köz zavar és inség
nép nyugton maradt, ez csak uj bizonyságot tett a' görög népjeilem jelességerl. Benne a' legszebb és legépebb elemek voltak meg, mik egy ers
állam támadását feltételezik, csak kormányra várt, melly azon elemeket
felhasználja. A' görögök délkeleti nép faj, 's ezzel együtt közös tulajdonuk
a' mérsékeltség, de más részrl nem osztják vele a' keleti restséget. A'
görög ember tevékeny, munkás, üzér, merész, takarékos és nemes, még
külsejében is. lUy néppel csodás nagyságot lehetne elérni, ha kormánya
a' nép szellemében cselekednék. Szerencséjére Görögország ment minden
nyugtalan 's elégületlen nemességtl mert alkotmányszerüleg az állam
semmiféle nemesi rendet el nem ismer; ott még a' Moldvából 's Oláhországból beköltözött berezegek is lemondtak czimeikrl. Ezen nemzeti
ers kormányt mind e' mai napig várja még Görögország. Az 18o9 's
1840 év tehát külszinleg nyugottan múlt el, azonban az állam, és néptest
bels harczalra egyes felmerül kórjelekbl már ekkor is lehete következtetni. Az uj nemzedék között terjed uj koreszmék megkezdek termeni
gyümölcseiket, 's a' múlt idk orthodoxiája, a' stabilitás emberei 's a'
dogmák bálványzó szolgái megkezdek ellenökaz irtóháborút. Legels jele
volt /fam^Theophilnak, az androsi uj árvaház kitn tanárának 's papnak a' sz. zsinat elébe állítása melly által ezen hazafiságáról nevezetes
's a' görög szabadságharczban magát kitüntetett, most pedig a' kor szabadszellemü tanainak hódoló nagy népszerüségü férfiú, tanításai miatt
mint a' státus és keresztyén vallásra nézve veszedelmes ujitó, az egyház
kebelébl kizáratott 's a' hazából számzetett. A' kormány ez Ítéletet egy
görög zárdábai számzetéssé változtatá. Az 1840-ben újévi napon egy
messze elágazott öszszeesküvés hire terjedt el minélfogva több nagy
tekintély 's hazafiúi érdem egyén fogatott el köztök Kapodisirias K.
G., a' hajdani elnök testvére és Sianimatelopulos X. ezredes. A' vizsgálatok egy szövetségnek vezettek nyomára, meWy philorthodox társulat név
alatt a' hetorodoxok által fen3^egetett 's üldözött orthodox keresztyén
azaz: görög egyháznak, különösen pedig a' még mindig török járom alatt
nyög 3 királyságnak, Epirus, Thessalia és Macedóniának felszabadítását czélozá. Az orthodox hetaeria terve oda ment ki, a' hitrokonok jármai széttörésének álarcza alatt, késbb magát a' görög Idrályi liázat a'
görög hitvallás elfogadására kényszeríteni, vagy trónforradalom kitörését
eszközölni. Ezen hetaeria messze el volt ágazva
mellynek szándékait
egy ideig a' körülmények is elmozdítani látszanak. Azonban a' porta
már régen értesítve volt e' mozgalmakról; s' midn Zogropkos egy kereskedelmi és hajózási egyezség eszközlése végett épen Konstantinápolyban
mulatna, a' porta a' görög követet a' fentebbi tényekre figyelmezteté.
a'

a'

kormány gyámoltalansága
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,
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egyezségre
hozzáadván, miképen a' sultán nem tarthatja czélszerünek
melly annyira ingadozó alapokon áll 's melly
lépni oUy állammal
keblében a' török birodalomra nézve olly ellenséges elemeket rejt. így
jutott a' görög kormány a' létez hetaeria tudomására. A' vizsgálatok
eredménye azonban csekély volt, bár kitnt, miképen a' kapodistriaorosz párt legtekintélyesb férfiai részesek valának a' vállalatban. Maga
Glarakis minister is gyanús volt 's helyérl lelépvén, azt Theocharis foglalá el. A' görög kormány e' tekintetbeni készsége kedvezbb hangulatra
birá a' portát. Zographos végre egy keresk. és hajózási egyezséggel tért
vissza A-thénbe. Ez épen olly kevéssé kedvez volt Görög, mint Törökországra; az angol politika müve volt az , melly a' görög hajózást egy
csapással akará megsemmisiteni. Görögországban a' megbotránkozás
általános volt a' közvélemény szava Zographost a' törökök barátjának 's
tehetetlen embernek nyilvánitá. A' király késedelmeskedett az aláirással
's az alkudozásokat ujolag megkezdeté. Zographos visszalépett 's helyébe
Christides, egy konstantinápolyi hajós fia, ment rendkívüli ügyviselül
a' portához, Ottó király nem sokára ministeri ranggal 's a' megváltórendfel. Ez idben jelent meg a' porta els ügynöke a' görög
del ruházván
udvarnál, Mussurus.
A' most következett kormány, nemzetellenes és tevékenytelen álmos
mködéseiben, hasonló volt az elbbenihez. Tagjai voltak Paikos külSrhmalz hadügy és egy
és igazságügy, Theocharis belügy és cultus
pénzügyi bizottmány (Tissamcnos, St^tzos, Visselas és Probilegios). Minforniákban 's
den az elbbi pangásban maradt. Oka a' személyekben
elvekben rejlett. A' ministerek hatástalanul mködtek; csak a' camarilla
parancsai által nyertek némi fontosságot 's a' camarilla idegenekbl,
németekbl állott, kik összetett vállakkal épiték azon államépületet,
mellyben a' trónt áthághatlan falak által különzék el a' néptl. Daczára
ezen erélytelen és rest kormánynak, az ország mintegy önmagától indult
virágzásnak. A' háboridi véres nyomai eltntek, a' mezei ipar emelkedék, Athén kellemes népes várossá ln, az állami pénztárak gyarapodtak,
ugy hogy a' három nagy hatalmasság által biztosított 60 milliónyi státuskölcsön els kamatjai 's az els amortisatio 1840-ben már lefízettethetett. Mindezt azonban nem a' kormányzatnak köszönheté, hanem kizárólag a' nép csudás iparszorgalmának. Bekövetkezének olly körülmények,
mikben valóban szkség volt, hogy a' kormány ersnek és hatalmasnak
bizonyítsa be magát. A' keresztyén népségek mozgalmai Törökországban,
mellyek
Samos-, Chios-, Kandia-, Macedónia-, Thessalia- 's Epirusban
Egyiptom fölkelését követték, élénken szeme elé álliták a' görög népnek
a' török provinciák lakóivali rokonságát 's a' török széleni természetlen
határait. A' Görögország jöv nagyságáróli ábrándok újra feltámadának
's a' még alig lecsilla])r.lt kclélyeket újra
felrázák. A' hazafiúi érzetü
hellén ugy nézé hazáját, mint a' haldokló török birodalom egy részének
természetes örökösét. Képzeletében ugy látta
hogy míg Mehetned Ali
Törökország egyik felét hajtandja maga és az izlam hatalma alá
azalatt
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Görögországnak Epirus-, These^nüa és Macedónián keresztül
nia 's az Archipelagus szigeteit
mint rokontörzs részeket
,

Illy

hangulat volt elterjedve

a'

nép között.

kell hatol-

elfoglalnia.

A' kandiai fölkelk kltar-
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tományokból nyertek mindennnemü segélyt Görögország ellen A' korvolt sem eszköze, sem hatalma, mind ennek elejét vehetni.
Mert elveszte a' nép bizalmát
mert nemzetellenesnek volt kikiáltva.
Még üdvös intézkedései is, min volt p. o. 1841. jan. 25-én egy 6 millió
dr, alapra fektetett nemzeti bank felállitása
nem vahi képes kedvez
hatást idézni el. Nyugtalanságok a' vidéken, mindig növekv zavarok
a' közigazgatásban 's tökéletes pangás a' kabinetben arra birák a' külkabinetteket is, hogy nagy események elhárítása tekintetébl, más kormány

mánynak nem

,

,

alnkitását ajánlanák. Érzelmei 's az európai politika közti keg^^etlen zavarában, (melly utóbbi a' kandiaiakiiak egészen más sorsot biztosított,
mint Görögország álmodá) elhatározá a' király, a' ministeriumot szétoszlatni 's Londonból Mavrohordatost hivni meof.

Mavrokordatos Görögország els politikai és administrativ tehetségének hirében állott. Több ideig tartózkodván München, Bécs, Berlin, Paris ésLondon városokban, ismeretessé ln az ottani kabineteknél 's a'
diplomatikai formalismusban fényes ügyességének többször adá jelét.
Elfogadá a' király meghívását; a' király kihirdeté az uj kabinet tagjait.
A' közvélemény azonnal felzúdult 's Mavrokordatos kinyilatkoztatá, hogy
a' kormányzatban csak ugy veend részt, ha a' kabinet tagjainak kinevezése reá bizatik. Majd hajóra ült 's Naupliába költözött. A' király megkísérté, egy másik ministeriummal próbálni szerencsét. A' pártok mozgalmai nttön nttek. A' király hséges tanácsadója, az akkor hoszszabb ideig
Görögországban tartózkodott mostani bajor király (akkor koronaherczeg) haza utazott. A' király zavara tetpontra hágott; elbocsátá a'
ministeriumot 's a' kormány élére ix^yü Mar r ókor dalost hivá meg. Ez megjött 's az ország helyzetének teljes ismeretével birva, következ pontokat
terjesztett a' király elé
1) A' bajor camarilla 's bajor hivatalnokok visz:

szaküldetése 2) a' státustanács hatáskörének kiterjesztése; 3) ministerek
felelssége 4) a' régibb angol kölcsön elismerése 's a' kamatok lefizetése;
5) a' hatósági szerkezet reformja; 6) alkotmány megigérése. A' király
elfogadá e' föltételeket 's Mavrokordatos mint ministerelnök és belügyminister a' következ kabinetet alakitá Chrislides a' kir. ház és külügy,
Melas igazságügy, Metaxas hadügy, Kriezis tengerészet, Valctta cultus
és közoktatás 's Ttssametios, ministeri rang nélkül, pénzügyi igazgató. Az
uj ministerium 1841. jidiusban kezdé meg mködését. Ügy tekintetek,
mint egyike a' legfontosb eseményeknek a' fiatal Hellas eddigi történetében. Az idegen gyámság befolyása meg volt szüntetve, 's rövid id múlva
mintegy 70, a' legmagasb állami hivatalokat bitorlott bajor ember, köztök
Schínalz tábornok, hagyá el Görögországot. A' király megsznt elnökölni
a' ministeriumban. A' státustanács,
melly eddigi tétlenségében nem volt
egyéb, mint egy a' legbefolyásosb egyéneket jó nyugdíjazás által féken
tartó intézet, megszabadult eddigi korlátozó bilincseitl, mint szinte a'
községek is, ezen természetes alapjai egy igaz alkotmánynak, eddigi
gyámság alatti szerepöket szabadabb, önállóbb mködéssel cserélek fel.
Az alkotmányt magát nem sürgeté Marrokordatos hanem belpolitikája
minden mozzanata valódi elkészület volt aiüiak majdani behozatalára. A'
görög királyság teremtetésekor ugy is kimondott szándéka volt a' 3 védhatalmasságnak, a' nemzetnek alkotmányt adni ezt a' hatalom birtokába
;

;

,

:

,

;
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idrl idre mindinkább

felejteni kezdé a' bajor dynastia 's ngy
mintha az
Akropoliban, a' szellemi pallérozottság és polgiírisLiltság ezen legels bölcsejében, az absolutismus uralma szándékoltatnék
megállapittatni. Annál élénkebben emlékezek azonban a' nép a' régi 's
mindeddig teijrsittetlenül maradt Ígéretekre, 's e' részbeni vágyai annál
zajosabban nyilatkozának, minél inkább izlelé 's szoká meg egy rendezett
állami élet jótékonyságát. Mavrokordatos szándéka volt, az egész kormányzást reformálni 's kieszközölni, bogy a' ministerek felelssége valósággá legyen. A' bajok okai mélyen fekvének 's a' minister reformtervei
megtörhetlen akadályokra találtának. Még a' legmagasb regiókban is
minél inkább tünteté ki
ellenszegülés mutatkozék a' ministerinm ellen
politikája nemzeti irányát. A' külhatalmasságok diplomatiája támogntá
ezen ellenzéket. A' korábbi idkben tett egyértelm Ígéretrl megfelejtkezve, most csak Francziaország és Anglia ohajták az alkotmányt, Oroszmellynek féltékenysége
ország ellenzé azt; st csakhamar Anglia is
e'
Francziaország naponkint növekv befolyása által fölébresztetett
tekintetben Oroszországgal fogott kezet. Midn végre Mavrokordatos
kormányra léptével az angol politika nyert tulnyomóságot, Anglia késznek nyilatkozók, ezen férfiú értelmében támogatni az alkotmány kérdését.
De most ismét Francziaország lépett szövetségre Oroszország, Austria 's
más kabinettekkel az alkotmány ellen. Az akkori franczia Soult-Guizotministerium körlevelei a' pétervári kabinetnek a' képviseleti alkotmányt
ellene egyesült
tárgyazó nézeteivel vetekedének. Marrokovdalos ezen
ellenséges erknek hátat fordított ministerelnöksége csak 50 napig tartott; 1841. augustusban beadá lemondását; vele együtt Melas és Valel-

lépve,

s

látszék,

,

,

,

;

kilépvén.
alakult uj ministerinm tagjai valának Chnslides belügy, Bizos Nernlos külügy 's ideigl. cnltus és közoktatás, RaUis igazságügy, Kriezis és Tissameíios a' hadügy élén neliány hétig Metaxas állott, de ez is
kilépvén, helyét Vlavliopvlos foglalá el. A' kabinet tehetetlensége csakhamar kitnt különösen a' pénzügy kezelése körül mellynek igazgatója Tissamenos a' közügy mellzése és saját érdekeinek túlságos kegyelésével vádoltatott. Csakhamar el is ln mozditva, a' pénzügy kezelését

tas

is

Az ekkor

;

,

,

RalUs igazságügyminister vállalván el; azonban elbbi befolyása ezután is
mcf^maradt 's a' doloo])an lényeoes változás nem történt. Jelentkezének
a' káros következmények. A' három nagyhatalmasság által biztosított
60 milllió franknyi kölcsön idszakonkint ki ln adva, a' nélkül, hogy a'
kormánynak forrásai nyíltak volna meg, mik a' kamatfizetési 'stke a' törlesztést lehetvé tehették vala. 'S mire köllé cl a' kormány ama kölcsön
vett milliókat? Egy az állam sajátságos viszonyaiba épen nem ill complicált igazgatási mechanismus 's több más haszontalan rendszabály életbeléptetésére, egy sokba kerül hadügy 's kormányi kegyelések (patronatUvS) épségben tartására. 'S a' kormány fizetési tehetetlensége volt legfbb
oka az idegenek sznni nem akaró gyámi befolyásának, valamint a' belüiivekbení ki nem eléo-ithetett io-én veknek. A' küludvarok követei közül
mindegyik saját párttal bírt az országban czéijai kivitelére. Az orosz befolyás az orthodoxia és a' Kapodistrias kormányából származó tisztviselk
által dolo^ozott az ano'ol ellenében. A' franczia befolyás azon nemzeti

Görögország

44
érzelmeket használd

fel

,

mellyek

keblében.

Az

angol,

királyságnak

a'

nyöo- szomszéd görög tartományok
valahányszor

a'

török járom alatt

kiegészitése iránt éltek a' nép
hatalmát veszélyeztetve látá, zsar-

általi

noknak szidalmazá az egész kormányt 's alkotmányosságot papolt. Abban
mind három megegyezett, hogy a' görög kormányt nemzetellenesnek
németek kizetését 's alkotmány
nyilatkoztaták, 's az idegenek azaz
behozatalát sürgetek. A' görög szabadsajtó mindinkább éleszté 's terjeszté ez utóbbi eszméket. Az elégllletlenség legfbb fokra hágott. így
történt, hogy Kantakazy orosz követ vezetése alatt valódi öszszeesküvés
mellynek czélja nem vala más, mint a' kormány megbuktatása
támadt
:

,

dynastia alkotása. Hogy az alkotmány sürgetése Oroszország részérl puszta ürügy vala, melly által a' királyt az országbeli távozásra akarák birni, magától értetik 's a' késbbi idkben eléggé bebizonyult. Ezt
tanusitá különösen az orosz kabinetnek 1843. mart. 7-én szándékosan

's uj

nyilvánság elé hozott okirata, mellyben a' görög kormány a' 60 milliónyi
kölcsön kamatainak nem íizethetése miatt az egész nép szeme láttára a'
legkíméletlenebb vádakkal illettetek 's olly rendszabályokkal fenyegettetett, mik legbensbb politikai érdekeit koczkáztaták. Szorultságában
a' legtulságosb gazdálkodási rendszerhez folyamodott a' kormány a' legha.<zTiosb intézetektl p. az iskolaügytl 's számos nagyérdem férfiaktól
megvoná vagy leszállitá segélyzését, mig más részrl sok haszontalan
kiadás és udvari kegyencz elbbi állapotukban maradtak. A' fenyeget
,

;

katastrophát feltartóztatni nem lehete. Flozzájárult, hogy egy Londonban
a' 3 védhatalmasság által szerkesztett okirat intéztetett 1843. sept. 5-én
Ottó királyhoz mellyben az ország legjövedelmezbb adónemei a' kamaazonkivül a' görög állami
tok fizetésére 's a' kölcsöntke törlesztésére
,

,

szolgálatból minden idegennek elbocsáttatása 's egy nemzetgylés öszszehivatása követeltetett. A' védhatalmak ezen irata nyilvánvalóvá levén,
az összeesküvés nem késett, kenyértörésre hozni a' dolgot. 1843. sept.
15-én éjjelén ütött ki a' lázadás Athénben, melly a' Kallergis parancsegyütt munkálása mellett, kiszámított
noksága alatt álló katonaság
terv szerint, sikeresen véghez is vitetett. A' király, kit a' seregek 's fenye-

f

népcsoportok kastélyában fogva tártának, a' rögtön megalakult
státustanács ajánlatára kénytelen volt a' ministeriumot feloszlatni, 's az
orosz érzelm Metaxas elnöksége alatt egy ujat, ugy nevezett nemzeti
alkotmányzó nemzetgylés egybehivatását
ministeriumot kinevezni
elhatározni 's az állami hivatalokban létez minden idegennek elbocsáttatását kiadni. Politikai tekintetben e' forradalomnak egészen más következménye lett, mint azt az orosz párt tulajdonképen reményié. A' helyett,
hogy a' király lemondását eszközölte volna, az alkotmányt szerzé meg,
melíy soha nem volt valódi szándéka ezen pártnak. Az orosz követ /íí/r/ fa-

get

;

compromittálta kabinetjét. Oroszország is kényjúniusban a' görög eseményeket elismerni,
1844.
telennek látta magát
mi Francziaország és Anglia részérl már elbb, 1843. octoberben megtörtént. Ausztria és Bajorország csak akkor ismerek el a' forradalmat,
midn az már bevégzett, változhatlan tényiiyé alakult.
kazíj tehát haszontalanul

Görögország alkotmányos élete. Az alakot mány létesítését a' nemzetvállalta magára, melly 1843. nov. 20-án egy korábbi Idszakból
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1822-ki 1829-ki törvény) eredett választásmód szerint gylt övssze. A'
ministeriumban a' kölönböz pártok fejei helyt foglaltak. Ezek egységétl lényegesen f'úgg vala az alkotmánymü sikerülése. A' különböz pártok
nemzeti vagy alkotmányos és
tulaj donkép kettre vezethetk vissza
orthodox vagy orosz pártra. Az els gróf Kapodistrias idejében a' politikai jogok megrzése végett határozottan az alkotmányos NyugatEurópa felé fordult, míg ellenben az orosz-orthodox párt absolutistikus
hajlamainál fogva az északi császári birodalomhoz szitott. E' két párt
tartá kezeiben Görögország sorsát. Ottó király a' két párt fejeit az uj
ministeriumban egyesité; Kolettis mellé, ki a' nemzeti felekezet vezére
vala, Metaxast, a' kapodistriani- északi felekezet elküzdjét állitá. Hozzájok Mavrocordatos társakozék, ki tulajdonkép egy pártot sem képvimelly czéljául vállá a' pártok összeselt, hanem egy töredékkel tartott
olvasztását, azonban joggal arról vádoltatok, hogy azokat szét akarja
oszlatni, saját uralma biztositása végett. Ezen kormányzat alatt nyittatott meg nov. 20-kán 1843-ban a' nemzetgylés, mellynek föfeladatát
az uj alkotmány feletti tanácskozás tette. Az alkotmány f pontjait már
fentebb adók el (1. Görögország statistikája). A' pártok egyértelme
folytán a' fbb pontok iránt meg ln az egyezség
mindazáltal nem
hiányzottak nemiekben a' megoszlások sem. A' Hellén' fogalomnak meghatározása, eredményre nem vezet hosszas vita után kikerültetett. Ama
fontos kérdés eldöntésével: valljon Görögországban egy vagy hét kamara
rendszer hozassék be, rövidebb ideig foglalkozók a' gylés. Az ultrademocraták pártja az elsbb mellett küzde, azonban az ellenfél fontosa bb
okokkal állott elé hogy sem a' végzés kétes lehetendett. A' senátus vagy
is felsház meg ln állapitva. Az ultrademocraták szenvedélyesen ellenvitáztak, azonban nagy kisebbségben maradtak. A' senátus választási módja
ismét heves küzdelmet támaszta. A' gylés elvégre 11 9 szavazattal 49 ellen
a' király általi választásban egyezett meg. Nagyobb akadályt okozott egy
más kérdés, ha t. i. a' senátorok tiz évre vagy éltök hosszára neveztessenek-e ki? iV 10 évi hivatalkodásra 92 szavazat, az életfogytig tartóra
112 sz. esett. Viták közben megsznt a' ministeriumban uralkodott egység. Legelébb Palamidis mlnister lépett ki, okul az adatván
mikép a'
két kamrarendszert ellen zé. Néhány héttel késbb a' ministerelnök ü/ctaxas, lépett ki. Oka: a' seuatori méltóságot 10 évre javasló inditványának a' gylés általi elvettetése melly alkalommal a' többség tagjai amaz
inditványt nemzetietlenséggel 's árulással gyanusiták. Kiléptének felviíágositása alkalmával egyike merült fel azon heves jeleneteknek mik a'
görög kamrákban nem gyérek, Lontos minister kétszer rántaték le a' szószékrl és csak fegyveres rség közvetítése által biztosíttathatott további
bántalmak ellen. Az alkotmány feletti tanácskozmányok martius 2-kán
:

,

,

,

,

,

:

,

,

lnek

befejezve. Az alkotmánynak a' király általi elfogadtatása mart. 1.6-án
következett. A'gyülés örömittas vala és e' pillanatokban olly egyetértés
mutatkozék, mi ha állandó leendett, az iQu álladalmat minden bel és kül
viszály ellenében megrizte volna.
Azonban már a' közel jöv tanulságul szolgált arra, miszerint egyedül
az alkotmány országot boldoggá nem teszen, hanem megkívántatik, hogy
az emberekben er és akarat legyen, megfelelni a' jó törvényeknek. Méta-
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a' ministeriumból kilépvén az orosz, orthodox pártnak nem volt abban
képviselje. A' nemzeti párt egy ideig még Kolettis által képviseltetek,
szinte lemondott, minthog}^ az ügyvitelnél nem nyerhcté meg az öt
de
illet egész tért. Mavrokordatos egyedül birt minden hatalommal 's koteriája érdekében a' legbotrányosabban visszaélt azzal. Az ország mindkét felekezetétl egyenln megtámadtatva, hivei tömeges alkalmaztatásában keresé támaszát. Ravaszság és erszak felváltva játszanak szerepet
's alig lön száma a' törvényellenes zsarolásoknak, számzetés- és börtönzéseknek, 'stb. A' kincstár Öszvegei párt-czélokra tékozoltatának el, mig
a' valódi érdekek elhanyagoltattak. Mint Görögország minden lázas idmellyek dicsséges emlészakában, most is számos kalózcsapat támadt
kezetet költenek, mint mellyek a' török uralkodás alatt a' görög vitézség és honszeretet régi hirét tárták fenn. A' félemlitrendszer ffokra
hágott, midn a' kamrák választatásának ideje beállt. Ekkor minden eszköz felhasználtatok Mavrokordatos és hivei részérl, mi a' többség megnyerésére szolgálandhatott, nem tétetvén féh-e még a' fegyves erszak
sem. A' ministerek az alkotmányos rend szinét visel nyilvános kibocsátványok mellett, titkos, legtöbbnyire gyalázatos parancsokat adtak, mint
mellynél fogva
például Patrasban a' csendrség parancsnokságához
meghagyatok, hogy a' választók, szükség esetében kaszaboltassauak le.
300 egyén, nagy részt családHiteles adatok nyomán ez id szerint 200
atya és békés polgár vesztetett el. Az izgalom elvégre annyira ntt,
miszerint a' trón veszélyeztelve leendett, lia ezen ministerium még sokáig
tart. Közbe lépé tehát Oltó király 's Mar r ókor datost kitevé hivatalából,
Kolettis^ a' nemzeti párt vezére, bízatott meg üj ministerium alkotásával.
Ezen az ujabb idkben olly sok fell megtámadott férfiú, azonnal Metaxashoz lordult, ennek közrehatását megnyerend 's minthogy , az oroszorthodox párt feje engede a' felhívásnak a' ministerium a' két felekezet
türhetleg arányos részeibl alakult öszsze. A' bukott ellenfél irányában
a' lehetségig kiniélct gyakoroltatok, sokan meghagyattak hivatalaikban
kik az elébbi rendszer mellett igen érdekelve valának,
's csak ollyanok
mint például Church tábornok, távolittattak el. A' kamara kevésbé volt
elnéz. Marrokordatos hiveibl igen sokan lnek megválasztva, kiknek
megválasztatása törvényellenes eljárással vádoltatván, vizsgálat alá ren-

xas

,

:

,

,

—

,

:
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hogy a' választások törvényessége felett
deltetett vétetni, olly móddal
azok Ítéljenek, kiknek megválasztatása körül kétség nem forog fen. Ékképen Metaxas és Kolettis hivei emelkedtek túlnyomóságra, melylyel irgalom nélkül éltek. A' mavrokordatianusok valóságos kisöpörtetésére került
a' doloo" uo^y hoiív utóvéo-re csak 20 maradt közölök a' kamarában, st
maga Marrokordatos is viszszalöketék. A' választások feletti vitak be
levén fejezve 's a' mmisterium 3 millió drachmányi hitelre jóváhagyást
millyenek valának:
nyerve, Kolettis azonnal több fontos javaslatott tett
a' tengeri rablás
a' ministeriumok uj szervezete; az ország felosztatása
büntetése, az eszküttszéki lajstromok kipótlása 1845-ik évre, végül a'
magánosok- és községeknek az álladalom irányábani, még a' szabadságháború idejébl eredt követelése. Az els törvényjavaslat a' hivatalnokok
kevesbitésére czélzott. Az ország uj felosztása nomarchiák, eparchiák- és
demenekre a' franczia prafecturák, alprafecturák és cantonok mintájára
,

,

;

alkotmányos
történt.
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magánosok

és

községek káratlanitását

illet, vala az egyedüli
melly az álladalmat kiadással terhelé. A' követelés 25 millió drachmára mérsékeltetett, mire nézve három kamatlábú
státuspapirok kibocsáttatása szükségeltetek, ezen 750,000 drachma évenkénti kiadást jó gazdálkodással vélte Kolettis fedezhetni. Legkeserbb ellenzékre talált a' kalóztörvény. Eme törvény folytán minden községi tag
köteleztetik 20 évestl 50-ig a' hatóságok felhívására a' kalózok ellen
kiállani. Minden község az általa ajánlott 's a' király által egy évre kiné,

zett vezér alá rendeltetik. A' polgárok hadjárati köteleztetése csak 6 napra
terjed. A' kalózok elfogatására, megöletésére 'stb. dijak tétetvék. A' melly

polgár u' kalózok elleni harczban megsebesíttetik, ápolást és jutalmat
nyer az álladalomtól a csatában elesettek hátrahagyottai pedig álladalmi nyug-dijban részesittetnek. Kolettis ezen törvényjavaslat elterjeszEmlékezzetése alkalmával megemlékezett a' kalózok régi dicsségérl.
nek önök'^ igy szólott a' gyülekezethez „Skanderbegre és tetteire, ugy
szinte a' késbbi klephtákra (kalózokra) kik nagyszivü 's nemes családokból származva, hosszú karabinokkal fegyverezve, a' sziklás heg} eket
és barlangokat éjjel és nappal sasok gyanánt szállongták keresztül. Ezek
soha sem tevék le a' fegyvert, gyermekeiket 's unokáikat abban nevelték,
és általuk tartatok fen bennünk a' hsiség szelleme. Habár közölök sokan
;

,

,

karóhalált szenvedtek, vagy török-kés által vesztek is el, szembetünleg
még sem apadt le számuk. A' kalózdalokból, miket könyvnélkül tudunk
önök tetteiket. Azonban a'
's miket gyakran éneklénk, eléggé ismerik
szabadság kivivaték, a' most önálló Hellas újjászületése bevégzett tény,

rablók (Klephták) kik mai nap ellenünk kelnek, nem tartanak többé
szemeik eltt magas czélt, hanem nyilt megtámadásaik 's gyilkos fegy verk barátaik 's öntestvéroik vagyona és élete ellen van irányozva." Ezen
t. javaslat szinte ugy járt, miként társai t. i. a' követkamarától elfogadtatok, ellenben a' senátus által viszszalöketctt. A' senátus, cllenzé.<ének
oka párttörekvésben rejlett, minthogy ezen testületben mavrokordatiánusok tevék a' többséget, kik a' minlsterlum t. javaslatainak rendszerint
ellene dolgozának. l^^.zen ellenzéket könny lett volna mindjárt eleinte
uj senátorok kinevezésével ártalmatlanná tenni, de csak miután azon
remény hiúsága, hogy makacsságukkal önkényt felhagyandanak kitnt;
határozta el magát a' király uj 6 senátor kinevezésére. Ekkor az eddig
akadályozott törvények mind a' két kamarától elfogadtattak.

's a'

,

Mavrokordatos híveinek kisöprettetése gyakran ismételt mozgalmakat
valljon
a' magáét a' tüz szitására. Kérdés
oUy politikai miveltségü országok, mint Görögország, megbirják-e a'
szabadsajtót, de annyi bizonyos, hogy a' sajtó, ugy miként Görögországban mködik
az ország ostorának neveztethetik. Ha olly férfiak
mint Kolettis és Metaxas kímélet nélkül árulókká bélyegezvék és Maorokordatos nyilvánosan azzal vádoltatik, hogy
Kapodistrias gyilkosa 'stb.
akkor ezen állapotot nem szabadság-, hanem anarchiának keresztelhetni.
Az ellenzéki sajtó firánya vala megmutatni, miszerint Kolettis dictaturára törekszik. Miután e' gyanúsítás is meghazudtoltatok, bekövetkezett
a' nyilt erszak. Legszorgosabb volt a' veszély északi Görögországban,
miért is itt a' ministerium leggyorsabban 's hatályosabban intézkedek,

idéze ele. A' sajtó megtette

,

:
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Skalzodemos kapitány seregcsapatok- 's a' csendrség élén több csata
után helyre állitá a' békét. Britiniza- Patras- Pyrgos-és Málnában szinte
meghiúsultak a' mozgalmak. A' megtámadások szokás szerint még inkább

megersítek

ministeriumot. Heves vitát szült a' költségvetés tárgya,
legkellemetlenebb eredmény ln a' tanítási ügyben
hozott határozat. Kolettis valamint egyéb hivatalágazatokban költségcsökkentéseket léptetett be, ugy a' fiskola több professorának is leebb
szállitá diját, ezenkívül több tanszéket egyesite. E' korlátozásokat az
ellenzék Hellas dicsségével össze nem férknek nyilatkoztatá, 's a' nagy
szavak olly lelkesülést gerjesztenek, hogy Kolettis kényszerülve lett
nemcsak a' 34 tanszéket meghagyni, de azoknak 10-el leend szaporítását is megígérni. Ezenkívül 10 gymnasiumot, több hellén iskolát 's minden község számára egy elemi iskolát rendelt a' kamara. A' nemzeti és
az orosz orthodox pártok egysége
melly olly soká 's olly rendületlenül
fenállott
megsznt midn az egyház viszonyai kerültek sznyegre.
A' szakadás a' szent zsinat ujszervezete fölötti vitáknál állott be. Metaxas
és pártja azt akarák, hogy az egyház feje a' koronától függetlenül, azaz:
az érsek- és püspökök gyülekezetétl választassék. E' javaslat folytán a'
synod US feje hatalmasabb leendett a' királynál, 's a' világi hatalom alá
lógott vala rendeltetni az egyházinak. Az ildomtalanabb orthodoxok olyly
a'

melly alkalommal

,

,

,

messze mentek, hogy a' papságnak, egyházi fnökük megválasztására
Oekonomosz archimandritát ajánlanák, ki bevallott ügynöke volt Oroszmiazerint a' szent synodus feje
országnak. Kolettis ellenben azt akará
a' királytól neveztessék ki 's maga a' synodus minden két évben a' papság hivatalkora szerint ujittassék meg. E' kérdésnél Mavrokordatos hivei
az ortliodoxokkal szövetkeztek. Mind ezek daczára gyzött Kolettis^ ugy
ebben, mint egyéb fontos egyházi kérdésekben is. Midn az 1845-ki
kamaraülések bevégeztettek
a' nemzeti párt olly annyira megersült,
hogy a' Mavrokordatianusok- és philorthodoxoknak teljesen fölébe került.
Ha végig tekintünk az alkotmányos Görögország ezen els idszakán,
az eredményt minden részrl kielégítnek mondhatjuk. Alig sznt meg a'
minden kedélyt lázban tartó forradalom midn már az alkotmányozó
gylés az ifjú állad alomnak ritka mérséklettel veté meg szilárd alapjait.
A' törvényhozás munkássága ez idtl folyvást oda ln irányozva, hogy
,

,

,

királyi tekintély ersbülést, a' közigazgatás

szabályosságot nyerjen 's
közszolgálatnál rend és takarékosság hozassék be, minél fogva
az ország békéje biztos, a' polgárok terhei könnyítve legyenek. A' „3/o-

a'

hogy

a'

niteui^ grec''

1845 végén méltán elmondhatá, miként

:

,,

Minden

város,

mellyet a' harcz szétdúlt mai napig szabályos terv szerint van felépítve
's kr)zlük többen marig nevezetes kiterjedést nyertek, Hlyének
Athén,
Naupliii, Patras, Tripolizza
Mesolonghi, Lamia és Kalamata. Három
város újból épült Piraeus, Sparta, Amallopolis. A'fÖldmivelés tetemesen
gyarapult, minek folytán több iparvállalat is életbe lépett. Messeniá;
Lakonia- és Lamiában épen olly jó selyem gyártatik, mint Olaszországban. A' GörÖ2:ök tehetsége a' mesterséo;ek- és kézmüvekben is diadalmasan fejezte ki magát. A' kereskedés a' íöldmivelés kifejlésevel egyenl
lépést tartott. A' tengeri er az európai annalisokban páratlan emelkedést
nyert. Qörögország jelenleg 40,000 matrózt számlál, kikbl 20,000-en
,

:

,

:
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2250 els,

és 1000 másod osztályú hajón állandóan vannak szétosztva.
1846-ki év vészes jelekkel kezddött. A' ministeri többség, melly az
utósó kamara ülésben olly compactul jelenkezék
egyszerre kétessé vált.
Görögországban nem egyedül orthodox, nemzeti, mavrokordatosféle, nem
egyedül orosz, angol és franczia párt létezik, vannak ezeken kivül helyi
érdekek, mellyek ismét három párt csoportozatot képeznek, a' szerint
ha vagy Peloponnesust, vagy a' szigeteket és a' szárazföldet, vagy Rumeliát vesszük tekintetbe. Ezen egyes országrészek mindenike külön óhajtások- 's külön kellékekkel bir 's épen azért mindenik akar képviselve
lenni a' ministeriumban, st a' peloponnesusiak igénylik szinte magok
részére a' tulnyomóságot. A' ministeriumok ezen elv szerinti felosztásának javaslata a' második kamara küldöttsége által a' trón elé vitetett,
azonban innen visszautasittatott minthogy a' kamarának nincs joga a'
korona prárogativáját sértenie. A' senátori méltóságnak egész életre lett
kiterjesztése, hátrányosnak bizonyult. Az uj választások teljesen a' kormány érdekében ütöttek ki mind a' mellett csakhamar kitnt, miszerint
minden senátor kinek valamelly kérelme megtagadtatok azonnal az
ellenzékhez csatlakozott. A' második kamarában egy megtámadás a'
másikat érte. Az ellenzék (1846-ban február) egy egész héten át megszállva tartá a' szószéket 's borzasztó képét festé a' belromlásnak, melly
rósz és erszakos hivatalnokok rablása, gyilkossága, zsarolása által követtetik el, kik a' leglelkiismeretlenebb csempészkedést, a' közvagyon elidegenitését, 's a' legjobb hivatalnokok korlátlan önkényü letételét nem átalaz ország, alkotmány és trón
ják gyakorolni. E' bünökhez ragasztaték
elleni gonosz törekvés vádja. St Kolettis elébbi barátai, mint a' tapasztalt és ékesszavu Probelegios, szinte az ellenzékhez állottak 's e' vádak
némikép ministerialis megerösitést nyertek, midn Paniropulos pénzügy-

Az

,

,

,

,

,

,

:

minister kijelenté, hogy

még

költségvetést

nem

terjeszthet

elé,

mert

ministeriumában mindenek zavarban vannak. Koleltis elhagyta zúgni az
els vihart 's csak február 9-én lépett szószékre, magát fényes szónoklattal igazolandó. Olly bajok emeltetnek ki, megjegyzé , mik nekie is igen
fájnak, mik azonban nem a' jelen kormányzatnak tulajdonitandók, minthogy benrejlenek az ország és nép társadalmi és politikai szervezetében,
igazgatása alatt tulajdonképen megfogytak. Az ellenzék egy
's mik az
idre vissza ln verve, hogy késbb annál nagyobb sükerrel kezdjen uj
támadást. Néhány javitástczélzó t. javaslat elvettetett a' második kamara
Az 1846-ki kamaraülés ugyan azon jeleneteket
és a' senátus által.
ismétlé, miket az elébbeni. A' tagok egy része ismét elpártolt a' ministeriumtól, köztök Grivas és Kriesotis tábornokok, mivel személyes kivánataik nem teljesittettek. A' jelenségek olly fenyegetvé váltak, hogy Ko-letíis kényszeritve látta magát a' ministeriumot gyökeresen átalakitani.
és Tzavellas maradtak meg, a' kiiencz uj
A' régi ministerek közöl csak
minister a* mérsékelt pártból vétetett. Noha a' külÖn vidékekre szigorú
tekintet fordittatott mindazáltal ez összeálíitás sem elégité ki az ellenzéket. A' tized emelését tárgyazó t. javaslatnál a' ministerium csupán 1
szó többséget nyert 's ekkor a' kamara szétoszlattatott.— A' Görögországban történtek rugói nagy részt a' külviszonyokban találhatók fel. Már
fentebb mondatott, hogy három, külön érdek hatalmasság szorongató,
4
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Görögországot fizetés végett 's ennek folytán három hatalmasság bírt
belügyeibe avatkozást joggal ,,a' mennyiben belügyei összeköttetésben
állanak" tartozásával 's épen azért Görögország minden volt inkább mint
független, st három pártfogó gyámsága alatt álott kiknek mindenike
ellenkez tervet követe, kik egymást halálosan gyülölék 's kiknek igen
mindegy volt, ha vetélkedéseik közben védenczök tönkre jut is. Tekintsük kissé közelebbrl ezen adósági kérdést. Midn a' nagy hatalmasságok
európai viszonyoktól indíttatva a' görög trónra királyt ültettek, egyszersmind megszabták a' görögök minden ellenmondása daczára
az ország
határait 's számukra 15 millió tallér kölcsönt vettek garantiájuk alá.
Ezen dynastikus végzés aztán a' pronoiai congressus elé terjesztetett
jóváhagyás végett. Csak 11 évvel késbb 1843-ban hivatott össze ismét
a' nemzetgylés
midn már a' kölcsön rég ki volt adva. Valamint a'
kölcsönvevésnél nem ln megkérdezve Görögország szinte nem kérdetek meg a' kölcsön hová fordítására nézve sem. Minden kétségen fólül
áll, hogy Görögország javára ama milliókból nagyon kevés vagy épen
semmi sem fordíttatott. Egy egész sorozat, a' harmadik, kezébe sem jött
,

,

,

,

a'

görög kormánynak

szafizetésére

's tisztán kamatozásra 's
használtatok. A' kölcsön maga,

két els sorozat viszleszámitvány, és kamaközel két harmadát az

a'
a'

tok 40 millió frankon fólül nyeltek el
azaz
egésznek, 6 milliót kamat fejében a' magáéból kellé Görögországnak kiteremtenie 's ezen kívül Bajorországban 4:^/2 millió adósságot
csinálnia. A' legnagyobb kiadások az igazgatás azon idszakára esnek,
midn az angol befolyás volt uralkodó, 's ezen idben Angliának a' görög
financzia kezelés ellen semmi kifogása sem volt. Csak midn túlnyomósága megsznt, fedezte föl, miként nagy pazarlások történtek és takarékosságot sürgetett. 'S valóban a' kiadások lehetleg korlátoztatának,
azonban ez sem használt. Végül a' három hatalmasság szorongatása az
1843-ki septemberí alkura vezetett. Az alkotmány és a' nép közvéleménye ellenére engedni kellett a' királynak 's ígéretet tennie hogy évenként mindenik hatalmasságnak 1 millió foo- fizettetni 's ezen öszveo- a'
tized- és vámokra leszen utalványozva. Görögország ekkép legbiztosabb
jövedelmeit engedé oda a' hatalmasságoknak, st többet tett, mert ez
által legfontosabb
igazgatási
ágait egyenesen
idegen rködés alá
helyezte. Az alku legközelebbi eredménye az ugyan azon évben kitört
septemberí forradalom lett, melly forradalom után a' követelések egy
idre elhallgattak. Oroszország félre vonult, Anglia és Francziaország
oda dolgoztak, hogy az alkotmány monarchicus szilárd alapot nyerjen.
Csak midn a' nemzeti párt emelkedett túlnyomóságra, állott ismét
el Anglia a' sürget szereppel. Az ezutáni események között legfontosabb a'
Görög-török risz-ált/. Görögországnak a' portávali örökös súrlódásai
végre valahára végokét kezdek érni. A' határszéleken nyugalom volt,
mint nem volt régi idk óta, görög részrl a' rabló bandák, török részi'l
a' lázító csapatok tntek el. St egy a' két ország között kötend szövetség iránt megtörténtek az els lépések 's az athéni hivatalos lapok
nyilvánosan kímondák, miképen az ozmán porta 's az athéni kabinet
egyesülve a' keleti mozgalom élére állandanak, az egyik az anyagi, másik
,
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fel hatalmát. 'S épen midn
dolgok ezen jobbra fordulásának örvendeni kezdenek ütött ki ismét
a' porta és görög kabinet közötti viszály rég nem tapasztalt hevességgel.
Szül oka röviden ez volt. A' király egyik segéde, Tzami Karatassos
ezredes, Konstantinápolyba akarván utazni, miután erre a' királytól szabadságot 's Kolettis ministertl útlevelet kapott, ez utóbbinak láttamozása végett Mussurus török követhez folyamodott. Ez megtagadá a' láttamozást, azon kormányátóli utasitásai folytán, mik szerint a' korábbi
évek mozgalmaiban résztvettek számára, (min volt Tzami Karatassos
ezredes is) útleveleket kiadnia tilos volt. A' király, ki valamint ministere,
ez utasitásokat ismerni nem látszék, vagy pedig azok daczára is saját
kezességét elegend biztositéknak hivé, ezen eljárás miatt haragra gerjedvén, ezt Mussurusnak egy bál alkalmával nyilvánosan szemére lobbanta. A' török követ pedig, kötelességének teljesítése érzetében, sértve
érezvén magát, hiveivel együtt azonnal elhagy á a' bált. Az esemény hire
nagy ingerültséget okozott a' portánál. Az európai követek tanácsára
Ottó király csakhamar egy a' legengesztelbb modorban szerkezett iratot
intéze a' sultánhoz; de ez visszautasitólag szárazon válaszolt, az ügy
elintézését ministereire bizván. A' porta daczosságát leginkább az angol
és orosz követ biztatásai idézek el. Görögország pártját csak a' franczia
's különösen az osztrák kabinet foga. Anglia, Francziaország növeked
hatalma 's a' középtengereni nagy tervei elleni gylölete által ösztönöztetek Görögország ellen lépni fel; továbbá félt magától Görögországnak
növekv tengeri erejétl is, és nehéz szivvel látá, hogy a' közéjD és fekete
tengeren a' görög hajók sokkal olcsóbban képesek szállitani
mint az
angolok 'stb. Oroszország is kaján szemekkel tekinté Görögországot;
egyebeken kívül f oka az, hogy az északi hatalmasság törekvése, az
egész keleti egyházat egészen 's kizárólag az oroszba ültetni át mi iránt
Görögország nagy ellenszegülést tanusit. A' porta egyezkedni nem akart.
A' sultán követe nyilvánosan levén megsértve, monda Ali Effendi \ú\\-

az erkölcsi rend megállapitására használván

a'

,

,

,

ügyminister, ez nyilvános elégtételt

is

kivan, Koleilis mart. 10-ki iratá-

ban ugy vélekedék, hogy a' kivánt elégtétel a' király fentebb emiitett
levele által megadatott 's ismételve kifejezé a' megtörténtek feletti sajnálkozását. De a' porta csakugyan félbeszakaszta minden diplomatikai közlekedést 's a' parthajózás megtiltásával és a' Dardanellák bezárásával
fenyegetzött. Anglia is ersen követeié tartozásainak kielégitését 's
ámbár a' lejárt kamatok (G 700,000 frank) Görögország részére az
ismeretes genfi philhellen Eijnard által lefizettettek, mindazáltal hajóival
a' fföröor kikötkben mesfielent. Kolettis lehetlennek állitá Mussurus török
követ visszatérését Athénbe. A' súrlódások, kölcsönös feleselések, zavarok végetlenek valának. Metternich hg. sem boldogulhatott jó ideig közvetítésével. Végre
miután e' harcz alatt maga az erélyes Kolettis is
meghalt (1847. sept. 12.)
csaknem egy évi feszenkedés után abban Ion
megállapodás, hogy Mussurus elfoglalá elbbi állomását, de sultánjától
nem sokára visszahivatott. Kolettis halála emlékére országos gyász rendeltetett; a' megürült minlsterelnöki széket Tz-arellas foglalá el. 1848.
évben hire volt, hogy Ottó király, megunván az örökös pártharczot ben
az országban 's a' diploraatia sznni nem akaró fondorkodásait, lemon-

—
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dand trónjáról 's visszatérend hazájába Bajorországba. Ez azonban mindeddig nem teljesült.
1850. uj bonyodalmakba keveredett Görögország Angliával, ^zeu angol
görög viszály, melly több hónapig feszültségben tartá Európát, nem anynyira politikai bölcsesség, mint inkább némi státushatalmi kalandorság
szinét viselé. A' dolog ennyibl állott. A' magyar forradalomnak orosz
közbenjárás által 1849. történt váratlan befejezése 's a' magyar és lengyel
menekülteknek a' török földre történt költözése után, lord Falmerston az
angol külügyminister, a' netalán kifejelhet keleti események féken tarthatása tekintetébl 1849. végével Parker admirál parancsnoksága alatt egy
czéljait támogatni képes ers hajóhadat küldött a' Dardanellákhoz. Mig
Palmerston a' Dardanelláknál diplomatikai erélyét és ügyességét fejtené
ki
az alatt az angol hajóhad nagy része a' Dardanellák melll titokban
kivonult 's a' Piraeusba
Görögország egyik kikötjébe megérkezett.
Parker admirál a' csodálkozó görög király udvarlására menvén, kijelenté,
hogy 24 óra alatt az utazási költségek visszatérítésén kivül, fizessen
neki mint angol reclamatiót, 2,500,000 drachmát, különben ostromzár
alá veti a' görög partokat és elkobzásokhoz kezd; egyszersmind két görög
ezúttal visszakövetelvén. A' pénz azonszigetet, mint joniai tulajdont
nal nem érkezvén, Pa /-A er elszedte a' kereskedk hajóit. A' forgalom "megsznt, az élelem megdrágult 's a' nép iszonyúbb rémülésbe esett mint
maga a' kormány. '8 mind a' mellett, hogy mind a' területi épség mind
Ottó király és a' görög nemzet védela' függetlenség meg vala támadva
mére egy hatahiiasság sem sietett. Komoly lépéseket sem a' petersburgi,
sem a' franczia kabinet nem tettek. A' görögök örökösen küldözék Parkerhez küldötteiket, de a' lefoglalt hajók ki nem adatának. E' közben
Oroszország a' franczia kabinettel egyesitett jó szolgálatát ajánlá. Palmerston csak a' francziáét fogadta el. Mig azonban a* franczia kabinet
Londonban a' fenforgó diíFerentiákat elintézné, az alatt a' zaklatott görögkirály Parkért kielégité. Palmerston, hogy a' franczia elnökkel össze ne zörrenjen
a' londoni megállapodást fogadá el, bár ez a' piraeusinál valamivel roszabb vala. így végzdik a' görög viszály.
'S ebbl, valamint Görögország egész történetébl eléggé vihigos, miképen ez azon szerencsétmellyekben a' franczia és angol befolyás
len országok sorába lépett
folytonos harczban élnek. Hlyen Spanyolország és Portugál illyenné
vált Görögország is. 'S a' közelebbi évek történetei nyilván tanusitják,
szemiképen a' politikában a' morál épen olly kevéssé viszi most is a'
repet, mint nem vivé öt századdal ez eltt.
Legújabb idkben Görögország Ausztria részérl azzal vádoltatok, hogy az olasz mének vöknek
nem csak menhelyül hanem általános forradalmi tzhelyül szolgál a'
kivándorlottaknak mi azonban még ez ideig nem bizonyult be.
p.
GöiTCS (Joseph von) német iró, müncheni tanár 's a' bajor ultramontán párt tagja, szül. 1776. Koblenczben, a' kath. egyházi pompa ezen
városában melly nagymértékben gyakorlá befolyását szellemi fejldésémitl
nek irányára. A' bonni egyetemben az orvostant kezdé tanulni
azonban az els franczia forradalmat megelzött eszmék más térre ragadák. Népgyülésekben tnt fél csakhamar, szónokolva a' szabadság, egyenlóséí^ mellett; mire a' Koblenczbc menekült franczia berezegek 's emig:
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ransok jelenléte még inkább ösztönzé. Majd az irodalmi térre is lépett,
több német hirlapban ajánlgatván a' német népnek a' franczia forradalom elveit. 1799. a' Rajnatartományok részérl követül küldetett az
akkori franczia directoriumhoz egyezkedés végett. Parisba érkezvén,
bekövetkezének els csalódásai; Napóleonban már akkor egy zsarnok
támadását látta, min szerinte a' rómaiak ideje óta fel nem tnt; annálfogva az egyezkedést nem látván czélszerünek, eredmény nélkül tért
vissza Koblenzbe. Ezen ügyet tárgyalja
,,Resultate meiner Sendung
nach Paris-' (1800) czimü irata. A' politika elleni gylölettel eltelve, G.
Koblenczben egy természettani tanárság csekély állomásában foglalt
helyet. 1806. Heidelbergbe költözött
hol Arnim és Brentanóval az
,,Einsiedlerzeitung''-ot adá ki, összeköttetésben élvén a' német romantikai iskola több akkori tagjaival (Novalis, Tieck, Schlegel Fr. 'stb.) 1808
11-ig minden politikától távol ismét Koblenczben tölte idejét tudományos búvárkodásokban, miknek
tárgyát az Európán kivüli, névszerint
persa mythologiák, 's az ó-német regények 's költemények tevék. E'
korbeli munkái: „Mythengeschichte der asiatischen
„Lohengrin'^. Napóleon oroszországi balesete G.-t újra a' politika terére ragadá.
1812. az Erény-egylet tagjai közt emlittetik. Legnagyobb tevékenységet
azonban 1814 óta fejte ki a' „Rheinischer Merktír'^, egy ollyan lap kiadása által, minek párját Németország még nem látta 's mellyet a' francziák az ellenök szövetkezett hatalmak ötödikének neveztek. Lángoló
szavakkal irt ebben G. a' Németországban mutatkozó franczia szellem
ellen, melegen ajánlván a' német nyelv és szokások iránti szeretetet, a'
fejedelmek és népek egyetértését, nehogy Németország az oroszok- vagy
francziáknak essék zsákmányul. Majd minden számban szólott a' német
egységrl 's a' császárság megújítása szükségérl, mit Napóleon eltörlött;
bátran kimondá, mennyire ki nem elégit az 1815. szövetségi acta;
követeié a' sajtószabadságot, német rendi alkotmányokat 's a' papi javaknak a' kormányok kezébl a' klérus kezeibe visszaadatását. Az utolsó
pontot 's általában a' papságot illetleg G. valódi középkori nézeteknek
hódolt, miket sok szellemmel védelmezett. Lapja egyébiránt mintegy
szigetét képezé a' sajtószabadságnak, hová semmi fejedelmi vagy hatósági hatalomszavak el nem érhetének. Mindazáltal 1816. elején Berlinben csekély ok miatt, egyetlen tollvonással, minden kihallgatás nélkül
eltöröltetett. Ezen rendszabály általános benyomást tön a' birodalomban,
még azoknál is kik G.-t ollykori fanatikus hangjaiért kevésbé szerették. Ekkor családjával Heidelbergbe
majd Koblenczbe költözött ismét
vissza; megtelve keserséggel 's a' Rajnatartományok iránt követett
politika miatt a' porosz kormány iránti gylölettel. Tevékenységét leginkább a'. „Samm/?m^ a/íí/ewí^c^er Volks- und Meisterlieder^' vette igénybe
mit Gervinus (1. ezt) legajánlatraméltóbbnak tart valamennyi
hasonló német gyjtemények között. 1818. a' Rajna-tartományok rendezése körüli kiméletlen föllépte a' porosz királynak egy megrovó kabineti iratát voná maga után. Erre kiadá 1819-ben ,,Dentscliland und die
Revolution" czimü nevezetes munkáját, mellyben haragos prófétaként
hangoztatá szózatát a' német törzs hatalombitorlói 's népeihez. Személyes
biztossága tekintetébl Frankfurtba költözött, azonban ide is elérkezének
:
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követelték. G. szerencsésen Strassburgba menekült. Irományai Koblenczben mind lefoglaltattak 's Berlinbe küldettek. Strassburgban egy évig
's
családjával újra egyesülvén,
élvezé a' franczia törvények oltalmát
onnan a' schweiczi Aarauba költözött. Feltn vonások schweiczi életébl : a' divatos liberalismus elleni engesztelhetlen gylölete, kedvencz
szójárása levén, hogy ,,az ördög is liberális"; a' porosz státuskanczellár,
Hardenberg hg. rendszere és élete elleni gúnya határt nem ismert, 's
,

azon gondolat, hogy kedvelt Rajnavidéke porosz uralom alatt áll, mindenkor dühbe hozá. Ezen szellem uralkodik az Aarauban készült müveiben, mink ,,Enropa und die Revolution'^ (1821); ,,Die heilige Allianz
und die Völker avf dem Congress zu Verona^' (1822); ,Jn Sachen der
Rheinprorinzen und in eigner Angelegenheit'^ (^1822). Ugyanott jelent
tanulmányainak 's dús szellemének bizonyítványaként: „Helmeg tle
denbuch con Irán aus den Schah- Name des Ferdnssi" (1820) valamint
Emánuel Sicea' kevésbé sikerült 's G. mysticus irán^^át tanúsító mü
denhorg, seine Visionen und sein Verhdltniss zur liirche'' (Frankfurt
1827). Hosszas vándorlás után G. végre Münchenben talált állandó
maradást, Lajos bajor király által az ottani egyetemhez a' világ- és irodalomtörténet tanárául hivatván meg. Ezen id óta a' legbuzgóbb katholíkuöok fejének tekintetett 's mind tanszéki eladásaiban, mind irataiban
szoros szövetkezésbe lépett a' Bajorországban 1836 óta uralkodott hierarchiciis párttal. 1836-ban kezdett 's 1842-ben bevégzett iratában: C>Die
:

b

;

:

b

christikhe Míjstík^^) a' szentek
életirásaival vegyített teljes és mvészi
tanépületét állitá lel a' kath. mystikának. Mystika és vallás szerinte egyértelm, st az, ennek tetpontja és czélja, mert csak ez a' szellemnek
tökéletes elszakadása a' hústól. ,,'S miután
így szól G. munkája élbeszédében, jelenleg kiállhatlan pokolbz kezd terjedni a' földön, melly
minden becsületes keresztyén embernek elfojtja lélekzetét majd
fíistölend ellene templomillattal, napvilágra hozandja a' hus egész nyomoruságát, a* theologusoknak segitségl Icend, a' pbilosophusokat puszta
mezitelenségökben állitandja el'' 'stb. Midn 1837. nov. 20-án a' kölni
érsek a' porosz kormány irányában többször tanúsított engedetlensége
folytán hivatalától felfggesztetvén a' mindeni várba záratott, irá Görres
ennek védelmére hatalmas polemikájának egész erejével ,,Athanasius''
czimü mvét
melly annyira magára voná a' figyelmet, hogy u. a.
évben 3 kiadást ért. Fiatal tüz haragjában az agg férfiú nemcsak feltnvé, hanem sértvé 's igazságtalanná is lett nem csak a' porosz kormány, hanem általában a' peotestantísmus ellen, mellyet a' katholicismus irányában a' legtulságosb vádakkal illetett. Nem is maradtak el a'
czáíblatok, 's a' legélesebb polémiái cs;ita kezddött, mík])en nem csak
prot., hanem kath. férfiak részérl is ers megtámadá^okijiik ^ olt kitéve
az ,,agg jacobinus" türelmetlensége 's elveinek megváltoztatása. További
„Kirchc und
védelmét czélozák késbbi müvei
,,Die Triarier'^ 'stb.
Staat navli Ablauf der Kölncr Irrung'-' (1842). Ugyanekkor adá ki a'
kölni dom-épités javára
„Der Doni zu Köln und das Münster zu Strass-
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WaUfahrt nach Trier'^ czimü iratában a' kor irányai
A' tevékeny 's viharos élet fcrfiu 72 évet számlála, midn
a' Bajorországra nézve fontos 1847 év eseményei, Ábel minister bukása,
az ultramontan tanárok egy részének elbocsátása
a' schv\^eiczi ügyek
'stb. végtelenül elkeserítek kedélyét. A' még nagyobb rázkodással járt
raartiusi eseményeket meg nem érheté. Meghalt 1848. január 29-én
;

,,Die

ellen harczol.

,

—

Varnhagen azt mondja róla G.-nél hiányzott a' magasabb álláspont,
honnan tehetségeinek egész hatalmát kifejthette volna 's felette kár. hogy
soha sem volt alkalma egy tanácskozó gylésben mint szónok léphetni
:

fel.

-

p.

Göschel (Károly Fridrik)

titk. törvényszéki ftanácsos Berlinben,
Hegel tanainak egyik legalaposabb 's legszellemdusabb
védje, szül. Thüringenben 1784. Tanulmányait Gothában 's Lipcsében
végzé, 1807. ügyvéd, 181 l-ben városi tanácsos lett Langensalza szülvárosában. 1818. a' naumburgi tartományi törv.szék tanácsosává 's 1837.

philosophiai iró

's

igazságügyi ministerium által fent kitett állomására hivatott.
tudomány sokféle ágaival foglalkoznak különnem szellemi
termékeinek iránya általában háromféle ténj^ez által határoztatik meg
's ezek
a' keresztyénség boldogító igazságáróli meggyzdése
Hegel
philosophiája és Goethe. A'keresztyén kijelentés és a' Plegel philosophiája
's Goethe költészete közötti öszhangzás kimutatása 's az utóbbiaknak az
els általi igazolása mindig határozottabbá vált czélja lett iratainak. Ide
tartozó müvei ,.Cacilius und Octavius , oder Gesprache iiher die cor^
nehmsten Eifiicendunyen yegen die chrislliche Wahrheit" (1828.); „Aphorismen über Nichfwissen nnd ahsolutes Wissen, im Verhciltniss zum
christlichen Gloubensbekennlniss^' (1829. y, melly munka Hegel személyes
tetszését is megnyeré. Ennek halála után irá, most már elbbi névtelenségének elhagyásával, saját neve alatt ,,Der Monismus des Gedankens''
(1832.), ,,Hegel nnd seine Zeit, mit Biichsivht anf Goethe" (1832). Midn
néhány évvel ezután a' He^el iskolája több pártokra szakadott, G. is
besodortatott ezen ellentétbe 's a' Hegel iskola u. n. conservativ jobb
oldalán foglalt helyet. A' halhatatlansági kérdésre vonatkozólag
midn
az forgott szóban valljon Hegel philosophiája az emberi egyén személyes
halhatatlanságát állitja-e vagy elveti?
G. dialektikai utón bebizonyitani
törekvék, hogy a' rendszer fejldése az egyén személyes lialhatatlanságára
vezet, mit Hegel irataiból idézett liel} ékkel támogatott. E' tárgyra vonatkoznak „ Von den Beweisen fiir die Unsterblichkeit der menschlichen
Seele im Lichte der speculativen Philosophie" (1835.), „Z>«e siebenfaltige
Ugyanezen vallásos és theologiai érdekek tükröOsterfrage" (1836).
zdnek vissza jogtani irataiban is, mik egy gyjteményben jelentek meg:
,,Zerstreufe Blatter aus den Hand- nnd Hiilfsacten eines Juristen'^
(1832 37.), ,,Der EidtiachseinemPrincip,BegriffundGebranch"(lS31.)j
„Vas Particularrecht im Vcrhaltnisse ziim gemeinen Bechfe nnd der
juristische Pantheismtis" (1837.)
Goethét illet iratai hasonló szellemek ide tartoznak ,,Über Goethes Fanst nnd dessen Fortsetzmig^'
(1824.) 's különösen ,,Unterhaltungen znr Schilderung Goethe scher Dichtund Denkweise" (1834 38.), valamint ,, Aus Dante Alighieri's göttlicher
Komödie 'stb." (1834).
Straussnak „Lében Jesu'* czimü munkája
a' berlini
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következtében támadt mozgalom szüle G.-nek ,,Beitrage zur specnlatinen
Philosophie von Gott , dem Menschen und dem Gottmenschen" (1838.)
czimü müvét. Ebben is a' positiv hit részére áll 's a' keresztyén kijelentésnek az eredend bnt, a' Krisztus általi megváltást, a' feltámadást 'stb.
illet tanait az isten és ember közötti egység speculativ dogmáira igyekszik visszavinni. Nagy tevékenységének egyéb bizonyságai a' berlini
tudományos folyóiratokban idszakonként megjelent nagyszámú értekezései, birálatai 'stb.

—

p.

Oöscheii (János Fridr. Lajos), gÖttingai jogtanár 's egyike a' római
jog legkitnbb ismerinek 's tanítóinak, szül. 1778. Königsbergben.
Tanult Magdeburgban Königsbergben, Göttingában. Az els ösztönt
késbbi tanszaka választásához Hugó és Savigny iratai 's az utóbbinak és
Niebuhrnak személyes befolyása adák neki Berlinben, hol 1811. a' tudorságot nyeré. 1816. a' tudományok kir. akadémiája által Veronába küldetett a' Niebuhr által fölfedezett kincsek áthozatala végett. Legfbb munkája ezen utazása eredménye 's ez Gajns institutióinak kiadása volt,
melly a' classicai jurisprudentiának állandó emléke maradand. 1822-ben
Göttingába hivatott fentkitett állomására. Több nagyobb értekezései
Hugó fii vili stisches Magazin'^ 's a' Savigny 's késbb Klenze társaságában kiadott „Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft'^ czimü
folyóiratokban jelentek meg. Tanítványai körében igen nagy népszer,

:

,

:
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Gzgépek.

A' vizgz tulajdonságainak kiismerése, különösen rendrugékonyságának felhasználása korábbi idszak vizsgálódásai- 's
kísérleteinek eredménye. Az ujabb kornak a' gzgépek tökélyesitése körül
csak kevés teendje maradt hátra. Annálfogva a' gzgépek alkatrészeit,
a* fgéprendszereket 's az azok körül szükséges óvatosságot illetleg
lásd Közh. hm. Tára V. köt.
A' gzgépek most egész Európában
's az északamerikai államokban el vannak terjedve, különösen azon országokban, mellyek szabadabb mozgást engednek az Iparnak 's ugy vannak
meggyzdve, miként az ipar a' gépészet és gyárászat segélye nélkül a'
gyermekesség fokán felülemelkedni nem képes. A' gzgépek igazi hazája
Anglia, hol már 1830. 15,000 gzgép találtatott, mik azóta naponként
vszaporodának. Csupán a' gyapot gyáriásf emiitjük melly gzgépek segékívüli

—

:

,

nem

azon vlrágzási fokot, mellyen jelenleg
áll. Hlyen azon Angliában hatalmasan terjed ujabb iparág, a' lenfonás
is, mellynek folytán Anglia vászon és czérnanemüekkel olly olcsó áron
képes ellátni a' continenst, a' minn itt a' szokásos kézi fonás és szövés
mellett soha sem lehetne kiállítható. Ez által az angol gzgépek újra szaporodának nemkülönben a' vasutak és gzhajózás (1. ezeket) naponkinti
terjedése is tetemesen elmozdítja azokat.
Azon ert, mit a' gzgépek
kifejtenek
közönségesen lóerk szerint szokás meghatározni, azaz
klszámittatik, hány darab, napjában 8 órát dolgozó lóra volna szükség,
hogy azon er állittathassék el, a' mit bizonyos gép kifejt, 's e' szerint
méretik azután a' gép használatba vehet ereje. Ezen szokás valószínleg
onnan származik, mivel a' korábbi számos gépmvek mozgásba tételére
rendesen lovakat használtának. Nagy Brittannia gzgépeinek összes erejét
jelenleg 300,000 lóernél többre becsülik. Hozzá legközelebb állanak az
lye nélkül bizonyosan

;

,

éri el
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északamerikai szabad államok
továbbá Francziaország, Belgium, a'
Kajnatar tornán y ok 'stb.
A' gzgépek történetében a' következ adatok
képezik a' fpontokat. Jóllehet Angliában Worcester hercjzeg (1650.)
tartatik a' gzgépek feltalálójának
mindazáltal Arago kiment történészet! buvárlatai szerint de Caus Salamon már 1615. ajánlá a' vizgzök
mozgató er gyanánti használatát
1682 1690. Papin lehetségesnek
mondja egy lombiknak (Kiben) gz általi mozgatását 's a' süritött
gz használhatását egyebeken kivül gzhajók mozgásba tételére is ;
ugyan találja fel a' biztossági szelepet Savary angol kapitány készité
1718. Neickomen és Cawley Si'
1695. az els gzgépet nagyban. 1711
légermt (atmosphárische Maschine) készítik, Beighton a' hajtórudat
(Steuerbaum) alkotván hozzá. 1710. Papin a' sürités (condensation)
nélküli fels nyomású gépet találja fel 's a' kétszeresen átfúrt csapot
rendeli el
1724. Leupold leirja ezen gépet 1758. Fitzgerald a' körz
mozgást szabályozza a' forgató kerék által. 1769. lép fel Watt 's csaknem
behozza
azon tökélyre hozza a' gzgépet, mellyen napjainkban van
elször Newkomen gépébe a' külön süritöt, feltalálja egyszer és kétszeres
hatású gépét, kimutatja a' kiterjeszkedett gzök hatását 's egyéb újításait
elhallgatva, 1784. a' közegyeneget (parallelogramm) 's a' szabályozót
kiterjeszkedési gépével
(regulator) alkotja. 1804. lépett fel Woolf az
(Expansions maschine). Egy gzgép készítésénél különösen 4pont veend
figyelembe: a' mekkoraság, a' rendszer, a' kiállitási 's fentartási költségek.
A' mekkoraság egyedül a' mozgatandó gép által feltételeztetik. A' rendszer választását nagyrészt helyviszonyok határozzák meg, mink a' viz,
tüzel anyagok, tér, 's pénzer. A' kiállitási költségek részint a' gép,
részint a' gépházak kiállításában állanak. Az utóbbiak kis gépeknél épen
annyiba, nagyobbaknál mintegy Y4-del tÖbbe kerülnek, mint maga a' gép.
x\' gépek ára, a' kisebbeknél aránylag sokkal magasb 's természetesen a'
vas árához van alkalmazva. Végre a' fentartási költségek a' javítási, felügyelési dijak 's a' tüzelanyag-szükségletbl állanak. A' javítást illetleg
folytonosan
általán véve minden 5 évre egy uj vas üst számíttatik
gépekre nézve mindjárt elején két üst rendelend meg. Egy
Watt-féle gép közép számmal 25
30 évig tartott, Woolfé mintegy 15
évig. Minden 15 lóernél nagyobb gép 2 ápolót igényel, egy gépmestert
's egy ftt. Ersebb gépek aránylag kevesebb tüzelanyagot kívánnak,
mint a' gyöngébbek. Sok függ a' gép rendszerétl, a' tüzelhely czélszerü
szerkesztésétl 's a' tüzelanyag minségétl. Általában véve a' tüzelk.
anyag mennyisége egyenes arányban áll a' felhasznált gzhöz.
Gzhajózás. A' folyamhajózás minden népnél a' nemzeti forgalom
ecyík f tényezje. 'S a' gzhajózás feltalálása nemcsak áru de személyözállitási tekintetben is óriásilag emelte e' részben a' folyamok fontosságát.
Az els gzöst Fulton Róbert épité, a' gzer felhasználója, ki 1807-ben tévé
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Amerikában

a'

gzös

Hudsonon, Albany

és

New-York

között. E'

csak 18 lóerejü gép által hajtatott mellyet Angliában Boulton és
Watt készítenek. 150 tengeri (37 geogr.) mfldnyi utat 33 óra alatt végzett. Most igen csekély
de az els kísérletnél szerfölött meglep eredmény. Olly hatással volt e' siker, hogy az amerikaiak rövid id múlva már
minden hajózható foly óikon, nagy kiterjedés tavaikon, st a' tengeren is
,

,
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f

jrüzhajózást állítottak ; 's a' miveltség legvégs határszélén fekv ternieifztk könnyen és olcsón szálliták áruikat a' világplaczra. Tengerparti
a' gzhajózás által. Az els gzha1300 gzös épült
's mennyi azóta
Az amerikaiak után a' gyakorlati angol nép fogta föl elször a' gzhajózás végtelen fontosságát. Az els gzös Angliában 1811-ben épült.
Azóta annyira kifejlett a' gzhajózás, hogy jelenleg a' világ minden
mind végetlen terület
tengereit, a' folyamokat mind az anyaországban
gyarmataiban gzösökkel hajózzák. 1814-tl évenkint szakadatlan menynyiségben ntt gzöseinek száma. 'S jelenleg Höfken szerint Anglia
gzöseinek száma tesz annyit, mint a' világ minden nemzeteié (Reden
szerint 1844-ben 1250 gzöse volt Anghának, 98,000 lóervel, 135,000
tonnával). Mások szerint az európai hatalmasságok gzöseinek számát
fölvéve, abból 67 száztolit tesz az angol gzösök száma. Ezen két nemzet
példáját követték nem sokára Holland, Francziaország, a' német tartományok, az Osztrákbirodalom, OlaszíÖld. 1844-ben az összes európai
gzösök száma 2070-re t'Hetett 176,000 lóervel. Ezek közöl tengerihajó
785. 'S ezen hajókban fekv tke középszámitás szerint 220 — 222 millió
A' gzösökhez Európában rendesen alnyomásu (Niederdruck)
p. forint.
Amerikában pedig inkább magas nyomásuak
gépek alkalmaztatnak
(Hochdruck). A' magasnyomású gépek, ha egész gonddal nem készíttetnek
és használtatnak, veszélyesek. Ezért vannak az amerikai gzösök rósz
hirben. 'S némelly kormányok egyenesen tilalmazák a' magas nyomású
gépek alkalmazását. A' gépeknek gzüst közé nyomása 4 6 font minden
hüvelykre, a' tengeri gzösöknél 12 fontig emelkedik. 1825-ig minden
gzös fából készült. Azóta kezdették vasból készitni, mi most majdnem
általában igy történik.
A' folyamok csak ugy használtatnak gzhajózásra, ha a' hajó csekély vízállás mellett nem nagy mélységre merül a'

közlekedésük

is

tetemesen gyarapult

jótól 1839-ig az északi statusokban

;

—

I

,

,

:

—

;

—

—

vízbe. A' folyamhajózásra szánt

gzösök rendesen

18, 14

st

12 hüvelyk-

nyíre merülnek le. E' tökéletesítés a' gzhajózást kisebb folyókon Is lehetségessé tévé. A' czélszerüen 's állandóságra készült, 's bútorozott gzösök
ára minden lóer után 1000 p. ftra tehet. Minél ersebb egy gzös, annál
kevesebbe
egy lóer, minél kisebb annál többe. A' gzösök készítése
tökélyesül évenkint a' gyorsaság tehát még nem érte el legfbb fokát.
Most a' gzhajó csendes vízen vagy tengeren általában 2 3 st 3^2
geogr. mértföldet halad egy óra alatt. A' folyamokon a' gyorsaság sok
részben függ a' sebességtl mellyel a' folyam folyása blr. Ha gyors a'
folyás
a' gzös felfelé lassabban, le gyorsabban halad. A' középsebesség,
mellyel a' jól készült gzösök haladnak, felfelé változik 1\\
2 mfldre egy
óra alatt lefelé 2Vo~3 st több mfldnyl haladás lehet.
Kétségtelen,
hogy a' folyamokonl gzhajózás által mind az áru — mind a' személyszállítás legolcsóbban eszközölhet. A' folyamok részint hajózhatók, részint
tetemes költség* nélkül hajózhatókká tehetk. Itt tehát egyedül a' haj ókba
fektetett tke 's az mazltásl és szolo^álatl kÖltséorek szabálvozzák a' szállitás bérét, mit más közlekedési eszközöknél még a' készítésre beruházott
tke Is növel. Minden mérföld csatorna és vasút százezrekbe, néha
millióba is kerül mig a' folyamokat a' term szét adta, 's csak a' természeti akadályokat kell néhol szabályozással elhárítani. E' szabályozás

j

;

—

,

:

—
—

;

-

;

Gzhajózás.

59

az egész folyam hosszára elosztva, egy mérföldre, a' többi
közlekedési eszközökliez hasonlítva, igen csekély mennyiség j. Az áruszállítás általában legolcsóbb folyamokon, még vontatás mellett is. A'
rendes hajózástól a' vasutak csak azon árukat vonják el, mellyek értékesebbek levén, a' szállítási gyorsaság igen óhajtható. A' gzhajózás e'
gyorsasági kelléken is segít. 'S ezért a' gzhajózás elbbutóbb megszünteti a' lóvali vontatást ; jól rendezett gzhajótársaság olcsóbban eszközli
már is e' vontatást. A' manheimi hajósok, ezt tudva, a' Rajnán egyesültek
hozatott hatalmas vontató gzöseikkel vontatják
*s Angliából
terhes hajóikat. A' gzösökkel! áruszállítás és vontatás azonban leginkább
kifejlett Amerika hatalmas folyamain 's nagy tavain.
Hazánkban a'
Dunán kezddött elször a' gzhajózás (lásd nagy terjedelemben Dunagzhajzásj. Hazánk kis tengerén, a' Balatonon 1846-ban jelent meg az
els gzös ,, Kisfaludy". Ugyanazon egyéniség müve kinek a' Dunagzhajózás körül legtöbb érdeme van hazánkban. Gr. Széchenyi Istvánt
értjük, ki legjobban tudta korának státusférfiai közt használni az idt.
A' Tiszaszabályozás, azon vállalat, melly országunknak egy uj országot
vala szerzend, nem emészté fel összes idejét ; ráért 1846-ban figyelmét
a' Balatonra is kiterjeszteni. ,,Az eszme
irá e' tárgy körül irt röpiratában
a' Balatonra gzöst állítani, közvetlen nem az én eszmém. Én
annak csak egyik ügyvivje vagyok." A' kivitel azonban fleg neki köszöni
létesülését.
egész lelkesedéssel karolta azt föl, izgatott, irt, 's mindent
elkövetett létesülése mellett, gyakorlati esze belátván annak távolabb
hasznait. ,,Az egész dunántúli kerületben,
egyetlen
irta többek közt
egy gzmozgony sincs, mi, más országokhoz képest, mellyek civilísáltaknak mondatnak, bizony a' legnagyobb hátramaradás symptomáját árulja
el. Nem közönyös ennélfogva, hogy végre minélelbb támadjon egy, de jó
sikerrel, mert a' példa vonz, 's mutatkozzék csak valahol valami talpra
esett, melly az emberi hatalom körét tágítja
's legott egészen uj 's nemzetekhez valami illbb képet öltenek magokra a' társadalmi viszonyok.
A' Balatonon mostanság (1846.) csak egy meglehets hajó, de csak egy
trhet csónak sincs. Bámuljon-e az ember ezen vagy nevessen ? én nem
tudom. Lebegjen csak egyszer rajta gzös 's mig bányászokat fog elidézni a' hegyekben 's a'
használatára sürgetendi a' gondolkozót, uj
életszíkrát lövel az egészre, 's a' most ugyan kis, de mintegy álomban
szenderg vidéket olly vidor elevenséggel ruházza fel mikép egy szebb
jövnek tavaszkorát fogják a' legédesb sejtelmek közt élvezni a' Balaton
körüli lakosok." Azon kérdésre
vájjon fog-e hajtani hasznot a' balatoni
gzös ?
elismeri Széchenyi, hogy ez eleinte talán nem leend tetemes,
,,mert hiszen úgymond
a' tó véletlenül Magyarországban fekszik 'stb."
Távolabbi hasznai közé számítja a' nagyobb élénkséget, kereskedést 's
hogy kszénszerzésre fog indítní azon vidéken 'stb. ,, Szedjétek el tehát
ekkép végzi izgatásait a gróf
szedjétek el a' részvényeket, drága
költségeit
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ha elszedtétek, miben nem vagytok néha akadékosak, a' fizetésben se maradjatok el, mi nem mindnyájatok szokása mit azonban ha
nem tesztek, bizony sárban maradt velem együtt ,,hisfaludy" /" Széchenyinek azonban
nem igen szokott vállalata sárban maradni, 's azért a'
nevezett gzös még azon nyáron meg is jelent a' Balatonon, 40 lóervel
földiek
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c' kis magyar tenger hullámait. A' következ év tavaszán pedig
már egy másik gzhajóterv merült fel a' magyar közéletben, eszmére
sokkal nagyobbszerü, 's egyszersmind nagyszerbb eredményeket igér.
1847. mart. 20-án tartá ülését Pesten az els magyar Tisza-gzhajózási
társaság. E' társulat ugy szólván a' Tiszaszabályozó egylet körében

szeldelvéii

támadott, nagyrészint Tiszavidéki birtokosokból. A' társaság alaptkéjét
kezdetben csak 5000 darab 100 frtos részvény képezé. Feladatul tzte,
mindenekeltt a' Tiszafolyamot hajózni olly föltéttel, hogy késbb munkásságát hazánk minden folyóira kiterjesztendi. 'S tüstént egyezkedésbe
tette magát a' társulat egy 60 és egy 80 lóerejü gzös épitése iránt,
Anglia egyik leghiresebb hajó- és gépépit gyárnokainak megbízottjával.
A' társulat tagjai már közel láták az idt, mikor hazánk vizeit egy tisztán
magyar társulat gzösééi fogják hasitni
partok a'
's mig a' csendes
kereskedési forgalom 's utazó sokaság életteljes képét fogják mutatni
a' járhatlan utak miatt gyakorta egészen elszigetelt vidékek egy tökéletesített közlekedési eszköz jótéteményeiben fognak részesülni. (Pesti Hirl.
mart. 26. sz. 1847.) A' nagy események azonban mind ez ideig nem teljesülhettek. A' társaság által megrendelt gzös elérkezése is messze haladt.
Akkor pedig még a' Dunagzhajózó társulat részérl is hallánk aggodal;

,

:

a' tiszai társaság széles programja ellen. A' Dunagzhajózás ugyankizáró szabadalommal birta a' Dunát. E' kiváltság sok védelem és
megtámadás tárgya lett a' tiszai program következtében. ,, Voltak idk
irta többek közt a' P. Hirl. egyik dolgozó társa
voltak idk, kivált

makat

is

—

midn

gzhajózás egészen gyermekkorában volt, midn még nem nagy
vállalkozási szellem nyilvánult a' folyamoknak gzösök általi hajózása
iránt
akkor némelly közállományok a' gzhajózást kizáró szabadalomadással kívánták elmozditni. 'S noha ezen mód eleinte a' kezdésre sikeresnek mutatkozott
hogy csak ott
a' tapasztalás eléggé bizonyltja,
eszközli a' gzhajózás a' várt czélt egész mértékben, hol szabad a' verseny.
Ha egy bizonyos társaság bir egy folyót tulajdonkép, egyedül Ön tetszése
szerint fogja mind a' személy- mind az áruszállítási árszabást készíteni,
raellynél mindenesetre f szempont az önhaszon, minél több tiszta jövedelemnek eszközlése. Továbbá a' verseny nélküli állás, kivált ha jól jövea'

:

:

delmez, elaltatja a' vállalkozó szellemet 's a' tökélctesbülés utáni folytonos
igyekezetet, az utazók iránti köteles tekinteteket. Lehet a'segedelmezést,
ha szükségök van a' vállalkozóknak munkálatuk els éveiben, más módon
is eszközölni. így p. o. kívánja a' közállomány, hogy bizonyos folyam

gzhajózással láttassék el, 's magától nem akad vállalkozó társulat,
akármivel nincs elég tke a' vállalatra, akármivel nincs elég bizalom,
hogy azon vonal gzöaökkeli hajózása
jövedelmet adjon az els
esetben, a' szükséges biztositások teljesítése mellett, miért nem segedelmezhetné a' vállalkozókat a' tkének kis kamatokra adott egy részével
els éveken által teljesítend részletes visszafizetés
p. o. harmadával
föltétele alatt
a' második esetben bíztosith.atna a' beruházott tkétl az
els néhány évre bizonyos száztóli hasznot. Olly országban, hol a' kormány ezen közlekedési módot fel akarja állítni, bizonyosan fel fogaz állani
rövid idn, a' nélkül, hogy nagy kiadás* kat kellene tennie. A' társulati
munkásság feladata a' gzhajózást általánossá tenni mindenütt, a' hol csak

b
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lehet,

behozni hazánkban

is

;

's a'

közállomány kötelessége minden

kitel-

het módon elháritani a' létez akadályokat, és mindig segítségül lenni.
Hanem csak ugy érheti az el teljes kifejldését, ugy lehet valóban üdvös
a'

ha a' szabad verseny lehet, ha nem
idre, szabadalmazott társaságok. Hosszú

nemzeti forgalomra nézve idvel

állíttatnak fel, kivált hosszú

:

idre kizáró szabadalmat nem adhat a' legjózanabbul számitó státusférfi
sem, mert nincs senki, ki megtudja mondani, hol fog évek múlva a' nemzet
állani, milly forgalmi eszközre lehet szüksége ; 's ennélfogva hiba, ha
korunk egyik legfényesebb, legnagyobb befolyású 's végtelen kifejldésre
mellynek
képes találmányának használata a' nemzet valamelly folyamán
de a' part mellett
használatát a' természet nemcsak egyes nemzetnek
vagy vele összeköttetésben lev vagy lehet nemzeteknek számára
szabadnak teremtette egyes társaságnak hosszú idre birtokába adatik.
Hála az égnek hogy Magyarországon szabadalmakat csak a' törvénynyitva áll a' tér szabad versenyzésre 'stb." így irt a'
hozás adhat
P. Hirlap. 'S tények szóltak mellette. A' Dunán csak egy gzhajótársaság
hajói foglalkoznak áruszállitással ; 's miután verseny nem volt, az árszabás
magasabb vala mint máskép lett volna. A' dunai gzhajóknál minmidn külden mázsa után egy peng krajczár szállítási dij vétetett
krajczárt tett a' szállitásbér. Amerikában a'
földön egy mázsától "^j^
magasabb árszabások közé tartozott a' Hudsonon járó gzösöké New-York
és Albany közt, mindamellett egy mázsa áruszállítása nem kerül többe
ly^ váltó krért, st
2 váltó krnáL De vannak társulatok, mellyek 1
versenyzés esetébeji ^/c^y^to krért is szállítottak. (Chevalier Des interets
materiels en Francé 171. 1.) A' Rajnán, Szajnán, Loiron is olly csekély
árszabások vannak, liogy bátran ki lehet jelenteni mikép a' gzhajókkal!
szállítás a' fel és lefelé szállítást együttvéve, hasonlítva más szállítási
módok árához, a' lehet legolcsóbban eszközöltetik. A' vasutak még nem
érték el a' lehet legnagyobb kifejldést, 's így a' jövend mutatja meg,
valljon olcsóságban elérhetik-e a* gzhajózást. Belgium statusvonalain van
aránylag legolcsóbb árszabályzat, 's ezen utakoni szállítási ár közelit
leginkább a' gzhajózási rendes szállítási árhoz. Mi a' személyszállítást
illeti
e' tekintetben is sok elnye van a' gzhajózásnak a' vasutak felett.
Gyorsaságban ugyan a' vasutakat illeti az elsség, de az utazás kényelmesebb a' gzösön nincsenek az utazók ülhelyre kényszerítve, szabadon
mozoghatnak 's minden kényelemmel és életszükséggel el vannak látva
szabadon járhatnak, olvashatnak, az éjeket kényelmes ágyakban tölthetik.
Ez utóbbi kényelem nem található ugyan fel a' dunai gzhajókon hol
Pestrl Bécsig, fleg ha igen sok az utazó, igen kényelmetlen éj vár az
mi már el volna
utazókra. De ez tökéletlensége a' dunai gzösöknek
hárítva versenyzés mellett. Itt vesszük a' gzhajókat, a' mint kell lenniök.
,
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Amerikában vannak 100 150 ágygyal ellátott éjjeli meneteket tev
gzösök. De legfbb elnye a' gzhajózásnak a' személyszállítást illetleg,
az olcsóság. Hol nagy az utazók száma, hol a' hajózás sok akadálylyal nem
jár, hol a'

vonalok

kában vannak,
elérte a'

ár

a'

végs

's

nem egyes
e'

határt.

szerint

társulatok kizárólag szabadalmazott birtoverseny állhat fenn az utazási árszabás
:

Amerikában különösen

legnagyobb olcsóságot.

Az

amerikai

elérte a' személyszállítási

gzösök

a'

legkényelmesbek,

Gzhajózás.

Q2

legdíszesebb mindamellett legolcsóbbak. E' democraticus világban csak
egy hely van a' hajón, megfelel az elkel polgár kényelmeinek, 's a'
szegény utazó erszényének. Ezen olcsóságot elmozdítja az amerikaiak
rendkívüli hajlama az utazásra. Az alsóbb népesség csaknem Örök vándorlásban van. Befolyással van továbbá ez olcsóságra, hogy a' gépészet
igen kifejldött, 's hogy a' hajóépitéshez szükséges anyagok igen olcsók ;
végre a' folyamok mély ágyuak
a' szabad verseny 's vállalkozási hajlam
:

;

felveend személyek száma a' lehet legnagyobb lehet. (Lásd
Hazánk anyagi érdekeirl. II. Füzet. Lónyay Menyhérttl; melly sok tekintetben jeles mben e' tárgyról az itt eladattak egy részét terjedelmesben
föltalálhatja az olvasó). Egyébiránt Chevalier szerint egész Amerikában
a' magasabb
a' személyszállitási középárt 3 peng krajczárra lehet tenni
14-re tehet. De ha 15 p. krra tesszük is egy mértföldi személyár 6
szállitás bérét
mégis felével olcsóbb, mint az amerikai vasutak rendes
díja. Európában a' gzösökön rendesen három hely van. A' tetn utazókat
nem vesszük figyelembe. Angliában fizetnek mérfdként az els helyen
24 krig; a' középár 15 kr. A' második helyen 4
7 krig a' középár:
9
5y2 ki'. Francziaországhíin a' folyók csekély mélységüek 's számtalan
kanyarulatot tesznek, mint a' Szajna ezért nagy és mélyen járó hajók
nem használtatnak, és sok személyt egyszerre nem szállíthatnak. Innen a'
franczia árszabás nagyobb. Els hely
12
25 kr. középár
18 kr.
Második hely 9 12 kr. középár 10 kr. Hol több társulat vetélyzett,
az ár mégis félannyira leszállt. így a' Saonon sokáig az els hely 7 kr.,
a'
a' második 3V2 kr. volt. A' kedvez körülményeket figyelembe véve
dunai gzhajózás árszabását nagyon magasnak találjuk más idegen gzhajózás személyszállitási árszabásához képest
azonban elég alacsony.
Els hely 15 kr. második 10; harmadik hely 5 kr. középszámitás szerint mértfl.ként. A' harmadik helyen levk csak a' második hely fedezetén

levén,

a'

:

;

—

:

:

—

:

—

;

:

:

:

—

;

—

:

;

:

:

;
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:

;

lehetnek. Középszámitással az európai gzhajókon fizetett bért Lónyay
idézett munkájában az els helyen 12 krra, a' másodikon 6 krra teszi.
Mennyivel drágábbak a' vasúti díjak. Az angol vasutak a' legdrágábbak,
a' belga statusvasutak legolcsóbbak.
Az els helyen a' személyszállítás

legmagasb ára mfdenként 45 kr., a' legcsekélyebb a' belga vasutakon
13 kr. A' középár 20 kra tehet. Az utolsó helyre nézve a' legmagasb
ár 30 kr., a' legcsekélyebb a' belga vasutakon S'/g ^^^- középár 12 kr.
De az utasok közép legnagyobb osztálya második helyen utazik. A'
második hely legnagyobb árszabása mfdenként 30 kr., a' legkisebb a'
belga vasúton 7 kr. Középár 16 kr. Honnan következik, hogy rendes
esetekben a' gzhajói árak majdnem fél annyira olcsók, mint a' vasútiak.
A' gzhajói els hely középára mfdenként
12 kr.
A' vasúti
20 „
A' gzhajó második hely középára mfdenként
6 ,,
A' vasúti
16 ,,
A' gzhajói utósó hely középára mfdenként
4 „
12 ,,
A' vasúti
Személyszállításra nézve tehát, olcsóságí szempontból a' gzhajózásé az
elsség. A' hajózás azonban téli hónapokban rendesen megsznik
's a'
yasuti szállítást a' nagyobb gyorsaság is ajánlja amaz ellenében fleg
:

5

:

•

;
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Grafe.

Mfelé (vízfolyás ellenében). Chevalier igen érdekesen adja el azon
hatást, mellyet a' gzhajózás Amerika fólvirágzására, fleg a Missisippi
vidékére gyakorolt. 1810-ben egy millió ember lakott 10 — 12-szer nagyobb
téren, mint Magyarország. A' lakosok munkás, szorgalmas íaj, az éghajlat
kedvez, a' föld termékeny de 6 hónapi veszélyes hajózás kellé a' fölmenetelre a' hatalmas folyamokon. Azonban 1807-ben megindul közcsudára Foulton gzöse. Francziaországban Napóleon tesz kísérletet vele, de
;

e'

lángész

nem

sejté e' világbefolyást

gyakorló találmány

erejét.

A' gya-

nép alkalmazza. 1811-ben indult meg legelbb gzös az
már 1820-ban Missisippi minden mellékfolyamai gzhajókkal

korlati angol

Ohion,

's

s

ellátva. E' pillanat óta megváltozott az egész vidék képe. Az
pusztulnak, az addig használatlan szüzfÖldet gazdag vetés borítja.
A' vadon vidék megélénkül 's a' népesség annyira szaporodik, hogy
jelenleg 11 szabad státus van e' vidéken. Fényes városok emelkedtek.
Illy csodát tn itt a' gzhajózás.
y.
Grabbe (Christian Dietr.) német költ szül. 1801. Detmoldban.
1820. Lipcsében a' jogtudományokat kezdé tanulni. De a' költészethezi
hajlama, mit a' görög tragoediák, de leginkább Shakspeare és Byron
olvasása költött benne, a' jogi tanulmányoktól más térre ragadák. Azonban
költészeti kísérletei által a' polgári életben biztosított állásra szert nem
tehetvén, a' jogi pályához újra visszatért. 1829. ügyvéd lett. Régi vágyni
csakhamar ismét fölébredtek 's velk boldogtalansága is. KÖlteménj^ci
(leginkább drámaiak) egymást érték; megházasodott, de házi életébe bele
nem találhatta magát katonává akart lenni, de el nem fogadák, st edclig
viselt auditori hivatalát is le kellé tennie. Nejével, magával 's az egész
világgal összezörrent; majd Düsseldorfba költözött, hol folytonos korcsmaéletben a' legmélyebb cynismusba sülyedt míg végre beteg testével újra
Detmoldba tért vissza, ott 18qJS. sept. 12. kibékült neje karjaiban halván
Müvei „Dramaiische Dichlungen" (2 köt. 1827.); ,,Die IloheTiel.
staufen'' ; „liaíser Friedrich Barbarossa'' (lS2^d.) ,.Kaiser Heinrich Vír'
hsi szomorujátékok. „Don Jüan und Faust" {lS'2d.); „Napóleon oder die

vannak

erdk

;

—

,

,

;

,

—

:

;

hnndert Tage'^ drámai epos (1831.); „^5c/iew&roí/e/" drámai mese(1835.);
„Hannibál" tragoedia „Ilcrinannsschlacht" (kiadva halála után 1838.)
'stb.
Minden müvében félreismerhetlen költi hivatás jelei vannak
jellemzéseiben azonban gyakran hiányzik a' lélektani igazság, ugy hocry
a' cselekmények hamis alapokon nyugosznak 's alakjai phantasticusok-,
groteskek- 's rutákká lesznek.
a.
Gríife (Károly Ferdinánd, von), Poroszország legtöbb érdem 's legnagyobb kitüntetésekben részesült orvosainak, 's névszerint sebészemek
egyike. Szül. 1787. Varsóban. A' tudorságot 1807. Lipcsében nyeré el.
Hallében mint kórházi orvos, a' krzemienieci akadémiában mint a' sebeszet tanára, 's Ballenstlidtben mint az anhalt-bernburgi berezeg udvari
orvosa olly hírre jutott, hogy Poroszország figyelmét is magára vona.
1811-ben sebészet tanára 's a' kóroda igazgatója lett a' berlini uj egyetemnél. Ekkor bekövetkezett a' német szabadságháboru 's ezzel együtt
G. tulajdonképeni hatásának idszaka. A' 4-ik hadtest igazgató f sebészévé neveztetvén ki, a' katonai kórházak felállítása, rendezése kíhül
bámulatos tevékenységet fejte ki. A' sereg minden mozdulataiban, a'

—

;

;

—

,
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legridegebb év&zakokban is részt vett, 's a' fáradalmakat, bajt és nyomort
megosztá a' katonákkal a* legnagyobb vésztl nem ijedt vissza, midn a'
sebesült vitéznek segélyére volt szüksége. Ezáltal megnyeré a' parancsnok
becsülését, 's a' katonák szeretetét. A' béke helyreálltával G. 28 éves
volt ugyan még csak, de szolgálatai, miket hazájának 's általában az
összes harczoló népeknek tett, el voltak ismerve nem csak a' porosíz,
hanem csaknem az összes európai kormányok által, kik rendjelek, kinevevezések 's egyéb kitüntetések által tanusiták érdemei méltánylását.
Visszatérvén Berlinbe; újra a' tudományoknak szentelé magát;
nevezhetni különö^jcn egy igazán tudományos sebészet alapitójának ; neki
köszönhetni nagy részt, hogy a'
kés nem alkalmaztatik többé olly
gyakori hamarkodással
mint hajdan ; hogy a' sebészi nyers technika
nem szoritja többé annyira háttérbe a' természeti gyógyert ; bizonyitá
be szóval és tettel, hogy a'
szer nem pótolója a' gyógyszernek,
hanem csupán a' gyógy-készület hiányának kiegészítje. Alüti ügyessége 's bátorsága soha sem mutatáa' vakmerség jeleit. Nevezetesb iratai:
„Normen für Ablösung grösserer Gliedmassen" (1812 ) ,,Rhinoplastik
oder die Kvmst, die Nase organisch zu ersetzen". (ISIS.) ; ^,Neue Beitrage zur Kujist Theile des Angesichtes organisch zu ersetzen'^ (1821).
1820. óta Waltherrel együtt adá ki a' „Journal der Chiriirgie und Augenheilkunde^', czimü folyóiratot, melly 28 kötetben középpontját képezi az
egyetemes német sebészetnek. Azonkivül G. számos sebészi mszerek és
gépek feltalálója. Elete végs szakában számtalan hivatalok 's czimekkel,
rendjelekkel birt tagja volt majd minden európai akadémiának 's tudományos egyesületnek 's hazája, Lengyelország, már 1827-ben nemességgel
ajándékozá meg. Utolsó napjaiban a' hannoverai vak koronaherczeg
gyógyítására hivatott meg , azonban még a' mtét megkezdése eltt,
rögtÖQ meghalt 1840.
k.
Grafenberg, a' közel lefolyt két évtized alatt PriessnitzYincze (l.ezt)
által világhirüvé vált vizgyógyintézet, fekszik ausztriai Siléziának egy
félrees részében, a' troppaui kerületben, Freiwaldau város szomszédságában, mellynek gyarmatát képezi , 1200 lábnyi magasságra a' tengerszinétl. Egálja rideg, növényzete csekély. Maga Gr. egy hegylejtre
van épülve, mellyen magasra emelkedik ki Priessnitz jelenlegi nagy három
emeletes háza, körülte elszórt néhány emeletes házzal
's ezen néhány
épület teszi a' legtávolabb tartományokig elhatott hirü vizgyógyintézetet.
Emelkedése idszakonként történt, nem kiszámított terv és üzérkedés,
hanem a' véletlen 's a' lassanként elterjedt fényes gyógy eredmények
folytán. Priessnitz
ki egy ottani paraszttelek birtokosa volt, évekig
szállta földjeit, 's magán és másokon tett tapasztalatai nyomán osztogata
egyszer józan tanácsokat a' hozzá folyamodott környékbeli betegeknek,
a' nélkül, hogy eszébe jutott volna, házát fürdintézetté alakítani. De
természetes gyógymódjának sikerei akarata ellen ismeretesekké lnek 's
mindinkább magukra ragadák a' közfigyelmet. A' következtetéseket,
miket a' világ Priessnitz gyógyításaiból levont, azon az emberiség és
tudomány által nagy részben elfelejtett régi igazságban látta kifejezve
miképen biztos állandó gyógyulás csupán a' két éltet elem a' viz és
lég különszerü használata által lehetséges ; hogy az ember, ki elszakitá a'
;
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ki aimak int szózata ellen fellázadt, csupán ugj
nyomor és elpusztulástól, ha visszatér a' természethez,
az egyszerséghez, mi nem más mint az erény maga fól kell ébreszteni

természet kötelékeit

menthet meg

,

a'

,

a'

;

mai világ elcseuevészett emberében az alvó

's

ezerféle behatások által

elaltatott természeti ösztönöket, ezen útmutatókat,

miket

természet az
boldogság és
egészség révpartjára vezessen. Ezek voltak körülbell a' vezérpontok,
miket Priessnitz nem szóval
mert
némán és magában zárva, bár nem
épen öntudatlanul járja utait
hanem tetteivel fejezett ki.
1826. 's
1827. történt legelször, hogy egyes idegenek látogaták meg Grafenberget eleinte csak néhány napra, késbb hetekre 's szivesen eltürék
a' szegényes falubani kényelmetlen lakást 's szk tartást, csakhogy tanácsadójuk közelében lehessenek 's a' tiszta források és ersít hegyi lég
jótékonyságaiban részesüljenek. Priessnitz ekkor is még a' nap legnagyobb részét gazdaságával tölte 's betegeit nagy részben önmagokra és
saját önkénytes kísérleteikre hagyá. 'S nem lehet tagadni, hogy a' vlzgyógyászat kitejlésének tetemes részét azon változatos kísérleteknek
miket a' betegek szenvedéseik lényege 's formája feletti
köszönheti
mélázásukban 's unatkozásaikban, saját koczkáztatásukravivének véghez,
így például idegenek voltak, kikGrafenbergben az els fürdkádat készítették 's elször mertek a' jéghideg vízben fürödni; kik az orosz gzfürd
ismerete 's példája után elször mertek izzó testeikkel a' hideg vízbe
merülni, elször a' zuhanyok zúzó vízsugara alá lépni 'stb. Ezen kísérletek
sikerülése okozá, hogy Priessnitz 1828. óta az addigi egyszer mosás
helyébe, az egymással járó izzadást, hideg fürdést 's zuhanyozást alkalmazá. 1827-ben építé az els deszkaházat, 's a' következ években a'
többi nagyobbszer kházakat, míg végre a' jelenlegi nagy három emeletes
házat készitteté el. 1831. óta a' téli hónapokat is egyaránt használják
vendégei gyógyidöül. Azonban minden a' mi az elkerülhetlen szükségletek
határain tulraent, mint p. utak javítása, séták helyreállítása, zuiianybódék,
könyvtár 'stb. vendégei bkezségének köszönheti lételét. 1833. óta
Priessnitz saját tapasztalatai 's a' vízgyógyászati irodalom fejldése,
különösen az e' téren uagy érdem Ratisse 's mások figyelmeztetései
nj^omán
tetemes módosításokon ment keresztül (1. Yízgyógyászat
Priessnitz).
A' vendégek között legtöbb az angol és német, számos a'

emberbe ugy mint az

állatba beleoltott

—

,

hogy

általok

a'

a'

—

—

;

;

,

,

;

—

magyar, x)lasz, orosz, st voltak aTnerikaiak 's afrikaiak is.
Legnagyobb része a' félórai távolságú Freiwaldauban lakik, miután Gr.
2
3000 gyógy vendégnél többet lakással el nem láthat. A' Freiwaldaut

franczia,

—

Grafenbergtl elválasztó hegy oldalán van feláliitva azon vasból öntött
mellyet báró Wesselényi Miklós 's több ott tartózkodott
oroszlán
,

Priessnitz iránti tiszteletök emlékéül Münchenben készíttettek.
oroszlán tekintete hazánk felé van irányozva 's az emlék alján követ-

magyarok

Az

kez

felírás

:

,,A'

vaddal közitalt megkezde vetni az ember

gge

fejében kór, agg leve és nyavalyás.
Priessnitz visszaadá a' viznek regi hatalmát.
'S si erben kél újra az emberi faj."
^S

A' homlokzaton pedig
l

j

k.

7m.

Tár.

JV. köt.

e'

szavak állanak

:

Priessnítznek, az emberiség
5

Griifenberg.

g(j

iólteviéuek érdemeit liálásan méltató
életiiiitó forrásainál

a'

késbb évek

magyarok üdvezlik Gráfenberg

fiait

hazájokból.'*

-

A' grafenbergi

oycVn-mód elhatsmasodott tüdbajokat kivéve, majd minden betegségnél
sikeresen alkalmaztatott iigy bogy eddig bebizonyult, miképen ha van
általános o-yn2;vszer, ez csupán a' viz lehet. Xem régi bajoknál a' gyóo-yulás io'en hamar megy, különben kissé hosszas de bizonyos, 's legroszszabb esetben is azon elnnyel bir, hogy a' betegséget soha nem növeli,
hanem mindig kisebbíti. A' gyógymód a' betegségek különféleségéhcz
képest kisebb nagyobb mértékben változik 's a' beteg egyénisége szerint
módosul, azonban általánosan véve a' következbl áll. Jókor reggel a'
turdszolga vizbe mártott de jól kifacsart .lepedvel a' beteg szobájába
lép, felköfti 's egy hosszú, széles pokróczot az ágyon végig térit, erre a'
vizes lepedt rá" terjeszti, 's a' beteget erre reá fektetvén, a' lepedvel 's
pokróczczal szorosan begöngyölgeti. A' leped, a' testhez tapadva, els
perczben némi l^ellemetlen borzadozást okoz, majd jótékony visszahatást
30 perez lefolyása alatt a' test
szül, a' br Ivukacsai feltárulnak *s 15
ez most meg van szüntetve)
las'su izzásba (nem izzadásba
kellemes
,

,

—

;

,

beteg, lábainak feloldása után, a' legtisztább forrásvízzel meaíclt kiidlioz vezettetik vagy vitetik, 's gyorsan kibontakozva
merül, néhányszor alámártja magát, *s ez
a' pokróezból, rr)urön a* kádba
fürd
után testét száraz lepedvel megtörülve,
edz
tartó
iíTen rövid ideig
könnyedén felöltözik 's a' szabadba megy járkálni vagy, ha járni nem
tud, szobájában kénytelen fát fürészelni vagy egyéb ersebb testi moza' miknek a' fürd után soha elmaradniok nem szabad.
o'ásokat tenai,
A' leo-o-yöngédcbb testalkotásu ntül kezdve a' legizmosb férfiúig, a' sok
's idszakonként az
beteo" össizeVissza járja az erdei és hegyi sétautakat
lépésnyire
kristálytisztán
forrásokból
csörgedez
száz
néhány
eo"ymástól
A' séta után következik a' reggecsillapitják felfclebred szomjukat.
hozatik.

Ekkor

a'

,

—

,

—

A' téres terem, mellyben a' gyógy vendégek összegylnek, Priessnitz
van, csinosan bútorozva 's diszitve. A' hosszú asztalokon,
házában
naoy
hol mindenki csak kijelelt helyét foglalhatja el, bségben kinálkoznak a'
édes és savanyu tej, vaj, fehér és barna kenyér
reo'o-eli csemegék, miiu'ik
A' fürdés, járkálás és vízivás által felzaklaviz.
a'
palaczkokban
nao-y
's
tott étváo-y a' legnagyobb betegeknél is óriásivá növekszik. A' reggeli
után a' vendégek o.gy része vagy a' teremben tesz mérsékelt sétát, másik
a' na^'v számú 's minden nyelv hirlapok, könyvek olvasására adja magát,
zonooráz, társalor>' 'stb. Tiz óra tájban t()rténik a' zuhanyozás de csak
lizés.

:

,

kinek Priessnitz megengedi. Sugár fenyvesek között, mohlepte ksziklák
mellett vezetnek az ösvények a' néhány száz lépésnyire egymástól 's
>/
2 órányi távolságra az intézettl álló faházikóklioz, mellyek egyike
ni-, másik férfi-zuhany. A' jáikáhis által fölmelegült testtel lép a' beteg
18 lába' tiszta vizsug.'ir alá, mcllynek esése különböz 's rendesen 12
nyi maoaöságlM')! zuhog le a' l)cteg testére, ersen felizgató liatást gyakolab-, fej-'stb.
rolva az oro-anismusra. Kik nem zuhanyoznak, ül fürdt,
fürdt használnak bajaik minsége szerint, vagy dörzsölést melly a' test
brén vizes lepedvel történik. Minden egyes, akár általános akár részjárkálásnak kell következnie hogy a' fázó test ismét
beli fürd után
a' megakasztott vérkerengés rendes állapotjába térjen
megmelegedjék

—

—

—

,

,

'.•fr

,

-
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vissza.

A' vizgyógyinód csodaereje csak abban

mozgás

's

áll
hogy a' viz, lég
rendes, egyszer életmód együtthatása által a' testet megedzi,
megersíti, azaz képessé teszi a' benne lev ellenséges kóranyagok saját
erejéveli legyzésére 's daganatok, kelések, kütegek általi kizésére
melly utóbbival a' griiíenbergi gyógyvcndégek dúsan meg vannak áldva,
,

—

—

szüli.
Az ebéd
több nem adatik, u. m. tészta és
pecsenye, vásár és ünnepnapokat kivéve midn három van. Az ételek
egyszerek, táplálók, ízletesek is igen bven adatnak, mi a' vendégek
roppant étvágyánál fogva riiulliatatlan is. A' leves örökre számzve van
ezen asztaltól 's a' kiftt marhahús. Ebéd felett és után szokta Priessnitz
tanácsadásokkal ellátni a' hozzá folyamodókat.
Vásár- 's ünnepnapokon a'freiwaldaui zenekar midattatja a' gyógy vendégeket, valamint szinte
ezen napokon estve a' teremben zongora mellett tánczvigalmakat tartanak
a' betegek. Téli idben nagyobbszerü bálok sem hiányzanak.
D. u. négy
órakor ismét járkálás k()vetkezik, nzután a' reggeli pokróczba göngyölget.-!
's fürdés, majd ismét sétálás.
Ebihez járul, hogy teste körül mindenki
egész nap vizes borítékot (Neptun-övet) kénytelen hordani, mit napjában
több ízben kell változtatnia czélja leginkább a' gyomor melegségének 's
az emésztésnek elsegítése.
A' vacsora 7 órakor történik 's áll ugyan
nzon étkekbl
mint a' reggeli szi 's téli estvékcn ftt burgonya is
hozzájárul. A' terembeni rövid társalgás után, mindenki siet kifáradt
testét nyugalomra adni, hogy a' fáradalmakkal járó másnapi gyógymködést minden erejével újra megkezdhesse. Gráfenbergben egy hónapi
tartózkodás költségei körülbcll ebbl állanak táp. 18 ft. 32 kr., lak.
3 ft , összesen
8
12 ft., fürdszolga 4 í't., \ijságok, utak, zene 'stb. 2
mintegy 35 p. ft. Priessnitz jeliemérc nézve nyájas, szíves, de igen szigorú ember, ki az engedetlenséget 's a' legkisebb kicsapongást is azonnal
kizárással torolja meg minden személy és rangkülönbség nélkül. A' magyarok iránt mindig kiváló rokonszenvvel 's figyclcnnncl viseltetett, 's többi
között 1847-ben Zsófia leányát Újházi József sárosmegyei hazánkfiának
adá nül. A' fentemiitett emlékszobron kívül, a' magyarok nevére emlékeztet egy forrás is. Évenkint még most is számosan tartózkodnak ott
hazánkfiai. Németország, Anglia, st Oroszország és Amerika is számos
vizgyógyintézettel bir a' gráfenberginek mintájára. Hazánkban e' részben
kevés történt. A' gyönyör 'látra-Fred minden nagyszersége mellett is
kevésbé felel meg e' czélnak, egáljának azon ridegsége miatt, melly az
évnek csak néhány nyári hónapját teszi az ott tartózkodásra alkalmassá.
Különben természeti szépségekre 's a' szükséges gyógykel lékekre nézve
felülmúlná Grafenberget is. Legújabb idben Krassómegyében Lunkányon
történt a' régebben több év óta fenállott, de idk folytán megsznt
A' készületek
vízgyógyintézet újra megnyíttatása részvények utján.
's

miknek támadása mindenkor legnagyobb örömeiket

ideje délutáni 1 óra.

Két

tál

ételnél

,

—

—

—

;

—

,

;

:

—

—

—
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nagyobbszerek.
Graíf (Eberh. Gottlieb), német nyelvész,
Nevezetesb

iratai

:

„t//>er

szül.

1780. Poroszországban.

die altliochdeuischen Praposi fíonen'' (IS24.)

:

nyelvemlékek gyjteménye, miket Német-,
Olaszország és Schweiezbani utazása alkalmával szerzett
Francziaössze. ,,Knsf, das alteste twn Ottfvied im ÍX. Jahrhundert rerfasste horh-

,yDiutiska'^

(1826—29.)

régi

,

5
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Graser.

deutsche Gedicht-- (1831.) 1830. óta Berlinben lakott, azon német szótár
kidolgozásával foglalkozván, meliy az akkori koronaherczeg, most király,
akadémia pártfogása alatt 1834. óta 1844-ig (Massmann által
's a' tud.
bevégezve) jelent meg ezen czim alatt ..Alfhochdeutscher Sprachsatz^'.
a.
Meghalt, 1841.
^ji'asict (Francois Marié), Francziaország ujabbkori festészeinek egyik
legjclesbike, szül. 1774. Regényes életviszonyai arra kényszeriték, liogy
fiatal korában a' touloni tengerészi mhelyekben szinmázolás által keresé
mvészi tehetségét Forbin grófn menté meg az elpuszkenyerét.
tulástól, ki felismervén benne a' hivatást, hason irányú fiával együtt
Parisba küldé Dávid festészeti iskolájába, 's onnét további kiképeztetése
végett Rómába. (}. búskomor és bensöleg vallási kedélye itt csakhamar
honosnak kezdé magát érezni. Komoly tekintete leginkább a' sírboltokban,
az üres egyházak éjjeli csöndében
a' Capltol alatti boltozváuyokban,
hol az emberi sziv nem dobogott fel örömtl,
merengett. Mindenütt
:

—

Kitn

,

megjelent keblének buskomolyságával 's vallásos hitével a' börtönök
lakói, halotti ünnepélyek, az élettl búcsúzó zárdai iijonczok, 's a' zárdák
falai között évek óta az élettl megválva él aggok 's ifjak voltak szemléldésének f tárgyai. Festményei elragadok valának. Xeve egész Európában ismeretessé lu müvei minden országban kerestetének 's a' mvétagjokul megnyerhetni. Francziaország a'
szeti akadémiák siettek
sürgetleg kívánván évek
becsület- és sz. Mihály-renddel tiszteié meg
óta hazájába visszatérését. G. 1827. engedett a' kérésnek 's Parisba tért
vissza, hol a* kir. museumok re lett. Nevezetesb mvei közé tartoznak
1820-ig
,,A' csuklyás barátok, imatermeikben Rómában", mit 1809
mellyben Stella
tizenkétszer kellett ismételnie ,,Egy börtön belseje
festesz a' gyermekkeli madonnát rajzolja a' falra" 'stb. Késbbi korából
,,Poussin halála" ; ,,A' keresztyén rabszolgák vására Tunisvalók
„A' mezei
bau" (1833) A' keresztyének a' sírboltokban" (1837)
termés áldatása Olaszországban" 'stb. 1839. a' Fieschi merénye által
Utánzója tömérdek akadt, de tanulelestek halotti ünnepélyét festé.
mányi mélységben, igazságban, kiviteli kellem- 's ügyességben egyik sem
;

;

t

,

:

—

,

;

:

;

;

—

mulá

felid.

—

a.

Graser (János) egyike

az ujabbkor legérdemesebb német paedagóg-

jainak. szül. 1760. Bajorországban. Több bajor tanintézetnél viselt tanári
hivatalokat beutazta a' külföldet, különösen Olaszországot több meg;

;

hívást kapott Orosz- Poroszországba 's AYürtembergbe
miket azonbau
(d nem fogadott. Ernyedetlen buzgalmat fordított a' népnevelés 's tanítók
ügyének emelésére , mi mellett nem csekély ellenszegülést tapasztalt a'
,

papság részérl
melly részint szabadabb vallási nézetei,
1810-bcn történt házassága miatt ellenséges indulattal viseltetett
iránta. G. ugyanis korábban a' clerushoz tartozott, 's késbb azon föltét
alatt mentetett fel fogadásai alól, hogy meg ne házasodhassék. Házasságát
de a' római szék azt tenni mind végig vonakodék.
az állam cllsmcré
Mint iró a' neveléstani irodalmat jeles müvekkel gyarapitá. Hlyének
..Diciniiuet odev das Priticip der wahren 3íenschenerziehiing'' (ISIO.);
..Elemenlarschule ftírs Lében in der Grundlage^^ (1821.) „Elementar^i'hiile fiirs Lében in der Steigeruitg-' (1828.): „Elem. sch. fiirs Lében in

bajor

kath.

,

részint

,

:

;
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der Volletidung'^ (1841). Ezeken kívül ,^Beohachlungen und Vorschláge
Uber Erziehung und Schulen'^ (1804
,,Das Judenthum und seme
5.)
Reform^' (1828.); „Der Taubstu?nme" (lS2d.) „Prüfung der Untenichtsmethode der prakt, Religion" (1831.); ,,Die Erhebuny des geistl. Sfandes
zur Wurde und Wirksamkeit'' (ISo).)
Meghalt Baireuthben 1841. k.
Grattan (Thomas Colley), angol regényíró, szül. a' múlt század végén
Dublínban. Szolgált a' hadseregben, mit a' béke helyreálltával elhagyott.
1817 óta a' contínensen lakott Heidelbergben, Parisban, a' Rajna mellett
's Brüsselben. Iratainak
jellemvonásai természeti frisesség és melegség
az eladásban; éles jellemzése az alakoknak 's drámai elevensége a' cselekményeknek. Munkái
Philihert
a poeticái románcé in six ccuüos
Highicays and byways (8 köt. 1823—25) és Traits of trarels
(1820)
kellemes eladása francziaországi tapasztalatainak.
(3 köt. 1826)
Továbbá Héires of Bruges (4 köt. 1830) és Jaqueline of Holland (3 köt.
1831), hollandi és flamandi életképek. Azonkívül Lrtrí/wer„Cyclopadiája"
Ben Nazir,
továbbá
számára irta
History of the Netherlands (1830)
the Saracen, tragoedia; Ágnes of Mansfeld (1836), históriai regény;
Legends of the Rhine and the Low countries (1832). 1839 óta britt
consul volt Bostonban.
k.
Graubündten. A' helv. szövetség egyik szabad állama, mellynek kiterjedése mintegy 140 négysz. mfd; lakosai száma, 1837-iki számítás szerint,
88,506. Graubündten az egész Schweicznak képe kicsinyben hegyek és
völgyek hálózata (ezért neveztetett Rétiának) hol a' legvadabb sziklák
's jegesek váltakoznak a' legtermékenyebb 's kedvesebb tájképekkel, hol
ismeretlen lánczolatu, mintegy harmadfélszáz jeges hegy (gletscher, glacier) küldi örök vízkincsét világrészünk legnagyobb folyóinak, a' Dunának 's Eajnának, míg ismét azok lábait szl és gesztenyeerdk fedezik. A'
schweiczi politikai canton-csoportozatot is feltalálni kicsinyben Graubündten földén, mert ez 26 apró cantonból áll, miknek neve. ,,Hochge~
richt'^ 's mellyek három kis külön szövetségbe vannak foglalva Gran-,
Gottcshaus- és Zehgerichtbund) és, (a' mi Schweicz egészénél hiányzik)
középponti kormánynyal bírnak. Itt is olly nagy különfélesége van az
alkotmányoknak, vallásoknak, szokásoknak, viseletek- 's nyelveknek,
építési módoknak 'sa' t. mint Schweiczban. Beszélnek itt németül, románul, latinul, olaszul, völgyrl völgyre változó szóejtéssel. Az ezredéves
szabadsághoz szokott nép, nem ismer e' szabadságnál nagyobb kincset.
Midn Massena csapatai a' múlt század végén el akarák foglalni a' grauemsi
's egy
férjeik mellett harczoltak ellene
bündti bérczeket, a'
leány vette el az ellenség álgyuit. A' canton egy Ötödét kopasz ormok,
jegesek 's szikla-hulladékok fedezvén, képtelenné teszik minden növényi
:

—

;

;

—

—

f
:

;

,

—

:

:

:

;

—
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Azonban az örök hó közelében már élet és munkásság van- Néfaluk, mint Tavesch , Disentis közelében, Stalla, S//*-, Engadinban 5 6000 lábnyi magasságban feküsznek a' középtenger színe felett.
A' föld nagyobb része marhatenyésztésre használtatik. A' bérezek belseje
életre.

raelly

—

vassal gazdag. Azonban egyik iparágat
hasznos érczekkel, ón czink
sem zik értelmesen az egyszer lakosok a hegyi legelk nagy része
lombardiai juhászoknak van kibérelve, 's a' csekély bányászatot külföldiek tizik. A' hegyeken rengeteg 's fejszétl sok helyütt még egészen szz
,

,

;
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erdségek sötétlenek
•j-ás

,

mellyeket

a'

rendezetlen irtás, legeltetés,

's

favá-

nagy térek vannak erdégés által elkopásztorok 's favágók pajzánsága vagy hanyagsága

o'ondatlanul pusztit. Itt ott

paszitva, mellyeket

a'

kitn jóságú fazekasNincs hiány gipszben, malomkben
anyagban, alabástrom- 's márványban; de senkisem fordit gondot mindennek felfedezése- 's felhasználására. A' völgyek nagy részében hiány
van a' legszükségesb mesteremberekre nézve idegen vándorlók, kmvegyújtott.

,

;

sek 'sat. béreltetnek a' szükséges nmukákra; mig más völgyekbl a'
lakosság külföldre megy pénzt szerezni. Sajátképi koldus szegénység
azonban nincs a' graubündteni völgyekben. 'S valamint a' természet ajándékai használatlanul hevernek ugy a' lakosok természeti szellemereje
is hosszas idkön át mveletlen maradt. Egészséges házi ész, ravaszság,
községi 's helybeli ügyeket illet politikai mveltségnek egy neme mindenütt található; de e' mellett durvaság és tudatlanság uralkodik, 's ennek
Papok 's
szükséges következménj'e, a' meglev régihez ragaszkodás.
a' községek választásától függve, nyomorú fizetés meliskolamesterek
lett szegénységben tengenek. Ezért a' kevéssé tisztelt liivatalt nem is
vállalják el kitnbb egyének. Azonban Graubündtent még sem lehet a'
többi havasi cantonokkal, Uri, Zug, Schwyzzel 'sat. hasonlitani mert e'
canton sokkal gazdagabb jól nevelt, szabadehnü emberekre nézve, mint
cautonok nagy része, 's azon elnynyel bir, hogy a' mveltebb csaaz
ládok nemcsak egy kis fvároskába vannak szorulva, hanem az egész
respublika területén elosztva, elszórva laknak 's itt ott a' völgyekben
látni csinos kastélyokat 's mezei lakokat is
mellyek a' szépet 's kényelmet ismer és méltányló gazdagabb családok tulajdonai. Szült Graubündten jeles tudósokat 's Írókat is, kik közöl p. o. dicséretesen ismeretes
Salfs költ. Hogy egyes családok mveltsége jobban át nem szivárgott
a nagyobb néptömegre, ennek oka az egymásba font apró respublikák
csodálatos alkotmíinyában feküdt, melly a' haladást hihetlenl gátolá.
faluk 's egyes személyek egymással ellenkez 's keresztül kasul szövdött eljogai, kiváltságai, külön törvényei legyzhetlen akadályt gördítettek a' fóldmivelés, állattenyésztés 's egyéb iparágak elé. Mióta azonban Graubündten 180o-ban a' schweiczi szövetségbe vétetett fel; mint
ennek 15-ik cantona, a' mveltség szemlátomást haladott. A' nagy franczia forr^-dalom által okozott felfordulás átmenetele után a' nép ismét
viszsza tért ugyan régi alkotmányának ügyetlen, de megszokott formáihoz,
visszaállította 25 Hochgerichtjét, három külön szövetségét
és önfelségét, miszerint a' községek elöljáróit választja, a' törvénj'javaslatokat
,

—

,

;

s

,

,

X

,

megersíti vagy elveti; az egyes kis szabad községeknek azon jogát, hogy
otthoni alkotmányukat kényszerint változtathassák
azonban 1820-ban
lényegesen javított alaptörvényt fogadott el melly legalább egy jobb
jövend lehetségét nem zárta ki. Jelenleg 60—70 taojból, az eíiyesHochgenchtek valasztottaibol allo nagytanács a' canton közigazgatási fhatósága, melly a' községek közti politikai perekben is utolsó folyamodásilag határoz, a* kormány tagjait választja, 's a' Hochgerichtek elébe terjesztend, és azok által helybehagyandó törvények, állami szerzdéseket
's kholddeli szövetségeket tervezi. 9 tagból áfló bizottmány gondoskodik a' fontosabb kormányügyekrl; 3 tagú kistanács vezeti a' közlgazgci:

,
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végreliajtás nuponkiut folyó ügyeit. A' polgári jogok gyakorlatára
képesít; a' hivatalviselésre is csak 21 év kivántatik. Cantoiii
lotörvényszék itél felebbvitel utján ollyan polgári perek felett, mellyektás

's

már 17 év

nek tárgya 1000 ftnyi érték; csekélyebb tárgyak felett a' Hochgerichtek által felállított törvényszékek Ítélhetnek
de a' mellyeknek szerkezetét a' nagytanácsnak helybe kell hagyni. A' fenmaradt hbéri tartozások
megválthatása, a' polgárok kiköltözési 's másutt raegtelepedhetési joga:
a' 90 egyházzal biró r. katholikusok, 's lo'2 egyházzal biró protestánsok
vallásszabadsága alkotmányilag van biztosítva. Mivel a' protestánsok a'
népességnek több mint két harmadát teszik, a' státushivataloknál 's b'zotmányoknál a' tagok két harmadrészének mindig evang, vallásunak kell
lenni. A' nép felségi hatalmának ezen önmaga által lett czélszerü korlátozása kevés évtized alatt a' legszerencsésb eredményeket szülte. Ehhez
járultak egyéb kedvez körülmények is. A' helv. szövetséghez csatlakozás megváltoztatá az elbb egészen isolált kis köztársasát*- sikamlós állását hatalraasb szomszédok irányában. A' századok óta küzd pártok kibékültek a' forradalom által okozott veszteségek és romok felett; a' ccntralisatio és eldarabolás pártjai vitáznak ugyan, de csak a' szellem békés
fegyvereivel; a' feudális jövedelemforrások l)edugultával nemesebb utakon, ipar, kereskedés, és javított fóldmívelés által kezdtek a' gazdagodásnak uj forrásokat nyitni. Bármilly korlátoltak is a' graubündteni democrata kormány eszközei, bármi csekély is a' fogyasztási adóból, vándnj!,
útpénzbl, posta- éa sóregáléból ered közjövedelem, a' n)i összesen alig
mei»y 260 ezer schweíczi í'rankra a' kis res])ublika méfris ))izonvsáí'ot
tesz
milly sokat eszközölhet kis ervel is önzéstelen, honfi érzelm k(tr)nányférfiak buzgalma. Az átmeneti kereskedés javára nagy és kényelmes országutak épültek a' Bernhürdin,Si}liigcnés Jnlier hegyeken keresztül a' völgyek közti öszszeköttetések avultak, st vasút is tcrvcztetiJN,
melly a' fUxtenseet a' Lckjo magniovcceí összekösse, 's mellynek létrehozására a' részvényes társaság, 72 millió Irankkal, 1845-l)en megalakult;
az erdségek jobb használása nagy haladást tett; Cli\n\ a' canton fvárosa, szépült 's bvült a' kereskíulés és ipjir befolyása által; elpéldául a'
többi községeknek; a' földmüvelés gyarapodott, a' népiskolák száma ult.
Két maoasb oktató intézet, e<>vik az evaiioelikusoké
másik a' katholikusoké
Cfun'híxn és Disenlisheu, szépen virágzik. C7^?/rban iparmükiállltás rendeztetett. A' törvényhozás mezején jelentékeny reformok
anr.ak nuuikában. Polgári törvénykönyv készül; egy 1843. törvény a' ftörs/íék eljárását határozá nu^g állam elleni bnökben. Halálos büntetés csak
7 szóval moudathatik ki 9 közöl. Egy 1831)-ki törvény az akkorig csak
szokásosan divatozott szabad sajtót biztosította. Ellenben az egyes községek eljogaiba ütköz p. o. a' közlegeltetés jogáuak megszorítására czélzó
törvényjavaslatok hajótörést szenvednek a' régihez ragaszkodó községek
makacsságán. Általában a' községek által korlátlanul gyakorlott törvényhozási vet nagyoji gátolja 's késlelteti a' törvényhozás fejldéséi.
1842. óta sok versenygés volt az iskolaügyben a' churi püs})<')kkcl, de a'
cantorii kormány erélyessége legyzte a' hierarchiai törekvéseket. Most
már nem külön confessionalis hatóságok, hanem cantoni nevelési tanács
intézi az oktatás 's nevelés ügyét, 's ez utóbbinak felállittatása óta szem,

:
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óta reformegyesület lépett életbe,
a' lialadás. Néhány é\
mellytöl igen sok hasznos inditvány ered. A' kormány tagjainak gyors
változása, és szilárd kormányrendszer hiánya okozza, hogy Graubündten
canton a' szövetségi ügyekben gyakran ingadozó politikát követ, 's azon
jelentségre nem emelkedett, melly helyzete- 's kiterjedésénél fogva e'
T.
cantont megilleti.
Gravell (Maxim. Kár. Frid. Vilm.) porosz titk. tanácsos, volt tagja a'
szül. 1781. Pomnémet parlamentnek 's a' német bir. kormánynak,
mernben. A' jogtanulmányokat Hallében végzé. Egy ideig szász kir.
szolgálatban volt. 1811-ben visszatért hazájába, porosz állami szolgálatba.
A' franczia liáboru kiütésekor a' porosz honvédsereg tábornokának segéde
volt egy ideig, de ezt csakhamar oda hagyá, 's kormányhivatalnok lett

mel látható

—

—

Merseburgban. Itteni súrlódásai folytán hivatalától felfüggesztetett ^s
magánéletet élt részint Merseburgban, részint jószágán Alsó-Lausitzban.
Ekkor két uradalom igazgatásáíy is vállalá magára, de a' hatóságokkal itt
is összezÖrrent.
1834. ismét állami szolgálatba lépett, de itt is, becsületének állitott megsértése miatt
csakhamar elbocsáttatását kére, mit
,

,

nyugdijjal együtt meg is nyert. Azóta Lübbenben élt a' tudományoknak
és családjának, mig 1848. Oderi-Frankfurt megválasztá képviseljének
a' német parlamentbe. A' nagy tudományú agg férfiú, ki itt a' conservativ
táborhoz csatlakozott, fontoskodó tudóssága 's praeceptorkodása miatt
sokszor lett nevetség tárgyává. Mindamellett, midn a' német ügyek már
bukásuk felé közeledtek, 1849. maj. 16. János német birod. kormányzó
az akkor alkotott ministeriumban az elnökséget 's a' belügyi tárczát
reá ruházá. Egész szónoklata, midn a' parlamentben magát bemutatá,
állott
„Ajánlom magamat !" A' parlament ugyanakkor nagy
szótöbbséggel el is határozá, miképen ezen ministerium iránt a' legcsekélyebb bizalommal sem viseltetik st annak kineveztetését a' parlamenten elkövetett sérelemnek nyilatkoztatá.
Idszakonként megjelent
iratai igen számosak
a' nevezetesbek
,,Wozn ist die Freimaurerei und
a-as ist í:on ihr zn haltén?" {1810.) ,,Der a7iirpJato7iische Sfaat" (1S12.) ;
,^Der Mensch, eine Untersnchung für gebildete Leser-' (1813.); „Bedarf
Preiissen einer ConstHution'^ (1816,)
„Die Lehre vom Besitze vnd von
der Verjahrung^' (ISIS.); „Das Wiedersehen nach dem Toc?e" (1819.)
^.Quellén des alig. deutsch. Staafsrechfes'^ i\S20.); .fieneraUheorie der
Vertragé" (1821.); „Die Grnndsteuer und die Kataster" (18t22.); „Prakfischer Commentat zur allgem. Gerichtsordtmng" (1825—31.)
„Der
Bürger" Í1S22.:}; „Der Begent" (1828.); ,,Dfr Werth der Mystik"(lSS2.);
„Die Geschichte meines Austritts aus dem Staatsdiensfe" (1837.); ,,Protestantismvs mid Kirchenglanbe" (1843).
a.
Gravenhorst (János Lajos Keresztély) porosz titk. udv. tanácsos,
természettudományok tanára 's az állattani múzeum igazgatója a' boroszlói
egyetemnél
szül. 1777. Braunschweigban. A' természettudományok
iránti kora hajlama arra birá, hogy a' jogtanulmányokL>t elhagyván, 1799.
"'a' hclmstadti egyetembl a' göttingaiba költözött
ott Bliimenbach,
Meyer Hoffmann Hempel 'stb. alatt a' természettörténetnek szentelé
magát. Tanulmányai bevégezte után, Parisban volt, ott ismeretséget
kötvén Cuvier, 01ivier,Latreille, 'stb. akkori franczia természettudósokkal.
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Grégoire.

Akkori tanulmányait tanúsítják ezen iratai „Coleoptera Microptera
Brunsicicensia'' (1802.) és „System der Natúr'' (1804). 1804. Göttingában levén magántanitó, irá: „l/í)wo^r«p^m ColeopterorumMicropterorum'^
1810. rendes tanár Ocleri(1806.); 1809. r.kivüli tanár lett ugyanott
Frankfurtban 's 1811. Boroszlóba tétetett át, hol gazdag állattani
gyjteményét bizonyos évidijért az egyetemnek engedvén által 1814., ez
által a' boroszlói nagy állattani kabinet alapját vetette meg. 1830. titk.
udv. tanácsos lett. Számos természettudományi iratai közt a' nevezetesbek ..Handbuch der Anorgagnosie-' (Leipz. 1815.); ,,Die anovganischen
Nattirhörper" (Bresl. ISíQ.) ,JchneumojioIógia Europaea" (3 k. Leipz.
:

;

:

;

—

k.
1829.); „Tergestina" (Bresl. 1831).
Grégoire (Henri), blois-i püspök Francziaországban, az els forradalom
idejében a' franczia alkotmányos papság feje. Szül. 1750. Luneville mellett.

1772. egy ,,A' költészet dicsérete" czimü irata által a' nancy-i akadémiától jutalmat nyert. A' hittanon kivül szorgalmasan tanulá a' történészetet, természet és népjogot is. Minden szép 's nagyért lángoló lelke 's
gondolkodó szelleme korán nyilatkozott. Késbb politikai életének
jelleme már az 1778. a' metz-i akadémia által koszorúzott, 's a' zsidóügyet tárgyazó pályairatában jelentkezék. Q.Essai sur la régénération
physf'que , morale et poUiiqiie des juifs/') 1789. a' lothringai papság
követe volt az egyetemes rendi gylésben, a' nép és emberiség érdekeiért

sorában foglalván kitn helyet. Mindjárt az ülés kezdetén itiditványozá a' papság és polgárság egyesülését 's a' versaillesi bálházbani
híres ülésben a' polgári követekkel együtt tévé le az esküt. Tagja volt
azon gyülekezetnek, mellybenl5 20kÖvet a' hretagne-i Idubbot alapitá,
mibl késbb az alkotmány barátainah, végre a' jakobinusolt társulata
lett. Itt határoztatott el, az udvar parancsainak ellene szegülni. Midn
jun. 23. a" király a' rendi gylést oda hagyá, G. egyike volt az elsknek,
kik a' korona szolgáinak tekintetbe nem vételével, a' gylést alkotmánytervezésre szóliták fel. Az aug. 4-ki elhatározó éjszakán, midn a' nemesi
kivivá a' polgárjogokat nemcsak a'
jogok és kiváltságok eltöröltettek
zsidók, hanem a' gyarmatokbani négerek és mulattok számára is, Blois
egyházmegye által alkotmányos püspökké választván, els volt a' papok

küzdk

—

,

a' miért a' hierarchia még halála után
iparkodék a' tömegek nyersesége ellen, azt
kívánván, hogy ellene rendes per indittassék. 1792. a' nemzeti conventbe
követül választatván, a' monarchiái alkotmány ledöntése 's köztársaság
is, kik ,,a'
alapítása mellett küzdött. 1792. nov. 12. azok között volt
nemzeti gylést képesnek nyilatkoztaták ítélni a' király felett, miután ez
csupán els szolgája a' statusnak." Azonban ugyanakkor a' halálos büntetés eltörlését is inditványozá. A' király elitéltetése alkalmával SavoyenVisszaben volt, 's annak „ii a iáira'' ítéltetését folytonosan ellenzé.
térvén Parisba a' közoktatási bizottmány tagjává választatott, 's a' mi ez
idben a' tudomány
mvészet és humanismus érdekében történt, az
nagyobb részt az mve vala. A' convent feloszlása után 1795-ben az
ötszázak tanácsába lépett 'ö brumiúio 18-ka után tagja lett a' törvényhozó
testületnek. 1797. nemzeti zsinatba hivá össze az alkotmányos püspököket,
hogy az alkotm. kath. egyházat újra helyreállítsa de ugyanekkor a'

között, ki
üldözé.

is

a'

polgári esküt letevé

XVL

;

Jjajost védeni

—

,

;

•'*

Greiz fejedelemség.

pápávali coiicorclatum alkotása ellen nyilatkozott. 'S midn ez mégis létre
pápa püspöki hivatala letételét parancsolá meg neki. G. engedelmeskedett, azonban értésére adá a' pápának „hogy a'' nép általi kinevez-

jütt, a'

:

pápára nézve hozzáférhetlen." 1801. a' császárság behozatala
ellen szavazott harmad magával, 's eg^^edül volt, ki a' nemzeti czimek
njrabehozatalát ellenzé. Tevékenysége Napóleon uralma alatt nagyon
korlátozva volt. Idejét az irodalomnak szentelé 's 1809. egy nagybecs
müvet ada ki ,,De la littérature des nrgres.^' Xapoleon kinevezé birod.
gróffá 'sa' becsületrend nagykeresztesévé. .Muines de Pori Boyal" czimü
nnmkája által elveszte a' császár kegyét. 1814. hiven elveihez, Xapoleon
letétele mellett szavazott
's a' Bourbonok visszatérése után azt kiváná,
hogy az nj király egy eleibe acland() alkotmányra föltétlenül megesküdjék.
A' senatus az elsietve alkotott alaptörvényt terjeszté a' király elé. „De la
ronslitution fron^aise de Van 1814'' czimü iratában mcgtámadá a' senatus
ezen lépését 's kimutatá az alaptörvény minden hiányait. ]\íidn a' senatus
ezen törvény folytán a' pairkamarába felvétetett, G. bár annak tagja
volt
ebbl kizáratott. Xapoleon visszntérte után mint az Institut
tagja, ismételve a' császárság felállítása ellen szavazott. A' Bourbonok
második restauratiója után elveszte az institutbani állását, czimeit 's
minden méltóságait. Visszavonult Auteuilbe Paris mellé, hol csupán a"
tudományoknak élt. 1819. a' követkamarába választatott követül. Az
uralkodó royalisták oda tudák vinni a' dolgot, hogy G. ,, hibás választás"
miatt kizáraték a' kamarából. Az ekkori viharos viták "s általában a'
ruyahsták és papságnak ellene zuditott megtámadásai alatt késbb is nagy
jcllemszilárdságot tanusitott. Folyvást dolgozók nagybecs tudományos
müvein 's nyugton halt meg 1831. máj. 28. Az érsek parancsára az
tetése

a'

:

:

—

,

megtagadá a' temetési szertartást, ugy hogy a' rendrség
közbejöttére egy másik egyházmegye papjai által kellé azt elvégeztetni.
Számos Íratni közül megemlitendk még .Jíisloire des sectes religieuses''
auteuli lelkész

:

Cl810.);,.De la trailé et resclarage des noirs et des blancs" ilSl.)
.,De Vinpuence dn chrisiianisme sur les jcmmes^- {\^2\.); .^Hisloirc dii
mariage des pnlres en Francé." (1S21.); ,.Essai hisloriqve sur la Uberté
de l'égltse gallirane- (\Sl^).l\)utoaí\k azonkiviü (Uirnol által jeles életirási^ adatokkal
kiadott ,,Mémoires-'-yA\ (18o9).
Krüger
Lásd
,.Heinrich Grégoire
Bischof von Blois und Haupt des costitutionellen
Clerusin Frankreich" (Lipcse 18:18).
k.
ííretz fejedeleniüié^' (Fürstcnthumj. egyike a' sok apró német államoknak. Területe 7
mfd, lakosa ;j3,000. Uralkodója a' Ueuss-hiizinxk
egyik ága (Reuss-Greiz); jelenleg XX. Henrik, szül. 1794.; uraik, kezdett
1836. trónörököse XXII. Henrik, szül. 1846.
Ezen kis ország nagyobb
része erds
a' lakossáír f foolalkozása baromtartás
fatenvésztés és
Kézmipar.
Alkotmánya monarchiái volt közös országrendekkel
1848. óta korszer változásokon ment keresztül. A' német államszövet-t'gben 16-ik rangon áll 's a' Plenumban 1 szavazattal bir.
Fvárosa
(fveiz, kellemes vidéken, a' fejér Elster foly(> partján
6,300 1., kik többnyire gyapjú és ])amutszövéssel foglalkozn;;:^. X\)lvános é})ületei között
feltnk a' fejedelmi ])alota szép ])arkjával. az 1841. góth Ízlésben éj)ült
városház, 's egy szabadon álló sziklahegyen épült régi vár, mellyben az
:
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Gretna-Green,

—

1848. végével a' Reuss-greizi és Keussfejedelemségeknek a' szász királyságba! beleolvasztás iránt folytak
k.
a' két kabinet között alkudozások.
Gretíia-Greoii.Ki nem hallotta liirétGretna-GreennekPGretna-Green
korunk Veniis-egyháza mcUynek szent csarnokához a' szüli ellenzés
által gátolt, házasságra kivánó félek teljes bizalommal sietnek. GretnaGreen ez okból egyik legismeretesb helye Európának, 's legfélebb azon
gyönge oldala van, hogy nincs minden országban. És épen mivel valósággal annyira cslllapitója nunden szerehni szenvedésnek, nem csuda,
hogy az angol regények 's éhítirásokban annyiszor elszokott jönni. Ezen
nagy szabad rév, melly az idylli világt(>l származik le egyenes vonalban,
berezegi paloták, és egyszer [)oloárházak eltt cgyiránt fontos. Mindamellett közönségesen zavart fogalmak vann.ak irjinta elterjedve 's legA'
többen bizonyos itt lakó kovácsot endcgetnek. A' dolog igy áll.
skót reformálok nem ismervén határt catholicismvis elleni gyülölségökben,
határozottan mindent el akartak rontani, mi arra emlékeztet, 's ekkép a'
házasságtól is elvettek minden vallási jellemet, 's elvetvén attól szentségi
formát, ej>yszerü szerzdési egyezségnek nyilvániták azt. Véres vallási
küzdelmek után, Anglia Scotiával egyesülvén, a' skót calvinismus elveinek
elfogadása Ion kikötve, 's ekkép a' skót házasságok Angliában is törvén3'eseknek ismertettek. Skotiában pedig (tehát nemcsak Gretna-Greenben)
a' házasságra mai napig sem szükséges több, mint a' férfinak két tanú
eltt azt nyilvánitani, hogy ez az
neje. Komolyan vagy tréfásan, józanon
vagy részegen, a' szülk megegyezésével avagy a' nélkül történik ez,
mindegy a' házasság meg van kötve ha a' hölgy a' nyilatkozathoz
ragaszkodik. ICkkép Skotia a' könny házasságok szabad mezeje levén,
minden rangú és sorsú házasulandó felek siettek oda. Angliában a' csábitások, lányrablááok nagy divatban vannak. Nem maradhatott tehát el az
ipar sem, 's az angolok használatára saját hely rendeztetett skót földön.
Gretna-Green az angol határhoz legközelebb es skót föld, erre a' legalkalmasabb volt. Nem Gretna-Green vagy épen bizonyos kovács kiváltsága tehát az ismert könny házasitási mód, hanem egyszeren a' skót
fold elnye. Gretna Dumfries grófság délkeleti részében fekszik, Skótia
els egyházában az angol hatílr mellett. Cumherland angol határszéli
gr()fság a' kis Sark folyam által van Dumfriestl elfálasztva. Old Gretna
Sprinypeld és Gretna-Green. Springfield az
mellett két falu fekszik
utósó angol város. Carlishez közelebb es hely levén, az utóbbi idkben
sok vendéget elnyert a' hires Gretna- Greentl. Darabig azonban csak
Gretna-Green volt ismerve. Gretna-Green több mint hetven, Springfield
pedig ötven éve, hogy szerelmi egyházzá lett. Sir William Maxwell alapitá
Springfieldet Gretna-Green példájára 1791-ben. Gretna-Greenben ezen
ipart egy igen közönséges ember alapitá. Ez ember Joseph Paisley
dohánykeresked és nem kovács volt, mint az elterjedt hagyomány gyanittatni látszik. Paisley reggeltl estig mindig részeg szokott lenni, 's
ezen lelkesült állapotban szokott házasságokat kötni. Egy fogadós és
lovász voltak közönségesen tanuk, 's néha a' helybeli varga és kovács is.
Pasley az nngol egyház szcrtr.rtásait és szokott imáit is használni kezdte,
a' gyöngéd felek megnyugtatására, kik nem igen voltak hnjl.iridók a' skót
országi hatóáágok székelnek.
schleizi
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házasságok száraz voltában hinni. De azokra tuUij donkép semmi szükség
nincs. Paisley 1814-ben halt meg. Most unokája, egynbirja a' házassági
intézetet, melly azonban semmi kirekeszt jognak, semmi kiváltságnak,
hanem csak hirnek van birtokában, 's hirénél fogva van folyvást legtöbb
látogatója. Azonban több versenyz intézet is van, 's a' postakocsisok,
tetszésök szerint válogatnak, hová vigyék a' vendégeket. A' GretnaGreenben történ házasságok száma éven kint mintegy három ezerre
megy. A' házassági költség mindenkinek erszényéhez v^n alkalmazva,
negyvenig változik. Kezdetben igyekeztek ellene
's fél font sterlingtl
perelni, de a' Pa25/e?/-liázasságkötései olly törvényeseknak és felbonthatatlanoknak nyilvánittattak, mintha a' canterburgi érsek eskettete volna
össze a' feleket. A' skót egyházi gylés is kisérletet tn ezen házasságok
ellen 1826-ban, de valameddig a' házasság iránti törvények nem érintetnek, maga Gretna-Green sértlietetlen. 1847-ben bili volt ellene a' parlamentben.
X.
Grey (Charles, Viscount Howick, gróf) angol minister, szül. 1764-ben
Northumberlandben
nemes családból. Már 1786-ban, tehát, 22 éves
korában jelent meg a' parlamentben mint Northnmberland grófság képa' whig-párthoz
viselje. Az si családok iva dekáinak szokása ellenére
csatlakozók
mellynek élén akkor Fox állott. Csakhamar egyikévé Ion
ezen párt legerélyesb elharczosainak
1792-ben Lauderdale lord,
's
Sheridan's más elvrokonaival együtt ü\,Népba}'átok egyesületét" alapitá,
mellynek nevében már 1793-ban dolgozá ki 's terjeszté el a' parlament
reformját illet folyamodványát. A' mit akkor kért, csak 38 évvel késbb
(1832) láthatta teljesedésbe menni. Reformjavaslata mind 1793-ban, mind
késbb 1796. és 1800. vissza ln vetve. A' nép ezen részvétlensége 's
mellzése saját érdekeinek, kedvét szegé a' népbarátoknak is a'küzdtéren.
Pitt politikájának mindenben ellene levén, 1794-ben nyiltan tiltakozott
Angliának francziaországbani fegyveres interventiója ellen; 1800-ban
Irlandnak anoliávali eo-vesülését ellenzé mivel azt a' katholikusok emanleghathatósb eszköznek tárta a'
cipatiója nélkül akarák létesiteni
mit
kedélyek csillapítására. A' Pitt halála utáni whig-ministeriumban. G. mint
az admiralitás els lordja ülést nyert a' kabinetben. Ugyanekkor Fox is
meghalván, ennek helyébe a' külügyek tcárczájdval bizatott meg. Az
1807-ben, a' Test- és Corporations-acta megszüntetése tárgyában tett
javaslata szakadást okozván a' parlamentben, maga után voná a' ministeriuni feloszlatását is. Atyja életében lord Howick czimet viselvén, annak
halálával mint gróf Grey a' pairkamarába lépett. A' ki'sáltságosokkali
ezen egyesülése hatással volt nézeteinek megváltozására. A' ki eddigi
minden dicsségét a' nép ügye védelmének köszönhetc, most ettl mindinkább eltávozók. A' király gyógyithatlan elmebetegsége miatt 1811-ben
regensül kinevezett Walesi berezegnek két izbeni ajánlatait a' ministeriumba lépés iránt föltétlenül elfogadni nem akarván, 's igy mind az
önmagára hagyatva érezte
udvar > mind a' nép által mellztetvén
magát. Demegmutatá, hogy egyik párt támogatására sincs szüksége.
1815-ben újra az idegen hatalmaknak a' fi:inczia belügyekbei avatkozása
ellen szólván nemes melegséggel és szerencsés szónoklattal, olly szabadmelly számtalan elieiiséget szerze neki a' torvelmüséget tanusitott
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táborban. 1816-ban különös szenvedéllyel ellenzé az idegen törvény meg's a' Habeas-corpus-acta megszüntetését.
A' királyné perében
épen olly melegséggel, mint mérséklettel foga ennek pártját. Canning
ministeriumától azonban csupán büszkeségbl voná meg támogatását 's
végre olly szenvedélyes ellenzéket képezett, melly sem korábbi hatásával,
sem jellemével nem volt öszhangzásban. A' gabonatörvények megszüntetése fölötti vitában az aristokratiai szabadalmak épségben tartása mellett szónoklott, azonban a' kellemetlen benyomást, mit ezen pillanatnyi
apostasiája okozott, eltörlé fényes szónoklata, mellyel a' katholikusok
ügyét védelmezé. G. számára volt fentartva, még egy fontos és Anglia
politikájában korszakot képez rendszabályt liozni létre élete végszakában, raellyért már erteljes férfi korában küzdött. Ez a' parlamenti reform.
1830 elején hozá sznyegre loi^d Russell de siker nélkül. IV. Vilmos
király, ki mindjárt trónralépésekor élénk részvéttel volt e' kérdés iránt,
1830. nov. 16. Greyt állitá egy whigekbl alakult ministerium élére. G.
a' parlamenti reform elterjesztésével kezdé meg kormányzását, 's azt az
és tiszttársai egész erélyét és szónoki tehetségét igénybe vett hosszú,
makacs küzdés után 1832-ki júniusban végre keresztül vivé. A' reformbili elfogadása után azonban csak növekvének a' kabinet nehézségei,
miután a' néppártnak reformok iránti igényei is kiterjeszkedének. A' régi
whigek képviselje, Grey, ez által ingadozó állásba jött. Az irlandi tizedbili tárgyalása alatt az u. n. coercionbillt hozá a' parlament sznyegére,
mellynek czélja, Irland megnyugtatása vala, hol a' repealmozgaJmak
fenyeget alakot kezdenek viselni. Ers harcz után ugyan k<)resztüi vivé
azonban ez által a' kabinet szabadelm tagjainak
az alsóházban 1833
's midn a' radikálok is ellene nyilatkozának,
visszalépését is eszközlé
1834. juh 9. letevé hivatalát. Ministeri mködése alatt a' parlamenti
reformon kivül keresztülvitt javaslatai még a' rabszolgaság megszüntetése kárpótlás mellett, a' keletindiai kereskedés szabályozása, az igazságszolgáltatás javitása, a' máskép hivk jogainak tágítása, 'stb. A' iáilpolitikában a' ncm-interventio elvét állitá fel 's a' portugál és spanyol
királynk elismertetését, valamint 1834. aprilben a' négyes-szövetség
(Qiiadrupel-Allianz) megalakulását is létrehozá. 0. Franc:iiaorsz, III. k.
341. 1.). Az utána következett Melbourne-immatov'nimtól nem voná meg
pártolását. 1836 óta az agg státusférfiu félrevonult a' politikai csatatérrl
's 1848. jul. 17. meghalt Howick-Hall mezei lakában Northumberlandben.
1794, óta lord Ponsonby leányát' birá nül 's 13 gyermeket hagyott
Legidsb fia, Grey Henry gróf, szül. 1802. elébb mint northumhátra.
berlandi képvisel lépett a' parlamentbe, késbb mint hadügyi státustitkár
a' Melbourne-mínisteríumbn, 's midn szabadelm nézetei a' kabinetéivel
ellenkezésbejövének 1839. augustusban letevé hivatalát. 1845. azonban
a.
ismét a' kabinetbe lépett mint gyarmati státustitkár.
Gribojedow, orosz statustanácsos, költ és diplomata, szül. 1789.
körül. Korán az orosz hadseregbe állott, majd a' külügyek ministeriumában nyert alkalmazást. Innen Ázsiába tétetett által. Vígjátékokat már
eddig is többeket irt, a' legjelesebbet azonban ekkor irá Ázsiában ,,Egy
mivelf ember kinjai'' czira alatt, mellyben szellemdúsan *s csíps élczczel
oötorozá az orosz félmiveltek ferdeségeit, melly azonban nyomtatásban
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's a' vszinpadon csak a' szerz halála után, 's a' császár különös engedelme
folytán csak 1832. jelenhetett meg. Ez még most is egyike a' legjobb

orosz vígjátékoknak. Az 1825. dec."l4-i összeesküvés gyanújával illettetek G. is, azonban ezen gyanútól személyesen tisztitá ki magát Pétervárott. 1828. Persiával kötött turkmantschai béke után mint orosz követ

Teheránba küldetett. Persiában nem voltak lecsillapodva a' kedélyek a'
törökökkeli czimboraság
az oroszok elleni demonstratiók napi renden
voltak. G. ugy liivé
hogy engedékenység által csak növelné az ellene
;

,

,

zúduló elemeket. Hozzájárult az elviselhetlen orosz hadiadó, az orosz
hivatalnokok, G. szolgáinak elbizakodott, bántó viselete. A' persák gylölete tetté érleldött. G. 1829-ben egy az oroszok kezére került Erivan
tartománybeli örménynek 's két, az oroszok által alattvalóknak tekintett,
georgiai rabszolgannek kiadatását megtagadá. Az ezeket követel néptömeg közül G. kozákjai 6 embert leöltek. A' persa papok
molláhk
a' megölettek bosszújára tüzelvén a' népet, ez Teherán minden részérl
dühödten rontott el ostrommal bevevé az orosz követ házát, a' véd
kozákokat lekonczolá, 's Gribojedowot, 's kivüle egy német orvost, egy
tolmácsot 's a' kiséret 15 emberéi leöldösé. Holt teteme a' tiflisi zárdában
temettetett el 1829.jul.29. Anyja 's özvegye dus nyugdijakat nyertek.— k.
Grillparzer (Ferencz) német drámakölt szül. Bécsben 1790. jan.
15-én. Elébb fogalmazó gyakornok volt az udvari kamaránál, késbb a'
császárné magántitkára, végre kamarai levéltárigazgató. ]Mint drámakölt
hírét ,,Die Ahnfran'' (O suny a) cz'mm drámájával alapitá meg 1816.,melly

—

—

;

Werner és Miilliier által kezdeményezett iskolához tartozik. Ez iskolának alapja mysticismus, világ nézete íatum, költészete beteges érzelgés.
Gr. bár eleinte e' darabját szép lyrai nyelve és néhány idegrázó jelenetei
miatt nagy tetszéssel fogadták, öntudatlan sietteté ez iskola bukását az
által, hogy eldeit túlozván, a' drámát majd nem rémes dajkamesévé aljasitá. Második nüive Sappfto 1818., mcUyrl Lord Byron is
noha csak
olasz forditásból ismerte — méltányiattal emlékezik, sokkal emelkedettebb, müvésziebb. Itt , ugy látszik, a' görög és keresztyén drámai költészet összeegyeztetését czélozta, mi azonban, épen mint másoknak, neki
sem sikerült. Ez igen természetes. A' vallás és társadalom most egészen
más alapokon nyugszik, mint régen 's ez -- kivált a' drámai költészetre
mindig elhatározó befolyású. Mindemellett ez legjobb müve és sok
költi becscsel bír. „Das goldne Viiess'' czimü drámai költeményei 1822.
keveset érnek, sokkal többet ,,Kömg Ottokár s Glilck und Ende". Ujabb
miivei 1830
1850. ,,E?n tréner Diener seincs Hcrrn ;
Wehe dem der
íiigt ;
Melusina ;
Des Meeres und der Liehe Wetlcn ;
Der Traum
ein Lehen^-, nem sok haladásra mutatnak 's közülök leginkább az utolsó
nyert nagyobb tetszést. Ezeken kivül még két meg nem jelent müvérl
))eszélnek
HcnmibaJ, II. Bitdolf, mellyek közül e' második csak halála
után fogna megjelenni. Irt lyrai költeményeket is de sem ezek, sem
drámái nem értek összes kiadást. Általában Gr. minden hibái mellett a'
jelesebb német drámaírók közé tartozik. Igen méltánylandó benne az
egyszerség, plasticítas, és a' szép nyelv, bár a' lyrai áradozást méltán
vetik szemére. Magyar fordításban két müve jelent meg : sanya,
Sappho.
Gy.
a'
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Griiiiiii testvérek. Németország ujabb irodalom-fejldési korszakában
nagy tekintély név. /. G. Jakab (Lajos Károly), tagja a' berlini tudományos akadémiának, germán régiségbuvár szül. 1785. Hanauban.
,

Egyszer

Vilmos testvérével együtt a' kasszeli
lyceumban tanult. 1802. a' marburgi egyetemet látogatá meg. Mint azeltt,
ugy most is igen szegényes körülmények között volt kénytelen bevégezni
jogi tanpályáját. De épen ez szolgált egyik fö()sztöneül a' szorgalom- 's
munkásságra ez vezeté már korán önállóságra. Tanítói közül legnagyobb
befolyással volt szelleme irányára Savignij jogtörténettanár, kit 1804.
párisi tudományos útjában is követett, \s ki ,.a' római jog történetét"
tárgyazó nagy munkája élbeszédében is dicsérettel emliti Cx. segédszolgálatát. Parisból 1805. Kasselbe költözött, 's nagy ügygyei bajjal sikerült
egy csekély hivatali állomást nyerhetnie a' hesseni kormány hadügyi
osztályában. De 1806. már oda hagyá a' szellemöl poros hivatalszobákat.
Hajlamainak megfelelbb alkalmazást keresve egy évnél tovább maradt
hivatal nélkül. Ez alatt MuUer János által a' westfáliai király akkori
kabinettitkárának ajánltatva, 1808. ezen király kinevezé könyvtárnokának
's 1809. azonfelül auditornak a' statustanácsba.
Szünidejét az ó-német
költészet és nyelv tanulmányozására forditá. Az akkoriban hatalmasan
terjed franczia uralom nagy mértékben ébreszté fel a' német nép nemzetiséíri érzelmeit. G.-ben már réoebben ébredtek fel e'váoyak történeti
búvárkodás volt már régóta kedvencz foglalkozása. Ezt tanusiták els
müvei: ,,Über dcti aJtdeutschen Meistevgcsang^' (1811.); „Kinder- und
Hauítmcihrcheu'' (1812). (Ez utóbbi nagy ügyeimet gerjesztett munka II.
kötete 1815., 's a' lll-ik 1822. jelent nieg) „AUdenfschc Walder''
15
(1813
16) ,,í)f/5 Lird von Hildcbrand und tladuhrand itnd das
Weissenhrunner GeheV- {\>^12^. ICzen muid<ái
miknek nagyobb részét
Vilmos öcscsével együtt dolgozá, a'legáltalánosb elismerésben részesültek,
holland, angol nyelvre fordíttattak 'stb.
IMiután a' franczia hadjáratok
alatt hesseni szolgálatban több kisebb diplomatikai kiküldetésben vett
volna részt, 1814. G. Parisban tagja volt azon bizottmánynak, melly az
oda hurczolt idegen irodalmi kincseket kö\etolé vissza. A' bécsi congressus
alkalmával 1814. octobertl 1815. júniusig Bécsben tartózkodott. Ekkor
kezde a' szláv nyelvekkel megismerkedni. Ezen 's a' késbb folytatott
tanulmányok gyümölcse volt ezen munkája ,,íl ///>• Slephanowitsch kleinc
sertische Grammafik" (1824). 1816. ismét Parisban volt a' porosz kormány megbízásából több porosz kézirat visszakövetelése tárgyában.
Ekkor történt a' késbbi idre nézve fontos meí>'ismerkedése Eichhorn
(1. ezt) késbbi porosz közoktatási ministerrel. Azon állomást, mire jutni
régóta óhajtott, 1816. nyeré el, midn a' kasseli könyvtár másodreül
neveztetett ki, hol Vilmos öcscse mint titkár már agy évvel eltte kezdé
meg mködését. Már azeltt, 1815. adá ki következ munkáit Irmen^
sfrasse und Irmensaiile ; Silra de romances riejos ; Der arme Heinrich
von Artniann von der Aue ; Lieder der altén Edda/' A' kasseli könyvtárnáli alkalmaztatása után adá ki testvérével együtt ,, Deutsche Sagen
(1817
18.) és Irische Elfenniahrchen'' (1826.) czimü munkáit. Ezen
korba esik G. két legfontosb 's a' német régiségtanban korszakot képez
müveinek kiadatása is, t. i. ,,rne deutsche örflw?//íf/7?*A'"'(3 köt. 1818 'stb,);
házi nevelés után 1798.
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,,Deutsche Rechtsalterthümer^^ (1828) ; ezekhez járult „Dentsche Mythomindolly müvek, mik nagy következményekkel birtak
logie" (1835.)
már eddig is a' germán tudományokban. A' kasseli könyvtárnoki csekély
fizetés állomás sok kellemetlenséggel járt. A' két testvér tudományos
törekvései közelismerést nyertek messze tartományokban, de otthonn nem
szándékosan mellztettek az elléptetétaláltak kell méltánylásra.
seknél. A' külméltánylat nem maradt következmény nélkül. 1829. a' két
G. testvér Göttingába nyert meghívást Jakab rendes tanárrá 's könyvtári els rré, Vilmos másodrré lett. Itt, a' historismus régi földén, fejlettki valódilag G. tevékenysége 's tudományossága tömegszerüen lépett
napvilágra. Buzditólag hatott rá olly férfiakkali társalkodása, mink
voltak : Albrecht, Dahlmafin, Germnus, MüUer Ottfried 'stb. Alig 7 évig
müködék G. ez állomáson, mi alatt fentemiitett nagyobb müvei bevégzésén dolgozott. Vilmos angol király halála 's a' hannoveri királyságnak
ez által támadt önállósága fontos következmény volt a' göttingai egyetemre 's magára Grimmre is. A' kormány politikai rendszere bizalmatlansággal viseltetett a' tudomány iránt. A' közbejött események folytán G.,
testvérével együtt aláirá a' göttingai 7 tanár protestatióját (lásd Hano1837-dik végével hivatalától elmozdittatván 's számzetvén,
verj.
Vilmossal együtt Kasselbe költözött. Itt vártak több évig hiába hivatásuknak megfelel alkalmaztatásra, csaknem kizárólag honfitársaik bkezségére támaszkodva 's az irodalmat folytonosan kisebb nagyobb müvekkel
gazdagítva. Ekkor hirdették egy kimerít nagy német szótár megjelenését,
melly roppant nemzeti vállalat valódi öríimmel tölte el Németországot.
Végre rajok is jobb napok virradtak. Az 1840-i porosz kormány változás
Berlinben uj politikai elveket hozott a' trónra. IV. Frid. Vilmos király,
maga is a' történeti iskola növendéke, az ó-német szellem és elvek hódolója, barátja 's védje a' tudományoknak 's kegyelje a' mvészetnek,
örömest látá maga körül a' német szellem képviselit csoportosulva. Ide
hivatának tehát több más férfiakkal együtt (kik között volt Hassenpflug
kineveztetvén a' tudományos
is (1. ezt), G. sógora) a' Grimm testvérek
akadémia tagjainak 's félruháztatván azon joggal, felolvasásokat tarthatni
az egyetemben. Ezeket 1841. kezdé meg G. Jakab a' német jog régiségeirl. A' terem zsúfolva telt meg hallgatóival. Végre tehát csendes révmelly a' históriai iskoláhozi
partra ért a' tudós férfiú. Népszersége
újra fölemelkedék
feltétlen ragaszkodása miatt némileg megcsökkent
midn az 184G. és ál -ki germanisla-gyiúésekhen
a' késbbi években,
(1. ezeket) Jakab két izben vivé az elnökséget. 1848. a' német parlamentnek is volt egy ideig tagja, de csakhamar odahagyá. Küls megtiszteltetésekben bven részesült. Több tudom, társulatok tagja Paris, Amsterdam,
azonkívül volt bölcséFrankfurt, Leyden, Berlin, Kopenhágában 'stb.
szeti 's jogi tudori koszorúja Marburg, Berlin 's Boroszlóból. Emiitett
iratain kivül megemlitcnd még ,,Sammlun(j deutscher Weisthümer^'
11. G. Vilmos (Károly), a' berlini akadémia
(3 köt. 1840— 42. 'stb).
Jakab bátyjával
tagja, az elbbinek testvére, szül. 1786. Hanauban
hasonló nevelés- és oktatásban részesült, 's általában egész életének minden
jó 's rósz fordulataiban osztozott. Együtt dolgoztak 's keresményük gyümölcseit közösen élvezek. Miként Kastor és Pollux, clválhatlanok valának.
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Grisette. Gros.

—

1829.
Beteges testi állapota sok ideig akadályozd munkásságában. 1814
Kasselben könyvtári titkár volt, 1830. Göttingában könyvtári másodr
lett. Elete késbbi szakának eseményei teljesen egyezk Jakab bátyjáéival.
Mint ez, ugy is számos európai akadémia és tud. társulat tagjává ln. Azon
munkáin kivül, miket bátyjával közösen dolgozott saját müvei „Altdanische Heldenlieder, Báliadén und 3Icihrchen" (1811.); „Über deutscke
Runen'' (1S21.); „Zur Literatur der Runeti'' (IS2S.) „Grave Ruodolf
(1S2S.) „Bruchstücke aus einem Gedichte von Assudin'' (1829.); „Dzö
antiquissimi carminis
deutsche Heldensage'' (1S29.); „De Hildebrandi
teutonici fragmento" (1830.) „Sprüche Freidanks." Ö is egész lélekkel
a' középkor tanulmányainak szenteié magát. ,,A' középkort tanulmányozni,
bogy a' jelenkorban ismét érvényre emeltessék, csak a' legkorlátoltabb
elmének lehet czélja de más részrl hasonló tompultságára mutat a'
léleknek, ha gátolni akarjuk a' befolyást, melylyel annak a' jelenkor irányainak megértésére 's kell vezetésére szükségképen bírnia kell.** Ez
volt G. irányeszméje e' tárgyban.
111. G. Lajos (Emil) tanár a' kasseli
festészakademiánál, testvére a' két elbbinek, szül. 1790. Hanauban.
1808. Münchenbe ment, ott 5 évig látogatván az akadémiát. Az 1813-ki
szabadságháboruban mint tiszt vett részt egy önkénytes csapatban. 181G.
ismét Münchenbe tért. 181 7. Olaszországot látogatá me^; onnan Kasselbe
költözött, hol 1832. a' festészakademia tanárává neveztetett ki. Mvészete
müvei els helyre emelek
különösen a' vésészet (Radirung), melly
a' jelenkor e* tárgyú mvészei sorában. Vannak azonkívül jeles olajfest:

,

;

;

,

;

;

—

nem

ményei

is.

—

a.

Grisette. így neveztetik egy egész osztálya az alsóbb rend párisi
leányoknak, kik leginkább varrónk, divatáriisnk segédei 'stb., 's ntlen
férfiakkal, különösen diákokkal, múlékony, de szoros szerelmi viszonyban
tiszta, csinos öltözködés, választott
élnek. Jellemök dicséretes vonásai
barátjaik iránti hség és gondos figyelem, gyakran áldozatokkal egybe's általában kellemök és
kötött szorgos elintézése azok házi ügyeinek
csapongó, játszi kedélyök. A' viszonyt épen olly könnyen 's gond nélkül
bontják fel mint kötötték; ha szerelmök tárgya elhagyja ket, mással
kötnek szövetséget, ki iránt, mig a' körülmények engedik, hasonló hséggel viseltetnek. Néha megtörténik hogy a' könnyelm viszony komollyá
válik, 's a' grisette, mi nem ritka eset h, házias és hálás feleségévé lesz
kedvesének. Legtöbbször azonban fokról fokra mindig alább sülyednek
's nyomor és aljasságban végzdnek. Leghbb 's legérdekesb rajzait a'
b.
párisi grisetteknek olvashatni Paul de Kock íranczia regényeiben.
:

,

,

,

,

—

Gröbeii

Baden.
Gros (Antoine Jean
/.

báró) egyike Francziaország legjelesb történeti
1771. Toulouseban. Dávid iskolájában tanult. Olaszországban volt, midn a' frauczia hadak oda beüténck. Bonaparte tábornoknak az által ajánlá magát, hogy
lefesté, mint az arcolei csata hsét.
A' kép megnyervén Bonaparte tetszését; ez Grost azon bizottmány tag-

festészeinek

,

,

szül.

t

jául nevezé ki , melly Francziaország számára olasz mdarabok kiválasztásával volt megbízva. 1802-ben Milano számára az els consul képét
festé, a'

mint lóháton

emelé, az
ij k

hm.

a'

ül.

A' mi

a'

történeti festészet mestereinek rangjára

jassai pestiseket ábrázolj

Tár. IV.

köt.

'ö

1801-bcn

kiállitott
i>

képe

volt.
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1806-ban készlté az abukiri csatát; 1808-ban Bonapartét a' csatamezn;
1810-ben Madrid ostromát 'stb. A' restauratio alatt sokat festett az
udvar számára. Arczképei kitnk illyenek Napóleoné, Lasalle tábornoké, a' westfáliai királyé, XVIII. Lajosé, X.Károlyé, 'stb. A' pantheonfesté a' kupfödelet a' franczia királyok képeivel. Tagja volt a'
ban
szépmüv. akadémiának, az Institutnek, a' becsületrend lovagja, 's
Károly által bárói rangra emeltetett. 1835-ben öngyilkosság által
múlt ki Parisban.
a.
Gl'ossiiiaiin (Gusztáv Fridr. Vilm.) német színész és drámairó szül.
,

:

,

X

—

,

Berlinben 1744. Németország több városaiban mködött az akkori idkhez képest jeles szinésztársaságával. Az 1789-diki franczia forradalom
eszméi magukkal ragadák
is
ugy bogy 1795-ben perbe fogatván, hat
hónapi fogságra Ítéltetett. Vígjátékai, különösen ,,Nicht mehr als sechs
Schüssehi", ,,Die EhestandsJiandidateu", 'stb. a' magok idejében nagy
k.
tetszésben részesültek. Meghjdt 1796-ban.
Grotefeiul (Fridr. Aug.), a' göttingai gymnasíumban volt tanár, szül.
1798. meghalt 1836. Irodalmi munkássága kizárólag latin iskolakönyvek
készítésére terjedt ki, mellyek e' téren kétségkívül a'legjelesb dolgozatok
közé tartoznak. Hlyének
.,Ausfiihrliche Grammatik der lateinischen
Sprache" (3 köt. 1829—32); „Lateinisches Elementarhuch'' (1836.) 'stb.
II. G. György Fridrik, jeles német nyelvész, szül. 1775. Tanító volt
Majnái-Frankfurtban 's Hannoverben. Nyelvészeti búvárkodásai a' híres
franczia nyelvész, Silvestre de Sacy által is méltánylásra találtak. Iratai
,,De pasigraphia sive scriptura unirersaW (1799.); ,,Neue Beitrage zur
Erlaiiternny der persepolitan. Keihchrifl" (1837.)
,,Neve Beitrage
zur Erltíut. der habylomschen líeilschrift'- (1840.) ,,Rudí?)ie?ita linguae
umhricae ex inscriptíonibus antiquis enodata'^ (1835 38.) ,,Rudimenía
linguae oscae^' (1839.); „Zuv Geographie und Geschichte von Alfitalien"
'stb. Azonkívül vannak több latin és német nyelvtani mvei. O alapitá
1817. a' német nyelvmivel tudós egyletet Frankfurtban, mellynek valamint több más német tudós egyletnek, st a' londoni ázsiai társulatnak 's
a.
a' római régiségtani intézetnek is tagja volt.
Groiicíiy (Emánuel, marquís) marsai és Francziaország paírje, szül.
1766. Parisban a' franczia forradalom kitörésekor kapitány volt a' kir.
testrseregnél; alkotmányos hajlamainál fogva azonban ez állomást elhagyá
's a' lovassághoz állott. 1792.a'Condé dragonyos ezred ezredese 's 1793.
az alpesi hadseregnél dandár-tábornok volt. 1794, mint nemesnek le kellé
mondania rangjáról, 's ekkor mint közvitéz állott be a' nemzetrségbe.
A' nemzet ügye körüli buzgalma csakhamar elbbi polczára emelé. Már
1795. ismét a' Hoche tábornok alatti hadseregben volt osztályparancsnok
ugyanakkor Joubert alatt az olasz hadsereg egy osztályát vezénylé, szervezé a' piemontí ideiglenes kormányt, majd védelmezé ezt az osztrák és
orosz sereg ellen 's 1798. jun. 14. Aiessandria mellett megveré Bellegardc
tábornokot. A' Növi melletti csatában nehéz sebet kapott 's elfogatott, de
(íáakhamar ismét kiadatok. 1800. Moreau által a' rajnai sereghez hivatok,
hol különösen Hohenlinden mellett tüntette ki magát. A' lunevíllei béke
után lovassági ffelügyel lett, de Moreau iránt ennek perében tanúsított
részvéte miatt Napóleon kegyét vesztvén, el nem mozdittatott. A' Porosz-

t

,

:

—

;

:

—

:

;

;

—

;

—

;

;
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ország elleni hadjáratban kitnt Zehdenik és Lübeck 's késbb Eylau és
Friedland mellett ezután Spanyolországba küldetett, majd pedig Olaszországba Evgén berezeg seregébe. Wagramnál szerzett érdemei folytán
Napóleon kinevezé a' vadászok fezredesévé 's birodalmi nagytisztté
az 1812-ki hadjáratban három lovastest 's több gyalogosztály parancsnokságát bizván reá. Szokott vitézséggel harczolt aug. 14. Krasnoi,
Smolensk 's késbb Moskwa mellett, hol fiával együtt megsebesült. A'
visszavonulás alatt neki adá át Napóleon az önbiztosságára tisztekbl
alakitott ,,bataillon sacré'' vezényletét. 1813. lYa/Jo/eo/^tól nem nyerhetvén
el egy hadtest parancsnokságát
csak midn a' szövetségesek már Francziaországba trének, vévé át a' lovasság vezényletét, melylyel 1814. febr.
12. a' larothiére-i csata után a' hadsereg Saon felé visszavonulását fedezé
's 14-kén Kleist tábornokot Vauchamps
meUett hátrálásra kényszerité.
Craon mellett mart. 7. nehéz sebet kapott. A' restauratio alatt vonakodván, rangját letenni, számzetett 's csak 1815. januárban lehetett visszatérnie. Napóleon visszajövetele után határozottan ennek pártjához állott,
marsallá neveztetett 's az alpesi sereg parancsnokságát vévé át. A' nagy
sereghez tétetvén által, a' lovasság fparancsnokságát nyeré el, 's a'
ligny-i csata után 1815. jun. 16. a' Blücker porosz seregét kell vala
üldözbe vennie 34,000 emberrel 's 100 ágyúval. Szemére vetették, hogy
a' Waterlooi csata szerencsétlen kimenetele az
hibája volt, miután nem
vévé észre, hogy 3 porosz hadtest a' Waterlooi vonal felé nyomul, Napoleon-t
hátban 's oldalt megtámadandó, mig Thielemann egyedül 15,000 emberrel
állott Wav/re mellett. Igaz ugyan, hogy G. hallá a' Waterloo felli ágyudörejt 's felszólittaték tábornokaitól , ezen irányban nyomulni elre
azonban ugy hivé, hogy a' császár 17-érli parancsaihoz kell magát
alkalmaznia. Csak jun. 18. esti 7 órakor nyert Napóleontól utasítást, a'
sereg jobb szárnyához közeledni, 's ennélfogva Sart-á-Valain mellett
Thielemann ellenében megtartá állomását, mig 19-én d. u. 4 órakora'
császártól visszavonulásra nyert parancsot. A' nagy sereg sorsáróli
bizonytalanságban folyvást harczolva vonult vissza Namur felé. Rethel
mellett meghallván a' császár lemondása hirét
//. Napóleont kiáltá ki
császárnak ; az elszórt csapatokat összeszedé 's az ideiglenes kormány
által a' nagy sereg minden testeinek
fparancsnokává neveztetvén,
Davoust parancsnoksága alatt 45,000 emberével szerencsésen Paris falai
alá érkezett. Az alkudozások megkezddvén, azonnal letevé parancsnokságát, 's az 1815. jun. 24-i kormányrendelet által számzetvén
Eszakamerikába költözött, 1819. szabadságot nyert a' visszatérhetésre, 's Caen
melletti ferriére-i jószágán élt nyilv. alkalmazás nélkül. A' júliusi forradalom után követté választatott, 's az uj dynastia érdekeiben mködött.
1831. marsallá 's 1832. francziaországi pairré neveztetett. Meghalt 1847.
Yaulabelles és más történetírókon kivül, Napóleon mnga is G. marsait
okozá, hogy a' Waterlooi csata elveszett.
k,
Oruithuiseii (Franz v. Paula), német természettudós, 's különösen
csillagász, szül. 1774. Haltenberg várban a' Lech mellett. Sebészetet
tanulván, 1788. mint tábori sebész osztrák hadiszolgálatba állott a' török
hadjáratban ; késbb képzettsége hiányait pótolandó, 1801-ben Landsluitban bölcsészetet és gyógvtnnt ínrailt. 1808. Hofwyll^en természettan
;

;

,

;

,

,

—

—

;
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lett, majd a' münclieni orvosi iskolánál nyert hasonló alkalmazást,
mig végre 1826. a' müncheni uj egyetemnél csillagászat tanárául neveztetett ki. Számos iratai tele vannak eredeti, sajátságos nézetekkel 's
tagadhatlan szemlél 's fölfedez tehetséget tanúsítnak. Mint csillagászati
huvára'nagy közönség eltt különösen azon állításával tnt fel, (Kast ner

tanára

1. 2. köt.), miszerint a' hold lakókkal bir. Nevezetesb
„Anthropologte'' (1810.); ..Physik" (1810.) „Orgaiiozono7nie'(1811.) f,Ueber die Natúr der Koinefen'- (1811.); ,,Beitrage zur Phxjsiognosie und Heautognosie" (1S12,); „Lieblingsobjecíe im Felde der Naturforschung-' (ISn .);Propddeutik der Medizin'' (1823.) ,,Überdie Ursachen
der Erdbebeti'- (1825.); ,,Aaturgeschichte des gesfiniten Ilimjuels^' (ISoQ.)
,.Kritikder nenesfen Theorie der £/t/e" (1838c) „iVewe, einfache trigonometrische Methode, die Höhe der Berge zu messen, ohne sie zu besteigen"
Azonkívül kiadá az „Analekten fiír Erd- und Ilimmel skunde^^
(1842).
(1828-31.) és „Neue Analekten'' 'stb. (1832. óta), valamint 1838— 47-ig

,,Archive^^-ihen
iratai

:

;

;

;

;

—

,,Naturwissenschaftlichastronomisches JahrbucW czimü folyóiratokat.
Szinte ö volt az els, ki a' liugykhólyagbaniszétmorzsolásának módját találá
o.
fel, a' miért a' párisi Institut royal-tól 1000 franknyijutalomdíjt nyert.

—

Anersperg.
Gi'iiiidtvig (Nicolai Frederik Severin) jeles dán történetíró és költ,
szül. Seeland szigeten 1783. A' ko])enhágai egyetemben theologiát végzett
1813 15-ig gyakran ])apolt a' kopenhágai egyházakban. Szónoklatai nagy tetszésben részesültek a' népnél, de irányuknál fogva határozottan felingerlék a' papságot. 1822-ben a' király kiuevezé kopenhágai
lelkésznek, azonban a' jeles hittanár Clausen elleni heves megtámadásai
miatt kénytelen volt hivatalát odahagyva, a' magánéletbe vonulni mit
leginkább az evang. egyház elleni elfogultságának kÖszönhete mellyrl
1827 30. megjelent egyházi beszédei tanúságot tevének. Tudományosságának bizonyságai a' következ történeti müvek „Kort Begreb of
Verdens Krönike" (Kurzer Begriíf der Weltchronik 1814.); „Nordische
„Optrim of Kaempelireds Undergang
^lythologie"- (1832.); költeményei
czim alatt
's „Kvadlinger" (1816.)
i ./Vorí/" (1809.); Roeskilde Riini
egy hazafias ömlengésü lyrai füzér. 1825 28-ig „Theologisk Maanedsskrift'' czim alatt tlieol. folyóiratot adott ki. Kisebb történeti-kÖlti
müvei „Kong Harald o§ Ansgar" {iS26.); „Krö7iiket^m'' (1S2^.) „Poli31. utazást
tiske Betragtninger over Danmark og Holsteen" (l^'ól), 1829
„Nordiske Smaadigte"
tett Angliába. Késbbi müvei közt említend
(WóS.); „Haandbog i Verdenshistorie?i" (1833 37). *stb. 1838. nyllv.
felolvasásokat tartott az ujabbkori történetek felett, mik nagy tetszésben
a.
részesültek, 1843. a' skandináv egylet megválasztá elnökének.
Grüneisen (Károly), német költ, mitész és lelkész, szül. 1802-ben
Stuttgartban. 17 éves korában a' stuttgarti gymnasiumból a' tübingai
hittani intézetbe 's onnan a' berlini egyetembe került. 1825. udvari káplán
lett Stuttgartban 's a' teströk tábori papja; 1831. a' népiskolák felügyelje, 1835. udvari pap, egyh. tanácsos, a' katonai egyházkerület igazgatója
„Lieder" (ÍS2S.);
'stb., 1836. a'lipcseitheol. kar tudorrá nevezé ki. Iratai
„Über die bildliche Darstellung der Gottheit'' (1828 ); „Über Bedeuliing und Geschivhte des Todfenlanzcs'' (\S3i).): Der salomonische Tem-
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„Üher den Kunsthass in den 3 ersten Jahrhunderten
der Kirche" (1831.) Predigten für die Gehildeten in der Gemeinde''
(1835.); ,,Nicolaus Manuel, Lében und Werke eines Malers, Dichters und
Reformators im XVI. Jahrh^^ (1837.) „Ulms Kunstleben im Mittelalter^'
(1840). Azonkívül számos dolgozatai egyes folyóiratokban.
G. kedélyes
költ, alapos tudós, finom érzék 's izlésteljes mitész és széptanász. a.
Guaita (Carlo de) olasz költ, fia egy osztrák hivatalnoknak, szül.
1813. a' Como-tó partján. Paviában a' jogtant kezdé tanulni, azonban egy
tettdus élet utáni vágy elvoná tanulmányaitól 's kiragadá hazájából.
Hosszabb ideig tartózkodott Schweiczbari 's Francziaországban, meglátogatá Spanyolországot és Portugált
áthajózott az Azor-szigetekre 's
rövid idre letelepedett Madeirában. Majd ismét fölébredvén vándorlási

pelbau^^ (IS31.);

;

;

—

—

,

vágya, Angliába költözött, itt azonban a' déli tartományok fiát megszálhonvágy 's Olaszországba ragadá vissza. Veronából azonban
csakhamar Bécsbe költözött, hol szorgalmas dolgozótársa volt a' „Rivista
Viennese^' czimü lapnak. Bécset csak egy izben hagyá el, rövid idre
Pétervárra utazván. A' költészetben tett kisérletei határozott hivatást
tanusitának. Olaszország három drámát nyert tle ,,Elena'', ,,Clarice
VisconW és ,,L'ulfimo Caniposampiero". 1844. egy kötet költeményt
adott ki ezen szerény czim alatt
„ Versi giovanili''. Legsikerültebb
munkájának mondhatni Platen Velenczéhez irt sonnettjcinek fordítását,
mit a' ,,Fama" ez. lapban bocsátott közre. A' késbbi években szomorú
változást vettek rajta észre barátai. A' sugár alak összezsugorodott,
arczvonásai beoralának, 's érthetetlen csodás beszédeket hadart. Kórházba vitetett, 's ott azon képzeldés foga el, miszerint Tassonnak, a'
,, megszabadított
Jeruzsálem" dalnokának, tartá magát. Sorsa ezéhez
annyiban hasonló volt, hogy rültségben múlt ki 1846. mart. 23.
a.
Giibifz (Frid. Vilm.) tanár a' berlini müv. akadémiánál 's a' fametszészet tanítója, szül. 1786. Lipcsében. Fametszetei már korábbi idkben
rendkívüli tetszést nyertek, 's id folytán a' föld legtávolabb részébl is
nyert e' tekintetben megbízatásokat. Fzenkivül az irodalmi pályán is
ismeretessé Ion több drámai 's szépirodalmi müvei által. 1835. óta minden
évben kiadá népszer modorban szerkesztett, ,Z)e?//5c^er Volkskalender^^-jéty
melly azóta mindenütt sokféle utánzásra talált. G. egyike a' legjobb népiróknak 's fametszknek. — a.
Oudín (Tivadar) franczia festesz és kmetsz Parisban, szül. 1800
körül. 1824. óta a' becsületrend lovagja. 1822. óta számos tájfestményekkel tnt fel 's ezek közt különösen tengeri képekkel, mik az e'
festészet legjobb müvei közé sorozhatok. A' hatást nem annyira a' részletek szorgalmas kidolgozásában mint inkább az egész összeállításában
's a' képek színezetében keresi. Legjobb mvei
holdvilágos éj a' tengerparton, hegyi vidék, tengeri vihar, a' nápolyi kiköt, szélroham az algíri
parton, 'stb. A' többi franczia mvészek között modora leginkább hasonlít
Claiide Lorrain modorához. A' kmetszészetben is jeles müveket teremte,
íllyenek
„Tableaux'^ (1828, 'stb.)
,,Reciieil de passages et marines'lotta a'

:

:

—

nem

,

:

:

—

;

a.
(1829). 'stb.
Gueriioii de Raiiville (Martial Come Perpetuo INIagloire, gróf)
-^zl. 1787. Caenben. Egy ideig a' császári rsei^egben szolgált, késbb
;
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Guizot.

iigyvcd lett szülvárosában. 1815. egyike volt a' kir. önkénytesek kapitányának. xV béke helyreálltával 1820-ig ismét az ügyvédséggel foglalkozott ekkor a' caeni törvényszék elnökévé ln, majd egyik Jilvataii
íbkról a' másikra hágott, mig 1829. közoktatási és cultusminister lett 's
az maradt 1830-ig. A' júliusi rendeletek aláírói között az
neve is ott
Yolt (bár azok ellen, mint mondatott, korábban tiltakozott) mnjd szöknie
kellett, Tours-ban elfogatott 's Ham várába záratott, honiban azonban a'
többi ministerrel együtt 1836-ban szabadon bocsáták. 1819-ben kiadott
,yRecherches historiqnes sur le jiiry'\ némi szabadelmüség szinét
irata
;

;

:

viseli.

—

k.

Cliiiílleiiihiot

(Károly Armand, gróO franczia tábornok és

státusférfi ii,

1774. Belgiumban. 1790. részt vett a' brabanti fölkel sereg harczaiban az osztrákok ellen, de ennek szerencsétlen kimenetele után, a'
franczia seregbe állott, hol eleinte Dumouriez, késbb Moreau alatt szolgált. 1806. Napóleon mellé jött, 's ennek bizalmát annyira birá, hogy
ez nevezetes megbizásokkal 's kiküldetésekkel tiszteié meg. Az 1813. hadjáratban mint osztályos táboritok tüiiteté ki magát. 1823. újra feltnt a'
íhinczia-spanyol háborúban, mellyben uj érdemeket szerze. Ezután Konstantinápolyba küldetett mint franczia követ, de ez alatt a' franczia sereg
rósz élelmezésérl vádoltatván a' spanyol hadjáratban, — kitisztáztatása
végett visszatért, mi csakugyan sikerült különösen e' munkája által is ,,Campagne de 1823: Exposiiion sommaire des mensitres administratives adopkonstantinápolyi
i ées poiirV éxécutíon de cetté canfptujue'" Ismét elfoglalván
követségét, a' görög szabadsági ügyben buzgón fáradozott. A' júliusi forradalom után G. és a' franczia külügyminister Sebastiani között viszálkodások
támadván, G. követségérl visszahivatott, 's 1839-ig a' közügyektl
visszavonulva,
Parisban éh. Csak ekkor bizatott meg a' franczia határ
szabályozásával a' Kajna mellett,
melly munkáját csaknem bevégezte
k.
már, midn 1840. marcz. 14. Baden Badenben a' halál elérte.
Ouízot (Ferencz Péter Vilmos), Francziaország egyik els rend irója
és státiisférfia. Született Niniesben 1787. oct. 4-én. Atyja, kitn tagja az
ügyvédi karnak, élénk rokonszenvvel üdvözlé a' forradalmat, mellynek
bárdja alatt (1794. apr. 8-án) elvérzett. E' gyász esemény után anyja
csak árvái növelésének élt-.'s e' végett az akkor Francziaországhoz tartozó Genfbe, vallásának bölcsejébe, költözött. Guizot itt a' régi és ujabb
nyelvek tanulásán kivül , négy év alatt sajátjává tévé a' görög, latin,
angol, olasz és német nyelvet. 1803. óta kivált történeti és bölcseimi
tanulmányokkal foglalkozott. 1805-ben anyja visszatért Kimesbe 's a' 18
éves itju kevéssel utóbb Parisba indult a' jogtudományok tanulására.
Szerencséje
Stapfer volt schweiczi követ házába vezeté, kinek társaságában, hogy ingadozó egészségét helyre állitsa, az 1807
8. évek nagyobb
részét falun tölte, hol tanulmányainak hézagait pótolá, 's kivált theologiai
és történettudományi vizsgálatokkal és Kant munkáinak tanulásával
foglalkozván, a világ skepticismusával érintkezésbejött elveit megersité.
T.'gyancsak Stapfer által Paris els salonjaiba is bevezettetvén, Suard
Jiázában Paulina de Meulan kisasszonnyal ismerkedett meg, ki akkor a'
„Publiciste" ezimü folyóirat tárczáját szerkeszté, hogy a' forradalom
szül.

:

—

t

által összes birtokuktól

—

—

—

megfosztott szülinek kényclmesb életet szerez-

87

Guizot.

hessen. De a' hü gyermek e' foglalkozása közt 1807. martiusban betegség
gátoitatván, magát és családját a' legnyomasztóbb szükség szélén
látá, midn ismeretlen kéztl levelet vészen, mellynek névtelen irója
addig ajánlkozott helyette a' szükség czikkeket megirni,miglen egészsége
helyre álland. 'S csakugyan naponként érkeztek czikkelyek, mellyek czéluknak tökéletesen megfeleltek, 's mellyeknek irója folyvást a' névtelenség
által

még csak nem is sejditheté, ki legyen nemes
lelk segéde 's 14 nap muíva felhivá t lapjában lépjen ki a' névtelenség
rejtekébl, hogy köszönetet mondhasson neki. Az iró Guizot volt 's
Paulina 1812-ben hitvesévé válván 15 évig tartott szakadatlan boldog1809-ben jelent meg
sággal jutalmazá meg hivét a' nyomorban.
Guizot-tól „Nouteau dictiotmaire universel de synonymes de la langue
leple alatt maradott. Paulina

:

;

,

—

:

fran^aise, précédée d'une introduction philosophique sur le caractére de
,,De l'état des beanx-arfs en Francé et dii sálon
la langue fr.*' 1811-ben
:

de 1810"

;

,,De

VEspagne en 1808" (Rehüies német munkájának

fordi-

Annales de l'éducation'^, melly 1815-ig folytattatott. Összesen
hat kötet. 1813-ban ,,Vie des poétes fran^'ais du siécle de Louis A/F.*'
Ezeken kivül élénk részt vn némelly idszaki iratok szerkesztésében.
(,,Publiciste"
Archives littéraires"; ,, Journal de l'empire" ,,Mercure")
1812-ben Fontanes által a' tudományok párisi facultásában az ujabb
történetírás professorának neveztetett ki. A' 25 éves ifjú férfi most közelebbi ismeretségbe jött Royer-Collard- dal, a' philsophiának akkor már
nagyhír professorával. Guizot ez idkorban csaknem kizárólag a' tudományoknak élt. Royer-Collard vezeté
be a' restauratio társas köreibe.
Növelésére nézve genfi, vallására protestáns, sajátságosan kellé magát
éi-eznie az akkori párisi körökben
Guizot
a' catholicismus kebelében.
politikai irányai sok részben hasonlitottak Royer-Collard nézeteihez
's
azért miután 1814-ben Napóleon a' császárságról lemondott, e' doctrinair
barátja által hatalmasan ajánltatott az uj kormánynak, 's abbé 3Iontesquiou,
a' belügyek ministere mellett az osztál}^ ftitoknokságával (álladalmi
alstátustitkár) bízatott meg. ,,Nem jutalmul
monda maga Guizot
XVIII. Lajos kormánya midn a' közügyek vezérletét egy nagy úrra,
abbéra, egy régi royalistára bizá, pártatlanságát akará bebizonyitni az
által, hogy mellé egy polgárt, egy protestánst, egy szabadelv irót helyezett. Képviselje volt az uj Francziaország érdekeinek olly közigazgatásban, mellynek a' régi Francziaország volt f eleme." Mig az ultraroyalisták veszedelmesnek hirdették azon férfiú irányát, ki az angol iskola
müve azon
elveibl indult ki más oldalról ers gyanú alatt áll, hogy az
sajtótörvény, mellyet Montesquiou 1814. jul. 5-kén terjesztett a' követi
ház elé 's melly azon elvbl indul ki hogy a' sajtószabadság fentartandó
's ollyformán
alkalmazandó, miszerint hasznossá és tartóssá váljék",
(il faut conserver la liberté de la presse de maniére á la rendre utile et
durable), 's mind e' mellett a' 30 Ívnyinél kisebb munkákat ellegesen
rendelé megvizsgáltatni. Három nappal e' törvény életbeléptetése után
(oct. 21.) Guizot, Royer-Collarddal együtt, királyi censornak neveztetett
ki. Szalay, kinek éíetirását Guizotról e' sorokban többször idéztük,
(Státusférfiak és szónokok könyve. Pest, 1846.) igy menti e' vád alól
tása).

,,

:

;

—

;

t

,

;

:

—

—

,

;

:

;

I^rancziaország

e'

nagy

államférfiát

:

,,

Volt-e,

nem-e része Guizot-ii^k

Guizot.

88

ezeu törvéüy hozatalában 'stb., ezt mi nem fogjuk elhatározLatni de
annyi bizonyos, bogy most már mindenki, ha egymásszor a' rue des
capucinsben megfordult, a' külügyek ministerének szájából bnllhatta
liogy Francziaország oda' jutott el, hol a' sajtószabadságot büszkén örök
szerzemónyének teldntlieti."
Midn Napóleon Elbából visszatért,
;

:

—

cabineti tisztétl megfosztatott. Egy ideig folytatá történeti leczkéit, 's
késbb az alkotmányos royalisták megbizásából XVIII. Lajoshoz utazott

Genfbe.

közvetit szerepét

vitte. Ellene dolgozott a' reactiónak,
tanácsolt 's kieszközlé, h.ogy Blacas az ügyek
végzetesérl eltávolittatván, Talíeyrancl meghivatott a' ministeriumba.
Yádolák, hogy befolyt a' ,,Moniteur de Gand" szerkesztésébe. E' vádat
nzonban, mint minister a' szószékrl hazugságnak nyilvánitá, hozzátévén,
liogy csak egy sort sem irt a' nevezett lapba. A' második restauratio
alkalmával 1815. jul. 15-én az igazságügyi ministerium titkárává nevez-

Itt

a'

némcUy engedményeket

tetett ki. De midn Barhé-Marbois~t Dambray válta föl a' cancellárságban, Guizot lemondott hivataláról. Most a' publicistái pályára lépett,
mellyet
úgymond Szalay
olly szerencsével futott meg, hogy a' minden
idk és minden nemzetek els statusphilosophusai közé tartozandó. Els
publicistái munkája 1816-ból
,,Dn goiivernement représentatif
et de
í'état actuel de la Francé." Midn e' mü négy évvel késbb ,,Dti govtei'ncment de la Francé depnis la restauration et du ministére actuel" czim
alatt bvitve 's ujolag átdolgozva jelent meg, néhány hónap alatt négy
kiadást ért. ,,A' politika
mond többek közt e' müvében Guizot
tisztelettel tartozik viseltetni a' theoria iránt 'stb. A' politikának kitn
tekintettel kell viseltetnie az eszmék iránt, bennök hatalmas kormányeszközök 's a' közigazgatás hatalmas gátjai rejlenek egyiránt, 's a' hatalom
nem követhetne el nagyobb hibát, mint ha érezvén, hogy szükségképen
tartania kell az eszméktl, nem ügyekeznék magát általok szolgáltatni
'stb." ]Ci nem látja a' doctrinair publicistát e' sorokban, ki
magyar
életirója szerint
az eszmék empyreumából tért át a' tények mezejére.
Decazcs alatt belügyi álladalmi altitkár lett Guizot. Decazes befolyása
vetett véget az ultraroyalisták gyászos kísérleteinek. Az 181 6-ki kamarák
closzlattattak. Guizot követ nem lehete , mert a* júliusi napok eltt csak
a' betöltött 40-ik év nyitá meg bárki eltt a' palais-Bourbon ajtait. De
a' sajtó mezején 's a' tanácsban hiven támogatta az uj igazgatást. A' középosztálynak igyekezett eldönt befolyást biztositani a' régi monarchia
emberei ellenében. Az 1817. fcbr. 5-én hozott uj választási törvényt,
melly még 1815-ben általa, ^s Broglie , Mólé, Royer-Collard, Barante és
Beugnot által terveztetett, védte a'Moniteurben az ultraroyalisták ellen.
Egyenes választás; 's választói képességül 30 éves kor és 300 fr. egyenes
adó. Guizot e' miatt más oldalról is megtámadtatott, hogy a' „bourgeoisie"
kormányát igyekezett megalapitani az összes nép érdekei ellen. 1837-ben
is kénytelen volt e' vád ellenében magát a' kamarában védeni. Azonban

—

—

:

^

—

—

—

Decazesnek

—

a' korona tanácsában Richelien, 's a' kamarákban Viliéle 's
nehéz harczot kellé küzdeni. A' követek kamarájában BoyerCollard, Jordán Camille és de Serre, az irodalomban Guizot védték a'
ministeriumot 's Guizot 1818-ban statustanácsossá, 1819-ben a' belügyek
ministeriumában a' megyei és községi igazgatás figazgatójának nevez-

társai ellen

;
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Ekkor készlté Guizot, Royer-Collard és Jordán Camille társaságában azon ezernél több czikkbl álló kormányzási és közigazgatási
chartát, melly rendszerének szempontjából valamennyi socialis és közjogi
kérdést magában foglalt. Azonban 1820. Decazes ministeriuma megbukik.
A' doctrinair tanácsadók is elmozdittatnak, 's velk Guizot is kitöröltetik
a' statustanácsosok sorából. Guizotot nyugdíjjal kinálta meg Riclielleu
hanem annál határozottabban
ministeriuma, de
ezt el nem fogadta
minél ersebben nyilatkozott protcstariS
csatlakozott az ellenzékhez
jelleme a' papság uralkodó befolyása ellen. Ez idszakban lelkesen látjuk
Viliéle kormánya, a' reactio törekvései ellen küzdeni a' szabadságért.
1821-ben egy röpiratot bocsátott közre ,.Des ronspirations et de la
justice poliiique^', mellyben az igazságszolgáltatásnak a' kormáiiytóli
függetlensége mellett küzd. 1822-ben „7)e la peine de mórt en matibre
poíitique" czimü müvében, melly az elbbenivel rövid idn több kiadást
ért, a' halálos büntetés ellen nyilatkozik. Nagyobb hirt szeizettek Guizotnak történeti leczkéi a' Sorbonneban,hol öregek és ifjak nagyszámmal
sereglettek körüle. A' franczia monarchia legrégibb idszakának emlékeit
fejtegeté. Azonban 1822-ben a' kormány elrémült a' professor növeked
népszerségén, 's betiltá leczkefolyamát. A' publicista merészségeért a'
professort bünteté. „Guizot most a' sajtót választá tan.székül." Folytatá
történeti munkáit, miket már 18il 2-ben Gibbon commentaraival kezdett
meg. 1823-ba.n két nagyszer gyjteményt inditott meg „Collection des
mémoires rélatifs a Vhistoire de Francé depuis la fondation de la monarchie francaise jusqu'au XIII siécle" 31 kötet; és „Collection des mémoires rélatifs a Vhistoire de la révolution d' Angi éter re^^, 26 kötet. Ez egyes
munkákat Guizot nagybecs bevezetésekkel és jegyzetekkel látta el 's
nézeteit a' franczia elkorról, nevezetesen a' carolingiai és merovingiai
idszakról ,,Essais sur Vhistoire de Francé 1824'^ czimü munkában
együvé foglalta. Az angol forradalmi emlékiratok gyjtése és tanulása
közben önálló munkának Írásához fogott e' tárgyról mellynek els fele
1827-ben jelent meg .,Histoire de la révolntion d'Anyleterre depuis
l'avénement de Charles I. jusqu'á la restauration de Charles II." E'
E' tájban továbbá
azonban fájdalom, mind ez ideig csonkán maradt.
sajtó alá javitá Guizot Shakespeare Letourneur általi fordítását. Jellemzbb azonban rá nézve Calvin életirása, mellyeta',,Musée des protestáns
célébres" Il-ik füzetébe iktatott. Vannak, kik kettjök jelleme közt
hasonlatosságot találnak. Ügy tetszik mintha magáról szólna Guizot,
midn csaknem eszményül állítja föl Calvint, ,,a' középtermet, sápadt,
sovány férfiút, kinek arczán nem lehetett nyomát látni a' mély értelmi
fáradalomnak, 's ki mindig magasan hordta volt fejét ki a' nagy socialis
forradalmak azon második idszakának embere, midn a' feladás az, hogy
a' háború utján kivívott földön megállapittassék a' béke, olly elvek szerint
's azon formák alatt, mellyek ama forradalmak természetével megegyeznek^'.
(Lásd Szalay idézett életirását Guizotról.) 1826-ban az „Encyclopédie
progressiv" figazgatóságát vállalá fel Guizot, de a' csakhamar fenakadt
mben csupán két czikk jelent mog Guízottól ,,Abrégé'^ és ,,enc7jclopédie.^' Az utóbbi czikkben tagadja, hogy az emberi ész képes volna a'
különböz ismereteket együvéfüzni. 1827-ben a' „Revue francaise'' idtetett ki.
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szaki iratot alapitá, mellyet

a'

júliusi forradalom szakított félbe, de melly

1836 —39-ig uj folyambaD jelent meg 's Guizotnak számos dolgozatit
foglalja magában. Egyebek közt ,,Du catholicisme, du protestantisme et
du philosophisme en Francé'^ ; „La démocratie de la societé nouvelle.'^
Haliam munkáját is az angol alkotmányról Guizot vezette be a' franczia
irodalomba. Ez idtájban halt meg neje. 1827. aug. l-jén férjét arra kérte,
olvasna neki valaniit. Guizot Bossuet beszédét választá a' lélek halhatlanságáról, 's ez olvasás közben a' beteg elhunyt. Elbb már bucsut vett
családjától, fiától, 's húgát üilson Elisát ajánlá nül férjének. Ezen hölgy
1828. végén csakugyan házasságra lépett Guizotval, de néhány év múlva
is, el az els hitvestl maradott fiu is.
E' csapások mélyen
elhunyt
monda 1837-ben az
hatottak a' komoly férfiura. ,, Tetszett istennek
velem olly örömöket 's olly fájdalmakat megellene szórt vádak ellen
ismertetni, mellyek egyéb veszteség irányában jéghidegen hagyják a'
kiket. Guizot 1827-ben az ,,aide-toi, le ciel t'aidera" egylet tagjává lett,
hogy az által befolyást gyakorolhasson a' kamarai választásokra. Martignac
ministeriuma alatt Guizot felhatahnaztatott, folytatni tanszéki eladásait.
1828. apr. 9 -kén nyitá meg ismét leczkéit. Leczkéinek ujabb folyama
:

—

—

:

,,Histoire générale de la ch'ilisation en Europe^'

's

,,Histoire de la cimli-

sation en Francé'^ czim alatt jelent meg. 1829-ben visszahelyeztetett
statustanácsosi tisztébe. Azonban Martignac megbukván, Polignac kormánya minden alkotmányos ertuj ellenzésre hivott föl. Guizot a' ,,Temps"

ostromlá a' kormány ,, gyászos" irányát.
,, Journal des Débat8"-ban
1830. elején Lisieuxben ellenzéki követ lett. Azon válaszfölirathoz,
mellyet Royer-Collard, a' követkamara akkori elnöke, olvasott föl X-dik
Károly eltt, Guizot egész erélylyel járult. A' kamara eloszlattatott ; de
Guizot ismét követ lett. Midn Parisba visszaérkezett, már megjelentek
és

rendelmények, mellyek az idsb Bourbonágot megbuktatták. A*
Parisban jelen volt követek nevében Guizot tette föl az óvást. Azon
kiáltvány, melly által a' kamara az orleansi herczeget az ország fhelytartójának nevezte ki, szintén Guizot tollából folyt. A' municipalis
bizottság Guizotot jul. 31. a'cultus és közoktatás ministeriuma ideiglenes
ezt el nem fogadá igen másnap a' belügyek
biztosának nevezte ki de
biztosságát. Aug. 11-én Lajos FülÖp által is ezen ministerium tárczájával
bizatott meg. Nov. 2-kán már kilépett a' kabinetbl. Hivataloskodása
alatt több nagy fontosságú törvényt indítványozott. Hlyen a' jury alkalmazása a' sajtó és politikai vétségekre a' seregmennyiségnek évenkinti
megszavaztatása uj választói törvény a' választó censura 300 ftról
20ü-ra, a' követé lÓOO-rrl 500-ra leszállítva. A' ^^ megyei elnök közül
76-ot elbocsátott vagy elmozdított. Mindezek mellett Guizot a' júliusi
napok után csakhamar népszertlenné lett. Magyar életirója, kit többször
idéztünk, eanek okát abban találja ,,hogy a' doctrinair státusférfiu a"
fegyelmet a' kormányban és ellenzékben egylránt szükségesnek látta,
hogy az anarchiát egyiráut veszélyesnek hirdette, akár eszmékben mutatkozzék, akár utczai garázdálkodásokban
's
hogy ezeknek irányában
merész volt kimondani az ellentállás szót, 's a' megvetést, melylyel a*
mond ismét
desorganisáló tanok emberei iránt viseltetik." ,, Eljárásában
;i,I:lbb
ntnn hogy lengeséget, inkább túlságos makacsságot kivált
a' júliusi

;

;

:

;

;

;

:
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némelly közjogi formáuak az angol szerkezethez idomitása korul fedezhetne fel a' vizsgálódó." Az 1832. oct. 11 kén uj ministerium alakult,
mellynek elnöke Soult, de irányadói hg. Broglie és Gtiizot, amaz a' külügyek, ez a' közoktatás ministere voltak. E' rainisterium alakitásától
kezdve ennek felbomlásáig 1834-ben, 's csaknem valamennyi késbbi
ministeri combinatiókban 1836. febr. 22-ig, 's 1836. sept. 6-tól 1838. apr.
15-kéig Guizot 's néhány doctrinair társai birtak túlsúllyal a' kormánynál.
Ez idbe esik a' hadviselés Holland ellen Belgium ügyében, az 1834-ki
lyoni és párisi zavarok elnyomatása, Berry herczegn elfogatása a' Vendéeban, a' czélba vett királygyilkosság által helytelenül motivált, de épen
nem menthet 1835. septemberi törvények. A' közoktatás és tudományok
ápolása, emelése. 1838-ig Guizot fleg tudományos foglalkozáí^oknak élt.
Munkatársa volt a' Revue fran^aise-nek. 1838. végével if/o/é ministeriuma
ellen coalitio alakult. Mólé bukott. 1840. mart. l-jén alakult a' Thievsministerium. Guizot ekkor követségben járt el az angol udvarnál. Ez
alkalommal tartá a' mvészetek londoni királyi akadémiájában szép
beszédét, mellyet Szalay közöl életirásában. 1840. oct. 29-kétl az 1848.
febr. forradalomig vitte Francziaország külügyeit, 's közvetve, mint lelke
a' ministeriumnak, a' franczia birodalom belkormányát is. Kormányzásának történetét Francziaország rovatában találhatja meg az olvasó. Igaz,
e' visszatekintés már az ujabb események befolyása alatt van írva. 'S az
eredmény pálczát tör Guizot politikája fölött. Két dolog van különösen, mit
Guizot eljárásában elitéi a' történetire. Egyik hogy e' nagy státusférfiu
nem egészen fogta föl korát, midn azt hitte, hogy az egyszer fölállitott
és általa is elfogadott eszmék azon a' ponton, mellyen a' hatalomnak
hogy a' külpolitikában Lajos Fülöp
tetszik, megállapodhatnak. Másik
személyes vagy családi érdekeit legalább is oUy fontosságuaknak tartá
eljárásaiban, mint a' béke mindenáron föltartását. Legfbb vada' minister
Guizot ellen e' két f pontra vihet vissza. Vádolák, hogy a' monarchiái
hit, az egyház tekintélye helyett az érdekek cultusát, a' tulajdon vallását
alapitá meg a' magas censusban. Mondák, hogy e' censusa'tke imádása,
a' tkéé, melly vesztegetés által tartá fel uralmát. 'S ezért és a' befolyásmelly a' központositott alkotmányos monarchia kormányát
nál fogva
irányadás tekintetében illeté, tehát a' rendszernél fogva, mellyet képviselt,
erkölcstelennek, vesztegetnek hirdetek kormányzását a' férfiúnak, kirl
maga erkölcseiben szigorú, tiszta, megveszellenei is megvallják, hogy
Louis Blanc, Proudhon 'stb.) A' republikánusok
tegethetlen. (Lásd
elfeledik, hogy az alkotmányos monarchia szolgált nekik hidulaz óhajtott
a' parlamenti
kormányforma kiküzdésére, 's hogy annak intézményei
kormány 'stb., máig is fennállanak az alkotmányos monarchiával megbukottnak hirdetik Guizot egész rendszerét, 's az elveket, mik mellett
annyi éveken által olly fényes sikerrel küzdött a' publicista, 's az államférfiú. Hibás fölfogás mindaddig, mig azon uj alkotmány nem fog formuláztatni, merben uj intézményekkel, mellyrl Lerminier 's az „alkotmányos formák" több szabadelv baráti beszélnek mindaddig, mig a'
köztársaság, értelmezések szerint, csak annyiban különbözik a' democrata
képviseli az álladalmat, 's itt örökömonarchiától, hogy ott választott
dési. Azonban tagadhatlanul maga Guizot is alkalmat nyújt elleneinek
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idkben alapos vádakra. Mintha nem akarná érteni, hogy az alkotmányos monarchia, átültetve Francziaország democrata földébe idegen
intézmények közé, szükségkép olly módosításokkal tnik föl, mellyek
miatt az angol intézményekbl elvont tanok sem alkalmaztathatnak itt
ujabb

,

olly szigorral, mint amott. Guizot szigorúan ragaszkodik még most is e'
tanokhoz, azon makacssággal, mellyel egykor a' pairkamarára nézve az
öröködést sürgette, 's midn az többé fenn nem állhatott, a' közvetit
közbens hatalmak iránti rokonszenvénél fogva, küzdött azon intézmény
fentartásaért, mellynek immár sem múltja nem volt, sem jövje nem Ígérkezett, mellynek aristocrata elemnek kell vala lennie, a' nélkül hogy
bírtok, születés vagy tehetség nyújtott volna számára elnyt, mellya nép
és trón közt lebegett, a' nélkül, hogy a' nemzetben gyökerezett, a' nélkül,
hogy a' trónnak támaszul szolgált volna. Azóta ez intézmény is összeomlott *s Guizot mindazáltal olly szilárdul, olly makacsul ragaszkodik
réofi elveihez, hoo-v azokon leo^kisebb módosítást nem akar tenni, hallani
sem akar alkuról a' körülményekkel. 1849-ben jelent meg „/>e la démocratie en Francé'' czímü röpirata. Éles bírálata Francziaország ujabb
viszonyínak és alkotmányának. A' demagógia bneit a' democratia
nyakába hárítja. A' franczia legújabb alkotmány alaphíbájaul mondja
,,hogy ebben a' polgár egyéni szabadsága szemben áll a' nemzet számszerinti többségének mindenható akaratával, 's hogy benne a'despotismus
elve csak a' lázadás joga által van korlátolva." Ezekben van némi igazság
tagadhatlanul. De vájjon a' parlamenti kormány, a' képviseleti rendszer
ellen nem lehet-e mondani általában
hogy a' polgár egyéni szabadsága
ott szemben áll a' nemzet számszerinti többségének mindenható akaratával ? 'S vájjon mit tanít az alkotmányos monarchia története Francziaországban ? E' mellett kétségtelenül nincs elismerve a' lázadás joga
más biztosítékok ígérteinek a' despotismus elve ellen ? De e' biztosítékok
gyönge, csalékony oldalai ellen köteteket irtak össze az alkotmányos
monarchia ellenei. 'S a' nagy történetphílosoph ellenében, ki annyi tanulságot vont ki a' történetekbl, 1830. és 1848. eseményeire mutatnak.
De lássuk, mílly óvszereket ajánl Guizot az érintett bajok elhárítására.
ne legyen egyetlen hatalom.
,,A' kormány
mond a' nagy kormányfi
Szükséges
hogy az álladaímat alkotó elemek mindenike külön legyen
képviselve a' f kormányhatalomnál
és valamint ez által a' birtokos és
crtelmesb osztályoknak külön befolyás biztosíttatik az álladalmí élet legmagasabb köreiben
ugy az igazgatás alsóbb köreiben sem szabad ezt
elmulasztani. Ha gondoskodtunk arról, hogy a' különböz elemeknek ne
csak névszerint jusson hely a' kormánynál, hanem hogy képességgel is
bírjanak illet helyeiket megvédeni és tökéletesen betölteni, akkor nincs
miért aggódnunk Francziaország jövendjén, csak a' családi élet eleven
érzelmére, azaz a' háziasság hajlamára, és erkölcseire józan politikai
tapintatra, melly abban áll, hogy mindenki nyugottan foglalja el helyét 's
szabályszerüleg minden erszakoskodás nélkül járjon el politikai szereés Francziapében, végre buzgó vallásosság ébresztésére van szükség,
mellyet valamennyi
ország diadalmasan fog megállani azon harczban
gonosz szenvedelmek rült eszmék nevében, 's becsületes emberek gyöngesége által támogattatva ellene vívnak."
,,Ha Guizot philo-íophiai
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a' szokásos poliDioud Eötvöy legújabb politikai müvébsn
az
ki belle :mikép Francziaország jövje biztosítva lesz, ha a' legmagasabb hatalom az államban nem mint jelenleg egy
korlátlanul uralkodó gyülekezetre, hanem egymástól független és természetöknél fogva különböz, több rendbeli elemekre bizatik. Ers királyság,
vagy legalább ezt pótló legfbb magistratura. Önálló felsház. Es választás utján alakult képvisel kamara". Xem tudjuk, Guizot nézetei változtak-e a' választási jog föltételei iránt. Azt tudjuk, hogy a' nép azon állást,
mellyet a' februári napokban foglalt, szintúgy magáénak vallja, szlntolly
kevéssé lesz hajlandó föladni, mint a' középrend a' júliusi napok foglalásait. Tudjuk, hogy a' közelebbi évek történeteit nem törölhetni ki Francziaország történeteibl, 's valamint az eseményeket nem lehet meg nem
lettek gyanánt tekinteni, ugy Francziaország politikáját sem lehet azon
pontra viss2:adÖcczenteni, mellyben Const. Benjámin korában vagyakkor
állott, midn a' véleményeket, mik Royer-Collardnak egyéni állást jelöltek
iskolává alkotá Guizot. Azon különböz
inkább ki, mint felekezetit
elemek, mellyeknek egyensúlyán akarja fölemelni Guizot. angol rendszerét,
a' franczia forradalmi szellem lapitó eljárása következtében, rég eltüntettek. 'S ha állGuizot nézete
miszerint a' politika, mellynek segédével
befejeztetnek a' forradalmak, azonegy azzal, mellynek alkalmazása az
álladalmakat fentartja kétségtelen, hogy olly rendszer, melly kétszer
nem képezheti a'
rendité meg alapjaiban 30 év alatt Francziaországot
helyes franczia politikát.
Nagyobb figyelmet ébresztett Guizotnak 1850,
megjelent illy czimü történeti röpirata „Pourquoi la réüolution d'Angleterre a-t-elle réussi ? Fvonásokban adja a' kis r()pirat az angol forratanvdságul hazájának, melly annyi mozgalmak után
dalom történeteit,
sem tud megnyugodni. A' nagyszer tárgy mvészileg van adva fvonásaiban, a' jellemeket hiven
egész nagyságukban látjuk kiemelkedni.
Legtöbb beszédre és vitára adott azonban alkalmat a' sajtóban két régibb
munkájának, elszóval kisért ujabb kiadása. Egyik Washington^ másik
Monk életirása és jellemzése. Az elst Guizot évek eltt, az egyesült statusok kormánya fölszólitására irta, melly alkalommal Washington minden
papírjai, ugyszinte Lafayelte^ Rochambeau és mások ide vonatkozó levelezései is rendelkezésére adattak. 'S Guizot teljesen megfelelt a' várakozásnak. Washington életirása mvészi és politicai tekintetben egyformán
Nagyszer történeti rajz, mellynek alakjai közt, az eltérben,
jeles
óriási szobor gyanánt áll elttünk az egyszer polgári nagyság, az igénytelen katonai dicsség, Monk ellenben Guizot angol történeti tanulmányainak eredménye. Szerz mindig különös elszeretettel tanulta e' nép
történeteit, fleg a' forradalmi korszakot, mellybl származott a' rendszer,
mellyet mai napig sem sznt meg mintául tekinteni. Washingtonhoz irt
elszavában többek közt irja Guizot „Midn most újra közrebocsátom
Minél többet
e' mvet, a' szomorúság mély érzelme támad föl bennem.
vizsgálom, annál inkább meggyzdöm a' fell miszerint a' köztársaság,
ezen nemes kormányforma, a' kormányzatok között legnehezebb és legveszélyesebb.'* Monknak megjelenése azonnal fölvillanyozta a' párisi sajtót.
Vádolák, Guizot- ot, hogy Monkban a' monarchia visszaálUtására czélzott,
's minden szem Changarnier tábornokra tekintett, kinek rejtélyes hallga-
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tagsága nem tetszett a' köztársaság híveinek. Saint-Marc Girardin Guizotnak védelmére kelt. ÁUitá, hogy Monk terve egészen 1837-ki fölfogás
szerint van irva, legkisebb czélzás nélkül a' jelenre. ,,Monk és Washington
irta többek közt Saint-Marc Girardin
Guizotnak jelvek és nem
elképek. Egyik a' monarchia visszaállitását jelenti, 's másik a' köztársaság megalapitását. De nem hiszi, hogy az egyeduralmat csak Qgj Monk
állitliatja vissza, 's a' köztársaságot csak egy Washington alapithatja meg.
E' két feladatnak nem tesz illy nyomorú és illy nehéz föltételt. A' monarchiát kétségkívül jobb ember állíthatná vissza
mint JNÍonk 's kevésbé
nagy és nemes hs
mint Washington megalapíthatja a' respublikát.
Különben az egyik nem volna kívánatos, 's a' másik nem lehetséges."
Átmegy ezután biráló Monk jelleme taglalására. „Sok tisztelet Monknak
úgymond
statusférfiunak tartani. Beszédének változékonyságai
nem hazugságból, de határozatlanságból és ellenmondásból eredtek. Ez
talán kevésbé nagyszer
de becsületesebb a' történeti személy veszt,
az ember nyer." 'stb. ,,Nem szeretem Monkot
mond ismét tovább
's ha Francziaországban az egyeduralmat vissza kellene állitni, óhajtanám,
hogy becsületesebb regenerátor állítsa vissza, mint Monk. De e' részben
nyugodt vagyok. Monk hibáiban és tulajdoniban semmi franczia nincs
's ki Francziaországban
mi lehetlen
az egyeduralom helyreállítása
végett ugy látna dologhoz
mint Mordí pórul járna. Ha a' francziák
büszkék, önzk, érdekeltek, hamisak, meggyzödéstelenek, elvtelenek,
másként azok, mint Monk mondhatnám, jobb értelemben azok. Monk
Qgy pártfnök, ki fél beszélni tábornok ki fél verekedni royalista, ki
cserben hagyja a' monarchiát, 's fél a' jutalmat másokkal megosztani,
e' visszaállltója a' monarchiának, ki monopóliumot akar müvéhez, nem
tetszik nekem. Egy Monk
habár sikerülne vagy meghiúsulna is terve,
nálunk csak fényes egyéniség lehetne 'stb".
Ujabb idkben, mint a'
hírlapok irják a' monarchicus pártok (legitimisták, orleanisták 'stb.)
egyesítésén munkál Guizot egész ervel. Illy összetartásra inté az úgynevezett rend elemeit már fenébb idézett müvében a' democratiáról.
..Washington. Az amerikai egy. államok köztársaságának megalapítása
Guizot-ióV'^ magyar fordításban (Gjjeröp Gyula és Szabad Imrétl) csak
nem rég jelent meg. 'S midn e' sorok kinyomatnak a' nagy történész
egy másik jeles müvének fordítása is be lesz fejezve, mellyrl fenébb
szólottunk. Weér Farkas ki Erdély közelebbi történeteiben az ellenzék
elliarczosai közt küzdött 's magának a' közpályán nem kis érdemet
szerzett, irodalmunkat a' „Folgárisodás^' általános történeteinek fordításával gazdagítandja. Alig ismerünk müvet
melly alkalmasabb volna,
olvasó közönségünk figyelmét magasabb szempontokra emelni. Az általános eszmék, mellyek uralkodnak Európa ujabb történetei fölött (a' római
az eszmék, mellyek
birodalom bukása óta), mint az ur lelke a' vizeken,
a' polgárisodás kifejtésére, alakítására befolyással voltak, 's a' mai álláspontra emelték az európai emberiséget, szabatos rövidséggel és szoros
formulázva. „A' történetírás
egybefüggésben vannak itt kijelölve
mond egy nagy franczia ítész
Guizot kezében különös tekintélyre
emelkedett. Phiíosophiaivá lett az utóbbi században, 's Guizot politikaivá
(ecé, xV múlt tanulmányát ugy tünteté föl, mint nölkülözhetlcn szükséget
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a' ki részt akar venni hazája ügyeiben, vagy csak helyes
akar azok körül emelkedni".
y.
Gumppenberg (Antal, báró), bajor tábornok, Ábel ministerlumábana'
hadügyi tárcza kezelje, szül. 1787. régi családból a' mostani Bajorországban Regensburg mellett. 1805. midn Bajorország két hatalmas
G. oda hagyá
ellenség közé szoritva, függetlenségét látá veszélyeztetve
erdszeti tanulmányait 's fegyvert ragadott. Még azon évben jelen volt
mint önkénytes Deroy alatt a' tiroli véres hadjáratban. Következ évben
a' Poroszország elleni azon hadakban voltjelen, kiknek feladatuk Ion, a'
porosz ersségek megrohanása itt több alkalommal vitézül tüntette ki
magát 's érdemjelt is nyert. 1809. kapitány volt 's részt vett az Abensberg, Eckmhl melletti csatákban, honnan az els hadtest táborkarában
Tirolba ment, azt a' még hátramaradt 's magát bátran védelmez fegyveres néptömegektl megtisztitandó. Késbb az akkori koronaherczeget
kiséré Münchenbe, utóbb Insbruckba és Salzburgba, hol akkor az udvar
felváltva tartózkodott. 1812. a' háború újra kitörésekor a' koronaherczeg
ezzel együtt Németországon maradhatott volna,
szárnysegéde levén
azonban nem nézheté hogy fegyveres társai nála nélkül menjenek a'
hadba, 's engedelmet nyert, a' Wrede alatti lovagcsapathoz csatlakozhatni. Részt vett ezen szerencsétlen sereg minden sorsában. Vilnába ért,
tábornoka Napóleonhoz küldé sürgönyökkel. Ezt Vielicskában találta a^
leginségesb állapotban. A' teströk helyett egyetlenegy gránátos állott
rt, 's ez is annyira be volt boritva a' fagy ellen biztositó ruházattal, hogy
alig lehete ráismerni kastély helyett egy rósz kunyhó, mit piszkos lakói
még alig, hogy oda hagyának a' fényes táborkart az egyetlenegy
Berthier képviselé a' kunyhóban sötétség a' császár ágyban, hogy a'
kegyetlen hideg ellen biztosítsa magát láthatlanul dictálva abból a'
hirnöknek sürgönyeit. Hlyen volt a' császár ekkori fszállóhelye, a' hová
G. megérkezett. A' bajor csapatok nagy része elpusztult 's G. bízatott
meg, hogy Miksa királynak gyorsfutár képében megvigye e' szomorú
hirt. Késbb a' bajor koronaherczeget, ki a' fparancsnokságot átvevé,
kisérte mint rnagy Parisba 's Londonba. A' bécsi congressus idejében
is ennek kíséretében
volt 's 1815. vele szállott harczba, hol azonban
Blücher rendelkezése folytán ezúttal a' bajoroknak nem jutott tevleges
szerep. A' béke helyreálltával ezredes-, tábornok-, udvari marsainak
neveztetvén ki, folytonos kisérje volt a' koronaherczegnek Olasz- és
Görögországi útjaiban. 1839. hadügyminister lett 's u. a. évben holtiglanos országtanácsossá neveztetett ki. 1847. kilépett a' ministeriumból
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3 hadtest dandárnoka volt.
(Fridrik), schwarczburg-rudolstadti

Günther

fejedelem,

1.

Fridrik

Günther.

Günther

(Fridrik Károly), schwarzburg-sondershauseni fejedelem,
1801., fia az 1837. meghalt Günther Frid. Kár. fejedelemnek.
egy
Miután a' külföld több tartományait beutazta volna, 1827. nül
rudolstadti herczegnt
melly házasságból született 1830. a' jelenlegi
szül.

vn

,

trónörökös Günther Károly. 1833. meghalván els neje, újra házasságra
lépett 1835, egy hohenlohe-oehringeni herczegnvel. Ugyanezen évben
kezdett állandóan lakni Sondershausenben, a'midn atyja, aggsága miatt,
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az uralkodásról lemondott. Az uj fejedelem els tette volt, hogy az agg
tejedelem alatt nagy befolyást gyakorlott kegyenczeket, nket, st egész
családokat elbocsátott 's az u. n. titkos tanácsot feloszlatá. Az elbocsátottak között volt különösen az általánosan gylölt kamaraelnök Weise és
családja. Ezután számos czélszerü reformokat hozott be G. az egyes
igazgatási és kormányágakban. Végre 1841-ben alkotmányt is adott

népének.

—

k.

(John), angol ezredes, szül. 1788. Az angol törvény szerint,
mint családjaitjabbtagja, az atyai birtokból ki levén zárva, tettek által volt
kénytelen, mint sok mások, azon álhist kiküzdeni, mellyre az idsb testvér
már születése által van helyezve. Atyja kereskedésre adta, mellyen talán
ha egy szerencsétlen szerelem nem ösztönzi a'
mindvégig megmarad
katonai pályára, ha háborúban nem keresi fájdalmai feledését. 1808-ban
a' spanyol félszigeten volt egy gyalogezred hadnagyakéntj 's 1811. Sabuo-alndl, 1812. Ciuilad Hodrio'o ostrománál igen vitézül tünteté ki maoát
a' francziák parancsnokát, Banier tábornokot, fogolylyá tevén. Egy másik
alkalommal ugyanazon hely ostromoltatásánál, áthatolván embereivel egy
sánczon, buzgalmában annyira haladt elre, hogy egyszerre egy maga
termett egy franczia törzstiszt lakásán, ki épen a' vár egy védelmi tervének tanulmányozásába volt elmélyedve. Még mieltt a' theorizáló katona
kardjához nyúlhatott volna, melly mellette hevert, G. már megragadá
azt, 's a' megijedt ellent foglyává tévé. Ezen bátor tetteért egy az angol
seregben páratlan kitüntetésben részesült, megengedtetvén neki, hogy
azon a' fentebbi módon nyert kardot viselhesse folytonosan a' szolgálatban, hol különben a' rendes fegyvereken kivül másokat viselni a' tiszteknek szorosan tiltatik. A' béke helyreálltával még azon jutalmat is nyeré,
hogy czimere egy rombolt várral összekötött kfal koronával szaporit!''
,,Follou) me
tatott, melly felett egy kar kivont karddal 's ezen felírás
(Kövessetek!) volt látható. Kapitánynyá levén, Lambert tábornok hadtestében részt vett a' La Nivelle, Nive, Orthes és Toulouse melletti
csatákban, mindenütt jelét adván vitézségének. 1814. az oraniai herczeg
parancsnoksága alatt állott Sir Henry Clinton segéde volt a' németalföldi
liiidjáratban. 1815. Waterloonál küzdött 's korábbi nehéz sebeit ujabbakkal
szaporitá itt is. Ez idtl kezdve a' kormány a' vitéz, de nagyon elgyengült férfiút otthoni szolgálatban alkalmazá, ugy hogy ez id óta egy
csatában sem jelent meg többé. 1817. rnagy, 1827. alezredes, 1841-ben
ezredes lett. Activ szolgálatban 1830. óta nem volt. Több év folytán
WeUinglon hg. magántitkáraul használá kinek bizalmát annyira megnyeré, hogy egy munkának összeállításával bizá meg, melylyel a' vittoriai
katonai pályáját akará befejezni. Ezen munka a' „Wellingtoíi Dispatches gyjteménye valamennyi napiparancsnak, tudósításnak 'stb.,
melly a' Napóleon elleni világtörténeti harczra vonatkozik. A' tengeri
csatát a' „Nelson Dispatches'^ tárgyalják 's ezek amazokkal együtt azon
nevezetes idszak documentált haditörténetét képezik. A' munka kiadása
sok évet igényelt 's csak az ujabb idben készülhetett el végképen. A'
megfeszített munkálódás Gurwood idegeit rendkívül felizgatá. Orvosai
több ízben megszabadíták bajától, azonban az idszaki rültség jelei ismét
visszakerültek, mit egy régi fej sebe is elmozdított, 's ugy történt, hogy

Gurwood

,

;

:

,

gyz

,
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.1845-dik december 24-kén egy borotvával keresztül metszvén torkát,
életének önkényt véget vete.
k.

—

Gusztáv-Adolf-egyesttlet. Ezen egyesület fogalmát, czélját, irányát,
szóval mibenlétét, történelmi kifejldésébl ismerhetjük meg legbiztosabban. Gusztáv^Ádolf svéd király 1632. nov. 6-kán esett el Lützennél. A'
protestánsok vallási szabadságukat, mellyiiek
legbuzgóbb védje volt,
holttetemei felett vivták ki 's azt késbb a' westfáliai békekötés pontjaiban ünnepélyesen szentesitették.
Két századdal késbb 1832. nov.
6-kán a' lipcseiek és drezdaiak Grossmann lipcsei superintendens vezérlete alatt Gusztáv-Adolf érdemeinek emlékezetét az által ohajták meo-minepelni, hogy egy olly protestáns egyesület életbeléptetését terveznék,
melly Gusztáv-Adolf nevét viselné 's czélul az anyagi szükséggel küzd
evangyélmi gyülekezetek felsegélését tzné ki magának. A' gondolat
egyetemes helyeslést nyert, az egyesület megalakult 's Szászországon
kiviil kiváltképen a' svédek ku'álya és népe által pártfogoltatott, ugy
,

—

annyira, hogy az intézet életének els évtizede végén, esztendei bevételeit
esztendnként gyámolltásra adván ki, még mintegy 16,000 tallérnyi
tkével is birt. A' segedelem felváltva majd Drezdában majd Lipcsében
osztatott ki 's belle hazánkban a' locsmán-falvai, lázi, lessi, nagy-kikindai
és temesvári protest. gyülekezetek

is nyertek segedelmet.
1841-dik oct. 31-kén, mint a' reformatio évfordulati napján, Z2//i?werdarmstadti udvari pap és a' darmstadti egyházi lap szerkesztje
egy a' föld színének minden protestánsaihoz intézett felszólitást bocsátott
közre, mellyben egy épen oUyan czélu irányú és szellem egyetemes
protestáns egyesület alakítását sürgeti, mlllyet a' drezdaiak és lipcseiek
szerény határok között már tettleg alakítottak. Mig Zimmermann szózata
helyeslést, részvétet 's lelkesedést ébresztleg hatott mindenhol, hová
eljutott addig az a' lipcseiek- és drezdaiakban nemes aggodalmat szült,
kik is attól tartottak, nehogy egy az övékével teljesen rokon intézet
felállításával, a' közös ügyben ha szakadás nem is, de legalább az erk
elágazása idéztessék el. Nem késtek tehát Zimmermannal azonnal levelezést kezdeni 's
arra szólítani fel, hogy hozzájok csatlakozzék és a'
helyett, hogy a' protest. egyház kárával uj egyesületet alakitana, nyújtson
inkább segédkezet ahhoz, hogy a' lipcse-drezdai egyesület egyetemes és
közös czélja mellett tágasabb 's egyetemesb alapokra építtessék, hogy igy
ez mintegy alapköve legyen azon nagy épületnek, mellynek
felállítását
tervezi 's mellynek további felépítéséhez egybevetett vállakkal fognának
legközelebb a' német protest. egyház minden tagjai. A' lipcse-drezdaiak
ezen levele Zimmermannhoz olvasható a' Protest. Egyh. és Isk. lapban
(1842. folyam 25. szám 29. lap). Zimmermann ezen okokat méltányolva,
a' lipcse- drezdaiakkal abban egyezett meg, hogy a' közössé teend ügy
létesítése végett 1842. sept. 16-ra gylés hirdettetnék, mellybeXémethon
minden tartománybeli férfiai meghívandók volnának. Ez megtörtént.
Lipcsében az egyesülés kimondatott 's ugyanott kidolgoztattak az alapszabályok is, de olly határozattal, hogy azok az egy évvel késbb majnai
Frankfurtban tartandó gylés alkalmával ujabban átvizsgálandók és az
egyesület maradandó szabályai gyanánt volnának elfogadandók.
Frankfurtban tehát 1843. sept, 21-dik és következ napjain, Németlion
7
l^i k. hm. Tár. IV. köt.
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minden legtávolabb részeibl is számosan gyltek össze az egyesület
barátai közöl. Xemcsak; hanem Helvétzia, Elzász és Hollandia st Mag3'ar(Székács pesti ev. lelkész által) képviselve voltak. Itt ünnepélyes
után a' Pál templomában, a' lipcsei pontok egyenként
elvétettek és némi változtatásokkal elfogadtatván, az egyesület magát
megalakultnak nyilvánította 's alapszabályait kihirdettette. Ezen alapszabályok szerint (1. Protest. lap 1843-ki folyam 43. szám és a' 45. szám
melléklete) az egyesület czélja Pál apostol ama szavainak értelméhez
képest Tegyünk jót mindenkivel leginkább pedig hitünk sorsosival (Gal.
6. 10.) a' Némethon határain bell vagy kivül létez hitsorsosok Ínségét,
a' mennyiben ezek saját hazáj okban elegend segedelemre szert nem
legjobb tehetsége szerint megszüntetni. E' végre alakulnak
tehetnek
ágegyletek (Zweigverelne) községenként, mellyek fegyletekbe (Haupt vereine) olvadnak össze, ezek pedig a' középponti választmánnyal (Centralvorstand) mellynek székhelye Lipcse, függnek egybe. Az ágegyletekben
begyül pénz három részre osztatik, egy harmadáról az ágegyesület
számolni nem köteles, tehát azt szabadon fordíthatja akárhová, a' másik
két harmadot a'fegylet által, mellyhezazágegylet csatlakozik, köteles a'
szabadságában állván az igy
középponti választmányhoz beküldeni
beküldend két harmad felének hova azaz melly gyülekezet számára
leend fordításáról határozni, a' másik felérl tehát az egésznek egy harmadáról ellenben a' középponti választmány illetleg az egyetemes gylés
szabadon rendelkezik. Segedelmet csak egyes testületeknek, gyülekezeteknek, iskoláknak szabad nyújtani, egyes személyek gyámolitása tilalmas.
Az egyesület segedelmére számot tarthatnak ,, minden lutheri, reformált
és uniált, valamint oUy gyülekezetek is, mellyek az evangyéliomi egyházország

is

istentisztelet

:

,

,

,

megegyezésöket (Uebereinstimmung) hitelesen bebizonyítják, (2. §.);
a' Valdensek részére liozaíott, de melly
késbb a' berlini egyetemes gylésben, hol a' Eupp és ühlich-féle szabad
egyházak az evangyélmi egyházzali megegyezésöket a' Gusztáv- Adolfegyletbei felvétel által akarták a' világ által elismertetni, az intézetnek

zali

melly alapszabály névszerint

nem kevés

bajt okozott.

1844-ben az egyetemes gylés Göttiiigában, 184G-ban Berlinben,
1846-ban
1847-ben Darmstadtban 185ü-ben Eisenachban tartatott.
már 40 fegylet volt megalakulva, mellyeknek legnagyobb része egész
tartományokat foglal magában. A' nevezetesebbek ezek Brandenburgi
fegylet székhelye Berlin sziléziai fegylet székhelye Boroszló szász
fegylet székhelye Halle; wesztfáliai székhelye Mnster; poseni székhelye
Posen drezdai fegylet lipcsei fegylet hannoverai székhelye Hannover ;göttingai fegylet würtembergi fegylet székhelye Stuttgart; badeni
fegylet székhelye Heidelberg hassziai fegylet székhelye Darmstadt
braunschweigi fegylet hassonnevü székhellyel nassaui székhelye Wiesbaden; szász-weimar-eisenachi székhelye AYeimar; továbbáLbeck, majnai
Frankfurt, Bremen és Hamburg mindmegannyi fegvletck székhelyei.
Középponti pénztárnok Lampe által 1847-ben Lipcsében ,,L"eber die
bisherioe Wirksamkeit des Evanojelischen Vereins der Gusztav-Adolf-

—

,

:

:

;

;

;

;

;

;

;

Stiftung und seine nachste Zükunff czim alatt kiadott iratban az cí^ylet
bevételei és kiadásai a' következ voltak

Gusztáv-Áclolf- egyesület.

1841-ig I>evétel
1842-ig
1843-ig
1844-ig
1845-ig
1846-ig

14,727
2,798
8,969
25,878
56,896
73,382

:

Kiadás

tallér

99
1,876 tallér.

:

785 „
4,271
„
„
24,979 „
44,122 „
;,
79,493 „
Azonkivül kamatozó töke
27,114 „
Tehát kerekszámmal bevétel és kiadás 182,600 tallér. Melly öszvegbl
hazánkban számos gyülekezet, többek közt Holzschlag, Máriaíalva, Laz,
Lest, Lcse, Hodrusbánya, Börzsöny, a' felslövi nevelintézet, több vasmegyei gyülekezet, Tállya, Kiklnda, Erdély 'stb. tetemes összegeket nyertek.
Az intézet kiváltképen azon tartományokra forditá figyelmét hol a'
protestánsok elszórva vagy csak trve 's gyülekezetekké alakulásukban
vagy kevesebb számuk, vagy szegénységük, vagy egyéb küls akadályok
által gátoltattak.
Ausztriában
Francziaországban,
Csehországban
Algírban (a' deuérahi iskola) Spanyolhonban (a' lissaboni iskola) 's
egyéb tartományok részesültek az intézet jótéteményeiben. Utóbbi években
utazó lelkészeket is küldött ki az egyesület. Magyarhonba 1846-ban ifjabb
Groszmant részint a' nyújtott segedelem mikénti használatának, részint
a' valódi szükség kikutatásának hiteles megvizsgálására. 1847-ben Krajova számára Oláhországban papot ordinált, ki az ottani hiveket össze.

„

„

„

,

,

,

gyjtené,
talta

a'

lyoni

német munkásokat egy általa fizetett lelkészszel vigaszáltala tartott pap hirdeti német nyelven az isten

meg; Parisban egy

igéjét.
^

.

^

Ez volna tehát fvonásaiban

'

.

,

Gusztáv-Adolf-egyesület. Delehetetlen
ezen czikket befejezni a' nélkül, hogy egyúttal meg ne említsük a' vele
teljesen rokon st ugyanazonos intézeteket, mellyek tle csak annyiban
különböznek, hogy nevök és hazájok más. Az emberiség lelkiismeretében
hogy az id teljességében
lassanként ugy megérnek némelly eszmék
melly megpendítse azokat, 's az eszmék
csak egy szózat kívántatik
azonnal napfényre jnek, szülemlenek^ nnek, alakulnak 's mindmegannyi
testvérintézetek keletkeznek nyomain. így van ez az eyangyélmi egyesühacsak a'Gusztáv-Adolf-egyesületnél
letekkel is. Az elsség e' részben
maradunk
bizonyosan nem Zimmermanné. O az ihletet a' lelken kivül
melly azt eszközli, tán legközelebb kívülrl nyeré. Ugyanis Zimmermann
szózatát több mint egy évvel egy egészen rokonszózat elzte meg, Merle
d'Aubigné-nak Bernben 1840. aug. 19-kén ejtett azon szózata, melly a'
római hitvallású országokban lakozó evangyélmi hitsorsosok Ínségét a'
helvét lelkészek zsinatában olly szivrenditleg rajzolá, hogy ezen tárgy
közmegegyezéssel a' jöv évi zsinat tanácskozásainak legels pontja gyanánt tüzetett ki. Ezen zsinat 1841-dik jul. 29-kén Baselben bekövetkezvén, Legrand eladott terve szerint, az egész protest. Helvétzia az evangyélmi hitsorsosok Ínségének enyhítésére egy nagyszer egyesületbe
olvadott. Van tehát Helvétziai Evangyélmi Egyesület is, melly 1841-ben
alakulván meg, annak követei a' hires de Wette báseli tanár és Faesi
zürichi lelkész 1843-ban üdvözölni mentek Frankfurtba az itt még csak
keletkezend Gusztáv-Ádolf-alapüvány evangyélmi egyesületét. Hasonló
a'

,

,

—

—

történt Franczhonban, hol az üdvös

mozgalom

szinte

1840-ben kezddvén
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1843-dik máj. 2-kán tehát négy hóval elbb mint Frankfurtban a' frankhoni protestánsok két felekezetét, mint „Societé des intéréts généreaux
du Protestantisme fran^ais" czimü társaságot Parisban a' Duphot-utcza
10-dik száma alatt összeülni látjuk. Ezen egyesületnek czéljai tágasabbak
mint a'Gusztáv-Ádolfiéi,minek oka a' franczia egy ház sajátságos helyzetében
keresend. A' chartának 6-dik czikke egyenlséget biztosit minden vallásfelekezeteknek. Tudjuk azonban, hogy ezen egyenlség mindig szálka
:

papismus szemében Frankhon határain bell, ugy mint azokon
minek legkézzelfoghatóbb jele a' római püspökök azon eljárása,
hogy a' polgári törvényhozás által a' protestánsoknak adott jogok irányában, ha egyebet nem, egy ünnepélyes protestatiót tenni soha sem feledtek

volt

a'

kivül,

Els czélul tzte ki tehát magának a' franczia protestáns egyesület a'
charta 6-dik czikkét életbe léptetni 's a' confessioi egyenlség akadályait
háritgatni. Továbbá a' charta azt is kimondja, hogy minden egyházak
még pedig
szükségeikhez képest az állam pénztárából gyámolitandók
évi budget alakjában, vagyis olly alakban, melly alatt egyedül szabad a'
protest. egyháznak az államtól rendes segedelmezést elfogadni. Az egyesület második czélja tehát elkövetni minden törvényes módot, hogy az
állam a' protest. egyházak ill gyámolitásaért gondoskodjék, másfell
pedig, hogy az, mit e' részben az állam nem tesz, vagy nem tehet, önkénytes adakozások által pótoltassék. Végre pedig harmadik czélja ezen
egyesületnek az, hogy az evangyélmi vallásosság és egyháziasság minél
hathatósabban terjesztessék. Az egyesület önkénytes adakozásokbóli
bevétele 1843-ban 23,000 frank volt, mellynek nagy része a' franczia
gyarmatokon elszórt protestánsok szükségeinek födözésére és egy protestáns gyarmat telepítésére volt szánva. Ezen gyarmat a' protestáns
foglyok elhagyott gyermekeinek, egyéb szegények és tehetetlenek nevelését és ápolását volna az összes egyház költségén eszközlend. Lásd
,, Intéréts généreaux du Protestantisme francais, par le Comte Agenor de
Gasparin, Paris 1843."
Hazánkban is akart valami történni a' protestánsok között, de különféle
akadályok miatt csak a' jó szándéknál maradt a' dolog. A' frankfurti
gylésbl visszatért magyarhoni követ kihirdette a' Gusztav-Adolf-alapitmányi evangy. egyesület alapszabályait a' Protest. lapban, 's a' frankel.

,

furti gylésrl ugyanott kimerít tudósítást közlött az egyetemes gylés
küldöttséget nevezett, melly egy nálunk is alakítandó hasonló egyesület tervét készítené el; az elkészült tervet 1844-ben az egyetemes gylés elfogadá,
's annak alapján
ugyanazon év sept. 4-kén b. Prónay Albert szállásán
egybegylt számos tagok egyesületté alakultak 's az ellegesen megalapított szabályok kinyomtatását és terjesztését elhatározák, egyszersmind
néhai Szirmay Ádámot elnökké választották. Azonban az egyesület alapHzabályainak kinyomtatása a' censura által elször eltiltatván, késbb
;

megengedtetvén
ezen körülmény a' mellett, hogy sok idt rabolt el,
sokaknak buzgalmát lehtötte. 1846-ban mindezen akadályok ellenére
már szép süker mutatkozván, az egyesület az ellene nyilatkozott elítéletek
elhárításában, az ügy megkedveltetésében 's terjesztésében czélírányos
munkásságot kezdett kifejteni. Mivel azonban a' bekövetkezett országgylés miatt, melly a' protestánsok teendinek egy ideig más irányt,
,

—

Gutta-Percha.

Gutzkow.
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—

az egyenjogúság kivívását,
adott egyetemes gylés nem tartatván és
igy az egyesületi tagok számosabb találkozása is lehetlenné válván ;
késbb pedig a' forradalom következvén be az ügy mindekkorig tovább
nem haladhatott.
Sz, I.
,

—

Giitfa-Percha, a' kautschuknak, ruggyantának egy neme, melly nem
egyéb, mint Borneo szigetén tenyész, még kevéssé ismeretes nagy erdei
fának megszántott nedve; a' közönséges ruggyantától halványsárga vagy
szennyes-fehér szine által különbözik. Állománya kemény, egyébiránt
szívós 's nem eléggé ruganyos. Vegytani fólelemzése szerint alkatrészei
86,36 széneny, 12,15 köneny, 's a' hiányzó 1,49 valószinüleg éleny, melly
a' tisztitás alatt felvétetett. Ezen anyagot fellehet oldani kolajban, kautschiikban és aetherben, ellenben borszeszben és vizben nem ezen utóisón
65*^-nál olly lágy lesz, hogy
úszik. 43^ C.-nál valamennyire meglágyul
tetszés szerinti formákba lehet önteni ; meghlés után azonban ismét
visszanyeri elbbi keménységét. Legegyszerbb tisztítási módja, ha terpentinolajban feloldatván, az olaj róla lepároltatik, a' gutta-percha pedig,
saját állománya visszanyeréséig, meleg helyre tétetik. Azon tulajdonságánál fogva , hogy a' melegben meglágyul, 's igy belle tetszés szerint
mindennem tárgyat lehet idomitni, az ipar- és kézmvészetben jelenleg
nagy szerepet játszik használtatik nevezetesen részint tisztán, részint
más anyagokkal vegyítve a' könyvkötésnél a' sebészetben ruganyos
csk, kutaszok, katheterek készítésére; talp- és szijjgyártásra. Lehet
belle különböz átmérj, 's falvastagságú csöveket készíteni, mellyeket
gzvezetésre , vizfecskendknél , szivattyúknál igen czélszerüen lehet
használni, mivel sokkal tartósabb a' brnél, 's hajlékonyságánál fogva
mindenütt könnyen alkalmazható. Különféle díszitmények lenyomatok
elállítása a' belle készült gyurma, könny idomlthatásánál fogva, igen
jól sikerül. Végre lehet belle igen finom brt készíteni könyvtáblák,
st posztót is melly az id minden viszontagságait
tokok borítására
változatlanul kiállja. Legújabban papirt is készítettek belle, melly különösen a' víztl megóvandó csomók bepakolására igen alkalmas. Lásd
bvebben „Gutta-percha in seiner fechnischen Bedeutung von Wilh.
Bohne'' (Elberfeld, 1848). Magyar fordítása is megjelent.— h.
Gutzkow (Károly) német Író, regény- és drámakölt tagadhatlanul a'
jelenkori német irodalmi notabilitások legkitnbbjeinek egyike mind
:
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:

;

mind szorgalom és termékenységre nézve. Született 1811-ben
Berlinben. Tanult theologiát és phílosophiát. Szellemének élénksége már
tanulmányi ével alatt feltnt. 1830. a' philos. facultás által kitett pályanyeré meg „De diis fatalibus'' ez. értekezésével. Irodalmi munkásdíjt
ságát már ekkor kezdé meg Berlinben „Forum der Journalliteraíur''
(Berl. 1831.) ez. müvével. Ugyanazon évben Stuttgartba költözött, az
akkoriban nagy hírben 's tekintélyben állott , de a' mélyebben belátók

tehetség-,

(p. Hegel) által csakhamar valódi csekély értékére leszállított kritikus és
merész polemikus Menzel által ennek lapjához dolgozótársul hivatván
meg. Ekkor sokat dolgozott a' Morgenblatt, Augsb. Alig. Zeitung és más
lapok számára 's név nélkül kladá „Briefe eines Narren an eine Narrin'^
(Hamb. 1832). Berlinben philos. tudor lett. Majd Heldelbergbe 's késbb
Münchenbe költözött, a' jogi és státustudományokat tanulandó. Ez alatt
,

;

-
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02

Felö-Olaázország és Austria egy részét is beutazta. Els munkája, melly
Geschichte eines Gottes''
nagyobb figyelmet gerjesztett, „Maha-Giiru
,,Novellen^^
volt (Stuttg. 1833). Most gyorsan egymást követték munkái
,,Öffentliche Charaktere" ; „Soireen':
(Hanib. 1834.) „iVí:í/vr'- (1835.)
(1835.); „Walli, die Zweiflevin^^ regény (1835). Ezen regénye felett,
mellyben G. ifjú vakmerséggel festé a' ni kedély kételyeit 's elhagyottöágát, Menzel nem csak pálczát tört, hanem Gutzkowot, kinek homlokára
két évvel azeltt maga illeszté a' babérkoszorút, e' miatt mint erkölcsgyalázót és árulót mutatá be, felszólitván a' kormányokat, hogy G., mint
a' fiatal Németország bevallott tagja mködéseinek, gátot vessenek. Ez alatt
G. majnai-Frankfurtban telepedett meg, ott a' „Phnix" ezimü lap irodalmi részét szerkesztvén. Mannheimban befogatott 's 3 hónapig fogva
tartatott, a' badeni ftörvényszék Ítéletének szavai szerint
,, mivel sajtó
utján a', keresztyén vallásfelekezetek hitét megvetéssel illeté." A! „Walli'
ez. regény elkoboztatott, a',, deutscheRevue" ez. lap, mit G. Wienbarggal
együtt szándékozott kiadni, még csirájában elfojtatott mindent mit G.
eltiltatott 's a' német szövetségi államok egyikében
irt vagy irandott
sem volt szabad szerkesztést vállalnia. Az akkori idk szelleme, melly
Hegel tanai nyomán kíméletlenül fordult minden fennálló ellen, érthetvé
teszi a' reactio ama rendeleteinek szmorusáo-át. — Miután szabaddá lett,
M.-Frankfurtba költözött, megnsült 's a' „Telegraph für Deutschland'^
ez. lapot alapitá, mit 1837. Hamburgban folytatott. (A' mit fogsága alatt
irt, azt hosszabb ideig rejtegeté 's ,, Vergangenheit inid Gegeniüavt'- czim
alatt 1839. adá ki). A' szenvedélyek csillapultával, nemtelen eW^nQ, Menzel
ellen fordult. Leginkább ennek több rendbeli iratai ellen voltak irányozva
G. következ müvei ,,Zar Philosophie der Geschichte^' ; „Beitrage zur
Geschichte der neuesteii Literatur-' ; Göthe im Wendepunkte zweier Jahr,

:

;

;

:

;

,

,

:

hunderte

(1836.)

;

—

hanem hogy

mikben

czélja

nem

csak az volt, hogy az igazságot

egyszersmind Menzelrl lerántsa az álarczot
's a' nemtelen feladót a' nyilvánosság fóruma elé áUitva, valódi nyersesége,
tudománytalansága és tehetségtelenségében tüntesse fel 1837., a' censurátóli tartásában, Bulwer neve alatt adá ki f,Die Zeitgenossen, ihre Tendenzen, ihre Schicksale
ihre grossen Charaktere-' ez. müvét, mellyben
magasb, tisztább szempontra emelkedve itéli meg a' mai világ erényeit 's
jó oldalait, valamint balgaságait 's vétkeit. Ugyanazon évben adá ki egy
még 1835-ben irt, de Menzel vádjai miatt nyomtatlanul maradt „Serakiderítse,

ezáltal

,

phine'^ regényét,

tépett kebel félreismerhetlen nyilatkozványát. 1838.
egy polémiái röpiratot
,,Die rothe Mütze und die Kaputze'- czimmel. Sokkal jelentékenyebbek
voltak az ugyanazon évben kiadott „Blasedow und seine Söhne'- víg
regény és ,,Börne's Lében-' ez. müvei, mik a' német itészetben feltn
figyelmet 's méltánylást ébresztenek. A' késbbi években a' drámára adá
magát. Azok után, miket G. eddig egyes drámák feletti bírálataiban
nyilvánított, valami nagyobbszerüt, rendkívülit lehete tle e' téren várni.
Az akkori német d)'ámairók hidegen hagyó termékeível semmiképen sem

Görres

(1.

a'

ezt) és az ultramontanisták ellen irt

:

vaUi megelégedve.
socialís

id

drámát.

alatt

egy

uj

Els drámája

nemet akart teremteni, egy irány- vagy
volt 1839.

,,

Richárd Savage'', melly rövid

Németország csaknem valamennyi színpadán megfordult

's a'

z;
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szépirodalmi lapok st Menzel Morgenblattja által is, nagy dicséretekkel
halmoztatott. (Késbb magyar forditásban is megjelent Nagy Ignác

„Szinmtár''-ában). 1840. óta több drámái jelentek megu.m. „Werner'^
,,PatkíW ; ,,Die Schule der Reichen'^ ; „Dass weisse Blatt'^ ; „Zopf und
Schwert'^ ; ,,Das Urbild des Tai^tuffe'^; ,,Der 13 November''' ; ,,Die KarlsSchiller" ; ,,Jürgen Wallemveber''. De valamint els drámája iránt is
higgadtabbakká levének azóta a' nézetek, szintúgy az utóbbiak sem felelének meg azon magas várakozásnak, melylyel a' közönség és itészet G.
drámai tehetsége iránt viseltetett. A' fentebbieken kivül megjelent tle
,,Briefe ans Paris'- (1842.) és ,,Vermischte Schriften'' apróbb itészeti és
:

novellistikai czikkeinek gyjteménye. 1846. kineveztetett a' dresdai udv.
szinház dramaturgjának. A'mi Gutzkownak hibául rovatik fel, az következetlenség, 's a' részletekben hiúság és ingerlékenység; jó oldalai szellemdússág, éleseszüség és rettenthetlenség, mi annál érdekesebbé válik,
miután az id legcsekélyebb mozzanata sem kerüli el figyelmét. Legújabban
egy számos kötetekre terjedend regényét „Ver Ritter com Geiste'^
hozza az Alig. Zeitung, mellyben a' Gutzkow által korábban bven nyilvánított élénkséget és rugékonyságot nem örömest nélkülözi az olvasó
közönség.
p.
Gützlaff (Károly), a chinai téritészet és a' chinai magyarok (?). A'
chinaiak világhirü apostola, G« szül. 1803. Poroszországban Pyritzben.
Szüli szegény, istenfél emberek voltak, kik fiokat 1817. Stettinbe ^gy
rézmiveshez adák mesterségre. Állapotával épen nem vala megelégedve.
Midn 3 évvel késbb a' porosz király Stcttint látogatá meg, G. egy
önmaga által szerzett költeményt nyujta át neki, mellyben kifejezé vágyát,
az evangyeliom szolgája lehetni a' pogányok között. A' király épen ez
idben kezde nagyobb figyelmet fordítani a' térítési ügyre. G., kinek
versezete megnyeré a' király tetszését, Jiinicke akkori berlini téritintézetébe vétetett fel , hol 2 évig tartózkodott. 1823. Eotterdamba
költözött, ott a' malájok közti missióra magát kiképzend. Rendkívüli
nyelvtanulási könnyüségénél fogva csakhamar elkészült hivatására ;
mindamellett csak 1826. dec. 11-kén szállhatott tengerre három apostol
társával. Szerencsésen Batáviába ért. Az ottani hollandiak által barátságtalanul fogadtatván, Medhirrst angol térit társaságát volt kénytelen
fölkeresni
melly körülmény eldönt befolyással volt életére. Medhurst
ébreszté fel benne a' chinaiak iránti hajlamát, ugy hogy már 1827., miután
a' chinai nyelvtanulás elkészületeit megtéve, Batáviát elhagyá 's a*
chinaiak közé költözött. Riouw szigetére ment, az ottani király meghívása
folytán 's az ottani chinaiak között gyors haladásokat tett nyelvök és
szokásaik ismeretében, egyszersmind a'missionariusi hivatására komolyan
készülvén Tomkin angol vezetése alatt, kivel együtt bejárta a' szigetet,
seregesen maguk körül gyjtve az embereket beszélgetvén velk 'e leginkább iratokat osztogatva ki közöttök. Minden chinai tud olvasni 's nagy
tiszteletben tartja a' nyomtatott iratokat. Ezen téritk is hódoltak az
akkori szokásnak kis keresztyén vallási értekezéseket nyomattak chinai
nyelven, elosztogatták 's ez által azt eszközlék, hogy ezen iratok ezernyi
példányokban voltak elterjedve Chinában , még mieltt csak egy vallási
apostol is léphetett volna a' mennyei birodalom határai közé. Ezt egy
:
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:

—

,

;

,

;
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évig üzc G., mialatt vándoi-lásai közben a' chinai gyarmatokban it- megszámosakat keresztelve meg. 1828. nyarán TömlinTisl együtt elhagyá
a' szigetet és Siamba költözött. Ok voltak itt a' legels vallási hirnökök.
Tomiin nem sokára kényszerülvén betegsége miatt megválni ez országtól,
volt az els enrópai, ki megtanulta a' vidék nyelvet
G. magára maradt.
nyelvjárását, a' kambodsei és laosi dialectust nem sokára leforés két
ditá a' Szent írást sziam nyelvre 's ama két dialectusra
's egy sziam
nyelvtant készített. Nagy elnyéül szolgáltak orvostani ismeretei 's gyógyszerészi készülete ; hálás betegei, kiket meggyógyított, örömest terjesztek
az iratokat, miket tle nyertek ajándékul. Különösen a' hajósok viseltetének iránta nagy barátsággal kiknek egyike családja tagjául is fogadá,
mi által chinai honosítást nyert. G. bibliái már nagy keletnek örvendenek
az egész téritési ügy igen kedvezleg haladott, midn a'
*s általában
bataviai hollandiai térít társulat rögtön azon határozatot hozá, hogy a'
chinai téritészet abban hagyassék. G. inkább elvált ama társulattól, sem
mint a' már egész lényével egybeforrott ügyrl lemondott volna. Ez idben
n'il vön Maiakkában egy gazdag angolnt, ki rajongó tisztelje volt a'
térltészetnek ezen viszonya, valamint orvosi jövedelmei függetlenségét
eléggé biztoslták. De neje már 1831. meghalt 's
maga is annyira megbetegedett, hogy már sirja is meg vala ásva. Közel volt a' halálhoz,
midn Lin-Jung chinai keresked lépett szobájába, ki meggyógyulhatása
egyedüli feltételéül egy tengeri utaznst ajánlott Chlnába. Hosszú küzdés
után végre elfogadá az ajánlatot 's 1831. jun. 3. egy 50 matrózzal ellátott
chinai dsunkára ült, 's 35 napi hajózás és több baleset után megpillantá
China partjait. Betegsége, melly a' hajón legfbb fokra hágott, végre
megsznt. Tyentsinben egy keresked házában nyert fogadtatást 's általában olly kedvez néphangulatot talált melly egészen ellenkez volt
a' chinaiak fell uralkodó közvéleménynyel. Szilárdul feltévé magában,
China legközepébe bevinni az evangeliomot 's inkább életét tenni koczkára, sem mint, többi térit társai példájára, rest nyugalomban az ország
határain várakozni 's a' számtalan akadály által a' beljebb vonulástól
visszaijedni. Kevés hét múlva az elébbi dsunkán Makaóba költözött,
ott dr. Morrison Róberttel, az ismeretes angol lexicograph fiával, szoros
barátságot kötvén. Morrison már 1807. óta volt Chinában
tudományos
dolgozatokkal foglalkozván, mikhez most G. is csatlakozott. Mindketten
a' bibliának egy uj chinai fordítását kezdek meg
továbbá egy hasznos
ismereteket terjeszt egyletet alapítanak, 's egy chinai havi folyóiratot
adának ki
mellyben a' chinaiakban a' történészet, földrajz és a' „veresszrü barbárok" irodalma iránt iparkodának érdeket gerjeszteni. Ezt leginkább Morrison eszközlé G. minduntalan kísérleteken tré fejét, miképeu lehetne China belsejébe nyomulnia. Három els utazását Ellis W.
adta ki
„Journal of three voyages along the coast of China in 1831. ;
1832, and 1833. wilh notice of Siaíu, Corea and the Loochoo-Islands."
Negyedik utazása Fo-Klát czélozá
az ötödik a' Bohea hegyek, ezen
érdekes thea-vidék felé volt Irányozva, de a' hatóságfokellenséfres indulata
lei utón visszatérésre kcnyszerite
:ny
az utasokat. Az ellenséoreskedés nem
a missió ügyét illeté, hanem
ei
az angolok azon törvénytelen törekvéseit,
mik által a' birodalom belsejével
Isej
akartak összeköttetéseket szerezni.
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G. arról vádoltatik, hogy mint az angol kereskedk orvosa és tolmácsa,
chinaiakat felsöbbségeik ellen uszítani segité. Rósz következménye nem
maradt el. A' chinai császár a' keresztyének üldözését rendelé el 's egyenesen GützlafFra látszék vonatkozni a' cs. parancs következ része

a'

:

,,Mult tavaszszal néhány hajó evezett lopva a' chinai part hosszában,
több európai könyvet osztogatva szét. Miután ez iratokban bizonyos
Jézusban hinni 's
tisztelni ajánltatik, ugy látszik, hogy az ezek által
tanitott vallás a' többször üldözött és szigorúan eltiltott keresztyén
vallással egy 's ugyanaz. Térjetek tehát azonnal magatokhoz ; még nem
haladtatok messze a' tévely pályáján. Ki önkényt jelentkezik, jól fog
fogadtatni ; ha azonban a' kitzött határidn ti is azon hitet vallani
meg nem szntök, üldöztetni és szigorúan lakohii fogtok". Ezen parancs
folytán kénytelen volt G. több évig Makaóra szorítkozni, némi alkalmi

t

annyira korlátozva volt tevékenyEz idben, hasonlóul
egy angolnvel, második házasságralépett,'s három hajótörési japáni matróztól a' japáni nyelvet tanulá. Midn ezen ismeretét a' japáni birodalombani
térítésre kivánta használni, itt ugyanazon kedveztlen fogadtatásban részesült, mint Fokiában. A' chinaiak és angolok közti ellenségeskedés nttével a'
téritéázet csaknem egészen elszenderült 's egy iskolára szorítkozott,
mellyben G. és egy angol tanítón chinai gyermekekkel foglalkozának.
1838. a' makaói angol követségnél másod titkos-irnoki alkalmazást és
4800 tallér évdijt nyert. A' következ évben kitört a' háború 's G. a'
többi angolokkal együtt Makaóból kizetett. Házát, vagyonát elveszte 'a
családjával a' Philippin-szigetekre menekült. Visszatérte után 7 hónapig
utazott Csúzán szigetén, mig Ningpo bevétele után, ezen város kormányzásával bízatott meg. A' lakosság nagyon meg vala elégedve kormányzójával, ki a' jog és igazság kezelésén kivül, bibliákat osztogatott 's
épületes beszédeket hangoztatott a' néphez. 1841. májusban letevé mél-

Makaóban
nyomdát Singaporába

kirándulásokat kivéve.
sége,

hogy

a'

is

kellé áttennie.

tóságát 's újra a' Toukwang császár elleni hadjárathoz csatlakozott, hol a'
betegeket ápolá, a' haldoklókat vigasztalá. Felügyelése alá bízattak az
elfogott tatárok is, kik szomorú helyzetökben örömest fogadák <^1 G.
vigasztaló szavait. Az angol sereg elre haladt ágyúik által a' chinai
sereg szétkergettetvén, Schwanghá város örömest nyitá meg kapuit. A'
lakosok az elhirhedett G. idvezletére csoportosulának "s a' háza eltti tér
reggeltl estig telve volt. Ezután G. a' czirkáló gzösökre társakozott 's
egyike volt az els idegeneknek, kik a' Yangtsekiang folyón hajóztak.
Majd az Aranyszigetre értek, Schingangfu ersséget ostrommal bevették
's a' sok
bátorsággal küzd tatárok másodízben kemény inegveretést
;

szenvedtek. Ezen csapás végre aug. 29. békealkudozásra birá a' császárt.
G. örült, hogy valahára a' mennyei birodalmat körülövez sorompók
leomlanak. A' békealkudozásoknál
is igen tevékeny volt. Diplomatikai
hivatalkodásában sem feledkezett meg tériti szerepérl 's a' tanácskozmány végeztével minden meghatalmazottnak az Üj Testamentom egy
példányát nyujtá át e' szavakkal ez kijelentése istennek, a' menny és
föld urának, ki világra küldé egyszülött fiát minden nemzetek megváltásául ; kéri annálfogva ket, hogy ezen munkát mint az élet igazi
G. 40 éves volt, midn a' kikötk
útmutatását, figyelemmel olvassák.
:

,

—
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megnyitása iij hatáskört nyitott meg eltte. Most Hongkong lett mködésének középpontja, a' londoni térit-egylet maiakkai nevel-intézete,
valamint cliinai nyomdája Victoriába tétetett át 'stb. GützlafF az amerikai
Roberts-el 's két chinaival egyesült, 's ezen szövetkezés gyümölcse volt
az 1844. megalakult „Evangyeliom-terjeszt keresztyén egylet". Azon
év júniusában 21 tagot számlált, G. jegyzje volt. A' térités ügyét magok
a' chinaiak kezébe akarák általadni
G. és Roberts csak vezeti szerepre
szorítkozván. Már els évben 4 nagy várost látogattak meg 's 60 faluban
voltak rendes papolások. A' chinaiak sok ervel és belátással ragadák
meg az ügyet. 1848. közepén az egylet 40 hitszónokot számlált, kik 15
városban vettek megállapodási pontokat, kis községeket magok körül
gyííjtének 's 13 egyházat szerelének fel. Rendesen örömest ajánlkozának
a' lakosok, lakaikat imaházakká átváltoztatni. 1846. végéig 179 chinai
volt oktatva 's megkeresztelkedve. G. nemcsak tanitott, hanem irodalmilag is dolgozott. A' chinai viszonyok megismertetése végett irá németül
,,Geschichte des Chinesischen Reiches^', melly 1847. óta jelent meg
Németországban. Számos adatokat külde azonkívül a' londoni geographiai társulatnak. Chinai nyelven irt egy terjedelmes fÖldiratot
melly
68 jeles földképpel van ellátva 's leginkábbi czélja, eloszlatni a' chinaiak
azon önhittségét, minélfogva azt hiszik, hogy birodalmuk teszi az egész
világot 's Európa csak Qgj kis sziget
mellyet kevés kereskedk laknak,
kik a' chinávali kereskedésbl élnek. Ezután egész ervel az annyira
íiehéz chinai nyelv tanulmányának szentelé idejét. Ez alatt a' keresztyé;

:

,

,

általi üldöztetése megsznt. Az els türelmi rendelet
katholikusokat, a' késbbi a' protestánsokat is magában foglalá. A' kormány részérl tehát akadály többé a' téritészet ellenében nem
áll. De még megvan a' régi akadály, a' pénzhiány. A' tetemes költségek
megszerzése végett Németország személyes meglátogatására szánta cl
magát G., 's 1849. nyarán e' czélból elhagyá egj idre Chinát. 23 évi
távolléte után u. a. év novemberén szállott európai partra Angliában.
Innen meglátogatá Németországot, mindenütt papolva 's a' chinaiak
térítésére egyleteket alapítva.
1850. nyarán meglátogatá hazánkat is, és
ügyének pártoltatását a' pesti, pozsonyi evang. egyházakban tartott
német szónoklatai által igyekvék a' hivk buzgóságába ajánlani. 1850-ik
ang. 31. G. részt vett Pesten a' m. akadémia kis gylésében
melly
alkalommal, mint vendég a' chinai nyelvrl és írásról értekezett. A'
tárgyat példákkal, élszóval világositá. Szerinte a' chinai nyelv lényege
az egytaguságban, nyelvtani formák 's valódi szókötés hiányában áll. Az

neknek

a'

kizárólag

kormány

a'

—

,

egyes hangok különböz kiejtése képviseli a' különböz fogalmakat
a'
szófzést pedig az összefügg beszéd tagjainak sora és hangvitele
pótolja 's csupán ezen rhythmus teszi lehetvé a' beszéd megértését. A'
rokonnyelvek közöl a' sziámii, laoszit, tunkint és codiinckinaií emelte ki;
más vele érintkezésben lev nyelveket illetleg pedig néhány becses
megjegyzést tett, különösen a' koreairól, mellyet a' chinaival közel
rokonsáp:l)nn állónak tart, noha az egytaguságtól eltér, st nyelvtani
formákat is képez,
egyébiránt a' chinai irodalom befolyása alatt áll a'
japániról, melly a' malájival rokonalkotásában tökéletesen különböz a'
clíinaitól, de a' cjiinai irodalom elterjedése által o' nyelvbl számos szavakat
;

—

;
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a' mandzsuról, melly szinte más, t. i. a' tatár nyelvtörzshöz tartozik,
de hasonlag gazdagodott a' chiiiaiból; a' Í26eí nyelvre szinte hatott a' chinai.
Szólott még ezután a' chinai nyelvnek a' könyv- és udvari nyelvtl elüt,
mintegy 100 nyelvjárásáról ; az Írásról, mellynek eszméjét a' táblán tett
rajzokkal világositá fel, végre a' chinai irodalomról általában 's az akadályokról
mellyek a' nyugati eszmék és ismeretek terjedésének útjában
Ez alkalommal G. a'
állanak 'stb. (L. Uj magyar múzeum. 1850).
m. akadémia teremében a' dzungár néprl 's a' Kokonoor tava körüli
mongolokról is szólt , kiknek nyelve ismeretlen ugyan eltte de mire
hogy összeköttetésbe fogja juttatni a' m. akadémiát
nézve Ígéretet tn
egy, e' nyelvben jártas, st errl szótárt is készített missionariussal. E'
nép iránt G. különös érdeket igyekvék ébreszteni, miután küls hasonlat és saját regéi után
e' még most is vitéz népben a' régi hunok utódait
Erre nézve egy magyar hazánkfiát nyeré
's a' magyarok testvéreit sejti.
meg, kit Chinába viend magával 's ki majdan a' dzungárok nyelvét megtanulandván, képes leszen azon szónokolni 's arról egykor összehasonlító
ismertetést adni hazánknak. A' dzungárokról egyébiránt ezúttal bvebb
ismertetést nem adott, mint azt, hogy Ázsia snépei közé tartoznak 's
már mintegy 1'^^ 2 ezer év eltt nyrigtalanitották a' chinai birodalmat,
különben a' mongol fajhoz
mellynek északnyugati határain székeltek
tartozván. Ezúttal felajánlá G. a' m. akadémiának levelezési szolgálatát,
mire nézve a' nyelvtudományi és történeti osztály bízattak meg a' felvilágosítandó kérdések megállapítására. Mindaddig m^g a' m. akadémia
ezen uj összeköttetése 's G.-nak és a' vele együtt útra kelt hazánkfiának
búvárkodásai nyomán uj eredményeket leszünk képesek felmutatni az
,,Uj Magyar Múzeum^' III. füzetére utalunk, mellyben Jerney János, ra.
akad. r. tag, e' tárgyról értekezvén, leginkább az ide vonatkozó pétervári
tudósok és saját sok évi búvárkodásai nyomán kinyilatkoztatja, miképen
a' Chinától északra Kokonoor körül lakó dzungúr nép nem lehet magyar
's annál fogva a' mer névhasonlatosságon alapuló állítása Gützlafffaj
nak tévedés melly et e' tárgyban hasonlóul baluton járt Kör sink tekintörténete a' chinai
télye 's azon körülmény
miszerint nemzetünk
idézhete csak el. Az id meg
tudósnak soha nem szolgált stúdiumul
fogja mutatni, mellyik részen van az igazság.
p.
Guyon (Kichard, esquire) a' régi Guyon de Gei családból, melly Francziaországból a' 1 7-dik században jött Angliába. Atyja aladmirál volt angol
1812-ben született Bathban, részt vett a' hadviseletben
szolgálatban ;
D. Miguel ellen, késbb utazott 's Triestben austriai tisztekkel ismerkedvén meg és a' huszár egyenruhába bele szeretvén, 20 éves korában mint
kadet lépett a' József fhg-ezredbe. 7 év alatt fhadnagyságig vitte, és
b. Splényi Ignácz tábornok mellett segéd volt. Késbb Splényi bárónt
vett nül,'s nyugalomba lépvén, Csuzon lakott. Komárommegyében, majd
pedig Csatán, Esztergám mellett. Kiütvén a' forradalom, Guyon, szabad-

átvett

;

,

—

,

,

,

—

,

:

,

,

s

,

,

—

hevével csatlakozott ahoz. Mert
névrokonának, harczias
királynak,
Guyon Richárd oroszlán szivü Richárd
's erélyes természetét teljes mértékben örökölte. Neve körül a' schwechati
csatában fzte elször az oroszláni vitézség fénysugarait, midn kezében
nemzeti lobogód al vezette a' dühös mannswörthi ostromot, lobogója lyuság- és kalandszeret lelkének egész
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kakát kapott, 's lovát is kiltték alóla, a' mi egyébiránt nem csak egyszer
történt. Kossuth hálát szavazott neki a' haza nevében.
December
folytán már ezredes volt, 's dec. 23-ikán a' nagyszombati utczai csatában
bizonyitá be ismét rendkívüli vitézségét. A' hasonlithatlanul nagyobb
ellener daczára hosszasan tartá magát kétségbeesett, véres küzdelemmel,
mig az éj sötétében, egy harmadra olvadt seregével, elvonulhatott. Ezután
osztályparancsnok lett Görgey táborában, 's részt vett ennek téli hadjáratában. A' branyiszkói hires szuronycsata (a' magyar honvédek hadi
dicsségének els, 's legszebb virága), mellyhez kevés hasonlót tud felmutatni a' história, nagy részben az
érdeme, (l. Brcmyisz-koJ.
Aprilben
1849. komáromi parancsnokká neveztetvén, kalandos vakmerséggel
tört magának utat a' várba huszáraival az ellenséges rökön keresztül,
's a' várnak felszabadításánál nevezetes tényez volt. April 20-kán nyargalt 50 huszárjával a' vár sánczai közé. Látván a' nép nyomorát, könyük
szöktek az érczkaru férfiú szemeibe, 's keményen megrótta a' várrtiszteket tétlenségükért.
A' fváros visszafoglalása után Vetter tábornokkal mint már szinte tábornok, az alsó sereghez küldetett Bácska
visszavételére, 's a' bán seregét Verbász- és Hegyesnél megvervén, KisKért elfoglalta, és a' bánt Tittelre visszanyomta. A' kormány terve szerint,
melly Szeged alatt akart elhatározó ütközetet, Gvyon is Szegedre hivatott hadtestével, hová jul. 29-ikén vonult be, a' nép örömujjongásai közt,
tiz zászlóaljjal. Részt vévén a' szregi's temesvári csatákban is, a'magyar
sereg szétveretése után. Lúgoson foglalt helyzetet
's onnét Bemmel
Dévára, 's azután Törökországba ment. Aug. 7-ikén érkezett Widdinbe.

—

—

—

,

O

Törökországban is, ki a' menekült honvédek visszahívására megHanslah tábornoknak leginkább ellene szegült, 's
annak küldetése sikerét legdühösbben gátolta.
Gm?/o/í külseje nem sokat
jelent. Alacsony termet. Arcza hideg
de mikor a' csatázásban elre
rohan, szemei szikráznak, 's egész valója kigyúl és fellángol. Tervet
készitni nem annyira sajátja
mint a' kész tervet vas ervel 's vakmer
bátorsággal végrehajtani. Vakmerségre nézve kevés párja volt a' seregben. Kegyelmet a' csatában nem szeretett sem adni, sem elfogadni. Trni,
koplalni jól tudott
katonáival együtt enni, 's aludni, mindent saját szevolt

bízott austriai küldött,

—

,

,

;

meivel látni szeretett — a' csata fáradalmai 's terhei neki élvezetet
adtak. Magyarul csak töredezve beszélt néhány szót, de ezeket jól használta fel a' csata pillanataiban. Merész lovag volt, ki nem szokott nyaktörésre gondolni, 's már elbb iís híhetlen dolgokat vitt végbe hajtóvadászatoknál. Ezért kedvencze ln a' huszároknak.— Y.
Guziiiíes Szidor, benedekrendi szerzetes 's a' m. akadémia tagja, szül.
1786-ban a' vámoscsaládí malomban, hol atyja molnár volt. A' keresztségben László nevet nyert, mit
1805-ben sz. Benedek rendébe lépvén,
Izidorra változtatott. Iskoláit Kszegen
Szombathelyt Soi)ronban és
Gyrött végezé. Már korán kifejlett benne az irodalom iránti hajlam, 's
;

,

,

a'

latin

Rajnis,

és

görög nyelvet szeretettel

késbb Kazinczy, Dayka,

tette sajátává
Faludi, Baróczi,
Berzsenyi, kedves olvasmányai valának.
;

1808-ban grammatikát tanított Gyrött, mnjd Pannonhalmán. 1811-ben
Pestre jött híttudományt hallgatni 's innét négy év múlva ment vissza,
mint hittudomány tudora, ugyanennek tanltószékére. Pannonhalmára.

—
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Rendbelijeinek nagy tiszteletét birván 1832-ben bakonybéli apát lett.
Pesten létében közelebbrl megismerkedett a' német nyelvvel 's irodalommal
's
Herder folytonosan elképe maradt. A' papnöveldében,
lelkesebb barátival, tudományos társaságot alkotott, 's egy pár regényt
adott ki ,,Két koszorús Delinké" czim alatt, mellyek egyike, Miteusz
ezimü eredeti regény Guzmics tollából eredt, ki itt Báróczyt utánzá. Irt
továbbá a' nevendékház számára egy vigjátékot, 's részt vett a' Magyar
Plutarch 's Hübner Lexicona Írásában. Késbben dolgozótárs lett a'
Tudományos Gyjteményben, Egyházi Értekezésekben, Urániában, hol
több szinmüve jelent meg, 's majdnem minden magyar folyóirat- es zsebkönyvben. A' „vallási egyesülésrl'' irt munkája 1823-ban jelent meg.
Hellén tanulmányainak els gyümölcse volt ,,Theokritosz maradványai''
1828. 's 1829-ben Gyrött Theologiát adott ki.
(Gyr, 1824).
1830-ban neveztetett a' m. akadémia nyelvtud. osztályának vidéki rendes
tagjává, 1838-ban pedig, mint már bakonybéli apát
tiszteleti taggá
választatott. Mint akadémiai tag, igen nagy munkásságot fejtett ki az
akad. Évkönyvekben 's Tudománytárban. Tle vannak, számos birálatou
kivül, egy szép emlékbeszéd Horváth János felett, 's becses értekezések
a' hellén-magyar literaturáról, nyelvünk ujabb fordulatairól, a' költészi
és szinmüvészi nyelvrl. A' hittudományi magyar irodalomra pedig uj
kort derített a' szelid 's felvilágosult szellem Egyházi Tár által, mellyet
1832-ben nyitván meg, elhunytáig szorgalommal folytatott, 's hol igen
becses theologiai értekezései jelentek meg, névszerint hit és egyház ;
az ész igazai a' religio ügyéheti; hit és szabadság ; szentírás iránti ujabb
nézetek 'sa't. A' pesti Egyházi folyóirásban pedig
A' rationalismus,
supernaíuralismits és mysticismns, 's „a' papi nötlenség".
A' magyar
t.társaság által kiadott hellén classikusok során tle van Sophocles*
Oedipusának 's Eurlpides' Iphigeniájának gyönyör fordítása.
Munkás
és nemes életének bélgyuladás vetett véget Bakonybélben 1839-ben.
Legnagyobb müvét, ,,az erkölcsi világ történetrajzát" be nem végezheté.
Gymuasiuniok (közé])iskolák.) Ezeknek a' régi görögök közti rendeltetésérl's lényegérl lásd Közh.Ism.Tára V. köt. Jelenleg gymnasiumok
alatt azon oskolai intézeteket értjük, miknek czélja
elkészítés az egyetemi tanulmányokra, névszerint a' történelmiekre (nyelvészet, bölcsészet,
történészet, hit- és jogtudomány). Korunkban a' gymnasiumi reform
nagy mértékben foglalkodtatá a' nevelésügy embereit, különösen Németországon, hol e' téren már sok józan ujitás született. Az e' tárgyban
idszakonként fölmerült vádak röviden azon egyben foghatók össze,
miszerint az eddigi gymnasiumi képzés egész iránya nem volt más, mint
csupán nyelvészek nevelése. Pedig az idk követelései már egyebet
igényelnek. Szükség, hogy a' tanítvány az életre készíttessék el nem
szükség, hogy az elvont tárgyakhoz, az általános elmélethez lekötve
tartassék mindaddig, míg ezekre 's általában a' tanulásra kedvét veszti,
a' minek be kell következnie, ha tanulmányai és az élet közti összefüggést
fölfedezni nem képes. E' kívánat kétségkívül jogos. A' kor szelleme
kiválólag a' gyakorlatira van irányozva. Ha a' tanítvány jókor a' gyakorlatra utasittatik és saját erejével munkálódni, 's szemmel látható és kézzel
fogható eredményeket elteremteni taníttatik, könnyen is, örömest is fog
,

,

—

—

,

:

:

—

—

—

:

:
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A' létez bajok elhárítása tekintetébl ajánlott tervek közül
általános pártolást nyert a' lycentnok felállítása, azaz a' gymnasium és
egyetem közötti olly középintézeteké, mellyekben a' elassicus nyelvek

tanulni.

nem tekintetnek többé f dolgokul, hol bevezet eladások által a' szaktanulmányokra történik elkészület, 's reáliák, névszerint természeti
tudományok 's ujabb nyelvek taníttatnak. A' reáliák kisebb nagyobb
arányban behozattak a' gymnasiumokba is, azonban a' létez bajokat
nem orvosiák. St inkább a' tiszta nyelvészek arról panaszkodnak, hogy
annyi uj tantárgy behozatala csak megzavarja az ifjueúgot, az alapos
miveltséget akadályozza

's a'

íeltudást és felületességet mozdítja el.

—

Végre van egy széls nézet, mellj a' klassikai tanulmányokat egészen
félrevetni 's reáliák vagy ujabbkori ethika által akarja pótolni. Ezen
nézet hódolói fölemlítik, miként moimrdnai államban él 's késhl) hatni
is akaró ifjúságunknak repnhlikámis nevelés adatik a' gymnasiumokban.
Götte Vilmos (Über die Erziehung. Leipz. Brockhaus.) azt mondja
,,011y müveket olvastatunk ifjúságunkkal, mikben a' zsarnok meggyilkolása tanittatik, magyarázzuk eltte a' Harmodius és Aristogitonra, e'
két athéni zsarnokgyllkosra, készült hymnusokat
magasztaljuk a' régi:

;

mint szabad embereket
nyelvészi lelkesedésünkben Spartát és
Athént sokkal fólebb emeljük korunknál, 's végre csodálkozunk, ha illy
sárkánymagból demagogicus mozgalmak fejledeznek, 's a' köztársaságilag
iskolázott ifjúság hivatva érzi magát, hasonlóul kardot rejteni a' rózsalevelek alatt."
Más szempontból indulnak ki azok, kik csak reáliákat
akarnak. Nevetséges
ugy mondanak
hogy ifjúságunk honosabb
Athénben és Rómában, mint saját házunkban, hogy az iskolában 's egyetemekben csak a' puszta rámát tanulja ismerni, nem pedig az életet,
melly amazt betölti. Mutassátok az ifjúságnak a' természetet az
dicsségében, ismertessétek meg elébb az élet legközönségesb ügyességeivel,
akkor azután késbb örömestebb fog az elmélet általános szabályaihoz
eket,

;

—

—

—

fölemelkedni 's a' gyakorlati alkalmazást azonnal feltalálandja. Ezen párt
izgatásainak eredményei a' reáliskolák, mikben uralkodó elem a' gyakorlatiság.
El van ismerve, hogy a' gymnasiumokban, mint a' históriai
(vagy ethikai) tudományokra készít intézetekben, legjobb 's múlhatatlan

—

segédeszközök a' klassikus tanulmányok. A/onban vannak ennek is
ellenzi. Mondatik, hogy a' régikor sokkal távolabb áll tlünk, semmint
magok a' tanítók, annál kevésbé a' tanítványok által teljesen megértethetnék hogy ez a' középkortól kezdve minden viszonyokra csak közvetített hatással bírt, melly id haladtával mindig kisebbedett 's most egészen
;

szünfélben van. 'S kik legtovább mennek, a' mondottaknál fogva a' régi
nyelveket egészen ki akarják zárni az oktatásból 's ezeket az ujabb,
névszerint a' hazai nyelvek nyelvtani és történelmi tanulmányai által
pótolni. Ezek szerint a' régi nyelvek és irodalmak a' magánszorgalomra
vagy az egyetemi idszakra hagyatnának a' nagy többségre nézve
elegendk lennének a' régi klassikusok jó fordításai. Ezen nézet pártolói
többi között azon csekély haszonra is hivatkoznak, mit legtöbben nyernek
classikus tanulmányaikból, miután még nyelvészek is kénytelenek bevallani törekvéseik meddségét.
Azonban mindezen következtetések
idelttiek. A' ki egyszer Róma és Görögország szellemével megismer;

—

^^^
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kedett, az szellemi nyereményeit nem fogja eltagadhatni, habár gyakran
nem képes is visszaemlékezni. 'S a'
a' forrásra, mellybl azokat merité
mit ezeknél fogva tennünk kell, az nem a' klassikus régiségek számzetése
leend, hanem az
hogy annak tanulmányát iskoláinkban ezentúl több
méltósággal 's szellemmel kezeljük. 'S ha tagadni nem lehet is,^ miszerint
,

,

annyi bizonyos 's már ma
az eddigi eredmények általán véve
oktatás módszerében
gymnasiumi
elismert tény, miként a' hiba az eddigi
rejlik, melly elavult és kicsinyes. Ennek megváltoztatása a' feladat. Ezt
tüze ki a' közel múlt magyar országgylés 's ezen reformokra vonatkozólag bocsátá ki rendeletét az osztrák kormány is. Ezen utóbbi szerint a

meddk

gymnasiumokra nézve

a'

:

következ tanulmányi szakok lnek megalhi-

pitva 1) A' nyelvészi szak (philologia) azaz a' latin 's görög nyelv és
irodalom. 2) A' történelmi és földrajzi szak. 3) A' mennyiség- és termé-szeti tanulmányok szaka. 4) Bölcsészeti tanulmányok. 5) A' tanításig s
más élnyelvek, vallástan, 's azonkívül kézmüvi tárgyak u. m. rajz, iras,
zene és testgyakorlás. (L. Entwurf der Organisation der Gymnasien und
Realschulen in Öszterreich vom Ministerium des Cultus und Unterricht.
Wien 1849). A' protestánsok is munkába vevék iskola-intézeteik 's ezek
:

:

között

a'

gymnasiumok korszerbb

—

átalakítását.

az államhatalom közvetlen
nevelés nemzeti oldalát.
Tulnyomóságra vergdött classikus tanulmányaink a' legélesb egyoldalúságokra vezettek. Az antik mveldési szellem és eszmék keresése helyett
üres nyelvbuvárlatok, nyelvbeli különczségek hajhászata és nyelvtani
kedvcsapongások voltak sokáig napirenden. Nemzeti érzelem, honszeretet

Az

eddigi iskolai
befolyása alatt álló

—

különösen
oktatás
nem látszók ismerni

a'

a' figyelmet. A' latin nyelv, melly id folytán JDarbár
konyha-latinsággá alakulva legtovább tartá bilincsen egész Európában
a magyart, elfoglalt minden téi^t. Ez volt az állam, az egyház, az iskola
nyelve. A' magyar csak a' költészetben maradt fenn, mi vélte bbjemk,
tudósaink a' latin nyelvet használták életben 's irodalomban.^ Gondolatszegénység gyakran menekült válogatott latinság mögé, 's jól rendezett
latin körmondatokban irtak sokat, a' mit ha anyai nyelvÖkön irnak,
pirulnak elolvasni. Kölcsönzött phrasisokban állott a' tudomány 'smiveltA' reformatio felszabadita
ség. Az ember helyett azok gondolkodának.
századokig
a' magyar nyelvet is, mint Németországon a' németet, 's mégis
kizárólag
csaknem
kellé küzdenünk mig oda értünk, hogy a' latin nyelv
nyelvészek és tudósok nyelvévé ln. Alaposság hiánya 's általános közép-

gerjesztése elkerülé

,

—

—

Jelenleg nemzeti nyelvünk
szerség a' fentebbi viszonyok eredménye.
jogai ki vannak víva. 'S oktatási nyelvvé válván, vele együtt az oktatás
iránti igények is növekednek. Az idk követelései is sürgetbbek. A' mint
s
a' népek közti éles ellentétek szünedeznek, rokonszenvvé alakulnak
általában egészen uj viszonyok szövdnek
szintúgy szükséges a'^ fenyeget cosmopoliticus iránynak 's universalismusnak gátokat vetni elébe.
Az egyeseknek a' haza iránti kötelességérzetét ébreszteni edzeni es
nemesíteni soha sem volt sürgetbb kivánat mint most. 'S ez kell, hogy
legyen feladata a' gymnasiumoknak. Az egész nevelés és oktatásnak
nemzeti irányúnak keíl lennie. A' gymnasiumok valódi nemzeti intezetek
:

,

legyenek, mik ne csak azért viseljék ezen nevet, mivel dus alapítványok-

Gyár.
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hanem mivel a' nemzeti szellem és jellem fejldéíi' nemzet látja el,
A' külországok gymnasiumi 's nevelési rendsének képz-intézetei.
szerérl lásd az illet helyeken.
p.
kai

—

—

Gyapjuniérö /. Cirometer.
Gyár. Gyárnak neveztetik általában azon mhely, mellybl ermüvek
segedelmével, vagy ezek nélkül Is, de mindenesetre nagyobb mennyiségben
kerülnek ki készitmények, mellyek gy árt mányo knsik neveztetnek. A' gyármunkát vagy maga a' tulajdonos szokta igazgatni, vagy van a' gyárnak
fnöke, mvezetje. A' gyártmányok elállitásával foglalkozó népség
gyármunkásoknak neveztetik. Országokban, hol a' gyáripar fejldöttebb
állapotra jutott, a' gyárviszonyok rendezve vannak, ugy hogy mind a'
gyártulajdonos Öakénye, mind a' gyárniuakások hanyagsága és fölcsigázott
Közönsékövetelése a' közönséges érdekekhez mérve korlátozva van.
gesen tudva van, hogy a' gyár latin nevezetétl németül fabiikaak neveztetik, tudni illik tehát azt is, miszerint a' tájfestészetben a' német Fabrik
nevezet alatt mindazon építmények értetnek, mellyek valamelly tájképen

—

elfordulnak.

Midn
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Magyarországban 1844-ben az orszá-

gos védegyesület azon öntudatból, hogy a' honi mipar felemelése e' haza
legels 's már tovább teljességgel nem mulasztható szükségeihez tartozik,
voltak
kik a' szelídebb politikának és engedékenyebb
megalakult
viszonynak levén baráti 's minthogy a' védegyesület igen is átalános
melly az örökös tartományok érdekeit háttérbe
czélját ollyannak látták
,

,

,

,

szorítani

's

igy az osztrák

kormánynak neheztelését kétségtelenül maga

érzelmüknek kisebb kört keríteni jobbnak
védegyesület ellen magasabb helyekrl egyenes
gáncsolás, st néminem üldözés is nyilvánula, elhatározák, hogy a' honi
továbbá
ipar emelésére irányzott törekvésüket a' gyapotíonás és szövés
a' posztógyártás, végre egyéb megalakulandó gyárak fÖlsegitésében és
istápolásában megszorítják. És igy keletkezek 1845. év tavaszára azon
egyesület, melly czéljánál fogva magát ^í/á/'a/ajy/íá-társaságnak nevezte,
's lényegileg a' védegyesület czéljainak eszközlésére nyujta segédkezet,
alakilag pedig kisebb és engedékenyebb körbe szorítván munkásságát, a'
védegyesületre már is rá hányt ama vádat, mintha az örökös tartományok
érdekei ellen egyenes és határozott ellenséges indulattal harczot izent

után vonni fogná,
láták,

's

hazafiúi

minthogy már

a'

,

volna, magáról elhárítván, a' szelídebb politikát képviselte.
Az egyesület részvényesei 10 p. forintnyi részvényekkel járultak annak
czéljaihoz. Az egyesület Budán egy nagyobbszerü gyapotfonó-gyár építésére czélszcrü telket vásárlott, 's erre a' gyárépületet fÖl is rakatta már
1847-ben. A' rá következett évek ez intézetet is sok mással azon szomorú
érzelem
helyzetbe szoriták, mellyben ma látható. Az ápoló kezek és
megmerevültek, 's az idk, mellyek beálltak, nehe/ek valának.
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Gyár-ipar. Ez a' nemzeti kézmernek mclly az általános nemzeti
terményz ernek alkatrésze, amaz ága, melly a' socialis jobblétet anyagi
,

tekintetben legsikeresebben mozdítja el. A' durva földmivelésnél szellemi
restség, testi ügyetlenség
régi fogalmakhoz , szokásokhoz és kezelési
módokhoz ragaszkodás, 's azok mellett a' mveltségnek, jóllétnek és szabadságnak hiánya uralkodik. Ellenben a' kézmzési álladalmakat a' szellemi és anyagi javaknak folytonos szaporítására való törekvésnek, vetélkedésnek, és szabadságnak szelleme jellemzi. Ezen klilönség oka részint
a' két néposztály együtt élésének és neveltetésének különböz módjában,
részint foglalatosságaiknak és az azokhoz kívántató segédeszközöknek
külön természetében fekszik. A' földmvelést
népesség az ország
egész felületén szétszórva él, és annak tagjai mind szellemi, mind anyagi
forgalmukra nézve távolabb állnak egymástól. Az egyik fÖldmivel kevés
külÖKbséggel ugyanazt teszi, a' mit tesz a' másik, egyik rendesen ugyanazt
termeszti, a' mit termeszt a' másik. Mindnyáj oknak mind feleslege, mind
kellsége majd csaknem egyforma. Mindegyik önmaga legjobb fogyasztója termékeinek. Itt tehát kevés alkalom nyilik mind szellemi mind
anyagi forgalmakra. A' mezgazdának kevesebb dolga van cm])erekkel,
mint az élettelen természettel. A' mezei gazda megszokván azt, hogy
csak hosszú id múlva arasson ott, a' hol vetett, és hogy erködésel sikerét egy magasabb hatalom akaratára bizza
benne az elégedettség, türelem és elszántság de egyszersmind az aggszokás és szellemi tunyaság is
második természetté válik. Valamint
rendes foglalatossága az emberekugy az, hogy a' szokott módon
keli közlekedéstl gyakran távol tartja
folytathassa, csak kevés szellemi erfeszítést és testi ügyességet kivan. O
azt csupa utánzás által tanulja meg azon családnak szk körében mellyben származását vette, és azon eszme, hogy azt másképen éó alkalmasabban is lehetne folytatni, ritkán támad benne. Bölcsjétl koporsójáig
ugyanazon emberek és viszonyok megszorított körében mozog. A' rendkívüli lelki és testi er-megfeszités következéséül származott |)éldák igen
ritkán kerülnek szeme elébe. A' durva földmivelés mellett a' birtok vagy
szegénység nemzedékrl nemzedékre átszállanak és majdnem minden
versenyzésbl származható erk holtan hevernek.
De a' kézmzetek természete a' földmivclésétl alapilag különbözik.
Csak felületesen vesse bár össze valaki azon országokat, mellyekben a'
melly pusztán e' nélkül teng, e'
gyáripar ers gyökeret vert, azokkal
különbséget azonnal látja. Ha pedig ennek okát fürkészi, azt az üzlet és
foglalkodás alapjában könny föltalálnia. A' kézmzetesek, üzleteik folyés társaság által
tatása által egymáshoz vonatván
csak társaságban
csak forgalomban, és forgalom által élnek. A' kézmzetes tápszerekbeni
és nyers anyagokbani minden kellékeit a' piaczról szerzi, és tulajdon terményeinek legcsekélyebb része van saját fogyasztására rendelve. A' fÖldmivel az áldást a' természettl várja de a' gyáriparos boldogulását és
létezését fleg ön erejéa és a' forgahnon alapitja. x\' földmives nem ismeri
vásárlóit vagy legalább terményei eladhatása végett kevéssé kell neki
aggódnia de a' gyáriparos létezése vevinek ismeretségén nyugszik.
Szüntelen változnak a' nyers anyagoknak, az élelmi szereknek, a' munkabéreknek és az áruknak árai, azért soha sem tudja a' gyáriparos bizo8
Vj k. Ism. Tár. IV. köt.
,

üz

:

,

t

:

,

,

:

,

;

:

Gyár-ipar.

114

nyosan, miként ütnek ki nyereményei. Neki soha sem biztosit a' természet
kedvezése és közönséges tevékenysége boldogulást, miként a' földraivesnek. Nála mindkett csak belátásától és tevékenységétl függ. Neki a'
feleslegesnek szerzésére kell törekedni, hogy a' múlhatatlanul szükségesrl
biztos lehessen. Neki gazdaggá lenni kell igyekeznie, hogy el ne szegényedjék. Ha gyorsabban megy mint mások ugy fölemelkedik ha lassab;

:

elsülyedése bizonyos. Neki mindig vennie, eladnia, cserélnie
és alkudnia kell. Mindenütt emberekkel, változékony viszonyokkal, törvényekkel és intézményekkel van dolga ; és igy százszorta több szüksége
van eszét kiképezni. Hogy magát üzlete folytatására képessé tegye
idegen embereket és országokat kell megismernie, 's hogy üzletét fölállithassa, rendkivüli ert kell kifejtenie. Azon óhajtás, hogy magát polgártársai eltt tekintetbe hozza, és abban megtartsa, ugyszinte vetélytársai
folytonos versenyzése, melly létét és boldogulását szüntelen fenyegeti,
éles ösztön neki a' szakadatlan elbb törekvésre és ernyedetlen munkásságra. Ezer példák mutatják neki, hogy a' jóllétnek, a' tekintetnek legalacsonyabb álláspontjáról rendkivüli mködések és ermegfeszitések által
viszont szellemi
a' társaság legfensbb osztályaiba lehet fölemelkedni
tunyaság és gondatlanság által a' legnagyobb tekintet osztályokból a'
legalacsonyabba süllyedhetni. Ezen viszonyok a' gyáriparosnál olly ers
szilárdságot alapítanak , melly az állodalom emelkedésében egyik
tényez gyanánt méltán tekinthet. E' tekintetnél fogva állitja a' státusgazdászat ujabb iskolája azt, miként a' gyáripar az álladalomnak nemcsak

ban megy

:

:

:

f

gazdagságot

biztosit,

hanem hatalmat

is,

pedig

a'

hatalom

a'

gazdagságnál

fontosabb. Es miért ? mert a' nemzet hatalma olly er, melly uj
terményz segédforrásokat nyit fel mert a' terményz erk teszik azon
fát, mellyen a' kincsek termettek; 's mert a' fa, melly a' gyümölcsöt termi,
értékesebb mint maga a' gyümölcs. De még azért is fontosabb a' hatalom
mint a' gazdagság mert a' nemzet a' hatalom segélyével nemcsak hogy
uj terményz forrásokat nyit í'el, de a' régibb és már szerzett kincseinek

sokkal

;

,

megtartja magát

és végre mert a' hatalom ellentéte a'
nemcsak a' gazdagságot
mivel birunk
hanem terményz erinket, miveltségünket, szabadságunkat, st még
nemzeti önálUisunkat is azoknak kezébe bocsátja át, kik minket hatalomban fölülmúlnak, miként ez eléggé kiviláglik az olasz köztársaságok, a' hanza
szövetség, a' belgák, hollandiak, spanyolok és portugálok történetébl.
Ha a' gyáripari munkák egész öszveségükben megvizsgáltatnak mindhogy azok hasonlithatlanul nagyobb váltojárt els tekintetre átlátható
zatosságot, magasb
szellemi tehetségeket, és ügyességet fejtenek ki
és hoznak tevékenységbe, mint a' földmivelés ; azért is azon álladalmak,
mellyekben a' gyáripar megersödött, magára a' szabadság megszerzésére
és fentartására is alkalmasabbak, miért is nem csudálhatni, ha a' kormányok ott, hol a' polgári szabadság fölvirágzását gátolni akarják, a' gyáripar
fölvirágzásának elibe gátokat raknak.
Smith Ádám bizonyosan hatalmas paradoxont mondott, midn azt állította, hogy a' földmivelés több ügyességet kivan
mint a' mesterségek.
Ezt, a' ki fölötte csak bár felületesen gondolkodik is, azonnal alaptalannak
találja ; mert habár nem bocsátkozik is annak taglalásába, mennyivel több

birtokában

is

hatalm.atlanság,

—

mindent

a'

;

,

:

,

nem

,

-
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óramnek is összcszerkesztése mint a*
szántás vagy vetés, minden tétova nélkül átlátni kénytelen, hogy a' mezgazdaságnál elforduló minden foglalatosságok azon egynemek, holott
a' kézmzeteknél ezerszeres különszerüség uralkodik.
Azért a' gyáripar gyermeke 's egyszersmind ápolója is a' tudományoknak
és mvészeteknek. Igaz ugyan
hogy legelsbbena'fí^ldmivelés és föld
jövedelem által lett lehetségessé az embernekj hogy magát tudományokra
és mvészetekre adja
ezek azonban kézmzetek és gyáripar nélkül mindenkor csak kaszták tulajdonai maradtak
és jótékony hatásaikat a'
tömegekre csak alig észrevehetleg terjesztek ki. Ellenben a' gyáriparos
státusban a' tömegek ipara a' tudományok által folvihigosittatik
és
viszont a' tudományok és mvészetek a' tömegeknek szüntelen fejld
ipara által folyvást és szemlátomást bvüluek és gyarapodnak. Alig van
olly kézmzeti üzlet az egész gyáripar körébe u, melly vagy a' természettannal, vagy a' vegytannal, vagy a' géptannal
vagy a' mértannal vagy
a' rajzolással szoros vonatkozatban nem állana. Ez okból azon tudományokban, csak egy ellépés, egy uj felfedezés és kitalálás sem történhetik
ugy, hogy általa száz meg száz mesterségek és kezelésmódok ne javíttatnának vagy ne változtatnának. Ez okból gyáriparos országban a' tudoügyességet igényel csak egy

,

,

:

,

,

,

mányoknak
kell válniok.

,

és ^mvészetnek

szükségkép népszerekké és közhasznuakká
Es ezen tökéletesítés hatásai a' foldmivelésre is jótékonyan
A' tudományok és mesterségek a' gyáripar által kölcsönösen

terjednek ki.
ápoltatva együtt hozták létre azon nagy anyagi ert, melly az ujabb társaságnak az skori rabszolgák munkáját tízszeresen kipótolja, és melly a*
tömegek állapotaira, a' barbárság kikszíibölésére a' lakatlan vidékek
megnépesitésére és a' régi mveltség nemzetek hatalmára olly megmérhetlen befolyást gyakorolni volt hivatva, úgymint a' gépert. Ezzel pedig
a' gyáripar milly szoros viszonyban van, mondani is felesleges.
Minthogy pedig a' terményz erkkel a' siker lépést szokott tartani, a'
gyáripar fontosságáról e' helyütt bvebben szólani fölösleges volna, melly
is a' legújabb statusgazdászat tanában már napfénynél világosabb eviden,

's nagyszer eredményében a' socialis reformok mindinkább nagyobb dicsségben fogják fölmutatni.
Gyáriuuiikások. Hol a' gyáripar megersödött, és állandó keresetforrásul szolgál
ott a' népségnek egész osztálya kizárólag a' gyárakban

tiába van állitva

;

:

szokott foglalkozni, miért is ez osztály gyármunkásoknak neveztetik. Az
illy osztály már gyermekeit is e' körben való foglalkozásra képesiti, kik
is már tiz esztends korukon túl bizonyos nemét a' foglalkozásnak zik,
*s azért határozott napdijat húznak, mig bele nevekedvén a' mupkák egyéb
körébe életpályájukat megkezdik és folytatják.
W.
Gyógytan. Mint általában a' tudományok és mvészetek minden
ágában, ugy a' gyógytanban is tetemes reforinokat teremtett az ujabb
kor, 's Berlin állítása szerint, különösen a' kórismében (Diagnostlka) Qg\
évtized alatt nagyobb változások történtek, mint az eltt 10 emberi életkor lefolyása alatt. A' nélkül, hogy a' régieknek a' tapasztalás utján szerzett sok arany igazságait becsmérelni akarnók
meg kell vallani hogy
biztosabb eredményeket a' gyógytani téren csak az ujabb kor tanai 's
kísérletei képesek felmutatni. Mindenekeltt a'^a%aío5r/5í (auscultatio) és

—

:

,
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kopogtafási (perciissio) rendszer uj világot derített 's a' stethoscopia
segítségével most sok kórok lényege és lefolyása vált ismeretessé, mik
azeltt rejtélyes homályba valának burkolva. Ezen nagyfontosságú tanok
történetére nézve következt tanúsítnak a' gyógytan évkönyvei. Már
1754. ugy találta Aucnhrugger bécsi orvos, hogy a' hangok különbsége,
melly. az egészséges és beteg egyébnek mellfalán tett kopogtatás folytán
nyilvánul, a' lélekzési mszerek állapotának megítélésénél fontos tényez.
Ezen állítását hét évi figyelmes vizsgálat szentesité. Azonban mint sok
más nevezetes .találmány, ugy ez is, kevés figyelemre ln méltatva Németországon, 's csak egj félszázad lefolyása után került az ismét sznyegre, még
pedig Francziaországban Corü25arí általl808. Ez 1818. a' szivkórokról irt
munkájában terjedelmes értekezést közlött a' kopogtatásról. Ezt a' bélbetegségek kiösmerésére használni legelsben szinte egy bécsi orvos.
Frank Péter, a' bécsi kórház igazgatója kezdé 1795., melly találmány
azonban szinte elkerülé a' figyelmet egészen a' legújabb idkig. Ez által
tehát az orvosok azt nyerek, hogy többé nemcsak tisztán alanyi, hanem
tárgyilagos kórtünetek után is itélhetének. Mindazáltal a' kopogtatásróli
tan magában tökéletlen
marad, ha Laennec a' hallgatózás találmánya
által nem egészíti ki 's ezáltal teljes érvényre nem emeli, mellyet ,^De
Vauscultalioii 7nediate" czimü 's 1819. kiadott munkája által ismertetett
meg. Ezen uj módszer gyorsan terjedett most 's számos védkre, 's tökélyesitkre talált kiváltképen Francziaországban. Ezek között voltak különösen Laenec tanítványai Piorry és Bouillaud ; 's Angliában Forhes és
Stokes. Visszakerült e' tan végre oda is, honnan 50 évvel azeltt figyelemre nem méltatva kiindult, Németországba. Terjesztésén 'stökélyesitésén
legtöbbet fáradozott a' bécsi nagy kórház két orvosa Rokitánsky és
Skoda 's különösen az utóbbit illeti az érdem, hogy a' hallgatózási és
kopogtatási rendszert tudományos alapra fekteté. Jelenleg ezen tanok el
vannak terjedve a' közel *s távolban 's különösen az orvosi fiatalabb nemzedék által nagy elszeretettel ápoltatnak. Lényegét illetleg a' kopogminden légtartahnas
tatás ezen egyszer természettani törvényen alapul
test kopogtatás által rezgésbe hozatik 's hangot ad, melly hang a' testben
lev léo; mennvíséo^e, a' rezii^ részecskék minséibe 's a' közvetít szer
(médium) folytán sokféle változásnak van alája vetve. Atvívén ezen törvénye az emberi organismusra
képesítve leszünk általa a' test bels
szerveinek állapotát
fekvését 's nagyságait felismerni 's azok kórtani
változásait meghatározni. 'S így például
a' léggel telt tüd más hangot
adand, mint a' szív, melly tömör, izmos (muskulosus) testet képez, vagy
mint a' részint léggel, részint étekmaradvánnyal megtelt belek. Ha tehát
vagy ha épen kórhatás
a' tüd légtartalma szaporodik vagy kevesedik
által a' tüdszövet egy része egészen megrongáltatík : a' rendes állapotban
tapasztalt teljes és tiszta kopogtatási hang azonnal vagy megváltozik vagy
egészen megsznik, lla a' szív vagy máj kitágul, vagy helyébl kimozdul:
az ezen mszerek által adott kopogtatási hang terjedelme is vagy növekedik, vagy más helyen lesz észrevehet. A' kopogtatásnál a' mtani
eljárás ez
Az orvos meggörbült közép- vagy mutató ujjával a'kézhajlás

m

:

:

;

:

:

,

,

:

;

:

könny

mozdulata által, a' nélkül, hogy a' kart emelné vagy ujjával nyomogatna, az illet testrészre tett másik kéz egyik ujjának els izére kopog;
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vagy pedig e' czélra az u. n. plessimetert használja, melly egy garasnyi
vastagságú elefánt csont-lemezbl áll. Mindkét módnak megvannak saját
elnyei 's barátai. A^ mi a' hallgatózást illeti, ez nem egyéb, mint azon
hangok kiismerése, mik bizonyos mszerekben támadnak czélja pedig
:

;

hangok minségébl az illet mszerek állapotát megítélhetni. Alkalmaztatása leginkább a' tüd lélekzési neszének 's a' sziv kamaráiban ki 's beöml és az erekben kering vér által támadt összehúzódások
hangjainak megismerése végett történik. Ez ugy eszközölhet, hogy a'
az észrevett

hallgatózó érintkezésbe hozza fülét a' megvizsgálandó testrész küls falazatával, mi által minden hangrezgés, melly azon részek mozgásából ered,
változatlan erben közöltetik a' füllel. Miután azonban a' fül közvetlen
érintkezése az illet testrészekkel sok nehézséggel van összekötve 'a
gyakran az illem által is gátoltatik, azért e' czélra az u. n. stethoscopot
(hallcs, hangtömesz) használják, mellyet Zehetmayer orvostudor igy ir
le
A' stethoscop egy könny száraz tiszta fából álló kifárt henger,
mellynek üregében egy légoszlop van. A' mszer alkalmaztatván, a' benne
lev légoszlop egj oldalról a' vizsgáló füle , más oldalról a' beteg melle
által záratik be. Azon vége, melly a' beteg mellére alkalmaztatik, kúp alakilag (konisch) ki van vájva, a' hallgatózó fülével összeköttetésbe jöv
vége pedig 2V2 hüvelyk széles, közepén kifúrt elefántcsont-lemezzel van
ellátva, melly lehet lapos, homorú és domború a' szerint, mint azt a' hallgatózó fülcsigájának alkotása megkivánja, melly hogy a' lemez által minél
tökéletesebben elzárassék
szükséges. A' hangtömesz hossza 10
12
hüvelyk. Ezen mszer segitségével lehet azután a' lélekzési szervek 's a'
sziv örökös vérszivattyuzása által okozott zörejt 's ennélfogva az egyes
kórállaj)Otokat megitélni. Sem a' hallgatózási sem a* kopogtatási rendszer
:

,

,

—

,

egymaga külön ki nem elégit egyik egészíti ki a' másikat és segíti azon
fényes eredményekre, miket ezen találmányok utján a' közelebbi évtizedben vala képes a' gyógytan felmutatni. Be van bizonyulva, hogy a' stethoscopia behozatala egyike a' legbecsesb adományoknak, miket valaha
emberi lángész nyújtott a' gyógyászatban, mellynek történetében az
korszakot képez. 'S ezen uj tanok természettani törvényekre támaszkodva,
alkalmaztatásukban egyszer és könnyen érthet alapokon nyiigosznnk,
menten minden elfátyolozott titokszerüségtl. A' tüd és szívbajokra
nézve ezen tudomány folytán az eltt soha nem sejtett vihígosság derült,
melly eloszlatá a' számtalan, egymást megsemmisít formák chaoszát 's a'
legnevezetesb kórok gyógyításában a' legüdvösb forradalmat idézte el,
mellynek áldásdús hatása az ujabb iduk therapiájában nagy mértékben
vehet észre. (A' hallgatózási és kopogtatási rendszert illetleg sokat irtak
Auenbrugger, Corvisart, Laennec, Piorry 'stb. Ezeken kivül jeles értekezést irt e' tárgyról Skoda bécsi orvos (Wien, 3. Aufl. 1844); továbbá
Zehetmayer (Grundzüge der Percussion und Auscultation. 2. Auíl. AVien,
1845). Hazánkban is általánosan gyakorlatba van véve.
Azonban a' fentebbi tanok semmi esetre sem örvendhetének vala olly
;

kedvez sikernek, ha ugyanazon idkben ii' gyógytan minden
segédtudományai, nevezetesen az összehasonliló és kórboncztan, a' physiologia (élettan), vegytan, mikroskopia 'stb. terén is nem történik annyi
nevezetes haladás. Ennek rövid elsorolása következben összpontosul,

általános és
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A' múlt gzázíidbeli boncztan az emberi test durvább viszonyainak megismerésére nézve ctaknem bevégzett mindent, mit e' téren tennie lehetett
de már Ilaller ngy sejté, miszerint a' finomabb szövények alkatának kiismerése is miilhatlanul szükírége?, hogy a' physiologia óhajtott fejlettsége
elérend legyen. Annálfogva a' gúrce (mikroskop) használata által az
egyes szerveket és alkotásaikat, valamint a' különböz szövények összetételét
iparkodának \ Izsgálat tárgyaivá tenni. Továbbá regédül hivaték az állatvilág *s az Összehasonlító boncztan utján sikerült fölleplezni több rejtélyt,
mi csupán és egyedül az emberi boncztan taiiulmár.yozáí^^a által lehetetlen
lett volna. Azon férfiak között, kik e' téren munkáltak, a' nevezetesebbek:
Loder, Uildehrandt, RosenmiiUer, Wcher H. és E. ; Ilempel, a 3 Mekel,
Krause, Bock \s Angliában a' két Bell testvér. Azon alapon, mit ezen
férfiak teremtenek, folyvást uj meguj vizsgálatok történnek az egyetemek,
nyilv. kórházak és magánorvosok körében 's állithatni, miképen a' jelenkorban alig van n'd\), melly e' téren ujabb fölfedezéseket ne nyújtson.
A' finomabb boncztan 's a' physiologia olly közel rokonok, hogy a' fölfedezések utján szükségképen lépést kell tartaniok. Sc/ie///w^ ugyanazonsági
tanának bukása után a'physiologiára nézve uj korszak derült. Azok között,
kik e' tudományt mostani fényes polczára emelni segiték, els helyen áll
Blvmcnbach J. F., kinek legnagyobb érdeme, hogy a' physiologiának Qgy
Rvdolphi
uj terét alkotá, t. i. az ember természettörténetét. Továbbá
(Lehrbuch der Physiologie), Treriramis testvérek (Biologie oder PhiloBophie der lebenden Natúr 1802
1822), Burdach 'stb. A' physiologia
emeléséhez hozzá járultak az ujabb idben több gyakorlati segédeszközök.
Hlyének az eleven bonczolatok (vivisectiók), mik ugyan már az alexandrini physiologok eltt is ismeretesek voltak, azonban csak a' legújabb
idkben tétettek a' physiologia legfontosabb és legrejtélyesebb részeinek
kipuhatolására e' tárgyú módszeres kísérletek ezeknek köszönhetjük
jelenleg az emésztés vérkészités tanait, 's mindenekeltt az idegrendszer
physiologiáját. De legfontosb gyümölcse a' kísérleti physiologiának a'
Bell edinburghi tanár által alapított 's utána elnevezett és Magendie által
közelebbrl leirt boncztani különbsége a' mozgási és érzési idegeknek,
melly hez méltólag csatlakozik Si Marschall Hali által kimutatott vlszfénytörvény (Reflexgesetz). Egy másik segédeszköz volt
mint fentebb
érintetett
a' górcs, melly Hartey óta folyvást használatban van a'
boucztanászoknál. Erre nézve legtöbb érdemmel bírnak Okén, Döllinger.
Kieser 'stb. Ezeknél még tovább ment jE^7'ew6er^ berlini tanár, kinek híres
numkái az ázalékokról nem sejtett, uj fölfedezéseket hozának. Vizsgálatai
befolyással voltak a' gyógytanra nézve is, a' mennyiben Harvey régi állítását
,,Omne rivum ex oro^' ha nem bizonylták Is be, legalább felette
valószínvé tevék 's a' kórtanban (pathologlu) még mindig nagy szerepet
játszott ,,Generatio originarla''-róli tant nagy mértékben megrendítették.
A' górcs által sikerült különösen Schleiden jénai és Schwann lweni
tanárnak a' sejteknek (Zellen) a' növényi és állati szervezetre nézve nagy
fontosságát felfedezni 'stb. Egy harmadik segédeszköz, mit a' legújabb
Idkben használatba vevének a' physiologok a' vegytani elemzés. Ez
utón kétségbevonhatlan ténnyé ln immár, miképen az organlsmus is a*
leghatározottabb vegytani törvényeknek van alája rendt Ive. Ezen Irány
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képviseli Magendie párisi tanár, továbbá a' francziák közül Legalels mutatá meg a' hátgerinczvel fontosságát a' mozgásra nézve,
Ségalas, Prevost, Dumas, Flourens 'stb. az angolok közt Wilson, Milne,
Bell, Marschal Hall 'stb.; a' németek között: Gmelin és Tiedemann, Müller
János, Arnold, Stilling, Budge, Wagner Rudolf, Henle, Valentin 'stb. A*
legnevezetesb vegytani vizsgálatokat birjuk Mulder utrechti, (a' Proteinrl) és Liehig giesseni tanártól (az összes táplálási rendszerrl).
A' boncztan és physiologia terén tett ezen fölfedezések szükségképen
magukkal hozák hogy a' kórtan is az eddigiektl, különböz alapokra
fektettetett, különösen miután a' hórboncztan (pathologische Anatomie)
mindinkább levetkezé korábbi elszigetelt
czéltalan jelentségét, 's a*
gyakorlati gyógytan czéljaival mindig szorosabb viszonyba lépett. A' múlt
században ugyanis az orvosok még legnagyobb része ugy tekinté a' kórboncztant, mint közvetit eszközt ritkaságok és monstrositások kutatására.
Morgagni volt az els, ki e' tudomány feladatául tüze a' kórok székelésének 's okainak kiismerését. Ez irányban mködtek Lieutavd párisi orvos,
Sandifort leydeni tanár, de különösen Baillie (Matthew) londoni orvos ;
Németországban e' század elején Sömmering, Voigtel, Ottó, 's különösen
ifj. Meckel. A' legújabb kórboncztanászok között els helyen állanak
Cruveilhier párisi tanár és Rokitansky bécsi orvos. (Ez utóbbinak classicus müve Handbuch der pathologischen Anatomie. 3 köt. Bécs 1842).
Ezeken kivül Engel bécsi orvos és Bock lipcsei tanár. (Ez utóbbinak
„Handbuch der pathol. Anatomie'* ez. munkája 1849. jelent meg ujabb
kiadásban).
A' kórboncztan tehát érzékeink elé állitja azon változásokat,
miket a' kórfolyamatok a' test rendes állapotban lev folyó és tömör képleteiben okoznak továbbá az organismus részeinek alkatából 's vegyületébl azokat alakilag érthetvé teszi 's a' physiologiából azok származása és lefolyása szükségességét magyarázza. Önkényt következik, hogy
ez csupán számos elhalt betegek tetemein történt vizsgálatok által érhet
el. Annálfogva föltételezi természettudományi ismeretét azon tárgyaknak,
mik a' kór- és gyógytan (pathologia és theraphia) szakába tartoznak a*
kórokét. Ezek támadását 's lefolyását, valamint az él személyeken a'
küls tünetek általi megismerését tárgyazza azután a' kórboncztan.
Nagyobb kifejlést nyert e' tudomány 1830. óta, midn a' górcs és vegytan
kezddött használatba vétetni a' kórtani tünemények vizsgálatánál. E'
részben nagy érdemekkel birnak különösen 3Iüller János és tanítványai
Stannius, Henle, Valentin, Gluge 'stb. A' vegytani elemzés már eddig is
azonban még fontosabbakkal
nevezetes eredményeket képes felmutatni
kecsegtet, ha egyszer az egészséges test vegytani viszonyai ismeretesekké
leendnek. A' tudomány ezen ága nagy jövt rejt méhében. Nagy érdemekkel birnak e' téren Andrat és Gavorret francziák; Bright és Christison angolok Liebig, Nasse, Simon Ferencz (megh. 1843.), Vogel, Lehmann, Scherer 'stb. németek.
A' gyógytan minden ágában feltnt eme gondos búvárlatok és fölfedezéseknél fogva lehetetlenné vált, a' kórtanban (Pathologie) uralkodott
régi elveket még továbbá is épségben tartani. Nagy változások történtek
itt is. A' lázak és vízkór feletti elméletek eltörültettek, a' gyuladások
felli tan kijavíttatott 'stb., szóval a' kórtani tanokban egészen ly élet
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fel 's az európai egyetemek kórtermeiben az orvosok eg^^ egészen
nemzedéke kéijzdik. Ezen ujabb úttörk közt kitn helyet foglal el
iskolájából
Schönlein jelenlegi berlini tanár (szül. 1793). Tanainak 's az

merült
iij

származott tanok alapeszméje ez A' kórok határozott, sajátlagos, elemi
folyamatok, mellyek lényegökre nézve a' legkülönbözbb viszonyok között
miknek küls feltnése azonban az egyéni
is ugyanazok maradnak
viszonyok, a' szenved szervek és szövetek 'stb. sajátsága szerint különszerü változásoknak van alája vetve. Miután pedig a' kórfolyamatok sajátsága mindenkor a' kárthozó elzmények különfélesége által tételeztetik
annálfel 's ennek folytán az okismeretnek (Aetlologia) tág tere nyílik
fogva mind a' kórok okainak, núndezek elzményeinek terjedelmes kikutatása szükséges ; 's erre nézve mind a' természettani, mind a' górcs- és
vegytani kórisme gondos használatba vétele vezet czélhoz. Schönlein
nyomán, kinek tanai, a' régi rendszer embereivel küzdött kemény harcz
után, most általánosan elterjedvék, a' következk haladtak Jahn, Eisenmann, Fnchs, Canstatt 'stb. Lipcsében Bock^ 's különösen Oppolzer, elbb
prágai
késbb lipcsei, 's jelenleg bécsi tanár Bécsben Rokitansky,
Skoda, Engel ; Prágában Jaksrh, Hammerrijk ; Pesten Saner, Balassa
'stb. tartoznak az uj tanok terjeszti 's fejleszti közé.
Azon haladások nyomán, mik a' vegytanban 's physiologiában történtek, változásoknak kellé támadni a' gyógyszertáriban is, 's pedig nemcsak
annyiban, mennyiben uj szerek találtatának fel, hanem azon oknál fogva
is, minthogy a' már ismert régi szerek vegytani hatása az organismusra
ujabb szinben ln feltüntetve az ujabbkori tapasztalatok folytán. E' részben
nagy munkásságot fejte ki Mitscherlicli berlini tanár (Lehrbuch der
Arzneimittellehre), Joerg Lipcsében
legújabban Oesterlen tanár.
's
Továbbá a' gyógyszertan haladását tanusitja az is, miképen a' számtalan
szerbl Összeáiiitott hajdani, sokszor a' nevetségig hosszú orvosi rendelvények már eltünedeznek melly egyszersítést leginkább Hahnemann
tanainak lehet köszönni. Azonkívül számos egészen uj tisztább és erösebb
szerek is találtattak fel (narkotikák, sóképietek 'stb.)
A' gyógy forrásta?ihsin sokszoros javítások történtek. Az egyes gyógyforrások alkatrészeinek 's hatásának tei;jedelmes leírásai 's e' körül tett kísérletek lnek
ismeretesekké a' vizek mesterségesen utáncsináltattak. Az e' tárgyú
tanok elméletének meojváltoztatása körül legtöbbet tett Vetfer.
A'
hídcgrAzgyógytan kifejtése körül számos érdemei vannak az ujabb kornak.
A' liidegvíz bels és küls alkalmaztatása már korábban is ismeretes volt,
de nagy mértékben visszás modorban nagyobb kiterjedés, számtalan
gyógyításokat legelsbben FricssnitzWweze mutatott fel e' téren Grafenbergben Síléziában. liövid id alatt nagy számú hídegvízgyógyíntézetek
támadtak Európa minden részeiben st Amerikában is a' gráfenbergi
intézet mintájára, részint orvosok, részint nem orvosok igazgatása alatt.
A' visszaélések, mik e' téren az uj tan csodás eredményei iránti lelkesedésbl, szerte elharapózni kezdenek, sznni kezdenek az ujabb idkben,
mintán a' gyógyszertannak ezen része is a' tudományos józan vizsgálatok
körébe vonatik. E' tekintetben különösen megemlítend HaUmann és
Hirschel (Hydríatika oder die Begründung der Wasserheilkunde anf
wis^cnschaftliche Prinzipien, Geschiclite und Lítcratur): továbbá Mvndc,
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Rausse, Weiss, Stuhlmann 'stb. e' tárgyú munkái.
A' villany és delej
hasonlóul a' gyógytani szerek körébe vonatott, 's a' kísérlet, minélfogva
ezen természeterk is az emberi szenvcdésekgyógyszereülhasználtatának,
nem maradt siker nélkül. Különösen a' villanyosság nem csupán divatczikk
többé, mint volt eleinte, hanem elkerülhetlen szükség. A' folyóiratok és
évkönyvek számos bizonyítványát tartalmazzák az ezen szer általi gyógyulásoknak , mi azonban még tökélyesitésre vár. 'S általában véve a*
gyógytani természettan^ mint önálló tudomány, ersödni, fejldni kezd,
különösen dr. Heidenreich erélyes munkálkodása folytán, ki 1843. kezde
legelször egy gyógytani természettant irni. A' villany és delej hatásáról
Heymann, Loschner, Froriep 'stb. Nem csekély
Írtak Eydam, Hesse
fontosságú végre a' gyógytan fejldésében különösen a' légely befolyására,
a' kórok támadása 's terjedésére nézve a' naponként szaporodó gyógytani
,

:

földleírások,

a'

ojvéorvtan története 'stb.

Hátra van még szólanunk

a' sebészet 's a' vele rokon tudományokról.
A' sebészet fiijdalom sokáig volt 's egy részt még most is a' borbélyok
kezében van 's valószínleg évtizedek fognak elmúlni
míg elérkezendík
azon id, hogy minden orvos egyaránt legyen kiképezve mind a' sebészetben, mind a' bels gyógytanban. Francziaországban már régen eltnt az
orvosok és sebészek közötti ezen természetellenes elkülönzés 'sannálfojíva
már korán képzdött e' tekintetben uj irány. A' franczia sebészek ügyessége már régóta közhírü. Legkitnbbnek tartatik DupyytrenQlllS
1835),
ki nem annyira az irodalom, mint inkább a' tanítás és mtészet terén ln
ismeretes ebez méltán társakozik Larrey (176lí
1843) elbb hajóorvos,
a' forradalom alatt a' rajna-sereg orvosa, késbb tanára' párisi katonaorvosi iskolában. Napóleon alatt a' hadsereg forvosa Egyíj)tomban, végre
sebészi fnöke az egyetemes franczia seregnek,
kinek számos munkái
jelentek meg, német fordításban is. A' most él franczia sebészek között
nevezetes Velpeau, Lisfranc, Roux, Malgaigne 's számos mások. Németország a' sebészetre, mint a' bels gyógyászatra nézve is, Bécsbl nyert
lendületet, mire nézve Kern Vincze különösen a' sebészet gyógyászati
részének egyszersítése 's ezen tudomány iránti buzgalom élénkítése által
bír legtöbb érdemmel. Ezen iskolából származtak
Rust , Walther , Langenbeck, Grcífe, Textor 'stb. Az e' téreni mködések egyik legfényesb
pontjául tekintend a' hólyagk szétzuzatása, melly mütéazetet Cii'iale,
Heurteloup és Amussat tökéletesítenek azon fokra, mellyen az jelenleg
Európa minden mütészeti termeiben áll. A' plastícus sebészetet, azaz az
elveszett részeknek, nevezetesen az orrnak, ajkaknak 'stb. kipótolását,
's az izmoknak
görbülések kiegyenlítése végetti bralatti
's idegeknek
vagyis ollyszer kettémetszését, hogy a' br általi befedés meg ne sznjék
's következésképen a' lég hozzá nem
férhetése által a' genyedés meggátoltassék,
mindezen mtészeteket Dieffcnbach fejleszté ki, kit a' tudomány 's szenved emberiségre nézve korán ragadott el a' halál (1847).
Az angol sebészek között els helyen áll a' merész mtészetekrl ismeretes
Astley Cooper. Hazánkban nagy hírnevet vívott ki a'
sebészetben
a' volt egyetemi tanár és országos forvos Stáhly Ignácz
's jelenlegi
utódja a' tanszéken d. Balassa János. Nem csekély elnyére vált a' sebészctiu k a' kénégeny 's késbb a' chloroform hatásának fölfedezése, mely,
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lyeknek kábitó ereje okozza, hogy legtöbb esetben a' legnehezebb mtések
a' beteg részérl fájdalom nélkül, a' sebész részérl nagyobb biztossággal
véoreztethetnek el. 'S ámbár eddio^ több eset fordult el, hol ezen szerek
hatása károsnak, st halálosnak bizonyult be okos alkalmazás mellett
azok mégis maradandó becsüekké válnak. A' jelenleg él németországi
sebészek között nevezetesek még Giinfher és Franké Lipcsében, Chelius
Heidelbergben (kinek sebészeti munkáját magyar nyelven is birjuk dr.
Roser Tübingában,
Bugát Pál által fordítva 1836.), Schuh Bécsben
Fitha Prágában 'stb.
A* szemészet is nagy elmeneteleket tett, miután
számos helyen külön intézetek állittattak szembetegek számára. Német
orvosok legtöbbet tettek e' téren, nemcsak a' szemphysiologiája, kórtana
*s kór-boncztana tekintetében
hanem különösen a' plasticus sebészet
több szembetegségekrei alkalmazása által a' gyakorlati részt gazdagítván,
valamint a' br alatti izom és idegmetszés által a' kancsalságot gyógyítván.
Ide tartozó nevek Sírome?/er, Dieffenbach
Ainmon, Canstatt, Beyer,
Zeis, Baumgarden, Warnatz, Höring, Sichel 'stb. Hazánkban Fahini János
volt pesti tanár (1. Fahini J. tanitmánya a' szembetegségekrl, ford.
Vajnócz Imre. Buda, 1837).
A' fogászatra nézve ugyan sokat fáradoztak
Lavtenschlager, Laforgne, Serres, Fox Mawr?/ 's különösen Carahelli,
mindazáltal ez a' tulajdonképeni orvosok által még mindig felette elhanyagoltatik 's ennek folytán nagyobb részint félmiveltek kezében van,
's gyakran emlékeztet a' múlt századok nyegleségeire.
A' fülgyógytant
illetleg még ma is kevesen találkoznak, kik e' tárgynak szentelnék munkásságukat; ezek között vannak Saissy, Itard és DeleauÍY?Li\cz\ók.,Lincke
és Kramer németek. A' legfontosb találmány e' részben az eustachi cs
catheterizálása (szivárcsövezése).
A' psychiatria (lélekgyógytan) csak
miután a' párisi Bicétre orvosa
Pinel elmekórodákat kezde alapítani,
emelkedhetett nagyobb tökélyre. Példáját követték a' német La?igermann
és Reil. Az els az elmekórosok physicai ápolását hozta életbe, az utóbbi
a' kórtan ezen ágát egyesité a' physiologíával. Sokat tevének e' részben
Horn, Groos, Friedrich, Vering, Pienitz, Ideíer, Flemming 'stb., mind a'
mellett a' psychiatria még távol van tudományos tökélytl remélhet
azonban, hogy a' physiologia haladásai e' részben is kedvez változásokat
termendenek.
A' sziilészetbeni haladások olly fokra állítáke' tudományt,
miképen az már csaknem mathematicailag bizonyos alapokon nyugszik.
A' szülészeti gyógytan, minden részében egyszerüsittetett 's névszerint
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sokkal szelídebb alakot nyert; szóval az összes szülészet a' 17. század óta
sebészet egy alárendelt osztályából az összes gyógytan egyik önálló 's
virágzó ágává változott. A' szülészek között a' kitür.bbek e' században
Nagelc, Jörg, Froriep, d'Outrepont, Stein, Rictgen, Kilián^ Carus, Busch,
Siebold, Hüfer ^&th. A' francziák között Dubois, Maygn'^rfCapuron, Bau~
delocqne és LachapeUe és Boivin asszonyok ; Angliában Bnrns Davis,
Lee, Ferguson ; Pesten Birly 'stb.
A.

a'

—

Gyógyvizek és fürdk (Magyarországban).

Hazánk nagyszámú

ásványos vizeiben raegbecsülhctlen kincs rejlik. De a' természet ezen rlus
adományai sok ideig elhanyagolva 's nem ismertetve nem használtatva
kell mértékben, csaknem egészen mao-okra liagfvatva valának. Fíofvclemre
melto mozgalmak e' téren leginkább Tog?iio Lajos, pesti egyetemi tanár
,
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(L.Tognio hajós Felszólitáa
terniészetvizsgálóihoz 1841.

felszólitásai folytán történtek.

Erdélyország orvosaihoz

's

:

Magyarhon ásványvizeirl. Pest 1843.) így

—

hogy a'
magyar Természettudományi Társulat egy az ásvány vizek ügyében
szó

történt,

mköd
—

folytonosan
bizottságot nevezett ki ; az orvosok 's természetvizsgálók kolozsvári (1844.) 's pécsi (1845.) nagy gylései szinte felkarolák ez ügyet
mi azonban pénzhiány 's a' bekövetkezett nagy idk
eseményei miatt még mindeddig eredményre nem vezethetett. Végre a'
M. Akadémia is kitüzé a' következ pályakérdést ,,Határoztassanak
meg vegybontások 's gyógygyakorlati adatok .nyomán a' nevezetesb honi
ásványvizek gyógyjavalatai mikép lehetne azokat netalán létez hiányaikra nézve orvosrendrségi tekintetben használhatóbbakká tenni
továbbá adassék el, mellyekkel lehetne azok közül a* külföld legnevezetesb ásványvizeit teljes sikerrel pótolni
végül emlittessék meg, mik
történtek irodalmi tekintetben e' tárgyra nézve."
A' pályakérdés
koszorúzott megfejtje dr. Török József áehreczem tanár lett. (Munkája:
j,A' két magyar haza els rangn gyógyvizei és fürdöintézetei, természetvegy- 's gyógytani sajátságaikban elterjesztve. Pesten, 1848). E' munka
szerint az akadályok, mik ásványvizeink érdemlett hirnévre vergdésének
ellenében állanak leginkább ezek
1) Ásványvizeink legnagyobb réf-ze
nincs a' vegytan jelen állásának megfelelleg vegybontva, megvizsgálva ;
a' gyógykisérletek ennélfogva lehetlenek. 2) Csak igen kevés helyen vannak czélszerü fürd- és más szükséges épületek kényelemrl 's jobb
Ízlésrl meg alig lehet szó honi fürdintézeteinkben. 3) A' legtöbb helyekben hiányzanak a' rendes fürdorvosok. 4) Sok helyen még az ember
nyugalma
st személyes bátorsága sincs biztositva fürdbotrányokról
folyvást tudósitának a' hirlapok. 5) A' szétküldetni szokott gyógyvizek
ügyetlenül merittetnek, czélszerütlen üvegekbe töltetnek 's tökéletlenül
dugaszoltatnak be, végre 6) közönségünk, st orvosaink nagy része is
nagyobb bizalommal viseltetik 's elitéletesen ragaszkodik a' külföldi
mi bizoorvosok által leirt 's kikürtölt, külföldi vizekhez és fürdkhöz,
nyosan nem történik, ha orvosaink 's irodalmunk honi gyógyvizeink
ismertetése 's ajánlása körül többet fáradoznak. Jelenleg ismeretes gyógyvizeink nevezetesbjei következk
a) VegyidI. Langyos (+ 15«— 28^ E.) és hétvizek (-f 28^—510 R.)
lég közönyösek
2) Stubicza (Zágráb),
1) Daruvár (Pozsega vm.)
h) Kénesek: 1) Toplika (Várasd),
3) Krapina (Várasd), 4) Eger (Heves).
2) Mehádia (oláh-illir végezred)
3) Harkány (Baranya) 4) TrencsinTepUcz (Trencsin), 5) Pstény (Nyitra), 6) Kaplát (Nyitra), 7) NagyVárad (Bihar), 8) Alsó-Vácza (Zaránd), 9) Magyarád (Hont), 10)LajtaPordány (Sopron), 11) Gyügy (Hont).
c) Vasas-hévvizek : 1) Szliács
(Zólyom), 2) Vichnye (Bars), 3^ Topuszko (horvát-végvidék), 4) Lucski
(Liptó), 5) Rajecz (Trencsin), 6)Algyógy (Hunyad), 7) Monyásza (Arad).
d) Égvényes hévvizek : 1) Lippik, (Pozsega), 2) Buda, 3) Kis-Kahín
(Hunyad).
e) Kénsavas sókat tartalmazó hévvizek : 1) Háj-Stubna
(Turócz), 2) Bajmócz (Nyitra).— f) Meszes hévvizek : 1) Szklenó(Barvs),
11. Hideg gyógyt'izek. a) Kénesek : l)Bü2) Fels-Ruszbach (Szepes).
dö.^k (^'yitra), 2) Balf (Sopron), 3) Málnás (Székelyföld), 4) Sombor
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(Székelyróld), 5) Szobráncz (Ung), 6) Jóod(Mármaros), 7) Sibó (KözépSzolnok), 8) Szombatíalva (Udvarhelyszék), 9) Disznópatak (Marmaros),
10) llossziimez (Marmaros), 11) Párád (Heves), 12)Királyíalva(Hont),
13) Szinye-Lipócz (Sáros), 14) Gyügy és Mére (Hont), 15) Brusznó
b) Konyhasós hideg gyógyvizek :
(Zólyom), 16) Ajnácsk (Gömör).
i) Fels-Bajom (Medgyesszék), 2) Alsó-Sebes (Sáros), 3)Polhora(Árva),
4) Szlatina (Marmaros), 5) Királymez (Marmaros), 6)Fels-Nyéresháza
(Marmaros), 7) Sóvár (Sáros), 8) Baranda (bánsági német-illir végezred).
III. IV. Savanyu és vasas gyógyvizek : a) kevés sós és földes létrészeket tartalmazó vasas savanyu vizek 1) Buziás (Temes), 2) Párád
(Heves), 3)Uj-Lubló(Szepes), 4) Kabolapolyána (Marmaros).
b) Kénsavas sókat tartalmazó vasas savanyu vizek : 1) Balaton-Füred (Zala),
c) Konyhasós savanyu vizek : 1) Sóskút (Vas),
2) Ugod (Veszprém).
2) Szulin (Sáros), 3) Baczuch (Zólyom), 4) Jamnicza (Zágráb), 5) Szentradnai katonai kerület) , 6) Bikszád (Szatmár),
György (Erdély

—

—
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—

—
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Ferenczvölgy (Marmaros), 8) Borsa (Marmaros), 9) Glood (Marmaros),
10) Közép- Vissó (Marmaros), ll)Luhy (Marmaros), 12) Szolyva(Bereg),
d) Egvényes savanyu vizek : 1) Bártfa (Sáros),
13) Nelipina (Bereg).
2) Hosszúrét (Sáros), 3) Tarosa (Vas), 4) Szalatnya (Hont), 5) TátraFüred, V. Nagy-Szálok (Szepes), 6) liánk és Herlein (Abauj), 7) Kabold
(Sopron), 8) Pecsenyéd (Sopron), 9) Borszék (Gycrgyószék), 10) Dombhát
(Radnai kat. kerület), 11) Bodok (Szepsiszék), 12) Szentgyörgy (Radnai
kat. kerület), 13) Jakabfalva (Kászonyszék), 14) Suliguli (Marmaros),
15) Szaploncza (Marmaros), 16) Visk (Marmaros), 17) Baticza (Marmaros), 18) Bocskó-rnhói (Marmaros), 19) Kvaszni (Marmaros), 20) Borkút (Marmaros).
V. Egvényes (szikéleges) gyógyvizek
1) Czigelka
(Sáros), 2) A' Fert tava (Sopron-Moson).
VI. Keser vizek 1) Esztergom, 2) Laszina (horvát kat. végezred), 3)Kis-Czég(Kolozs), 4)Ölves
(Kolozs), 5) Tür (Erdély).
VII. Timsós és vasgáliczos vizek 1) Párád
(Heves), 2) Zovány (Kraszna), 3) Erdbénye (Zemplén).
Részletes
ismertetésül 1. Trök József fentidézett munkáját. — k.
Gyorsírás (stenographia). Bizonyos Írásmódja a' legrégibb idk óta
mindig volt az emberi nemnek. Az irástudomány fejldése a' népek miveldésével karöltve járt. Eleinte pyramisok, obeliszkck és óriás sphinxek
voltak az emberi eszmék fentartói. Elbb az irást különös isteni ajándéknak tartván
csak vallásos eszmék és hagyományok feljegyzésére
használták. Késbb az irás tökélyesülésére alkalmat nyújtott az emberiség
javát tárgyazó czélok kitzése, az állam feje, a' törvényhozó, a' biró egy
személyben egyesülve, jobbított Írásformában adott rendeleteket a' népnek,
mit az alsóbb tisztviselk is használván, az írás közönségessé lett. De nem
czélunk az irás fejldési szakairól értekezni. Legyen elég megjegyezni,
hogy miden a' magíin élet sürü mozgalmai az élénk eszmecsere szükségét
mellzhetlenné tette, 's a' nemzetek közjogi kérdései nyilvánosan kezdettek,
tárgyaltatni keletkeztek ers elméü férfiak, kik az irás tökélyesülésénck
az egész emberiség haladására mélyen ható fontosságát átlátván, nem
kicsinylették ezen ügyet híradozásaik tárgyává tenni voltak, kik belátván,
milly nagy aránytalanság létezik az írás és beszéd közt, czélul tzték, az
irás mesterségét valódi czéljához közelebb vinni
hogy a' léleknek gon7
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dolatát annyi ido alatt és olly gyorsan, mint megszületik, írásjegyek által,
idegen szemeknek is megörökítsék. Illy körülmények közt született a'
gyorsírás. Ez már a' hajdani görögöknél is divatozott. Diogenes Laertiussal
Xenophon gyorsirási jegyekkel irta le hallhatatlan tanítójának,
szólva
Socratesnek eladásait; annak köszönhetjük, hogy Socrates memorabiliai
a' világ birtokába jutottak. A' gyorsírás nagy virágzásban volt a' rómaiaknál is. Használták az ítélszékek eltt, hol a' törvénytudók versenyeztek
egymással. Ki a' nyilvános tanácskozásokról értesülni kívánt, a' szószékek
körül gyorsírókat alkalmazott, mint Ajnmianus Marceliinus írja et adsistabant hinc et inde notarii, quid quaesitum esset quidve responsum,
cursim ad Caesarom praeferentes. A' rómaiak a' gyorsírászatot státusintézménynek tekintették, mit a' római törvény ezen szavai bizonyítanak
eos qui notis tyronicis (azaz stenographicis) scribunt, acta praesídium,
reipublícae causa adesse certum est. Magasztalták a' híven jegyzket,
's megbüntetek azokat
kik az eladások értelmét megcsonkították és
elferdítették. Aelius Lepédiusnál, Alexander Severus császár életirásában
ez áll eum notarium, qui falsum causae breve in consilío imperatorío
retulisset, Severus incisis digítorum nervis,- ita, ut nunquam posset scríbere, deportavit. A' gyorsírást a' legelkelbb emberek iparkodtak sajátukká tenni. Svetonius történetíró szerint, ki Hadrian császár cabineti
titoknoka volt, Titus Vespasianus császár is jártas volt a' gyorsírásban.
Cicero mellett, akárhol járt, mindig volt egy gyorsíró, ki naponként
jegyezte szavait
még akkor is mikor az már fürdben ült. A' római
birodalom enyésztével a' gyorsírászatnak is majd minden nyoma elenyészett. A' keresztyén vallás terjesztésére szerte kalandozó missionariusok
rizték meg csekély maradványait. Ujabb idkben azonban midn a'
szabad szó visszanyerte a' természettl rendelt magasztos hatalmát és
ezzel az írás, melly a' fejld eszméket gyorsan hirdette a' világnak. Újonnan
kellé születnie a' tökéletesebb irástudományának is. Alkotmányos szabad
intézményeinél fogva. Angolország lett az ujabb gyorsirászat szül hazája.
Angliában több mint hatvan író találta fáradságra méltónak a' gyorsírás
,
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elméleti és gyakorlati szabályairól könyveket írni. Nálok a' gyorsírás
nemcsak tanácskozásokban, de a' magán életben is sürüen használtatott.
hogy rendkívüli buzgalommal foglal/. Károly angol királyról mondják
kozott a' gyorsírással különösen börtönében sokat jegyzett fel magának
gyorsírással. Angliában az alkotmányos élet hatalmas tényezjévé fejldött a' gyorsirászat, mint minden intézmény, melly a' nyilvánosság elvével
,

;

kapcsolatban áll. Gawlres angol író többek közt írja ,,ha mindaz, mit a'
stenographok sajtó utján, a' szónokok ajkairól, a' lelkesedésrl még melegen, csodás gyorsasággal nyújtanak naponként a' közönségnek, egy hétig
folytattatni megsznnék, hazánk politikai történetében és az ítélszékek
tárgyalásai terén egy fejér lap támadna, a' közvéleménynek egy rugonya
hiányzanék, és csak akkor érezné a' nemzet, milly fontos befolyást gyakorol e' tudomány közéletünk legfontosabb viszonyaira." Nemcsak egyetemekben, de kisebb tanodákban is állíttatnak itt tanszékek a' gyorsírás
tanítására. Minden nyilvános gyülekezet és ítélszék tárgyalásai a' legnagyobb gyorsasággal és hséggel vitetnek. Londonban a' jól kiképzett
egyének 4 500 font sterling évi fizetéssel vannak biztosítva, 's nagy
:

—
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bárha késbb, hasonló
polgári tiszteletben állanak. Francziaországban
tökélyre emelkedett a' gyorsirászat. 1789. körül az alkotmányos élet
szükségei a' gyorsirászat gyakorlatát itt is csakhamar elidézték. Sok
,

helyen nyilván kezdették tanitani. Használják minden gyülekezetekben.
segítségül szolgál, esküttszékeknél a' bntett és igazság kinyofölvétele. A' nemzetmozására, a' vádlók és vádlottak eladásainak
gylésben a' gyorsirászatot külön házszabály rendezé. Az 1850. jul. 26-ki
szabály szerint a' gyorsírászati személyzet áll egy fnökbl, 3 átnéz
(révlseur) és 8 rendes gyorsíróból, 's 4 gyorsirógyakornokból. A'
gyorsíró fizetése 8000 franc, az átnéz gyorsíróké 6000 fr., az els rend
gyorsíróké 4,500 fr., a' másodrendeké 3,500, a' harmadrendeké 3000.
Végre a' gyorsirógyakornokok fizetése 2000 1,500 frank. A' gyorsírói
személyzet a' nemzetgylés hivatalnokai közé tartozik. Nyugdíjra is
számot tarthatnak. A' gyorsírói kinevezéseket, a' questor ajánlatára, a'
nemzetgylés bureauja teszi. A' gyakornok legalább 18 éves, 's legfelebb
25 éves lehet, egyetemi bizonyítvánnyal ellátva. Minden újonnan alkalmazott egyén elször a' második osztályba jön, 's csak egy évi szolgálat
után várhatja elömozdíttatását. Az átnézk, a' gyorsírók, 's a' fnök az
átnézk közül választatik. A' fátnéz felels tartozik ugy intézkedni,
hogy hven adassanak vissza a' nemzetgylés vitái, a' Moniteurben.
(Lásd Mécanisme des Grands pouvoírs de l'Etat et des formes réglementairesde Tassembléenationale. Paris, 1850. )E' gyorsírók olly pontosan
teljesitik kötelességöket, hogy a' tanácskozások eleje még ülés alatt kikerül
a' sajtó aIóI. Nevezetesb események leírására a' kormány, 's hírlapok szintén
gyorsírókat küldenek. A' gyorsirászat használata ennélfogva nagyon el
van terjedve a' franczláknál köz- és magánéletben egy iránt. Hasznairól
,, akarom,
SL tvidóa Moligneux így ír barátjához, Locke híres phílosophhoz
hogy fiam a' gyorsírást megtanulja, nem azért, hogy egykor valamelly
szónok beszédét tollával követhesse, hanem saját használatára. Hígye ön
nekem, ez igen hasznos tudomány az irodalom és ügy vitel embereinek 'stb."
Francziaországban tÖbb stenograph betkkel nyomott
is került ki
is használják.
sajtó alól. Magán naplók vitelére nemcsak férfiak, de
A' spanyoloknál Madridban, 1802-ben már a' király különös parancsára
taníttatott a' gyorsírás. 'S az alkotmányos nérnet álladalraakban is meghonosult. Már 1679-ben jelent meg egy német
melly a' gyorsírás
terjesztését tzte ki czélul. De kevés sikerrel. Azonban, mihelyt a' német
fejedelmek a' bécsi congressas XIII. czikkében képviseleti alkotmányt
Ígértek államaiknak, 's országos elvvé vált ott is a' tanácskozások nyilvánossága a' német gyorsirászat is terjedett és tökélyeslt. Egyik munka
a' másikat érte, 's valóban el lehet mondani, hogy a' gondolkodó németek
stenograph rendszerek elállításában semmivel sem állanak a' francziák
és angolok után (lásd
Gahelsberger 's a' német gyorsirászat.) A' nén: etek
már rég egyházi gyülekezeteikben is használták e' tudományt. A' reformatío kezdetekor 1541-ben Vormsban egyházi gyülekezet tartatván,
midn dr. Creuzinger Melanchton beszédét szóról szóra leírta, Granwell
cancellár következ észrevételt monda
,,Díe Protestanten habén einen
Schreiber, der gelehrter ist als allé die Unsrígen er greift ím Nachechreiben nicht nur jedes Wort auf, das Melanchton redet, sondern
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clas, was vonEcksEinreden allenfalls noch
zu widerlegen wáre. 'S a' németek is bevitték a' gyorsirást a' magánélet
minden ágába. Magánügyek gyorsabb vezetésére baftználják utazók,
költk, fogalmazók, katonák, ügyvédek, titoknokok kereskedk 's fleg
a' tanítói eladások utánirásában az akadémiai tanulók. A' gyorsirászat
Bécsben is taníttatik, 's mindinkább
ezért Németország több városiban,

erinnert ihn auch nebeubei an

,

—

Mindenütt ugyanazon irány a' megszokott írásjegyek lelket és
testet öl hosszadalmas modorának igáját lerázni valahára. Különbennem
gyzi a' szem, a' kéz a' naponként növeked szükséges jegyzeteket. Nem
is említjük a' közélet szükségeit, miknek egyedül a' gyorsirászat képes
midn az országos intézmények nyilvánossága naponként
megfeielni
mondhatni
terjed. 'S terjed a' szabadsajtó méltánylása, mellyel szinte
terjed.

:

,

—

karöltve jár

—

a'

gyorsirászat fejldése. Ezért honosult

késn, mindamellett, hogy ahoz értk véleménye

meg nálunk

olly

Lukács
honnan több

szerint (lásd

:

jeles értekezéseit, a' P. Hírlap 1847-ki folyamában
adatot idéztünk e' czikkelyben) a' magyar nyelve' tekintetbeni szerencsés
szerkezésénél fogva is, hamarább engedi a' gyorsírászati tökélyt, mint a'
franczia, angol 's fleg a' német nyeív. Hazánkban is, mint Angliában és
Francziaországban, a' közélet szüksége ébresztette és tartá fenn a' gyorsirászatot a' nélkül
hogy rendszeres és országos segélyt nyert volna.
Néhány
ur bkezsége, 's egy pár megye bátorítása volt mindaz, mi az
1843-ban a' gyorsirászat pártolása kÖrül történt. Az 1843-ki orsz. gylés
eltt
hajói emlékszünk
jutalom hirdettetett a' legjelesebb gyorsíró
számára. Hajnik Károly lett a' nyertes, ki valóban legnagyobb tökélyre

János

,

,

;

f

—

—

a' gyakorlati ügyességet a' gyorsírásban. Az 1843-ki
határozá el elször, hogy mindkét kamara országos üléseinek
naplója gyorsírók által szerkesztessék. Akarták ugyan az alsóházi rendek a'
kerületi ülések tanácskozásait gyorsírók által szerkesztetni, de nem valósulhata e' szándék. Imitt közöljük e' részben a' rendek határozatát ,,Az
alkotandó törvények els indítványozása megvitatása és szerkesztése a'
kerületi ülésekben történvén, más részrl azon felelsségnek tekintete is,
mellyel a' karok és rendek táblájának tagjai küldik iránt tartoznak,
megkívánja, hogy a' kerületi ülésekben történ nyilatkozatok nyom nélkül
el ne hangozzanak
a' karok és rendek kerületi tanácskozásaikról gyors-

vitte

hazánkban

orsz. gylés

:

,

:

szerkesztett rendes naplót óhajtottak vezettetni ; minthogy
azonban az e' részbeni elleges értekezésekre megbízott ker. elnökök
jelentése szerint
ezen terhes munka teljesítésére ez alkalommal vállalabban állapodtak meg, hogy a' kerületi napló
kozó nem találkozott

írók

által

,

,

röviden szerkesztessék." Tehát ez országban, hol annyi megyei gylések
megannyi terei voltak a' köztanácskozásoknak nem találkoztak még
1843-ban sem elég vállalkozók a' kerületi napló vitelére. Az országos
ülésekben is legfelebb egy vagy két egyén jegyezhetett, mindenik órákon
keresztül. Volt eset
hogy egész gylést reggeli 9 10 órától d. utáni
2
3 óráig, olly kor tovább is, egy gyorsíró húzott ki. 'S e' miatt a' kifáradt gyorsíró jegyzeteiben okvetlenül hibáknak kellé becsúszniok, mik
miatt gyakori volt, fleg az alsóházban a' követek igazítást sürget felszólalása. Ezt látva az alsóház, 1844-ben (234-ík orsz.ülés) felírást intézett a' fejedelemhez, mellyben egy gyorsírói tanszék felállítását kérték,
,

—

,

—

,
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kifejezvén ,,mikép minélinkább fejldik hazánk alkotmányos élete, és
ezzel a' közügyek tárgyalását kisér részvét növekszik annál ersebben
erezik köztanácskozásaik jegyzetei eddigi eszközeinek hiányosságát és e'
tekintetbeni czélszerü javítások szükségét ennélfogva, miután a' gyors:

:

:

más nemzetek tanácskozó házaiban a' nyilvánosság olly sikerteljes
emeltyje lett, st ez hazánkban is, csak néhány magánegyén saját buzgalma és fáradsága után, már is kedvez eredménnyel mutatkozik, felhíva
írás

érezzük magunkat,

a' nyilvánosság e' hatályos szerének mivelését a' közfelügyelet alatt lev tudományok és mvészetek közé iktatni és ez által
azt eszközölni, hogy az abbani tökéletes kiképeztetés mindenkinek költsége
nélkül lehetvé tetessék 'stb." A' karok és rendek izenetére azonban a'

frendek, mindent ellenz kicsinyes akadékoskodással felelték ,,a' gyorsírás hasznát a' frendek is elismervén
hogy annak terjesztésére sikeres
lépés tétessék, abban
is megegyeznek.
De miután a' gyorsirásbani
elmenetel fkép a' hosszas gyakorlat által eszközöltetik, mert annak
elméleti szabályai sokkal könnyebben magyarázhatók és felfoghatók, és
semhogy annak
így azoknak tanulására sokkal kevesebb id kívántatik
tanitására állandó tanitószék felállítása akár szükséges, akár czélszerü
volna; hanem mivel az országos naplók vezetésére több egyén kívántatik,
azoknak, kik magokat a' gyorsírásra szánják, némi biztosíték nyujtassék,
's igy a' gyorsíróknak a' következ országgylésen
bizonyos számbaní
alkalmazása eleve bíztosíttassék
illy értelemben
kérik a' rendeket
készítend kimerít javaslat elterjesztésére.'' E' nézetek ellenében elég
más nemzetek íjéldáival támogatni a' tanszék felállításának szükséí^ét.
Kétszeresen szükséges ez nálunk kik még nem vagyunk egy tökélyes
:

,

k

,

:

,

,

gyorsirásí rendszer birtokában , mellyre bizton lehetne utalni ott van,
tanuljátok meg. Nálunk e' tudomány még bölcsejében van. 'S aztán
elméleti része sem olly igen könny, mint o-' magyar farístocratia több:

sége gondola. Ki egy lehetleg tökélyes rendszert akar elállítani e'
részben annak szükségkép tudnia kell a' nyelv 's írás közt létez viszonyokat, tudnia, milly következtetéseket vonhat le a' hangok természeté:

bl

a' megállapítandó vonásokra
ismernie kell a' nyelv természetét,
mellyre az írásrendszert alkalmazza; fel kell fognia a' vonások nehézségét
és könnységet, 's ismernie az írókéz sajátságait, millyen vonások rajzo1

;

ísára legalkalmasabb 'stb.

Ennyi tudományos igénynek nem

lehet

meg-

annyival elég a' gyakorlat. Ez állhat némileg akkor, ha már
tölíélyes rendszerrel bírunk
gyorsíró
bár egy csupán gépileg
akkor sem sokat fog érni. 'S aztán a' frendek, mint látszik, nem vették
tekintetbe a' gyorsírás magánéleti hasznát nem vették figyelemre, mit
egyik magyar gyorsírónk jelszavul irt fÖl ki feladatát könnyíti 's munkáját
rövidíti, életét hosszabítja meg. Francziaországban nincs az az ötvenkét
kis parlament, melly a' magyar életet örök mozgásban tartá
's mégis
tanszékek állanak ott. A' karok és rendek tehát válaszolák a' felsháznak
,,]iogy a' tanszék felállítását újból is szükségesnek tartják, a' mennyiben
e' téren is több rendszerek támadtak ujabb idkben. Egyébként a' frendek nézeteire hajolván a' rendek, néhány egyén számára a' legközelebbi
országgylésig az országos pénztárból segedelemképen három év lefolyta
alatt évenkint négy ezer pengÖ ftot rendeltek.*' Azonban, mivel e' hatáfelelni

:

mköd

;

;

:

;

:

Gyr-vármegye.

l29

rozat már tlóv. 9-kén hozatott, országgyüléa végével, a' frendekhez által
sem mehetett 's igy nem lett belle semmi. Az emiitett határozatok
mindazáltal jövre jobb kilátást Ígérvén a' gyorsíróknak, többen kezdek
a' gyorsírást lanuhii. Legtöbbet tett ez idben a' magyar gyorsírás terjesztésére Lukács János, ki Zalában és Vasban több ifjakat kitanított, a'
nevezett megyék pártfogása mellett. 'S mind maga Lukács mind tanítványai ritka buzgalmat mutattak ez ügy iránt a' megyék gyléseirl a'
;

,

;

legrészletesb

tudósításokat

küldöttek

a'

P. Hirlap

szerkesztségéhez.

hogy Deák Ferencz több beszéde addig szokatlan
terjedelemben jutott a' közönség elé. 'S szóval és Írással izgatott az ügy

Neki köszönhetni

,

mellett Lukács, és több tanítványa, különösen Gyurics, kitl e' tárgyban
szinte jelent meg egy röpirat. Az 1848-ki pozsonyi országgylésnek
nagyszerüebb feladat jutott, hogysem folytathatá vala mit az 1843-ki
hongyülés kezdett. A' felels ministerium pedig, mellynek tagjai orszá,

gosan akarák rendezni

a' gyorsirászatot, a' bekövetkezett országos bonyodalmak között nem tehete e' részben annyit, mint akará. Pesten Hajnik
Károly és Lukács János vezették fleg a' nemzetgylés tanácskozásainak
szerkesztését. A' debreczeni és szegedi országgylés tanácskozásait pedig
már csak Lukács János és tanítványai szerkesztették tle bírja a' történetírás a' magyar forradalom ezen mellzhetlen adatait.
y.
északról Pozsony 's
Györ-váriiiegye 28% o D mérföldnyi terület
Komárom, keletrl Komárom, délrl Veszprém, nyugatról Soprony,
Mosony 's Pozsony vármegye által határoztatik. Használható földe 220, 58^)
hold, 's ebbl 102,685 szántóföld; 8,831 szll a' többi a' kevés erdséget
kivéve, rét és legel. Az egész megye mind a' déli részeibe benyúló néhány
ágai miatt a' Bakonynak, mind a' gyakori dombok és ligetek között folydogáló öreg és kis Duna gyönyör szigetei miatt, mind a' számos patakok,
szép idomú hegyek, kövér rétek, termékeny szántóföldek és sren
;

—

,

;

—

Földterületének mínémelhintett csinos falvak miatt meglepen kies.
alkatrésze
sége nem egyforma mert a' sokorói és pusztai járásokban
a'
a' sárga homok
helylyel helylyel termékeny fekete földdel vegyítve
Csíliz és Sziget közben 's a' Rába mellett fekete agyag vagy kerti fold,
a' Tóközben fekete iszap és ingovány kevés homokkal keverve. Különben
a' szorgalom még azon futó homokos részeket is, mellyek kivált a' pusztai
járásban voltak, fákkal ülteté be, hol most a' szemet sürü pagonyok gyi')Levegje Gyrnek, a' Tóközt kivéve, hol az zordon és
nyörködtetik.
kellemetlen , igen egészséges kútvíze a' hol nem jó, folyóvízzel pótolható; uralkodó 5ze/e az északnyugati. íTe^í/ee a' Bakony némelly lánczaitól,
alacsonyak.
mellyek Veszprémmegyébl belé nyúlnak, formáltatnak
Nevezetesebb köztök a' Pannonhalma vagy Sz. Márton hegye, honnan
gyönyör kilátás esik ezen van a' Benedek szerzet
apátsága.
Továbbá a' Sokoró és a' Réz.
Folyóinzei : a' Duna két ágban. Az öreg
Duna Ásványnál jvén be e' megyébe, 5 mrfldön át hasítja és Gönynél
hagyja el a' kis Duna pedig, melly a' nagy Dunából Rajkánál szakad ki,
Hédervárnál
be a' megyébe, 's Gyrváros alatt hömpölyögvén cl,
alatt
Véneknél azzal ismét egyesül. Ezen kis Duna, melly minthogy
foly el gyrinek is neveztetik, formálja a' Szigetközt, mellynek nagyobb
része Gyr, a' kisebb pedig Mosony- és Pozsony-vármegyéhez tartozik,
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;
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A' Rábcza csatorna segedelmével vezettetik ki a' Hanságból, 's igen
A' Rába elbb
tekervénves folyása után (iyrnél a' kis Dunába ömlik.
Marczalttl kezdve Csécsényig határt von Soprony-vármegye közt,
innen kezdve pedig egészen Gyrmegye kebelében foly, 's Gyrnél a' kis
Dunába szakad. Ez és a' Rábcza alakitja a' sok tekintetben nevezetes
A' Csiliz, Marczal, Pánza 'stb. emlitést alig érdeml vizek.
Tóközt.
Tavai a' Kónyi-, Fejér- és a' Ladomiri-tó. A' legelbb nevezett mérgesTermékei búza, rozs. árpa, zab, kukoricza,
növényeirl nevezetes.
köles, és burgonya mindennem kerti veteménnyel együtt. Azonkívül
dohány, len, kender 'stb. Gyümölcse is bven van, 8,831 holdnyi szlje
pedig középszámmal több mint 150,000 akónyi bortermést ad. Erdeje
Gyr-vármegyének a' népséghez képest kevés van, azért is a' tzifa szükséget náddal, sással, szárított tarlóval és tözekkel szokták sok helyütt
de mindeddig használatlanul
pótolni. Turfa fkép a' Tóközt bven van
Marhatartása jó állapotban van. Lova, szarvasmarhája, birkája
hever.
ellenben a'
és sertése jó és elég is. A' selyemtenyésztés hanyagul áll
haszonnal jutalmazza a:' kedveltetést, mellyben részesül.
méhtartás
Lakhelyei : 124 népesített hely. Ezek köz()tt 1 sz. k. város, 2 mezváros,
80 falu és 41 népes puszta. Népessége a' legújabb összeírás szerint 98,785
lélek, és igy egy
míldre mintegy 3,540 lakos esik. Vallásukra nézve
rom. kathol. 74,890; prot. evang. 14,435 reform. 7,240 ó hit 170
izraelita
Nyelvre nézve magyar
2,050.
94,920 német 1,815
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izraelita

:

2,050.
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kell jegyezni,
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;

;

hogy

:

a' kitett

;

nem

magyar ajkú lakosok között alig akad, ki a' magyar nyelvet ne értené és
Szorgalomra és müvezetre valamint gazdászatra nézve is
ne beszélné.
kitnk a' gyriek, mire sokat teszen a' nagy népesség 's a' közel lev
piaczok. A' kézi és más mesterségek f fészke Gyr városa, hol 1,200
mesterembernél több van nemkülönben Sz. Márton és Hédervár is jó
hirben áll e' részben. Eloszlik e' megye három járásra, u. m. 1) a' csiliz,
sziget, tóközire
3) a' pusztaira. Nevezetesebb helyei
2) a' sokor(')ira
Gyrön kívül (ezt lásd küliWi rovat alatt). Hédervár 1,158 lakossal biró
mezváros. Földje termékeny, f ékessége a' várkastély, mellyet hajdan
még Géza hg. ajándékozott több szigetközi faluval együtt bizonyos

—

;

;

;

Hederich-Hamburg német eredet családnak, mellybl eredt késbben a'
híres Héderváry nemzetség, melly a' dunántúli megyékben és Slavoniában
roppant jószágokat birt, hazánknak pedig több nádort és fvezért nemzett.
A' Héderváry család utolsó férfi ivadékának Istvánnak egyetlenegy életben maradt leányát Katalint lósi Viczay János vévén 1685. nül, a'hédervári jószágokat is öröklötté, és igy Hédervárt ma is a' Viczay (grófi) család
birja.
Sz. -Márton (lásd Pannonhalma). 80 falva közt Gyr vármegyének
említésre méltó
Börcs (Rundenthurm), melly a' kurucz idkben körUllióny mellynek tava mérges növényeirl nevezetes
sánczolt hely volt;
Eöttecény íx' legk'ózGlchhi szabadságharczban sok oldalról nevezetes;
Sziget (gyri) azon szegletben, mellyet a' Duna és Rábcza összefolyása
formál, 2,150 lakossal, sok szorgalmas mesteremberrel és kertészszel
Szabadhegy e mellett volt ama nevezetes csata 1809. június 14- kén
olaszországi alkirály Eugenius és a' János és József fherczegek vezénylete alatt ^iUó osztrák-magyar sereg között, mellynek vesztése után

—

:

—

—

;

;

—
—

—
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emezek még az nap és éjjel Komárom felé visszavonulni kényszerittettek. E'
hely arról is nevezetes hogy Napóleonnak a' magyar nemzethez intézett
proclamátióját, melly már akkor Buda-pesten közkézen forgott , a' sereg
között itt kezdte nagyban egy a' francziák részére kémked egyén osztogatni.
Azonban a' magyar mint tudva van, e' proclamatiora nem is hederitett.
YSLYOs CJtturinum, Raub) ; régi nevezete magyarul Paur, Getír,
Gewr, Geor, Jeuor ; latinul pedig Naw, Jaurum, Javarinum. Kies térségen fekszik a' Kába és Rábcza vizeknek a' kis Dunába való ömlésüknél
Budától 18 mfldnyi távolságra. Kik építették légyen Gyrt és melly
idben, azt meg nem határozhatni annyi azonban bizonyos, hogy a'
rómaiak ArahonaYíígy Rabona nev szállitványa már itt állott, mint ez több
kiásott emlékkövekbl, koporsókból, érmékbl 's egyebekbl bebizonyul.
már a' magyaroknak keresztyén vallásra tértükkör, és
Különben is
igy els királyaik koráb.in, nevezetes város volt mert a' vármegye ettl
neveztetett el, a' magyar királyok itt gyakran megfordultak, st laktak
itt lepte
is ; itt adta ki sz. István a' pécsi püspökség alapító levelét
meg Ill-ik Henrik Aba királyt feleségével, gyermekei vei 's kincseivel
együtt innen igazitotta vissza I. András király Henrik császár terhes
hajóit, mellyeket ennek testvére Gebhardt ratisbonai püspök ide vezetett;
itt lakott és itt lépett egyezségre Salamon király Geizával és Lászlóval.
melly a' gyri dombon épült, megersíttetett ugyan a'
Hajdani vára
II. és III. Henrik ellen folytatott hadjáratokban, de késbben a' tatárok
pusztítása alkalmával II. Fridrik osztrák herczeg azt megrohanván és
bevevén a' körülbcll lakó magyar nemesség azt ismét visszafoglalta 's
,

Gyr

,

Gyr

;

;

;

,

bosszuállásból minden benne lev német rsereggel együtt fölégette és
elpusztította. Azonban a' vár ismét fölépült, mivel IV. Béla már itt adá ki
a' sz. János jeruzsálemi vitézeinek adomány-levelét 1247. esztendben.
De a' város hajdani helyérl a' vár keleti környékére szállíttatott át.
1271. évben V. István lakosokat hiván be a' várba, azokat nevezetes
szabadalmakkal ajándékozta meg, mint az a' város levéltárában fenmaradt
ama megersít oklevélbl kitetszik, mellyet 1295-ben april 6-kán Ill-ik
Uj-Gyr városához nagy Lajos király különös
András király adott ki.

—

hajlammal viseltetett, 's polgárait 1361-ben személyes szabadságokkal
Albert király özvegye Erzsébet Gyrött lépett egyezségre
ruházta fÖl.
A' mohácsi vész után a' vár I. Ferdinánd kapiI. Ulászló királylyal.
tányától Lamberg Kristóftól feldúlatott és a' törököknek zsákmányul
hagyatott. Késbb ismét minthogy alkalmas volta kinálkozék, megersíttetett, mellyet aztán 1594. sept. 29-kén gr. Hardegg Ferdinánd és Perlln
János fkapitányok az egész rséggel 6000 emberrel együtt htlenül
Sinan török basának feladott de az 1598. martius 22-kén PálíFy Miklós
vezérlete alatt hadi fortélylyal ismét visszavétetett. A' 30 lépésnyire
berugtatott kapu-darabot a' fegyházban, 's ez esemény emlékére veretett
1784. József császár paranérmét a' város tárházában ma is láthatni.
csából Gyr a' várak sorából kitöröltetett, 's a' várparancsnok lakhelyét
gr. Zichy Ferencz akkori püspök vévén meg, oda tulajdon székházát
1809-ben újra helyre kezdték állítani, 's annyira meg is
építette.
ersítették, hogy a' francziák ostromának ugyanazon évben nyolcz napig
derekasan ellentállhatott mindazonáltal június 22-kén azon évben bevc-

—

—

;

—

—

:

9*
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francziák minden bástyáját széthányták, miután 5 hónapi itt
alatt az ostrom és bombázás által a' városnak 2,784,560
tbrintnyi kárt okoztak volna, ide nem értvén még a' 2,835,760 forintra
sarczolásokat részint készpénzben, részint terményekben és árukban.
1820-ban a' vár bástyái teljességgel elhányattak, 's azok helyét most
tetvén,

a'

tartózkodásuk

men

sétahely, kertek és házak foglalják

A' szabadság-háborúban 1849-ben

el.

Gyrnél

ismét ers sánczok hányattak, de azok egyéb hadi
tekinteteknél fogva védtelenül oda hagyattak.
Gyr, Maria Therezia
királyné által 1743-ban a' királyi városok közé soroltatott, 's azóta újra
él régi törzsökös jogaival, 's csupán az úgynevezett gyri domb hagyatott
oda eredeti uraiknak t. i. a' káptalanbelieknek birtokában. Eloszlik pedig
a' bels városra, az újvárosra, és a' majorokra; ezeken kivül gyri sziget.
Révfalu és Pataháza falukat csak a' Rábcza és kis Duna választja el.
öszvesen van Gyrben a' legújabb összeirás szerint 1,518 ház és 14,785
lakos.
54 lábbal fekszik alább Pozsonynál pedig a' Duna esése
Bécstl Gyrig 163 láb, 's innen láthatni, hogy a' Duna folyásának sebesközött leletté csekély
sége Pozsony és
's medre csaknem alantabb
esvén mint a' Rába és Rábcza vizek, a' város nagyon ki van téve az árvizeknek, 's azért olly sok és költséges töltésekkel kénytelen magát védelmezni, mennyire hazánkban Szegedet kivéve egy városnak sincs szük-

Görgey

által

—

;

— Gyr

;

Gyr

sége.

—

,

W.

Györy Sándor m.

akad. r. tag a' math. osztályban, 's hites mérnök,
Tarjányon Komáromniegyében 1795. tanult Pozsonyban, NagyKrösön 's Debreczenben végre a' mérnöki tudományokat a' pesti egyetemben. Mérnöki oklevelet nyert 1825-ben akad. taggá választatott
1832-ben, 's e' minségében szorgalmatosan mködve számos mathematikai 's technikai dolgozatról adott véleményt. Munkái
A' felsbb analysis elemei {w^gyQávéthew^ Budán, 1-s füzet 1836. 2-ik füzet 1840.);
szül.

;

;

;

:

Értekezés

a Buda

^s Pest közt épitendö állóhidról ; (negyedrét, 2 réztovábbá számos becses értekezés a' m. akad.
1832.)

táblával, Pesten,

;

évkönyveiben, Tudománytárhan, Társalkodóban, nevezetesen A' Dunaszabályozásáról, az ermüvek nuinkatételérl, a' közlekedés rendszerérl,
Babagge számitó mszerérl, az architecturai Ízlésrl, a' fel- és vissza:

torlásról,

az úrbéri szabályozásról

pénzviszonyokról

;

Gyulafehérvár

népnevelésrl

;

er

elemei,

munkásság foganata,

's

'sa't.

Fejérvár (Károly).
és nádaskai gróf), cs. k. altábornagy
szül. Pesten 1798-ban. Fia az 1831-ben meghalt táborszermester és
haditanács elnöke gr. Gyulay Ignácznak, ki a' franczia hadjáratokban
nevezetes részt vett. Atyja- és nagyatyjának, ki hasonlókép altáborpéldáit követvén
•nagy volt
már 1806-ban az atyja nevét visel
gyalogezredbe lépett 's gyorsan emelkedvén 1846-ban altábornagy,
1847-ben az osztrák partvidék ideiglenes parancsnoka ln. Az 1848-ban
kiütött olasz forradalom idejében hasznos szolgálatokat tett az államnak.
Erélyességének lehet köszönni a' cs. k. hajóhad megmentését. Az Olaszország több részeiben kiütött mozgalmak, kivált Velencze elesésének híre
roppant izgatottságot szült Istriában is. A' nép csak a' Polában mulató
hajóhad P^'ilatkpjsatára várt, ho^y megkezdhesse a' forradalmat. Gy. saját
/.

Gyulay (Ferencz, marosuémeti

,

,

Gyurikovits György.
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felelsségére e' rendkívüli körülmények közt rendkívüli rendszabályokhoz
folyamodott. Meglep hirtelenséggel, mieltt a' hajóhad csak tájékozhatta
volna is magát, átvette itt is a' kormányt 's az olasz tiszteket az olasz közlegénységgel együtt, mint kikben bízni nem lehetett, elbocsátván, nagy
tevékenységgel fogott az ujabbi szervezéshez. Késbb az önkényesen
magához ragadt hivatalában felsbb helyrl is megersíttetvén, szélesebb
kör nyílott munkásságának. Eövíd id alatt annyira rendbeszedé és meg-

hogy annak egy részét már Velencze felé lehetett
az egyesült szard és nápolyi hnjóhadak Albini vezérlete alatt fenyegetleg közeledtek. Az osztrák hajóhad a' túlnyomó er
miatt a' trieszti kikötbe volt kénytelen vonulni. Az ellenség máj. 23-án
Triesztet is fenyegette. Ekkor Gy. a' jól megersített kiköt nevezetesebb
pontjain 90 ágyút szegeztetett ki 's minden erejét összehúzta. Az ellenség
visszavonult. Gy. fáradhatlanul tovább munkálódott. Pola es Pirano
kikötket is védelmi állapotba helyeztette 's az olasz érzelm lakosság
fékezéseért ostromállapotot hirdetett. Az ellenség a' part mentében próbált kisebb megrolianásokon kívül jun. 6. és 8-kán újra megtámadta
Triesztet, de siker nélkül. Ez id pont körül esvén a' nápolyi ellenforradalom az ellenséges hader a' nápolyi hajókat elvesztette. Mindamellett
még sem hagyott fel szándékával, st jun. 14-én a' trieszti kikött
ostromzár alá vévé. De ez nem sokáig tartott 's már jul. 3-án félbeszakadt. Ekkor Albini Triesztet elhagyván, darab ideig Pirano és Umago
közt vesztegelt, majd Yelenczéhez hajózott, de késbb a' Radeczk}^ ?yózelmei által kicsikart béke következtében innen is távoznia kellett. Ezek
ersité

hajóhadat

a'

indítani.

,

Azonban

röviden azon események, mellyekbeiiGy. erélyes munkásságávíil nevezetes
Mindez nem maradt méltánylat nélkül. Több kitüntetéseken
kívül az ítju császár bizalmával tisztelvén meg, 1849. jun. elsején mínistertanácsába hivá
's a' hadügyministeri tárczával bízta meg.
1850-ben
lemondván a' mínisterségrl, visszatért olaszországi állomására.
gy.
Gyurikovits Györj^y (ívanóczi) szül. 1783. Ivanóczon Trencsénmegyében, tanult Trencsénben, Modorban, Pozsonyban, 's közben, a'
magyar nyelv megtanulása végett
Nagy-KrÖsön. Iskolái bevégzése
után mezgazdasági gyakorlaton volt Piiszta-Födémesen
azután ügyvédkedett Pozsonyban 's a' dárdai és mezlaki uradalmakban. 1808. óta
ismét Pozsonyban lakott, mint gr. Zichy Ferencz tisztviselje, 's Pozsonymegye munkás táblabírája. 1818-ban választatott Pozsony városa tanácsnokává, 's e' hivatalt viselte egész a' váltótörvény behozataláig, midn a'
pozsonyi e. b. váltótörvényszék ülnökévé neveztetett, idközben Pozsony
városát az országgyléseken is képviselvén. Megh. 1848-ban, élete 68-ík
évében. Már fiatal korában sokat foglalatoskodott a' tudományokkal,
fleg a' történet- és régiségtannal, 's üres óráit, egész erfeszítéssel és
tetemes áldozatokkal, a* magyar haza minden oldalú megismerésének
tanulmányára szentel. Szép gyjteményeket szerzett a' történeti, diph)matikai, heraldikai, genealógiai, statistíkai és helyírati szakokban, 's e'
ismereteit utazások és levelezések által tökéletesbíté. Evenkint szokott illy czólu utazásokat tenni a' hazában 's a' szomszéd tartományokban.
Nagyszámú történet- régiség- 's törvénytudományi értekezései jelentek
meg magyar, deák és német nyelven a' folyóiratokban, nevezetesen a'
részt vett.

,

—

;

,

,

nem

Habicht.
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Tud. Gyüjteracnybcn és Tiidománytárbun Fels M.orsz. Minervában,
Századunkban 'stb. Közlött sok becses történeti adatot 's oklevelet és
életiratot is, rnelly tud. érdemeiért 1832-ben a' m. akadémia lev. tagjává
mellyeknek száma a' 100-at túlhaladja,
választatott. Értekezései közöl
omlitjük azt, mellyben bebizonyitá, hogy a' magyar nyelv hajdan Szlavónia és Horvátországokban tárnoki széken és káptalanokban divatban
volt (1833-iki Tudom. Gyjt.); továbbá hogy Vercze, Szerem, Pozsegabrodi
pétervári határrezredek vidékei
vármegyék és a' gradiskai
Magyarországnak elválhatlan részei (1836-iki Tud. Gyjt. 5-ikk. 30 72.
lap). E' derék és vels értekezésrl ugy itéltCsaplovics, ,,hogy ha Gyurikovics egész éltében semmi egyebet nem tett volna, mint hogy a' Slav^oniát
,

;

,

:

:

,

,

—

illet botrányos tévtant felfedezte, már eleget élt, 's hogy a' kinek szemeit
A' legjelesb
ez értekezés fel nem nyitja, az a' vakandoknál is vakabb'*.
szaktudósok nagy elismeréssel 's tisztelettel emlékeztek Gyurikovics
nevérl, nevezetesen Hormayr a' maga ismeretes Archivumában (1827.)
igy ir róla ,,A' ritka tudományos ismeretei, nemes hazafisága, 's tudományos kincseinek önzéstelen közlése és segélyül nyújtása által dicsérete-

—

:

son ismert pozsonyi tanácsnok 's követ Gyurikovics György" 'stb. A'
derék tudós egyszersmind becsületes, kedélyes ember is volt, kit környeez.
zete épen ugy szeretett, mint a' tudós világ méltánylott és tisztelt.

—

H.
Ilabícht (Keresztély Miksa) szül. 1775. Boroszlóban 's ugyanott, mint
az arabs nyelv tanitója 1839. meghalt. 1797-tl Parisban, a' porosz követségnél tartózkodott hol az arab nyelvet de Sacy és Abuna Raphaéltl
tanulá
1807. ismét Boroszlóba jött. 1812. doktorságot nyert, felolvasásokat tartott, és rendkivli oktatónak léptetett el. Munkáinak jelesbjei
,

;

;

quaedam arahicae a

Aegyptiis et Syriis conser''.
(Breslau 1824.); ,,]\Iefdami proverbicr' (1826.); ,,Ezer és eey éj" (8 köt.
1825 38.), egy tunisi kézirat szerint arab nyelven;és az ,, Ezer és egy éj'*
forditásának utolsó kötetei (15 Bd. Breslau 1825). Az arab Lexicographia
nyelvtan és kritika sokat köszönnek neki.
a.
Ilabeiie (Károly Konstantin) a' pesti egyetemnél füvészet professora
's a' füvészkert igazgatója, bölcs, 's orvostudor, szül. Erfurtban Németországon 1764., 's tanult az ottani és mainzi egyetemben, hol 1786. óta
jogtudományokat hallgatott.
1787. olta Wamholdt báró gyermekeit
nevelvén, ezekkel a' freiburgi egyetemet látogatá meg, 's utazást tett
Német és Francziaországban. 1792-tl 97-ig Erfurtban visszavonulva a'
tudományoknak élt, franczia és angol nyelvet 's csillagászatot tanult, 's
részint utazott. 1797. végén Mielecky nemes lengyel iQu nevelését vállalván fel, ezzel együtt elbb Erlangenben 1800-tól kezdve pedig a' szászíVeiljurgi bányásziskolában tanulta végig a' természettudományokat, ugy
hogy a' jogtudománynyal egészen felhagyván ezentúl a' természettudományokra szánta magát. 1803 4-ben ismét kizárólag a' tudományos
önmvelésnek élt Erfurtban, 's a' füvészet-, ásvány- és állattanban neveié
..Epistolae

Maiiris,

—

—

—

,

,

—

4
;
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e' czélból több izben utazván Lengyel- és Csehországban, 's
Erfurt legkitnbb tudósaival társalkodván. 1805-ben ugyanott philos.
tudora lett. 1806-tól 1812-ig Weimárban ólt, tud. elfoglaltságban 's munkái
kiadását eszközölve. A' franczia beütés elkergette hazájából, 's elbb
Brünnbe, 1813-ban pedig Budára jött, a' következ három évet többnyire
Pesten 's Aszódon báró Podmaniczky Károlynál töltvén, kivel 1801-ben
Freiburgban együtt tanult. 1816-ban a' íüvészeti tanszéket csd utján
elnyerte a' pesti egyetemnél, 's 1821-ben tiszteletb. orvostudorrá nevez-

ismereteit,

tetett. 9 külföldi tudóstársaságnak volt tagja. Munkái
1) Eníwurf einer
musterhaflen Erzielnnigsansialt (Erfurt, 1795.); 2)Bemerkungen üher die
Gestalt der Grund- und Kermkrystalle (Erfurt, 1804.); o) Beitrüge zu
einer alig. Anleüung in das Stvdiiim der 3linera logie (We\míxi\ 1805.);
4) Beschreibung einer Sammlung con Cryslallmodelen (Weimar, 1805.)
gemeinnülzigslen Mineralien
Darslellung
der
5) Characterisirende
(Weim., 1806.); 6) Das Mineralreich. Els szakasz Oryclognosie (We'im.^
Gebirgsknnde (Weim., 1807.); 1) Berichtigende
1806.); második szakasz
Anmerkungen und Zusatze zu Prof. Batsch's P/latizenreirh (\\'eim.,lSO&.);
Pilze und Schwamme
8) Das Gewaehsreich ; erste Hauptabtheilung
Enslelien
der Spliaeria
iiber
das
Beobachtungen
(Weim., 1806.)
9)
agaricina Haberlei und des Merulinus destruens{^rh\Yty 1806.); 10) Meleorologisches Jahrbuch (Weimar, 1810. els évi foly. 2 köt.), 's meteorometeorológiai aphorismák 's Meteor ol.
lógiai naplók 1810. és 181 l-re
Hefte für Beobachtungen und Intersucliungen zur Begrundung der Witterungslehre (mindnyájan Weimárban, 1810
12). André Hesperusában.
Gehlen és Schweiger folyóirataiban, 's a' hallei lapokban több jeles ásványh.
tani és statistikai értekezés és birálat foglaltatik tle.
:

:

:

:

;

;

;

—

—

Hadi-adó

's

Élelmezés ; Házi adó.
Hadseregek (Magyarországon 1849-ben). A' világosi fegyverletétel,
az egyes magyar hadtestek feloszlása és várak átadása után az osztrák

sereo[ a'

l.

mködési oklevelek

les^naíívobb részének birtokába esvén, ezeknek

magyar hadsereg számereje, állása 's mködési pontjai következkben adatnak el. (L. Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im
Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850). A) A' magyar hadsereg 1849. évi
júniusban 9 mozgó és egy tartalék hadtestbl állott. Az addigi dandárok
folytán

a'

(brigádé) szerinti elosztás június végével

meg

vala szüntetend,

's

azontúl

minden hadtest szabályszerüleg 2 gyalog, 1 lovas-osztályból 's ennek
megfelel tüzérségbl állandott minden gyalogosztályban 5 zászlóalj,
minden lovasosztályban 2 ezred vagyis 16 század (escadron) leendvén.
Azonban ezen rendszabály a' bekövetkezett eseményeknél fogva alig
nyerhete teljes alkalmaztatást
mert nem csak számos dandár találtatott
egész a' háború bevégezteig elbbi szerkezetben 's névvel, hanem az
újonnan alakult osztályok is többnyire mindhárom fegyverbl valának
összeállitva 's önálló mködésre képesitve. Miután azonban egy illy
;

;

—

osztály rendesen csak 4 — 6 zászlóaljat, 's ha lovassággal is birt, csak 3
zászlóaljat számlált, nem sokban különbözött az osztrák dandár szervezeMinden ágyuüteg szabályszerüleg 8 ágyúból (Geschütz) állantétl.
dott, azonban ez sem mehetett egészen teljesedésbe, úgyhogy sok gyalog

—

's a'

legtöbb lovasteg csak 6, néhánya 7

's

ismét mások csak 5 ágyu^

—
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számláltak. — A' magyar hadseregnél a' 12 fontos ütegek gyakran használtattak ugy, hogy minden 6 fontos üteghez két 12 fontos csatoltaték.
A' m. hadsereg az 1849. évi hadi mködések iijra kezdése alkalmával 4
nagyobb hadseregre volt osztva, a' fentidézett munka hozzávet eladása
Görgey
szerint, következ csíitíirendhen :1. Fels-Dunai hadsereg. Vezér
sorgyalogság
1 hadtest : Nagy-Sándor.
rj Máriásy osztálya
Arthur.
:

—
zászlóalj
ágyú. —

—

:

ly^ bat. fontos gyalogüteg 9 ágyú; lovasüteg
1
; honvéd 4 z.alj
12 fontos gyalogüteg
b) Bohich osztálya
honvéd 4 z.alj
8
l-s huszárezred 8 század
c) Mesterházy lovasosztálya
8 ágyú.
utászok 2 század.
8-ik huszárezred 4 század
lovasüteg 6 ágyú
Összes száma az l-s hadtestnek 973 zászlóalj, 12 lovasszázad és 31 ágyú
2 hadtest : Ashóth, késbb Kászonyi.
8,600 emberrel 's 1,940 lóval.
;

:

;

—

:

;

—
—

;

;

:

—

honvéd 4 z.alj pozsonyi
zászlóalj
gyalogüteg 7 ágyú, hatháromfontos
^
b) Horváth osztálya honvéd 5
fontos 6 ágyú
tizenkétfontos 6 ágyú.
zászlóalj
háromfontos gyalogüteg 7 ágyú hatfontos 8 ágyú hatfontos
6-ik huszárezred 6
tartaléküteg 6 ágyú.
c) Mándy lovasosztálya
század i7-ik huszárezred 2 század kánok 1 század lovasüteg 5 ágyú.
Összesen a' 2-ik hadtestnél 10 V2 zászlóalj, 9 lovas század, 45 ágyú,
3-ik hadtest Knézich, késbb gr. Lei9,500 emberrel 's 1,950 lóval.
fiingen. a) Czillich osztálya sorgyalogság 3 zászlóalj honvéd 2 zászlóalj
b) Podoszki
utászok ^'g zászlóalj
2 hatfontos gyalogüteg 16 ágyú.
osztálya sorgyalogság 2 zászlóalj honvéd 2 zászlóalj hatfontos gyalog2-dik
üteg 6 ágyú
2 röppentyüteg 4 ágyú. c) Pikety lovasosztálya
huszárezred 8 század, 3-ik huszárezr. 4 század lovasüteg 6 ágyú, tartalék lovasüteg 8 ágyú.
Összesen: a' 3-ik hadtestnél 9V3 zászlóalj, 12
7-ik hadtest Pöllov. század, 40 ágyú, 9,179 emberrel 's 1,850 lóval.
tenberg.
a) Posta osztálya
sorgyalogság 4 zászlóalj, magyar vadászok
1 zászl.
2 hatfontos gyalogüteg 13 ágyúval.
b) Liptay osztálya tiroli
vadászok 1 zászl.
honvéd 4 zászl. 1 hatfontos gyalogüteg 7 ágyú.
c) Weiszl dandára
gránátosok 1 zászl.: utászok 1 zászl.; ^g röppentyüüteg 4 ágyú.
a' 4-ik huszárezred 8 század;
d) Bercsényi lovasosztálya
a' 9 husz.ezr. 5 száz.
a' 13 husz.ezr. 4 száz.; a' 16 husz.ezr. 4 század
3 lovasüteg 20 ágyúval.
12 zászlóalj,
Összesen: a' 7-ik hadtestnél
21 lov.század^ 44 ágyú 11,050 emberrel 's 3,256 lóval. (1849. jul. elején).
8 hadtest
Klapka, a) Kosztolányi mozgó osztálya
sorgyalogság
1 zászlóalj honvédek 3 zászl. utászok 3 zászl. a' 6. 9. 13. 14. 16. huszárezredbl összesen 12 század
1 hatfontos gyalogüteg 8 ágyúval,
IV2
háromfontos 9 ágyúval, lova^üteg 8 ágyúval.
b) Eszterházy osztálya
(Komáromi várrség) honvéd 6 zászl. Atila huszárok 2 század tartalék
gyanánt 1 tizenkétfontos és 1 vetágyuüteg 11 ágyúval.
Összesen a' 8-ik
hadtestnél 10 zászlóalj, 14 lov. század, 36 ágyú 8,950 emberrel 's 1,890
lóval.
Továbbá Kmety önálló osztálya honvéd-vadászok
zászlóalj
honvédek 5 zászl. utászok g zászl. 10-ik huszárezredbl 6 század, a'
12 Inisz.ezr.bl 2 század 1 hatfontos gyalogüteg 8 ágyúval 1 lovasüteg
7 ágy. röppentyüüteg 2 ágyúval.
Összesen ^o zászl. 8 lov.század 's
17 ágyú 5,000 emberrel 's 1,000 lóval. Azonkívül 1,000, hiányosan fegyverzett ujoncz.
Görgey Ármin szállongó csapata
különböz zászlósorgyalogság
utászok ^/g zászlóalj

a) Butler osztálya

vadászok
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német legio 2 század líl ászok ^^ század huszárok
hatfontos gyalogüteg 6 ágyúval, V2 röppentyüüteg 4 ágyúval. Összesen
13% gyal. század, 2V2 lov. század és 10 ágyú, muitegy
2,700 emberrel 's 300 lóval.
Horváth szállongó csapata sorgyalogság
^4 lovasüteg 4 ágyúval ;
1 zászl.
honvéd
zászl. huszárok 4 század
összesen : 1,250 ember 500 lóval.
Beniczky portyázó csapata honvéd
lovasüteg
3 század selmeczi vadászok 2 század huszárok ^/^ század
aljakból 11 század

272 század;

;

:

—

%

;

:

;

;

—

:

1.

;

;

;

2

;

;

1

ágyú összesen 850 ember 70 lóval.
A' fels-dunai hadsereg összes száma tehát
;

hadtest

2.

„

*^*

»>

7.

„

8.

„

Kmety

^^/^

12

zászlóalj,

10%

.

9

" /a

Ya

,,

csapatok
4^3
„
összesen 61 zászlóalj, 831ov.száz

száll,

31 ágyú
45 „

íí

12
21
14

)>

12
10
osztálya

volt

leIV. század,

40
44
36

>i
»»

"

„
„
„

f

17 „
16 „
229 ágyú, 58,079 emberrel 's 12,756
8

55

7

J5

lóval.

—

Északi határszéli, vagy fels tiszai hadsereg. Vezér: Dembinszki.
Wysocki (a' vezényletet átvevé jun. 18-án 1849.) 1 vadász9-ik hadtest
ezred 2 zászlóalj honvéd 9 zászl. (melly azonban még annyira be nem
II.

:

;

volt töltve,

hogynehány

alig állott 2 egész századból): lengyel

zászlóalj

megyékbl 12 század ;Beniczkv
utászok 1 zászl.; huszárok 6 század lengyel uhlánok
2\:^
1 század
lovas-honvéd 1 század V'2 tizenkétfontos üteg 4 ágyuv.
hatfontos, 16 ágyú 2 háromfontos, 11 ágyú
y^ röppenty üteg 3 ágyn.
Mindez a' Bulharin, Lázár, Jaszvitz és Jitrits-í'éle 4 dandárra volt osztva
's összesen 16 zászl., 8 lov.század, 34 ágyút birt 10,200 emberrel's 1,570
lóval.
Továbbá Kazinczy osztálya vadászok 's önkénytesek 4 század ;
honvéd 6 zászl. marmarosiak 1 zászl. huszárok 4 század 23 ágyú
összesen 8 zászl. 4 lov.század 23 ágyú, 7,020 emberrel 's 534 lóval.
Az északi hadsereg ennélfogva összesen 24 zászlóaljjal, 12 lov. századdal

legio 4 század; czirkáló csapatok az északi
zászlóalj 1 zászl.;

;

;

;

;

;

;

—

:

;

;

;

;

;

:

;

57 ágyúval birt, 17,220 emberrel 's 2,104 lóval.
Ferczel Mór, (késbb
III. A' bács-bánáti vagyis déli hadsereg. Vezér
melly eredetileg
hadtest
Ezen
Vetter).
4-ik hadtest
Tóth Ágoston.
Perczel parancsnoksága alatt, hohlmann és Gánl osztályaiból 's 17,815
emberbl állott, 2,874 lóval 's 48 ágyúval, 1849. jun. végével következleg
honvéd 4 zászl. a' 8-ik huszárállittatott össze
a) Bánffy osztálya
ezredbl 1%, a' 15-bl lYa század székelyek V2 század; 1 hatfontos
vadászok V2 zászl. sorgyalogüteg 8 ágyúval.
b) Pereczy osztálya
gyalogság 2 zászl. ; honvéd 2 zászl. önkénytesek 3 zászl. Hunyady-,
Ferdinánd- és Bocskay-huszárok 6y2 század egy 12 fontos üteg 6 ágyúc) Igmándy
val, hatfontos gyalogüteg 6 ágyúval, lovasüteg 6 ágyúval.
a' 7-dik huszárosztálya honvéd 1 zászl.
bácsi gyalogság 1 zászl.
ezredbl 1^ század; bácsi lovasság iy2 század; pécsi lovasság y2 század;
y2 hatfontos gyalogüteg 4 ágyúval, háromfontos üteg 6 ág}'uval, röppentyü-üteg 4 ágyúval.
A' mozgó hadtest összesen : 13y2 zászlóalj,
Ehhez járultak
14 lov.század, 40 ágyú, 12,283 emberrel 's 2,530 lóval.
's

:

—
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:

:

:
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;

—

:
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;

;

;

:
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;

—

—

;
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következ helyrségi seregek
Ecskán 's Eleméren honvéd 2

íi'

:

Simonyi osztálya Perlaszon, Aradáczon,
csongrádi önkénytesek 2 zászl.

:

zászl.

;

csongrádi lovasság 2 század
dobsaiak 1 század
szegediek 1 század 2 üteg 11 ágyúval.
Továbbá helyrség Orsován,
Pancsován 'stb. honvéd 4 zászl. székely-huszárok 1 '/s század Károlyihuszárok 1 század 3 üteg 17 ágyúval.
A' helyrségi sereg összesen :
9 zászlóalj, GYa lov. század, 28 ágyú, 7,183 emberrel 's 1,160 lóval.
torontáliak 1 zászl.

;

;

:

;

—
—

;

;

;

;

—

—
—

a) Przyiemsky dandára
5 hadtest : gr. Vécsey.
honvéd ly^ zászlóalj
krassói 's torontáli nemzetrség '/g zászl.
Lehel-huszárok 1 század,
1 gyalogüteg 6 ágyúval.
b) Rákóczy dandára honvéd y^ zászl. a' 7-ik
huszárezredbl 1 század bihari önkénytesek V^ század Lehel-huszárok
1 század
1 üteg 8 ágyúval.
c) Nagy dandára
honvéd Yg zászlóalj
;

:

;

;

:

—

;

;

,

:

;

—

Lehel-huszárok y^ század 2 üteg 13 ágyúval.
d) Bergtnann dandára
honvéd ly^ zászl. Lehel-huszárok 2 század 1 üteg 7 ágyú.
e) Boros
dandára honvéd 2^/^ zászl. nagyzeréndi nemzetrök y,; zászl. a' 7-ik
huszárezredbl 1 század 5 üteg, 32 ágyú.
Az erdélyi határokon szállongó csapat honvéd 3y6 zászl. Lehel-huszárok Yg század y^ üteg 3
ágyúval.
Az 5-ik hadtest összesen 10 zászlóalj
7y; lovasszázad,
20 tábori ágyú, 's eleinte 49, késbb 04 ostromágyú, 9,541 emberrel 's
2,490 lóval.
Az egész bácshánáti hadsereg 32 y^ zászl.; 28 lovasszázad, 88 táboriágyu; 29,007 ember; 6,180 ló. (Ide tartozik méga^ p éter v áradt helyrség.
Parancsnok Kiss sorgyalogság 3 zászlóalj honvéd 2 zászl.; tüzérek és
utászok. Összesen 8,000 ember 's 73 ló).
IV. Erdélyi hadsereg. Vezér Bem.
6-ik hadtest Bem személyes
vezénylete alatt
vadászok y'g zászl. honvéd 22 zászl. (mellyek nagy
része azonban még hiányos volt) tartalék honvéd 5 zászl. huszárok 13
század hatíbntos ágyuk
számra 19, háromfontosak 22, röppenty 4.
Összesen : a' 6-ik hadtestben 27 zászlóalj, 13 század, 45 ágyú, 25,000
emberrel
's
2,300 lóval.
Továbbá
u. n. magyar-erdélyi egyesült
hadsereg (késbb más hadtestekbe osztva) gyalogság 10 Yg zászlóalj
huszárok 10 század SVg hatfontos gyalogüteg 37 ágyúval, 11,500 emberrel 's 1,500 lóval.
Inczédy szállongó csapata
vadászok y^ zászl.
honvédy, zászl. önkénytesek "^/q zászl. huszárok 3 század; hegyi-ágyu8;
röppenty 3
összesen V/q zászlóalj
3 lov. század 11 ágyú 2,121
ember 's 410 ló.
Károlyfehérvári ostromsereg. Parancsnoka Stein :
honvéd 8 zászl., (legnagyobb része hiányos) huszárok 1 század önkénytesek 2 század; hatfontos 2, háromfontos 4, röppenty 3, ostrom-ágyu 10;
összesen : 8 zászlóalj
3 lov. század
9 tábori- 's 10 ostrom-ágyu
3,447 ember 's 380 ló.
Az egész erdélyi hadsereg ereje ennélfogva tett 47 zászl., 29 lov. száz.,
102 tábori- 's 10 ostrom-ágyut, 42,068 emberrel 's 4,590 lóval.
Végre ide számitandó Giiyonnak tervezett 's alakuló félben volt tartalék-hadteste a) Hadik osztálya honvéd 4 zászlóalj
a' 16-ik huszárezredbl 4 század; 1 lovasüteg 6 ágyúval.
b) Pulszky osztálya honvéd
<> zászlóalj
a' 16. huszárezredbl 2 század
1 gyalogüteg 6 ágyúval.
Összesen 10 zászlóalj, 6 lovasszázad, 12 ágyú, 8,190 emberrel 's 1,400
;
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Átnézet

:

Fels-dunai hadsereg 61
II. Északi hadsereg
24
III. Bácsbánáti hadsereg 32
47
IV. Erdélyi hadsereg
I.

zászlóalj,

:

83 lovasszázad,

229 ágyú

12
28
29

57
88
102

„
„
„
„

Tartalék hadtest
10
12
6
Péterváradi helyrség 5
Összesen 179 zászlóalj, 158 lov. század, 488 ágyu.
A' gyalogság állott: 1 granátos'sl8 sorgyalogsági zászl.bórs régi Katonákból; 7 vadász zászl.ból; 137 honvéd zászL; 11 önkénytes zászl. 3 utász
zászlóalj; 1 lengyel-, 1 német-legióból (késbb egy olasz is keletkezett).
Mindezek nagy része azonban részint még csak alakulóban, részint felette
hiányos vala.
A' lovasság állott 18 huszárezredbl azaz 144 lovasAz ágyuk
századból, azonkívül önkénytes csapatok mintegy 14 század.
száma 488.
Ezen rendes hadsereg összesen 162,564 embert számlált
Nemegyei szabad
A' nem rendes sereghez tartoztak
27,103 lóval.
csapata gyalogság 2 zászl. lovasság 4 század; 2 vegyes üteg 12 ágyúval,
Földváry szabad csapata 4 lovasösszesen
2,350 ember, 540 ló.
század, 400 ember 's 400 ló. — Torontáli önkénytesek 500 ember.
Csongrádi nemzetrök 5,600 ember, 600 ló. Összesen sl' szühálytulsLU seregek 8,850 emb./s 1,540 ló.
Továbbá Debreczennél egy tartalék volt
alakulóban
melly június elején 12 zászlóaljat, késbb 20,000 embert,
leginkább ujoiiczokat számlált. 'S ezek szerint a' magyar hadsereg összesen
közel 192,000 emberbl állott volna. így adatik el osztrák részrl, mivel
mindaddig be kellend érnünk, mig a' volt magynr hadsereg ferfiainak
eladásait is birhatnók 's amazzal összeállithatnók.
A' forrásunkul
szolgáló összeállitás megemliti még, hogy a' fentebbi öszveg csupán a'
csatakész fegyveresek számát fejezi ki, 's hogy a' részenkint már rendezve
volt népfelkelés, továbbá az ostromágyuk 's Komárom, Pétervárad, Buda
és Arad várak ágyúi ebbe be nem foglaltatnak, minélfogva ugy hiszi, nem
esik túlzásba, ha a' magyar hadert 200,000 emberre 's 1,800 ágyura
teszi. Az osztrák sereg ugyanis a' várak átvétele alkalmával talált Komáromban 465 várbeli ágyút (a' mozgó ágyukon kivül). Péterváradon 392,
Aradon 300, mihez hozzáadván a' fentebbi 488 tábori 's 74 ostromágyút,
leend összesen 1,719 ágj^u, miben az Erdélyben átvett helyágyuk még
benfoglalva nincsenek.
A' volt magyar kormány szándéka volt, a' rendes
hadert még tetemesen szaporítani. A' népfölkelésí felszólítások is mutattak eredményeket. Egyes pártvezérek alatt külön csapatok alakultak
névszerint a' Balaton mellett Veszprém, Pápa körül és Somogyban,
továbbá Ungvárott, Mármarosban Beregben és Borsodban, Túróczban,
Árvában, Szepesben's a' Tisza melletti megyékben, mellyek igen hiányosan
vajának ugyan fegyverezve, azonban itt ott apróbb támadásokkal 's elrohanásokkal folyvásti szemmeltartást vettek igénybe. 'S e' tekintetben
különösen a' csikósok^ 2 3000 emberbl álló rendezett lovas csapata
használtatott
kik pontos helyismeretök, hihetetlen ügyességök 's kitartások által a' ló hátán, a' táborozó ellen seregek nyugtalanítására 's
mozgásaik és erejök kikémlelésére nézve felette alkalmasoknak bízonyuK
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Hadseregek.

B) Az 1849-ben Magyarországon mködött cs.

kir.

<y^//^fl^

hadsereg ereje

'scsatarendje június elején következ volt Fvezér h.HaynautéhorszerI. hadtest : gróf Schlick altábornagy parancsnoksága
nagy.
alatt
1. osztály : hg. Lichtenstein Ferencz altábn., 2. osztály : gr. Wallmoden
altábn., 3. oszt. : hg. Lobkovitz. Összes ereje
21 zászlóalj, 32 lov.század,
60 ágyú 's 2 hidkészület.
II. hadtest : parancsnok
b. Csorich altábn.,
hg. Colloredo altábn. osztálya. Összesen
15 zászl. 6 lov.század, 42 ágyú,
2 hidkészület.
III. hadtest : hg. Schwarzenherg Ödön altábn. 1. oszt.
:

:

—

:

:

—

;

:

—

;

:

Moltke altábn. Összesen 17 zászl., 14 lov.század, 48 ágyú, 2 hidkészület.
IV. /íí/í/íe^í (tartaléktest): Parancsnok
b. Wohlgemuth. 1. osztály : Herzinger tábornok. 2. osztály
b. Burits
altáb. Összesen
17 zászl., 24 lovasszázad, 60 ágyú, 2 hidkészület.
Továbbá a' Schmidt rnagy parancsnoksága alatti ágyutartalék 78 különágyú.
Átnézet :
L. hadtest
21 zászlóalj,
32 lovasszázad,
60 ágyú
n.
15
6
„
„
42 „
„
III.
17
14
„
48 „
„
„
IV.
17
24
„
60 „
„
„
Összesen 70 zászlóalj, 76 lov.század, 288 ágyú. Vagyis a' betegek és
szolgálatra alkalmatlanok levonása után, 55,890 embeE gyalogság, 9,740
lovasság, 5,003 tüzérség, 3,933 igáslóval.
A' dunai hadsereghez 's b. Haynau egyenes parancsnoksága alá tartozott még Panutine altáb. orosz egyesitett gyalog osztálya is
összesen 16
zászl., 2 lovasszázad, 48 ágyú, vagyis a' szolgálatra képteleneken kivül
10,780 gyalog, 250 lovas, 908 tüzér 's 347 igásló.
A' dit7wí hadsereg
ereje ennélfogva az osztrák sereg támadó mködése kezdetén állott 66,670
gyalog, 10,000 lovasból 's 324 ágyúból. (Az I. és II. tartalék-hadtest
ekkor méo^ a' monarchia távolabb részeiben alakult 's késbben hasonlóul
Magyarországba költözött).
Ide járultak még azon kivül a' követLeopoldvárott,
kez helyrseregek
2 század
császár gyalogság
határrök 4-dik
4 század Kinsky gyalogság Pozsonyban
a' likkai
zászlóalja a' tartalék-ágyuk , a' varasd-krösi 4-ik zászlóalj a' táborraktár fedezésére.
b) A' cs. kir. déli hadsereg h. Jellachich táborszernagy és horvátország
bán fvezérsége alatt. 1. osztály : Kriegern altábn. 9 zászlóalj, 4,^/.^ lov.század 12 ágyú. 2. osztály Dietrich altábn.; 9^/^ zászl., S^/2 lov.század,
12 ágyú.
Knicanin szerb tábornok dandára 6^/3 zászl., lyg lov.század,
6 ágyú. 3. osztály : Rastich tábornok
6^/0 zászl., 2 lovasszázad, 12 ágyú.
Lorasosztály : b. Ottinger altáb., 24 lovasszázad, 12 ágyú. Tartalékágyuk 83.
Ide tartozott a' péterváradi ostromsereg Mayerhofer altáb.
parancsnoksága alatt 10 zászlóalj, 1 lovasszázad, 51 ágyú, vagyis 10,400
mindamellett a'
ember 's 515 ló.
A' cs. k. déli hadsereg ennélfogva
összesen 41 V3 zászlóaljat,
zimonyi, eszéki és zágrábi helyrségen kivül
35' 2 lov.századot, 168 tábori és 20 ostromágyút, vagyis 44,100 embert 's
7,165 lovat számlált.
c) Erdélyi cs. k. hadsereg, gr. Clamm-Gallas altábn. parancsnoksága
gr. Férgen tábornok. 2. osztály : Coppet táborn.
alatt. 1. osztály
b. Schiitte altábn., 2. oszt.
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Hadseregek.
Összesen az erdélyi hadsereg
10,000 emberrel 's 2,200 lóval.

:
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16 lovasszázad, 36 ágyú,

zászlóalj,

f

hadsereg
C) Az 1849. június elején Magyarországon megjelent orosz
számereje 's csatarendje következleg adatik el Fvezér : a' Varsói
Kuprianow lov.tábn.
II. hadtest parancsnok
herczeg (Paskiewitsch).
4-ik gyalogosztály: Karlowitsch altábn. 5-ik gy. osztály Lalnnzow altábn.
Glasenapp. altábn. 2-ik tüzérosztály Serpu2-ik könny lovasosztály
Összesen a' II. hadtest 32 zászl., 32 lovasszázad, 112
howsky altábn.
III. hadtest
parancsnok:
ágyú, körülbell 28,000 gyalog, 4,000 lovas.
6-ik gyalogoszt. Grabbe altábn. II. 7-ik
gr. Rüdiger lovastábornok.
gyalogoszt. Kanftnann altábn. 8. gy.oszt. Lissetzky altábn.; 3-ik könny
b. Offenberg altábn.
3-ik tüzérosztály Miller altábn. II.
lovasosztály
Összesen íCHl.\\íi(\test 48 zászlóalj, 44 lovasszázad, 176 ágyú, körülIV. hadtest : parancsnok Tscheobell 43,000 gyalog 's 5,500 lovas.
dajew gyalogs.tábornok. 10-ik gyalogoszt.íly Deban-Scoroteczkij sdtáhn.
11-dik gy.oszt. Bjeloguzew altábn. 12-ik gyalogosztály Buschen íútáhn.
Sasz altáb. II. ; 4-ik tüzérosztály Sixtel
4-ik könny lovasopztály
I.
Összesen a' IV hadtest 48 zászlóalj, 44 lovasszázad, 176 ágyú,
táborn.
mintegy 43,000 gyalog 's 5,500 lovas.
A' Magyarország északi határán mködend orosz hadsereg összes
128 zászlóalj, 120 lovasszázad 's 464 ágyú, mintegy 114,000
ereje volt
gyalog 's 15,000 lovas emberrel.
Megjegyzend itt, niiképen Grabbe altábn. hadtestéhez tartozott még
az I-s könny lovasosztály egy uhlán dandára is 's az ezzel járó els
könny lovasteg 8 ágyúval valamint egy kozák ezred is.
Az orosz
seregnél volt továbbá a" szabálytalan kaukázi lovas dandár, mintegy
Mindezeken íell pedig még készen állott a* Paskiewitsch
600 ember.
hg. hadseregéhez tartozó I-s hadtest is Sievers gyslogs. tábornok parancsnoksága alatt, olly ervel mint a' Ill-ik hadtest (azaz mintegy 50,000
emberrel). Végre még egy 2 osztályból s 6 lovasteggel biró dragonyos
hadtest vonatott össze Schabelsky altábn, parancsn. alatt, melly tartalék
gyanánt Galicziában idzött.
Az ugyanazon idben Erdélyben megjelent orosz hadseregek. Parancsnoka Liiders gyalogs. tábornok I. 15. gyalogosztály Haszfort altábn.;
5. tüzérosztály Ivin altábn.
Összesen 26 zászlóalj 34 lovasszázad,
6S ágyú, 25,000 emberrel. (Ezen hadsereg Clamm-Gallas cs. kir. erdélyi
hadseregével egyesülten mködött). Bukovinában Grottenhjelm orosz
altábn. serege állott
mellybl szintén Erdélybe küldetett 8 zászlóalj,
12 lovasszázad 's 24 ágyú, 9,400 emberrel's 1,280 lóval. Az erdélyi orosz
seregek összes száma tehát (a' cs. kir. seregeket ide nem számitván) volt
34 zászlóalj, 46 lovasszázad, 92 ágyú, mintegy 35,000 emberrel. (Késbben
a wolhyniai gyalogezred is Erdélyben mködött Lein ezredes vezénylete
alatt 's augusztus elején Moldvából még a' következ seregek intéztettek
Erdélybe (Ustragow táborn. dandára) a' lithván vadászezred 4 zászlóalj
a' wilnói 4 zászlóalj 's 14 ágyú. Bukowina fedezésére hasonlag egy megfelel hader hagyatott hátra.
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hogy

a'

melly pedig

német hadtörténeti munka eladása
magyar hadsereg számerejét a' soha q} nem

fentidézett
a'

Ha^n.
e

14á

Hahn-Hahn

—

legutolsó fokra csigázza fel
a' magyar forradalom legyzésére
ért
rendelt 's az ujabb idk történeteiben páratlan számerejü, részint a' helyrészint tartalékban kész seregek a' magyarokéit nem
színén mködött
csak számra nézye kétszeresen mulák felül, hanem rendezettség, gyakorlottság 's katonai képzettség és készület tekintetében is tetemesen meghaladák az itteni uj 's mindyégig teljesen meg nem alakulhatott serege,

,

ket. "") A' magyar hadtörténet megirójának leend feladata az e'tárgybani
hamis adatok megigazitása. 'S azon általánosan elismert tényben, hogy
„minden elveszett, kiyéve a' becsületet", fekszik a' rövid élet magyar
hadseregnek balsorsa, de dicssége is. (Lásd Magyar hadjárat).
p.
Hadszabályzat l. Élelmezés.
Ilag'ii (Charlotte von) nagyhirü udvari színészn a' berlini kir. színházban az ujabbkori eladó mvésznk legjelesbjeinek egyike a' természettl mind testi szépséget, mind dus szellemet nyert örökül. Szül. 1814.
Münchenben. Szinpadra családi viszonyai léptetek, hol 1828-ban jelent
meg els izben. 1830. már a' bécsi udv. színházban adott vendégszerepeket;
1831. Drezdában és Berlinben; 1832. ismét Bécsben és Pesten, mindenütt
csaknem példátlan lelkesedéssel fogadtatva. 1833. Münchent elhagyván,
Berlinbe szerzdött hol 1840. élethosszára köttetett vele szerzdés. Ez
id alatt gyakrabban tett müutazásokat Németország nagyobb városaiba,
's megjelent Péter várott
Hamburgban 'stb. is vendégjátékait minden
színigazgató szives örömmel üdvözlé, mert azok mindenkor tele házakat
teremtenek 's mindenütt bizonyos diadalai valának a' mvésznnek. A'
vígjátékban egyhangúlag el vala ismerve példányképnek, a' magasabb
osztályok jellemeinek eladásában utólérhetlen volt, azonkívül a' naivsentimental szerepekben, st a' szomorujátékban is (Júlia, Ophelia, Gretchen, Luise'stb). kitn jelességgel birt. Szinpadon kivl, a' társas életben,
levelezéseiben is ugyanazon szellemdússágot és szeretetreméltó kedélyt

—

:

;

;

,

,

;

tünteté fel, párosulva finom elmeéllel és humorral. 1846. lelépett a' színpadról 's férjhez ment.
a.
Hahii-llahii (Ida Mária Luiz Zsófia grófn), német regényirón, szül.
1805-ben Meklenburg herczegségben Tressowban. Atyja, Hahn Károly
Fridrik gróf szenvedélyes barátja volt a' színészetnek, annyira, hogy
késbb egy vándor-szinész-csapat igazgatója lett, 's kalandoros élete folytán
egész vagyoni állapotát zavarba hozá. 1826-ban Ida grófn nül ment a*
gazdag Hahn-Hahn Fr. Vilm. Ad. grófhoz, az idsb Hahn-ág egyik ivadékához, azonban 1829-ben már elvált tle, 's a' költészetben 's utazásban
keresett vigasztalást. 1835. meglátogatta Sch^veiczot, 1836. és 1837-ben
Bécset, 1842. Svédországot 's végre Syriát 's a' keletet. Németorszjígon

—

alatt majd Berlinben, majd Dresdában lakott. Egy szembajának
mtése folytán a'
DiefFenbach orvossal nyilvános tollharczba elegyedett. Az irói pályán elször költeményekkel tnt fel, mellyekl835 — 37-ig

léte

mt

jelentek

')

's 4 kötetben. Bennök szép lyrai tehetség
az u. n. társadalmi regényekhez fordult 's egymást

különböz czimekkel

mutatkozék.

Az

Késbb

általános átnézet

a'

Összes

Magvarföldön megjelent

,,

„

fentebbi adatok szerint ez volna

magyar

:

hadsereg mintegy 200,000 ember, 558 ágyn.
548 „
130,770
„
osztrák
„
„
632 „
164,000
„
,.
orosz
,.
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Ilaltl.

„Aus der Gesellschafl^' (1838.); ,yDer Rechte''
(1839.); Grafin Faustina'' (ISU,); ,dnrich'' (ISU,); ,,Siyism,iínd Forster^
érték

következ regényei

;

(1841.); „Zw)e2FmMe/i"(1845.); ,.C{elia Conti'' (lS4.6,);„Sibylla''(lHQy
"
E:
'

"

'

keclés
lélektani

kevés fénypontot. Regényeivel
mint: ,,Jenseilz der Berge" (ISiO.); „Jieisebriefe'' (IMI.); „Erinnerungen
aus und an Frankreich"{\S4:2.) „Ein Reiseversuch im A/orí/ew" (1843.);
11. Ida grófn sokat szenvedett a' kritika suj„Orientaiische Briefe"
tásai alatt. Legújabban a'mcgt()rdott lélek azon változáson ment kereszhogy protestáns hitérl a' katholikusra tért át Berlinben meglehets
tül
's bnbánó képpel tekintvén vissza élete korábbi
zajjal és dobraütéssel
st megtagadván eddigi összes iratait is, töredelmes szivyel
szakára
keres megnyugvást 's vigasztalást azon ömledezésekben miket az egész
német világ bámultára, jelenleg szz Máriához intézget. -— Magyar nyelven
p.
megjelent tle a' Külföldi Regénytárban „Forster Zsigmond''.
ilaiti (St. Domi;go, Hispaniola) nagyságra nézve második sziget a'^
nagy Antillák közt, Cubától 's Jamaicától keletre, 1380 négysz. mfldnyi

—

;

,

;

,

,

—

:

;

kiterjedéssel. Az európai nemzetek gyarmati birtokaihoz tartozó szigetek
közt az által lett nevezetes, hogy egyetlen példáját mutatja saját erejük
által emancipált néger rabszolgák által alakított köztársaságnak. (Történetét Boijer elnökségéig 1. Közh. Ism. Tára Vl-ik kötet). Hosszasb alkudozások után 1825-bcn jött létre azon szerzdés Francziaországgal, raelly
által Haiti, 150 millió frank kárpótlás-kötelezés mellett az elzött ültet-

vényesek részére, Francziaorsziíg

Ezen

elvállalt áldozat túlságosan

által

független államnak ismertetett el.
a' fiatal országra nézve, 's

terhel volt

megakadt. Csak 30 millió fizettetett meg. Ezért a' fr. kormány
1838-ik évi januárján hadsereget küldött Haitiba a' kárpótlási pénzek
behajtására. De febr. 12-kén egyezség jött létre, miszerint Francziamellyeket 30 év alatt,
ország a' maga követelését 60 millióra szállitá
évenkinti két milliós részletekben kell Haitinak fizetni, egyszersmind
pedig a' respublika függetlenségét ujolag elismeré. De ezen ujabban
a' fizetés

,

sem teljesíttetett, st a' fiatal állam ujabb rázkodásoknak
Egy, már 1838-dik májusán kitört lázadás, mellynek feje a
lézganei parancsnok volt, elnyomatott ugyan, de ettl kezdve meg nem
szntek az elnök Boi/er, 's a' képviselház közti súrlódások, 's a' mulatt
és néger fajok közti feszültség. Midn a' praesidens erszakos módokhoz
nyúlt elleneivel szemközt, 1843. februárján forradalom ütÖtt ki, melly
az egész szigetet elboritá, 's Boyer párthiveit véres harczokban emészt
fel, magát pedig (márt. 18-ikán) Jamaicába kergeté. Kimer e tábornok
lépett az ideiglenes kormány élére. Egy, ugyanazon év augustusáii kitör
ellenforradalom elnyomatott ugyan, de a' feldúlt állapotok csak év vége
felé rendeztethettek uj alkotmányos alakba. Haiti elbbi alkotmánya
szerint az elnök élethoszra választatok. Oldalánál senátus és képviselház
állottak. Az 1843-iki december 30-ikán életbe lépett uj alkotmány szerint
a' senátus és képviselház megtartattak, de az elbb élethoszra terjed

kötelezett fizetés
lett kitéve.

elnökség

id

szerint

megújuló választás

alá vettetett. E' szabadszellQmU
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Haiti.

alkotmány kimoiidá a' teljes vallásegyenjoguságot, sa;jtószabadságot,
az összejöveteli, kérelmezési,
a' népnek az esküttszékeket
egyesületi jogot, az ingyen tanitást mind két nem gyermekek számára
'stb. A' nemzeti féltékenység azonban ugy akará, hogy csak afrikaiak 's
nyugot-indiaiak és ezeknek maradékai lehessenek a' szigeten státuspolgárokká 's csak ezek szerezhessenek földbirtokot. Els választás alkalmával Herard tábornok, mulatt eredet, választatott els praesidenssé, ki
a' legfontosb hivatalokat saját szinrokonaival rakta meg. E' miatt a'
négerek feltámadtak ellene, 's rövid harcz után
és pártját elzvén,
11544. május 3-ikán Guerrier négert emelték az elnöki székre, kit miután
bor iránti szenvedélyének áldozatja lett, 1845-ben april 15-ikén Pierrot
tiíbornok követett. Ezen küzdelem alatta' szigetnek egykori spanyol része
feltámadván, a' franczla consul egyetértésével, mellyet azonban a' fr.
kormány magától eltolni igyekezett
Dominica nev respublicát állított
fel. 1845. sept. 25-ikén Leogane fellázadván, Herard visszahívását akarta
eszközölni, ki maga is egy jamaicai hajón jelen volt, de a' lázadás roszul
sikerültét látván, a' part érintése nélkül visszaevezett Jamaicába. Ezen
m alatt érdek lázadás által tetemesen roszabbá lett a' mulattok sorsa, 's
gyakran véres üldözéseknek látták magokat kitéve. A' feketék gylölsége
különösen egy törvény által nyilatkozott, melly a' fehérek és feketék közti
házasságot eltiltá. 1846. elején Pierrot is megbukott a' nép kegyében, ki
azzal vádoltatott, hogy a* kormányon tehetlenséget árul el, fleg a' franczia
f.) consul Levasseur ellenében. Pedig éppen Pierrot volt az, ki makacsul
vonakodott a' franczia kárpótlási összegbl csak egy fillért is fizetni, raig
mire a' fr. consul
a' dominikai elvált rész Haitivel össze nem köttetik
uj

biztositá

;

t

,

;

útlevelet kivánt.

Minthogy tehát Pierrot

leléptetése után

a'

kárpótlás

alkudozások azonnal ismét megkezdettek kétségtelenné lett, hogy
Francziaország ezen lázadásnál érdekelve volt, 's azt elmozditá. Másik,
talán még hatalmasabb gyú-anyag volt az elkapatott feketék vad kedvtelése az örökös lázongásokban, mik alkalmat adnak a' mulattok vagyonát
megrabolni. Peerroí visszalépett a' magánéletbe; párthívei, köztük Acaan,
még egy ideig küzködtek de legyzettek 's Acaan öngyilkos lett. Ezen
lázadás Riché vagy Resha tábornokot emelte a' praesidensi székre, ki
1846. febr. 28-íkán választatott meg. Rendszabályai közt legfontosabb,
hogy az 1843-iki alkotmány elvettetett, 's helyébe az 1816-iki állíttatott
vissza
általános bnbocsánat adatott a' politikai vétkeseknek, Boyer,
Herard és Dumesle kivételével 'stb. A' dominicai respublika még nem
iránti

:

,

;

—

Haiti, a' folyszilárdult meg eléggé, 's nem igen vannak felle adatok.
tonos politikai viharok közt, elég nyomorult állapotban van. Rendrl,
szabályozott kormányzásról 's igazságszolgáltatásról szó sem lehet. A'

kormány

összes

munkássága

a'

rendrségre szorítkozik. Legszomorúbb

a*

hadsereg állapota. Katonai fegyelem alig létezik majdnem több a' tiszt,
mint a' közkatona. Az alkotmány sok szépet ígér az oktatásra nézve, de
valóban mi sem történik. Elemi iskolák kevesen vannak; magasabb oktatás
czéljára Port au Prlnceban van egy nemzeti Lyceum, mellyben 1845-ben
12 tanító 's 200 tanuló volt. —Az állam adósságai 90 millió fcra mennek,
azonban a' pénzügy meglehetsen van rendezve. Az állandó hadsereg 40
;

ezer

fbl

áll

;

a'

tengeri

er

csekély.

Az

igazságszolgáltatásban

a'

fr.
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Code Napóleon van behozva de ceak papíroson ; az életben
jogtalanság uralkodik. A' magasb állarahivatalpkat többnyire
a' katonák viselik.
A' sziget lakosainak siáma körülbell 1 millió. Földe
szép, termékeny, erds hegyekkel borított, vizekkel dús. Éghajlata csak
ovatosoknak egészséges. 183 l-ben iszonya pusztulást szenvedett egy
hallatlanul dühös orkán által. A' hegyekben, különösen a' közepett fekv
8000 1. magas Cihas hegyen már a' spanyol birtokosok is ztek bánj^ászatot. Ujabban az iparnak ez ágát újra felfogták, 's 18o6-ban Szászországból hivattak bányavezetk Haitiba. A' czukorkészités, tkehiány
miatt, tetemesen csökkent, ugyszinte a' dohány, pamut, indigó is.
kávé 's fanemek azonban a' kivitel csak Vg"^^
kiviteli czikkek jelenleg
teszi a' forradalom elttinek. Haiti fleg földmivel- és keresked ország,
keresked helyei Port mi Pr/wce most már 22
de erejei még fejletlenek.
ezer lakossal, és Cap Haiti. Az ország mveltsége, a' mennyiben létezik,
Haitirl szóló
franczia typusu, de általában véve még igen hátra van.

eljárás

's a'

zrzavar

'9

—

,

F

:

;

F

—

kitnbb munkák

(London, 2 k. 1830.);
Ritter Reise nach Haiti (Stuttgart, 1836.); Candler
Brief notices of
Haiti (London, 1842.) 'stb.
mfldnyi terület föld, melly 3 külön tömegben
Hajdu-kerület. 17
Szabolcs vármegyétl vétetik körül (csupán Vámos-Pircs és Szoboszló
határosak egyszersmind Biharral) és áll összesen 6 városból
mellyek
Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás Szoboszló és Vámos-Pircs. Népessége az egész kerületnek 64,590 lélek, nyelvre mind tiszta magyarok,
vallásra nézve pedig 48,900 reform. 11,780 görög kathol.
1,250 rom.
kathol. a' többi evangélikus és óhit. Lakik közöttük mintegy 300 zsidó is.
Földje a' Hajdu-kerletnek mindenütt róna és termékeny, kivévén némelly
homokos helyeket fkép Pladház és Vámos-Pircs határában, mellyek
azonban fát termének, minek egyéb városok szkében vannak. Több ága
gazdaságuknak a' marhatartás, melly a' gabonatermesztésen kivül bven
gyümölcsöz, ugy, hogy a' Hajdúságot vagyonosnak ismerjük, melly különben is derék tiszta szorgalmas ügyes és értelmes nép.
E' nevezet
Hajdones a' magyar törvénykönyvekben elször Ulászló VIL Decr. 60 és
:

Mackenzie ,,Noles of

Haiti^^

:

:

D

,

:

,

;

,

j

—

,

el, hol ezek

—

:

fegyverhordástól eltiltatnak, 's egyszersvoltak. A' mohácsi vész után több
egyesek elbb magok védelmére késbb a' török csapatok nyugtalanitására 's prédaszerzés végett összeáll ván ezek hajdúknak neveztettek, '9
két osztályra különböztettek. Egyik osztályt tették azok kik bizonyos
zsoldért a' haza végvárait oltalmazták
's a' török által foglalva tartott
jobbágyhelységeket törvényes királyuk iránti hségben tovább is megtartani igyekeztek, mint az 1563. 23. t. ez, világosan tanúsítja. Másik osztályt
tették azok, kik fképen prédálás végett
vagy magoktól állottak össze
fegyveresen
vagy más tehetsebbek által nem épen dicséretes czélból
fogadtattak föl, 's ezek liberi hajdones
szabad hajdúknak neveztettek,
's ellenük több izben kemény törvények hozattak. A' hajdúk elször mind
gyalogok voltak, de az 1595. 's 1596-ki törvényczikkekbl láthatni, hogy
ekkor már lovon is kezdtek szolgálni. A' mostani hajdúk maradékai azon
hajdúknak
kik Bocskay István fejedelemhez állván,
minden általa
folytatott háborúban kitn hséggel szolgálták, 's magukat mindig külÖ10
Uj h. hm. Tár. IV. köt.
61. ez. alatt

mind

látjuk

a'

hogy barompásztorok

,

,

:

,

,

,

,

=

,

t

Hajdú -kerület.

146

nsen

kitüntették ügyességben, kitartásban és vitézségben. Ezért a' fejedelem 1605-ben dec. 12-kén kelt armalis levele erejénél fogva mindnyájokat fejenkint (9,254 fbl állott a' sereg) világosan magyar nemesekké
tette, 's hogy különböz helyeken el ne széledjenek, hanem mint valamelly
nemesebb faj egy tömegben lakhassanak Nagy-Kálló városát (ezt késbben Báthory Zsigmond Böszörménynyel és Prod pusztával cserélte fel)
egész Nánás, Dorog, Varjas elpusztult helységeket, Hadház, Vámospircs,
Sima és Vid helységbeli birtokait, mellyek tokaji uradalmához tartoztak,
cum omni jure regio olly módon adományozta nekik, hogy ezeket mint
adományos nemesek birják 's minden rendes és rendkivüli adózástól,
tizedtl, vámtól 's kamarai nyereségtl örökösen mentve legyenek, csupán
katonáskodni, ezt pedig saját költségükön, tartozván. Két hónap múlva,
azaz 1606. febr. 2-án szinte azon fejedelem a' Fekete kapitány alatt vitézked hajdúknak Szohoszló városát hasonló joggal adományozta.
Bocskay fejedelem minden adományozására az 1608-ki országgylés azt
hogy ezek megvizsgálás végett elterjesztessenek,
a' rendelést hozván
ennek következtében adománylevelüket a' hajdúk is elmutatván, ezt az
1613-ki országgylés teljes épségében helyben hagyta. Nemesi szabadságaikat késbb a' többi királyok is megersitvén, ezekkel minden háboritás
nélkül éltek a' hajdúk III. Károly koráig, de ez 1725. novemb. 13-án
csak olly feltétel alatt ersité meg elbbeni szabadalmaikat, ha ezentúl a'
közadózás terhében részt vecndenek. Ezen feltételre alkalmat az adott,
hogy a' hajdúk I. Leopold alatt önnÖn jó akaratjokból mint a' féle jó
:

,

—

,

,

semmi álfogást
nemesekkel egyetemben
indulatú,

és ravaszságot

nem

gyanitó

,

magyar

faj,

más

.subsidiumok adásában részesültek, 's most
már ez önkéntes nagylelkséget im arra használta III. Károly hogy
kötelességökké tette. Ezen csorbitáshoz még az is járult, hogy a' Hajdua'

,

városokat Szabolcsvármegye mindenképen a' maga törvényhatósága alá
akarta húzni, 's valóban az 1715. 95. t. ez. oda is rendelte, de e' végzés
st az 1790-ki országgylésen a' 29. t. ez.
soha sikerbe nem vétetett
értelme szerint a' Hajdu-kerlet mint különös önálló törvényhatóság a'
Karok és Rendek táblájánál ülést és szavazatot nyert, mellyet 1848-ig
folyvást gyakorlott is.
Es igy a' Hajdu-városok a' legközelebb múltban
egy különálló, külön portával biró, saját tisztikarral föíruházott törvényhatóságot képeztek. Els elljárójok volt a' fkapitány (1699-ig mindenik
városnak külön volt kapitánya, 's külön élhetett vérbirósággal) kit a*
városok küldöttei minden más befolyás nélkül szabadon választottak.
Éhez küldettek a' m. k. helytartótanácstól az intézmények, mintbármelly
megyei hatósághoz. Többi tisztviseli voltak 1 alkapitány, 4 ülnök, 1 f1 aljegyz, 1 f- 1 alügyész, 1 adószed, 1 számvev, 1 levéltárnok,
2 biztos, és egy f-orvos. A' kerület közgylése Böszörményben tartatok.
Utóbbi idkben adót 31Vg porta után fizettek. A' haza oltárára a' hajdukerlet tetemes áldozatokat hozott minden alkalommal ugy annyira,
hogy hazafiuságban e' kerület bármelly hatóságnak sem állott utána. Az
ujabb idk súlyát ez is érzé másokkal egyetemben. A' hajdu-kerlet
,

—

:

,

városai

:

Böszörmény 16,060, Dorog 9,898, Hadház 5,746, Nánás 12,987,

Szoboszló 16,987 és Vámos-Pircs 2,912 lakossal;
Bága, mint fentebb 64,590.
W.
:

—

—

és igy összes lakos-

—
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Halálbüntetés. A' természet mint minden véges lénynek, az embernek
halál. A' büntet hatalom
beirá adókönyvébe e' végzetteljes szót
:

—

s,^ büntetések közzé.
kivevé onnan e' szót, 's áthelyezé saját szótárába
Miért?... Talán megkisértetett 's ki Ion meritve elbb a'szelidebb módok
mindenike
valamennyi lágyabb büntetés elégtelennek mutatkozott
's
A' történetek tanúsága e' kérdésre
talán a' büntettek megfékezésére ?
Üssük fel a' lefolyt idk könyvét, 's
határozottan ,,nem"-mel felel.
melly mindjárt
ugy fogjuk találni hogy alig van keletkez állodalom
kezdetben vérrel ne pecsételte volna hatalmának oklevelét. Eleinte ölt a'
status, vagy az, ki ennek hatalmát képviselhetni gondola félelembl,
raert a' félelem mint erhöz folyamodik a kegyetlenséghez. Minden jelentékenyebb jogsértésnél az önvédelem esetében vélvén magát ölt, mivel azt
öü-iéte, vagyis a' létrehozott jogállapotot fentartására szükségesnek hivé.
Utóbb e' szkkebl szorongáshoz zsarnokok keblében a' boszu is járult
ama lángoló szenvedély, mellynek tüzét misem olthatja olly gyorsan, mint
a' kiontott vér.
Végre hozzájárult e' büntetés nem fentartásához a'
's a' hatalom hivé, hogy
megszokás
ezen lassú de biztos tényez,
's a' nép
a* minek százados gyakorlatában van, ahoz joga sem hiányzik,
meghajolván a' tények eltt, tompa megadással hajtá nyakát a' bárd alá,
mint apái és sapái tevék.
mire a' halálbüntetés
Innen magyarázható
pártolói annyira szeretnek hivatkozni
e' büntetés nem régisége. 'S valóban a' legrégibb népek az embervérrel koránsemfukarkodának. Csoda-e?
Vallásos vakhit, zsarnoki theocratia, a' mindenható statusnak egyének
fölé emelése, egyesek zsarnokságrai törekvése
mindannyi szerepli az
emberiség történetcinek, mindmegannyi jutalomtétel a' halálbüntetésre
nézve. Vessük szemünk az aethiopokra a' halál jelképének egy törvényarra,
szolga általi felmutatása elegend
Diodor bizonysága szerint
hogy a' bnös önmagát kivégezni tartozzék.
A' zsidó, ki Jehováját
„ers boszuálló isten'' képében rettegé, megfeszité az istenkáromlót,
halállal sujtá az apa ellen konokul vét gyermeket, 's ugyanazzal a' testibnöket. 'S volt-e talio valahol inkább szentesítve, mint a' zsidók vérboszulóinál ? A' görögök között elég a' mivelt Athenaerc, 's abban Draco
vértörvényeire mutatnunk
mellyek egyszer mulasztásokra is min a*
tétlenség és henyélés, halált mondának. Igaz, hogy ezeket az emberibb
Solon késbb nagy részben eltörlé,
de a'
és büntetés közötti helyes
arányt nála is hiában keresnk mert mig terhes vétségek csupán pénzbeli
büntetést vontak magok után, addig egy elkel athenaei polgárra, ki
Rómának büntet
ittas állapotban találtatok, halált látunk mérve 'stb.
törvényei a' kormányzati elvvel együtt változának. A' királyok alatt minden lépten nyomon annak bizonysága ötlik fel, hogy itt egy még ujoncz
hatalom áll szemben egy még alig polgárosított gyülevész kalandor néppel.
A' decemvirek szigorú törvényeiben a' titokban érld zsarnokság boszuja
liheg,
mutatja a' gunyiratok és satyricus költk ellen hozott halálbüntetés. Legnagyobb mérséklet akkor mutatkozik, midn a' köztársaságot
legboldogabb korát élni látjuk. A' császárok bütitetésein kevés kivétellel
ugyanazon szenvedélyek vonulnak keresztül, mellyek uralkodásukat zaklatták. A' büntetések lajstromát a' keresztyének üldözése, 's a' keresztyén császárok alatt a' vallássali visszaélés idjártával tetemesen megnövelték 'stb
10 *
,
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—
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—

—
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—

,

—
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;

—

—

—
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Igaz tehát, hogy

a'

—

halálbüntetés régi, nagyon régi,
kevés, szerentársaság kezdetével majdnem

nem számitva a' polgári

csésb körülményeket

egykorú. De a' philosophnak és törvényhozónak nem szabad meghajolnia
legyenek azok akármilly régiek. Abból, hogy valami régi,
a' tények eltt
lehet-e azt következtetni, miszerint egyszersmind jó is ? Ha igen ugy a'
despotismus elnynyel bir az alkotmányos monarchia 's parlamenti kormány fölött, a' keresztyén vallásnál kedvezbb téren áll a' pogány,
's
a' régi jó inquisitio irányában káros újításnak kell tartanunk a" lelkiismeret
szabadságát
Gondolkozó f eltt, kivált ha az ész mködésében a*
szív is részt vesz
és hogyne venne részt, midn egy embertárs élete
forog kérdésben ?
mindenek eltt két kérdés merül fel 1) jogszerü-e
a halálbüntetés ?
és, mivel minden jogszersége mellett nem lenne
szabad alkalmazni azt, hahogy nélkülözni lehetne
2) szükséges-e a
,

:

—

!

—

—
—

:

—

:

halálbüntetés ?
Mi az els kérdést illeti épen nem csodálkozunk rajta, hogy arra
,,igen'*-nel feleltek az úgynevezett ,, isteni igazság-theoria" pártolói, azok
t. i. kik állitják, hogy a' büntetésnek egyéb czélja nincs azon kivül, hogy
a' bnös lakoljon. E' theoria által szentesitve van a' legborzasztóbb talio.
Elve a' ki kinos halállal ölt, kinosan ölessék meg. Szerinte a' bnösnek,
:

:

más gyermekét meggyilkolá,

saját gyermekétl hasonló módon kellene
megfosztatnia. Hibája csak az, hogy emberi ern tul emelkedik 's az isten
felségjogaiba vág.
Mások a' büntetjog eredetét a' társalom eredetével
együtt bizonyos eredeti
szerzdvényre vivén fel, azt mondják A' társalmi szerzd vénynél fogva mindenki beleegyezett meghalni, hogyha
a'
más életét elrabolná. Ez a' ,, társasági szerzdés"
contrat social
theoriája. Legfbb gyöngesége
hogy hypothcsisen épül. Történeti tényre
hivatkozik, mellyet a' történetbl bebizonyítani nem lehet. Megfejtetleu
hagyja azon kérdést valljon az élet oUy jog-e, mellyrl embernek szabadki

—

s

:

—

—

:

:

vagy inkább

ságában

áll

teremt

erkölcsi czélokat kötött

ember

lemondani

?

?

'S

olly magasb kötelesség, mellyhez a'
ha vannak körülmények, mellyekben

amaz erkölcsi kötelességek hajthatkoránsem megmutatása annak, mintha az
embernek saját kényétl függene lemondani amaz erkölcsi czélok föltéteaz életrl.
lérl
Végre, hogy egyes mellékágazatokat ne említsünk,
a' halálbüntetésnek számos apostolai találkoznak az ngynevezett ,, hasznossági vagy relativ theoria" emberei között. Nem csoda. Az elv, mellybl
kiindulnak, t. i. hogy a' halálbüntetés jogszer, mivel a' statusra nézve
szükséges, ha egyszer igaznak elismertetik, képes megszentesiteni mindenféle eszközt. Es itt találkozunk mindjárt els helyen amaz irtózatos bálványnyal, mellynek az emberiség történetében annyi vérontatott áldozatul
az

éltét feláldozhatja

lansága mellett

—

bizonyít

,

:

ez csak

's

—

—
—

ez a' státus biztossága, a' ,,raison d'état" melly forradalmi idkben
sötéten emelkedik föl mint közdvi bizottmány
Comité du salut public
's a' restauratiók korában rendhelyreállitás nevével kereszteli magát.
Irtóztató eszköz mindkett a' pártok kezei közt
Ide tartoznak mindazon mellék-tlieoriák is, melly ek a' büntetés
és igy a' halálbüntetés
czéljául annak egy bizonyos egyes következményét vagy hatását tzik ki

—
!

.

—

mmi

2i^

bnmegelzés

,

.

.

elrettentés, fenyegetés, jat^ttás 'sih. Úieoi'iái.

Ezen

thcoriák ugyanis abban mind megegyeznek rgymással,l'Ogy eltévesztvén,

—
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szemÖk ell

bnöst, igyekeznek igazolni
hogy
által. Látni való
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büntetést annak a' közöna' személy, az ember, ki
önmagának czél, feláldoztatik 's puszta eszközzé alacsonyittatik le.
De e' czikknek köre nem engedi az egyes theoriák czáfolgatásába hoszszasan bebocsátkozni. Röviden tehát csupán azt jelentjük ki, miként mi
azok véleményéhez csatlakozunk, kik a' halálbünteíést sem jogszernek,
a'

ségre való hatása

,

a'

itt

sem szükségesnek nem tartják.
Nem jogszer a' halálbüntetés, mert ollyasmitl fosztja meg az embert,
mi egyedül
a' léteitl. 'S a' létei szent
benne szent és sérthetetlen

—

emberben, mivel eszénél fogva egyedül
bír öntudattal
arról, hogy a' teremt ezen ajándékát magasb erkölcsi czélok elérésére
nyerte. Miután ezen igazság elismerését, 's tiszteletben tartását a' hozzá
hasonló eszes lényektl is követelnie kell innen van az, hogy az élet az
embernél puszta tény helyett joggá válik, váhk pedig ollyan joggá, melly
és sérthetlen az

:

le nem mondhat 's róla nem rendelkezhetik. 'S az élet és egyéb eredeti jogok között még azon igen lényeges
különbség is meg van, miszerint az élet ollyan egyedül, mellyet nem lehet
hogy egyszersmind örökösen meg ne sznjön,
ugy felfüggeszteni
Némellyek aként vélik a' státus vérhatalmának jogszerségét bebizonyithatni, hogy átruházzák az önvédelmi jogot, mellyel megtámadtatása
esetében az egyes bir a' statusra. Mi is állítjuk, hogy a' megtámadottnak

régibb lévén az észnél, arról ez utóbbi

,

a' legvégsig joga van magát védeni, épen azért, mivel az élethez elidegenithetlen joggal bir
's ha e' védelem közben megtámadójának élte
esnék áldozatul, azt
neki bnül be nem számítjuk, mert éltét védeni
mellzhetlen kötelessége vala. Ámde ezen jognak a' státus általi gyakorlását egyedül hasonló esetben engedhetjük meg. Ellenben lényeges különbségét látunk az önvédelem és büntetés között. Amaz addig terjed, meddig
a' megtámadás tart, 's megsznik jogos lenni ott, hol a' megtámadó ártalmatlanná tétetett. A' büntetés pedig ott kezddik, hol a' bnös kézre
került, lefegyvereztetett, 's igy többé nem árthat. Amott indiílat küzd
indulattal, er er ellenében
itt hatalom és ész vagy jog egyik részen áll,
hogy valamelly roszat mérjen fejére annak, ki a' társaság ellen bnt
követett el.
Es ha ellenét megölni, miután az lefegyvereztetett, egyesnek, önvédelemben is
ha ártalmatlan hadifoglyoknak életét elvenni
még háborúban is gyilkolás mit mondjunk a' statusról, melly ezt szükség
nélkül, hideg vérrel gyakorolja ?
Önvédelem esetében egy állodalom
csupán akkor van, midn egy másik ellen háborút visel, hol azonban a*
védelem egyedüli igazságos esetét véve is föl, a' XIX. század humanismusa megkivánja az ellenségnek a' lehet legkevesebb roszat tenni.
Azonban sokan a' halálbüntetés jogszerségét talán csak ezen oldalról
foghatják fel „van-e bn, melly emberi birótól halált érdemel*' ?
Szinte halljuk a' feleletet bizonyos oldalról, hogy igen is van ott, a' hol
teljes, javithatlan romlottság van, 's az erkölcsi törvények megsértése a'
legmagasb fokát elérte. De hiszen ember épen e' kettrl nem Ítélhet
csalhatatlanul. Mindkettt csak isten tudhatja, ki az erkölcsi törvényeket
alkotá, 's ki a' sziveket és veséket vizsgálja. Már pedig ha e' kettt emberi
biró nem ismerheti valljon miként mondhat akkor valakit javithatlannak,
's mimódon Ítélheti azt halálra ?
Montagu egy angol papról feljegyzi,
;

;

—

bn

;

:

.

.

.

—

:

:

~
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rabló által támadtatván meg, intései által ez utóbbit megszolgálatába veszi. Csak kojiorsójánál fedezi föl, bogy harmincz
szolgája, egykor rabló életet élt. Az angol véres törvények
évig volt
szerint meg kellett volna öletnie mint javíthatatlannak
Mi a' második kérdést illeti, bogy t. i. szükséges-e a halálbünteiés ? :
mintha csak hallanók a' hasznossági
's egyik másik relativ theoria
követit igen-nel válaszolni. A' legmérsékeltcbbek e' szükséget két esetre
szorítják
1) midn a' fenálló kormányrendszer valamelly egyén élete 's
igy szólnak
összeköttetései által veszélyezve van, és 2) szükséges
azért, mert mint példa másokat is eltartóztat a bnök elkövetésétl. Az
els védvet már fentebb statusbiztosság név alatt röviden érintk most
csak azt tesszük még hozzá miként nem képzelhet, hogy status, melly
jogszer alapokon áll, egyes tagja által lételének védelmére szoríttathatnék,
midn annak fentartásában tagjainak aránytalan többsége érdekelve van.
Egyének ártalmatlanná tételére pedig az örök fogság elegend eszköz.
melly az elrettentésbl merittetik.
'S még gyöngébb a' második ersség
Melzzük ezen eljárás erkölcstelen oldalát, hogy t. i. egy polgár életét
ugy tekinti mint a' spártaiak helotáikat, megrészegítvén azokat bizonyos
napon, hogy fiaik undort kapjanak a' mértékletlenségtí 's csak röviden
emiitvén meg annyit, hogy e' rettent példaadás koronként megkivánná
még pedig hogy hatásos legyen gyakran kívánná meg látványos áldozatait, mi már magában is erkölcstelen dolog
kérdjük, kiket rettent el a'
kivégzés látása ? Azokat, kik ugy sem követnék el a' bnt mert vagy az
erkölcsi érzet túlnyomó bennök, vagy nem birnak elég ers akarattal 's
idegzettel a' kegyetlenebb büntettek elkövetésére. Ellenben azon nagy
szám, melly indulatból vetemedik bnre, azok, kiknek karát boszu, rajongás,
vagy más
szenvedély vezeti, nem fontolgatják a' következményeket,
ket a' pillanat szédelgése ragadja el, vagy rjöngésökben megvetik a'
halált. Visszatartóztatá-e Corday-Charlotte kezét a' százszoros halál,
mellyet a' bszült nép megölt kedvenczéért fejére vala mérend, 's a' vallás
martyrai nem keresék-e dicsségöket megvetni a' kinos halál kikeresett ezer
nemét ? — Végre kik hideg számítással nyereségvágyból gyilkolnak
azokat a' halálbüntetés csak ugy rettenti vissza, ha felfödöztetésöket
bizonyosnak tartják, de ezen esetben az örökös fogság is elegend hatás-

hogy egyszer

nyeri,

's

b

!

—

—

:

—

—

;

,

—

,

;

—

:

,

ég

,

:

sal bir.

Es midn a' halálbüntetés szükségességét tagadjuk, lehetetlen a' történetbl adatokat nem idéznünk, annak bebizonyítására, hogy a' halálbüntetés eltörlése ott hol megkísértetek soha sem vont maga után bn,

szaporodást, st ellenkezleg a' büntetések nemesedésével karöltve járt
az emberek nemesedése is.
Sabaco egyiptomi királyról említi Ilerodot
és Diodorus Siculns, hogy mint kegyetlent és haszontalant elvetvéna'
halálbüntetést, a' rabokkal dolgoztatott, 's 50 éves uralkodásáról megjegyeztetik, hogy alatta az ország békés és csöndes vala. Strabo kétkaúkáz

—

melletti

mondja

néprl emlékezvén az egyiknek törvényeit fölötte kegyetleneknek
mig a' másiknál a' halálbüntetést ismeretlennek állítja azon
,

,

miként ez utóbbinál ritkák, az elsnél gyakoriak valának a'
bnök.
Görögországnak Draco eltti törvényeirl szólván Lactantius
világosan följegyzi mikép azon id eltt a' halálbüntetés nem gyakorolhozzátétellel,

—

:
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ime szavaiban „adhuc enira videbatur nefas quamvis malos, tamen
homines supplicio capitis afficere" 's ki fogja állítani, hogy Göröghon
Eóma egy 250 éves hosszú
Draco alatt élte volna legvirágzóbb korát ?
idszakot élt le a' Porcia törvény ótalma alatt a' nélkül hogy egyetlen
polgárának éltét feláldozta volna a' büntet igazságnak, 's mégis Livius
bizonysága szerint ez idszakban követtetének el a' legkevesebb bnök.
Midn a' Porcia törvény már nem tiszteltetek többé, a' császárok korában:
Még a' középkor legsötétebb szakáa' birodalom hanyatlásnak indult.
ban sem hiányzottak fejedelmek, kik ohajták, 's részint meg is kisérték a'
halálbüntetés eltörlését. Hlyének voltak Anastasivs, Mauritius, Isaac
Angelus, Johannes Comnenus és Zeno philosophus görög császárok.
Angliában a' nagy Alfréd csupán a' felségsértésre szoritá a' halálbüntetést,
's akkori iró bizonysága szerint uralkodása mégis békés és csendes vala.
Hóditó Vilmos követé e' példát (1066 1087.) 's a' történet nem emliti
Pennsylvania alapitója az
róla, hogy oka lett volna tettét megbánnia.
emberszeret Penn, hiven vallásos felekezete elveihez, melly a' kegyetlenségtl 's vérontástól iszonyodik 1683. táján elvété Anglia véres törvényeit, mellyek több mint másfélszáz bnre mondának halált, 's e' büntetést
csupán a' szándékos gyilkosságra szorítván, megmutatá, miként a' társalmi
rendet és békét olcsóbb áron is meg lehet vásárolni mint ezerek vérén.
Igaz, hogy az anyaország folytonos czivódásai ismét visszaálliták az angol
büntetrendszert de mihelyt e' gyarmat az idegen járom alól megszabadult, azonnal visszatére ^szelídebb törvényeihez, 's a' szabadságháboru
szerencsés bevégeztével Észak-Amerika többi statusai is valamennyien
elvetek az embertelen büntetéseket. Kinek ne jutna itt eszébe Montesquieu
szava „A' büntetések szigora a' szabadság elhaladtával együtt száll
alább" ?
Még feltnbb azonban, hogy egy sem nem müveit, sem nem
1762.)
szabad nép közepett min a' muszka birodalom, már Erzsébet (11 4:0
húsz évig tudott kormányozni halálbüntetés nélkül, melly példát utóda
egy hatalmas
//. Katalin is egész uralkodása alatt (1762—1796.)
taték,

:

—

,

—

—

—

—

;

:

lázadó

—

—

— rabló kivégeztetését kivéve —

—

követett.

Hogy

a'

kísérlet

nem

lehete káros, fönállásának ideje tesz mellette tanúságot, fkép olly birodalomban, hol az uralkodó kezei megkötve nem lévén, egy intésétl iuggo
visszatérni a' régi állapothoz miként történt késbb csak azért, mert az
Toscanában Leopold 1765-ben titkos utasítással
autocrator ugy akará.
,

—

bírákat a' kivégzéstl, 's csak miután húsz évig tapasztala, hogy
szelídebb rendszer alatt a' büntettek nem csak nem szaporodának, st
egy angol utazó szerint öt hónapig országának minden fogházai üresek
valának akkor törölte el uj törvénykönyvének 51. és 52-ik czikkében a'

tiltá el a'
a'

:

kimondván nevezett törvénykönyvének elszavában ama
„hogy a' büntetések szeliditése összekötve szorgos gondossággal a' bnök megelzésében nagy gyorsasággal az Ítéletek hozatalában, 's pontossággal és bizonyossággal a' valódi gonosztevk megbüntetésében, a' helyett, hogy a' bünöket'szaporitotta volna, szembetünleg
halálbüntetést,
nagy igazságot

,

,

kevesité

a'

kisebbeket,

hogy késbb ismét

's

—

Igaz,
igen ritkává tévé a' borzasztóakat"
1790-ben a'
a' halálos büntetés

visszaállíttatott

—

1795-ben pedig a' kegyetlenebb gyilkosságok ellen. De
ezen visszaállításnak legfbb oka Leopold távoztában 's más trónra lép-

politikai vétségek,
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kormányoknak

a' franczia forradalomtóli raegféaz 1795-ki visszahozatal mellett felhozatik,
hogy vannak gonosztevk, kik szelidséoj által az erény útjára nem térithetk, minden büntetés ellen bizonyít, és igy kelleténél többet bizonyít.
A' másik ok, mellyel a' visszahozatal indokoltaték, hogy t. i. a' szomszédtartományokból, mellyekben a' halálbüntetés fönáll, mind Toscanába
azonkívül, hogy hamis, mivel alkalfognának vonulni a' gonosztevk
ellenkezik a' történet 's statisca
mazásában minden reformot kizárna
mert 1786-tól 1795-ig idegen által egy gyilkosság sem
adataival is
követtetek el, mig 1796. és 1797-ben kilencz külföldi fogatott be gyilkosIl-ik József is kimondá a' halálbüntetés eltörlését 1787-ki
ság miatt.
törvénykönyvében késbb visszahúzta mintegy éb rendeleteit, hogy többi
reformjaival együtt ezt is maga eltt lássa meghalni.
Még a' franczia
els forradalomban is, hol annyi vér áldoztatok a' közjóllét nevében emelkedének szózatok a' halálbüntetés eltörlése mellett, még pedig 1791-ben

tében

rejlik,

lemlésében.

'3

rejlik a'

Azon ok, melly

—

—

;

—

;

—

egy Robespierre szájából, késbb 1793-ban Condorcct részérl, 's a' re.-*publika 4-ik évében elhatároztatott, hogy a' közbéke napján el fog töröltetni. A' bekövetkezett idk rázkodásai
a' szemkápráztató dicsség
's a' különféle
a' restauratio szenvedélyei
pártok izgalmai közepett
feledésbe ment a' nagy Ígéret, egyedül a' februári forradalomnak ln feltartva a' dicsség, hogy gyzelmében nagylelk legyen politikai vétségek
esetében eltörölvén a' halálbüntetést.
A' múlt század vége felé a' svéd,
dán és porosz királyok a' gyermekgyilkosokra mért lialál büntetést örökfogságra változtaták, mindhárom országban azon okból, mivel a' nevezett
bnök felette megszaporodtak
és az eredméiiy mindenütt e' bnök
számának megkevesedése ln.
Végre hogy a' jelen századból is mutassunk fel példát Mackintosh keletindiai kormányzó 1804-tl 1811-ig
egyetlen ember vérét sem engedé kiontani, 's a' közbátorság semmivel sem
állott alatta gyöngébb lábon mint eldei alatt, kik hasonló idszak alatt
12
60 bnöst végeztetének ki. Louisiana pedig 1825. körül Livingston
javaslatára ünnepélyesen kitörlé törvénykönyvébl a' büntetés ezen nemét,
's ezáltal a' jelen század Toscanája ln.
Be lehet tehát bizonyítani a' történetbl, hogy a' halálbüntetés eltörlése,
ott, hol egyszerre kísértetek is meg, sehol sem vont maga után bnszaporodást. Tovább megyünk. Statistikai adatokkal kimutatható, hogy olly
országokban is, mellyek hasonló nagyszer kísérletet egyszerxe nem tnek,
de e' büntetés birodalmának összebbszoritása, 's általában a' büntetések
szelíditése által a' halálbüntetés fokonkénti eltörlése felé közelednek
('s pedig ez utón az emberiség haladása majdnem egyetemleges) ílly
országokban is azon örvendetes eredmény mutatkozik, miszerint a' büntetések nemesedésével karöltve jár az erkölcsök nemesedése. Tekintsük
például Belgiumot. Itt 1796. óta a' bntet rendszer folytonosan szelídült,
1829 1834-ig pedig a' halálbüntetés szabályszerleg örök fogsággá változtatott, 's igy tettleg eltöröltetett, mint ezt a' következ tábla mutatja
1800— 1804-ig
kivégeztetett
235
1804— 1809-ig
88
„
1809— 1814-íg
71
„
1814— 1819-ig
2Q
„

—

—

—

:

—

—

—

:

—

—

:
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1819

— 1824-ig

1829
a'

felvett

„
„

— 1834-ig

'

40 évet két egyenl idszakra osztván

1796— 1815-ig
1815

23
22

kivégeztetett

1824-1829-ig

Vagy
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— 1834-ig

Az eredmény kitnik
Bnök.

„
a'

Mérgez

....

Gyermekgyilkos

tálilából

:

idszak.
379

Gyilkos
Szülegyilkos

következ

Els

.

241.

„

.

Rablógyilkos

Második idszak.
113 kevesb 266-tal
10
2 „
J5
4
4 „
>?
20 több
10 „
14 kevesb 16 „

....
...
....

12
8

.

...
...

10
30

:

Kivégezt.
ígezt 531
71
>>

halálra Ítéltetett 784.

.

.

Még szembetnbb Angliában a' régi kegyetlen, 's az uj szelídebb törvények ellenkez sükere. Elborzad az ember, midn olvassa hogy c'
hatalmas müveit országban 1820 körül 223 törvényezikk rendelt halált,
még pedig ugy, hogy mindenik czikkben több esetek is foglaltatának.
1810 1826-ig Angliában
és Walesben 15,652 személyre mondatott
halálos Ítélet, 's 1384-en végre is hajtatott; 1823 -1829-ig 9,514 halálra
Ítélt közül 555 végeztetett ki, 's ez iszonyatos vérontás mellett a' halálos
bnök száma még 1829-ben is növekedett. Talán ezen tapasztalás inditá
az általánosan praktikusnak elismert angol törvényhozást arra, hogy
egypár évtized óta minden parlamenti ülés alkalmával tízével buszával
törölje el a' halált rendel törvényeket, ugy hogy már 1837-ben csupán
12 bnre Ion meghagyva a' halál. 'S a' tapasztalás olly bnöknél, mellyek
megszntek lenni halálosak, a' korábbi évekhez hasonlítva kevesedést,
ellenben azoknál, mellyek halálosaknak megmaradtak, szaporodást muta,

—

—

,

Nevezetesen
A' hamispénzverés, bankj egy hamisítás lóorzás, juhlopás, lakházbaní
tolvajság 50 p.ftig, 's a' háztörés 1833-ík óta nem büntettetvén halállal
lássuk miként állottak ezen idszak eltt és után 3 évvel az e' féle bünökérti befogatások
tott.

:

,

:

;

kivégezt.

AnGjlíában

1827, 1828, 1829-ben
1833, 1834, 1835-ben

's

Walesben

befogat.

54

3,950 ) .
3,643 \ ^^gy

1

kivégezt.

Londonban

''

307

befogat.

672 i .
43
1827, 1828, 1829-ben
23
Middlesexben
1
649 \ ^^gy
::íI 1833, 1834, 1835-ben
Ellenben szaporodás mutatkozik olly bnöknél, mellyek 1833-nak mind
eltte, mind utána halállal sújtattak,
nevezetesen
's

(

—

:

kivégezt.

Anghában
Walesben

's

í

}

1827, 1828, 1829-ben
1833, 1834, 1835-ben

108
102

befogat.

1,705
2,247

)

....

.

,

^'^^^

.^

^^-^
'

(

'S annak, hogy a' halálbüntetések fenhagyása mellett az életvesztéssel
fenyegetett bnök száma szaporodik, kivált míveltebb népeknél egy igen
közel fekv oka van, az t. i. hogy a' sértett fél vonakodik vádolni, a' tanú
bizonyítani, a' bíró ítélni, így a' fölmentés csaknem bizonyossá, a' büntetés
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bizonytalanná válik pedig nem a' büntetések kegyetlenségében, hanem
azoknak bizonyosságában rejlik legnagyobb er a' büntettek megféke;

zésére.

küzdésnek hatása tapasztalható csaknem minugy népeknél, mint fejedelmeknél. Lajos Fülöp
's 18oO-ban a' követkamarának, miként
1828-ban nyilvánitá Lucasnak
A' halálbüntetés

denütt

a'

elleni

világ öt részében

,

egész életének óhajtása teljesülend, midn a' kivégzés a' büntetések közöl
ki fogott töröltetni. A' folyó évi június 11-kén, midn Hugó Károly az
,,Événemenf szerkesztje esküdtszék elé állittatott azért, mivel egy
kivégzés botrányos jeleneteit a' halálbüntetés pártolóinak kissé élénkebb
a' védelmez ügyvéd Crémieux megemlité, miként
szavakkal rótta fel

—

keresetbefogottnak atyja Hvyo Vidor Francziaország pair-jévé lett
neveztetését, maga Lajos Fülöp nyilvánitása szerint, fleg a' halálbüntetés
azon büntetés ellen, mellyelleni hatályos küzdésének jutalmául nyeré,
rl a' király azon alkalommal igy szólt ,,je la détestais toute ma vie.''
A' porosz mostani király hosszas küzdés után határozhatá el magát halálos
Eszakamerikában és Brasiliában az 1831-ki codex
Ítéletet aláirni.
szerint csaknem egyedül a' szándékos gyilkosságra van szorítva. A' newyorki törvényhozási választmány 1832-ben teljes eltörlését ajánlotta.
Hasonlóan nyilatkozott 1831-ben a' massachusettsi országos küldöttség.
SvédIndiána képviselházában 1841-ben eltörlése határozatba ment.
országban 1834-ben a' kormány maga inditványozá, hogy a' felségsértés
ne halállal büntettessék. A' Braunschweig számára Strombeck által készült
törvényjavaslatból kimaradt a' halálbüntetés. Inditványoztatott pedig a'
halálbüntetés eltörlése a' franczia kamarában 1830. 's 1832-ben, 's mint
emhtk 1848-ban a' politikai bnökre nézve el is töröltetett a' szászországiban 183S-ban a' hannoveraiban 1834-ben Genfben 1827-ik óta
többször az angol parlamentben szinte több izben a' badeni követka-

a'

—

—

:

—

—

;

;

;

;

;

—

's mindenütt még Angliában is, évenként növeked
marában 1840-ben,
többséggel. Végre a' törökbirodalomban nem lehet ugyan még szó a' teljes

eltörlésrl azonban a' mostani jóindulatú sultán által kiadott Hat ti -Shérif
's
legels feladatának tartá az alattvalók életét, 's javait biztosítani,
1845. körül a' vallási apostasiára mondott halálitélet is eltöröltetett.
És ha az egyszerrei eltörlés évtizedekig maradna is még puszta indíthogy a' fokonkénti eltörlés felé a'
vány, már az is igen nagy nyereség
haladás majdnem egyetemleges. Ide számitható p. az, hogy a' halálbüntetés ma már csak a' legnagyobb bnökre szoríttatott; a' kinos kivégzések
;

—

,

eltöröltettek a',, bnös" kimondása mellé enyhit körülmények fölvétele
megengedtetett, midn a' biró tartozik egy fokkal kisebb büntetést itélni;
20 éven aluli bnösök a' halálbüntetés alól kivétettek 'stb.
'e végre a' 18
Mieltt Magyarországra térnénk, szükségesnek tartjuk kimutatni azokon felül, mik eddig a' halálbüntetés jog- és czélszerütlensége ellen felhozattak, miszerint e' bntetésnem nem bir ama lényeges tulajdonokkal,
keresünk.
haugyan e' nevet megérdemli
mellyeket büntetésben
Minden büntetés 3 tényezt föltételez egyik a' bnös, ki a' jogállapotot
megsérté, másik a' társaság, melly a' jogállapoton ejtett sérelmet helyrehozza, 's a' sértre valamelly roszat mér ; l.armadik a' biró, ki a' tényt
alkalmazza a' törvényre vagyis itél. E' hármas viszonyból kell a' büntetés
;

—

—

—

:

:
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megkiváiitatóságainak kifejldniök. E' szerint szükség, hogy a' büntetés
legyen 1) tekintve a' bnöst a) személyes, b) osztékony v. fokozható,
d) erkölcsi, e) példás,
c) javitó és szellemi ; 2) tekintve a' társaságot
f) bizonyos és egyenl, g) gátló ártani, h) népszer ; végre 3) tekintve a'
birót mint gyarló embert i) megbecselhetö és k) helyrehozható.
A' halálbüntetés személyesnek látszik ugyan, ha csupán a'kivégeztettet
tekintjük de ha ártatlan hozzátartozóira gondolunk lehetlen meghatározni, az sujtatott-e keményebben, kinek néhány órai gyötrelmeit egy
perez kettévágta, vagy azon ártatlanok, kik láták végs vergdésében azt,
Idt szerétének, 's kinek véres képe ezentúl leikök elébe áll, valahányszor
akár a' nap örömeit, akár az éj nyugalmát lennének élvezendk, nem is
emlitve a' gyalázatot, mellyet utána öröklének.
A' halálbüntetés nem
osztékony. Min fokozat van a' büntettek között, st ugyanazon bntett
elkövetésében is
tekintve a' beszámitást
min lépcszet mutatkozik
és mégis a' biró egyformán halált mond, mert a' törvényhozó különbség
nélkül intézkedek
Sem szellemi sem javitó. Nem a' lélekre és akaratra
hat, melly a' büntettet elköveté
hanem a' testet semmisiti meg, melly
csak eszköz volt. 'S épen azért, mivel nem szellemi, nem is javitó. Ezért
hasonlítja Blackstone a' törvényhozókat sebészhez, ki hanyagság- vagy
tudatlanságból minden lábat elmetsz, a' helyett hogy gyógyitaná Thoinas Morus pedig, ki már Vili. Henrik alatt 1531-ben Anglia legels méltóságát foglalá el, azon rósz tanitók követinek mondja az illy törvényhozókat, kik készebbek tanitványaikat vesszzni, mint oktatni.
A' halálbüntetés hatása igen gyakran erkölcstelen. Physikai ártalmait
hires orvosok, köztük
egy Gall egy Laí^aíer 'stb. jegyzék fel. így egy 12
éves leánykának midn kéz vágásnak volna tan uja
szél üté meg.
Diderot egy kivégzésnek gyermekkorábani megszemlélése miatt sárgaságba
esek. Egy visels asszony
bizonyos szülegyilkos kezének elvágatásától
megborzadván késbb egy leánykát szüle, kinek egyik karja testétl el
volt válva. Malehranche a' gyógyithatlan rültek közt láta egy i^at, kinek
tagjai azon izeken mindenütt megvoltak törve, mellyeken a' kerékre Ítéltek
meg szoktak töretni mivel anyja terhével egy kerékbe törést néze meg.
Egy
pusztán azért, mivel halálbünben kellé tanúskodnia, süket-némává,
késbb butává 's szélhüdötté Ion; 's egy esküdtszéki tag 1829-ben kivégzé
magát, mivel halálbünben kellé Ítélnie. 'S a' guillotine rémjeleneteinek
Frankhonban nem egy tébolyodott ln áldozatává. Pedig a' nézket illy
látványoktól eltiltani nem fekszik a' status czéljában, melly a' halálbüntetés
által épen példát akar adni.
De továbbá erkölcstelen a' halálbüntetés
hatása, mert szoktatja a' népet a' vér tekintetéhez erkölcseit vadabbá,
magát vérengzbbé teszi. Robespierre a' forradalom eltt azért monda le
birói hivataláról, hogy ne kelljen embert halálra Ítélnie. Marat 1789-ben
a' halálbüntetés eHen egy munkát irt.
Michaelis szerint voltak törvényhozók, kik halálos Ítéleteknél a' mészárosokat, mint vérhez szokott embereket nem engedek szavazni 's valóban az rjöng VI. Károly franczia
király korában a' párisi helytartó 500 mészárosból szerkezeit egy bsz
csapatot, mellynek gyilkolásai magát az udvart is rémülésbe ejtek. Roma
a' vadállatok 's gladiátorok küzdése által ln szoktatva Snlla és a' császárok vérengz korszakához. 'S forradalmak idejét tekintve igaza van Hugó
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Victornak ime szavaiban ,, Forradalmi idszakban vigyázzatok az els
Igenis, fkép forradalom
fre, melly lehall; a' nép megabitja, a' mit lát"
idején veszélyes a' halálbüntetés mint eszköz a' pártok kezeiben. Ne
szoktassuk tehát a' népet a' vérhez. A' fejedelmeknek érdeke ebben az
esetben csak mellettünk szól. Mutatja I. Károly és XVI. Lajos példája.
A' halálbüntetés példás és elrettent az igaz de részint nem olíy mértékben mint pártolói állitják, részint másfell annyi kárt okoz, mennyi
jót tesz. Hogy a' halálbüntetés gondolata elzleg el nem rettenti sem azt,
ki indulatból vétkezik, sem a' ki fölfedezetlenségét hivé, azt már fönebb
érintk hát a' közönségre mint látvány min hatással van ? Hogy az
elfajultakat el nem rettenti
mutatja a' mindennapi tapasztalás. Ritkán
történik akasztás, hogy a' sokaság közt tolvajság ne követtessék el. Londonban egy bankjegyhamisitás miatt felakasztottnak hlt tetemei körül
illy számtalan eset.
társai uj hamisitásokkal foglalkozának
's több
Tekintve a' még el nem fajult, pusztán kíváncsi néz tömeget ha gyakori
a' kivégzés, ekkor a' nép indulata eldurvul, 's hozzászokik a' véres tettekhez ha pedig ritka a' részvétet és szánalom érzelmeit költi fel az elitélt
iránt.
Ha resignatiót mutat a' kivégzend, a' nép, mint hst dicsiti
dalaiban 's ha levert, vagy kétségbeesetten vergdik, hogy életét megtartsa
a' nép erkölcsi |érzelme fellázad, benne csak a' g3^önge a' védtelen
ügyét látja az er a' hatalom körmei közt. Legközelebb Francziaországban
egy gyilkos végeztetett ki, ki a' guillotinehoz vitetve huzamosb ideig küzdött a' törvény szolgáival, védve magát mint lehete, 's az elrémült közönséggel a' kétségbeesés állati hörgését hallatva. Utóbb is megtépve, véresen
vissza kellé vitetnie, hogy ellenállásra még képtelenebbé tétessék. Ez alkalommal jelent meg az,, Evénement"-ban Hugó Károlynak egy czikke, kissé
élénkebb hangon irva a' halálbüntetés pártolói ellen, melly miatt az utóbbi
esküdtszék elé állíttatott, holott atyja Hugó Viktor és Crémieux a' halálbüntetés elleni szónoklatai ismét rendkívüli hatást idézének el a' hallgató
közönségnél. A' halálbüntetés hatása bizonyos ugyan az elitélt végperde fölötte egyenetlen ; mert némelly megrül bele, mig vannak
czeiben
A' kivégzés igaz ártalmatlanná
ollyanok, kik óhajtják, bár gyalázattal jár.
gátló ártani azonban meglehet, hogy a' bn csak indulat
tesz vagyis
kitörése vala, 's a' bnös tettét megbánta, 's illyenkor meggátoltatott
nem ártani, hanem az erény útjára visszatérni. A' megrögzötteket pedig
van módja a' statusnak másként is ártalmatlanná tenni.
de legfölebb gyilkosság esetében.
A' halálbüntetés népszer ugyan
Ekkor is csak azért, mert a' nép nincs szoktatva bens analógiát látni a'
és büntetés között; látja csak a' külst, melly vért kivan vérért, látja
a' boszut, a' talio kifolyását, olly dolgok, mellyekrl a' tömeget institutiók
által el kell szoktatni, 's mellyeket a' jog és igazság kútfeje az ész visszavet.
A' halálbüntetés nem megbecselhetö. A' bírónak nincs 's nem lehet
fogalma azon fájdalomról sem
mellyet a' bnös kivégeztetésekor érez.
Szakért orvosok állítása után soká hivé a' világ, hogy a' fejvesztéa nem
fájdalmas késbb az akasztás állíttatott enyhébbnek. Guillotine nzt hivé,
hogy nagy szolgálatot tn az emberiségnek, midn ölgépét feltalálta
holott orvosi tekintélyeket lehet idézni , mellyek megegyezni abban sem
tudnak, vájjon a' lefejezés után tart-e még az érzékenység és meddig?
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tudja sem biró sem törvényhozó, mi a' halál, 's mi váraörök boldogságnak kapuját
a' síron túl ? nem tudja
nyitotta-e meg a' kivégzett eltt vagy végtelen kinokat tárt fel eltte. Az
isten igaz, tanitja a' vallás, de egyszersmind végtelen irgalmas is. Midn
tehát a' biró halállal büntet, egy ismeretlen az, mivel sújt, és lehet mondani a' teremt felségjogaiba vág.
Végre a' halálbüntetés helyrehozhatatlan ; pedig a' biró is csak gyarló

De továbbá nem
kozik

a'

bnösre

ember, következleg tévedhet, 's bnös helyett ártatlant sújthat. 'S hogyne
hibázhatna a' biró? Hol van feltalálva azon tökéletes bizonyítási rendszer,
melly kizárja a' tévedésnek még csak lehetségét is ? Talán mert két, vagy
több tanú megegyezleg bizonyit? de nem lehetnek-e ezek sokszor csalók,
vagy a' kutatási rendszernél maga a' bnös
csalatottak és csalatkozók
azonban a' tapasztalás sok példákat mutat, mellyekben a' vádvall ?
;

—

lottak, talán életuntságból, talán a'

—

legnemesebb feláldozásból önmagokat

Korunknak e' részben igaz több biztositékai vannak, mint
vádolják be.
voltak a' sötétebb múltban, 's vannak kivált ott, hol esküdtszék létez, hol
a' közpolgár szivére tett kézzel, lelkiismerete sugallata szerint mondja ki
^' bnöst
hol a' szabad védelem elve áll 's az eljárásban nyilvánosság
mindezek igaz^ ritkábbá teszik a' veszélyt, de a' tévedés
uralkodik
mégis lehetséges. Livingston Eszakamerikáról azt mondja, hogy illy birói
tévedések nem ritkák. Lucas Francziaországból csupán az 1826-ki félévbl
mellyekben ugyanazon vádlottat egy jury halálra itélé,
hat esetet idéz
másik pedig , mellyhez a' legfbb semmisít törvényszék által csupán
formahiány miatt utasittatott ártatlannak nyilvánitá holott ama hiányzó
;

;

—

,

;

formaság megtartása melleit kivégeztetett volna. Ducpétiaux Belgiumból
14 példát számlál el. O'Connel 1840-ben a'martiusi parliament ülésben 4
személyt mond halálra Ítélteknek, kik utóbb ártatlanoknak találtattak.
Szemere a' halálbüntetésrl irt 1841-iki
'S hogy egyebeket mellzzünk
koszorúzott pályamvében, mellyet e' czikkben fonalul vevénk, Magyarországot illetleg a' beregmegyei levéltárból idéz egy esetet, hol 3 tanú
bizonyita a' csetfalvai csapláros ellen, ki egy csipkés tót legény meggyilannyival inkább, mert a' bnjelek az állítólagos
kolásával vádoltatok

—

:

:

,

gyilkolt árui,

's

mellette véres kés és sok vér

amannak pinczéjében

talál-

törvényszék halált monda reá, a' midn ártatlansága
azon egyszer okból mivel a' megszökött tót
's pedig
találtatott
fel. Ezúttal az ártatlanul vádlott életét
Zemplénben
legény
csupán a' per hosszú folyama menté meg, azonban vagyonát az elpusztultnak, 's eszét a' tébolyodottnak vissza nem adhatá. 'S ez csak egy eset
a' sok közöl, mellyeket a' titok fátyola fed. Ha egyéb ok nem volna is a'
halálbüntetés ellen az maga, hogy helyrehozhatlan elegend lenne annak

's már
tattak
kivilágosodott,
;

a'

,

:

eltörlésére.

Nem

mellzhetjük el e' helyen legalább névszerint megemlíteni azon
elmélkedésök tárgyává a' halálbüntetést választván, az emberiség figyelmét e' fontos tárgy iránt felkölték. Ez azonban nem történt
elbb miiit a' múlt század utolsó felében és igy a' tulajdonképi büntetöjogha talán két férfit kiveszünk Angliában, kik
literatura is ott kezddik
',már 1520 körül is próbálták az ész fáklyájával felvilágitani a' büntete' két férfi Th. Hitton és Th. More.
rendszer egyiptomi sötétségét
férfiakat, kik

,

—

—
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most lássuk évtizedenként elbb azok nevelt, kik a' lialálbüntetést jogazután azokét, kik azt jogosnak tartják.
1765 1775. Beccaria, Sonnenfels az els oszt.
Rousseau, Mugart
1775 85. Edén, V. Barkhausetiy
de Vouglans és Blackstene 2-ik oszt.
Sturm, Sermn, Marat, Valaze Glohig az els oszt. Michaelis, H. L. V.
B irkhausen, Rundé, Mably, Bernardi, J.l£i.F.Schall, Fiiangieri, A.Zaup1785 95. Turner, Caesar, Pastoret, Pinel, Phis:;r, Corrodi, Gmelin.
lipon de la Madeleine, Vasselin, Textor, Ben. Rush, Schulz az els oszt.
Mattéi, Gmelin, Soden, Puttmann, Th. Hippel és Schmalz a' 2-ik oszt.
1795 1805. Schaumann, Vezin, Bergk. Ugyanezen idszakba tartozik
négy nevezetes gondolkodó f a' haszontheoria emberei közöl u. m.
Bentham és Bratford ; el vök nem czélszerü, és igy nem jogszer. Másfell Fichte és Abicht, elvök nem jogszer, néha szükséges. A' jogszerséget védik L. 11. Jacob Heidenreich Kleinschrod, E. F. Klein, Kant,
Stephani. — 1805—15. Clarkson 1-s, Feuerbach 2-ik oszt.
1815 25.
Carnot Sellon, Dubosch mind ellenei a' halálbüntetésnek.
1825 35.
Wins, Schierlitz, Stronibeck Lucas Diicpétiaux, Carmignani, Eschen"
tnayer, Samhaber, Felsecker, Grohmann, Vidor Hugó, Nodier, RoumieUy
Worgthson 1-s oszt. Colinez, Assex, Siicela, Schmalz, Camperio, Gro~
goríj
Urtis a' 2-ik oszt. Végre
1835-tl a' legújabb idkig
Pellks,
*S

és czélszerütlennek
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Lamarline, Williams, Holst, Zöpfl az 1-s oszt. Sporschil, Reidel, Mittermayer
Preuscken
Rotteck és Messerschmidt a' 2-ik osztálybeliekhez
;

,

,

tartoznak.
Halálbünfetés Magyarországban. A'

magyar törvények nem mondának
ugyan épen ollyan srn halált a' nemzet történetének semmi szakában mint p. az angol törvények mindazáltal igaza van Szemerének
midn törvénykönyvünket egy nagy fegyvertárhoz hasonlitja,
hol
ha rozsdásan 's elavultán is tömérdek fegyver van sok közte a'
:

,

,

haszonvehetetlen

,

tettetni rendeltetik

de sok belle

még kaphat

élt.

— így

;

p. halállal

bn-

Tolvaj. Sz. István és sz. László törvényei szerint

a' 1.

ha csak 10 dénár értékt lop is. Ezenkívül Verb. P. 1. 1. 15 minden tolvaj
P. III. t. 34 a' lótolvaj akasztassék fel. 2. Rabló büntetése karó vagy
kerék. Verb. P. I. t. 15. 3. Gyújtogató. Kivégzés, st elevenen megégettetés is, legújabb
1723 11- 4. Rágalmazó (a' király ellen) S. Steph. L.
ír. c. 53. 5. Több feleség 1599
36. 1625 26. 6. Vérfertztetö legújabb
1723 11 továbbá paráznan Sz. László
és nk szeplsitje Ulászló
törvényei szerint. 7. Káromló (isten, keresztség, lélek, Mária 's a' szentek
ellen) legújabb, 1723 110. 8. Gyilkos (szú\e-, férj-, n-, testvér-, gyermek-,
atyafi- és minden szándékos gyilkos), legújabb
1723 11. 9. Gyilkosok
15. 11. Hütlenleguj.
befogadója. 1563 39. 10. Fölségsért leguj. 1715
a' htlenségrl elválasztva 's
1723 9. 12. Nagyobb hatalmaskodó
megkülönböztetve 1723 9 és 10. 13. Allevél-'s álpecsétkoholó (\m azzal
más élte ellen törekedik) 1723 11. 14. A' városi biró, 's hites polgárok,
ha a' nemes embert ok nélkül halálra juttatják. Verb. P. III. t. 20.
15. Ki ügyét a' római udvar elé viszi, az országbeli birák mellzésével
32. 17. Egyházi
1471 19. 16. Mén- és kanczalovak kivivje 1498
javadalom birtokosa, ha azt a' fölség, vagy a' vádjog birtokosának mell-#
zéöével mástól fosradná el 1495
31. 'stb.
;

:

:

:

:

:

—

;

:

:

:

:

:

—

:

:

:

:

:

:

Halálbüntetés.

159

Ezeken kivül számosak nálunk a' halált rendel alkalmi törvények p.
1507 2. az ellen, ki az igtatás vagy visszaigtatás után, a' nélkül, hogy
visszaüzéssel élt volna, a' javakat visszafoglalja
1514 14. 39. 47. a'
pórhadi cselekedetek ellen 1523 54. 1525 4. a' lutheránusok megégetését rendel, 's más hasonló törvények, 's mellyek II. Ulászló 's Il-dik
Lajos, de kivált I. Ferdinánd, Maximilián, Rudolf zavaros korában, a'
hadszerzés, várak rombolása, elfoglalt javak visszaadása, nemesi fölkelések,
adózások, táborból elszökések, katonai fenyités 'stb. tárgyában hozattak.
Büntet rendszerünkben általában a' legkeservesebb hiányok érezhetk.
Nem lévén büntettörvénykönyv a' bírótól függe megszabni a' büntetés
nemét 's mértékét st a' mi több nem volt meojhatározva eddigi mégr az
sem mi bün, es mi nem az ? Az eljaras nyilván nélküli,
a' börtönök,
egész a' legújabb idkig mindenütt javittatlan állapotban.
Ide járul
még két körülmény egyik hogy Magyarországban bizonyos körülmények
közt, béke idején, kivételes, hadiállapotba tétetik a' bnös a' statáriumnál
fogva és hogy 1848, eltt nem csak testületek, hanem egyes személyek
is birtak vérjoggal. És hogy ennyi hiányok, visszaélések mellett Magyarországban mégsem ontatott aránylag annyi vér, mint más népeknél
annak oka többfell keresend. Elször is a' nemzetben mutatkozott bizonyos kimélet, ugy szólván takarékossági ösztön a' vér iránt nem csoda
ott voltak a' csatamezk azt dicsségesen kiontani
miért fecsérelni
vérpadokra Továbbá épen azon szabad kezet, melly a' biró önkényének
hagyatott az Ítélésben, a' megyék, dicséretökre legyen mondva, a' büntetések nem keményitésére
hanem
kivévén a' statáriumot
azok
szeliditésére használták fel. 'S végre a' szokás e' hatalmas törvényhozó
eltörölt ez országban sok törvényeket, el sok eljárásra vonatkozí) dolgokat,
mint p. a' karót, kereket, bitót 'stb.
Nem kell egyébiránt gondolni,
mintha a' világszellem haladása, 's azon lendület, mellyet a' büntetjogtan
a' múlt század utolsó felében kapott, e' nemzetet érintetlenül hagyta, vagy
fogékonyság nélkül találta volna. Már az 1790-ki országgylésen, melly
az alkotmányos kérdéseken kivül, a' reform majdnem összes szálait kezébe
vévé egyik országos küldöttség épen a' törvénykezés börtönügy javítása,
's egy büntettörvénykönyv kidolgozása végett neveztetett ki. Azonban
egy hatalmas hóditó lángba boritá egész Európát, 's reformok helyett
fegyverfogás ln a' népek jelszava, 's a' hosszas háború alatt, és azután
midn évekig nem tartatott országgylés a' küldöttségi munkálatok
elavultak. Ugy hogy az 182y7-ki diétán uj bizottmányokat kellé kinevezni
az elbbi küldöttség munkálatainak átnézésére, 's a' szükséghez képesti
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módosítására.
Végre az lSS^/^Q-\á országgylés is küldött ki kebelébl egy választmányt a' büntet 's javitó rendszer kidolgozása végett, mellynck Majláth
György országbirája elnöklete alatt tagjai voltak a' frendi tábla részérl:
Lonomcs József csanádi püspök, széki gróf Teleki Józs cfkoroníiör,
továbbá b. Mednyánszky Alajos gr. Nádasdy Leopold Lánczy József,
Tihanyi Ferencz , 's gr. Károlyi György fispánok 's illetleg fispáni
helyettesek, mint szinte b. Jósika Sámuel, gr. Desseioffy Atirel, h. Vay
Miklós, gr. Apponyi György, gr. Zichy Ödön, b. Eötvös József és b. Kulmer
Ferencz ; az alsó tábla részérl Szerencsy István kir. személynök, Niczky
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Halálbüntetés.

János, Szgyényi László és Gyurcsányi Gábor kir. táblai tagok továbbá
Bezerédy Miklós veszprémi kanonok Dalmát-, Horvát- és Tótország
részérl Busán Hermán ; a' megyei követek közöl
Andrássy József,
Dubraviczky Simon, Luka Sándor, Olgyai Titusz, Deák Ferencz, Pázmándy Dénes gr. Pejacsemch János, Bezerédy István ; Palóczy László,
Zsedényi Eduárd, Pulszky Ferencz, Beöthy Lajos; Klauzál Gábor, Beöthy
Ödön, Hertelendy Miksa, b. Wenkheim Béla; 's mint helyettesek Szucsics
Károly, Justh József, Bertha Antal Ürményi József, Szentiványi Károly,
Pribék Antal, Zoltán János és Biró Imre megyei követek a' kir. városok
követeibl Pitrof János, Hader Pál, Vághy Ferencz, Fábry István, Lengyel Pál, Klobucharich Károly, 's mint helyettesek
Esze Gábor, és Kollárik István ; végre a' szabadkerületek részérl
Fogthüi János, 's a'
távollévkért Gönczy Sámuel.
Ezen országos választmány összeülvén,
érett megfontolás, és érdekes viták után az általa megállapított büntettörvényjavaslatból kitörlé a' halálosbtínietést, 's helyette a javitó-börtönrends-^ert fogadá el. Ezen munkálat az 184y4-ki országgylés elé terjesztetett
de a' frendi tábla vagy az annak háta mögött álló kormányférfiak
annak 2-dik részét, melly egyebek között az esküdtszékek behozataláról
szól, semmi áron nem akarák fölereszteni. így a' büntetrendszer Magyarországban tovább is régi rendezetlen állapotában maradt.
Ugyanazon
id tájban, midn a' törvényhozás uj büntettörvénykönyv 's büntetrendszer behozatalának eszméjével foglalkozók
a' magyar akadémia is
1839-ben tartott X-ik nagy gylésébl ugyan e' tárgyat tüze ki jutalomkérdésül. ,,Határoztassék meg a' büntetés értelme és czélja adassanak
el annak biztos elvei 's ezekhez alkalmazható nemei fejtessék meg,
találhat-e köztök helyet a' halálbüntetés
és melly esetekben, miképen,
és milly sikerrel gyakoroltatott ez a' régi és ujabb népeknél, különösen
hazánkban." Az akadémia XH-dik nagy gylésében 1841. sept. 4-ikén
a' jutalom Szemere Bertalan pályamüvének Ítéltetett oda, 's mellette Sár;
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váry Jakabé, mint másodrangú pályamunka kinyomtatásra méltónak
találtatott.

Hátra volna még más müveit országok példájára bemutatni hazánk
statistikáját. De mi illy statistikával nem birunk. Nem ismerjük
legújabb népösszeiratás eredményét, nem tudjuk jóformán mennyi
nép lakik az országban, évenkint hány
követtetik el ; 's a' fogházakban hány rab tartatik. E' szerint hazánkban a' halálbüntetés sükere iránt
a' tények mezejérl semmi bizonyost nem állithatni.
Az emiitett koszorúzott pályamunka szerzje közli ugyan az 1837-ik évrl az összes törvényhatósági fogházakban volt raboknak részletes kimutatását; de miután
egy évi lajstrom összehasonlítási alapul nem szolgálhat ; 's miután ezen
egy évi kimutatás is felette tökéletlennek 's hiányosnak bélyegeztetik
maga a' szerz által mi elégnek tartjuk e' helyen az egész kimutatá.<nak
összes eredményét f()ljegyezni. E' szerint tehát 18o7-ben az ország összes
fogházaiban a' rabok száma volt l-sö félév 15,045; 2-ik félév: 14,987.
E' számból egyszer gyilkos: 1,473; hittársgyilkos: 51 szülegyilkos 18;
gyermekgyilkos 139, vagyis összesen 1,681 gyilkos. Ezek közül halálra
Ítéltetett
273; per alatt volt 281 fölmentetett, vagy kisebb büntetést
kapott: 1,127; végre kivégeztetett 2. Ezen összeállitást szerz azonban

büntet
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következ fontoa észrevételekkel kiséri 1) Nem ismerjük sem a' kerületek
megyék népességét, sem az országét összesen. 2) A' rablajstromok nem
egyenlk; némellyikben megvan a' kezességen levk száma, másbaa nincs;
sok pusztán az elmarasztalt rabokat foglalja magában, és sokban nincsenek
:

's

az Ítélet alattiak, bár benn ülnek. A' statariumi eljárásról sehol nincs
emlékezet, 's a'vérjogu uradalmak lapjai gyakran hiányzanak. 3) Ritkából
világlik ki
hogy mi bnt mutat hány évnek bne, 's ama 15,045 raö
hihetleg legalább négy év öss::>»ge. Mert nálunk sok raboskodik két három
évig mieltt fólmentetnék nagyobb bnösök pöre öt év eltt ritkán jár
meg minden itélszéket 's történik elégszer, hogy némelly künnél, ügye
sokáig hevervén, 15 év múlva lakol már el is felejtett csinyáért. Ismerek
mond szerz — fenyit pereket, mellyek 1796, 1808, 1815 's 1822-ben
mai napig (1841.) bevégzetlenek. — 5-ször. A' fenkitett
kezddtek
's
15, 045-ben igen sok vádlott van, 's tudjuk nálunk a' nép minden lenge
gyanúra igen könnyen küldethetik tömlöczbe. De Francziaországban 's
Angliában vád-jury-k vannak, mellyek alaptalan gyanú miatt kevesbet
engednek rabul tartani. 6-szor Gyilkosaink száma 1681. összehasonlítva
els pillanatra ijeszt. De ha meggondoljuk, hogy
a' külföldi táblákkal
e' számban vannak azok is, kik évek óta lakolnak, azok is, kiknek pöre
évek óta foly tehát talán egy évtized gyilkosai is hogy nálunk egy egy
verekedésben emberölésért 10, 's több is mint gyilkos jelen meg a' rovatban; hogy külföldi rovatokban a' gyilkos név alatt egyedül csak szándékos
emberöl értetik, nálunk ellenben a' szándékos gyilkos, történetes öl'stb.
mind e' czlm alá jön, lia meggondoljuk mindezt a' nagy szám egy nagy
felleggé válik, mellyben kevés villám van. Mutatja az is, hogy 1,400- ból
1,127 mentetett fel vagy kapott kisebb büntetést és igy 100-ból 76, míg
p. Angliában a' jury minden lélekismeretessége mellett is 100-ból körülbell csak 50 Francziaországban pedig 1830. tájban csak 45. De 7-szer:
ama 273-ban mindaz benfoglaltatik, ki egy vagy több birósag által Ítélmikép az alsóbb birák halálitéletei közöl
tetett halálra tudjuk azonban
30 — 40-bl alig ersit meg egyet a' királyi és hétszemélyes tábla.
Egy ama lajstromból mégis világos — mond végül szerz — t. i.
Austriában
hogy mig más mi véltebb nemzeteknél évenkint 10 — 50
1824 — 1828-Ig 90, tehát évenként 22 ember múlt ki vérpadon, mi
1837-ben ugyanazon szabadságot 's békét birtuk két ember vére után.
'S lehetetlen, hogy olly nagy jó illy kevés vérbl támadjon 'stb.
Nem marad egyéb hátra, mint reményünket fejezni ki a.^ jövben. Oda
csapongnak gondolataink
oda fordulnak pillanataink. Hogyan ? tehát
szélvészbe szórtuk volna el a' magvakat
'S a' múlt évek vihara nyom
nélkül sodorta volna el egy Deák Ferencz nyomatékos 's egj Bezerédynek
ihletett meleg szavait
Nem, nem a' haladás egyetemleges Európában,
's egy jó mag sem veszett még ki az emberiség körébl, ha az egyszer
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E.

Halevy (Jakab Fromental)

franczia zenekölt, szül. 1799. Parisban,
Már 10 éves korában vétetett fel a'

hová szüli Szileziából vándorlottak.

conservatoriumba, hol Lamberttl nyere oktatást a' zenében. Egy év alatt
hogy hangszerznek szánták, 's a' jeles Bertán lett
annyira haladott
maga pedig Cherutanitója. 13 éves korában ugyanott segédtanító volt,
11
l'J k. hm. Tdr. IV. köt.
,
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Hall.

bini, az intézet els oktatójának felügyelése alá adatott. 1819. nyeré meg
„Herminia'' munkájával az els jutalmat, 's ez lehetségessé teve, bogy
az olasz zene megismerése végett.
két évet Olaszországban tölthessen
1821-ben visszatért Parisba, 's három müvet, u* m. a' „Czigánynöt'\
,,PygmaHont" 's egy rövid operettát nyújtott be, de mind a' három visszavettetett, mit barátjai ármánykodásnak tulajdonítanak Halevy ellen. Csak
1827-ben fogadta el a' feydeau szinház a' ,,Míwész'^ czimü operáját, melly
azonban csekély hatású volt. Hogy az 1829-ben adott „Clary" müve
tetszett, csak Malibran jeles eladásának köszönheti. A' következ idben
több apróbb müve jelent meg, mellyek által a' közvéleményt magának
megnyeré ugyan, de határozott befolyással mégsem dicsekheték. Herold
halála után, ennek ,, Lajos'' czimü operája bevégzése bízatott reá. E'
az elhaltnak neve alatt adatva, általános tetszéssel fogadtatott, mi
Halevy érdeme, mert szerzé legtöbb 's legjobb részeit.
Ez által báto,

m

—

nagyobb mbe fogott, 's 1835-ben csakugyan meg
is jelent a' ,,ZsidÓJiö", meily mindenütt barátokat szerze a' mvésznek.
Mvészetileg mélyebb a' ,,Guido és Ginevra vagy a' pesfis Florenzben"
czimü operája, melly Meyerbeer nevezetes befolyásával teremtetett. P>re
következett egy víg opera, ,,a' Villám'', továbbá ,,A' hirályné csatárai"
és az „Andorai völgy". H. legújabb müve „A' szélvész" mellynek szövegét
Seribe irá, Shakspeare ismeretes drámameséjébl készült. E' mü egyedül
a' londoni szinpad számára levén szerkesztve, itt fényesen fogadtatott,
mi annak is tulajdonitható, hogy Kalibán és Miranda fszerepek Lablache
és Sonntag által adattak. H. müvei franczia stylben levén szerkesztve
hatásteljes hangszereléssel bírnak
eredetiségök azonban csekély, melly
hiba Halevyban ugy mint más zenészekben is, tudományos készület által
sem pótoltathatik. A' „ Villám" czimü vig operája által bebizonyitá a'
vig és könny szakrai hivatását. II. mint tanitó is mködött hazájában.
182G-ban a' párisi conservatoriumban volt -a' harmónia tanítója, 1829-ben
a' nagy operánál volt énekigazgató, 1833. a' conservatoriumban a' compositio tanítója, 1836. az akadémia és az intézet tagja, 1840
1848-ban
az Orlcansi herczegn zeneigazgatója volt.
a.
Ifalirsch (Fridrik Lajos) német költ, szk 1802. Bécsben. Grün
Anastáz (gr. Auersperg), Hcrmansthal, Bauernfeld és Seidl barátaival
rítva,

csakhamar

uj

's

,

—

—

együtt adá ki az ,,Eichenblatter" czimü jeles folyóiratot. Hivatali kötelességek elválaszták a' barátokat. H. Olaszországban nyert állomást.

Nagyobb szépirodalmi müvei

,JJie Demetrier"
,, Petrarca"
(1823.)
szomorúját. (1825.); „Novellen" (1827.); „Der Morgeti auf Capri" drám.
költ. (1829)., azonkívül balladák, lyrai költemények 's dramaturgiai vázolatok. Sokat dolgozott egyes folyóiratokba is és nagy levelezést folytatott
a' kül- és belföld tudósaival. H. a' legszebb reményekre jogosított, azonban
1832. rögtön meghalt Milánóban. Balladái között vannak, mik az e'nemü
német költemények legjclesbjci közé számíttatnak. Fiatal koránál 's még
meg nem állapodott világnézeteinél fogva drámai kísérletei kevesebb
szerencsében részesültek.
Irodalmi hagyományát Seidl J. G. adta ki
Bér-sben 1840.
a.
ÍU\\\ (Anna Maria, szül. Ficlding) angol Írón, szül. AVexford grófságban 1805. körül, Londonban nül ment Hall S. C. Íróhoz, több folyó-
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Az irodalmi pályán 1829. lépett föl „The lights and
shadotüs of irish life'' ez. munkájával, mellyben az irfókli nép jeles jellemzését adá. Az ,, Edinburgh journal"-ban 1839. ugyanannak mintegy folytatását inditá meg. Késbbi regényei ,,Chronicles of a school-rom'^
(1831.); „The Buccaneer" {IS32.); „Outhiw'' {1SS3,); „Tales ofwomens
trials" ; „Uncle Horace^' németre is le vannak fordítva.
a.
Ilallcck (Fitz-Greene) északamerikai költ, szül. 1795. Guilfordban
Connecticut államban. A' kereskedési pályát választván, több évig könyvvezet 's a' legutóbbi években az Astor-ház
ügynöke volt New-Yorkban,
honnan híre az egész szövetségben elterjedt. Neve Amerikában igen
ismeretes 's a' társadalom minden osztályainál
különösen a' kevésbé
mivelteknél
kikre különös figyehnet fordit, igen kedveltetik. Dalainak
tárgya leginkább az öröm, a' társas élvek ; mik körül gyakran a' comicum
terére csapong. Egyes költeményei azonban, mint p. o. „Botzaris Márk'\
mély érzelmet 's költi emelkedettséget tanúsítnak. Kár, hogy a' költ,
a' tömeg kedveért, ezen magasabb regiókat elhagyá.
k.
Halni Fridrik (valódi nevén b. MUnch-Bellinghausen Eligius Ferencz
József) német költ, szül. 1800. Krakóban, hol atyja osztrák állami szolgálatban állott. Már 20 éves korában irt egy szom.játékot. Tanítója Enk
von der Burg (1. ezt) kitn befolyással volt költi tehetsége kifejlesztésére
ez birta reá, hogy „Griseldis'^ czimü szinmüvét Halm álnév alatt a'
bécsi udv. színháznak beadja. A' szinm ott 1835-ben rendkívüli tetszéssel
adatott. 1830. irá „Adept^' ez. iránytragoediáját, 1837. adá ki „Camoens'^
ez. fiatalkori müvét
1838. „Imehla Lainbertezzi" tört. románt, szomorújátékot 1840. „Ein mildes Urtheü" ez. szom.játékot. Mindezek azonban
kevés szerencsében részesültek. Ekkor külföldi remekmüvek átdolgozásával tn kísérletet, mik között leginkább tetszett Lope de Vega „Király és
parasz'l" -jíi, kevésbé a Shakespeare után dolgozott „Cynibeline", melly
1842. került szinre. Nagy sikernek örvendett nem csak Bécsben, hanem
Európa igen számos színpadain „Der Sohn der Wildniss" (Vadon fia) ez.
drámája, melly csaknem minden európai nyelvre lefordíttatott. „Sampione^^
czimü tört.szom.játéka kevés tetszést aratott. Színmüveinek általában
árnyoldala bizonyos beteges érzelgés és férfiatlan lágyság ; fényoldala
szép nyelv, 's komoly emelkedettség. 1845. óta H. a' cs. udv. könyvtár
els re. Legújabb müve „Gedichte'' (Stuttgart, 1850.), mellyben az
1848-ki forradalom lezugása után is fenmaradt szabadabb szellem, 's az
elbbinél több férfias er nyilatkozik. Müvei közül a' magyar közönség
eltt is sokáig adattak „Griseldis^^ és a' „Vadon fia'^.
p.
Halottházak. Köztapasztalás szerint olly sajátságos viszonynak és
kórálkpotoknak van az ember kitéve, mellyekben a' növényz, állati és
érzéki orgánumok alsóbb mködései megsznve jelennek meg mig a'
felsbb érzéki rendszer nagyobb részt még sértetlen és csak elfojtva van.
Azért ezen állapotban csak nyugvását vesszük észre a' küls életjeleknek;
tehát csak a' látszatos, nem pedig az igazi halált
Asphyxia
mellyrl
Schnackenberg (Über die Nothwendigkeit der Leichenhallen, Kassel 1836.)
igy szól „Hogy a' halottnál az életer a' test minden részeiben rögtön
egyszerre enyészszék el 's általános halál következzék be, ez sem nem
hihet, sem a' tapasztalás által nem bizonvittatlk, st inkább igen való11 ^
irat özerkesztjéiiez.
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szinü, hogy sokan haláluk után egy ideig érzéki benyomásokra még fogékonyak meddig tartson a' szellemi erk mködése, az egyáltalában nem
határozható meg; hogy illyen valószínség mellett, a' még érez halottak,
a' körülállók és hátramaradottak lármás nyilatkozatai által gyakran és
Ezért már a' régi
különféleképen kínoztatnak, könnyen gondolható."
idkben a' holttestet elször is tiszta vizzel mosták és bebalzsamozták.
Már a' rómaiaknál találunk ezen munkára különösen megbízott embereket
poUinctores - kik a' holtat ismételve mosták, minthogy már akkor is
tudták, hogy a' tetszhalott mosás és a' dörzsölés ismételt ingere által
életre hozható. Ezért mondja Plinius
,,Hanc esse causam, ut mortui et
et per intervalla conclamentur, ([uod sólet plerumque
calida abluantur
vitális spiritus exclusus putari, et homines fallere". Ha már minden közönséges halotti esetnél a' vigyázat, emberiség és okosság a' halottali gondos
bánást parancsolja, mennyivel inkább kell erre dühöng járvány esetében
figyelni, nehogy tetszhalottak takaríttassanak el. Annyival inkább kell
pedig erre gonddal lenni, mivel a' tapasztalás és a' hozzáértk egyhangú
;

—

—

:

,

Ítélete szerint, az igazi halál legbiztosabb és csalhatlanabb jele

egyedül
a holttest rothadása, mclly azonban sok esetben épen nem szokott tüstént
bekövetkezni. Azért ez esetben, az élet és halál kérdésében csak az id
Nem szándékunk itt a' különböz népek különszerü
az egyedüli biró.
szokásait, 's a' halottakkali bánásmódjait, a' tetszholtak fölelevenitésére
használni szokott eszközeiket eladni, sem a' tetszholtak eltemetésérl
szóló számtalan borzasztó történeteket ismételni. Csupán azt akarjuk
eladni, mi történt eddigelé e' tekintetben az Osztrák-birodalomban,
névszerint hazánkban. Egy 17 71-ki rendeletnél fogva meghagyatik minden
osztrák tartománynak a' halotti kamarák felállítása 179G. sept. 10-kén
azoknak minsége iratik le a' hatóságok számára 1820. aug. 5-kén ezen
1827. a' halotti
rendelet Magyarországra és részeire is kiterjesztetik
vizsgálatról szóló helytartósági intézmény hirdettetik ki. JMindezen intézkedések, a' mellett, hogy ki nem elégitk , még igen hiányosan teljesíttettek is. A' halotti vizsgálat felette fontos ügye egészen eltéveszti magas
czélját. A' vidéken, használható egyének hiánya miatt, halott vizsgálat
gyakran nem is létezik, 's a' városokban többnyire üres formalitásnak
tekintetvén, nem ritkán avatlanoktól csak felületesen hajtatik végre. Pedig
a' tetszhalálnak az igazi haláltóli megkülönböztetésére sokszor a' legtaA'
pasztaltabb orvos ismeretei és lelkiismeretessége sem elegendk.
halottak eltemetése fontos tárgya az orvosi rendrségnek 's a' tetszholtak
lehet eltemetésének megakadályozása az állam feladata, melly az egészségAnnak megítélésére,
ügy rendezésénél nem kerülendi ki a' figyelmet.
váljon a' halál valódilag vagy csak látszólag állott-e be, váljon az emberi
egyedüli
test állati és vegytani feloszlása bizonyosan bekövetkezett-e
eszköz volna hazánkban is a' halotti-házak felállítása, mint mink a' külföldön 's a' monarchia egyes részeiben eddig sikerdúsaknak mutatkoztak.
Ez által eleje vétetnék ama természetes borzadásnak és félelemnek, mellyel
sokan a' halottak iránt viseltetnek, 's melly gyakran a' legveszélyesb
fokra nevekedhetik. A' szokatlan benyomás, mit a' merev, hideg holttetem
okoz, annak kisebb nagyobb mértékben kellemetlen kigzölgése által
elidézett undor kártékony hatású lehet még rokonok 's egymást szeretk
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holttetemek kiteritése olly lakokban,

szül és betegágyas nk, vagy más hasonló rendkivüli érzékenységben szenved személyek tartózkodnak. Hát még midn veszélyes és
ragadó nyavalyában múlt ki a' beteg, 's a' szk lakban egész család van
kórágyakhoz bilincselve,
nem parancsolja-e itt az eszély és emberiség,
hogy a' légkör a' halott ártalmas kigzölgéseitl megóvassék ? Végre a'
halottházak felállítása által meg lehetne szüntetni a' hazánk legtöbb
részeiben még ma is divatozó halotti torokat is, mellyek által már nem egy
hol terhes,

—

—

ragadó nyavalyának csirája terjesztetett el.
Ennélfogva a' czélszerüen
rendezett halottházak azon szent menhelyei volnának az emberi nemnek,
hol a' kimiiltak, a' szeretetteljes
gondos ápolásnak csendes oltalma alatt
tartatnának, hogy bennök vagy az élet alvó szikrája fölelevenittessék, vagy
ha ez nem sikerülne, onnan a' föld anyakeblének adassanak által. k.
hol
Ifaltau<9 (Károly Ferdinánd) német iró, szül. 1811. Thuringában
apja tanitó volt. 1832. meglátogatá a' lipcsei egyetemet, a' hol a' theologiai
tanulmányokkal felhagyván,
a' történet és literaturára adá magát.
Bölcsészet tudorává levén, 1835. segédoktatói állomást nyert, a' történeti
és nyelvészeti tudományok tanszékében. ,,Theuerdank'^ munkájáért az
Theuerdank (ISoG.);
austriai császártól arany érdemjelt kapott. Munkái
Liederhuch der Klára Hatzlerin (1840.); Zwei Handhíicher der Geschichte
für Gymnasien (1839 und 1843.); Album dentscher Srhriflsteller (1S4:0.)
Gedichte Ql. termehrte und cielfach umgeanderte Au/Iage. Leipzig 1845.);
Geschichte der punischen Kriege (Leipzig, 1846). H. lelkiismeretes szorgalma,
felfogása 's a' történeti események ügyes tapintattali feldolgozása és eladása, valamint különösen nyelv és formatökélybiró költemé,

—

,

—

:

h

—

a.
méltó nevet vivott ki.
(János) szatmári püspök 's 1848-ban M.ország prímása született
Heves megyében Gyöngyösön 1780-ban. Már alsó iskoláiban, mellyeket
születéshelyén végzett, kitn szorgalmat tanúsítván, az egyházi pályára
mind saját akarata, mind szülei kívánata. Azt az egri paphatározták
növeldében kezdette el, hol tanulmányi eljárónak neveztetett ki.
Ugyanott a' Foglár-féle tan- 's nevel-intézet igazgatója lett. Mint illyen
egri kanonoknak neveztetett ki, és egyszersmind a' papnövelde elnökének.
E' téren példás buzgalmat, valamint az egyházi pályára szánt növendékek
lelkületének és tehetségeinek kifej tésében's vezetésében kitn ügyességet
nyilvánított. Az igazgatása alatti növeldébl sok kitn egyházi férfiak
jöttek ki
kitnk mind az egyháziakat legjobban jellemezhet jó cselekvés
mind a' tudományok mezején.
Erdemei folytán 1828-ban
szatmári püspöknek neveztetett ki. Mint illyen folytatta teljes elvonultságban szerény de jó tettekben dús életét egészen 1848-íg. Közhasznú
tettei közül nem lehet elhallgatni a' következket.
Midn a' szatmári
püspökséget elfogadta és székhelyére jött, legelször is a' szegényekre
forditá figyelmét. Az utczai koldulást megszüntette
's a' szegények számára alapítványt tett és egyletet állított azok hetenkénti fizetésére.
Építtetett és ellátott egy kórházat, mellyben minden valláskülönbség nélkül
ápoltatnak a' betegek.
Az irgalmas barátok zárdáját ujolag felépíttette,
pénzzel és fekv vagyonnal látván azt el.
Volt Szatmáron 12 szegény
sorsú íQu nevelésére és taníttatására alapítvány. Ezt Hám 40— 50-re sza-

nyei
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—

roppant épülettel örökítette.
A' beteg nük ápolására és
zárdát alapított, mellybe nemesek és katonák
leányok nevelésére irgalmas
leányai vétetnek fel neveltetés végett. Számuk évenkint 160-ig terjed.
Ezeken kívül vannak más érdekes építményei is. Hlyének a' római ízlés
székesegyház püspöki lak a' mennyiben általa végeztetett be tökéletes
a' temetben egy kúpos kápolna
egy két tornyú gót ízlés
épitettése
egyház
és más több egyházak 's paplakok, mellyeket megyéjében,
különösen az általa állított uj lelkészségek helyén, részint építtetett, részint

porítottá, és

n

:

—

—

,

;

kijavíttatott.

;

Különösen megcmlítendk

gót ízlés templom.

Több

nagy-szllsi és a' beregszászi
számos helyeken elemi
míg máshol a' létez tanodákban
a'

uj lelkészségeken kívül

és falusi iskolákat építtetett és alapított

;

tanítókat jobb fizetéssel látta el. Minden általa állított lelkészség helyén,
hol hiányzott, tanodát is alapított. A' néptanításra nézve, az elsoroltakon
kívül még az által is nagy érdemet szerzett magának ez egyházfönök,

a'

egy mester-képezdét is alapított. Ebben a' jövend falusi tanítók
ki. Az eladandó tanulmányok fkép a' zene és a' reál tanok.
Ezen képezdében a' tanulók 's leend falusi tanítók ingyen láttatnak el
mind lakással, mind élelmezéssel.
Legújabban a' nyomorral 's ínséggel
küzd emberiség irányában azáltal tanúsítja meleg érzelmét 's részvétét,
miszerint a' szülktl elhagyatott 's megfosztott gyermekeket
hasznos
polgárokká nevelteti
követve az emberi szeretet szent törvényeit.
Erdemei méltánylást a' fensbb helyeken is találtak. így megjutalmaztatott

jniszerint

képeztetnek

—

,

—

;

—

bens

titkos tanácsosi czímmcl. Kineveztetett sz. jóbi apátnak.
1848.
Eötvös cultusmínister ellenjegyzése mellett Ferdinánd magyar király
által Magyarország prímásának neveztetett ki. — Egyik tagja volt azon
nevezetes 100 tagú küldöttségnek, melly Pestrl az országgylés által
Bécsbe Ferdinánd császárhoz küldetett. — A' dolo-ok szomorú lordultával Bécsbe ment, 's a' prímásságról leköszönt. Ezután ismét elfoglalá
szatmári püspöki székhelyét, végnapjait az evangyéliom szerint a' jótékonyságnak és nevelési reformoknak szentelvén.
Sz. I.
llainbur;;^. A' német szabad (hanza) városok legfontosbika 's Németország els keresked városa. Fekszik az Élbe mellett, 18 mfldnyire ennek
az északi tengerbe ömlésétl 's az Alster mellett. Ezen folyók a' város
területén számos nagyobb medenczét, kikött, 's ágat képeznek, mik
számos csatorna (Fleet) által vannak összekötve, a' város minden irányában. A' város részei Altstadt, Neustadt, 's Sz. György és Sz. Pál külvárosok. A' régi ersitvények helyén 1819. óta fasorok, sétányok vannak,
azonban a' kapuk megmaradtak. A' nyilvános helyek között legkitnbb
az Adolftér, a' város közepén, az 1841-beu megnyílt uj börzeci)ülettel.
Az 1842-iki nagy tzvész után H. igen sokat nyert, miutáu az uj építés
által temérdek szk és görbe utcza szntetett meg. H.-nak 5 protest. f és
2 mellékegyháza van azonkívül egy német 's egy franczia reform., egy
angl., egy katli.,'s egy zsidó temploma és 7 zsiuagógája. Legszebb temploma
a' prot. Mihálytemplom egy 450' magas toronynyal. Lakosaínak száma
Á' tudományos, mvészeti és közhasznú intézetek száma
148,754.
tetemei. Ide tartozik a' mvészetet és mesterségeket elmozdító egyesület, 40,000 kötetbl álló könyvtárral a' mathcmatikai ismereteket terjeszt
az iskolai tártárs. ; a' hazai iskola és nevelésügy barátainak egyesülete

b.
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(1825. óta); a' terméözettudományi társ. (1837.); a' történelmi társ.
(1839,); a' zenészeti akadémia; a' dalárda (1839.); a' kertészeti 's virágegylet (1836.) 's az evang. térit egylet (1822). A' számos magángyjteményeket mellzve, a' városi könyvtárt emiitjük, melly 150,000 kötettel
SLilat

's

50-00 kézirattal

museuma,

a' Comercium könyvtára 30,000 köt., Rding
panorámák cabinetje, számos szinházai 'stb. Külö-

bir

az opticai

,

nösen gazdag e' város jótékony intézetek- 's alapítványokban, mikre
évenként nagy gond íbrdittatik, illyenek az árvák, szegények, utazók,
betegek, szülk, megesett leányok, bénák, siketek, vakok, rokkantok
házai, továbbá hitelpénztár, nyugdíjintézet, ellegez, 's takarékpénztárak;
szolgálók, fegyenczek
életbiztosító intézet, mértékletességi egyesület
segélésére. Az izraeliták különösen Heine Salamon alapitványai (1837
41.)
által részesülnek sok jótékonyságban. Azonkívül van számos flirdintézete,
uszodája 'stb.
A' lakosok f élelmi módja a' kereakedés, melly részint
váltóüzlet, részint saját, részint végre bizományi. Segédeszközei az 1619.
alapított bank (\. Bankügy), a' börze (1. alább) 's más intézetek. Az utóbbi
években középszámmal mintegy 5000 hajó jelent meg Hamburg mellett
a' város saját hajóinak száma 200. Rendes gzhajózás köti össze Kuxhafen,
Hull, Amsterdam, London, Havre 's egyéb városokkal. 1846. óta vasút
visz Berlinbe. Azóta több telegraphi vonal is készült. Gyármüvezete
aránylag csekély; nagy obbszerü csupán czukor, szivaros dohánygyártása ;
említést érdemel pálinka és serfzése is. Nevezetes kereskedési czikkek
a' hamburgi füstölthus
(Kereskedésérl lásd bvebben
és kidtollak
Hanzaszöoetség).
A' hamburgi polgárjog 2 osztályra oszlik a' nagyobb
polg.jog, melly igen sokba kerül 's mellyel mindenkinek birnia kell, ki
átmeneti kereskedést zni 's a' bankban foliummal birni akar 's a' kisebb
mild. 's a' várost ide
polg.jog.
Hamburg összes területe mintegy 7
számítva 188,000 lakossal bir. Állományát a' város közelében íekv szigetek és faluk teszik.
A' hamburgi alkotmány mérsékelt demokratia.
Az állam <élén a' senatus áll, 4 polgármesterrel 's 24 tanácsnokkal. Azonkívül 4 syndicus
1 protonotarius, 1 levéltárnok 's 1 titkár, kik azonban
csak tanácsadó szavazattal bírnak. A' végrehajtó hatalmat a' senatus
gyakorolja. A' polgárok egy külön bizottmánya kezeli a' pénzügyet az
igazságügyet több törvényszékek. Jövedelme 5,827,000 mark adóssága
36y4 millió mark, mellybe az 1842-i tzvész után fölvett 32 mill. nincs
A' német
betudva
miután ez más törlesztési alappal (telekadó) bir.
szövetségi tanácsban H. a' többi szabad várossal együtt 1 közös, 's a'
plenumban 1 külön szavazattal bir. A' n. szövetségi sereghez 1,298 embert
állit
azonkívül a' város rségére még 1,050 emberbl álló zászlóaljat,
50
2 tüzér 's 1 lovasszázadot tart. Egyébiránt minden fegyverfogható, 22
éves polgár, polgárrségi szolgálatra van kötelezve, melly 1000 emberbl,
azaz felette jól rendezett 8 gyalog, 1 vadász zászlóaljból, 1 lovas 's 2 tüzér
századból áll.
Ujabb történetének f pontjai Az 1830-i júliusi forradalom
után Hamburg is forradalmi vonaglásokban szenvedett, mik azonban
nagyobbszerü eredményeket nem szülének mindössze is egy közönséges
krawall támadott, mellyben néhány ablak 's lámpa töretett be. Ennél
nagyobb vészt okozott az 1831-ben dühöngött cholera, melly 15 hét alatt
500 áldozatot sodrott el. A legnagyobb szerencsétlenség azonban 11 évvel
:
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késbb

midn

1842. május 5

— 8-án

város egy tetemes része tüz
hozák az akkori hírlapok.
Az elhamvadt házak, áruk és portékák összes kára többre ment 40,000,000
marknál. Az elpusztult házak száma 1,749 volt, melly alkalommal 19,995
személy lett hajléktalanná 's 100 lett a' lángok martalékává. A' roppant
mennyiségben felhalmozott éghet anyagokból állott áruk égése okozá,
miszerint az erre kapott lángok többé fékezhetk nem valának. A' nyomor
nagy volt pillanatnyira H.-ban , azonban dúsan megvigasztaltatának a'
szenvedk azon bséges adakozások által mik a' közel's legtávolabb vidékekbl küldettek számukra 's mik 2y2 millió tallérnál többre rúgtak.
Hozzájárult egy 34 milliónyi statuskölcsön 's igy sikerült a' pillanatnyi
ínséget enyhíteni 's az újra építés munkájához hozzálátni. Azujraszületés
nagy müvét az 1848 -ki általános német fölkelésben buzgó részt vett
hamburgi szabad államban egy uj szabadabb alkotmány volt megalapítandó, melly azonban a' többi bukott remények sorsában részesült. Csekély módosításokkal visszatértek a' régi állapotok. 1850-ben a' schleswígholsteíni bonyodalmak kiigazításával öszhangzólag, Hamburgot is német
szövetségi, névszerínt osztrák sereg szállotta meg, melly hogy nem a'
legkedvezbb fogadtatásban részesült, bizonyítja a' következ legújabb
esemény.
H. városnak különösen sz. Pál nev külvárosában a' júliusi
forradalom óta ugyan számos népzavar tnt fel, de egyik sem vala olly
véres 's olly sajátos jellem, mint az, melly 1851. jun. 8 és 9-én (pünkösd
napjain) az ottani rsereget képez osztrák katonaság és a' hamburgi nép
egy része között történt, jóllehet épen forradalmi színezettel nem bírt is.
Félreértések 's mind a' két párt ingerült hangulata szolgáltattak okot a'
véres összekoczczanáshoz. A' katonák és polgárok között kitört egyszer
szóváltás verekedéssé változott 's a' katonák részérl nagyobb csapatoknak
a' polgáriak elleni küldetését vonta maga után. Egy részrl kövek, asztal
és széklábakra, más részrl szuronyra's golyóra került a' dolog. 5 személy
halva maradt, 20-nál több megsebesült. Késbb ágyuk hozattak, az rjáratok megkettztettek 's a' nép féken maradt. A' senatus és az osztrák
kormány között az ügy békésen kíegyenlíttetett.
p.
Ilaiiibiirgí börze-csarnok. Egyike a' németországi kereskedelem
legnagyobbszerü intézeteinek. A' régi börze-éj^let, szk területénél fogva
csak igen egyszer igényeknek felelt meg hiányzott egy olly hely, melly
magában foglalta volna a' kereskednek szükséges minden segédszereket,
's elég tágas lett volna a' börzeidn kívül is magában
egyesíteni a' kereskedséget. Hosztrup G. C. D. tevékenységének érdeme a' mostani uj
börzecsarnok. A' kereskedk
üzleteik szerint vannak itt felosztva, 's
minden nagyobb kereskedház egy határozott helyen képviseltetik az
illet fnök által. 1805. jelent meg Hosztrup folyóirata
,, Hamburger
Börzen-Halle", melly jelenleg külalakjára nézve Németország legnagyobb
hírlapjainak egyike. Minden fontosabb politikai és kereskedi hírek itt
közöltetnek legelébb a' föld minden vidékeirl. Könyvtára a' legteljesebb,
mellyhez a' legjelesebb föld- és tengertérképek vannak csatolva, mik
naponként szaporíttatnak. Az olvasó-intézetben a' hírlapok száma tetemes
1848. volt 22 franczia, 6 belga, 8 hollandi, 37 angol, 32 amerikai, 11 dán
7 svéd, 4 orosz, 59 német hírlap, 25 irodalmi- és havi-irat, 19 hamburgi
érte,

által elpusztult.

Ezen roppant égés

leírását

a'

bven

—

—

;
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48 hajó-jegyzék ugyanannyi külön kiköttl. Minden tengeren tnli
fontosabb világpiaczokról levelezések.
Azonkivül megszereztetek
minden jelesebb német, angol és franczia könyv- és röpirat. 1841-ben a'
kereskedi testület megegyezésével a' börzecsarnok ezen uj épület els
emeletébe tétetett át, hol máig is létezik. A' régi lokalitásokat az 1842.
tzvész elpusztitá. A^ kereskedi testület szerzdést kötött Hosztrup
mellynek lefolytával valószinüleg maga veendi át
úrral hosszabb idre
ezen nagyszer intézetet, mit tulaj donképen neki is kellett volna alapilap

;

—

és

,

tania.

—

k.

Hamburgi tengerészet

/. Német tengerészet ; Hanza-szövetség.
Ifaiuiltou (James), az utána elnevezett nyelvtanulási módszer feltalálója, szül. 1775. körül Londonban. 1798. Hamburgban telepedett le, hol
a' kivándorlott franczia tábornok d'Angeli vezetése alatt, sajátságos módszer szerint tanulá meg a' német nyelvet. 1815. Eszakamerikába költözött,
kifejtett módszere szerint a' franczia nyelvben adott
's ott bvebben
oktatást.
E' módszer lényege abból áll, miszerint a'tanitvány az idegen
nyelv megtanulására, a' nyelvtani szabályok megelz ismerete nélkül
vezettetik. Annálfogva elször is forditani kezd, és pedig ugy, hogy az
idegen szó nyelvtani formája az anyanyelv hason jelentés szava által
hiven utánoztatik, a' nélkül, hogy e' mellett az anyanyelv szerkezeti, csinossági és értelmességi kellékei figyelembe vétetnének, mert H. szerint
az idegen szólásmód szigorúan szószerinti átforditása vezet alapossághoz.

—

Innen azután fokonként tovább halad a' tanitvány, azonban szkség,
hogy az elbbi leczkét tökéletesen megértette 's emlékezetébe véste légyen
csak ekkor kezdetik meg a' következ, mindannyiszor újra ismételvén az
;

elbbenit. Hogy ezen ismétlés megkönnyittessék, az olvasmányi darab
szövege a' szószerinti sorközi (interlinear) forditással kezébe adatik a'
tanitványnak. Ha ez annyira ment, hogy szófzni (construálni) 's önsegélyével egy keveset olvasni képes, annyit olvas, a' mennyit tud, hogy
szóismeretet nyerjen. És csupán, ha ezt elérte, szabad a' nyelvtan tanulmányát megkezdenie, mire azután hasonló modorban fordit anyanyelvébl
idegenre. H. módszere nagy figyelmet gerjesztett és sok pártolót talált
Amerikában különösen Newyorkban Francziaországban Angliában 's
Németországban, de nagy ellenmondásokat is okozott, különösen a' t^zigoru
nyelvészek részérl, kik, nem minden alap nélkül, a' nyelvtan tulajdonképeni tanulmányát látták az által lényegesen háttérbe szorítva. Nem
tagadhatni azonban, hogy e' módszer az idegen nyelvek gj'ors és alapos
megtanulására nézve nagy elnyökkel bir. Egyébiránt az épen nem uj,
mert a' zsidók már századok óta e' modorban kezelék a' héber nyelv
tanitását 's már 200 évvel ezeltt voltak latin tankönyvek sorközi fordításokkal (1. Chv. Schwarz Kurze Kritik der Hamilton'schen Sprachmethode. Stuttg. 1837.)
a.
Haiiiuiei'-Piirgstall (József, báró) az ujabbkor legkitnbb orientalistáinak egyike, szül. 1774. Grátzben. A' nyelvészet iránti elszeretete
már korán nyilatkozott. 1788. az akkortájban alapított keleti akadémiába
jött Bécsbe. !796. b. Jenisch tudós orientalista közbenjárására állami
hivatalba jutott. 1799. volt els ízben Konstantinápolyban
1800. a' cs.
kir. internutitius által Egyiptomba küldetett, hol a' cs. könytár számára

b

,

,

—

,

:

;
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több ritkaságot szerzett meg; majd mint tolmács és titkár a' Menou elleni
hadjáratban vön részt
1801. Máltán és Gibraltáron által Londonba,
1802. Bécsbe, 's innen ismét Konstantinápolyba utazott. 1806. consularis
ügynök volt Moldvában 's 1807. Bécsben a' külügynél volt alkalmazva,
1811. val. tanácsos a' cs.k. állami kanczelláriában 's udv. tolmács, 's 1817.
val. cs. udv. tanácsos lett. 1815. sok érdemet szerzett az 1809. a' francziák által Parisba elvitt cs. könyvtári kincsek és keleti kéziratok megmentése által. 1835. Hammer-Purgstall név alatt bárói rangra emeltetett,
néhány év múlva lemondott az állami szolgálatról 's azóta tudományos
elvonultságban élt jószágain Stájerországban. Számos európai souverainek
tisztelék meg rendjeleikkel 's több tud. akadémia és tudós társulat, valamint a' Calcuttái ázsiai társasság is megválaszták levelez 's tiszteletbeli
tagul. A' keleti irodalom körüli érdemei megbecsülhetlenek. Költi tehetsége, nyelvismerete, éles szeme 's ügyessége folytán fordításai valódi
mestermüvek (illyenek a' persa Hafiz 1813., az arab Montanebbi 1823.,
's a' török Baki 1825. fordításai).
Nagyszámú munkái között a' nevezetesbek
,,Encyclopaedische Uebersicht der Wissenschaften des Orients
(Lpz., 1804. 2 k.); Geschichte der schönen Redekiinste Persiefis (Wien,
1818.4); Topograplüsche Ansichten auf einer Reise in dieLevante (^iSil );
Konstanfinopel und der Bosporus ; Staatsverfassung des osmanischen
Reiches (1816.)
Geschichte des osmanischen Reiches (10 köt. Pesth,
1827-^34.); Codices arab., pers., turc, bihliothecae caes. (Wien, 1822.);
Geschichte der osmanischen Dichthunst (4k. Pesth, 1836
38.) Geschichte
der goldnen Horde in Kliptschak, d. h. der Mongolén in Russíand (Pesth,
1840.); Geschichte der Ilkhame d. h. der Mongolén in Persien"" (Darmst.
1843). A' keleti nyelvemlékek általa eszközölt kiadásainál hiányzik a'
szükséges nyelvészeti pontosság. Ide tartoznak Giil und Blilbul (Leipzig
und Pesth, 1834.); Die goldenen líalsbdjtder (Wien, 1835.) Uosenllor
des Geheimnisses (Pesth, 1834. 4); Der Falknerklee. Tle van azonkivül
'ó! ,,Memnons
Dreiklang-' czimü költemény, vagyis indiai pásztori,
persa dal- és török vígjáték. „Marc Aureí szemléldéseit^'' persa nyelvre
fordítván (Bécs, 1831.); ezért a' persa schachtól a' nap- és oroszlánrendet nyeré. O alapitá Kzewuski gróffal együtt a' „Fvjidgruben des Orients'' ez. tartalomdus folyóiratot. (6 köt. Wien, 1810—10). 1831-ben a'
magyar akadémia által is külf. levelez tagul választatott. A' legutóbbi
években, mint a' bécsi cs. akadémia tagja nagy munkásságot fejtett ki.
A' keleti irodalom minden ágában annyit dolgozott, miszerint numkái
egész könyvtárt képeznek. A' cs. akadémia értesitiben nagyszámú értekezései foglaltatnak ezen fiatal munkásságú agg tudósnak. Azonkivül a'
nyelvészet-történelmi osztály Emlékiratainak I. kötetében egy értekezés
áll a' persák, arabok és törökök pecsétéirl
a' 11. kötetben pedig egy az
arab irodalom történetét tárgyazó nagyobb munka befejezése található,
mellyben sokoldalú mködésének a' keleti irodalom körül mintegy zárkövét rakja be. Ezen munka két els kötete épen most van sajtó alatt.
Végre most késziti H. a' bécsi cs. akadémia költségén a' nagyhirü persa
;

:

:

;

—

;

:

;

—

;

—

történeti müvének kiadását 's német fordítását.
p.
(Vilmos, báró) osztrák lovassági tábornok, szül. 1785.
Hildesheimban Hanoverában. 1799. mint kadét a' hanoveri testörseregbe

történetíró
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's ez idtl fogva a' francziafoiTadalom háborúiban, majd Francziaország ellen, majd mellett, vett részt. 1813. már mint ezredes lépett át az
osztrák seregbe, 's a' következ években mint osztrák lovassági ezredes
a' francziák elleni hadjáratban mködött.
1823. vezérrnagygyá 's 1832.
altábornagygyá és nagy-váradi osztályparancsnokká neveztetett ki, 1833.
nyiigalmaztatott. De már 1837. ismét mint lembergi osztályparancsnokot
látjuk. 1842. az olaszországi Il-ik hadtest 's 1846-ban Galiczia katonai
parancsnoka lett. 'S ez utolsó helyen találták H.t az ujabb események.
Az 1846. lengyel zendülés elnyomására, f befolyással volt. 1848-ban
nov. l-jén szinte nyilt kitörésben mutatkozott Lembergben az uj eszmékhezi ragaszkodás. A' parancsnok és a' fölkelk között 12 óráig tartó
szó és izenetváltás nem szülhete egyezséget. Az els küldöttségtl azt
ki vánta H., hogy reggeli 7 óráig a' torlaszok megszüntessenek 's a' kiszállott
nemzetrség eloszoljék. Ezen kivánatnak nov. 2-kán reggeli 6 órakor
elégtétetett azonban 7 óra tájban a' katonák és lakosok között újra némi
puskatüzelés támadván a' torlaszok újra fölépittettek 's a' lövöldözés
újra megindult. Ekkor H. elbbi kivánataiboz még azt is csatlá, hogy az
akadémiai legio szinte, feloszoljék. Mi 10 óráig be nem következvén, a'
tábornok némi ijesztésül, néhány perczig ágyuztatá a' várost. Az ellenszegülés tovább is tartván
nehéz ágyukat vonatott el. Nem sokára
lángban állott az aula és környéke, 's a' szép lembergi városház, y^ 12
órakor alkudozásra kerül a' dolog; d. u. 2 óráig fegyvernyugvás köttetik,
's a' megadási föltételek
biztositásaul kezesek adatnak át, ugyanazon
perczben, mellyben a' bécsi posta Bécs bevételének hirét meghozá. ,,En
is készen vagyok", monda H.
Utczai csatára nem került a' sor csak az
ágyuk dolgozának. A' bekövetkezett magyar hadjárat alatt a' lengyel
határokon rködött H. Galicziát és Krakót ostromállapotba helyezve, a'
fegyvereket elszedeté, a' hírlapok, gyülekezések eltiltattak, statáriumot
hirdetett, 's fentartá a' csendet 's rendet. A' Magyarországba viv szorosokat szigorú rizet alá veté, 's általában szorgalmatosan ügyelt arra, hogy
a' Magyarországban
cs. k. seregek pótló csapatokat nyerjenek 's
hogy a' galicziai tartalékseregek rendezve 's begyakorolva legyenek.
k.
Erdemei nagyszámú kül és belföldi rendjelekkel lnek jutalmazva.
Ilaiiák János , az ájtatos iskolai rend tagja, 's m. akad. lev. tag,
honunkban a' természettudományok egyik buzgóbb müvelje, született
1812-iki nyárhó 25-kén Abaujmegye Kiskér helységében. Szk körülmények közt növekedvén, 1832-ben Privigyén a' piarista rendbe lépett,
's ez emiitett helyen, Breznóbányán és Váczon öt évet töltött, választott
helyzetének készületei 's gondjai közt a' természettudományokkal, mikre
egyébiránt már kora gyermekkorában bizonyított hajlama volt, ez idközben nem sokat foglalkozva. A' rend nyitrai házába jutván, itt, több lelkes
társával, az úgynevezett ,,zobori magyar egyesületet" alakította, 's e' kis
társulatnak titoknoka 's lelke volt. Megismerkedvén 's levelezésbe bocsátkozván jelesebb természettudósainkkal, már ekkor sokat tanult kedvencz
szakában. Valódi természetbúvárrá azonban a' regényes Máramaros avatta
föl, hol a' rend szigeti-házában tanított, 's Lugossy József reform, professorral 's akad. taggal holtig tartó barátságot kötött. Tanítványai 's baráti
buzgón követék kirándulásaiban a' mármarosi bérezek közt, 's négy évi
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fáradozásainak hecseö gyümölcse Ion természettani, fleg növény, hüll- 's
rovarokban dús gyjteménye. Mármaros megyét természetrajzi tekintetben
kimeritleo- leirta, 's e' munkája hátramaradt kéziratainak egyik becsesbike. Itt irá továbbá jeles tanmunkáját ,,a természetrajz elemeit",
melly második javitott 's bvített kiadásban fametszvényekkel ellátva
jelent meg. Az Athenaeumba jeles kritikai czikkeket szolgáltatott szakjából.
1844-ben Már marosból Váczba tétetett át, 1845-ben pedig a' pesti
gymnasiumba, saját forró kívánságára hogy az irodalmi pályán sikeresebben haladhasson. Itt, iskolai rendes eladásai mellett magánórákat is
adott a' természetrajzból, 's több bel- és külföldi tudóssal jött ismeretségbe,
gyjteményeit pedig rendezte, 's tetemesen gazdagította. Mint pesti tanár
1846-ban a' magyar orvosok 's természetvizsgálók kassa-eperjesi gylésében vett részt 's ennek történetét irta 1847 ben pedig Sopronban,
mint az állattani szakosztály jegyzje mködött. A' magyar akadémia
1848-ban pedig a'
1847-ben a' stettini
tagjává
1846-ban választá
A'
regensburgi természettani egyletektl tiszteltetett meg oklevéllel.
boldocr, vidám természettudóst is elsodorta a' forradalom kereke. A'
vallás- és közoktatási magyar minister 1848. júniusán a' magyar kir.
könyvtárri segédnek. Az év nagy
egyetemi könyvtárhoz nevezte
lelke sugallata szerint,
eszméi fejtegetésében 's életbe léptetésében
részt venni kívánván ,, Szózat az egyházi reform ügy éhen'' czim röpiramellyet Szerincspataki János álnév alatt adott ki erteljesen
tában
vitatá meg a' papi ntlenség kérdését, 's a' csak szertartási esetekre szo,
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rítandó egyházi öltönyök helyett a' nemzeti viselet fölvételét sürgcté.
Ezenfelül a' szaktanitás 's általában a' tanodái reform ügyében apostolgymnasium átalakítására meghívott választmány
kodott, 's a' budai
tagja 's jegyzje lett. lUy fellépései által sok ellenséget szerezvén magának,
a' csász. seregek bevonulta után eltiltatott az ifjúság nevelésétl, 's számzetett a' fvárosból. A' felkel magyar sergek 1849-iki diadalnyeréseig
rejtve tartózkodott a' fváros közelében ekkor visszaállíttatott hivatalába,
de július elején, a' koczka fordultával, ismét menekülni
's hatáskörébe
kényszerült. Egy ideig Perczel táborában volt élelmezési tiszt, hadnagyi
ranggal; végre sok bujdosás után egy Lúgos melletti oláh faluban, Hanga
János név alatt, mint nevel jelent meg Orbok Ern közbirtokos házánál.
Lelke vidámságát elveszte, 's csöndes természetbuvárlással foglnlkodva
tölte a' szomorú napokat, mig scpt. 2-ikán meghlésbl merített, rövid
szenvedés után jobb életre szenderült. Barátja Pólya József e' bujdosása

f

;

,

Hanákníik utolsó munkáját, mellynek czime „az állattan
irodalma Magyarországon''. Nagy érdeme van az állattani
mszók magyarítása körül hol bátran 's gyökeresen javítva járt el. E'
tárgyról értekezett 1848-ban az akadémiában, 's kéziratban becses szógyjteményt hagyott hátra. Tudósi jelleme lélekderü, közlékenység,
élet-hasznuság, 's föltétlen, bátor haladás. Mint tanár, atyai bánása
's értelmes,
kedves eladásáért tanítványi szeretetét nagy mértékben
alatt adta ki

története

's

,

:

birta.

— h.

llaiike (Henriette Vilma), német irón, atyai neve Arndt, szül. 1785.
Poroszországban. 1814. nül ment Hanke nev lelkészhez; férjét azonban
már 1819. elveszte. Visszatért ekkor anyjához 's irói munkásságban

:

^^^

Hanover.
keresett

elszóródást

's

Munkái különösen ajánlhatók

enyhülést.

fiatal

„Pflegetöchter'' (Leipzig, 1821.);
leányok olvasmányauh Legjobbak
letzte Wille" (1830.); ,,Vergel„Der
Liegn.
„Claudia'' (3 k.
1825.) ;
tungen" (Berl. 1830.) „Die Schwiegermutter" (2 köt. Hanov. 1830.) ;
:

;

„Die Schwester" (1831).

—

'stb

k.

királyság (statist.és tört.tekintetb.) Északi Németországnak
egy része magában foglalja a' braunschweig-lüneburgi választóház régi
a'
birtokait 's néhány ujabb járulékot. Keleti és nyugati része összefügg,
részektói
ama
van
által
birtok
déli rész azonban braunschweigi közbenfekv
a' keleti tenger,
elválasztva. Az összefügg két frész határai északról

Hanover
,

:

Hamburg vidéke és MecklenburgHolstein-Lauenburg
Oldenburg
Schwerin keletrl Poroszország és Braunschweig délrl Braunschweig,
Hessen, Lippe-Detmold, Waldeck-Pyrmont és Poroszország nyugatról
Németalföld
az elválasztott déli rész Poroszország, Hessen és Braun,

,

;

;

:

;

;
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1,773,711 lakossaL
van körülvéve.
Területe 697
a' Harz hegység
van
itt
Csupán a' déh rész bir hegyekkel névszerint
nyugati ága, a' 3,200 lábnyi magas Königsberg csúcscsal. A* királyság
legnanyobb része lapályos. A' legterméketlenebb vidék a' lüneburgi
puszta, egy vizben szkölköd homokföld, melly Braunschweig és Hanover városok között messze vonul észak felé, 's mellynek lakosai meh- es
juhtenyésztéssel tengdnek. De az ország egyéb részeiben is sok a pusz-

schweig

—

által

;

taság, melly lakóinak csak igen

szk

táplálékot képes nyújtani.

—Folyói

Weser, Ems, Elba 'stb. Vannak azonkivül több csatornái, miknek czelja
részint folyók összekötése, részint mocsárok locsapolása 's a' turfa könnyebb
szállitása.
Termékei a' fold külön alkotása szerint változnak. Egyes

—

különösen a' déliek 's a' folyamvölgyek sok gabonát, névszerint
részek
búzát termesztenek; a' pusztább részekben sok pohánka, len 's másutt
ismét olajtermékek és gyümölcs , dohány, hüvelyes vetemények, fzelék
legfbb
*8tb. teremnek. A' szép erdk sok fát szolgáltatnak. A' lakosok
részint
hollandi,
részint
melly
foglalkozása azonban a' marhatenyésztés
schweiczi módon kezeltetik. Azonkivül találhatni itt jeles lovakat es
számos öszvéreket. A' nemesitett juhokra sok gond íordittatik a Harz
vidékén sok kecske található. Van sok méhe, az erdkben sok a' vad, a
mocsáros vidékeken számos szárnyas vadak, a' folyók halakkal bvelkednek , st egy részében hering-halászat is zetik. Ásványai ezüst
(évenkint 50,000 márka), vas (80,000 mázsa), ón (100,000 mázsa) ,^ rcz
(3000 mázsa), kén, gáliczk, timsó, ftt só, kszén, turfa,^ mész, gipsz,
márvány 'stb. —A' lakosok legnagyobb része evangélikus; a' katholikusok
száma 219,748; a' reformátusoké 90,128, memnonitáké 503, zsidóké 11,208.
A' fÖldmivelésen és marha-tenyésztésen kivül ffoglalkozások : czérna cs
,

,

;

:

vászonszövés, br, dohány, fazék, tégla, pipa, üveg 's különösen fa- cs
érczáruk gyártása. Kereskedése csekély
ámbár jó töltései 's vasútja is
van; csupán a' harburgi, lüneburgi és mindeni szállitó kereskedés bír nemi
jelentséggel. Sajátságos keresetmódja a' nyugati részek szegény lakomák
azon szokás, minélfogva szénagyüjtéskor seregesen vonulnak a' szomszéd
Hollandba, 's az ottani dús napszámból megtakarított öszvegekkel te-nek
azután vissza hazájokba.
A' szellemi miveldés eszközeiül szolgainak
,

—

a'

jó népiskolák,

a'

dúsan

ellátott

göttingai

egyetem,
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gymnasium,

1

Hanover.

74

13 progymnasium
a' katonai intézet Manverben, a' lüneburgi lovagakademia
az ilefeldi alapitványi padagogium 5 tanító növelde, 21 f
ipartanoda
egy sebészi coUegium 'stb. Hasonló czélra szolgálnak a'
göttingai és hanoveri nagy könyvtárak, a' tudományok kir. társulata
Göttingában az alsószászországi történészeti egylet Hanoverben, a' kir.
gazdasági egyesület Cellében, 's 1842. óta egy siketnéraa intézet Hanoverben. A' fenyit intézetet illetleg van 2 rabintézet, 2 javitóház, és
számos dolgozóház.
H. 1814. óta souverain királyság 's IV. Vilmos királynak 1837-ben
történt halála óta ismét az országban lakó, saját uralkodóval bir, mit 123
évig nélkülöznie kellett. (L. alább H. története). A' mostani király
Emészt Auguszt. (1. ezt). H. örökös monarchia, országrendi alkotmánynyal, melly az 1840. jul. 31-kén kiadott alkotmánytörvényen alapszik, 's
melly által az 1831. szabadabb alaptörvények
királyi parancsnál fogva
megszüntettek. Ennek folytán a' korona öröködése a' királyi ház fiágát,
's ennek kihalása esetében a' braunschweigi berezegi házat illeti, 's csupán
ennek teljes magvaszakadása esetében megy által a' leányágra. A' jelenlegi
trónörökös szemevilágától meg levén fosztva, 1841-ben királyi rendelet
által határoztatok meg a' leend aláírás törvényszersége. A' rendi gylés
2 kamarából áll 's minden két évben mintegy 3 hónapra ül össze. Általában
csak tanácskozó ervel birt, kivévén a' pénzügyi törvényeket, mikre nézve
beleegyezése kívántatok. Az els kamaratagjainak joga részint születésen,
,

,

,

,

,

:

:

—

—

részint hivatali

álláson, részint pedig a' király kinevezésén alapul. A'
második kamarában az egyes tartományok, egyházi hatóságok, a' göttingai
egyetem a' városok, a' kisebbvárosok és helységek földbirtokosainak, 's
a' [)arasztrendnek követei jelennek meg. A' választások csak egy országgylésre érvényesek. Azonkívül van még 7 tartományi gylés, melly éknek
joga a' tartományi határozatok meghozatalára az adók és terhek behaj,

,

A' kormány élén az állami és kabinetministerium áll illy elosztással igazságügy, cultus és közoktatás, pénzügy
és kereskedelem
belügy
kül- és hadügy.
Az ország jövedelme
1847-48-ban volt 4,121,619; a' kiadás 3,819,736 tallér; a' statusadósság 13,890,916 tallér. A' legfbb fölebbviteli szék Cellé-ben van.
A' hadsereg 10 gyalog és 8 lovas ezredbl, egy tüzérdandárból 's mérnöki
karból, összesen 21,206 emberbl áll. Erre nézve van egy táborkari akadémiája, egy mérnök és tüzériskolája, egy lovastanintézet 's 1843. óta egy
kadétintézet. Az ország ersségei Harbnrg és Stade. A' hanoveri rendek:
az 1815-ben alapított Guelfrend 3 osztálylyal polgári és katonai egyének
számára az 1839. alapított sz. György rend egy osztálylyal továbbá az
arany Vilmos kereszt, a' Waterloo-érdemjel, az 1843. alapított arany
érdemjel (tudósok és mvészek számára) 's az ugyanakkor alapított Emészt
Auguszt-kereszt 50 évet szolgált tisztek számára.
A' német szövetségi
gylésen H. a' szoros tan^ícsban 1, a' plenumban 4 szavazattal bir. 1844.
egy kereskedési és hajózási szerzdés köttetett Angliával. 1851. június
l-jén az austriái-német postaegyesülethez lépett. A' király Hanoverben
lakl>. Az ország közigazgatási tekintetben 6 megyére és 1 hegykapitányságra (Landdrostcí und Berghauptmannschaft). Lásd: /?g£/^w; DasKönigrelch Hanover statistisch beschrieben. 2 köt. Hanov. 1839.

tására

elosztására
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Hanover történetének f pontjai következben foghatók össze. 1714-ik
midn György Lajos hanoveri v. fejedelem, mint I. Jakab angol király
sunokája 's Anna királyn legközelebb protestáns rokona, I. György név
alatt a' britt trónra lépett, H. saját külön kormány alatt, N.-Brittanniával

óta,

közös uralkodóval birt 1837-ig, némi rövid megszakasztásokkal a' jelen
század elején, a' midn H. a' háború folytán majd porosz, majd franczia
uralom alá került. A' lipcsei csata után, 1813. nov. 4.a'N.-Britannia által
rendelt állam- és kabinetministerium vévé át az ország kormányát 's a'
franczia intézmények eltnvén, újra az elbbi alkotmány 's vele együtt a'
régi rendetlenség lépett életbe. 1814. H. királysággá emeltetett 's a'
Cambridgei berezeg 1816. dec. 24. mint fhelytartó az országba küldetett.
Különben minden régi állapotában maradt. Végre 1819. a' régens kir.
berezeg (IV. György) egy rendeleténél fogva uj alkotmány hozatott be,
melly szerint a' tartományi rendek, az uri rend, a' városok és nagyobb
birtokosok követeivel szaporítva megtartattak 's az egy kamara helyett
///. György királynak 1820-ban történt lialála
kett rendeltetett.
esemény volt mind N.-Britannia, mind Hanoverre nézve, miután az, már
1811 óta elméjében megháborodva, az uralkodást IV. Györgyre mint
régens kir. herczegre vala kénytelen bizni. Azonban a' közigazgatási
hiányok megszüntetésére némi lényegre nem ható edictumokon kivül az
ez utáni korszakban is kevés történt. Maga az 1830-ki franczia júliusi
forradalom is hatás nélkül múlik el Hanoverre nézve, ha egy véletlen nem
rázza fel a' rest kedélyeket nehéz álmaikból. Ezen véletlen dr. Kö7iignek
névtelenül megjelent ,,AnkIage des Ministerhnns Münster vor der öffentlichen Meinung^' czimü g;incsoló röpirata volt, melly a' közvéleménytl
pártoltatva, általános izgatottságot 's Osterodéban, Göttingában, Hildesheimban 'stb. komoly eseményeket és számos petitiókat hozott el. A'
dolog annyira ment, hogy IV. Vilmos király, ki IV. György halála után
lépett 1830. jun. 20. az angol trónra, kénytelennek látta magát, a' gylölt
Münster grófot a' ministeriumból elbocsátani, 's testvérét, a' Cambridgei
herczeget, ki eddig H.
helytartója volt, alkirálynak nevezni ki 's az
ország sérelmeinek mielbbi orvoslását megigérni. E' czélból a' rendi
gylés egybehivaték 1831. Egy egészen uj alkotmány szükségessége elismertetett. A' teend tömérdek volt
egyik javaslat a* másikat érte a'
halogattattak
dolgok húzódtak
a' gylés elnapoltatott
majd ismét
egybehivatott. 1832. a' kir. rendeletnél fogva a' parasztrend 15 követével
szaporodott. 1833. az alkotmányi törvényjavaslat végre elfogadtatott, 's
Londonban tett több módosítással IV. Vilmos király által is megersittetett.
Ezen uj alaptörvény lényegileg nem sokat különbözött az 1819.
évi alkotmánytól, 's ugyanazért egy pártot sem elégített ki. Ennek kihii-detése után az uj rendek 1834. azonnal a' belügyek rendezéséhez fogtak.
Sznyegre kerültek a' birtokviszonyok, a' porosz pénzmérték (21 forint)
behozatala, kereskedelmi viszonyok, utak, vasutak, vámegylet, zsidóemancipatio, népnevelés 'stb.
Ezen tanácskozásokat IV. Vilmos angol
királynak 1837. jun. 20. történt halála szakitá félbe, 's az eltér örökösödési törvényeknél fogva Hanover ismét elválasztaték N.-Brittaniától 's a'
Cumberlandi berezeg (a' volt király legidsb bátyja) Emészt Auguszt
lépett a' hanoveri trónra. Az uj király csak kevés népszerséggel birt az

—
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országban

's

az alkotmány érdekében aggódó sejtelmek támadtak. 1837.

Auguszt ünnepélyes menetét Hanoverbe. Következ
mellynél fogva a' két kamara elnapoltatott. A' meglepetés váratlan volt; mintha derült égbl villám csapott
volna alá. Gyorsan egymásra következének most az önkénytes királyi
rendszabályok. 1837. jul. 5. megjelent egy pátens, mellyben a' király
kinyilatkoztatja, miként az 1833-ki alaptörvények reá nézve kötelez ervel nem birhatnak, 's szerinte az ország szükségeinek sem felelnek meg.

jun. 28. tartá Erneszt

napon megjelent egy

királyi rendelet

,

E^7

oct. 30-ki rendelet végkép feloszlatá a' rendi gylést. Az 1819-ki
alkotmány tehát ismét életbe vala léptetve. Ez önkénytes változtatás a'
lakosok miveltebb része által a' legnagyobb ingerültséggel lön fogadtatva.
Midn annálfogva a' király nov. 14-én minden állami hivatalnoktól 's
késbb minden ügyvédtl is hódolati téritvényeket követelt volna, történt,
hogy a' góttingai tanárok között heten t. i. Dahlniann, Grimm Vilmos és
Jakab, Gervinus, Ewald, (1. ezeket) Weber és Albrecht, azon okból, mivel
az állami alaptörvényekhez vannak esküjök által lekötve, a' hódolati esküt
letenni 's az uj választásokban szavazni vonakodának. A' tanárok azonnal
kitétettek hivatalaikból
st Dahlmann, Grimm Jakab ésGervinus számzettek.
Az els általános rendi gylés 1838. febr. 20-ára hivatott össze. A'
választások felette nehézkessen haladtak elre, különösen a' városi testületek részérl. Midn végre a' kitzött napon a' gylés a' király által
ünnepélyesen megnyittatnék, kitnt, miként abban minden nagyobb város
képviseletlen maradt. Ezen tökéletlen gylés elé egy uj alkotmán}'javaslat
terjesztetett azon kijelentéssel, hogy ha az el nem fogadtatnék, a' király
az 1819-ki pátens nyomán azon változtatásokat teendi a' rendi-gylés
szervezése kÖrl, a' miket szükségeseknek tartand. Az alkotraányj avaslat
a' lehet legszkebb alapokra volt állitva. Az 1833-ki alaptörvény pártolóira nézve tehát alig maradt egyéb hátra, mint idzés által az életkérdés
;

késbbre halasztani. Nem sokára az ellenzék legtekintélyesb
odahagyák a' gylést 's ez mindig kisebbé 's jelentéktelenebbé
olvadt. Majd uj taktikához nyúlt az ellenzék. A' még hátralev városok
uj választásai mind az 1833-ki alaptörvény hiveire esének, mi által a'
kamarai ellenzék tetemesen gyarapodott. Osnabrück 's más városok a'
német szövetségi gylés oltalmához folyamodtak. Jun. 25. végre kinyilatkoztatja a' gylés
miszerint az uj javaslat tárgyalásához hozzá fogand
ugyan, azonban ugy hiszi, miként az 1833-ki alkotmány csupán csak ugy
szntethet vagy változtatható meg, ha abban a' tartományi rendek megegyezének. Ez által a' kamara illetékessége megtagadtatván, más nap az
uj alkotmány egyenes visszautasítása következett be. A' király elnapolta
a' gylést. 'S most senki sem tudta, vájjon az alkotmányok mellyike érvényes. Osnabrück város a' heidelbergi, jenai és tbingai egyetemekhez
folyamodott, azoktól kérvén jogászi vélemény nyilvánitást az 1833-ki
alkotmányjogi érvénye felöl a' vélemények mind erre nézve kedvezleg
hangzottak, 's felküldettek a' királyhoz. E' lépés Osnabiücknek sok és
nagy kellemetlenséget okozott késbb.
Mindezen események általános
rész^'étet költöttek fel egész Németországban, st a' külföldön is. A'
különféle német országgylések mind az 1833 ki alaptörvény mellett
sorsát minél

tagjai

,

;

—
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az angol whiglapok's a'franczia ellenzék lapjai keményen
's az angol alsó-házban indítvány is tétetett, hogy
a' hanoveri király azon esetben, ha Victoria királyn magtalanul halna el,
angol trónöröködési minden jogát veszítse el. 1838. év végén fontos változások történtek a' felsbb állami hatóságokat illetleg elbbi önkény
szerint. 'S mig az ország több részében megtagadák az adót, addig az
udvari párt, különösen a' fvárosban, egyre másra nyujtá be a' királynak
a' bizalomszavazó adresseket.
1839. febr. 15-re ugyan ismét egybehiva-

nyilatkozának

kikeltek

a'

;

király ellen,

;

tának a' rendek de a' második kamara tagjai törvényes számmal nem
jelenvén meg, a' gylés csakhamar elnapoltutott. Késbb május 28-kán
újra hiányozván a' kell szám
a' kormány
megelégedett a' formailag
szükséges 37 taggal, az uj budgetet megszavaztatá magának 'sjun. 29-én
feloszlatá a' rendi gylést.
A' kormány viszonya a' kamarákhoz *s
méginkább a' választókhoz napról napra kellemetlenebbé ln. A' kormány
egyes tettei, mint p. o. a' két ellenzéki tag, Síiive és Rumann folytonos
üldöztetése, mindinkább nevelék az elégületlenséget. Az országos rendi
gylés 1840. mart. 19-ére ismét cgybehivaték 's a' hiányos választások
kiegészítésére nézve komoly felszólítás bocsáttatott közre. A' göttingai
egyetem és az eddig ellenszegül városok nagyobb része csakugyan enge,

,

—

e' felszólításnak
azonban Hanover, Osnabrück, Zelle, Minden,
Hameln, Harburg még mindig vonakodának. Mindazáltal a' rendi gylés
megkezdé üléseit, eUbgadá az újra elébe terjesztett alkotmányt, megszavazd a' budgetet
valamint elfogadá az uj büutettörvénykönyvet 's a'

dett

;

,

szigorú vadtolvajtörvényt (Wilddiebgesetz), azonfelül benyújtott
a' királynak egy hálafellratot, 's aug. 21-én feloszlattatok. A' koronaherczeg, az alkotmány elfogadása után kijelenté, hogy azzal tökéletesen
egyetért, 's ha majdan kormányra lép, azon semmit nem fog változtatni.
De ezáltal az önkényesen feltolt alkotmány elleni harcz nem sznt meg.
Több város megujitá óvását'sujolag a' szövetségi gyléshez folyamodott;
felette

kormányuk általi rendreutasittatáson kivül egyebet nem
A' fenyeget állás, mellyben Francziaország tnt fel Németország irányában 1840., egy idre elvoná a' figyelmet az alkotmányvitától, azonban 1841. uj ervel tört ki az. Az 1833-ki alkotmány helyreállítása ismét zajosan követeltetett. A' jun. 2-ra egybehívott országgylés
újra számos testlet követeit volt kénytelen nélkülözni. A' kormány beérte
a' kisebbség választásaival, csakhogy a' tagok megkívántató száma kikerüljön. 'S még ezen, minden formaszerüség mellzésével összeállított gylésben is keresztül ment egy az 1833-i alkotmány visszaállítását tárgyazó
kérvény iránti indítvány
azon nyilatkozat, miszerint a' korona tanácsadói a' rendek bizalmát nem bírják. Az els kamara természetesen nem
járult e' nyilatkozathoz, mindamellett a' király ezen akaratával ellenkez
gylést már jun. 30-án feloszlatá, 's a' budgetet, az uj alaptörvény értelmében három évre nyilvánitá köteleznek. A' kormány ezutáni végs
erfeszítései okozák, miszerint az 1841. dec. 2-ra egybehívott országgylés
sznyegre sem hozá többé az 1833-ki alkotmányt, 's hogy általában az uj
kamara nem vala egyéb a' kormány
viszhangjánál. Csaknem mindenbe
beleegyezett, mit ez kivánt. 1842. jun. 18-án a' kamarák elnapoltattak.
Ez alatt (184:1. jun. 29.) Friderika királyn
meghalt, 's n' moQvakuJt
'
12
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trónörökös György aláírására nézve a' király meghozta a' szükséges rendszabályokat. Rumann, Stüvc és a'hanovcvi tanács ellen folyton folyt a' per
Rumann visszalépett 's nyugdíj t nyert a'
's csak 1843-ban ért véget
kabinettl, a' hanoveri tanács és több vizsgálat alatt álló személyek pedig
kegyelmet nyertek. Az alkotmányi vita önmngába omlott össze, 's a'
;

rendek mindinkább engedékenyebbeknek mutatkoztak a' kormány szándékai irányában. A' kül és belközlekedésre nézve fontos egyezkedések
igy Poroszországgnl
Dániával 'stb. Hosszú és kemény vita
köttettek
tárgya volt mind a' tanácskozások, mind a' sajtó mezején, Hanover csatlakozása a' porosz- német vámcgy léthez , mi azonban eredményre nem
vezetett. 1844-. a* hanoveri kormány a' vámegyleti államokkal minden
Emden szabad kikötnek nyilváníttatott
közlekedést megszüntetett
Lübeckkel és Angliával uj kereskedelmi 's hajózási szerzdések köttettek,
melly utóbbi nagy rokonszenvet tanúsított az angol érdekek iránt.
Megemlítend még itt, hogy a' koronaörökös György 1843. nül vévé
Mária szászaltenburgi herczegnt, raelly házasságból 1845-ben Erneszt
Auo^uszt koronaherczeo^ született.
Az alkotmány feletti vita leginkább azáltal lankadt meg, miszerint a*
hanoveri nép lassanként hozzá szkék a' király nyilt föllépéseihez 's néhány
más jó tulajdonaihoz, minélfogva némi népszerséget nyert. Stüve pedig,
a' népjogok bátor és éleseszü védje, egy a' király ellenében álló másik
hatalomnak tekintetett. Midn az 1848. év tavaszán az egész ország
egyhangú követelései folytán a' reformok nem valának tovább halaszthatók, a' király gyorsan eltökélé magát, Stüvét nevezni ki a' ministerium
élére. Elégtételül csak azon egy föltételt köté ki magának, hogy ez az
,

,

;

;

—

—

1840-ben feltolt alkotmányt jogosnak ismerje el. Stüve beleegyezett,
mi miatt sok szemrehányásoknak volt késbb kitéve. Annyi bizonyos,
hogy sem az 1833-ki, sem az 1840-ki alkotmány nem felelt meg a' kor
követelésének, 's akár ezt, akár azt fogadja el Stüve, mindkét esetben csak
oUy ideiglenes állapotot teremt, mellynek rövid id múlva ugy is meg kellé
változnia. Gyorsan egymást követték ezután Stüve ministersége alatt a'
legjózanabb változások a' közigazgatás 's törvénykezés egyes ágaiban.
Németország irányábani politikája nem felelt meg a' bele helyzett reményeknek. E' tekintetben tökéletesen egyetértett a' királylyal. A' régi
szövetségi

gylés

iránti elszeretet, általában olly szoros partlkularismus,

Németország egy államában sem tnt fel, mint a' hanoveri kormánynál.
Stüve hideg, számitó jogász volt, ki mindent ábrándosnak 's veszélyesnek
tart, a' mi a' fennállónál 's ebbl következ mérsékelt reformoknál tovább
megy. Ezen reformokat, véleménye szerint, elérte Hanover a' német
viszonyokra nézve nem ellenzi a' német szövetség tovább fejldését, azonban
mindent akar inkább, mint egy egységes államot, melly az
szeretett
Hanoverének törvényeket szabna. Az öszpontositástóli félelem, Poros-z;

ország iránti bizalmatlanság 's kereskedelmi és politikai érdekek féltése,
ezek szülék ama szigorú partikularismust, melly Hanover kormányának
lépéseit a' közelmúlt évek eseményei közben jellemzék. (L. Németország
Német parlament ; Interim ; Unió 'stb).
p.
Ilaiiseaiiami (Dávid) porosz miuister az 1848-kl martiusi napok után.
Sxül. egy Hamburg melletti szigeten, hol atjya pap volt. 15 éves korában
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Westfalenben 6 év múlva egy posztó-üzlet
végre 1817. Aachenben letelepedett. Szorgalma 's
becsületessége folytán vagyoni viszonyai 's általában hitele csakhamar
fólemelkedének. Majd más tereken is kezde hatni. 1830. egy emlékiratot
intézett III. Frid. Vilmos porosz királyhoz Poroszország bel- és külállapota
tárgyában 1833. ,,Preusseu und Frankreich'' czimüpolit. iratot bocsátott
közre, 's itt rósz néven vették neki, hogy abban a' franczia pénzügyi
intézkedéseket a' németek rovására dicséré. Ezután leginkább a' vasutak
a' köln-mindeni 's belga határszéli
létrehozására irányzá munkásságát
volt két izben az
vasút nagy részben neki köszönheti létrejöttét. Ugyan
aacheni kereskedi kamara 's törvényszék elnöke. 1845. óta több izben
volt aacheni képvisel a' porosz országgyléseken, miknek legjelesb tagjai
közé tartozott, egyike levén a' kormány legveszélyesb's leginkább terhére
részletes kereskedésbe állott

;

érdekében utazott,

;

;

es

elleneinek.

Kereskedi szelleme

politikájában

is

kitnt

;

mindent

a'

gyakorlat 's a' józan számitás
embere volt. Szónok nem volt, azonban a melegséget 's kellemet nála az
egyszerség 's világosság pótolá. 1848. a' mart. 18. 's 19-ki események
után ugy hivé IV. Fr. Vilmos király, hogy nálánál alkalmasabb pénzügyministert nem nevezhet ki.
a.
Haiiza-szövetség. Ezen kereskedelmi egylet, melly eredetileg a' forgalom és kereskedési érdekek biztositására alakult jelenleg Hamburg,
Bréma és Lübeck városok által képviseltetik, — Nemcsak korábbi századokban, hanem jelen napjainkban is nagy fontossággal bir ezen szövetség.
Ezt pedig fkép helyzete és viszonya idézi el, mellyben a' nagy Németországhoz áll. — Ez jogilag még most sem képez olly testületet, mellyben a'
szétszaggatott testvér-országok egy államot képezhetnének. A' legels
nemzeti összeolvadás és szövetkezés a' vám-szövetség által kezdetett meg.
Ebben csatlakoztak egymáshoz számos államok, hogy legalább az anyagi
érdekek terén lehessenek tettleg rokonok, és közös irányra törekvk. De
ezen anyagi szövetkezés és összeolvadás is hiányos, és pedig nem csupán
azon okból, mivel még több német rokonállamok hiányzanak az egyletbl,
hanem azért is
mivel a' Németországot körülövez tengerpart még
egészen távol áll a' vámszövetségtl. Pedig elismert tény mikép tengeri
forgalom és állás nélkül a' világkereskedésben nevezetesb emelkedettségre
napjainkban többé nem juthatni. — Ez az oka, miért valamint egyik leghbb vágyát képezi a' németeknek az, hogy a' Hanza- városok a' régi
szövetség képviseli a' német vámegylethez csatlakozván, ennek 's az egy
testté alakulandó nagy Németországnak a' szükséges tengerpartokat hozzák
meg. Ugy az az oka annak is miért emeltettek már a' Hanza-szövetség
ellen olly sok és olly keserségig terjedt vádak, mivel még mind e' korig
nem csatlakoztak a' vámszövetséghez, az egyedüli német nemzeti szövetséghez. — Ezen tények, melly ek egy részt olly számos viták 's küzdelmeknek,
más részt olly buzgó törekvéseknek tárgyai, sajátlagos nemzetgazdászati's
különösen kereskedelmi viszonyok és körülmények által magyarázhatók meg.
— Ezen körülmények két részre oszlanak. Egyik oldalt a' tengerparti
Hanza-városok érdekei, 's helyzet különösségei foglalják el. Másik oldalon a'
többi német részeket kép visel vámegylet viszony ai's hasznai állanak. — Nem
lehet egyikét is e' pontoknak szem ell téveszteni, annál kevésbé egy ket há'12 -

hasznosság szempontjából tekintett

;

a'

—

,

,

,

,

,
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íi nélkül liogy a' másik túlsúlyra cineltessék. Csak így hozhatunk ítéletet a' fell, niilly jelentséggel bir jelenleg a' Hanza-szövetségmiml
a' világkereskedelemben, mind Németország ii-ányában valamint a' fell is,

térbe szorítani;

;

tznek ki számára, saját és Németország érdekei a' jöv átalakulá-^ában. — A" még jelenleg is í'ennállllanza-szövctségigen érdekes tengerj)artot foglalván el, nagyszer kereskedésre van hivatva. Innen a' kereske-

milly állást

delmi ])olitika az, melly életkérdését ésiránypontját képezi. E' kereskedelmi
politikának f elve mint rég, ugy most is a' közlekedési és kereskedelmi szabadság. Innen azon folytonos törekvése hogy a' hajózás könnyittessék, a'
közlekedés minden akadályaitól felmentessék, a' vámok kevesittessenek vagy
(gészen eltöröltessenek, és az idegen nemzetekkel teljes kereskedelmi
viszonosság alapittassék. Ezek azon
elvek, mellyeket folyvást követ a'
llanza-szövetség. Ezek folytán Lübeck 1835-ben, Bréma 1836
37-ben
és Hamburg 1830-ban szállitotta lejebb az ugy is nem nagy vámadóját.
Ugy hogy a' gabona, gya})ju, czin, fanemüek és len, kender egészen vámmentesek levén, a' többi áruczikkek értékétl Hamburgban '%%, Brémában Yg és Lübeckben \/^
fizettetik vám fejében.
Az átmeneti vám
:

f

—

—

%

Hamf)urgban századok

óta

nem létezik Brémában

—

legmagasabb
számos czikkeknél annak csak V^
;

a'

1

mázsa

bruttó tehertl '4 g^^^^^
'/g vagy
'/g, része. Lübeckben az átmeneti vám a' czikkek értékének \ ^ vagy \
százalékában áll.
Illy szellemek mindazon kefeskedelmi szerzdések
is, mellyeket a' kül nemzetekkel kötött. Hlyen az, melly N. -Brittaniával
1835. Colguhon, a' Hauza-szö vétség
eonsula által köttetett. Ezen szerzdés a' viszonosságot minden viszonyban megalapitotta. Kimondotta,
mikép hasonvám alá tartozzanak minden a' hanza kikötbl angol kikötkbe szállitott áruczikkek akj'ir angol, akár hanza vitorlák alatt érkezzenek
is. Csak az köttetett ki, hogv a' hajó hanza kikötben épittetett, hanza
birtok, a' kapitány hanza-szóvetségi ])olgár és V^ a' hajó-személyzetnek
hanza, vagy német-szövetségi polgárokból álló legyen.
1827-ben Brasiliával és az észak-amerikai államokkal kötött szerzdést.
1831-ben
félbenszakadt azon alkudozás, nielly IMexicoval kezdetett meg, a' mexicói
követ Gorostiza áthágván megbizását.
1828. oct. 4-én Poroszországgal
liajózási és kereskedelmi szerzdésre lépett.
1837. máj. 27-kén Venezuela
'Statussal kötött kereskedelmi szerzdést.
A' })orosz északamei-ikai és
Venezuela-féle szerzdések szerint a' hanza vitorlák alatt a' portékák ugyan
azon vám alá tartoznak, mellyet azon nemzetek vitorlája alatt kell fizetni
minden tekintet nélkül az eredetre. A' porosz szerzdésben nem tétetik
különbség, akár })orosz akár hanza-szövetségl polgár legyen a' portéka
tulajdonosa. Az északamerikai szerzdés a' hanza ezikkektl azon vámot
követeli csak, mint azoktól, mik más valamelly honból származnak. Venezuela ezen kedvezést kiterjeszti a' 7iémel~szöi^eis('(/i áJlaiiKfh levméuyeive
i's ipanniiretre is, ha hanza-kikötkbl vitetnek
ki. Ez hanza hajóknak
tekinti mindazokat, mellyek a' hanza törvények szerint azoknak vétetnek,
jvülönben Brasllia és Eszakamerika azon Ígéretet teszik, iiogy azon kedt^'^^

.^

—

f

—

—

—

—
—

^ezmények, mellyek bármikor fognak valamelly nemzetnek adatni, mindig
kitcijesztetnek a' Hanza-szövetségre is.
Illy kedvezményeket nyert
szabadelv kereskedelmi ])olitikája által a' Hanza-szövetség, melly mint
Huskisson monda az angol parliamentbcn, nem tett úgymint más államok,

—
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mellyek visszatorlották Angolország szkkebl
prohibitiv rendszerét
hason kereskedelmi politikával; hanem daczára annak, kikötiket a' legbarátságosabb kedvezmények között nyitották meg az angol vitorláknak,
mi ezen szövetség kereskedelmi rendszerének minden idben alapelvét
képezé.
Az eredmények telette kedvezk. A' brn.-iliai és északnmerikai
forgalom elbb ismeretlen lukra hágott, és gazdag gyümölcsöket hozott.
Különösen az északamerikai kereskedésre nézve Kuröpában a' Hanzaszövetség harmadik helyre emelkedett. Es hajói az angol hajók után legtöbb terhet szállitanak.
Kzen tórgaloin értéke az njabl) idkben a'
bevitelnél
2,274,019 d. és a' kivitelnél 4.(il,5i;] dollárt tett. -- Venezuelávali forgalomban a' nvnorotindiai díin ovarmatok. anolia és északamerikai államok után mindjárt a' Ilanza-szövetscg következik. Krtéko
1837-ben 1,108,147 dollárt tn.— l83lJ-beii 'i'örökországgal is kötött egy
hajózási és kereskedelmi szei-zdést
mell\- szerint a' hanza-szövetségbeli
kereskedk, utaíok és tengerészek számára ugyanazon jogok biztosittatnak,
mellyekkel a' legtöbb ked\ ezményekkel elhitott nemzetek birnak.
185 L-ben Sardiniííval is kötött kerc.>ked(dmi szrrzth'^t \i viszonosság
elvei szerint. Ez jelenleg ugy tekintetik nnnt e.í>yik kiegészít eleme azon
kereskedelmi politikának, melly az angol felsbbs'íg alatt a' nyngoti államokat befoglalva, Xémetország közepéig terjessze befolyását, és Londonból,
(renuán, ílelvétián, bardinián, nt'met tengerparton, IIollandi;ín, és Belgiumon át Berlinig egy folytonos híüczolatot képezzen.
.Mege nlitend
,

—

—

:

:

,

—

~

még

szerzdés is, nullyet lS.-^>7. jun. U-kíMi Hamburgban
Canning britt ügynök, bár(') Easalle franczia megbízott ésSieveking hamburgi syndicus irtak alá. Ennélfogva a' IJanza-szövetség a' rabszolgaság
cltöi'lésére iránvzott angnl-j'ranczia szt'rzdéshez csatolta maoát. Következéskép minden rabszolga, midn hanzabirtok földjére lép, szabaddá
lesz. llly kereskedésbeni részvét pénz ('s fegyházi büntetésen kivül a'
a'íon j;íruléki

polgárjogok elvesztését
maztattak az angol és

is

maga után

vui.ja.

Es

a'

hanza hajók iélhatal-

franczia haj<')kBt, ha gyanúsak, feltartóztatni és

kutatás alá vonni.

Ezen szerzdések és kereskedelmi politika szabadelvei íólytán a' Hanzaszövetség nemcsak saját, hanem a' migy Németország kereskedelmi forgalmát is tetemesen nevelte. Szabad kiköti
csekély vámadója, st
többnyire vámmentessége és viszonossági kedvezményei által azt idézte,
részint segélte el, mikén.t a' Xéjnetországgyár és földkészitményei részint
a' világkereskedésben, részint bent- 's különösen a' kelet- tengeri pontokon
nagyobb piaczot nyerhettek. Másrészt pedig forgalmi szabadsága és kedvezményei folytán Németország szükségeinek ellátására is olcsó és felette
jutányos vásárlást eszközlött a' kül[jiacz()kon. így p. o. a' lehéritett és
festett vászonnak értéke, melly Brandenburgból, vagy ezen által Hamburgba 's innen a' nagy világpiaczra szállíttatik
fedezi az egész vámegyletben elfogyasztott czukor értékét. Sokan kételkednek mindezek lehetségén , hogyha a* Hanza-szövetség feutartva a' jelen viszonyokat,
Németország vámegyletéhez csatlakoznék. A'néuiet szövetségben a' 19-ik
czikk, melly kereskeilelmi és foi'galmi szabadságot Ijlztosit, még most sem
valóság. A'váiMok \s más tcrí.ek még mindig jiehezitik a' forgalmat. Azok
a' tengerparti forgalmat elölyék,
a' kiköti szabadsággal a világkeyrea,

~

—
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megsemmisítenek,
A' német vámegylet vámjegyzéke sokkal
a' Hanza-szövetségé. Arra hogy az a' kell fokra leszállitEzenkívül az egész német tengerpartiviclék
tassék, alig lehet kilátás.
mecklenburgi Reckenitztl egészen Emsig, még mindig nem tartozik a'
kedést

is

magasabb mint

—

vám-egylethez. A' Flanza-szövetségen kivül még Holstein, Mecklenburg
Mig tehát ezek mind nem csatlakoznak, a' Hanza'stb. kivüle állanak.
szövetségnek is távol kell attól állani. Ha valamelly kiköt szabad marad,
mig némellyek csatlakoznak a' vámegylethez, ezek a' szabad kiköt elnyei
A' tengerpart vidék pedig nagyrészt
folytán tetemesen károsodnának.
termeszt 's azért a' vámegylet államaiban inkább vereenyzkre, mint
vevkre találna. A' gyár-czikkeket pedig külrl sokkal olcsóbban veheti.
Továbbá a' tengerparti rség költségei is tetemesek lennének, mig tekintetbe sem vehet azon haszon, mi a' Hanza-szÖvetség fogyasztásából a'
vámegylet müipara vagy bevételeire háromolhatna.
Es Németország
kereskedelme és hajózata biztosítására tengeri er is elkerülh étlen. Itt
nem lehet feledni milly határtalan költségeket fordítanak a' német államok
száraz hadierejökre különösen pedig a' porosz. Lehet-e várni, hogy ezek
illy áldozatokat teendnek a' tengeri er megalapítására is ? Nem jele-e
vonatlk a'
ennek azon nyomorult vita is, melly még mindig huzatik
német flotta kérdése felett melly mint szirt nehezedik a' visszaállitott
szövetség hatalmas személyesitinek kebelére, az 1848-ki biralmi kormányNagy figyelmet érdemel az átmeneti kereskedés is a'
történeteibl.
Hanza-szövetségben. Mert ennek kereskedelmi forgalma nem szorítkozik
csupán arra, hogy Németország készítményeit kicserélje a' külföld czikhanem ezenkívül igen sok áru, melly kikötibe érkezik, ismét tenjeivel
geren külföldre szállíttatik. Ezen közbens forgalom Németország jelen
vámadója mellett fen nem állhatna. Nemcsak az adó maga nehezítené azt,
hanem azon ellenrségi és szigorú felvigyázati terhek 's akadályok is,
mellyek a' vámrendszertl el nem választhatók. Ha csak kevéssé magasak
is e' vámok, olly ünnepélyességeket és eljárásokat vonnak magok után,
mellyek a' vállalkozókat és tkepénzeseket elriasztják.
Az, hogy Németország jövje, emelkedése, virágzása el nem választható
a' tengerparttól, melly egyedüli uta'nagyobbszerü kereskedelmi és világforgalomra, kétségbe vonhatlan tény. De az is kétségtelen, mikép azon
czélja szabad kikötk nélkül el nem érhet. Minden korlátozás nehezítené
egy részt a' német készítmények nyereséges eladhatását a' külpiaczokon,
és más részt a' külfogyasztásí czíkkek jutányos megszerezhetését is. Mert
a' világforgalom a' német tengerpart kikötibe minden nehézség és korlát
által akadályoztatnék. A' külválalkozók nem bírhatnának többé elég
bátorsággal és biztossággal
csak már azon ingadozások miatt is, melylyekkel a' kiköti szabadság hiányában minden vám és kereskedelmi
törvényhozás okvetlenül bír. Arról tehát szó sem lehet, hogy azontúl azon
kikötkbe olly bséggel halmozódhatnának össze a' küláruk
vagy hogy
német czikkek vásárlásaért olly számmal érkezhetnének külmegrendelések.
Ezen elvektl függ mind a' Hanza-szövetség további jövje, mind
a' nagy Németország anyagi 's fkép kereskedelmi kifejldése.
Sz. I.
Ilaiisteeii (Kristóf ) csillagászat tanára Christíáníában. Szül. u.ott 1784.
A' fóId delejes ereje körül tett vizsgálatai mellv czélból több nagyobb

—
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—

—

,

—

;

—

—

—

—

—
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Háromszék.

Harcliníre.
ö

—

is tett, névszerint 1828
30. Szibiriába, nagy nevet szerzének
több akadémia választá tagjául. Legnevezetesb munkája ,yUntersuchungen über den Magnetismus der Erde'% melly minden ujabb fölfedeizgatására lépett életbe
zési utazásokban vezérfonalul használtatik. Az
a' Christiania melletti csillagásztorony, mellyben 1832. óta állandó lakást
vn. Nem csak az egyetemben, hanem a' tüzér és mérnöki iskolákban is
tartott math. eladásokat. 1837. átvevé Norvégia trigonometriai fölmérését. Fönebbi munkáján kivül vannak még több csillagászati, mértani
k.
'stb. munkái.
llardíiijU^C (sir Henry) angol státusférfiu éö keletindiai kormányzó szül.
1785-ben Durham grófságban Angliában. A' háborús idk katonai pályára
édesgetek; szülei mindenképen elsegítek ezen szándékát. Els katonai
tetteivel Spanyolországban és Portugálban tnt fel Wellington berezeg
szemei eltt, ki figyelmessé Ion reá 's több ízben kitüntet. ]Minden nagyobb
12-ben
csatában részt veit 's több ízben nehéz sebet kapott, az 1809
1815. Waterloo
portugali seregben, mellynek ftáborszermestere volt.

utazást
neki,

's

:

—

—

és

Ligny mellett balkarját veszté

elj,

mellj'ért nyugdíjt és

—

számos kül-

's

A' béke helyreálltával a' sereg' fígazgatási hivatalait viselte, 1818. tüzérségi titkár, 1823. hadügyi titkár lett. 1827-ben
nül vévé Londondery marquis leányát. Az irlandi titkári hivatalt, mit
1830. WcUington's 1834. Peel minísteríimia alatt viselt, mindkétszer
csakhamar kénytelen volt letenni, miután politikai pártja megbuktattatott.
A' parlamentben 1832-ben jelent meg 's pártja nézeteinek ügyes, ismeretdus védésében annyira kitüntette magát, hogy Wellington, kinek azonkívül
S2Íemélyesen is barátja, 1841. a' whigek bukása alkalmával az uj ministeriumba hadügyministernek hivá meg. 1844. Keletindia fkormányzójává
neveztetett ki. (Lásd KeleiindiaJ
k.
Ilároiiiszék. A' Székelyföld egyik megyéje; a' forradalomban a székelyföldi mozgalmak tüzpontja. Nagysága 52
mérföld, terjedelmére tehát
második helyen áll a' székely székek között. Erdély délkeleti szegletében
fekszik. Keletrl Moldvával, délrl a' szászíolddel, nyugotra és északra a'
többi székely székekkel határos. Egész kereken hegyes, kivéve déli részét,
mérföldnyi gyönyör térség
hol az Olt és Feketeügy partján néhány
nyúlik el. Nevezetes hegyei közt a' Nemere és a' Büdös. A' Nemeibe a'
keleti határszéli hegyek között emelkedik ki. Rajta a' Moldvából egy
veszedelmes szél süvölt be koronként, a' lakosoktól annyira rettegett
Nemere-szele. E' szél néha egy hétig is eltart. Helyenként oUy vadul
belföldi rendjelt nyert.

—

:

hogy házakat felforgat szekereket, állatokat és embereket
hófuvatagokba temet. A' más nevezetes hegy a' Büdös keblében a' nemzeti fejedelmek kénk-bányászatot folytattak. Egy nyilt ürege jelenleg is
életöln lehelli ki felreszket kénes páráját. Két nagyobb folyója van az
Olt és Feketeügy. Rajta igen jó útvonal megy keresztül Brassótól az
ojtozi szorosutnak
melly Moldvába viszen. Terményei közt nevezetes
pontok merülnek fel. Sacanyuvizben minden tájak között leggazdagabb
legalább is 20 helyt igen bven buzog fel. Legkeresettebb fürdhelye
Ko vászna. Élpatak, Erdély egyik elsrangú fürdhelye is épen határánál
fekszik. Említett térségen a' hon legszebb tisztabuzája terem. A' bortermesztést nem ismeri,
E' s^ék neve Háromszék de tulajdonkép négy

dühöng

,

,

:

:

,

:

;

^
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Háromszék.

Kezdi, Orbai szék mellett ott állt negyediknek Miklóshelység, mellyböl négy város, 93 falu,
10 praedium, 's 1 passus. A' városok neve Sepsi-szent-György, KézdiVásárhely, Bereczk és Ilyefalva. Sepsiszenfgi/örgyön volt a' ftiszt laka,
ott a' székház, mint a' markalisok gyülhelye. líéz-di- Vásárhely, mint a'
II. székely gyalogezred stabhelye volt nevezetes, hol 1823. óta egy katonaiskola áll fen, mellyben 108 székely íiiira volt alapítvány. E' városok csak
nagyobb faluknak tekinthetk. Legnagyobb városa, K. -Vásárhely is, alig
számit 4000 lakost. De mind a' négy város megegyezett abban, hogy
országgylésére mindenik két két követet külde,kik',ek épen olly szózatuk
volt, mint a' ir)0,000 leieknél többet számláló Ilunyadmegyének. Háromszék lakosai tisztán csak székelyek. Számok I81()-b:iti ÍM),180 lélekre ment.
Az itteni szt'kelyek iidíább reformátusok és unitáriusok de polgári tekintetben feloszlottak fnemesekre, kiket primoroknak szoktak nevezni, köznemesekre, szabad székelyekre, katonáskodó székelyekre 's végre jobbiigyokra. Gróf és báró család kevés van a' székelyek között, llly családok
közül itt a' gróf Kálnoky, Mikes, és Mikó, Nemes a' bárók közül, az Apor
család a' birtokosabb.
A' forradalomban Háromszék volt a' megye,
melly Erdélyben legnagyobb erélyt fejtett ki. Mit e' szék mi veit, az a'
mesék világával határos. A' székely nemzet összes ereje, 1848. nov. 5-kén
elveszte Gedeon altábornagy ellenében csatáját Maros- Vásárhelynél, 's
rendetlenül futott vissza a' székely földre. A' többi székely szék mind
meghajolt, mindenik befogadta a' császári katonaságot 's a' vele járó szász
és oláh népfelkelí^st
Háromszék nem tudta magát reá venni, hogy szabad
földét népfelkelés bocskorának kitegye. A' mint Maros- Vásárhelyrl
futottak, Kossuth-huszárság, honvédség, az üldözött megyei magyarság,
székelység Háromszéken keresett az oláhoktól halálra üldözött fejének
menedéket. Az erdélyi neme>ség mir.denfelé vérzett a' felkeltek lándzsája
alatt. Háromszék nov. 15. gylést tárta, 'smegirá erdélyi fhadikormányzó
báró Puchnernek Szebenbe mikép Háromszék csendes benne rend és
béke, következleg fegyveres ert be nem bocsát. Tudata, mikép császári
katonaság ellen nem harczol
de oláh népfelkelés csak holttestökön foghatja átlépni a' székely told határait. Nem tudva mi lesz reá a' válasz, a'
nép magát fegyverezni kezdé, a' fvezérséget gyalog ezredes Dobay Károlynak kezébe tette le. Dobay ismerte a' tényállást, a' vezérséget csak
kénytetve fogadta el. Sem pénz, sem ágyú, sem puskapor, szólalt fel a'
vezér a' gylésben hasztalan; a' haláltól, kiraboltatástól fél nép kétségbeesetten állitá
hogy minden lesz. 'S mi történt ? ILíroniszék spártai
állott. Sepsi,

vár, mint fiuszék.
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eröfeszitéshez látott. Elállt Gábor Áron, (Lezt) egy nyugahnazott tüzér
káplár, bereczki fi, erezet, harangokat gyüjte, 's ágyút kezde önteni. A'

szék vashámorai ágyúgolyót öntenek. De különösen Kezdi- Vásárhely
mintegy arsenállá változott itt önték az ágyút tul a' gyermekek véka
számra önték a' puska-golyót másutt a' puskapor-gyártás folyt másfelé
a' nk fzék a' salétromot. Néliány nap, 's Kézdi-Vásárhely ágyút, puskaport külde a' gyülekez táborba
tiívol minden segélytK egészen ellensígL^s elemek közepébe szoríttatva, azt mondhatni, az ágyút, puskaport
másodszor feltalálták. Nem kisérjük az elszánt népet csatáira bvebb
eladását a' S-^éhehjek rovatára halasztjuk. Elégnek tartjuk itt megemb!;

;

:

;

:

:
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Hartlicb.
teni,

hogy

a'

kis

Háromszék a' b.Heydte

(1.

ezt),'8

mások

alatt ellene

nyomult

népfelkelést visszaverte. 'S ön teremtette ágyúival ugy állt határain, hogy
mire az év végével Gedeon altábornagy rendes katonasággal jött ellenök
:

még akkor sem

tágítottak.

Bár elzártságoknál tbgva

a'

Bem

Erdélybe

lett

benyomulásáról mit sem tudtak mégis megakartakharczolni inkább, mintfeltétlenül megadják. Ugy kezddött meg köztök az alkudozás.
Gedeon feltételeket igért, mellyek egyike a' volt, hogyha ágyúikat, fegyvereiket kiadják
semmifele fegyveres er nem fogja átlépni határukat.
Háromszék a' feltételeket elfogadta, 's jan. 10. ISlU-ben tartott gylésében
a' hség esküjét letette. A' fegyvereket kiadták, 's minden üldözött futni,
bujdosni kezde Háromszék határiról. '8 mit találtak a' kifelé bujdosók ?
Négy nap múlva, jan. 14-kén, Bemet és sergét a' székelyföld túlsó felén,
Marosvásárhelytt.
Mit Háromszék azután mivelt, az is a' fennebbi
:

sem magokat

,

—

emiitett rovatra hagyatott.

—K

.

.

.

y.

Ilartlieb (Károly) lovag cs. k. táborszernagy, szül. 1785. Gastorfban
Csehországban. Fia az 1832-beu meghalt es. k. nyugalmazott rnagy
Hartlieh Vincz^e lovagnak. Kiképzését a' bécsújhelyi katonai akadémiában
nyerte. 1804-ik jan. l-jén lépett katonai szolgálatba mint zászlótartó a'
17-ik számú Reusz-Plauen gyalogezrednél. Ezen évi aug. 27-kén az utászokhoz (pionniers) hadnagyi ranggal tétetett át. A' hadjárat bevégzése
a' 28. számú báró Fröhlich gyalogezredbe lépé. 1806-ban 's 1807-beu
hadi levéltár mellett foglalkozott, 's 1808-ban tétetett a' késbb császárrá lett Ferdinánd cs. k. fherczeg mellé rajztanitóul. A' következ
évben újra kezdett hadjárat alatt mint fhadnagy részint a' fhadiszálláson,
részint az egyes csapatoknál a' Morvából Magyarországba vezet utak
's a' pozsonyi hidf-épités körül 'stb. mködött. 1809. aug. 3-án századosi
rangot kapott. 1810. és 1811-ben a' bejárt tartományok lerajzolásával

után

a'

Az 1812-iki hadjárat elején eleinte a' Wrede könny dankésbb a' báró Frimont majd a' báró Bianchi hadosztályához
a' fegyverszünet ideje alatt a' hadi mködési térképek készitésé-

foglalkozott.

dárjához,
lépett

's

megbízva a' fhadiszálláson. Lichtensteiu hg. altábornagy dicí?érleg emlékszik róla a' Dresda és Kulm valamint az Arbesau és Kinitz
vel volt

mellett vivott csatákróli jelentésében. Paris bevétele után mint
séges hatalmak biztosa Napóleonnak 800 fbl álló rseregét

a'

szövet-

Cambron

tábornok alatt Elbába kisérte. Ezután dii)lomatikai megbizással küldetett
az oldenburgi herczegnhöz Sándor czár testvéréhez, ki akkor Karlsbadban mulatott. E' megbizást végrehajtván ismét a' haditervek és mködések
rajzolására alkalmaztatott. Az 1815-ki hadjáratban jul. l(5-kán rnagygyá
léptetett el 's a' hadjárat végén a' Paris mellett elsánczolt tábort vette le.
A' béke helyreálltával az elnöki irodában foglalkozott 's a' rajziroda
aligazgatója volt 1817. végéig. A' térképkészités kÖrül mint igazgató
mködött Tirolban és iNíagyarországon a' Vág völgyén 's 1828. alezredessé,
négy év múlva ezredessé lett
l83(3-ban pedig az utászcsapat dandárparancsnok.^ágát vette át. 1838-ban vezérrnagy, 1846-ban altábornagy
's osztályparancsnok Horvátországban Károlyvárott, 1847-ben pedig a'
45-ik számú Zsigmond fhg. nevét visel gyalogezred másod tulajdonosa.
líartlieb altábornagy az 1848-ki e>^emények alatt, mint a' horvát-szlavonvi<léki tábornokok legidsbike, mindenütt hséget bizonyita nz uralkod<)
,

Hartmann.
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1848-ki septemberhóban egy hadosztály parancsnokságát átvébánnal együtt átlépte a' Drávát 's vele oct. 9-kén i3écs eltt állott.
Bécs ostromában feltn részt vn. A' st. marxi-vonalon lev ers torlaszt
hadosztályával bevette 's kitartással mködött a' fút hosszában! számos
torlaszok bevételén. Személyesen ment elre rohanó csapatainak élén 's
midn katonái a' mindenoldalról hulló golyózápor alatt ingadozni kezdtek,
személyes vitézsége és biztatásai által bátorságot önte beléjök. Dobot
ragadott kezébe, maga verte a' rohanót 's ezáltal katonáit uj mozgásba
hozta, velk minden torlaszt meghágott 's négyórai harcz után a' katonai
kórházat, a' belvedere-t, a pénzver-hivatalt, a' Schwarzenberg-féle nyári
palotát 'stb. hatalmába kerítette.
A' magyarok ellen decemb. 15-kén
megkezdett mködésekben hadosztályával a' bán vezérlete alatt álló 4-ik
hadosztálynál maradt 's kitn részt vett a' bánnak minden csatáiban.
A' fejedelem t, többnemü érdemeiért a' 2-dik osztályú vaskorona-renddel
ajándékozta meg. 1849. februárban laibachi katonai parancsnokká neveztetvén, 45 évi szolgálata után nyugalomba helyeztetett 's ez alkalommal
felsége által 1849. aug. 8-án táborszernagygyá neveztetett.
1.
Ifartiiiaiiii (Móricz) szül. 1819. Csehországban, tanult Prágában és
Bécsben, több utazást tett, 's majd Lipcsében, majd Brüsselben 's a' Rajna
körül hosszabb ideig tartózkodott. Munkái „Kelch und Schicert'^ (1844.
2 Aufl. 1845); számos dolgozata kötetlen 's kötött beszédben több német
folyóiratban, különösen a' szabadelmü ,,Grenzboten''-hen. ,,Sammlung
neuer Dichtufigen.^' A' közelebb lezugott évek viharai szülék ,,Reimchronik
des Pfaffen Mauritius"' czimü munkáját, mellynapjainkban nagy figyelmet
gerjesztett, 's mellyben a' költ különös gondot fordított a' magyar eseményekre is. Általában egyik jellemvonása a' magyarok iránti elszeretet.
'S ennek eredménye legújabban az is, hogy H. Parisban Szarvady hazánkfia
közremunkálása mellett Petíi költeményeinek németre fordításával foglalkozik. Lapjaink nem régiben közlének néhány sikerült mutatványt e'
forditásokbóh
Szép és termékeny tehetség, mély érzés és tüz, élénk
szemléldés, teremt képzelet és szerencsés eladás jellemzik H-t, kitl
ti' német irodalom még sok jelest vár.
a.
Hasseiipííug (Fridrik Lajos Dániel jános) Kurhessen sokat emlegetett
mostani els ministere, szül. 1797. Kasselben, hol atyja kormánydirektor
volt. Mint a' Németországon, kivált a' mondott kis státusban, a' legújabb
idkben történt reactionalis mozgalmak 's bizonyos absolutlsmusi vágyak
bajnoka, továbbá az ebbl fejldött 's szinte európai háborút elidézett
zavarok és verseno^ések f oka, a' német nemzet, st az ejíész mivelt világ
szemét magara vonta 's bizonyos részben herostratusi hirre és névre
emelkedett. Kétszer volt a' kurhesseni kormány feje, elébb 1832
37.
közepéig másodszor 1850., midn sikerült neki nemcsak saját hónát
zavarba dönteni, de a' külviszonyokat is ollybonyolodásba hozni, mi csak-

ház

vén,

iránt.
a'

—

—

—
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—
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—

;

nem

az egész Európa diplomatiáj át cselekvésre hivtafel. Mindkét idszaka
statusember munkásságának igen tanúságos és leczkét adó, hogy miképen nem kell kormányozni.
Korábbi életének f pontjai Miután Kasselben tanulását a' Fridericianum nevet visel lyceumban kezdette, majd
az ihlefeldi iskolában folytatta, 's késbben Göttingában az egyetemet
pcglátogatta, innen mint 17 éves ifjú a' szabadságháboriihan vett részt,
e'

—

:
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annak végével

a' tanulásra visszatért
egják buzgó alapitója vala a'
,,Burschenschaff czim alatt ismeretes diáktársulatnak, 's 1817. a' szabadság nevében Wartburgban tartott izgató ünnepélyen is mint fszerepl
Tanulási éveit bevégezvén, Kasselbe ment, hol a' status
jelen volt.
mi
szolgálatába lépett, csakhamar fényes elmenti pálya nyilt eltte
kétségen kivül sokat tett arra, hogy keble és iQu kora hévvel ápolt eszméihez htlenné legyen. Mint kormányi ülnök kezdé a' szolgálatot 's már
1821. tehát 24 éves korában tanácsos czimmel a' feltörvényszék ülnöke
's 1831-ben valódi tanácsos lett. Emelkedését leginkább annak köszönte,
hogy az örökös herczeg (mostani választó fejedelem) pártjához tartozott.
Életének késbbi szaka, névszerint két izbeni ministeri mködése, olly
ismétlések
szoros összefüggésben van Hessen ujabb történetével, hogy
elkerülése végett
részletesen ez utóbbival együtt tárgyalandjuk. Lásd
k.
ennélfogva Hesseji-Kassel, (Kurhessen).
Határrvidék máskép magyar katonai végvidék. A' magyar birodalomnak
nevezetesen Horvátország, Slavonia 's Erdélynek Törökmég pedig Dalmátiától
országgal szomszédos határszélein nyúlik el
kezdve egész fel Bukovináig 's ha a' délnyugoti legvégs ponttól vagyis
a' Zermagna völgyétl az északkeleti végs pontig az aranyos Besztercze
mentiben fekv Piátra helység völgyéig középvonal húzatnék, ez 108 geogr.
,

—

—

;

—

—

—

:

,

,

;

mérföldet tenne. E' szerint az egész Határrvidék az északi szélesség 44^
30" 's 470 33' 40" és a' keleti hossz. 32^ 34' és 44^ 9' közt fekszik.
Ezen térfóld a' polgári törvényhatóságok határaitól elkülönözött egészet
képez ; kivévén Erdélyben a' három székely és az els oláhezredeket,
mellyeknek elkülönzött vidékei nincsenek, hanem a' polgári törvényhatóságok között vegyesen osztattak fel. Továbbá minden egyes határrvidék
rendeltetéséhez képest határos a' török birodalommal, kivévén a' yarasdit,
melly a' szélektl elválva a' vármegyék közt fekszik ismét a' szihelburgi
kerületet (a' szluini ezred egyik része) és a' második oláhezredet. Azon
vonal, melly a' török határt érinti, 's melly folyvást riztetik, Lichtenstern
szerint 227, 7, mások szerint pedig 182 míidet tesz, 's a' magas portával
kötött egyezségeken különösen a' sistooi békekötésen 's az ahoz tartozó
1701. aug. 4. kötött különös egyezkedésen alapszik, melly a' bánsági
rvidéken Orsova szigetével átellenben egy csekély térséget, (hossza a'
Cserna vizétl az AHon töve mentében a' Bachra patakig 2,420 öl) mint
neutrális földet tzött ki, 's a' károlyvárosi rvidékhez Czettin és Dresnik
8'

;

helyeket adá.

Az -egész határrvidék ezredekre oszlik, mellyek ezek

:

A.

a'

károlycárosi

rvidékben van 1) a' likkai ezred két várossal 103'faluval. 2) az ottochani
1 várossal és 83 faluval. 3) az ogulitii 1 várossal 106 faluval. 4) a' szluini
319 faluval.
B. a' báni rvidékben 1-s báni ezred 1 várossal 127 faluC. A' varasdi rvival és a' 2-ik báni ezred 4 várossal és 142 faluval.
dékben a' sz.-gijörgyi ezred 2 várossal és 173 faluval, meg a,' körösi ezred
3 várossal 186 faluval.
D. A' magyar rvidékben 1) a* gradiskai ezred
1 várral egy várossal és 141 faluval. 2) a' bródi ezred 1 várral 2 várossal
97 faluval. 3) a' péterváradi ezred 1 várral 5 várossal és 60 faluval. 4) a*
csajkások 1 várossal és 13 Muval—E. A' bánsági rvidékben l)a' németi
bánsági ezred 1 várossal és 53 faluval. 2) az oláh-illyr bánsági ezred 4

—

—

—
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F. Az erdélyi rvidékben li els székely ezred
várossal 111 faluval.
1 várossal és 50 faluval, de ez utóbbiak vegyesek polgáriakkal ií--, mint a"
többiek is nagy részt. 2) a' második sz-ékehj ez-red 1 tiszta, 2 vegyes várossal, 99 vegyes faluval. 3) els oláh ez-red 1 tiszta várossal, l<i tiszta és r>5
vegyes faluval. 4) második olá/iez-red 4:4 tiszta faluval. 5) Székely huszárezred 1 tisztn katonai várossal, 5 vegyesgel, és 10 vegyes faluval.
Meg kell jegyezni, hogy az rvidékeken a' faluk nem mindenütt trsznek
egész zárt helységeket, hanem a' házak egyenkint vagy csoportban szét-,
szórva állnak
's
több illyen lakhelyek egy falu neve alatt iratnak

—

,

— A'

városok népessége így áll Panrsova 11,544. Zimony 9,016.
Fejér-templom b,000. Karloviíi 4,978. Pélerrárad 4,970. Petrinia
4,5Ö9. Kosztainicza 3,170. Zeng (kir. város) 3.000. Bellorár 2,985. Brod
A' legújabb viszonyok
2,870. Carlopago (k. vár.) 1,170. Icanich (515.
miatt a' határrvitlékek szerkezete nagy változásnak áll eltte. Az erdélyi
rendes sorcsapatokká változtatott. Azonkivül a' t(^bbi koronaországok
ujabb intézményei is nagy részt mind behozattak nálunk régibb állapotukról bven olvashatni Fényes statistikájának \\. kötetében.
A' határrvidékek lak()i a' határrök ; kik különös katonai szerkezetben
élnek, 's a' magyar és tÖrök birodalom közti határvonalat fegyverrel rzik.
A' mai határrség eredetét kinyomozni nem tudjuk, de annyi bizonyos,
hogy úgynevezett határrök vagy inkább végrök már az els magyar
századokban voltak, kik részint nemesi szabadsággal 's földekkel, részint
csupán szabad földbirtokokkal fölruházva az ország határait a' szomszéil
nemzetek becsapásai ellen oltalmazták.
Hlyének valának a' keleti részen
a' székelyek, 's a' nyugati határszéleken az rök, kiknek vidéke máig is
rségnek neveztetik, 's részint szabadságaikat régen elvesztve'^, azokat a'
közelebbi idkben ujolag követelék, mint p. o. a' V"as- és Zalamegyék déli
részein fekv rségi helységek, részint pedig mint fels és alsó rlielységek
Vasmegyében nemesi szabadságaikat egész a" legújabb idkig fentartották,
's az I. Károly 1327-ki oklevelébl kitetszik, hogy már Béla, István és
László királyok alatt ri nemesi szabadságokkal éltek, kötelességük levén
az ország nyugati részeit a' németség berohanásai ellen megvédeni. Hogy
illyen végrök az ország déli részein is lehettek, nagyon hihet, ámbár az
bizonyosan nem állitható hanem a' törökök magukat Furópában megfészkelvén 's a' magyar birtokokat pusztitni is kezdvén, már ezeken a'
részeken is világos nyomaira akadunk a' végröknek, mert Corvin Mátyás
a' török tartományokba)! átjöv szerbeknek és bosnyákoknak olly feltétellel
engedte át a' török fegyver által elpusztult Likká és Korbavia grófságogat, hogy szabad vallásgyakorlat mellett 's a tizedtl felmentve kötelesek
legyenek a' török ellen maguk költségeiken harczolni. Azonban a' két
grófság ismét török kézre kerülvén, ez uj intézet megsznt. Késbben a'
gyenge II. Lajos tehetetlen levén arra, hogy Dalmát- és Horvátországokat
a' törökök
ezeket még a
gyakor megtámadásai ellen oltalmazhassa
mohácsi vész eltt sógorának az utána következett magyar királvnak
I-s Ferdinándnak oltalmára bizta, 's igy ennek Zeng, Klissa, Krupa.
Likká, Jaicza 's egyéb várakat is átengedte, mellyeket aztán Ferdinánd
német pénzzel némst ert szállított 's igy Zápolya ellen is, minthogy a'
Kaproncza kin-üli v.irak mind keze közt voltak, jicm csekély ert fejtbeössze.

:

—

;

—

;
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E' német katonák itt a' váczi békekötés után is megmaradtak, 's
Varasdon lakozó fkapitányuknak minden alkaj)itányok (ii.m. a' kapronczai, körösi, ivanchi) alárendeltettek, egyszersmind pedig a' háborúban
elpusztult környéket szerbé? bosnyák szökevények, és katholikus horvátok
szállották meg. Ezek uskókoh név alatt ismeretesek, 's a' Zápolya elleni
háborúban tett érdemeikért l64-ben I. Ferdinándtól szabadság-levelet
nyertek, mellynél Fogva örökös katonáskodás mellett adómentesekké lnek.
E' korban már két katonai végvidék különböztetek meg, u. m. a' horvát
és a' vindus, 's egy 156o-ból aug. hó 5-kérl szóló utasitásból kitetszik,
miként a' horvát végvidékhez Fiume, Zeng, Ottochácz, Bründel, Berlok,
Dresnik, Czettin Színin, Ogulin, Modrus, Giina, Hrastowitz, Szitzek ;'
a' vindus végvidékhez j)edlg
Várasd, Sz. -György, Krös, Czirquemo,
Ivanich, Zágráb 's Kaproncza tartoztak. Azonban a' török hatalom nevekedtével a' végvidékek megrzése is nagyobb gondot kivánt. 1575-ben a'
magyar országgylés beleegyeztével a' horvát végvidékek megrzése
Károly osztrák fherczegre bízatott. Ez alatt nevezetes gyara]»odást nyert
melly is folyton folyvást nevekedett
a' végvidékek rszerkezete
míg
1702-ben mára' magyar végvidék i» melly hibásan változtatta német
befolyásnál fogva nevét Sla vonlaira, elfordul, 's a' határrök már az
örökösödési háborúban részt is vettek.
Es ez a' kor, melly ben a' határtett ki.
a'

:

,

—

:

;

,

,

—

rök, még a" ('sajkás kerület is fölállittatván organisáltattak. A' bánsági
rvidék pedig 1750-tl 1779-ig szerkeztetett.
Az erdélyi végvidék a'
a' legrégibb idkben is katonai szerkezettel bírt, de tartósabb szerkezetét

—

csak 17G6-ban nyerte. Ajánlható igen érdekes leirása a' határrr>knek
Fényes Magyarország leírásában a' Vl-ik kötetben. Ujabb történetökrl
lásd
Horvát-magyar ügy
W.
Hatvani Imre /. Abrudbánya.

—

:

Ilavaiiiiali /. Cuba.
Haveiiiaiiii (Bilint Vilmos) német történetíró szül. 1800. Lüneburgban. 1819. meglátogatá a' gíUtingai egyetemet, hol a' joj;i tanulmányokkal
foglalkozott. Azonban tiltott társulatokbani részvéte miatt, az auditorivizsgálattól eltiltatván, 1822.

Darm^tadtba ment,

's

egy nevelintézetben

porosz kormánynak adatott
bánásmódot kellé trnie, késbb
azonban több földiéivel együtt visszaadatott a' hanoveri kormánynak.
C)t évi fogságra Ítéltetvén, 1824. a* hildesheimi várba csukatott. 1829-ben
kiszabadulván
Hanoverábin vegyes közönség eltt történeti felolvasásokat tartott. A' Cambrid^rei hercze.fr 's más naoryok részvéttel voltak
u-anta, 's kivitték, hogy a' táborkari akadémiában a' történet és németirodalom tanárává neveztetett. 1831. az ilfeldi kolostorban fogadott el
tanitói állomást. Késbb Dahlmann és Gervinus tanárok oda hagyván
Göttingát, H. a' göttingai egyetemben a' honitörténet tanárságát fogadta
cl.lMunkái „Geschichte dcrKampfe Frankrcichs in Jtalien ro/i 1494 — 1515."
(2. B. Hannov. 1833—35.): „Historíe von St. Elisabellr' (Berlin 1833.) ;
,,Chrislliches Gesangbuch jur Schuleti^' (Ilannov. 1837.); ,,Geschichte der
Liinde Braunscliweíg und Lüneburg (2. Bde. Lüneburg 1837
38.)
.jHandbuchder Geschichte Braunschiceíg und Lw/iei/wr^'^ (Lüneburg 1838.);
..Elisabeth Hemoghi von Braunschtceig-LUneburg'' Monographie (Gött.
tanitó lett. 1823-ban hirtelen elfogatott,
át ; 's itt nem akarván vallani , szigorú

's a'

,

—

;
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1839). H. különösen az els helyen nevezett munkája ég hazai története
magának a' német irodalomban kitn történetírói nevet. a.
Haydon Benjámin Kobert) angol festesz, szül. Plymouthban 1786.
Londonban, hol 1804. jelent meg elször, nagy kitüntetéssel lón fogadtatva a' szenvedélyes mvész. A' francziákkali hosszas háború felízgatá
az angolok nemzeti érzetét 's H. leginkább ennek hizelgett történeti
festményeiben. Azonban a' túlságos dicséret, melly korán érte, clbizakodóvá tette 's káros befolyással volt további fejldésére. Az els párisi
béke után Parisba utazott hogy ott a' még akkor együtt rzött spanyol,
olasz, német és németalföldi mdarabokat tanulmányozza. Visszatérve,
életének legfényesebb korszakát élé ; a' legelkelbb világ, a' leghiresb
statusférfiak, szónokok és költkkel barátsági viszonyba jutván, felülemelkedék minden müvésztársai felett 's magát a' szerencse választottjának
tartá. Ezen önérzet sok sért 's elidegenít tettének volt kútforrása.
Barátai is, köztÖk Scott Walter, szemére vcték túlságos lelkesültséget 's
meggondolatlanságát. Hozzájárult örökös pénzzavara, mellybe a' lordokkali versenyzése sodra az ecsetének keresményére szorítkozott mvészt.
A' fényzés szenvedélye Ion. Következései nem maradtak el ; hitelezi
gyakran vevék igénybe ellene a' törvény egész szigorát, 's F. az adósok

—

által vívott ki
^

,

,

börtönébe került. Azonban ekkor még fiatal volt 's humora könny oldalvévé a' csapásokat. Oenre-képeket festett a' börtönéletbl, mik roppant
tetszést arattak 's nagy árakon keltek el. Minél idsebb ln, azon mértékben növekedett elégületlensége 's azon hajlama, miszerint minden baját
másnak tulaj donitá 's mindenütt ellenséget látott. Összetzött legjobb
barátaival 's végre magára maradt. Ezen magába vonulásában öntulbecslése még nagyobb fokra hágott. A' kritika, melly iránt kihivó megvetéssel viseltetett, bven fizeté vissza gylölséget
kimutatá müveiben a'
hatás utáni kapkodást 's a' kivitel hiányosságát, 's ez által számos pártolótól fosztá meg. H. ezt mind megbuktatására irányzott szándékos rósz
akaratnak tulajdonitá. Eletének egész láthatárát sötét fellegek boriták el.
A' lordok ezreket pazariának a' választásokra, a' kereskedk a' gabonatÖrvényegyletre, de H. hiába kopogtatott házuk ajtaján. Az utóbbi években már alig találkozott csak egy vev is képei számára, 's festmény
kiállításait gyéren vagy épen nem látogatták. Xaplója
mellynek egy
részét az angol lapok közlék, bizonyságot tesz azon hosszú és nehéz harczról, mit H. minden erejét fölemészt sötét buskomolysága ellen küzdött.
Bátorsága minden ujabb csapással kisebbedett. 1846. april 4-kén állitá ki
legutolsó müvét
..Aristides számzetését." A' siker parányi volt. Leginkább boszantá, hogy a' londoniak, mig
kiállításában magára hagyák,
tömegesen csdültek az akkor ott mutogatott amerikai törpe TomThumb
nézésére. ínségében mindenféle régi barátokhoz 's pártfogókhoz irt leveleket, mikben mveit ajánlá nekik. Az egyetlen Peel válaszolt 's képet
ugyan nem vett, hanem 50font sterlinget küldött neki. A' becsületszomjas
mvész szive megtörött 1846. jun. 22-kén mszobájában önmaga vete
véget életének, miután nejét ürügy alatt elébb eltávolitá. Székre ülve,
ról

;

,

:

t

;

pisztolyt sütött fejébe, 's a' sérülés nem levén halálos, hihetlen elszántsággal a' szoba túlsó részébe vánszorgott, 's ott feltalált borotvájával torkát
Számos
metszé el. Peel, özvegye számára is 200 ft sterlinget küldött.

—
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történészet! festményein kivül van tÖbb festészeti, müphilosophiai's aesthea.
tikai irodalmi munkája is, mikben fametszetekkel világositá eszméit.
llayiiau (Gyula, báró) cs. k. táborszernagy, az 1849-ben Magyaror-

—

szágon mködött cs. k. osztrák hadsereg fvezére 's késbb M. ország f
kormányzója 's f parancsnoka. Született 1786-ban Kasselben Kurhessen
fejedelemségben. 1801. mint alhadnagy a' 25. sz. akkor Brechainville nevet
visel os7.trák gyalogezredbe lépett, majd föhadnagygyá léptcttetett el
's részt vett az 1805-ki francziák elleni hadjáratban. Kördlingen mellett
nehéz sebet kapott 's az ellenség foglyává lett. 1806-ban alkapitány,
1809. fkapitány lett a' János fhg nevét viselt 35. sz. gyalogezredben.
Német- Wagramnál újra megsebesült, majd a' 47.sz.b. Vogelsang gyalogezredhez tétetett át 's cs. k. val. kamarássá neveztetett ki. 1813-ban a'
Czaslauban alakulófélben lev könny zászlóalj rnagyává 's parancsnokává neveztetvén, rövid id múlva már a' németországi hadsereghez
csatlakozott 's csap<itával ,,els német könny zászlóalj" neve alatt gróf
altáb. könny osztályában vett részt az 1814-ki hadjáratban. A'
rákövetkezett rövid hadjárat alatt H. zászlóaljával a' felsrajnai hadseregnél volt. Bátorságának, vállalkozó 's éber szelleménekbizonyitványait
az akkori idk évlapjai is hozák.
A' könny zászlóalj feloszlatása után
Haynau, kinek érdemei ez alatt két hesseni rend által lnek megjutalmazva, mint számfeletti rnagy a 23. számú b. Merville gyalogezredhez
jutott
1818. a' marquis Lusignan nev gy.ezrednél val. rnagyként 's
182L hasonló minségben a' Vilmos gyalogezredben alkalmaztatott. 1823.
ugyanezen ezrednél alezredessé léptettetvén, 1825. hasonló ranggal a'
1830. pedig a' 30. sz.
34. sz. (akkor névtelen) gy.ezredhez tétetett által
gr. Nugent nev gy. ezred ezredesévé 's parancsnokává neveztetett. 1835.
vezérrnagygyá neveztetvén, mint dandárnok az olaszországi hadsereghez
tétetett át
1844. altábornagy és osztálynok lett bels Austriában, 1845.
a' 37. sz. gyalogezred tulajdonosa 's 1847. mint osztálynok Temesvárra
került.
Az olaszországi háború kitörése kezdetén H. önkény tesen
ajánlá fel szolgálatát az ottani hadseregnek. Midn a' cs. kir. hadsereg
1848. július 22. Veronából támadólag nyomult a' piemonti fsereg ellen,
H-ra bízatott a' veronai ersség parancsnoksága. Az rendelkezései folytán történt, hogy az olaszok által megszállott Sommacampagna hosszú
küzdés után az onnan elzött osztrák sereg birtokába ismét visszakerült
(jul. 24). Július 28-kán átvevé H. altb. a' Ill-ik hadtest parancsnokságát,
reá bízatván azonkívül Peschiera ostromának vezetése is. Aug. 9-kén
érkezett meg H., miután az ütegek felállítása be Ion végezve, az ostromló
táborba. A' vár parancsnoka Ferfend, H. felszólítására vonakodván feladni
a' várat, ez ugyanazon nap d. u. 6V2 órakor valamennyi ütegbl (52 ágyú)
megkezdeté a' tüzelést 's két egész óráig szakadatlanul folytattatta, más
nap reggeli 5 órakor pedig ismét újra kezdeté, mig az olaszok ágyúi végre
mintegy d. u. 5 órakor elnémulának. 7 órakor azonban az ágyúzás megszüntetése iránt adá ki H. parancsát
miután a' Mailandban kötött fegyvernyugvási egyezség ez alatt a' táborba érkezett. Radeczky tbn. jelentésében els helyen áll H. altb. Ö felsége pedig a' M. Terézia katonai
érdemrend, 's már korábban az eltt a' Leopold-rend nagykeresztjével
diszité.
Bergamoban H. megersité a' város felett uralkodó régi várat

Bubna

—
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;

;
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szigoru rendszabályai által megszünteté az éjjeli sürü rendzavaráisokat.
1849. februárban Brescia városra, mivel itt nagymennyiség katonai
ruha és fegyverzet találtatott elrejtve, 20,000 lirére
sarczot vetett;
's ezután a' Coronini dandárral Ferrarába vonult, liogy elégtételt szerezzen
's

—

men

azon bántalmakért, mikben e' város lakosai részérl febr. G 's 7-kén több
í'egyvcrtelen cs. k. katona részesült. Azonban útközben már Polesellánál
egy a' ferrarai bibornok-érsek vezetése alatt állott küldöttség jött elejébe,
tudtul adván H. tábornoknak a' város megbódolását. 'S miután a' kivánt
idre az általa kitzött feltételek is tcljesittettek volna (u. m. kiadása a'
3 katona gyilkosainak
a' torlaszok eltakyritá^a
az elbbi kormány
visszahelyezése
a' rend fentartása biztosságául G kezes a' legelkelbb
;

;

;

('saladokböl, 20,000 scudi hadi sarez\, 11. rövid

idzés után ismét visszaseregével Paduába.
A' fegyvernyugvás felmondása 's Eadeczky
ibn. a' Tieinóni átkelése után H. a' lombard-velenczei királyságban hátrahagyott tartaléksercgek fparacsnokságát vévé át. Ez alatt történt, hogy
Bresciában egy biztossági bizottmány alakult, melly a' fegyvernyugvási
egyezség félremagyarázása folytán újra fegyverre szólitott mindenkit. A'
Ill-ik hadtest egy dandára (gr. Nugent vezérrnagy) mart. 28-kán Veronából Bresciába indult, a' felkelést fékezend. Azonban olly ellentállásra
talált, miszerint a' városnak csak nyugati oldalát volt képes bekeríteni.
A' felkelés els hírére a' II. tartalékhadtest parancsnoka, H. is tüstént
útnak indult Paduából. A" város teljes bekerítése, 5 kapujának bezáratása,

—

tért

várnak egy zászlóalj gyalogsággali ellátása mart. 31 -kén hajnalban a'
leghevesebb ágyúzása közben történt. Ekkor H. felszólítást intéze
a' városhoz, adná mc;? magát föltétlenül, különben meo- foor rohantatni 's
a [)usztltás mindennem iszonyainak áldozatul esni. Déli 11 órakor küldöttség jelent meg, melly azonban csu]>án halasztást kivánt. Ez d. u. 3
óráig megengedtetett. De a' várt válasz helyett benn a' városban már 2
órakor valamennyi harang vészt kondit, 's a' vár közelébeni házsorok és
tornyokból, valamennyi háztetrl öldökl tüzelés kezdetik meg a' császári
seregek ellen. H. meghosszabitá ugyan újra a' határidt y24-ig, de a'
felkelk erre sem tágítván, parancsot adott, hogy a' város a' várból vetágyukkal támadtassék 's az ostrom minden oldalról kezdessék meg. Nemsokára a' legöldöklbb utczai-csata fejlett ki, mellyben a' fölkelk minden
torlaszt
minden házat különkülön és egymásután a' legmakacsabbul
védelmeztek. Maga H. e' tárgyról irt jelentésében igy nyilatkozott ,,Soha
sem hittem volna, hogy olly rósz ügy mellett annyi kitartással lehessen
küzdeni"'. A' császári seregek csak lassan nyomulhattak elre, 's a' bevonulás és dühös csatározás kés éjig tartott. Apr. l-jén hajnalban újra
megkondultak a' harangok 's a' harczot növekedett elkeseredéssel újra
kezdek az olaszok. Ekkor H. iszonyatos ágyúzást intéztetett a' várból a'
városra 's az utczákon megujittatá az ostromot. Parancsa folytán senki
fogolylyá nem tétetett
a' házak,
a' kit fegyvercsen találtak, leszúrták
mellyekbl lövések történtek, azonnal felgyújtattak 's Brescia egy lángtenger vala. D. u. 4 órakor még 1 bánsági határrzászlóalj egy század
dragonyos 's egy mozsárüteg érkezett meg nagy sietséggel Veronából és
Mantuából. A' fölkelk ellövÖldözvén töltéseiket, hiában iparkodának a'
város falain át megszökni mind hátrább egy szögletbe lnek szorítva,
a'

f(')lkelk

,

:

;

;

,

;
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A' kemény utczai csata
egész óráig tartott, mart. 31. d. u.
^ órától
kezdve d. u. 5 óráig. H. apr. 2-kán egy hirdetést bocsátott közre, mellyben ers szavakban kárhoztatá a' bresciaiak ,, gyalázatos hütelenségét" 's
a' bresciai tartományra 6 millió húszast rótt büntetésül, továbbá 300,000
húszast kárpótlásul az elesettek özvegyei 's árvái és a' város és hadsereg
sebesültei számára. April 17-kén H. fhadiszállását, Velencze ostromát
azonban itt csak rövid ideig
személyesen vezetend, Mestrébe tette át
maradhatott, miután a' császár által Bécsbe hivatott 'smaj. 30-án M.ország
fkormányzójának 's az ottani cs. kir. hadsereg fparancsnokának neveztetett ki, egyúttal táborszernagygyá is léptettetvén el. (A' cs. k. titkos
tanácsosi méltóságot 's a' vaskorona rend I-s osztályú rendjelét már elébb
nyeré meg).
Az osztrák hadsereg 4 hadteste 's Paniutine orosz osztálya ekkor
védelmi állásban volt Pozsony körül. Mihelyt H. meghallá, hogy az orosz
fer 1849. jun. 17. 's 18-kán már Magyarország határait átlépte 's Kassát elfoglalá,
is támadólag kezde mködni. O felsége ekkor személyes
jelenlétével bátoritá seregeit a' magyar harczmezn. Jun. 27-kéH kezddött
az általános elnyomulás. A' császár személyesen vezeté az I. hadtestet,
's ez 28-kán makacs harez után, mellyben a' túlnyomó ernek a' magyarok
felsége vezénylete alatt.
engedni valának kénytelenek, Gyrbe vonult,
A' magyar seregek Komárom félé húzódtak vissza. Az e' tájon ekkor
küzdött csatákban H. vivé a' vezényletet. Miután meggyzdött Görgei
elvonulásáról 's egyúttal megtudá az orosz fernek elnyomulását, a' II.
hadtestet Komárom bekeritésére hagyván hátra, azi. és a' tartalékhadtesttel,
Paniutine orosz hadtestével, 's a' már Budáig haladt III. hadtesttel gyorsan
Budapest felé nyomult, hol 19. meg is érkezett. Rövid idzés után folytatá
ismét támadó mködését. Az orosz f erre támaszkodva, 's ezáltal hátban és
szélrl védetve, dél felé vonult Félegyházán keresztül egyenesen Szegedre.
Jul. 29-tl aug. l-ig Félegyházán szállásolt, 2-án Kis-Telekeu's még ugyanazon nap Szegeden, melly nek védésérl a' magyarok lemondtak. Itt a' Tiszán
átkelvén, az Uj-Szeged és Szreg melletti kemény csaták után, aug. 6. a'
magyar sereg tovább üldözését folytatá, mi mellett nagy elnyére szolgált
a' többi hadtestek egyez mködése, mik közül az I-s Makónál fenyegeté
a' magyarokat, a' Ill-ik pedig Kanizsánál tört magának utat a' Tiszán által,
ugy hogy most az egész cs. hadsereg ismét egyesülhetett. 7-kén Szent-Miklós
és Ó-Beseny vonalába nyomult, 8-án Csatádon keresztül Zsombolyig
(Hatzfehl) Temesvár közelébe. A' magyar sereg Temesvár alá gylt, végs
csatára készen. H. 9-kén Csatádról Kis-Becskerek felé fordult a' Ill-dik
hadtesttel, 's ugyanazon nap estéjén Temesvárra vonult. Másnapi jelentésében az ütközetrl, melly ezen bevonulást megelzte, többi között
;

ezeket irá ,,E' szép sikert leginkább seregeim fáradhatlan feláldozásának
köszönhetem, mellyek a' Dunától idáig történt példátlan gyors elhaladásuk
's különösen augustus 9-kén 3 mfldnyi szakadatlan menésök közben az éj
beálltáig bátran 's kitartással küzdöttek. A' lovasság megertetése hihetetlen
valamint a' tüzérség is a' legméltánylóbb dicséretre érdemes. A'
gyalogság nem került a' tulajdonképeni harczba, miután az egész temesvári csata mindössze 6
7 órai heves ágyúzásra 's lovassági támadásokra
szorítkozott."
Bekövetkezett a' világosi fegyverletétel 's a' várrk
13
Uj k. Ism. Tár. IV. hot.
:

,

—

—
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átadása. Aug. 18. kelt hadiparancsban H. dicséretet monda a' hadseregnek,
's az eddigi eredmények felmutatása mellett, iij lelkesít szavakat intéze
hozzá. (Lásd bvebben 3] agyar hadjárat).
felsége által H. a' kir.
magyar Sz. -István renddel 's az orosz czár által a' cs. orosz András rend-

—Ö

:

meg

megnyeré azonkívül

a' kir. hannoverai Guelf rendet
hadseregek fparancsnoka Pestre költözött.
Az 1849. nov. l-jén életbe lépett hadseregi uj szervezés alkalmával H.
a' III. hadtest parancsnokságát nyeré 's fhadiszállásául Budapest ln
kitzve. Itt élt egész a' következ év nyaráig, a' korábbi rendkívüli teljhatalmak birtokában. Ekkor rögtön senki által nem sejtett esemény
következek be.
1850. jul. (3-kán kelt legfelsbb rendeletnél fogva felsége, a' ministertanács javaslatára H. táborszernagyot a' III. hadsereg parancsnokságától
és az avval összekötött teljhatalmaktól fölmenteni 's nyugalmazni méltóztatott. Ez esemény hírére szokatlan mozgásbajöve minden 's hosszú ideig
e' tárgygyal 's az azt elidézhetett valószín okok találgatásával foglalkozott a' meglepett kl- 's belföldi sajtó. H., a' fegyver embere, maga is jónak
látá a' sajtó terére szállani 's beleszólani a' vitába
a' pesti lapokban egy
bécsi lap vádjai ellen
ott mulatása utolsó napjaiban a' következ, sok
tekintetben fontos nyilatkozatot közié ,,Az ,,Oesterreichische KeichsZeitung"jul. 10-ki számában, méregbe mártott tollal gyekszik eladni
azon okokat, mellyek a' ministertanácsot arra bírák, hogy
felségénél a'
magyarországi fkormányzói és fparancsnoki állomásróli elmozdittatásomat sürgesse.
Azon súlyos szemrehányást teszi nekem , hogy nem
tudtam a kormánynak engedelmeskedni küldetésemet fel nem fogtam, a'
koronát illet jogelönyöket magamnak tulajdonitám
nagy önkénynyel
mködtem, törcényt és kegyelmet a' trónrai tekintet nélkül gyakorlottam.
Midn hivatali mködésem illy perfid gyanúsítását a' leghatározottabban
visszautasítom,
loyalis érzelmem tiszta tudatában
fejedelmem legmagasb személye iránt tartozó soha meg nem sértett tisztelet és engedelmesség, valamint 50 éves becsletteljes szolgálat által bebizonyított leg-

del tiszteltetek
is.

;

A' háború megszntével

a'

,

;

,

:

—

,

—

,

—

,

—

törhetlenebb tartozó hség érzetében a' trón és státus iránt
jogosítva
kötelezve érzem magam a' világ eltt azon nyilatkozatra, hogy engem
minden cselekvéseimben csak a' status jól értett érdeke vezérlett, és én
a' kegyelem jogát, mint a* legfelsbb felségí jog kifolyását csak
felségének, császárom és uramnak nevében, az felsége által rámruházott hatalmak határain beUil, a' legszigorúbb jogelvek szerint lelkiismeretesség,
következetesség és a' mindenkori idviszonyok és minden körülmények
helyes fölfogása és méltánylása mellett gyakorlám.
Ezen felsége által

's

,

—

a'

rám

bízott állomásra

nézve legkegyelmesebben adott rendkívüli telj6. kibocsátott 's nekem f é. jul. 7-kén kézbesített

hatalmak csak a' jul.
legfelsbb kézirat által

mellyel
méltóztatott, vétettek el tlem.
,

—

engem

Én

felsége

nyugalomba helyezni

férfiú jelleme 's
becsületességének gyanúsításában, ki, mint én, a' forradalom törekvéseit
gyökerén ragadta meg
nem láthatok egyebet azon kiséretnél, melly a'
demagógiának kezére dolgozni, és a' monarchia fönállását
melly nek
csonkítlan föntartása a' status leghbb fiai annyi ezreinek vérébe került,
újra kétségessé tenni törekszik. Ez^n a' Reichs-Zeitung vezérczikke által
,

tehát

egy

olly

—
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kicsikart igazolással egyszersmind a' sajtó utjáni minden további
tárgyalást berekesztettnek nyilvánitok, és most visszalépek a' magánéletbe, mint egy második Belizár tüntetve el a' gunyczikk szerzje által,
a' nélkül mégis
hogy szemem világától megfosztani hatalma lett volna,
megengedtetett
a' fölforgató párttól környezve
's a' nélkül, hogy
volna neki engem nyomorban koldusbottal, egyetlen leányomtól vezettetve látnia.
Haynau, t.sz.n.
A' táborszernagy visszahivatásának indokairól a' legellenkezbb hirek
keringettek az akkori kül- 's belföldi sajtóban, mellj sokáig foglalkozott
a* valódi indok kipuhatolásával. Kevéssel ennek bekövetkezte eltt egy
nagyobb kiterjedés kegyelmezési ténynyel tévé magát nevezetessé,
melly által a' vizsgálat alatt álló 's részint fogságban lev volt debreczeni
követek igen nagy része szabad lábra állíttatott. Július 11-én egy hadiparancsban búcsúzott el a' vezénylete alatt állott hadseregtl. Mieltt
bucsulátogatással lépé meg a' Pesten létezett csonka
elutazott volna
volt honvédeket is. Az o nevét viseli egy alapitvány is, melly az 1849-ki
hadseregek sérült vitézeinek nyújt nyugdijat. 1850-ki július 18-án hagyá
el H. Pestet. Balsorsa ugy hozá magával, hogy nem sokára egy kellemetlen esemény áldozatává váljék, mellynek híre csakhamar az egyetemes
sajtó szárnyait mozgásba hozá. Ertjük azon kihágásokat, mellyek Londonban september 4-én, Barclay hires serfzjében, ennek munkásai
által az sz H. irányában elkövettettek 's mellynek részleteire nézve elég
legyen itt akkori lapjainkra utalnunk. Külföldi utazásából visszatérvén,
Grátzba tette át lakását. Idközleg nevezetes földbirtokot szerzett Szak.
bolcsraegyében, 's ezóta felváltva majd itt, majd Grátzban tartózkodik.
Házasság. Itt csupán a' vegyes házasságokról szólunk, mellyek, mióta

tlem

,

,

,

—

—

,

—

,

—

régi idkszülte vallásbeli viszálkodások megszntek soha nem foglalkodtatták annyira a' közfigyelmet, 's nem nyugtaianiták annyira a'
kedélyeket, mint a' közelmúlt évtizedekben. Vegyes házasságnak neveztetik szorosb értelemben az melly katholikus és protestáns felek között
köttetik. A' gyermekek mellyik vallásbani neveltetése, volt a' sarkpont,
melly körül itt, különösen a' kath. egyháznak, lényegében fekv terjeszkedési hajlamánál fogva, minden igyekezet központosult. Ez soha nem
sznt meg követeléseivel, de a' vegyes házasságot 's a' gyermekek neveltetését szabályozó törvények a' különböz országok viszonyai, 's a' szerint, a' mint azokban vagy a' kath., vagy a' prot. vallás volt az uralkodó,
különbözképen módosultak. Majd a' szülék szabad egyezkedése engedtetett meg, majd a' férj kizárólagos tetszésére bizatott, (Hannover) majd
az határoztatott
hogy valamennyi gyermek az atya vallását követi,
a' leányok az anyáét (Bajor(Hesseu) majd hogy a' fiuk az atyáét
ország); majd pedig hogy az ellegesen az atya vallásában nevelt gyermekeknek, mihelyt 14 éves korukat elérik, szabad tetszésükben álljon
vallásukat választhatni. (Nassau) 'stb. E' tárgy legközelebb illeté 's legÁtszivárgott
több izgalmat szült a' vegyes népesség Németországban.
egyenjogusának
vallás
tudva
van,
a'
két
mint
Itt,
is.
Magyarországra
az
alapja még a' linczi és bécsi békekötésekben tétetett le. Daczára ezeknek
Mária Terézia alatt a' vegyes házasságok Magyarországon is csak ugy
voltak megengedve, ha a* protestáns fél magát mind a' két nemen szülea'

,

,

,

,

—

•
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tend gyermekeinek

reversalis által kötelezte.
katholikus nevelésére
József császár 1782. május 16-dikai rendelete által a' régebben kiadott
reversalisokat erejökben megliagyta ugyan, de egyúttal azt is határozá.,
hogy a' reyersalisok senkitl se követeltessenek 's a' vegyes házasságoknál az esketés azok nélkül is megtörténhessék. Ugyan illy értelm az
1790 26. t. ez. melly azt határozza, hogy a' vegyes házasságok mindenkor kath. lelkészek eltt köttessenek ugyan, de azokat akadályoztatni,
azaz az esketést az evang. fél által adandó re versalistól felfliggeszteni
szabad ne legyen. A' vegyes házasságokat e' szerint törvényeink nem
hanem pártolák is. Törvényen kivül táraadtak
csak megengedek
1839-ben, mint másutt ugy hazánkban is, azon elhirhedett fpásztori
körlevelek mell} ékben a' vegyes házasság az egyház nevében isten és
természet elleni bnnek neveztetett 's az illet lelkészeknek a' reversalisok
ellenkez esetben arra utasíttatván,
kieszközlése kötelességül tétetett
hogy az illyen esketéseknél ne papi diszökben hanem egyszeren tanukként jelenjenek meg 's a' szentség kiszolgáltatása és áldás megadásától
tartózkodjanak 'stb. Feltnek voltak e' rendeletek különösen hazánkban,
hol 50 év lefolyása alatt a' vegyes és nem vegyes házasságok között
különbség a' papi szertartásra nézve nem volt. A' papi rend a' törvényt,
mellynek világos értelmén egy félszázadig nem kételkedett, önkényesen *a
egyoldalulag, eddigi meggyzdésével 's gyakorlatával ellenkezleg akará
magyarázni. A' megyék pártolás alá vevék az ügyet 's csaknem mindenütt
els helyen állott a' követi utasitásokban a' vallás és az ezzel összeköttetésben álló vegyes házasság ügye. Az országgyléseken heves tárgyalásokat hivott életbe 's számtalan vita és izenetváltás után meghozatott végre
az 1844
3. t. ez., mellyben a' vallás és áttérés ügyén kivül, ez is szabályoztatik 's melly által a' törvénytelenül behozott reversalisok végkép
eltöröltettek, st az idközleg evang. lelkipásztorok eltt kötött 's a' kath.
egyház által reversalisok ki nem szolgáltatás miatt el nem ismert vegyes
házasságok is törvényesíttettek \s azok egy év alatt összeiratni, az össze:

,

,

:

,

,

,

,

,

,

:

,

maradékaik biztosítására levéltárakba tétetni 's ha még
meg nem történt volna, az egyházi anyakönyvekbe beíratni rendeltettek.
— Az 1848-iki országgylés kiterjeszté e' törvényt a' görög nem egyeiíás a* felek és

—

sültekre is.
Százhat. Milly kilátás kath. és protesIde tartozó iratok
tánsra né'zve a vegyes házasság? Kiadta Gózony Gy. Sz. -Fejérvár 1835.
Glossák ns. Zalamegyének a' vegyes házasságok ügyéheni felirására.
Pest 1841.
Lehet-e a' vegyes házasságoktól a' heszentelé»t törv. megtagadni, vagy reversalist elfogadni? Buda 1840. Pest 1841.
p.
Házi-adó. Magyarországon 1849. eltt az egyenes adó (nem számítva
most ide a' zsidók türelmi díját, a' szabad királyi és szepesi XVI. városok
királyi bérét 's a' várépítési segélyt, mit a' birtokos egyházi fpapság
fizetett) két
nemre osztatott a) hadi-adó; b) házi-adó, (cassa bellica
és domestica). Mindkét adónemet a' megyék és kir. városok kezelék ; 's
ezért a' megyékben két fpénztárnok volt, házi- és hadi-fpénztárnok. A'

—

:

—

—

f

:

nagy különbség volt. Mig a' hadi- adó országgylésen határoztatok meg 's a' törvényhatóságok által a' kincstárba
beadatott minden vármegyének, kir. városnak volt saját házi pénztára,
mellybl fizettettek minden vármegyei és városi tisztviselk, szolgák,
kivetésre nézve azonban

,

:

;
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deperditák, innen épültek a' megyei 's váiosi középületek,
innen tartattak a' rabok, téritettek meg az ország; gylési [költségek
'stb. A' házi -adó mennyisége
a' szükséghez képest mindig a' megyék
által határoztatok meg. Ez a' magyar törvényhatóságok önigazgatási
jogából folyt. Más, alkotmányos országokban a' törvényhozás rködött,
hogy az állampolgárok a' közigazgatás részérl szerfólötti terhekkel ne
rovassanak meg, 'a a' hatóságok részint bizonyos országgyülésileg meghatározott pótlék-adókból fedezték korlátoltabb szükségeiket, részint ha
nagyobb öszlet kivetésére volt szükségök, annak maximumát a' parlament
határozá meg. A' magyar törvényhatóságok azonban más viszonyban
állottak a' törvényhozáshoz. Nem hogy tle függqttek volna, mint kivánta
az állampolgárok érdeke hanem épen megforditva, a' hatóságok tárták
függésben utasításaik által a' törvényhozást, melly különben is csak három
évben gylvén törvény szerint egybe, folytonos és rendes e; lenrzést nem
vihetett az összes közigazgatás fölött. Ez ellenrzés pedig annál szükségesebb vala minél fontosabb volt nálunk a' hatóságok pénzügye, mint
más nemzeteknél. Mi másutt országos pénztárból, államjövedelmekbl
fedeztetett,
Magyarországon, a' legfelsbb rétegeket kivéve, csaknem
az egész közigazgatás (a' grófságok, departement-ok kormánya európai
nyelven) az úgynevezett házi-pénztárból láttatott el. 'S a' mint a' középkori közigazgatás gépezete nem felelt meg a' haladó kor szükségeinek, és
javításokat kellé tenni, vagy uj kerekeket illeszteni be az egyszer gépbe
'stb., mindez növelte a' kiadásokat, szaporitá a' megyei költségvetés rovanapidijak,

hidak

;

,

,

,

—

:

tait
intézetek, épületek állíttattak, 's uj hivatalok rendeztettek, olly dolgok, mellyek egy részben már magok is országgylési határozat alá tartoznem kizárólagos tulajdona
nak. 'S mit az országgylés veszite jogaiból,
lett a' megyéknek. Megoszlott a' hatóságok és kormányszék között. A' helytartótanács, ugy is mint kormány, felügyeli jogánál fogva, kötelességének
:

—

a' házi-adó kezelésében is. 'S még egy körülmény volt,
helytartótanács ellenrködését igazolá a' megyék ellenében. A' háziadót, mint a' hadit, az úgynevezett szegény adózó nép 's a' városok polgárai fizették. A' nemesség, melly azokat kiveté, más tulajdona föíött
rendelkezett. 'S a' nem nemesi javak ekkép adóalapul tekintetvén, a' kormányszék kötelességéül tartatott, rködni ez adóalap fölött. Ezen ellen-

tartá ellenrködni

mi

a'

azonban folyvást ntt
csak 1Í7,603 ftot

háziadója. 1766-ban
1773-ban már 939,292 ft.
1775-ben a' dicalis összeírás behozatala után 1,114,956 ft. 1780-ban
1,357,088 ft. 1787-ben (a' deperdita alap behozatala után 2,064,598 ft).
(Über den Zustand der Bauern in Ungarn von Gregor von Berzeviczy
1800. E' munka kinyomtatását a' censura akadályozván, egy ideig kéziratban keringett mig Máriássi József táblabíró megkapta 's nemesi
jogaira támaszkodva, saját költségén, vizsgálat nélkül kinyomatta. Ezért
a' nyomtató 3 napi börtönre bntettetett.
Máriássy ellen pedig tiszti
ügyészi keresetet rendelt Szepesmegye
de a' pör nem végeztethetett
be, mert egy véletlen szekérdlés következtében M. meghalt). Utóbbi
években középszámitással már ugyanannyira emelkedett a' házi-adó, mint
a" hadi. *) (4,395,244 ft. 38y2kr., mihez járul a' hadfogadási segély 'stb.)

rködés daczára

is

még

az összes házi-adó

a'

megyék

tett;

;

;

,

;

,

*) 'S

\[^y

a'

magyar jobbágyság

és

polgárság

,

e'

két rovat alatt

,

mintegy
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lássunk némi részleteket.
Biharmegye költségvetése 1841-ben
249,03(5 p. ftot tett. Pestmegye háziadója 1740-ben tett 12,004 ftot ;
1790-ben 91,226 ft. 's 1840-ben már 136,500 ft. A' tisztviselk fizetése

már

50 év

16,236 ftról 30,159 f'tra szaporodott
ugyszinte a' szolgák
8^576 ftról 25,330 ftra, 's a' hivatalos szekerezés 3,400 ftról
27,038 ftra. Zemplénmegyében 70 év alatt illy különbség tnik fól
1770.
1847.
8,363
15,664
1) Megyei tisztviselk
2) Birtokosok
360
3) Béresek
2,656
8,885
1,000
2,500
4) Napi-dijak
5) Kamatok
1,300
3,000
6) Visszafizetett tkepénzek
100
1,500
„
7) írószerek
3,600
8) Börtöni költségek
4,550
4,586
9) Dézma
10) Megyei épületek
1,500
3,000
-8,000
11) Utak, hidak
1,000
12) Árvák
750
13) Mének tartása
14) Katonai szállásolás, deperdita
3,175
40,000
15) Károk
2,300
4,500
16) Be nem vehet
17) Elfogatok
10,800
18) Egyveleges
500
3,600
19) Felülfizetések
13,857
20) A' múlt évi számvitel tulkiadása.
Az elmaradt krokkal öszlet 32,806 ft. 28 kr. 126,246 ft. 21 kr.
Hasonló arányban szaporodott minden más megyék háziadója. Szaporodtak e' mellett a' községi terhek is. A' jobbágyok 's egyéb adófizetk
adóképessége nem mutat illy növekedést. Az adózás terhei ennélfogva,
mikhez épen a' legvagyonosabb osztályok nem járultak, évenkint súlyosabbakká lettek a' szegény adózó nép vállain. Iparöl adórendszerünk
különben is nyomasztólag hatott. 'S mig a' terhek egyfell óriásilag szaporodtak mindég fogyott az adólap. A' jobbágytelkek egy része szegényebb nemesek kezére került ; 's ezáltal adómentesek lettek, a' többiek
rovására.
A' jobbágy telket biró nemesek adómentességének igaztalan voltát már
alatt

;

fizetése

:

....

.

—

.

......

.

......

:

:

fizetett évenkint, a' községi költségeket, jobbágyi tartoszámlálván.
1834-ben 2,985,500 forintra ment, Fényes szerint,
az összes magyarországi háziadó. Több rovatai tisztviselk fizetésére 570,000 ft.,
szolgákra 400,000 ft., deperditákra 380,000 ft.
(rendesen átméróleg évenkint több
8 0,000 p. ftnál, mint az ,, Élelmezés'' czikkben láthatni); tiszti szekerezésckre (diurnumokra) 160,000 ft., elre tett fizetések lerovására 128,000 ft., szolgák ruházatára
127,000 ft., középületekre 105,000 ft., károk pótlására 67,000 ft., Írószerekre 34,000 ft.,
be nem szedhet adóra 19,000 ft., tkék lerovására 13,000 ft., árvák és özvegyekre
10,000 ft., kamatra 3,500 |ft.
Azonban az idöfolytán uj hivatalok (mezei rendri
szolgabirák, esküdtek 'stb.) is állíttattak
a' rabtartás javult, 's egyéb tekintetben is
szaporodtak a' költségek.

9,000,000 p.
zásokat 'stb.

ft.

egyenes adót

nem

—

is

:

,

—

;

'
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az 1825-ki országgylés belátta, 's Nagy Pál közrehatása következtében
igyekvék országos határozattal orvosolni. Az 183 Ve országgylés pedig,
melly a' jobbágyság sorsának javitásával foglalkozott, már törvénybe
iktatá e' visszaélés megszüntetését. Kimondatott a* jobbágy tel ken lakó
nemesek adó alá vétele. Sokkal fontosabb határozat , mint els tekintetre
látszék. Megszakadt az ,,una et eadem nobilitas" elve, 's csak a' közteherviselésben lehete ismét helyreállitva. 'S a' tárgy vitatása is szükségkép
a' közteherviselés elvét tünteté föl egész összefüggésében. Az ISSy^-iki
törvény azonban sok megyében végrehajtás nélkül maradt. Különösen
Biharmegyében. Az ISSYe-ki törvény ugyanis, nem csupán mivel a' fizetés
általában nem kedves dolog, hanem azon okból sem volt népszer, mert
az értetlenebb nemesség, minél közelebb állott a' köznéphez, annálinkább
ragaszkodott balul értett kiváltságaihoz. 'S természetes hogy e' köznemesség azokhoz ragaszkodott leginkább, kiké' kiváltságában óvni Ígérték,
azok körül sereglett tisztujitásokon és követválasztásokon. lily korteskedési czélok játszák ki a' népszertlen törvény végrehajtását. Eszközül
használta e' bnös mulasztást a' conservativ párt nem birt népszerség
teremtésére fegyverül a' haladási párt vezérei ellen, kik elveikhez következetesen a' közteherviselés mellett is küzdöttek. 'S a' kormány, a' szöa' conservativ párthoz kötötte, elnézte a' törvény
vetségnél fogva, melly
kijátszását. Bihart emiitk fenébb. Hazánk közelebbi mozgalmainak tör;

t

mennyit hányatott a' megye bens pártviszályok
,
évtizednél állottak szemközt ellenséges táborok gyanánt
a' Beöthy- és Tiszapárt. Nem tartozik ide, fejtegetni e' viszályok okait.
Csupán azt kell emlitennk, mikép a' Tisza-párt e' megyében az érintett
mulasztásban találta egyik eszközét a' reform hivei ellen. x\zon párt fnökének egész alispánsága alatt nem hajtatott végre az 183%. XI. t. czikkely.
egyes helységek, megyei végzés által fölszabaditattak a' törvény
kötelezése alól. (így Szalonta'stb). 'S a' conservativ kortesfnökök kieszközöltetni Ígérték a' nemesi községek hadnagyainak, hogy maga az idézett
törvény is eltöröltessék a' következ országgylésen. A' párt feje, melly
illy eljárást követett, nem hogy rendreutasittatott volna a' kormányszékek
téneteibl tudva van

Tovább egy

által.

St

st

a' megye fispáni helytartójává neveztetettt
fnöke Beöthy Ödön, a' megyei nemesség által

ki. Azonban az
alispánul választátik. Az uj alispán (1841-ben) egyik
kötelességéül tekinté
minden
melléktekinteteken túlemelkedve, az urbértelki nemesek adóztatását elrendelni. Erélyes körlevele, ez ügyben, példányul valaemlitvea'P. Hírlapban

által

,

ellenpárt

f

,

által. Rendelé, hogy a' tisztviselk magyarázzák meg a' törvény
igazságos voltát, 's kényszeritleg is eszközöljék végrehajtását. A' pártsurlódások e' közben nem szntek. 'S az ellenpárt magát e' rendeletet is,
melly a' törvényt parancsolá végrehajtani, izgatás anyagául használta fÖl.

Kossuth

A' megye ugyanis panaszokat terjesztett föl fispáni helytartója ellen, 's
kérte annak székébl elmozdittatását. Felülrl a' panaszttev megye dorgáltatott meg 's bizodalomra intetett. A' fisp. helytartó pártja most az
értelmiség ellenében, közgylésen, értetlen tömeg becsditése által akará
megszavaztatni a' bizodalmat. A' leirat tárgyalására 1842. martius 5-ik
napja tzetett ki. A' fispáni helytartó pártja faluról falura hordozá a'
„nem adózás" zászlaját 's olly ígéretekkel kecsegteté bejövetelre a' köz;
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hogy a' Beöthy által reá rótt kiváltságellenes terheket a'
nemességet
szombati nap, mellyre a' gylés kitüzetett, végkép megszüntetendi. Sikerült illy módon nagyszámú lármás csapatot egybegyjteni a' megye székvárosába (N. -Váradra), hol számukra kortestanya volt készitve. Zeneszó
mellett „nem adózunk" feliratú zászlók alatt gylt be a' tömeg. Gylés
reggelén a' behozott sereg zajongva lepi meg a' tanácskozás termét, ajtait
már korán reggel betörvén. Felolvastatok a' leirat a' viták sorát egy
tbiró, Hodossy Miklós, kezdi meg, egyenesen a' tömeghez fordulva izgatólag 's a' bizalom ügyét melly sznyiegen vala, kapcsolatba hozván az
adó-tárgyával, mirl az egész ülés alatt szó sem lehete, a' fispáni helytartónak ép azon oknál fogva kivánta megszavaztatni a' bizalmat, melly
alispánságának egyik nem csekély árnyoldalát teszi. A' tanácskozások
illyen félrevezetése fölvilágositásokat tn szükségesekké a' rágalmak iránt,
mik a' haladási párt ellen szórattak a' közteherviselés ügyében. A'
fÖlvilágositásoknak pedig; kivánt eredménye lett. Az ámitott köznemesség
megérté, hogy a' miért becsdittetett, nem is tárgya a' tanácskozásoknak.
A' hosszas magyarázatok, népszer eladások nem maradtak hatás nélkül
a' köznemességre, mellynek a' tanácskozások késbbi stádiumaiban bormámora engedett, szevedélyei csillapodtak 's a' fölfölvillanó ólmosbotok
végkép eltntek. A' csábitó izgatók ellen vizsgálat rendeltetett minek
súlyos következéseit
nehogy ujabb zavarok idéztessenek el, csak a'
megyei ellenzék engedékenysége háritá tlök el.
Azonban közelebb térve tárgyunkra emiitk, mikép az urbértelki
nemesség adó alávétele oUy elzmény volt, mellynek következményei, az
események logicajánál fogva kimaradhatlanok voltak. A' visszahatás is,
mint láttuk, melly az ISS^/g ^I* törvény czikk ellen keletkezett, csak
,

;

,

;

,

,

,

,

:

•

elmOzditá a' közteherviselés ügyének diadalát. Megyegyléseken, a'
szegényebb köznemesség jelenlétében, vitattatok a' kérdés. 'S azon haladási mozgalmak között, mellyek az 1840-ki országgylést, vagyis inkább
a'
követték,
a' kormány és nemzet kibéklését a' hongylés végén
,

dolgok lánczolatos egybefüargésénél fogva

,

—

annyi fontos érdek utalt

e'

kérdésre, hogy lehetlen vala az adóügynek országszerte sznyegre nem
kerülnie. Midn a' nyomasztó vámrendszerrl vala szó II. József szavait
idézték a' reformpárt ellen
mik szerint azon ártalmas vámrendszer az
adóviszonyok kiegyenlitése végett szükséges az örökös tartományok és
Magyarország között az adóval terhelt földmivelés és adómentes termesztés kiegyenlitése végett. 'S midn vas- és kutak, csatornák és annyi
egyéb beruházás szüksége mindég érezhetbb lett e' parlagon maradt szép
:

,

;

mindezen kérdések az adó kérdésére vezették reformereink
csuda tehát hogy már Széchenyi is életkérdésül emlité
müveiben az adó elvállalását 's az 1841-ben keletkezett Pesti Hirlap
izgatása egyik ftárgyául tzte azt ki. 'S mindenekeltt ugy vélekedett a'
reformpárt, hogy a' háziadó elvállalásával kell kezdeni a' terhek megosztását. Ez azon pénztár, melly egészen a' megyék, magának a' nemességnek
kezeiben van,
határozza meg hová fordiveti ki
vesz róla számot,
országban

:

Nem

figyelmét.

,

;

,

tassék. 'S

a'

intéztetik

;

senki sem

közigazgatás

,

melly

e'

pénztárból foltartatik, egészen általa

az utaknak, épületeknek, mellyek e' pénztárból készülnek,
veszi több hasznát. A' hadiadó elvállalása körül számtalan ürügv
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hozathatott

Utalhattak a' felelsséghiányra e' pénztárt illetleg a
magas kormánynál. Az érdekegység szellemi hasznait, mellynek elmozdítására egyik leghatalmasabb tényez volt a' közteherviselés
csak az
értelmiség miveltebb része értette. Hiszen épen a' válaszfalak fenállásában,
mellyek polgárt polgártól elválasztanak keresek sokan legszebb kiváltságaikat 's az adómentesség a' nemesi szabadság egyik ékkövéül tartatott, így taniták csak nem rég iskoláinkban. Olly oldalról kellé tehát
mindenekeltt feltüntetni az adómentességet, hol az igaztalanság legkiáltóbban tnt föl ; 's olly oldalról kellé vitatni a' közteherviselést, hol az
anyagi érdek és haszon (a' gyümölcsöz beruházások szüksége) is szólt
mellette. Hlyen volt a' háziadó és országos pénztár elvállalásának kérdése,
'S midn a' jog és haszon tekintetei ellen az úgynevezett történeti jogokra
hivatkoztak tájékozni kellé a' kérdést egészben és részenkint, a' mint
egyes reformerek általában a' közteherviselésrl vagy csupán egy részérl,
a* háziadóról szóltanak, mind az igazság, mind a' történeti jog szempontfól.

,

,

;

:

jából.

—

—

„Hogy a' nemesség
irta többek közt báró Eötvös József
más
esetekben minden magasabb hivatalt magának követelt 's a' haza legkitnbb polgárait ha osztályához nem tartozának a' közdolgok kezelésébl kizárta hogy a' középkor alatt a' fegyverviselést aj nemesség
kiváltságai közé számitá 's a' haza védelmének szent kötelességét jogként
követelte
a' polgári élet veszélyeit és dicsségét egyedül osztályának
tartá föl mindez igazságtalan, a' közdolgokra káros, de természetes.

—

—

;

,

:

Azonban honnan magyarázzuk, hogy a' magyar nemesség kiváltságainak
legfbbikét abban keresé, hogy e' hon terheiben részt venni nem tartozik?
Ajánljunk az egyes nemesnek egy pár garas ajándokot megvetéssel
vissza fogja vetni; mondjuk neki, hogy hoszabb ideig más házában ingyen
:

élsködött 's a' kegyelem kenyerét ette talán párviadalra hiv de mit
az egyes tenni pirul , mit, ha róla fölteszünk, a' megbán tások legnagyobbikának tartana azt összes nemességünk egy századnál tovább nyugottan
miveli, st büszkének érzi magát, úgynevezett joga gyakorlatában. Igen
büszkének ; más népek nemessége nagy tettekre hivatkozik 'stb. Mire
hivatkozhatunk mi ? a' nemesi czim, mellyet viselünk, mi mást bizonyít,
mint hogy családunk egy század óta a' hazáért mit sem tett ? Nem kell-e
pirulnunk ha eszünkbe jut , miként ha egy különös catastroph által a'
haza összes nemessége egyszerre elveszne , Magyarország épen azon
500,000 lakosától fosztatnék meg, melly fentartására legkevesebbet tesz ;
ha eszünkbe jut, miként ha fejedelmeink között csakugyan lettek volna
ollyanok
kik Magyarország megrontását tzték ki czélokul, erre jobb
eszközt nem találhattak volna
mint ha az összes nemzetet egyszerre
:

;

:

,

,

,

nemességre emelik

mert

haza elveszett az nap, mellyen minden polgárai ugy szolgálnak neki mint jelenleg mi.'' E' keser vádak igazságát
mindenki belátja ma már 's azért nem szükség bvebben szólanunk e'
helyen a' károkról, mellyek a' nemesség érintett kiváltságából mind nem
nemes osztályainkra, mind a' hazára, 's igy a' nemességre is háromoltak.
Észjog szempontjából sem vala képes senki védeni a' nemesség adómentességét. Senki sem tarthatja természetesnek azon állapotot, miszerint egy
mfidre terjed ország (Fényes szerint, ide nem számítva a' vég4,285
;

a'

,

;

D
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vidékeket) szükségeinek fedezésére kiterjedésének alig egynegyedét, azaz
mfldnél nem sokkal nagyobb tért használhat. Senki sem tarthatá
1000
ésszernek, igazságosnak, hogy e' honban, mellynek használható földe
46,000,000 holdnál többre terjed, minden adó 13,000,000 hold birtokosára
vettetik, olly birtokosokra, kik, a' közterheken kivül, még kilenczeddel,
tizeddel 's körülbelöl 30 holdonként 104 munkanappal terheltetik. Fontosabb dolognak látszott, mit az adómentesség mellett történeti jog szemmonda a' conservativ iskola
pontjából mondának. ,, Történeti jogok
sokszor igaztalanok de e' jogoknak szentül tartása minden állomány els
kötelessége 's ezért midn az adómentesség ellen felszólalunk, a' legnagyobb kímélettel kell nyilatkoznunk azok irányában, kik e' jogokat apáiktól Öröklék." 'Se' mondat szellemében a' nemesség tehermentessége egyéb
birtokjogaival egy sorba helyeztetett és csak az vala hátra, hogy az adó
elvállalása által károsítandó nemesség közvetlen kármentesitéséröl szóljanak. De vizsgáljuk tehát, érdemli-e, hogy az adómentesség történeti
jognak neveztessék ? Nincsen-e igaza Eötvösnek, ki óriási visszaélésnek
nevezé azt ? Grossing juspublicumában, mellyben a' nagy tévedéseket
szintúgy el kell ismernünk, mint jelességeit, már alaposan kimutatá, menynyire helytelen a' magyar nemes adómentességének régi törvényekben
keresni alapját. Eötvös szintén alaposan vitatá e' kérdést a' Pesti Hirlap
hasábjain, 's ,, Reform" czimü munkájában. Sz. István és Kálmán törvényei mutatják, hogy a' nemesség, nemcsak személyesen katonáskodni,
hanem birtoka szerint katonákat is köteles volt allitani. Az arany bull%
nem tesz szót e' kiváltságról. St II. András és IV. Béla adománylevelei
is bizonyítják, hogy a' kiváltság, mellyre csak nem rég hivatkozott a'
magyar nemes, nem az volt, mellyet a' nemesség 1848. eltt élvezett. Ha
viselte-e a' nemesség a' közadó minden egyes
a' kérdés ugy állitatik föl
nemeit miknek kivetése álladalmunk jelen mszonyaihan szükségesnek
ez esetben kétségkívül tagadólag kell válaszolni. De a' kérdés
tartatik ?
viselte-e a' nemesség aránylag az akkor létezett terheitt csak az lehet
ket ? 'S e' kérdésre igennel felel a' történet. A' hadiadót illetleg a
magyar nemesség a' hon védelmére szükséges költségek 's áldozatoktól
soha sem vonta el magát ? Magyarország védelmi rendszere 1715-ig nem
az insurrectióra, hanem az úgynevezett banderialis rendszerre volt alapítva. Hazánk állandó katonasága a' nem igen számos királyi bandériumon
kivül azon seregbl állott, mellyek nagyobb birtokosok által birtokukhoz
aránylag tulajdon költségeiken 's zászlójuk alatt állitattak, 's azokból,
mellyek a' megye zászlója alatt minden olly kisebb birtokú nemesek költségein tartattak, kiknek birtoka elég kiterjedés nem vala, hogy belle
külön zászlóaljat állithassanak. 'S kiknek költségén tartattak e' bandériumok ? Nagy Lajos, tulajdon szavai szerint, azért adta a' kilenczedet a'
nemességnek, hogy katonai kötelességeit annál jobban teljesíthesse. E'
törvénytl (1351 : 6) egész az 1687 12-ig nincs egy is, melly a' nemesség
adómentességét bizonyítaná, az utóbb idézett czíkkely pedig még világosabban kimondja a' nemesség adózási kötelességét. Zsigmond törvénye
(1435 2.) a' furak és nemesek hadítartozását egyenesen birtokuk nagyságához méri. László alatt (1454 3.) az egyházi fszemélyek hadiadója
jövedelmök nagyságához méretik. Mátyás törvényei megujiták a' Zsigmond
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korában divatozott rendszert, 's kimondják az igazságos királyhoz ill
hogy mindenkivel birtokához képest kell bánni adó tekintetében.
Ulászló és II. Lajos korára sem hivatkozhatni. Pedig a' nemzeti függetlenség e' vég korában, mellyre könnyes szemekkel tekint vissza a' magyar,
sem a' fbb nemesség részérl a* szemtelenség, sem a' királyi hatalomnál
hogy a' nemesi kiváltság a' lehetség
a' gyöngeség nem hiányzott arra
véghatáriig terjesztessék. Mindamellett Ulászló alatt 1492 és 1500-ban a'
hadviselési kötelesség mind a' banderiatus, mind a' külön bandériumokkal
nem biró nemességre nézve megujittatik. 1518-tól (II. Lajos) a' szerencsétlen 1526-ig évig szüntelen megujitva találjuk e' rendszert. II. L^lászló
és Lajos büszke zászlósai, mond Eötvös, „minden féktelenségök mellett,
megvetéssel fordultak volna el az esztelentl, ki ket azon ügyefogyottak közé számitá vala, [kiket Mátyás egyedül mentett föl az adó alól."
A' mohácsi vész után bekövetkezett közzavar sem használtatott a' nemes1.
ség által arra, hogy egykori hadi kötelességét lerázza. Már az 1528
törvény fentartja és rnegujitja mindazon kötelességeket, mellyek a' nemes12. czikkelyig
ség vállain feküdtek. E' törvénytl az elbb idézett 1687
törvénykönyvünk a' hadiadó és katonatartás fejében a' nemesség által
viselt adóztatásnak hosszú sorát foglalja magában, szakadatlan lánczolatban. E' kötelességek annyival sulyosbak valának, mert számos törvény
azokat még szorosabban meghatározá. (1543 13 1555 5 1545 26
1556 40 1567 20 1578 8 1595 3 1597 2 ; 'stb). Az 1559 1 7.
czikkben panaszolják seink, miként a' magyar nemesség, a' török foglalás
által okozott szenvedéseken kivül, nem kisebb adóztatásokkal terheltetik,
mint felsége nyugalomban él tartományai. 1715 eltt tehát mindazon
terhek, mellyek jelenleg a' hadiadó által pótoltatnak, majdnem kizárólag
Élelmezés 'stb). Mi az adó másik
a' nemesség által viseltettek. (Lásd
nemét, a' házi-adót illeti e' tekintetben elég megjegyeznünk hogy az
1486 64. 's az 1649 48. rendelése nagyon világos, *s hogy azon indokolás
mellyet az utóbbi törvény az érsekújvári nemesek adóztatására
nézve felhoz miként t. i. kinek a' nemesi kiváltság tetszik, annak magát
az ezzel járó közterhek alól sem szabad kivonnia
az egész nemességre
illik. A' többször idézett 1687
12. t. czikk, hol a' nemesség általános
adófizetési kötelessége niegujitattik, e' szavakban „in médium Comitatuum
publicarum et communium quoque impositionum onera suíFerre assolere'S
a' közös költségek alatt, mellyeket az országos költségektl elválaszt,
szinte a' megyei-házi-adót érti, 's igy az elbbi törvényeket megervsiti.
Úgyis tudja mindenki, hogy azon korban, mellyrl szólunk, a' házi- és
hadiadó kezelése egymástól elválasztva nem volt, 's mindaz, mi a' megye
költségeinek fedezésére fizettetett, egy pénztárba folyt, mit már azon
számos törvények is bizonyítanak mellyek által késbb a' házi- és hadiadónak különkezelése parancsoltatik. A' magyar nemesség tehát a' XVIII.
század kezdetéig a' megyék közszükségeire nézve is teljesité adózási köteAzonban a' nemes kifáradt a' háborgásokban a' nemesség,
lességét.
görnyedve a' mindig sulyosbbá vált banderialis kötelesség teljesítése alatt,
változás után vágyott a' kormány tapasztala, hogy a' banderialis seregek
elvet
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török ellen használtathatnak, 's a' fenálló zsoldos sergek európai rendszere nálunk is behozatott. Az 1715
8. törvénynyé lett. (A'
a'
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viszonyokról, mellyek ezt megelzték lásd Élelmezés 'stb). A' nemesség
által viselt teher a' jobbágyok nyakába hárittatott, rendesadó (hadi-adó)
hozatott be. A' nemesség tehermentességérl azonban még nem vala szó.
:

:

Az 1723 6. t. czikk nyilvánitja aztán a' földbirtokosokat és nemeseket
minden adótól örök idkre szabadoknak a' banderialis kötelesség külön
megemlitése helyett már csak általánosan a' katonáskodásról szólván. Az
1741 8. t. czikk pedig az 1723 6. czikkely által kimondatott örök adó:

;

:

:

mentesség körül chinai falat állit föl, melly szerint azt még a' király 's
nemzet közt történhet egyetértés esetében sem lehetne változtatni.
„Önmagok átlátták, hogye' jog nem tartozik azok közé, mellyeket veszély
nélkül kérdés alá vonhatni." De vájjon a' törvényhozás, melly a' nem
képviselt osztályok nyakába hárít magáról minden terhet elveti az összes
ernek több mint felét, melly a' nemzet fenállására megkívántatik 's örök
idkre megkötni véli a' jövend ivadékok kezeit, olly törvény által, melly
a' hon kifejldését st független fenállását lehetlenné teszi,
vájjon,
mondjuk, e' törvényhozás nem hágta-e tul jogkörét? A' nemadózás baráti
—- úgymond Eötvös
magok is érezték ezt némi tekintetben, 's azért
az emiitett törvények igazolására egy szép jogi költeményt (fictio juris)
állítottak föl. A' fictio röviden ez
,, Magyarország egész földe a' koronáé,
vagy a mennyiben általa adománylevelek utján egyes nemeseknek ajándékoztatott, ezeké. A' nemesség tehát nem hiában kapta adómentességét.
Az egész magyar föld övék levén, egy részt kivágtak különösen e' czélra
pro fundo co/íín^wí/owa/e (adó alapul), 's erre vetették egész tartozásukat."
E' fictio már az 1741
8. t.czikk azon szavaival is ellentétben áll
ne onus
quoque modo fundo inhaereat pedig e' törvény a' nemadózó decalogja
egyik legszentebb törvényéül tartatott. De lássuk közelebbrl a' merész
költeményt, a' nagy hazugságot. Mondják, hogy az egész ugyn. adóalap,
vagyis az összes úrbéri föld a' végett adatott át a' nemesség által a' jobbágyoknak, hogy belle örök idkig minden lehet adóztatást viseljenek.
Kisöé uzsorás szerzdés de miként bizonyíthatná be valaki, ez ugyn.
adóalapnak minden egyéb nemesi birtokból történt kivágását ? Hol az
okirat, mellyben ez följegyezve van? ,, Annak bizonyítására, hogy a'
magyar nemesség által 1715-ben az adó egy különös alap kijelölése által
megváltatott, a' következ lehetségek egyikét kell fölvennünk a) vagy
e' hon nem nemes lakói 1715-ik év eltt nem bírtak földtulajdonnal, 's
csak midn a' nemesség adóalapját megalapitá, nyerték jelen haszonvételi
földbirtokukat vagy b) földmivellnk egy bizonyos mennyiség föld
használatában voltak ugyan annak eltte is, de e' mennyiség 1715-ben
tetemesen megnagyobbittatott vagy c) a' jobbágyok által birt földmennyiségre nézve 1715-ben nem történt ugyan változás, de a' jobbágynak földesura iránti tartozásai kisebbítettek meg, 's épen a' jövedelmi
kisebbítés az, mit a' nemesség adóalapjául ajánlott. Szükségtelen hosszasan
mutogatnunk hogy e' föltétek közöl egyik sem áll. (Lásd e' kérdések
kifejtését „Reform." Irta b. Eötvös József Lipcse 1846). Ha niegengednk Is, hogy a' jobbágyok kezeiben talált birtok 1715-ben az akkor
kivetett adóalapjául jelöltetett ki, nem világos-e, hogy miután a' liadladó
azóta több, mint kétszereztetett, a' házla<ló pedig,
mint a' czikkünk
kezdetén idézett adatok mutatják
jóformán csak azóta támadott, mind;
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azon mennyiségre nézve, melylyel 1848. eltt az összes adó felülmulta az
1715-diki adót, alap nem ajánltathatott, 's iigy annak fedezése a' jobbágyokat nem illetheti? Az adóalap regéje tehát nem szolgálhata mentségül
az adómentesség igaztalansága ellen egy óriási visszaélés vala ez, mellyet
százados élvezet sem szentesithete.
Mig e' kérdések fejtegetésével foglalkozott az irodalom, a' napi sajtó
addig a' megyék botrányos kicsapongások szinhelyei lettek. Az önérdek,
az alacsony haszonlesés, a' hon érdekei körül íillérez fösvénység szövetkezett az értetlenséggel, melly a' legotrombább visszaélésekben kereste a'
szabadságot. Democratico-aristocrata megyei szerkezetünkben egy uj elem
kezdett uralomra vergdni mint gróf Andrássy Károly elmésen nevezé
a' bunkócratia. A' megyei élet kifejlése ugyanis óriási ellépésekkel haladt
elre e' században. 1820 körül egy királyi leirat a' köznemesség szavazatjogát biztositá nem csupán választásokon, hanem tanácskozó közgyléseken Í9. E' közgylések, mellyeken addig csupán az úgynevezett értelmiség,
a' nemesség szine, jelent meg, a' köznemesség szereplése által snépgyülés
typusát ölték magokra. Szónoki eladások helyett egyszer szavazat
dönthetett
az értelmiség okai helyett puszta szám. Nem ok nélkül
helyezzük pedig ellentétbe e' dolgokat. Minél magasabb érdekekrl, minél
nagyobb fontosságú ügyekrl vala szó annálinkább föl kelle tnnie az
értelmetlenség tulnyomóságának azok száma ellenében
kik a' közdolgokhoz némi ismerettel szólhattak. 'S mit mondjunk olly kérdésekrl,
melly ek a' kiváltság elítéletes szem vegén tntek föl a' sokaság eltt,
mellyet épen e' kiváltság elítéletei tettek még türelmetlenebbé, még
vakabbá és féktelenebbé, mint volt egyéb tömeg? Nem csuda, ha illy
kérdések körül a' köznemesség értetlensége rendetlen kicsapongásig fajult.
Nem hiányzottak kortes fnökök, az értelmesebb osztályból, kik szították
a' szenvedély tüzét. A' korteskedés, 's a' megyei élet történeteibe tartozik
részletesebben rajzolni a' kicsapongásokat, mellyeknek fékezését
bár
sok részben emberei idézték el
maga a' kormány is szkségesnek tartá
az 1843-ki országgylés kir. eladásai közé sorozni. Itt csupán néhány
fbb pontot érintünk. A' korteskedés classicus földe Szatmár volt. Tyúkod
és Csenger, az ólmosbotok e' gyárhelyei, valódi irodalmi hirre jutottak
helyet vivtak ki magoknak a' hazai életképek érdekesb adatai közt, ^s
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tárgyul szolgáltak a' költk gúny verseihez. De menjünk a' történet fonalán.
Somogyi Antal, egyike azon itju szónokoknak, kik az 1840-ki országgylés
alatt megyei szónoklataik által lettek ismeretesek a' hazában, 's kik több
megyék gylésein szerepelvén , DessewíFy Aurél által a' haladási ügy
commis-voyageur-jeinek neveztettek,
Somogyi A., mondjuk, követvén
Széchenyinek a' Stádiumban adott példáját, egy tizenkét pontból álló
reform-recipét irt össze, mellyben egyéb hasznos, de a' nemesi eljogokra
sérelmeseknek hitt indítványok között, a' közteherviselés kérdése is benfoglaltatott. Magok a' szabadelvek közöl is voltak, kik a' haladási eszmék

—

egybehalmozását,

„gyökeres reform" ez eljárását, modor tekintebár a' Pesti Hirlap, mellynek modorát Széchenyi
ellen védték, maga is hasonló eljárást követett. Nem is lehete máskép
e' minden tekintetben elmaradt országban. Azonban nem kevesebb ellenszenvvel találkozott a' tizenkét pont a' conservativ pártnál, mint Kossuth
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tében,

nem

helyeselték

a'
;
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mködése

a hirlapvilágban. Szatmárban Uray Bálint, Szabolcsmegyében
Eördögh (késbb Ábrányi) Alajos nyers tömegekkel
mellyeket „nem
adózunk" föliratú zászlók alatt csditének be megyéik színhelyére, egyéb
,

haladási kérdések közt, az adóelvállalás ügyét is megbuktaták. Szatmárban
véres harczok vívattak a' pártok között a' megye székhelyén,
N.-Károlyban. Kossuth, hírlapjában, nem mulasztá el a' veszélyekre
figyelmeztetni az illetket , mellyek hasonló kicsapongások által magát a'
megyei szerkezetet is fenyegetik. 'S számos fölszólalás történt mindenfell,
valódi

hogy

a' tanácskozások szabadságát biztosítani, 's a' kihágások fékezésérl
gondoskodni kell. A' zivatar azonban melly a' régi szerkezet megyei
épület roskatag oldalait föltünteté, mint a' tavaszi szél, csak fejleszté,
érlelé a' kérdést. A' P. Hirlap czikkei, a' haladási
ügy e' fölrázó tyrtaeusi
dalai is folyvást izgattak e' kérdés körül. A' conservativ lap (Világ) élén
ekkor pártjának legkitnbb státusférfia, DessewíFy Aurél állott. Becsületére szolgál, hogy nem osztozott azon bnös ellenszegülésben, st kicsapongásokban, mellyek pártja több elkel egyénei részérl a' közteherviselés ellen elkövettettek. Roszalá ez eljárást
azonban a' P. Hirlap
izgatásai elleni visszahatásnak tulajdonitá azt egy részben. így különösen,
midn pártjának több frangú hivei Fejérmegyében megbuktaták az adóügyet. (Lásd „X. Y. Z. könyv" DessewíFy Emiltl"). Mennyi volt igaz
ez állításban, mennyiben való, hogy a' conservativ párt némelly elkeli
Kossuth iránti ellenszenvök miatt a' hon ügyén boszulták meg magokat
nem fejtegetjük itt hosszasban. Annyi igaz, hogy a' sajtó az adóügy
kérdését (a' házi-adó elvállalását tzvén ki) egy pár év alatt csodálatosan
megérlelé. 'S midn az 1843-ki országgylés közelgett már több megye
utasításba adta azt. Ez országgylés eltt ugyanis a' követválasztási és utasításadási gylések ismét sznyegre hozák e' háziadónak a'
nemesség általi elvállalását. Bihar és Vercze megyében, a* haladási ügy
szónokai annyira vitték a' köznemességet, hogy maga szavazta meg a'
közteherviselést. „April 26-kán
Beöthy
olvassuk a' P. Hírlapban
Ödön követül választatott. Választás után a' háziadó tárgya került sznyegre. 'S a' mellette és ellene harczoló okok többek által kifejtetvén,
szavazás alá bocsáttatok a' kérdés. A' szavazás eredménye Bihar dicsségét
hirdeti. Az adó mellett 1226 szavazat, ellene 426, 's igy 800 szavazatnyi
többség".
Több megyékben azonban az adó kérdése a' conservativ párt
által arra használtatott, hogy egyes, közbizalmat biró férfiak a' nemesség
szemeiben gylöletesekké tétessenek, 's példa van, hogy nem volt olly
magasan álló egyéniség, melly, ha politikai munkásságát az adó kérdésével
azonosítja, befolyására biztosan számithatna. 1843. april 4-kén Zalában
mintegy 1600—2000 köznemes, mind n' háziadót mind az országos
pénztárba utakra, hidakra 'stb. elvállalandó költségeket felkiáltás által
megbuktatta. „Fenyegetések.
az ülés eltt
Írja a' Hirlap tudósítója
számosak voltak és gyalázó kifakadások Deák (lásd Deák) és mások
személye ellen de zavar és rendetlenség az ülésben nem történt. Kihallgaták a' szólókat. Csak Forintos György a' becsdített köznemesség kortesvezére, szólt az adó ellen a' többi szónok
mellette.
mintegy 24
Az értelmiség pártolá ez ügyet, de a' tömeg. Forintos és néhány veszprémi kortes által föl volt izgatva. Gylés után a' hazatér nemesség
,
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— Deák

—

keresztül utazván nagy diadalFerencz jószágán
mámorral, iszonyú zajjal és ldözésekkel, az urasági udvarba (Deákéba)
több
is beldöztek. A' nemeseket a' falu népe verte ki. A' verekedésnek
ember lett áldozata. Forintos ellen a' gylés april 6-kán vizsgálatot akart
rendelni azonban Deák, ki ellen izgatott a' nevezett kortes vezér, azt
monda ,,bünt ne keressünk, hanem bnöst 's elháritá ellene fejérl a'
csapást". E' gylést april 24-kén Zalában a' követválasztási gylés követte.
Felolvastaték az országgylésre meghivó kir. levél. A' fispán (Batthyány
Imre) fölhivá a' számosan jelen volt nemességet kötelessége teljesitésére.
E' fölhívást a' megye teremében jó ideig halálos csend követte. Az els
excja fölhívását. „Hallottuk 1" volt
alispán kérdezé vájjon hallották-e
egya' válasz. 'S hogy mégis halálcsend uralkodott, annak okát mindenki
jehete
egyedül
ki
széke,
annak
állt
érzé
keblében.
Mert
üresen
formán
úgymond Csányi László (a' késbbi
méltó tárgya a' fölhivásnak. „De
minister) fsz.biró
kötelesség mégis választani". „Deák^' neve harsogott mindenfell. Az els alispán jelenté, hogy e' nagy férfiú Zala mostani
körülményei közt a' követséget semmi esetre el nem vállalja. Ezt levélben
tudata. Ezután „Hertelendy Károly tbiró'' nevét hangoztatá a' tömeg

Kehidán

;

:

:

:

—

—

;

Deák

de ez nyilvánitá, hogy

helyét

Pozsonyban becsületes ember

el

nem

foglalhatja. Hasonlóan nyilatkoztak többen, kik fölhivattak.^ Mind sértve
érzék magokat a' bizalom által, melly Deák helye betöltésére hivta ket
meg. A' fispán végre kérdezé nyilatkozzék ki a követséget elíbgadni
kész. „Senki"! hallatszott mindenfell. Csányi emlité, hogy 800 arany
forintot szab a' törvény büntetésül azon megyére melly a' követküldést
Zala választása nem makacskodásból
elmulasztja. De
úgymond
maradt el Zalát büntetés nem érheti. Az ügyész a' megye védelmére, ha
megidéztetik, Pozsonyba küldetvén, a' fispán a' követválasztást kedvezbb
idkre halászta. Nem találkozott egész Zalában, ki feltolta volna magát
azon helyre
mellyrl hitték hogy azt Deák töltheti be legméltóbban.
:

,

,

—

—

;

,

,

Május 22-re

a'

nádor

uj választó

gylést rendelt hirdettetni. Azonban nem

változván ez alatt a' megye körülményei, ismét eredmény nélkül oszlanak
szét a' rendek. Aug. 31-kcre tehát ismét követválasztási gylés határoztátott, 's egyszersmind az adóügy fölvétele is kitüzetett, hogy elhárittassek
az akadály, melly Deákot a' követség elválasztásában gátolá. Nagyszámú
nemesség gylt egybe. Történhet zavarok ellen katonaság rendeltetett
a' székvárosba. Gylés alatt nem történt semmi botrány. A' háziadónak
elre
a' nemesség által is viseltetése fólkiáltással elfogadtatott. Deák, bár
jelenté, hogy most sem látja megyéjét olly állapotban, hogy a' követséget
elvállalhassa, Kerkápolyi alispánnal követnek kikiáltatott. Küldöttséget
neveztek. Deákot a' követségre ünnepélyesen fölszólítani. A' köznemesség
párt
e' határozatok után eloszlott, de Egerszegen kivül, útközben, a' két
(adózók és nem adózók) összeverekedtek, 's embervér folyt. A' Formtosféle párt emberei közt akadtak, kik borzasztó káromlásokat szórtak a' hon
kedveltje ellen személyét 's vagyonát boszuval fenyegetvén. Ezekutan
Deák az ülésben megjelenvén, határozottan kinyilatkoztatá, hogy illy
körülmények közt a' rendek bizalmát el nem fogadhatja. Minden keres,
követelés haszontalan volt. ítéljen bár ki mint az iránt, ha vájjon hasznos
politika volt-e a' haladási ügy vezérének egy kérdéshez kötni azon állá^
,
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elfogadását, mellyben annyi egyéb ügyben hasznos szolgálatot tehete az
országnak Deák e' Töltete mellett állhatatosan megmaradt 's e' tette
,

:

még nagyobb

fontosságra emelé honfiai eltt a' közteherviselés kérdését. Miután aug. 31-kén az adóügy kivivatott is, épen az ezt követ
rendetlenségek mutaták, hogy megyéje még sincs rendes állapotban.
Zalamegye helyzete 's megválasztatásának körülményei ollyanok voltak,
mikszerint Deák a' követséget elvállalni most is erkölcsi lehetlenségnek
és Kerkápoly nevére adták ki követi
tartá. Zala rendéi mindazáltal az
megbizólevelöket. Az országgylésen azonban, hol az egybegylt rendek
országos veszteségnek nyilvániták Deák távollétét, csak Kérkápolyi jelent
meg. Késbb kénytelen volt Zala Deák helyét is más egyén választása
Történtek kicsapongások , az adóügy miatt
awás
által tölteni be.
megyékben is. Gömörben és fleg Szatmárban véres kicsapongásig izgattatának a' szenvedélyek. Szatmárban egy kis hs csapat (a' csekeiek) a'
megyeháztól elveri a' nagyobbszámu nem adózó tömeget, 's csudálatos
utón, minden izgatások ellenére, az ellenzék kijelöltei lesznek követek.
A' megtámadó conservativ párt jelöltei, Uray és Gabányi azonban késbb
kortestönieggel kieszközlik otthon a' szabadelv szatmári követek visszahivását. Ok magokat küldetik föl. Pozsonyban azonban az ifjúság Gabányit macskazenével fogadja. Uray a' gylésterem lépcsin, 's az országház
eltt bántalmakkal illettetik. A' követi kar részérl is lenézés és hidegségnyilatkozott ellenökben. A' közvélemény, mint már elbb Gyrben Forintos irányában, egész mértékben érezteti súlyát. Mind hiában. A' háziadó
ügye még ez országgylésen kisebbségben maradt. Azonban olly tekintélyes kevesebbség nyilatkozott már ekkor mellette, hogy e' szám, jövre
a' legkedvezbb kilátással biztatott. Nem csekély eredmény három évi
izgatás után. Csak az 1840-ki országgylés után karolta föl e' kérdést a'
reformpárt nagyobb lelkesedéssel. Nevetséges volt ennélfogva , illy
eredmény mellett, az állitás, hogy a' közteherviselési ügyet 1843-ban a'
P. Hirlap izgatása buktatá meg. A' háziadó 's benne a' közteherviselés
elvének megbukása következ okokból származott. 1) rügy volt az,, adó''
megakarák
mint Szabolcsban mondák
czim, mellytl ,,szüz vállaikat"
óvni az értetlenek, kik a' tehermentességben keresték, mint láttuk, még
az iskolák tanitása szerint is, legszebb szabadságukat. ,, Átkozott legyen,
monda a' tudatlan köznemesség,
ki bennünket parasztokká akar tenni"
melly annálinkább félt e' sorstól, minél közelebb állt öltözetéré, életmódáltal

—

,

—

~

:

—

—

állapotára nézve is az úgymennyiben jobbágy telket birt
jára st
áldozatkészséget azon
lehete
várni
néphez.
Mint
adózó
nevezett szegény
melly szavazatjogát is élelemforrásul használta föl áruba
tömegtl
ellenszegült nemességet aztán eszközül használtak
bocsátá ? E' tudatlan
föl. 2) Az eladósodott nagyurak, kik kamatot is alig gyztek fizetni jószágaiktól 's mindennap vagyonzár és csd által fcnyegettetének. 3) Volt
továbbá a' kaputos vagyis táblabírói osztályban is egy töredék, melly csak
,

,

,

a' tudatlan köznemességtl, mert öltözete miatt, 's
állásánál fogva, az értelmiséghez számíttatott; az úgynevezett legulipusok,

annyiban különbözött

törvénytudók osztálya, kik a' kiváltságok balitcleteit rendszerének fejkmint Kossuth nevezte
ben, 's elavult törvények „avas obscuritásainak"
vették körül, millyen a*
's ollyatén jogi költeményeknek gzkörével

—

—
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iobbágyi birtoknak adóalapul kiszakitása. E' korlátolt itéletü emberek
képezek a' conservativek egyik szárnyát. Hozzájok csatlakoztak 4) a'
phariseusok, 's azon kaputos proletárok
kik magokban nem éreztek elégtehetséget, önerejökkel pályát törni számukra kik ennélfogva eszközül
hagyák magokat az uralkodó párt által felhasználtatni. Ezek osztályából
telt ki a' conservativ párt legtöbb kortesvezére. 5) 'S azon összeköttea'
tésnél fogva, mellyben a' megyékben a' politika és közigazgatás állott
közigazgatás körüli érdekek is gyakran ártalmas befolyást gyakoroltak az
országos ügyek vezetésére. Ha valamelly nagy ur fiát, rokonát vagy olly
embert akart a' megyei közigazgatás élére (alispánnak) tenni, kire aztán
préinek intézésében biztosan számithasson, de a' kinek érdemei nem
voltak, hogy megválasztathassék nem találták szégyenletes dolognak,
vesztegetés mellett, ámításokkal hizelgéssel is igyekezni megnyerni a'
köznemesség szavazatát. 'S a' köznemesség értetlen tömege eltt, népszerség teremtésére hatalmasabb eszköz nem igen volt, mintha valaki
védeni Ígérte szüzvállaikat a' terhes és egyszersmind lealacsonyitó adómi alkalmas izgatás! mód volt e' kérdés még olly férfiú
zástól. Láttuk
ellen is, mint Deák Ferencz. Az ellenkez pártnak nem kisebb szolgálatokat tn. 6) 'S a' conservativ párt adó elleni izgatásai több helyen a'
mint Zalában és Biharban 'stb.
magyar fpapság által is pártoltattak, st
pénzzel is elsegittettek. Az egyházi rend némelly fbb tagjai megfeledkeztek arról is, hogy többen közölök azon szegény nép soraiból emelkedtek föl, melly a' hazának minden terheit egyedül viselé. A' fpapság
ezen szövetsége a' haladási párt törekvései ellen, onnan volt, mivel 1848
állása is kiváltságokon alapulván, e' kiváltságos állapotban ugy
eltt az
hivé, közös ügye van a' conservativekkel, kik szintén a' kiváltságok mellett
harczoltak a' közszabadság ellenében. 7) Végtére a' reformpárt adózási
törekvése felülrl a' kormány részérl sem talált támogatásra, st olly
elnézések történtek mellyek a' conservativ párt töredékeit a' megyéken,
mindég nagyobb kihágásokra bátoriták.
a' büntetlenség reményében
Azon férfiú, ki Szatmárban az izgatások élén állott, nagy czimmel diszesittetett
és Biharban a' megye élére állittaték a' pártfnÖk, ki az adózás
ellen akkor is izgatott, midn már törvénybe volt annak egy része iktatva.
A' kormány 1848. eltt részint olly nagy urakból állott, kik a' conservativ
párthoz tartoztak elveikre nézve részint elaggott kormány férfiakból,
kik, élkön Metternich-kel, a' „status quo"-nak voltak baráti 's minden
haladásnak ellenei. Egyik töredék sem örömest nyúlt bármi reformhoz.
'S több mellékérdek is lehetett, mi a' kormányt arra birja, hogy a' haladási pártot az adóügyben se támogassa. Igaz, hogy e' tárgy mellett szóltak
némelly birodalmi érdekek. A' vámsorompók, mint mondák, csak akkor
romboltathatának le Austria és Magyarország közt, ha az adóban a' nemesi
birtok is részesült. Közadózás mellett jobban investiáltathatik ez ország,
's a' birodalmi kincstár is több hasznot vehet belle. Azonban nem fogna-e
nagyobb nehézséazáltal, ha a' nemesség is részt vesz a' közterhekben
gekkel összekötve lenni az adómegajánlás ? 's a' magyar conservativ párt
volt egyszersmind a' kormány pártja ez országban. Nem fog-e e' pártnak
függetlenebb része elfordulni a' kormánytól, melly az ö érdekeiket olly
fontoa kérdésben, mint a' közteherviselés ügye, elhagyja ? A' szövetség
14
Uj k. hm, Tdr, ÍV, köt.
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kölcsönös védelmet követelt, vagy legalább semlegességet az ellenfél irányában. Uly nézetekbl származhatott a' kormány idegenkedése vagy
legalább tétlensége a' közteherviselés ügyében. Különben lehetlen meghogy mig Biharban, Szatmárban és máshol jutalmazá a'
magyarázni
nemadózás hseit, elnézte, hogy Szepesben egy kormánytanácsos, Zsedédényi, az adó elvállalását sürgeté. Bármint legyen a' dolog, annyi igaz,
hogy a' kormány magaviselete e' tárgyban sokat tn az adóügy megbukására. 'S ha még Széchenyi István is Kossuthnak tulaj donitá e' kérdés
megbukását
ez állításban több szenvedélyesség van
mint igazság.
Kossuth e' vádat helytelen lovagiassággal akkép viszonzá, hogy a' grófnak,
„Két garas'' czimü czikkekben tett inditványát, egy országos pénztár
,

:

,

alapítása iránt, elveinek, eljárása egész modorának föláldozásával, pártolá
(lásd az 1843-ki Jelenkort és Pesti Hírlapot. Széchenyi czikkeinek gyj-

teménye külön kötetben egybefiizve is megjelent).
Az elzmények után, mellyeket épen leirtunk, mondani sem kell, hogy
az adóügy az 1843-ki országgylés tanácskozásaiban, habár tekintélyes
kisebbséggel, megbukott. Sok követ pirulva olvasá föl utasítását kifejezvén, mikép az nézeteivel, meggyzdésével ellenkezik. E' körülmény hangosan kiáltott az utasítási rendszer ellen. Az éles, megrovó szavak, az
örök igazság követel szónoklatai, 's az ész meggyz számításai elhangzottak. Az utasítások rideg parancsa gyzött. E' körülmény egyszersmind
azon kérdésre vezeté a' közfigyelmet kiktl származtak az utasítások ?
Mindenki érzé, hogy csupán a' nemes&ég, egy magára, nem képes megoldani a' nemzet reformkérdéseit. Mindenki érzé, hogy uj elem szükséges
:

:

törvényhozásban, mellynél érdek a' reform. Ott ültek a' királyi városok
kérdésben szívesen szavaztak volna a' reformpárttal, de
ugy szólván
szavazat nélkül, nézk inkább, mint résztvevk, ültek vala seik székében.
Szavazatuk rehabilitiójának szüksége mindinkább föltnt. Nem tartozik
milly okok akadályozák e' kérdést is. Csupán az eszmék
ide fejtegetni
összefüggését jelöljük ki.
Megbukván a' közteherviselés e' czim alatt
háziadó, a' hazafiak, fleg Széchenyi ösztönzésére, más módon akarának
annak gyzelmet szerezni. Fölhozattak az ország beruházásának hasznai,
a' vas- és kutak 's csatornák építésének szüksége, 's annyi egyéb teend.
'S egy országos küldöttség bízatott meg ,, pénzügyi bizottmány*' név alatt
az ország teendirl, közszükségeirl 's pénzforrásairól 'stb gondoskodni.
E' bizottmány egy országos pénztár tervével lépett föl. 'S a' közmunkák
vezetésére nézve felels igazgatóságot ajánlott. Els lépés a' felels ministerségre e' munkálatban formuláztatott az elször az úgynevezett centralista párt nézetei szerint, mellyeket az uj szerkesztés alá került Pesti
Hírlapban 1844-ben Trefort fejtegetett. 'S miután a' felelsség elve intézményileg (institutio által) biztosittaték megfosztattak azon urak mentségüktl, kik, mint mondák azért idegenkednek a' hadiadó elvállalásától,
mert ez adónem iránt nincs felelsség, 's azért a' háziadótól, mert kivetése,
felosztása a' megyéktl függ 's a' megyéken igen elhatalmasodott az úgynevezett prókátori, középnemesi osztály, kik a' nagybirtokosokat, a' kivetésben
túlterhelik. Most
országos pénztárról yala szó, adóról, melly
hongyülésen ajánltatnék meg, felelsség alatt állana, 's országosan meghatározott arány és kulcs szerint vettetnék ki. Mindezek iránt törvény-
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javaslatok terveztettek. 'S hitte mindenki, hogy a' nemesség részérl még
csak ürügy sem lehet elvállalása ellen. Azonban hogy a' teherviselés
közössége most már megkezdessék e' pénztár a' hon minden lakosi által
aránylag lett volna viselend. Volt ugyan egy töredék a' conservativ
pártban, melly inkább ohajtá ,,subsidium''-képen— mint segélyt és nem
csupán a' nemesség által ajánltatni meg ez országos költsémint adót
geket 's volt viszont az ellenzék közt egy kis töredék, melly legkisebb uj
mig addigi terheiben nem
terhet sem kivánt az adózó népre hárítani
osztozik a' nemesség mindazáltal a' közteherviselés e' pénztárra nézve
mindkét házban megálapittatott. Ez alkalommal történt, hogy gróf Széchenyi István a' rendes közülésre a' frendi házba fényes diszöltönyben,
rendjeleit föltüzve, jelent meg. Monda, hogy e' nap, mellyen a' közteherviselés ügye elször kimondatik, országos ünnep
eltte. Emlité Blücher
hadvezérnek szokását, ki a' nagy ütközet eltt még haj fürtéit is rendbeszedeté 'stb. (lásd „Magyar szónokok és státusférfiak" Széchenyi jellemzését 's az 1844-ki frendi naplót). Széclienyi izgatásának azon eredménye lett, hogy a' közteherviselés elve, az országos pénztárra nézve,
csakugyan többséget nyert a' conservativ szellem felsházban. Hogy az
egészbl mégis semmi sem lett oka mivel a' felsházi többség még sem
akarta komolyan e' dolgot. Az alsó és felsház között olly különbség
támadt a' megajánlandó pénzöszletre nézve melly et Széchenyi, minden
fáradozásai mellett sem vala képes kiegyenlíteni. A' felsház semmikép
sem akart most kezdetben többet megajánlani egymilliónál,
hogy úgymond, a' nemesség lassanként szokjék a' fizetéshez. Széchenyi á conto
fizetésképen, mint O'Gonnel , ezt is elfogadá.
az elvet
a' közteherohajtá, bármikép
viselést
valahára életben látni , alkalmazni. Az
alsóház ellenben hol az ellenzék vagy reformpárt vala többségben, nem
akart e' csekélységgel mit sem kezdeni melly olly nevetséges arányban
állott a' teendk sokaságával. E' kisszer kísérlet, mondák, semmi vagy
olly nyomorú sikert mutathatna föl, melly épen nem volna képes áldozatokra lelkesíteni a' nemzetet. 'S igy az országos pénztár ügye megbukott,
mieltt a' fejedelem szentesítése alá terjesztetett mieltt feltntek volna
a' felelsség valósítása körül felmerülhet nehézségek a' nem-felels, a'
birodalmi kormánynak tettleg
bár nem jogilag
alárendelt kormányszék egyik újonnan szerkezend osztályára nézve.
A' reformpárt pedig
még egy kísérletet tn az 184y4-ki országgylésen a' közteherviselés
ügyében. Midn a' börtönreformról vala szó, többséget eszközölt ki arra
nézve, hogy a' közigazgatásnak e' kérdés körül fölmerült ujabb rovatai az
ország minden sorsú lakosai által együttviseltessenek. A' bntettörvénykönyv azonban, 's annak a' börtönreformot illet része is, más akadályok
miatt megbukott. A' felsház makacs ellenzése buktatá meg.
Eredmény nélkül oszolván el ekkép az 1843-ki hongyülés a' közteherviselést illetleg
midn követjelentési beszédében. Tolnamegye rendéit,
e' megyének egyik követe Bezerédj István, 1844. dec. 16-kán, e' fell
tudósitá nyilvánitá , mikép , utasítása szerint, mindent elkövetett, hogy
a' háziadó terheiben a' nemesség osztozzék
fájdalom azonban, a' megyének ez óhajtása nem teljesülhete. Most tehát meggyzdését, 's utasítását
e' tárgyban, legalább magára nézve, tettleg is teljesíteni óhajtván, polgári
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szabadságával élve, magát önként adó alá vcti/b a' többi adózó honfiainak
kéri magát mind a' hadi, mind a' háziadóra nézve a'
öorába lépvén
megyei rovatos öábzeirásba fölvétetni, örülvén, ha e' példát a' kiváltságosak
közül többen is fognák követni. E' nyilatkozatot, mellyben az 184y5-re
aránylag reá eshet öszlet is érintve van, késbb Írásban is benyujtá.
(Lásd ez okiratot Pesti Hirlap 1845. jan. 2-ki sz). Az adott példa tüstént, magában Tolnában és m.ásutt is követkre talált. Pestmegye 1845.
jan. 16-ki gylésében Rosty Albert tb. nyilvánitá, mikép a' hazánkban
létez nemesi kiváltság, miszerint az adónak egész terhe csak a' hon nem
nemes lakosait nyomja, lélekismeretével nem egyezvén meg, neliogy azon
kiváltsággal, mellynek megszüntetése legforróbb óhajtásai közé tartozik,
élve, abba hallgatása által beleegyezni lát&zassék, magát a' megyei adózók
sorába kéri iktattatni 's minden ingó és ingatlan birtokát a' házi és hadiadónak aláveti. Hasonlóan cselekvék Kossuth Lajos 'stb. (Rosti kötelezvényét lásd P. Hirlap 1845. 424. sz. Kossuth folyamodványát Esztera' nevezett lap 426. sz).
Kossuth
gommegyéhez hasonló tárgyban
következ szavakkal végzi többek közt, folyamodványát ,, ajánlatomnak
semmi más czélja nincs, mint saját lelkem nyugalmát eszközölni *s magamnak azon lélekismereti csendet megszerezni hogy a' mit isten és ember
irányában igazságosnak hiszek, azt önként teljesítsem, miután el nem
érhetem, hogy törvény által parancsoltassék 'stb. de az illy ajánlatok,
midn egy részt lelki megnyugvás-t nyújtanak, más részt az adózó népen
ezt a' magyar nemesség önkéntes
's ha
is tetemesen könyithetnének
indulatból cselekedné, ha a' törvény parancsát szabadakaratu önfelajánlással megelzné, olly dicsséget vivhatna ki emlékének a' történetek
évkönyveiben, mellyhez hasonlót még nem mutathat fel a' história 'stb."
B. Eötvös József pedig, többekkel Pestváros, adózóinak sorába irattá be
magát. Legnagyobb eredményt mutatott azonban Zalában Deák Ferencz,
hol csupán egyes kötelezvényen 197 egyén, 's azok közt több nagy birtokos irta alá nevét az általa megkezdett önadóztatási ivnek, kikhez, még
mellyen e' kötelezvény benyujtaték, még 9 közbirtokos
azon gylésen
kérte magát az adózók sorába beíratni (Lásd P. Hirlap. 1845. 437. sz).
Deák azonban a' Bezerédj által adott példát már csupán a' háziadóra
szoritá, azon oknálfogva, mellyek ez adónem elleges kitzését javasiák,
és mivel így hitt nagyobb eredményt, több önkéntes kötelezést fölmutathatni. E' megyei mozgalmakat különböz szempontból ítélték meg a'
pártok, és azok különböz egyénei. A' conservatív párt egy része hallgatva
fogadta más része olcsó liberalísmusnak monda, mivel az illetk, adókivetési kulcs nem levén, magok alapiták meg az arányt, mellyben a'
közterhekhez járulniok kell. Voltak, kiknek elítéletes makacssága annyira
ment, hogy tagadták, miszerint volna joga a' nemesnek az ország közterheiben, tetszése szerint, részesülni. 'Smig néhány adózó község hálairatot
intézett Bezerédjhez, a' reformpárt soraiban is voltak, kik nem követték 's
nem helyeselték e' lépést. Különösen gróf Széchenyi István, ki e' miatt
Bezerédjt azon kíméletlenséggel, melly neki saját felekezete irányában is
modora volt, megtámadá a' Jelenkorban. Annál különösebb volt e' megtámadás, mert azon férfiú részérl jött, ki évek eltt irta már, midn a'
háziadó elvállalása még; a' hazafiság kívánatos maximuniíinak mondatott,
,

:

:

:

:

,

;

;

,

:

;

:
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már akkor irta a' Keletnépében (355. lap) ,,Kéz vagyok aránylagosan
minden közterhekben részt venni 's értsük meg egymást, nem bizonyos
:

;

tcrhekben egyedül, mint például a' házipénztár viselésében, hanem kivétel
nélkül minden lehet terhekben, 's nem szabad ajánlkozásképen (subsidium
egyedül de törvényes kötelességileg, 's mi több a' reám vetett
adónak mire fordítását sem kivánom cllenrözni mindaddig, mig a' polgár
és pór ebbl ki van szorítva mert egyedül nem-fizetési ürügynek tartom
's nem egyébnek, mint hypocrisisnek, ezen sokszor hallott szójárásunkat
„szívesem adózom, ha felels a' ministerium". Mutatja e' többször ismételt
nyilatkozat, hogy Széchenyi a' közteherviselés elvére nézve, szabadelvbb
vala az ellenzék egy részénél kik az elismert elvalkalmazását csupán a'
háziadóra igyek vének szorítani, nem látva át, hogy ha már az adó több
nemei közt különbséget akarunk tenni, a' hadiadó a' házinál nem kevésbbé
illeté meg a' nemességet, miután az tisztán olly terhek fejében fizettetett,
mellyek egykor kizárólag a' nemességet illeték. Azonban, mint tudjuk,
Széchenyi Istvánnak szerencsétlensége volt modor tekintetében, sokszor
egyet nem érteni azokkal, kiknek elveiben osztozott. így most is Bezerédj
tettét a' ,, pisztoly id eltti elsütése"-nek nevezvén, drága hazafiait, az
adókörül minden „de facto*' lépések elhagyására kérte. Okai voltak
1) hogy az adónak önkéntes elvállalása ideltti 2) vajmi kevés haszonnal
jár 3) hogy visszahatást fog szülni. Széchenyinek e' vitákban, mellyek
a' modor fölött nyilvánosan folytak, nem kis nehézsége volt azon körülményben, miszerint utógondolatait nem mondhatá el az ellenséges táborral
szemközt. Meglehet tehát, mélyebb okai lehettek, mint a' mellyeket eladott, miket kénytelen volt elhaílgatni eladott okai közöl csupán egynek
volt nagyobb fontossága, melly az eredmény csekély voltára vonatkozott.
E' tekintetben a' tapasztalás igazolá, mikép Széchenyi a' haza különböz
pártjainak állását jobban ismeré, mint Kossuth és mások, kik olly vérmes
reményben követték az adott példát. „Alig tudom, monda Eötvös, irigyeljem-e ez ismeretéért, melly annyi keser csalódásnak Ichete eredméménye. Hogy Bezerédj szép tettét, az országos sikert tekintve, mindössze
is kevesen követték
oka egy részben a' megyei viszonyokban rejlett.
"^•')

,

;

,

:

;

;

;

:

az adó kérdése újra sznyegre j, nem fog-e az a' conservativ párt
által újra izgatási eszközül használtatni ? 'S ha illy utón a' haladás legbuzgóbb pártolói mivel magokat adó alá vetek, befolyásuktól megfosztatnak nem nagyobb kár háramlik- e az által a' nemzet szegényebb
osztályaira, mint a' mit az önként elvállalt adó kipótolhatna? Illy kételyek
támadtak sokakban. Egy megyében Bezerédj példájának követését a

Ha

,

:

közelg

tisztújítás tévé lehetlenné.

Ha

az adó nevével a' nemességet föla' követválasztási aggo-

haladási párt megbukik. Másutt
dalmak tntek föL Az országgylés, mondák,

ingereljük

:

a'

a'

legkitnbb

féi'fiaktól

Ezt zetni nem tartatott kiváltság-ellenes dolognak. A' magyar ueines,
legeröshen vitatá is adómentességi kiváltságát, nem idegenkedett ,,subsidium"
név alatt'áldozni a' haza oltárán. így adott a' nemesség a' színházra, és más országos
intézetekre bizonyos ajánlatokat. Ez ajánlatok aztán tökésittettok, 's a' kamat fordíttatott az intézetek segélyezésére. Hogy e' segélyezési mód alkalmazása késbb, midn az
lehetlen vala
országos szükségek, a' beruházás szüksége mindinkább szaporodott,
mondani sem kell. Az országos háztartás tkéjét egy nemzet sem volr^ képes egyszerre letenni. Ide rendezett pénzügy, évenkénti költségvetés kívántatik.
*)

midn

—

:
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fosztatnék

meg

,

ha nevök válhatlan kapceolatba jöne az adóval, mint

Deáké Zalában. Ezek valának, ezek lehetének az okok, vagy ürügyek,
mellyek miatt oUy kevés követkre talált Bezerédj példája." Mindemellett
is azonban, ki fogja azt eredménytelennek mondani ? Ki képes fólszámitani a' hatást, mellyet a' nemadózók lelkében, a' kételyek megingatására,
elidézett,

midn

olly férfiak, kik

országos becsülésben álltának, nyilvá-

hogy lelkiismeretök már nem trheti többé az igaztalan tehermentességet, midn a' hon adófizeti alig birják a' rajtok fekv terheket. E*

nítják,

példa, minél váratlanabb volt, annál megdöbbentbben hatott ; 's talán
ennek is van némi része abban, hogy a' következ országgylésre már, az
adóügyben is, kedvezbben állottak az utasítások. (Széchenyi czikkeit
lásd az 1845-ki „Jelenkor" czimü lap 9-ik's késbbi számaiban. Bezerédj
nemes tettét a' P. Hirlap védte , mi uj polémiára adott okot a' gróf és a'
Hirlap egyik dolgozótársa, báró Eötvös között. Lásd az 1845-ki P. Hirl.
:

431. 439. 's több számait).
Az utasítások elkészítésére nagy hatással volt e' részben a' sajtó is.
Valamint három év eltt Kossuth elmondhatá, hogy az utasítások nagy
ugy most, uj szerkeszti alatt is, a' Pesti
részint lapjából vannak kiirva
Hirlap volt az, melly az 1847-ben egybegylt országgylés irányát kijelölé, A' Pesti Hirlap ujabb szerkeszti (Szalay, Csengery) már tovább
vitték e' kérdést. A' közteherviselés alkalmazását rögtön, minden utógondolat, minden föltétel nélkül sürgetek életbe léptetni, a' házi és hadiadóra egyiránt. E' szellemben folytaták az izgatást három éven keresztül.
Midn az 184 6 -ki szk termés következtében *) inség uralkodott az
ország több vidékein; midn a' jobbágyi viszonyok szóba jöttek, és annyi
egyéb kapcsolatos kérdésrl vala szó, nem mulasztá el a' Hirlap mindannyiszor ismételve fölszólalni a' közteherviselés szent elve mellett. Statistikai adatokkal bizonyitá számos czikkekben, hogy az adózó nép tul
van terhelve alaposan megmutatta, miként a' nemesség tehermentessége,
mit sokan alkotmányunk alapjának hirdettek, nem annyira jog, mint
óriási visszaélés , melly e' hon sülyedettsége legszomorúbb korszakában
csúszott be közéletünkbe ; bebizonyitá, mennyire természetelleni, menynyire káros e' kiváltság magára a' nemességre is, mellyet az ország
kifejldése minden más osztályoknál inkább érdekel mennyire szégyenit
reánk nézve
kik adómentességünk által ajándék gyanánt fogadjuk el
azon jótéteményeket, miket, mint e' hon polgárai, élvezünk 'stb. (Lásd
a' nevezett lapban a' szerkesztk, 'sb. Eötvös és Trefort számos czikkeil).
Egyforma kíméletlenséggel támadta meg a' kérdés körül a' P. Hirlap saját
pártja némelly töredékeinek balitéleteit és rügyeit, 's a' conservativ párt
álokoskodásait. Illy elítélet, illy ürügy volt a' hadiadó elvállalása ellen,
a' felelsség sürgetése. Megmutatá a' Hirlap, hogy az adónemre nézve
most is van biztosíték, miután három évrl három évre szavaztatik meg,
's a' szükség kimutatása szerint,
bizonyos czélra szavaztatik. E' részben a' nemesség kezében olly biztosíték volt, mellyel az adózó nép, melly
:

;

;

,

*) E' körülmény a' megyékben is szóba hozta a' nemesség megadóztatását. Sok
megye, mint Bihar, számos ezer lorintot rótt a' nemesség vállaira, hatósági jogánál

fogva. A' helytartótanáos az önadóztatás ezen hatóságilag alkalmazását kénytelen volt
elnézni.
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a' törvényhozásból ki vala zárva, nem birt. A' mi biztoöitékokat ezentúl
követel az alkotmányosság, azokat könyebb leszen a' hon nem nemes osztályaival egyesülve kivivni
's a' létez biztositékkal
az adómegajánlási jogot értjük
is óvatosabban él a' nemesség, ha a' törvényhozásban
saját erszényérl is szó leszen. Még nevetségesebb szinben tünteté föl
a' Hirlap az ellenzék azon elmaradt töredékének nézetét, kik a' hadiadóban, st általában a' közterhekbeni részvételt a' hazai védelem rendszerének
tárgyalásától függesztek föl. így Nagy Pál Sopronban. Figyelmeztetek az
emiitett lap irói e' töredéket, hogy e' honvédelmi rendszer egész Európában fennáll, 's változtatása ugy nem függ csupán tlünk, mint európai
körülmények kényszeriték azt 1715-ben reánk. A' felkelési (insurrectionalis) kötelesség nem old föl senkit a' katonatartás terhe alól. Az háború
idején haszonvehetlen , béke idején fenn sem áll. A' katonáskodás és
katonatartás ellenben a' népen állandó teher. Ha a' honvédelmi rendszer
változtatásáról van szó
e' változás vagy gyökeres lehet, vagy csupán
részletes. Igaz , hogy a' franczia köztársaság gyzelmes háborúi egész
Európa ellen, 's Napóleon legyzetése a' fölébredett népek által sok részben megváltoztaták a' hadakozás addigi módját, melly ezentúl, mint
látszik, nem többé kevés számú katonák, hanem a' népek által fog viseltetni. A' franczia nemzetrség 's a' porosz , még sokkal rendezettebb,

—

;

—

:

alapokon nyugvó országvédelem (Landwehr) ezen uj iránynak kora
a' honvédelmi rendszer gyökeres változa' fenálló honvédelmi kötelesség, szóval
a' katonáskodásnak a' nemességre is kiterjesztésében fogna állani. Egyik
Más fell
sem azon eredmény, mellyet az insurrectio védi óhajtanak.
a' conservativ párt közlönyével a' Budapesti Híradóval (szerkeszté DessewíFy Emil gróf) voltak éles vitái a' Hírlapnak. A' conservativ szellem
lap a' frendi ház fillérez eljárását folytatá. Az adó ellen, általában, nem
jól tudta, hogy az hasztalanság, legfölebb értelmimert ugyan szólni,
ségét comprornittálná általa
viszont azonban még ott is kerülte ez ügy
ajánlását, hol a' tárgy, mellyrl irt, kikerülhetlenül reá vezetett. így a*
vámkérdésben. A' vámvonal megszüntetését sürgeté, 's mivel e' kérdés
megoldásának egyik f akadálya, a' kormány szerint, az ország földbirtoka
két harmadának adómentessége volt '-)
a' B. P. Hiradó említést tn
ugyan az adóról is de nem mulasztá el azonnal utána tenni hogy a'
nemesi birtok nem bir meg sok terhet. Miért ? kérdezé a' P. Hirlap. Kétségkívül mivel adósággal van terhelve. 'Saz adózó nép földei nincsenek-e
terhelve még jobbágyi tartozásokkal is ? Az arány meghatározása, miszerint a' nemességnek osztoznia kell a' fenálló tcrhekben, nem függ kényünktl számtani igazságon alapul az, 's ingg azon aránytól, mellyben a'
nemesi birtok adózó népünk birtokához áll". A' B, P. Hiradó csupán
1,800,000 p. ft. elviselésére monda képesnek az összes földesúri és nemesi
midn a' több mint kétharmad résznyivel kisebb jobbágyi és
birtokot
polgári vagyon szinte 10 millió egyenes adóval volt terhelve. „Vájjon
azon csekély egy millió 's pár ezernyi forint , mit a'
kérdezé a' Hirlap
conservativ lap olly roppant birtokra kivetni óhajt, nem egyhatásu-e az
adómentességgel. A' Hiradó kivánata tehát nem fog teljesülni, fenmaradszéles

felfogásán alapulnak. 'S ez lenne
tatása. Részletes javítása csupán

—

—

;

:

,

,

;

,

—

—
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monda továbbá a'
'stb'^ „Pénzügy tekintetében
az egyetlen czélszerü tactica volna, azokat, kik eladósodás miatt
Hirlap
ideo-enkednek az adótól, az által nyugtatni meg, hogy a' közteherviselés
oUy mellékes rendszabályokkal fog életbe lépni, mik paralisálni fogják
azon rósz hatást, mellyet a' közteherviselés szülhetne rajok nézve. Hlyen
A' B.P. Híradó azonban, minél kevesebbet
a' hitelintézet állítása 'stb".
szólt az adóról, a' vámügyben, annál nagyobb hévvel ajánlá a' dohánymonopólium behozását, 's a' közszükségek fedezésében némelly indirect
adókra utalt. Mire válaszolák, hogy „e' forrásokat is csak a' közteherviselés
alkalmazása után lehetne megnyitni. Szívtelen eljárás volna még indirect
adóval is terhelni a' népet, mieltt fenálló terhein könnyitenénk".
Mieltt a' hírlapi viták ismertetését, mellyel a' különböz véleményszólanunk kell még a' Hetilap
befejeznk
árnyalatokat feltüntettük
izgatásáról. Miután Kosssuth a' P. Hírlap szerkesztésétl visszavonult
az Iparegyesület ez iparkor i közlönyében hallata többnyire szavát. Szót
emelt az adóügyben is, követel st már most fenyeget hangon. E' hangulat, e' modor miatt ismét felszólalt Széchenyi István gróf „Politicaí
programmtöredékek 1847." czímü röpiratában. Élesebben még, mint a'
Keletnépében, megtámadá Kossuth személyét, mint a' ki által veszélybe
döntetik a' hon. Mutogatá soraiban a' forradalmi vörös fonalat. E' viták
eladását azonban Kossuth és Széchenyi életében fogjuk bvebben ismertetni. E' helyen csupán annyit kell érintenünk, mikép Kossuth czikkeiben
az adó és örökváltság kérdése kapcsolatban tárgyaltatott.
Az 1847-kí országgylésen, utasítások szerint, így állott az adóügy. A'
háziadó elfogadására szavazott 29 megye u. m. Arad, Baranya, Bars,
Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Fejér, Gömör, Heves, Komárom, Máramaros, Mosony, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsega, Pozsony, Somogy, Szabolcs, Zala, Temes, Trencsén, Ungh, Zemplém, Zólyom, Vas, Vercze,
Veszprém továbbá a' Jászkun, Hajdú, túrmezei, fiumei, bukkarii kerületek, 's felkiáltással az összes kir. városok és egyházi rend. A' háziadót
nak

a'

vámsorompók

—

—

,

:

:

;

el 18 megye u. m. Abauj, Árva, Bács, Beregh, Csongrád,
Esztergom, Gyr, Hont, Krassó, Liptó, Sáros, Sopron, Szatmár, Szepes,
Szerem, Tolna, Torna, Ugocsa és Horvátország. Nem szavazott Turocz és
Torontál. A' szavazók közt többen föltételt is említettek, mik alatta'
háziadét elfogadják.
A' /iöcímrfó elfogadása mellett 15 megye szavazott;
csekély szám, de az 1843-ki országgylésen a' háziadó mellett alig volt
több megye. Ide jegyezzük a' pártoló megyék neveit Arad, Bars, Békés,
Bihar, Borsod, Csanád, Máramaros, Nyitra, Pest, Pozsony, Somogy,
Szabolcs, Ungh, Zemplén, Zólyom. Ellene szavazott 33 megye és a' conservatív Horvátország.
Végre az országos pénztár alakítása is szóba
jött, mellyböl a' hon sürgets szükségei lennének fedezendk. Ezt 42
megye pártolá. Ellene csupán Abauj, Fejér, Gyr, Liptó, Máramaros

sem fogadá

—

:

—

Az utóbbi megye az országos pénztárt azért nem pártolá,
mivel ugy hívé, hogy erejét a' hadi és háziadó kimeríti, mellyek szellemi
nyeremény szempontjából elsséget érdemelnek.
így állott a' köztoliorviselés kérdése az 1817. november 30-ki szavazás
szerint (lásd P. Hirlap 997. sz. 1847). A' következ év tavaszán azonban,
azon óriási lökés következtében, mellyet a' magyar reformoknak a' párisi

nyilatkoztak.
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Az
februári és bécsi forradalom adott, az adóügy is diadalt nyert.
utasitások elnémultak ; a' haza szólalt föl, 's törvénybe Ion iktatva a
közteherviselés.

—

y.

Haziieha /. Keimen ffy.
Hebbel (Fridrik) német költ kétségkívül a' jelenkor egyik legjelesb
drámai tehetsége, szül. 1813. Dithmarschenben Wesselburen kis mezvárosban, mellyben 22 éves koráig tartózkodott. Ekkor Hamburgba költözött, hol az egyetemre elkészülvén, késbb Heidelbergés Münchenben
tanult. Ezután visszatért Hamburgba 's itt irá 27 éves korában ,,Judith^'
czimü tragödiáját, melly különösen Gutzkow (1. ezt) és Wienbarg által
nagy elismeréssel fogadtatott 's daczára a' jelen színpadi viszonyainknak
meg nem felel cselekményfelfogásnak, Berlinben, Hamburgban, Königs,

,

bergben adatott

is.

Judith után „Genovéva''^ következett, lyrai költemé-

nyek gyjteménye. Ekkor H. beutazta Franczia- és Olaszországot 's
Parisban irá eddigi legjelesb munkáját „Maria Magdalena^^ szóm. játékot,
's miután
csaknem három évet töltött hazáján kivül Németországba
visszatért. Bécsben a' nagyhirü Enghaus udv. színésznt vévé nül, kinek
jeles tragicai eladása által elragadtatott. Ezóta az osztrák birodalmi
fvárosban él, 's a' legutóbbi években ,,í)er Diamant'^ czimü vígjátékot 's
a' Novellen Zeitungban ,,Trauerspiel in Sicilien^' czimü rpüvét bocsátá
közre azonkívül megjelent tle Lipcsében egy kötet ^,Neue Gedichte'^,
melly különösen epigrammokban dus de balladákat lyrai 's tankölteményeket is hoz. H. saját világ- 's életnézete minden munkájában mély,
merész és uj gondolatokban nyilatkozik. Legújabban két uj tragoedia
;

,

;

,

„Moloch'^ és ,,Julia^^ jelent

meg

tle.

—

:

a.

Hecker (Fridrik) az 1848-ban nagyhirü német republikánus, szül.
1816-ban a' jogi pályára készült. Az egyetemi évek bevégezte után Mannheimban ügyvédkedett. Itt jött a' politikai pártokkal érintkezésbe
a'
radikálokhoz csatlakozott, kik eltt buzgalma és tehetsége által kedvessé
lön. 1842. a' weinheim-ladenburgi kerület által a' hadeni második kamarába választatott. Ezen országgylés buktatá meg a' Blittersdorf ministeriumot
miben H.-nek nagy része vala. O és Bassermann (1. ezt) oUy
kíméletlenül támadák meg a' ministeriumot, hogy saját barátaik hallgatásra kerék fel ket. Az 1843
45-i fontos badeni országgylésen, mellyre
H. ismét elválasztatott ez egy fbb kérdésnél sem hiányzott a' szónok;

;

,

—

,

volt, ki a' ministerek felelsségét inditványozá. A' bureaucragensd'armeriát kegyetlenül ostorozá. Az országgylés végével
Itzsteinnal együtt Poroszországot utazá be. Az 1846-ki országgylésen
is, melly a' szabadelmü Bekk ministeriumot találta az ügyek élén, H. az
ellenzék sorai között maradt 's annyira ment, hogy attól az adót megtagadná, azonban a' szabadelmü párt által indítványa leszavaztatott. Késbb
ezen ember, ki ahg egy pár éve, hogy polgártársait folytonos kitrésre 's
várakozásra buzditgatá, elhagyá hazáját 's kivándorlott, mégpedig
Algírba hol korbács és kard uralkodik a' benszülöttek, katonai hatalom
az európaiak felett. Azonban Algírból csakhamar visszaérkezett. Kész
republikánus volt. Jelen vala az offenburgi gylésen (1847. sept. 12-kén)
hol a' nép követeléseinek czime alatt a' radikál párt adá ki programmját.
Ezen gylés miatt ellene Struve és EUe ellen bntetkereset volt meg-

széken

's

tiát és

—

,

,
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ez azonban elmaradt. A' német elparlamentben mint a' repuszónoka lépé fel. Majd Francziaországba tért 's onnan
blikánusok
egy rögtönzött csapattal Németországot, névszerint Badent támadá meg,
azonban dicstelenül visszaveretetf (1. Baden ; badeni forradalom). Hoszszasb ideig Schweiczban találván menedéket, végre Amerikába vándorolt

kezdend,

f

ki.

— p.

Heckscher (Gyula) német

birodalmi igazságügyminister 1848-ban,
múlt század utolsó éveiben Hamburgban, hol atyja, egy a' keresztyén vallásra áttért izraelita, gazdag bankár volt. Tanult Genfben, Hamburgban, Göttingenben, Heidelbergben. Ezután utazással tölte ideje egy
részét, 's végre mint ügyvéd telepedett le Hamburgban. Hivatalos foglalkozásain kivül az irodalomnak is szentelé idejét. Egy ideig szerkesztje
szül. a'

a' „Neue Zeitung^^-nak, késbb dolgozótársa a' sokat olvasott
,,Wöchentliche Nachrichten'' ez. lapnak. 1847-ben elnöke volt a' német

volt

:

ügyvédek gylésének Hamburgban. A' frankfurti elparlamentben Hamburg részérl követül jelent meg. A' parlamentben a' bal középpel, st
néha a' tiszta baloldallal is szavazott. Ezért történt, hogy a' ministerség,
mellyet késbb elfogadott, árulásnak bélyegeztetek. Reánk nézve H.
nevezetes azért is mert Szalay László, a' magyar megbízott a' német
középponti hatalomnál, vele váltotta azon több rendbeli levelezéseket, mik
,

késbb

,,Diplomatische Aktenstückc der ujigarischen Gesandschaft zu
Frankfurt'' czim alatt külön röpiratban 's ennek nyomán számos európai,
különösen bécsi 's pesti lapokban jelen meg. Sept.l8-án, midn Auerswald
és Lichnowszky megöletett, Frankfurtban H. is kerestetett 's nagy bajjal
menekült meg a' nép dühe ell. Késbb nápolyi követnek küldetett.
a.
Hegeds (Sámuel) erdélyi tudós 's m. akad. lev. tag szül. 1781-ben
Uj-Tordában, hol atyja kir. ügyvéd volt. Az enyedi collegiumban nevekedett; 20 éves korában atyját elvesztvén, nevelvé lett az Vgron háznál,
's ott második atyát talált b. Szentkereszti tábornokban, ki elhatározókig
hatott fejldésére. 1805-ben Enyeden költészet tanítója, 1806. ugyanott
reform, pap lett
1807-ben azonban a' göttingai egyetemre küldetett.
1809. újra elföglalá enyedi helyét, de már 1810. Kolozsvárra ment lakni,
mint pap 's nem sokára Herepei János helyébe hittud. professora lett.
Két év múlva, egykori tanítója Herepei Aáíim kimúlta után ismét Enyedre
tért vissza, mint római irodalom, aesthetika, történetek 's országtan oktatója. E' hivatalt 15 évig közbizodalomra folytatván, 1829-ben Kolozsvárra
ment vissza hittani székébe, 1830-ban Tordára papnak, 1836-ban pedig
Szászvárosra ugyanazon minségben. Itt halt meg 1844. april 29-kén.
Enyed neki köszönte nyomdáját mellynek els nyomtatványai, római
classikusok kiadásai alsóbb iskolaosztályok számára
felügyelése
az
alatt jöttek ki. Egyházi 's halotti beszédein kivül 1837-ben Kolozsvártt
,, Poétái próbáit" adta ki
kéziratban maradtak arithmetikája's algebrája
logarithmusi táblával, és Erdély történetei.
h.

—

,

,

—

,

,

;

:

—

Hegel (György, Vilmos, Fridrik) szül. Stuttgartban, 1770. aug.27-kén,
egy berezegi kormánytanácsos öregebb fia. A' gyermekben már korán
fölébredt az ismeretvágy, 's azért leginkább idsb egyének társaságát
kereste, tanítóiét, kiket sétáikon kisérni szokott, vagy atyja vendégeihez
csatlakozott. Hét éves korában már szülvárosa középtanodáibau tanult.

219

Hegel.

minden osztályban jutalomra érdemesité magát. Tizenöttl, 17 éves
koráig naplót vitt német és latin nyelven melly az ismeretekben gyarapodásáról folytonos bizonyságot teszen. Különösen a' történet iránt mutat
hajlamot. 1788. szszel a' tübingai egyetembe ment, hittani tanulmányokat hallgatni. Modora és kinézése miatt tanulótársai „öreg^-nek (altér
Mann, altér) gúnyolák. A'franczia forradalom Hegelt is föllelkesité tanulótársaival együtt, kik egy politikai klubbot alkottak, mellyben Hegel igen
élénk részt
's nem egyszer szónokolt. A' két évi bölcseleti folyamot
végezvén, 20 éves korában, tudorrá lett (doctor philos.). Ez alkalommal
's tudorunknak e' rendszerreli meghairt értekezése Kant tanulmányát
sonlását egy képen föltünteté. Tanulótársai közt volt Hölderlin, kivel szoros
baráti viszonyt kötött. 1790-ben lépett a' 15, éves kora miveltségüSchelling Hegel körébe, 's a' politikai klubb Hegellel közelebb érintkezésbe
hozá. Iskoláit végezvén H., Bernben, bizonyos Steiger nev urnái magántanitó lett. Itt, Schweiczban, egy kirándulást tn Genfbe 's 1796-ban
gyalog beutazá a' berni fels alpokat. Ez idben leginkább hittani és történeti tanulmányokkal foglalkozott. Jézus életébe annyira elmélyedett,
hogy 1795. tavaszán azt egészen kidolgozá, mi maiglan megvan kéziratban.
Elhagyá a' csodákat, miután azok magyarázatáról tudni sem akart. Másik
dolgozata Hegelnek e' korból egy kimerít bírálata a' positiv hitvallás
fogalmának, mit 1795—96. télen irt. Schelling hírneves irói föllépése
birta Hegolt rá , hugy csendes tanulmányai fölött szóváltást kezdjen
Schellinggel minek tárgya hittan és bölcselet volt. 1796. barátja, Hölderlin, ismét házitanitói állomást szerzett neki, mellyet 1797-ben foglalt
el. E' mellett ideje volt nagyobb irodalmi munkákra. Ekkor alkotá Hegel,
'ö

,

vn

,

,

Frankfurtban, bölcseimi rendszerét. Szoros tanulmány alá vette Kant
birálatait, jog- és erénytanát 's erkölcsi metaphysicáját. Jegyzetei, magyarázatai e' korból most is megvannak. Ezekenkivül nagy szorgalommal zte
a' politikai tanulmányokat is. 1799. és 1800. ismét elvette H. a' tevleges
vallás fölötti bírálatát, 's egyszersmind egy még fenmaradt terjedelmes
kéziratában átdolgozá a' bölcseletet, mint egészet, mint rendszert. Akkori
nézletei kezdetben theosoph jellemüek voltak, miután a' német mysticuöokkal megismerkedett st platói nézetekkel és fordulatokkal is találkozunk Hegel rendszerének a' legrégibb alakjában, melly már magában
foglalá a' késbbi, kiképzett rendszer osztályozását a' logicai eszme, természet és szellemre. Ugy hivé Hegel, hogy a' keresztyénségbl, a' bölcselem közvetítése által, a' catholicismuson és protestantismuson tul, a' hitAtyja 1799.
vallásnak egy harmadik alakja, fog szükségkép elállani.
meghalván, öröksége rendezése végett néhány hétre Stuttgartba kellé
mennie. Mintegy 3,000 forintra tevén szert, elhatározá H. az akadémiai
körbe lépni. Tudata Schellinggel tervét, hogy Jenába megy, hozzáadván,
mikép neki is kell ugyan rendszert alkotnia, mindazáltal reméli, hogy jó
barátok maradnak. Schelling „System des transcendentalen Idealismus"-át
H. még Frankfurtban tanulta. Midn most 1801. jan. Jenába költözött,
csakhamar megjelent tle még az évben (jun.) „Die DiíFerenz des Fichteschen und SchelUng'schen Systems*' czimü irata, minek következtében
a' bölcselet magán oktatója akart lenni, ugy hogy 1801— 2-ben már logicájával és metaphysicájával föllépett. Mint academiai tanár, nem birt H.
;

—
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azon megnyer, elragadó eladással mi Schelling szerencséjét Jenában
megalapitá. H. eladása szorosan a' tárgyra vonatkozott, nélkülözvén
minden szónoki teljességet. 1802 és 3-ban, ugyhivén, hogy lényegben
mindketten egyetértenek, Hegel és Schelling együtt adtak ki egy bölcseimi itészeti lapot, mellyben m. a. Sch. csak kevés részt vn, mivel
ugyanaz idben egyszersmind egy más idszaki iratot (neue Zeitschrií't
für spekulative Physik) is szerkesztett, úgyhogy az itészeti lap értekezései
többnyire Hegel müvei gyanánt tekinthetk, llly értekezés a' bölcseleti
Ítészét lényege, a' terniészetbölcselet viszonya a' bölcselethez általában,
a' kételyrendszer viszonya a' bölcselethez, hit és tudat, vagy az alanyiság
mint Kant, Jacobi és Fichte bölhitbölcselete legtökélyesb alakjaiban
cselete, 's a' természetjog tudományos kezelésmódja, 's helye a' gyakorlati
bölcseletben 'stb. Miután Hegel rendszerét eredeti fogalmazásának egész
szárazságában eladta, néhány folyam tapasztalása után
szigorában
belátta, hogy népszerbb eladást kell választania. Ezért dolgozta aztán
át a' természet és szellem bölcseletét, eladván bevezetésül a' bölcselet
szükségét 's egybefüggését az élettel és tényleges tudományokkal. Egyszersmind tiltakozott a' Schelling-féle természetbölcselet elfajulása ellen
Sch. tanítványainál és követinél tiltakozott azon elföltétel ellen, mintha
a' bölcselet, természeténél fogva, csak néhány választottakért 's született
lángelmék számára létezne. Legkevesebb változáson ment át logicája és
metaphysicája, legtöbben a' szellem bölcselete (Philosophie des Geistes),
mellyben az eredeti fogalmazás platói-mysticus eleme most háttérbe lépett.
Miután már 180o. elején megsznt az itészeti lap, Schelling ez év nyarán
Würzburgba ment tanárnak, 's Hegel mindinkább kibontakozott azon
mysticus elembl, mellybe a' schellingi bölcselet elfajulni kezdett. Felol6. télen tartott,
vasásai végén a' bölcselet történetérl, miket 1805
monda uj korszak derül a' világra ugy tetszik sikerült a' világszellemnek, minden idegen, tárgyilagos létet levetkzni, 's általános szellemként
tnni föl, 's magából alkotni azt, mi neki tárgyilagos. A' véges öntudat
harcza az általános öntudattal megsznik. Az egész eddigi világtörténet
általában 's a' bölcselet története különösen csak e' harczot tünteti föl, 's
csak ott látszik czélnál lenni hol ez általános öntudat idegenszer lenni
megsznt, hol a' szellem mint szellem van valóban. Mert ez annyiban az,
mennyiben magát általános szellemnek tudja, 's errl a' tudományban van
tudomása, 's csupán e' tudat, a' szellem valódi létezése". Az észtanhoz
(logica) és metaphysicához irt bevezetéseibl, mikben Hegel a' tapasztalat
togalmát kifejté, származott 1804. óta a' szellem tüneménytanának alapja
(Phaenomenologie des Geistes), mellynek megjelenését több éveken át,
mint tankönyvet hirdeté, *s mellybe akkori tanulmányainak tömött eredményeit leraká. Miután 180(3-ban e' phaenomenologiát, mig sajtó alatt
1807-ben Bambergben csakugyan megjelent e'
volt, kivonatban adta el
munka, mint rendszerének els része. Hegel óhajtása, hogy Heidelbergbe
hivassék meg, nem ment akkor teljesedésbe. A' jenai catastropha 1806.
szszel kényszerlté Hegelt, a' következ év tavaszán Bambergbe átköltözni hol Niethammer
barátja, egy politicai lap mellett szerzett neki
szerkeszti állomást, mellyet azonban csak 1808. szig látott el. Idközben
barátja, Niethammer Münchenbe tétetett át, mint f tanulmányi tanácsos,
,

:

,

,

;

—

:

;

,

:

;

,

,
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s közbenjárása következtében Hegel Nürnbergben az aegydiciigymnasium
rectora lett, hol tle függött a' bölcseleti és hittani oktatást vezetni, *s
1813-tól kezdve, a' bölcseleti tanári jelölteket megvizsgálni. Azon füzetekbl, mellyeket Hegel bölcseleti oktatásra irt 1808 11-ben, 's azon
jegyzetekbl, mellyeket tanitványai szóbeli eladás után készítettek, adá
ki Rosenkranz Hegel ,,philosophische Propaedeutik"-ját (1840).
1811-ben megházasodott a' 41 éves Hegel, 's ez alkalommal irtaNiethammerhez azon jellemz sorokat ,,wenn man ein Amt hat und ein Weib,
das man liebt, so ist man eigentlich mit dem Lében fertig'^ Két gyermekei
Károly és Immánuel. Nürnbergben végzé Hegel észtanát (Wissenschaft
16, adott ki, mint a' tudományok második
der Logik), mellyet 1812
részét, miknek elsejét a' phaenomenologia teszi. E' mü alapjául a' fogalom
szükségképeni önmozzanatát állitá föl. AUitá, hogy ez önmagát alkotó
utón lehet a' bölcselem tárgyilagos, bebizonyított tudomány és minden
természeti és szellemi élet kifejlése egyedül a' tiszta lét természetén
nyugszik, mi tehát az észtan tartamát képezi. A' logica tehát a' tiszta ész
rendszere, a' tiszta gondolat birodalma, melly a' való leplezetlenül, magában véve. 1816. nyarán kapott Hegel meghivást bölcseleti tanszékre,

—

—

:

—

Heidelbergbe, mit azonnal elfogadott, miközbenmajdegy idben a' berlini
egyetemen is megkinálták Fichtenek még üres helyével. Heidelbergben
lépett föl elször bölcseletének egész rendszerével, midn használatul
eladásaihoz, 1816
17. téli félévben tartott felolvasását a' bölcseleti
tudományok öszvegéröl (Encyclopaedie der phil. Wissensch.) kinyomatá.
Egyszersmind átvette a' lieidelbergi irodalmi folyóiratban (Jahrbücher
für Litteratur) a' bölcseimi és nyelvtani osztály szerkesztését, 's egy hirdetést tett közzé e' folyóiratban Jacobi összes müveinek harmadik kötetérl, ugyszinte megbirálta Würtemberg rendéinek nyomtatásban megjelent tanácskozásait. Azonban Folger javaslatára, Altenstein ministeriuma
Berlinbe ment. 1818-ban
ismét megkínálván Fichte tanári székével
kezdé meg felolvasásait. 1820. a' ministerium által a' tudományos vizsgálóbizottmánytagjává neveztetett Brandenburgban. A' tudományok akadémiájába beléptét Schleiermacher akadályozá, kivel H. feszültségben élt.
1820-ban dolgozá ki H. jogbölcselete alapvonalait (Grundzüge derPhilos.
des Rechts), melly 1821-ben látott világot. Egy elszóban, mellyet heidelbergi tanítványa Heinrich „über die Religion im innern Verhaltniss
zur Wissenschaft'* czimü müvéhez irt, igyekvék megmutatni, hogy a'
hitvallás elvéül nem lehet az érzelmet venni, nem lehet a' hittant arra
építeni. Ezzel, a' nélkül, hogy néven nevezé vala, megtámadá Schleiermacher szempontját, ki dogmaticája alapjául az érzést tévé. 1822—23.
télen elször tartott leczkéket a' történet bölcselete fölött, mi által az
egyetemes történettan szemléldési tárgyalását a' német egyetemeken
élénk mozgalomba hozta, 's nagy népszerségre tett szert általa. 1827-ben

—

,

Hegel indítványára, kormányi segély mellett, itészeti folyóirat alapíttatott, illy czim alatt
„Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik" melly
aztán a' Hegel iskolájának közlönye lett. Lassanként Németország határin
is túlterjedt Hegel bölcselete. További dolgozata Hegelnek, mit akkor
fölolvasmányi alakban készített, 's késbb vallásbölcseleti eladásaihoz
:

függelékül adtak

ki,

;

—

értekezése az isten létérl. E' szerint isten, tévé-
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kenység szabad, önmagára vonatkozó, önmagában maradó tevékenység.
Minél hatályosabb terjeszti lettek az emiitett, berlini évkönyvek Hegel
tanainak, minélinkább szaporodott dolgozótársainak száma, 's ellenzése
;

más böloselmi irányok

ellen

:

annál határozottabbak, szenvedélyesebbek

Midn

lettek az uj bölcselet elleni támadások.
1831. szszel, Berlinben, a'
cholera kiütött, alig nyitá meg téli felolvasását Hegel,
nov. 14-én

midn

az uralkodó vésznek áldozata

temetbe

hanem

lett.

Teste

,

kivételesen,

nem

a'

cholera-

rendes temetbe, az oranienburgi kapunál,
Fichte mellé, közel Solgerhez, azon helyre, mellyet életében maga választott ki magának. Számos baráti és tanitványai megkezdették még 1832-ben
Hegel összes munkáinak kiadását mellybe, már kinyomott munkáin kivül,
a' vallásbölcselet, a' bölcselet története, 's a' történetek bölcselete és
vitetett,

a'

;

aesthetica fölötti felolvasásai

is

fölvétettettek.

Hegel phüosophiája. I. A' szellem tüneménytana (Phaenomenologie des
Geistes). A' való, az igaz egyedül valódi alakja a' tudományos rendszer.
A' feladat arra törekedni, hogy a' bölcselem közelebb vitessék a' tudomány
alakjához, 's nevét (a' tudás iránti vonzalom, szeretet) letévén, valódi
tudalom (Wissen) legyen. A' bölcselkedést tudomány nyá emelni most van
ideje. Nem nehéz belátni, hogy korunk a' születés vagy átmenet kora, uj
idszakra. A' szellem léte és képzete eddigi világával meghasonlott. Bár
soha sincs nyugalomban, hanem folyton eltörekv mozgalomban van
de a' magát képz szellem lassankint és csöndesen érik meg az uj alakra,
's az elbbi világ épületének egy részét a' másik után föloldozza. Ingadozását csak egyes jelenségek mutatják. A' könnyelmség, mint az unalom,
mellyek a' létezt megtámadják, 's határozatlan sejtelme egy ismeretlennek
megannyi eljel, hogy más van készülben. E' lassú szétmállás, melly az
egésznek alakzatát nem változtatá meg, az uj világ képének egyszerrei
;

fóltünése által szakasztatik meg.

—

A' tudomány útját, vagy is a' tudalom
tünemény tana adja el. Ha valaki a' tudomány útja iránt kérdez könny felelni, hogy legbiztosabb kalauz az ép
ember ész. De az Örök, szent, végtelen magasztos érzelme fpapi öltönyben
halad el, olly utón, mellyen mélyebb, eredetibb eszmék 's magasabb gon-

jövendjét (leendését)

a'

lélek

,

dolatszikrák tnnek fÖl. De e' mélység még nem leplezi föl a' lét forrását;
való gondolatok, tudományos belátás csupán a' fogalom mködésében

nyerhetk. Csak ezúton érhet

el a'

tudomány általánossága, nem

a'

közönséges emberész határozatlansága és ügyefogyottsága, sem a' lángész
hanyagsága és elbizottsága által. A' tudomány mi veit és teljes ismeret, de
képes minden öntudatos értelem tulajdona lenni. A' szellem azáltal találja
föl az igazat, ha az általános határozatlanságban magát föltalálja. Illy
ervel csak akkor bir, ha a' nemlegesnek szemébe néz, annál megállapodik. E' megállapodás a' létbe visszafordító varázs er.
Az egyént
miveletlen állapotából tudalomra akarván vinni, általános egyéniséget az
öntudatos szellemnek miveldési folyamában szemlélni. Az egyes, tartamra
nézve is, kénytelen az általános szellem miveldési fokozatain átfutni, de
mint a' szellemtl már lerakott alakzatokon, mint valamelly út már kiegyengetett, megdolgozott darabjain. A' czél
a' szellem belátása abba, a' mi
tudalom. A' türelmetlenség lehetlent kivan t. i. czélhoz jutást eszközök
nélkül. A' tudalom, vagy a* közvetlen szellem az érzéki tudat. Hogy saját-

—

:

,

:
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képeni tudalommá legyen, hosszú útra van szükség. Els fokon a' szellem
általában tudat, azaz határozott vonatkozása az én-nek egy ellenében álló
tárgyhoz. Második fokon a' tárgy az én maga öntudat harmadik fokon
a' dolog == tárgy (der Gegenstand ein Object.), melly szintúgy az énhez
tartozik, gondolat, 's a' tudat értelem. Els fokon a' tudat egyszeren
érzéki, azaz közvetlen bizonyosság egyes kültárgyról tovább megy 's
lesz észlel tudat, (ismeret), melly a' tárgyat jeleivel vagy tulajdonaival
tünteti föl mig az értelem vagy az értelmes tudat a' dolog béliemét (das
Innere) látszatától, az ert nyilatkozatától megkülönbözteti. Az öntudat
fokán az én önmagát vizsgálja, 's mindenben önmagának tudatára törekszik. E' törekvésben átmegy az öntudat a' vágyak lépcsin, mellyeknek
kielégitésével jut csupán önérzetre; átmegy azon fokon, midn az öntudat
viszonyban az uralom- és szolgasághoz magát kiismeri, 's végre általános
öntudatra emelkedik
melly alakban föltnik eltte a' család, állam, hon
mint mellyhez tartozik önmaga. A'
és emberiség szellemi általánossága
tudalom legfbb egyesülése valamelly tárgy gyal, vagyis a' tudat és sajátlagos öntudat azonsága az értelem mellynek tudalma már nem csupán
bizonyosság, hanem egyszersmind igazság is, mert az igazság, a' valóba'
bizonyosság és tárgyilagosság azonságában áll. Az értelem, vagy értelmes
tudat fokai a' hitrfolvilágosultság, 's az általános tudalom. A' hit magában foglalja a' szellemet, belátás nélkül tiszta tudata ugyan a' lénynek,
azaz az egyszer bensnek, de csak közvetlen gondolkodás, 's e' közvetlenség bizonyos tárgyilagos lét jelentségére jut, melly az öntudaton túl
fekszik. A' tiszta belátás ellenben a' létet nem csupán, mint tárgyilagost
a' tulaj donképeni tárgy, melly
fogja föl, hanem mint absolut önmagát
ellen a' tiszta belátás a' fogalom tagadó (nemleges) erejét állitja, a' hit
harcz támad a' fólvilágosodás, és vakhit között, a' tiszta belátás terjedése
a' felvilágosodás, melly által a' hit tiszta érzelemmé sülyed 's azáltal
sajátkép tartalmatlan lesz. A' képzet tartama sem egyéb a' hitben, mint
az általános szellem, de mint más és idegen mig a' létében önmaga fell
bizonyos szellem az általános tudás nem bir a' létnek egyéb elemével,
mint az önmagáróli, mint minden létrli tudatot; ez alanyról, mint minden
dolgok lényegérli tudást, 's e' lényegrl, mint önmagáróli tudalmat. A'
szellem ez utósó alakzata a' magát szellemi alakban tudó lélek szellem,
vagy a' megfogható tudalom, tudomány. A' természet a' szellem él, köz:

;

;

;

,

,

,

:

;

;

;

;

,

,

vetlen levésé (Werden) mozgalom, mellynek e' czélja és eredménye a'
szellemet, mint alanyt állitani el. Mint a' természet térben mutatkozó
szellem, ugy a' történet idben nyilatkozó szellem. A' történet a' szellemnek lassú mozgalmát 's egymásra következését tünteti föl, képek csarnokát,
melly ek kÖzül a' szellem teljes gazdagságával állitá ki mindeniket, 's azért
;

mozog olly lassudan mert lényegének egész gazdagságát át kell hatnia,
megemesztnie. Tökélye abban áll teljesen tudni azt, a' mi lényegét. E'
tudalom magába térés mellyben létét elhagyja 's alakját az emlékezetre
bizza. Az emlékezet fentartja az elbbi szellemek tapasztalását. Ha tehát
ismét ella' szellem, ugy tetszvén, mintha csak magából indulna ki,
kezdi képzdését magasabb fokon áll azért, hogy ell kezd. A' szellemország, melly ekkép alakul, következetes haladást mutat, egyik a' másikat
váltja föl, egy a' másik kezébl veszi mintegy át a' világ biralmát. Czél
,

:

:

,

—

:
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's ez az általános fogalom.
Erre a' szellemek
birodalmuk rendezése szükséges. Amaz a' történet, ez a'
jelentkez tudalom ismerete tudománya (Phaen. d. Geist.) 's a' kett

a'

mélység

emlékezése

f

oUeplezése

,

's

,

együtt,

a'

;

felfogott történet képezi az általános szellem trónjának igazsá-

gát, bizonyosságát, melly nélkül az élettelen egyedüliség volna. Innen
származik végtelensége.
A' tudomány rendszere ugy tnik föl, mint a' világrend háromsága. A'
maga tisztaságában kifejlend gondolat, az örök egyszer lét magában,
alkotja a' logicát ; gondolat
melly még nem valósitá magát sem magáról
tudata nincs, hanem csupán gondoltatott 's magában (in sich) marad. De
mivel a' gondolat minden való szükségkép tétetnie, a' létnek nyilatkoznia
kell. Az isteni gondolat elszakadása magától 's idre és térre oszlása
a'
természet. 'S ha a' gondolat ismét visszatér magába, megszünteti a' természet másképlétét,
ez által lesz valódi, önmagát tudó gondolat, vagy
szellem. A^ tudomány rendszerének részei tehát a' logica, a' természet és
,

:

:

—

szellem tudománya.

—

II. Eszmézet (logica és metaphysica). Az észtan
vagy Hegel szellemét
inkább megközelitleg eszmézet
tárgya a' gondolat 's határozó jeleinek tartalma. A' gondolatot tisztán elemileg tekintvén lassanként a'
gondolat minden ellentéteit föltünteti szemeink eltt, mellyek végre, fejldési körüket végezvén, a' legfbb eszmében foglaltatnak egybe. E' logica
tehát méjglnkább formatan, mint a' közönséges észtan, melly csupán fogalmakkal. Ítéletekkel és következtetésekkel foglalkozik. Ez inkább a' dolgok
categoriáinak vagy minden létez legáltalánosb föltéteinek tana 's azért
egyszersmind ontológia, vagy az siét tudománya, logica és metaphysica
egyszersmind, válhatlan kapcsolatban. A' gondolkodás általában fölfogása
's összevetése a' különbözségeknek az egységben. De a' különféleségek,
mint illyenek, külsségre tartoznak, az érzésre és érzéki szemléletére. A'
gondolat elvontság, mennyiben az értelem összetes (concret) szemléletbl
indul ki, egyet a' különféle határozó jelek közöl elhagy, egy másat kiemel,
's a' gondolat egyszer alakjába önti. A' képzet (Vorstellung) tartama a'
tapasztalásból van véve, de maga az egység alakja, 's annak további
határozó jeleinek (föltételeinek) forrása a' gondolatban van. De az egység
szintúgy a' tárgyé, 's a' föltéteivel annak saját természetét alkotja. A'
gondolatok háromfélék a' categoriák, az észlelési föltételek (Reflexionsbestimmungen) és fogalmak. A' két els tana képezi a' tárgyilagos logicát,
(Metaphysica); a' fogalmak tana a' tulajdonképeni vagy alanyi logicát.
A' logicainak általában 3 oldala van elvont vagy értelmi, dialecticai vagy
nemleges (negativ) és szemléld vagy tevlegesen észszer. Az értelmi,
a' fogalmakban a' szigorú határozottságuknál 's megkülÖnböztetésöknél
megállapodik a' dialecticai felosztásukban tnteti föl a' fogalmakat a'
szemléldési (speculativ) a' 'fogalmak egységét ellentétökben fogja föl,
vagyis az igenlegest föloszlásában. A' logica 3 részre oszlik els a' lét
tiszta fogalmának rendszere
ontologische Logik másik a' tiszta fogalmak rendszere általában alanyi logica harmadik rész végre maga a*
A' tudomány
tudomány fogalmának rendszere eszmetan (Ideenlehre).
kezdete a' legegyszerbb 's legkevésbbé kifejtett a' lét egyszer, még
üres fogalmából indul ki *s mindég gazdagabb fogalmakra halad tovább,

—
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minden közvetítésein keresztül fokúnként az isteni
az eszmét, mint a' tiszta észisme rendszerét kifejtse.
Végül nyilatkozik csupán az isteni lét tisztaságában. A' mivel logicailag,
azaz absolute kezdjük, a' puszta lét, a' legüresb, a' mi létezik, a' legáltalánosabb és legszegényebb meghatározás (Bestimmung),mit egy tárgytól
sem tagadhatni meg de a' mi rendkívül parányit mond felle. A' lét az
ezt magyar
egyszer, tartalmatlan határozatlanság (Unmittelbarkeit
hegelingeink ok nélkül fordítottak eddig, szószerint közvetlenségnek),
mellynek ellentéte a' puszta semmi, 's mellyeknek egyesülése a' kevés, mi,
mint átmenet a' semmirl a' létre alakulás, megfordítva enyészet. A' létez
(Dasein) már lett, meghatározott lét (Sein, a' magyar hegehngek Dan-ja),
melly egyszersmind vonatkozással bir egy másra, a' nemlétre. Ekép a' lét
egyszer magában van, másszor viszonyban máshoz. A' lét, c' két föltét

hogy

dialectica

a'

elvet folleplezze,

's

;

;

A' mint valaminek magában kell
(Bestimmung); a' mint másért van, mással egybefügg, az
misége (BeschaíFenheit) a' mint végre valami mind magában, mind másért
magában van, az határozottsága, minsége. Minsége által van valami
változás alávetve
változik, mennyiben határozottsága, mással összefüggésben, miséggé lesz. Midn a' változás által a' miség általában megsznik,
a' változás is meí^szünteti magát. A' lét ezáltal maííába visszatért 's mást
kirekeszt magából magáért van. Egymiség, melly csupán magára vonatszerint gondolva, valóság (Realitaet).

lenni, az föltéte

;

;

;

kozik
az, a'

nem

más ellenében visszaható viszonyban
mi 's azért a' minséggel a' véges is
's

;

áll.

Minsége

változik

mig

;

által a'
a'

tárgy

mennyiség

dolog természetét képezi, változása nem lényeges különbséget idéz
tárgy marad az, a' mi. A' mennyiség határozatlanig kevesbittethetik
vagy szaporittathatik. Végetlen nagy és végetlen kevés. De az utóbbival
megsznik, mennyiség lenni lesz semmi
0. A' végtelen a' korlát megszüntetése ; mennyiségi és minségi. A' korlát, mint igenleges, ismét
tétetvén, ellenében áll mindég a' tagadásnak. A' lét magában látszik \s
határozza magát; föltételei az egységben vannak. Nem közvetlen magokért
vannak e' föltétek, hanem vonatkozások. (lleHexionsbestimmungen). Az
els föltét
azonság. Minden magához
lényeges egység önmagával
hasonló. A' másik föltét a' "különség, 's ez vagy a' különféleség föltéte
(nincs két dolog, egymáshoz tökéletesen hasonló) vagy az ellentét föltéte
(valami vagy
vagy B, 's harmadik nincs). Harmadik föltét a' lényeg
mi ennélfogva alap. (Mindennek kielégít oka van) 'stb. 'stb. A' logica
második része az alanyi logica, a' fogalmat, Ítéletet és következtetést
tartalmazza. A' fogalom a' föltétek, határozottságok egésze, egyszer egységbe összefoglalva. Három mozzanata van az általánosság, különség és
egymiség mozzanata. Az általán a' magában létez egysége a' határozottságban a' különség az ismertet az egymiség alany. Az ítélet az alany
különválasztása különségétl, vagy viszonya ahoz. Van categoricus, hypotheticus és disjunctív ítélet. A' következtetés a' fogalom eltüntetése
mozzanataiban egymiség, különség, általán mint mozzanatok megkülönegybemi egységek
böztetendk, iigy szinte a' végletek a' közép által
kapcsolandók. A' következmény háromféle subsumtio inductio és analógia által. A' való, 's magát valósító fogalom a' czél, a' czél valósítása az
egész eredmény. A' logica 3-ik része az eszmetan. Az eszme az arányoi5
Uj h. hm. Tár. IV. ht.

el,

a'

a'

=

;

:

:

;

A

;
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fogalomnak, mint illyennek megfelel. Az
tudomány. Az élet a' lét elemébeni eszme. Az él olly egész, mellyben a' részek nem önmagokért, hanem
csak az egész által 's az egészben vannak, léteges részek. Mint magát
valósitó önmozgalom; az élet az egyén alakulásának háromszoros processusa önmagában. Az ismeret egy tárgy képzete, létez tulajdonai szerint,
mint ezeket fogalma egységében felfogjuk. Az általános tudás a' fogalomkép létez 's magát önmagából alkotó fogalom. Az általános tudalom
nélkülöz minden kiilst; az általános eszmeélete a' gondolat, melly másban
ismét magára ismer.
III. Természetbölcselef. Az általános eszme küls tárgyilagosságában a'
természet, melly kifejldési folyamában a' levest, mint szellem tünteti föl.
De mivel a' természet, szükségképeniség, kényszer törvénye alatt szenved,
nem bir szabad fejldéssel hanem csak ránk nézve létez elhaladás, a'
szellem szabadságához. A' természet fokozatos folyama tehát csak a' gondolkodó fogalom belsejében követi útját, nem
látszatra idszerinti egymásutánban. E' szerint a' természetnek, mint illyennek, nincs története,
's a' mi hasonló létez, csak a' szellem visszahatása reá. A' természet örökké
ugyanaz. Mint tárgyilagositott eszme a' mechanismus formájában tnik
föl a' természet ; els tudománya tehát a' természetnek az ermütan, mi
ismét mathematicai mechanica (tér
id 's mindkett egysége) véges
mechanica, vagy súly tan, és általános mechanica vagy csillagászat, (melly
az általános gravitatiót, az égi mozgalom törvényeit
a' naprendszert
egészben adja el). A' mechanica a' physicába szögellik, melly a' természetbölcselet második része. A' csupán tömegszerünek ellenében az alak,
mellyek a' mtanban uralkodók, a* lényegéi
's a' lét categoriái helyébe
jnek. Az általános alakjai a' physica általános egyéniségei. A' meteorologicus folyam képezi az átmenetet a' különös egyéniségek physicájára,
hol az egyéniség harcza a' súlylyal, 's hang, melegség 'stb. elj. Az egész
egyéniség természettana a' magnetismust, villanyosságot, vegytani folyamat vizsgálja, 's a' léteges természeti élet szemléletére vezet által. (Organik). A' természetbölcselet e' harmadik részében elsben is a' természet
földtani létege, aztán a' növények 's végre az állatok vizsgáltatnak, 's az
egészet a' gyógytan zárja be. Midn a' léteg meghal, e' természeti halálon
tul, a' halt hüvelybl, egy szebb természet, a' szellem lép el. Az eleven
a' fogalom létének legfensbb módja ugyan a' természetben
de mivel e'
lét az eszme általánosságához még mindég nem mérhet
ki kell e' körbl
törnie. Ez az átmenet a' természetibl a' szellembe. A' természet czélja,
önmagát megölni 's a' közvetlen, érzéki korlátokon áttörve, phoenixként
magát megégetni, 's a' külsségbl, mint szellem, ifjodva emelkedni ki.
A' termoszét mint eszme ismer magára 's kiengeszteldik önmagával. De
egyoldalú dolog, a' szellemet, mint a' természetbl levt tüntetni íol
szintúgy létezik az a' természet eltt , mint utána, 's mint a' természet
czélja, eltte van, ez (a' természet) belle származott, de nem tapasztalatilag, hanem ugy, hogy benne, mellyet fölteszen, már mindég megvolt.
A' szellem, a' közvetlenbl származván, önmagát igyekszik megszabadítani, midn a' természetet magából alkotja
's a' szellem e' mködése
bölcselet. A' szellem, melly magát fölfogta, a' természetben is magára
sitott íbgaioin,

eszme részint

mellyben

a' lét; a'

élet, részint ismeret, részint

,

j

:

;

,

,

,

;

:

;

;

—
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akar ismerni. A' szellemnek e' kiengesztelödése a' természettel cs valüvíil
csupán valódi kibontakozása 's e' megszibadulás a' természettl 's kónjszerérl képezi a' természetbölcselet fogalmát. A' külsségben csak önmagunk tükrét föltalálni, a' természetben* a' szellem sugárzását látni czéija
és törekvése a' természetbölcseletnek.
IV. Szellem bölcselete. A' természetbl visszatér, eszméletes logicai
gondolat a' szellem, melly a' természettel ellentélben, a' szabadság catemellynek alakzatai tehát nincsenek kivül és egymás
góriája alatt áll
mellett, hanem a' melly maga szakadatlan processus. Mint szabad, nem
közvetlen elre föltett hanem elször azzá kell lennie, a' mi a' tcrmészethezi viszonyával kezdi, mint egyes, egyéni szellem,' hogy valódi lénye=
géhez, az általános szellemhez emelkedhessek. E' szerint a' szellem
bölcselete 3 részre oszlik elször a' szellemet fogalmában vizsgálja, mint
az alanyi 's szellemrli tudományt aztán a' szellem valósiíását vagyis
hit és
a' gyakorlati szellemet 's végre a' szellem tökélyét mvészetben
tudományban, mint az absolut szellemrli tudományt. Az alanyi szellem
tudománya az embertan (anthropologia). Hogy szabad legyen, korlátoltságával kezdi SL szellem, honnan lassanként kikúzdi magát ekkor még
nem szellem valóban, hanem lélek, melly mint természeti, érz és valódi
lélek vétetik vizsgálat alá. Magát, mint alanyt, máshoz, mint tárgyat
vonatkozván, a' szellem, a' szellem tüneménytanának tárgya lesz. A'
lélektan (psychologia) tanitja a' szellemet, bens tevékenységének tulajdanáit vizsojálni. A' testi természettl magát elszakasztván, 's önmaoát
állitván központul a' szellem
többé nem sülyed el a' természetbe, 's ez is
szabadon áll ellenében. Ez az elméleti szellem viszonya, melly a' természetet azonosnak tudja magával 's közvetlenül, mint érzelem lép föl. A'
szabadság a' tárgyilagos szellem
melly magát értelmesek birodalmává
alkotja 's magát önmagából határozza meg 's határzatainak küls valósítást ad. A' szabadság e' törvénye jogi, erkölcsi és politicai lehet. A' jogkörében a' gyakorlati szellem, mint egyes szabad lény, mint kizárólagos
én, mint személy lép föl. A' jog és szabadság küls köre a' tulajdon. Az
én személyiségemben más közvetlen saját magáét is megsérti. A' mit
fogalom szerint az maga ellen tn, a' büntetésben valósul. Az erkölcs
álláspontja egészíti ki a' jogét, 's a' morál ismét az erkölcsi nézponíjába
szögellik, mellyben a' jó, szorosan tárgyilagosan létez. Az egyes szellem
másokkal. A'
elkülönzött személyiségét feladván, lényeges egységbe
családból a' polgárzat áll el, melly erkölcsi czélu egységgé emelkedik az
államban. A' nép eszmél szelleme. Erkölcsök, törvények és alkotmány
képezik egy népélet szervezett bens életét. A' bölcseleti történet nem
csak a' nép elvét fogja föl intézményeibl és eseményeibl, hanem fleg
az általános világszellemre tekint
az egybefüggést a' külön nemzetek
története, 's miveltségének fokozatai közt. A' világtörténeiben, mint
világitéleten, gyakorolja a' világszellem legfbb jogát> A' folyam egyszersmind eszméletre hozza az általános szellemet.
Az absolut szellem tudományának további tárgyait képezi a' mvészet és vallásbölcselet. A'
mvészet tárgya a' szép (aesthetica, melly e' szép képzet közelebbi formait
vizsgálja). A' mvészet a' természetnek, mint az istenség jelképének
legfbb visszatükrezése ; az eszme mint eszmény jelenik itt meg. De a'
;
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;

;

;
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;
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tárgyilagosság, melly istent a' mvészetben feltünteti, az alany mködésétl még nem független, hanem a' mvész lángeszének alkotó képzelme.
Az alanytól független léte az isteninek a' vallásbölcselem feladata. Isten
tulnansó érzelmi világ, mellynek az egyén
ugy tnik íol, mint idegen
aláveti magát. De ez ellentét csak a' hitvallás kezdete minden vallás oda
megy ki, hogy ez ellentétet eltörli, 's csak annyiban vallás, mennyiben ez
sikerül, mi ismét csak tökéletlenül esik meg. Mert a' vallási eszmélet eleme
képzet , melly szemponton az általános
vagy isten
a' közönséges
még mindég tárgyilagos és tulnansó alakjában jelenik meg. A' vallás
történeti fejldésében tökélyre emelkedik, a' természetvallá.sok 's szellemi
egyéniségek (görög, római és zsidó vallás) vallásain keresztül keresztyén
szempontig, mellybcn a' vallás fogalma el van érve, az általános szellem
nyilatkozott. A' vallás igazság minden emberek számára ; a' hit a' szellem
bizonyságtételén alapszik. A' vallás tere a' gondolás. Mindennapi tudat
eltt az isten még mint érzéki tárgy, mint a' cselekmények kül következménye jelenik meg, nem való lényegében. Az emberi tudat csak annyiban
mint az isten tudja magát benne. így isten valódi
tudja itt az istent
hol egybegylnek a' hivek. Itt nyilatkozik elször,
szellem ; jelenvaló
többé nem tulnansó nem ismeretlen ; nem csak küls törtéa' mi isten
netben, hanem az ember tudatában is nyilatkozik. De az isteni nyilatkozat
háromságos. Mint általános lény, gondolat, meUy minden dolgok lényege,
atya az isten második eszme istenrl a' képzet elemében, a' fiu országa,
vagyis a' természeté és végtelen szellemé. Harmadszor isten eszméje a'
a' szellem országa. Itt isten absolut személyiség.
a' községben, sokaságban
Az ember nem ártatlan ; ez annyi volna, mint akarattal nem birnia,
nem lenni rosznak, de jónak sem. 'stb. 'stb.
így állitá Hegel össze bölcseletét, mellyrl mondja, hogy az egy, mert
csupán egy bölcseleti tudomány van.
,

;

,

,

,

,

;

;

:

—

Hegel iskolája. Hegel tanai, 's fleg homályos mszavai számos megtámadást vontak magok után. Schelling, Herbart, Fries, Krause, Krug,

Bachmann, Keinhold, ifjabb Fichte Troxler, Fortlage, Schlegel Fer.,
Daumer, Gnnthner, Scheidler, 's még számosan igen erélyesen kikeltek
Hegel ellen. A' Rotteck-Welker-féle Staatslexicon még a' német philosophok közötti helyét is el akará vitatni, 's a' nagy gondolkodó rendszerét
ugy mutatá be mint berlini udvari, szrszálhasogató bölcseletet, melly
,

,

szemléldései és mysticismusa vegyülete által olly eredményre vezet, mit
'0
képtelennek kell mondani
mellynek gyakorlati fölfogása (a' jog és
államtudományok terén) a' quietismusnak, a' létez rosznak szolgál támaszul, a' haladás elvei ellenében. Vádjainak más része pedig épen ellenkezleg tanítványaira vonatkozván, ezeknek vallástalanságát 'stb. illeti.
Voltak továbbá ollyanok is, kik Hegel bölcseletének hiányait, hézagait,
egyoldalúságait és gyöngéit kiemelek, a' nélkül, hogy az egészet elvetnék.
Voltak, kik Hegel bölcseletébl magoknak némileg módosított szempontot
alkottak, Hegel módszerét elfogadták, a' nélkül
hogy e' bölcselet eredményeit helyeselnék. Azok közt, kik Hegel tehetsége és érdemei iránt
;

,

valódi nagy elismeréssel viseltetnek, a' nélkül, hogy felekezetéhez tartoznának legyen elég csupán Humboldt Wilmost neveznünk, ki 1828-ban
még egy levélben irta ,, Hegel kétségtelenül mély és ritka f de hogy
,

:

:
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egy illynemü bölcselet valóban gyökeret verliessen, nem képzelhetem.'^
(Es mégis megtörtént; Hegel bölcselete leginkább el van jelenleg Németországban terjedve, áthatott az minden tudományt, "solly férfiak mködése
által, mint Gans'stb., hatással volt a' franczia irodalomra is). ,,En részemrl
semmikép sem tudtam vele megmond folytatólag Humboldt
barátkozni. Sokat árthat neki az eladás homálya, melly nem megkapó,
mint Kant és Fichteé 's nem olly nagyszeren míigasztos, mint a' sír

—

—

,

látható magán segitni nem tudásból származik. Mintha
a' nyelv szerznél áthatlan volna ; mert a' hol egészen k()zönséges dolgokat tárgyal, sem tud könny és nemes lenni, minek okaa'képzeldés nagy
sötétsége,

hanem

hiánya (?) lehet. Mindamellett nem akarok e' bölcselet fölött pálczát törni.
A' közönség, ugy látszik, két osztálja-a oszlik Hegel irányában egy rész
föltétlenül pártolja, mások, mint éles szögletkövet, óvatosan kikerülik.
Egyébiránt
nem tartozik azon bölcselkhöz, kiknek hatiísa eszméiken
tul nem terjed
iskolát alkot 'stb."
Hegel iskoláját legjobban osztályozhatni régibbre és ifjabbra jobb és baloldal egyszersmind. A' régibb
;

—

;

:

fleg azokból áll, kik közvetlen tanitványai voltak, vagy még halála
eltt léptek föl, mint pártolói. Ezen ó hegclianok némi aprólékoskodó függéssel ragaszkodnak Hegel tekintélyéhez, 's még a' forma tehctlenségét 's a' kifejezés nehézkességét illetleg is követik mesteröket. Ezeknek közlönye a'
,,Berliner Jahrbcher".E'régibb iskolában alig gyanitá vala Hegel halála
eltt a' nézetek eltérését, a' mester tanainak felfogásában. Az emiitett
folyóirat csakhamar valódi hatalommá emcléH. bölcseletét az irodalomban,
melly irány a' bölcselet történetében mindinkább kizárólagos uralomra
emelkedett. Nem igy H. halála után, midn lassanként H. eladásai nyomtatásban megjelentek. Eltérések támadtak az iskola kebelében különösen
az isten személyiségérl (hogy vájjon Hegel pantheista vagy theista istent
tanit-e ?), a' szellem halhatlanságáról (ha vájjon H. az egyén személyes
iskola

halhatlanságát tanitja-e, vagy csak általában a' szellem öröklétét?) 's a'
christologia fölött (hogy H. Krisztus egységét az egyháztan értelmében
állitja-e, vagy az emberi fajt, mint istenembert fogja föl ?). E' meghasonlások két táborra oszták az iskolát
az ifjabbak a' hittani orthodoxiáról,
a' Hegol bölcseletén belül, mit sem akartak tudni, 's olly értelemben oldák
mejj^ ama kérdéseket, min a' Heojel réo^ibb követi mcííütköztek. Miután
a' berlini folyóirat illy szabad irányok ellenében mindinkább ellenszenvet
tanúsított 's végre egyoldalú, kizárólagos formalismussá merevült, melly
:i' bölcseletet,
bensleg, megsemmisítéssel fenyegeté az ifjú hegelianok
a' ,,hallische Jahrbücher für deutsche AVissenschaft und Kunst" czimü
folyóiratot választák közlönyökül, mellyet,Ruge ésEchtermayer 1838-ban
;

;

's aztán Ruge folytatott; 's miután ez megsznt a' Tbingában
(1842.) alapitott ,, Jahrbücher der Gegenwart'^ (Schwegler szerk.) 's a'
für speculative Philosophie" (1846. Noack által szerk.)
., Jahrbücher
folyóiratok körül gyülekezett az ifjú iskola. A' fél, határozatlan hegelianokat ellenben, közvetít irányával az ifjú Fichte gyüjté maga köré ,,Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie" nev folyóiratban
(1837). A' három utóbbi folyóiratot az 1848-ki vihar elsöpré az irodalom
terérl.
Hegei bölcselete forradalmi hatalmát, 's korszakot alkotó jelentségét leginkábl) nzon befolyás által tanusitá, mellyel az úgynevezett

alapitottak,

—
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tevleges tudományokra gyakorolt. Nem vala tudomány, ha egybefiiggési
pontja volt a' bölcselettel, 's már anyagánál fogva nem ellenkezett azzal,
nem vala tudomány, melly Hegel bölcseleti elveit 's módszerét íol nem
vette volna, ugy hogy szinte teljesült Hegel jóslata, mit Encyclopaediája
els kiadásához irt elszavában mond „keine Darstellung wird künftig
fúr Wissenschaftlich gelten können, welche nicht den GangdieserMethode
gchen wird, welcher derGangder Sache selbst, der sich selbst bewegende
ínhalt ist." Mig Hegel tanítványai és követi közöl Gabler Berlinben,
ílinrichs Halléban
Schaller Hálában , Werder Berlinben
Erdmann
Hálában 'stb. a' logéca kiképzésével foglalkoztak Hegel alapján, a' ter^
mészetbölcselet E. H. Schultz-Schulzenstein Berlinben, BayrhoíFer Marburgban, Schaller Hálában Menzzer Halberstadtban, Kapp Mindenben
(philosophische Erdkunde, 1845.); a' lélektant Kosenkrantz Königsbergben, Michelet Berlinben, Erdmann Hálában, Wirth Winendenben (Theorie des Somnambulismus, 1836.); Daub (4- 1836. Heidelb.)
a' jogbölcselét Gans (lásd
Gans) Berlinben , Göschel Magdeburgban Hinrichs
Hálában, Besser (System des Naturrechts, 1830.). Bitzer (Philosophie
des Privatrechts, und System des natürlichenRechts)^ Oppenheim (System
des Völkerrechts), Friedlaender (Encyclopaedie des Rechts), Köstlin

—

:

,

,

,

;

:

Tübingában
Rosenkranz

'stb.
's

;

,

a'

történctbölcseletet

Kapp

Keresztély Heidelbergben,

K. Hermann Lipcsében, Cieszkowsky Berlinben (Historio-

sophie) 'stb. a' bölcselet történetét Michelet Berlinben, BayrhoíFer Marburgban
Marbach Lipcsében Schwegler
Feuerbach Bruckbergben
Tübingában Zeller Marburgban, Carriere Giessenben 'stb.; a' morált és
ethicatllenmngs (Prinzipien der Ethik), Michelet, Baub, Wirth, Yatke 'stb.
az aestheticat Rosenkranz, Hothe és RÖtscher Berlinben Weissze Lipcsében, Wischer Tübingában
a' vallásbölcseletet és szemléld hittant
Daub, Marheinecke Berlinben (megh. 1846.), Rosenkranz Königsbergben,
Conradi (megh. 1849.) Rheinhessenben, Bruno Baur, Bauer Tübingában,
Vatke Berlinben, Noack Giessenben, Zeller Marburgban, Biedermann
Zürichben 'stb. dolgozták föl Hegel módszere szerint és szellemében. A'
Hegel iskola három legnevezetesb egyéneirl, Strauss, Feuerbach és Ruge
;

,

,

,

,

,

;

fell lásd az illet

betk

alatt.

Magyarországon leginkább Taubner, Szeremlei (pataki tanár) és Warga
János igyekvének Hegel bölcseletét terjeszteni
de kevés sikerrel. Az
olvasó közönség nem értette a' homályos phraseologiát, melly németbl
többnyire szószerint fordíttatván, még nehézkesebben vette ki magát, mint
az eredetiben. Éhez járult az uj iskola elleneinek élénk megtámadása olly
lapban, melly a' magyar értelmiség nagy részének rokonszenvét birta.
(x4' magyar hegeli port megindítva lásd az Athe?iaeum 1838-ki I. köt. 21.
számában folytatva u. ott 46, 49 11. 26, 40, 41, 45 's 1839-ben átvive
,

;

;

nevezett folyóirat melléklapjába, a' Figyelmez 4. 6. 7. 13. 14. 16. 18.
19. 20. 26. 27. 'stb.i 'stb. számaiban). Legélesebb megtámadói Hegel
bölcseletének Vecsey József, debreczeni tanár, 's Hetényi János, de
különösen Sontagh Gusztáv, ki nagy figyelmet ébresztett munkájában
(„Propylaeumok a' magyar philosophiához. Budán 1839*') Beneke, berlini tanár kárhoztató ítéletét idézi ellenében, 's azt nemcsak homályosnak,
úgymond
de érthetlen képtelenségnek mondja. „Hegel bölcselete
a'

—

—
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fogalmából indul ki, vagy magyar hirdeti szerint a' van-hóh
elször is, hogy rendszere tiszta észleges legyen, nem a' létezbl elvont lét, mert igen empiriai tartalom volna hanem lét, mint priiis,
létez eltt és nélkül. Itt az els lehetlenség. Továbbá, ha Hegel ezen
tiszta lét gondolásában a' gondolkodó alanyiságát ki nem zárja, bölcselete
nem lehet általános ismeretü, 's szét nem oszlatja a' Kant által ismeretünk
alanyisága iránt felhordott nehézségeket. Azért a' holt és üres fogalom az
alany segítsége nélkül magától indul dialecticai mozgásnak, 's másképlétébe átmenvén, onnan megint visszapattan magába. Itt a' második lehetlenség. 'S mégis ezen képzelhetlen mozgás közvetíti — vagy inkább
teremti
a' valót, 's ezen lehetlen processus az, mellybe a' német böla' lét tiszta

Ezen

lét

;

—

—

De legyen elég az
csupán azt kell végül megjegyeznünk, mikép valamint
Francziaországban, ugy nálunk is leginkább a' jogtudományon tapasztalható Hegel bölcseletének hatása, 's hogy az hozzánk is Gans médiuma
által érkezett. Szalay László jeles értekezése a' codificatióról egészen
Hegel terminológiáját használja, (lásd Gans, Szalay).
y.
Hegemónia. így neveztetik egy népszövetségben egy kitünleg hatal»
mellynek a' szövetség többi
nias vagy becsült államnak felsbbsége
tagjai bizonyos határokig alárendelik magokat. A' hegemónia vagy minden
egyezés nélkül a' viszonyokból fejldhetik ki vagy egyezés utján támadhat.
cselet saját lényét, jellemét és haladását helyezi."

az idézet.

Még

—

:

,

Mindkét esetben a' hegemónia könnyen vezethet olly túlsúlyára az ersebbnek, melly a' gyengébbnek elnyomatását vonja maga után. Legalább
ezt bizonyítja majd mindazon szövetségek története, mellyek egy vagy
másik tagjok hegemóniáját fogadták el.
Legismeretesb a' hegemónia
kifejlése a' görögök között. A' doriai-peloponnesi szövetségben, Sparta és
Athén felváltva bírák a' hegemóniát. A' spártaiaktól 447. Kr. e. az athéniekre ment áltaJ a' peloponnesi háború után azonban ismét visszaszállt
a' spártaiakra, de ezek nem soká bírhaták, miután ezektl csakhamar a'
thebaíak vevék át, kik ekkor Pelopídas és Epaminondas által jelentéktelen
állásukból kiemeltetének. E' két férfiú halálával a' thébaiak mindig lejebb

—

;

magasságukból 's a' Görögország feletti uralom a' macedónokra
A' görögök egyetemes nemzetgylése 337. Kr. e. Korinthban
macedóniai Fülöppre ruházá a' Görögország feletti hegemóniát. Az ekkor
támadott monarchiái forma életbeléptével eltnt a' hegemónia 's az
aetolíak és achaok késbbi népszövetségében sem került többé színre.
A' romaiak uralma Italiának eleinte szövetséges népségei felett, ugy látszik
a' hegemóniának egy nemére alapíttatott, melly ben a' legrégibb idkben a'
latinokkal osstozának. A' középkor szabadvárosi szövetségei Olaszországban több példáját mutatják a' hegemóniának, melly mindenkor arra használtatott hogy egyik város a' másiknak rovására legyen uralkodóvá. A'
hegemóniának tulajdonképeni lényegére szorítása sem itt, sem Német=
országban, sem Németalföldön és a' Schweiczban nem egyezett meg azon
A' múlt század mintegy
kor szellemével, melly a' hübért magába fogadá.
közepe táján kezddének el Poroszország törekvései a' Németország
feletti hegemónia elérésére, egy harcz közte és Ausztria között, melly még
napjainkban sincs bevégezve 's mellynek elintézése jelenleg élénken foglalkodtatja az illet országok statusférfiait,
jóllehet a' közbejött esemészállottak
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a tVanczia forradalom, a' császári hóditások 's a' legújabb
európai forrongások pillanatnyira megszakaszták a' versenyt, egymáshoz
liozák az elvált Austriát cs Poroszországot 's ismét életbe léptetek a'
Napóleon császár törekvései nem
hao-yományos egyensulypolitikát.
annyira hegemóniát czéloztak, mint inkább a' franczia hübéruralom egy
szorítóbb formája elérését, mellynek az európai szárazföld összes országai
mint hbéri államok 's a' mennyire lehetett, a' Bonaparte családból szárHasználtatik
mazó királyok alatt, lettek volna magokat alája vetendk.
az egyház
pápa,
mondatik
a'
értelemben
is.
átvitt
hegemónia,
e' szó
így
iiyek, névszerint

—

—

:

:

hegemóniája

'stb.

—

k.

Heidelberg és egyeteme, a' német államszövetségnek Baden nagyherczenségben egy kitn és sok oldalról érdekes városa. 1830 eltt
10,37(í Inkost számlált, és ezen lakosszám 1830-tói 1848-ig 13,000-re
emelkedett, kik között 7,500 evangélikus, 5,100 katholikus és 300 zsidó
E' város legfkép vallásos és tudományok szempontból
találtatik.
ismeretes és nevezetes. De nemzetgazdászati oldalról sem áll minden érdek
A' reformatio kora és a' felvilágosodás, haladás és
'ri jelesség nélkül.
világérdekü események Heidelberget ie
szempontjából
szabadság
egyéni
A' reformatio itt 1502-ben vette kezdetét. Es
nevezetességre emelték.
id haladtával nevezetes események szinhelyévé vált. Hlyen az u. n. heidelbergi kathekismus 1562-bl. Hlyen a' Kázmér választófejedelem által
1584-ben a' végre tartott értekezlet, hogy a' lutheránusok és reformátusok
eo-yesittessenek. Es illy nevezetesség a' protestáns fejedelmek szövetsége
A' vallásháborúk itt is keser
Mw/ó-ja, melly Heidelbergben köttetett.
könnyeket, vérnyomokat és romokat hagytak magok után. (Lásd ezeket
1802-ben Badennek adatott át, és a'
a' Kö:^h. hm. Túrában VI. köt.)
badeni nagyherczeg Károly Fridrik ln az igen elhanyatlott egyetemnek
második alapitója. Ezen egyetem és több más tudományos intézetei és
Az egyetem , alapitási
mozgalmai által Heidelberg legne vezetés b.
korára nézve a' legrégibb német egyetem. Azonban azon idközben, melly
alapitásától felszenteléséig és megújításáig folyt le, a' prágai és bécsi
egyetemek alapíttattak. Az, Orbán pápa által ersíttetett meg. Szerkezete
mint minden a' 14- ik század óta keletkezett német egyetemeké egészen a'
párisi egyetem mintája szerint történt. Mind a' 4 faciiUás teljesen kiegészíttetett. A' burschenschaftok és contuberniumok megalakultak. A' kizött
zsidók javai és házai az egyetemnek ajándékoztattak. Hasonlóan a' reformatio korában az augustinusok, ferenczrendbelíek és még 4 más szerzetbéliek birtokai is. Több más dús ajándékokat is kapott a' választófejedelmek nagylelkségébl. Ingheu az egyetem els rektora, és Geylenhausen
els kanczellárja legtöbbet tnek szellemileg az egyetem felvirágzására.
Az egyetemi könyvtár kivált felette híressé tette azt. De miután több
más német egyetem alakult, 's kivált miután legfbb éke, könyvtára 1624.
Rómába vitetett át, egészen elhanyatlott. Ez idtájban esett Tilly dühöngése is. A' liinebtirgi béke pedig legnevezetesb birtokaitól fosztotta meg.
1844-ben 673 tanulója volt az egyetemnek, kik közt 455 külföldi. A' 4
facultásban ^Q tanító mködött. 1832-ben még 1,018 tanuló járt ide.
Ezen egyetemi hanyatlásnak okai az egyetemek hanyatlásának általános
körülményeiben rejlenek lényegileg, mellyek azt idézték el, mikép Német:

—

—

—
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—

—

—
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honban az utóbbi évtized alatt 1830-tól 1840-ig az egyetemet látogatók
száma 10 ezerrel csökkent. — Különösen a' tanitásszabadság korlátoláea,
a' tanosztályzat régi hiányos szerkezete, a' zárt szellem, az egyetemnek
státusgéppé alakítása
agyrémek miatti félelembl tulságig terjesztett
ellenrködési fegyelem 'stb. 'stb. a' heidelbergi egyetemnél is megtennék
napjainkban gyümölcseiket, mellyeket a' hallgatóság számában mutattunk
be. És az, mit számokkal ki nem fejezhetni, a' szellemi veszteség gyümölcsei még keserüebbek. A' korlátolt tanszabadság, az elitéletekre fektetett
tanrendszer nem engedhetik meg a' szellem kifejldését, és korunkhoz
ill magas emelkedését. Lehetnek ügyes, hü hivatalnokok, az irodáknak
fáradhatlan teherhordói, de az, mit korunk legfkép követelne a' felsbb
tanintézetektl, törvényhozók, publicisták, statusféríiak nem képeztethetnek az egyetemekben. A'bureaucratiának lehetnek a' német egyetemek
képz gyarmatai
de az egyéni szabadságot biztosító, és csak a' közjóra
törekv igazgatást és kormányt nem teremthet. J^^zek azok, mcllyek mint
szellemi hiányok
mint szellemi veszteség gyümölcsei mutatkoznak a'
heidelbergi egyetem ujabbkori életében is. A' társalom jelen igényeinek
nem felel meg. Illy szellembeni kifejldésre nem munkál közre 'stb.
egyetemi jövedelmei
Különben a' mi jövedelmeit jelenleg illeti
108,000 ftot azaz 61,714 tallért tesznek. Tanitói legtöbbnyire igen kitn
egyének. Megemlitendk az elbbi korból Sylbvrg Janit s Griíterus,
Freher, Bcger, Czech, Spanheim Freinsheim Pujfendorf ; az ujabbak
,

—
,

—

—

:

,

:

,

,

közül pedig különösen Mittermeyer, Thibaut, Zacharia, Vangerov, Paulus, Rothe, Scimmrz, Umbreit, Ullmami, Zöp/l, Tiedemann, Chelius, Gciger,
Könyvtára
Puchelt, Gmelin, Ncigele, Schlosser, Creuzer, Leonhard 'stb.
igen nevezetes
bvebben leiratott a' Köz. hm. T. III. köt. De ujabb
idkben 1830. után is gyarapodott, uj diszes épületet kapott. Jelenleg
Vannak több
140,000 kötetre és 2,000 darab kéziratra szaporodott.
tudományos társulatok is a' város kebelében. Hlyének az orvosok, terAz irodalom terén
mészettudósok, földészek és erdészettani társulatok.
Hetdelberger Jahrbiicher
is nevezetes helyet foglal el az igen ismeretes
der Liferatnr folyóirata által.
Az egyetemen kivül van még egy lyceum,
:

—

—

—

:

—

:

—

nevel

Továbbá van itt 8 egyház. A' protestansí
egyházak közt igen érdekes a' Péter egyház, mellyben láthatók több igen
nevezetes sirboltok, u. m. Sylburgé, Gruteré 's Freheré, nevezetes itt az
Olympia, Fulvia, Morata is. Egy közös egyház is van itt, mellyben a'
katholikusok és protestánsok csak egy keskeny falzat által választatnak el.
Középületei közül íi'
Museuma is sok érdekest foglal magában.
városház, egyetemi és museumi épület, kerületi ház, az uralkodó berezeg
szállásháza megnézésre méltók.
A' város dél-részén egy hegyen ujabb
években egy 90 láb magasságú torony építtetett, honnan igen érdekes
kilátás nyilik. E' hegy azeltt királyszéknek neveztetett, most miután
II. Ferencz osztrák császár volt rajta, császárszék nevet visel. Az u. n.
Jettenhügelen fekv romjai a' lerombolt fejedelmi várnak még jelenleg is
igen érdekesek mint mutatványok a' 14—17 századbeli épitészetbl.
Történeti nevezetesség a' valamivel magasabban fekv Trutzkaiser nev
ersség. Ezt I. Fridrik választó fejedelem, ki a' pápától egyházi átok alá
vettetett, 14Gl-ben építette. Károly Lajos javításai után Sternschanze
1 íiu

és 2 leány

intézete.

—

—

—

—
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nevet kapott. A' Neckar jobb oldalán áll a' szentek hegye, mellyen létezett
a' neuburgi kolostor.
Heidelberg az ipar, kereskedés és forgalom szempontjából is jelentékeny
haladást tn az ujabb idkben és érdekes helyet foglal el a' német állam
varosai között. Kereí5kedelmi forgalma elömozditására számos czélszerü
eszközök és körülmények gyakorolnak jótékony befolyást. Hlyen neckari
hajózata. Ez legnagyobb hatást gyakorol 1842. óta, midn Heidelberg és
Heübronn között a' gzhajózás megujittatott. 1843. óta vasúti közlekedése is van. Azon évben nyilt meg a' Manheim és KarJsruhe-heideJhergi
vonal. Késbb a' Frankfurt -haseli, melly Heidelbergen vonul át, szinte
átadatott a' fors^alomnak.
Neckar folyam 1832-ben szabad kikött
kapott. Ezeken kivül a' forgalmat számos igen jeles kutak élénkítik.
Hlyének azon hegyi ut, melly Fiankfurt és Darmstadttól Heidelberg feló
vezet, honnan Schweicz és Manheim felé vonul
illyen a' Rajna baloldalától a* szász és sváb föld fplé vezet útvonal is, illyen azon még a' rómaiak
által épitett útvonal is, melly Odenwaldnál Darmstadtig megy.
A' heidelbergi kereskedés f tárgyai
olaj, olajmagok és nyers dohány.
Müipara is jelentékeny. Vannak posztó, pamut, dohány és viasz, vászon,
tosték- 's gyertya-gyárai Nevezetesek serfz házai is. 4 nyomdája és 6
és
könyvkereskedése van. Nevezetesek a' heidelbergi cseresznyék is
apró fekete megygyei mellyek september elején érnek és igen Ízletesek.
Nevezetesb munkák Heidelberg ismertetésére Geschichte und Beschreihun§ der Stadt Heidelberg Wundt F. P. Heidelberg und seine Umgebungen Reinbeck G.
Universitat^
Heidelbergs alté und neue Zeit : Stadt
Schloss und Umgebttngen Engelmann W.
Sz. I.
Heideloíf (Károly Sándor) német épitész, nürnbergi tanár, 's az ottani
memlékek re, szül. 1789-ben Stuttgartban, Már korán nyilvánított a'
középkori német müvek iránt vonzalmat, és régi zárdaromokon képezé
mizlését. Atyja megvakulása után, ennek állomását foglalá el mint
diszitményfest a' würtembergi kir. várban 's udv. színházban, hol számos
jelét adá történészeti 's régiségtani ismereteinek.
1814-ben elhagyá
hazáját 's Mainzba költözött, hol Erneszt szászkoburgi herczeggel ismerkedett meg; majd Nürnbergbe ment, hol a' késbbi bajor király, a' mvészetkedvel Lajos herczeg figyelmét voná magára. Ez utóbbi városban 's
környékében egymásután támadának kifejlett mvészi tehetségének alkotásai, mikben a' középkori építészeti styl körüli tanulmányainak bs(jges
hasznát vévé. Oltárok, templomhomlokzatok, kutak, magánházak, kéjkastélyok
lovagteremek, kápolnák, sir- és egyéb emlékek 'stb. Németország igen számos helyein hirdetik mvészeti jelességét. Legújabb munkái Byström tábornok emlékszobra 's a' katholíkus templom Lipcsében,
-

;

—
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Számtalan építésein 's újraépítésein kívül nagyszámú és jeles iratai is
vannak az építészeti szakban. Hlyének „Der kleine Grieche*^ (Nürnberg
1836.); „Der kleine By zantiner " (1SS7.); Nlirnbergs Baudenkmale der
Vorzeit (1838.); Ornamentik des Mittelalters {ISSS
4(5.); Der christliche
Altar, archaologisch und artistisch (1838.); Die Bauhütte des Mittelalters
in Deutschland (1844.) 'stb.
a.
Heine (Henrik) német költ és humorista, szül. 1799. Düsseldorfban
izraelita szülktl, tanulmányait Bonnban, Berlinben 's Göttingában végzé,
:

—

—
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az utóbbi helyen jogtudorságot nyert. Ezután felváltva élt Hamburgban,
Berlinben 's Münchenben, mig az 1830-ki júliusi íbrradalom által táraadt
remények örvénye által elsodortatva, 1830. óta állandóan Parisba tévé át
lakását. A' keresztyén egyházba 1825-ben tért által. Küls élete kevés
kiváló pontokat tüntet fel
párisbani tartózkodását csak kevés kirándulások szakiták meg, 1844 Németországot látogatá meg. Mint iró sokáig
feszültségben tartá a' közfigyelmet 's fontos szerepet játszott a' legújabb
idkig, mig betegsége megtöré szárnyait, melly évek óta ágyhoz szegezve
;

merész szellem porhüvelyét. Mindamellett sok idbe került, mig
iratainak becse fell általános vélemény alakulhatott. Egy rész épen olly
nagy mértékben bámulá, a' minben a' másik megveté és kárhoztatá.
Azonban épen ezen ingadozása a' véleményeknek bizonyítja, hogy H.,
fellépése által csakugyan uj elemet dobott a'' kor eszmetükörébe. A' meglepetés általános volt; egy rész vonzatva, másik visszataszítva érzé magát,
tartja

e'

de közönyös nem maradt senki, kiben élet volt csupán H. uj világnézetének tartalmát nem tudá senki elemezni, a' salakot elválasztani a' gondolattartalomtól. 'S most miután a' német irodalom törvényszéke eltt
soká folytatott per H. részére dlt el kedvezen, csodálkozik mindenki,
miként lehete e' tárgyról olly soká kételkedni 's vitázni.
kifejezése volt. KölteméHeine költészete a' kornak, mellyben élt,
nyeinek els kötete 1826. jelent meg, olly idben, mellyben a restaurationalis korszak elvált, szétbomlott hangulata, a' legvégsbb fokra csigázott tevékeny telenség nyoma a' kedélyeket. Egy részrl a' legábrándosabb
;

h

eszményi irányok
mik mellett a' históriával ellenkez állapotok még
inkább feltünének más részrl a' nap minden aljasságaiba meriilés, a
miután a kiürített
társadalom ezernyi nyomornságainak bálványozása
ezek
nyilvános élet semmi legkisebb támaszpontot többé nem nyujta,
voltak az akkori id f jellemvonásai, épen mint sok tekintetben jelen
korunkéi is. Heinében ekkor olly költ lépé föl, ki a' polgári és társadalmi
állapotok kétségbeejt jellemét mintegy öntudatlanul magában hordozá,
,

;

,

—

az általános szaggatottság humoristicus lelkesedésbe ragadott, ea
verseiben nevetés helyett kaczaj, mosoly helyett vigyorgás 's titkon rángatódzó fájdalmak tntek fel. Illy szellemek az ekkor megjelent „Reise-bilder^' czimü útleírások, mikben a' vakmer fiatalság varázsa, a tar-

kit

tózkodás nélkül az életbe bele vágó diákszellem kelleme a' yirágbimbó
frisseségében ömlik el
más részrl a' kor beteges, elaggott töprengései
képeznek amazzal megható ellentétet. Bennök H. humora az általános özönvízbl még kinyúló szirtekre kapaszkodik, pajkos pillanatokat vetve le az
alatta romboló vészre, mellytl csak madártermészete mentette meg.
H. költi ömlengései ellenállhatlan hatást gyakoroltak 's fájdalmakkal
boriták a' kedélyeket, de egyszersmind biztos sejtelmeket ébresztenek egy
közel jobb jöv iránt. Ekkor következének be az 1830. júliusi napok. Az
életunt világ ezeket ugy vévé, mint a' megjövendölt uj világ jeleit. Örült
minden és készüldött a' múlttal bevégzék számadásaikat 's csak a'
jövbe pillantanak. Heine vállára akasztá szerelmi hárfáját 's repedt
,

;

hurokkal ért Parisba. Komolyabb, élesebb, határozottabb ln és sokat irt
franczia lapokban a' német irodalomról, a' vallás és bölcsészetrl. Különösen a' „Revue des deux mondes"-ban jelentek meg ozikkei, mik között
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legfryöiigébbek voltak a' philosophiaiak. A' vallásiakban gyakran elmés
ellenzéket képezett a' keresztyénség szellemi és erkölcsi irányai ellen és
sok tekintetben csak a' St. Simonismus eszméinek terjesztését mozditá
el. Azonban akár költi, akár politikai, akár mvészeti, akár az imént
említett iratait nézzük mindenütt tulöml szellem nyomaira akadunk
ott találjuk az emberek és dolgok vonzó kigunyolását, igen gyakran leg:

;

mit a' költ szándékosan látszik eltakarni, nehogy a'
közönséges siránkozók seregével zavartassék össze. Styljére nézve páratlan,
melly festi, lelkes, átmelegült, könny és átlátszó, 's mellyben különösen
's mire nézve az addigi német gondolíiz ellentétek összeállítása mesteri
kozó fk és irók nehézkes modorától eltérve, sajátságos uj irányt 's iskolát
alapitott. II. styljében sok van, mi az angol Sterne, a' német Jean Paul és
a' franczia Voltaire, e' három legnagyobb humorista szellemére emlékeztet.
A' két elstl birja azon kimagyarázhatlan humort, melly csak az ajkak
szélével nevet, melly csak titokban sir, 's melly a' gyermek könnyüségével

mélyebb érzelmet

,

;

könyektl a' nevetésre. Azonban megjegyzend hogy
nevetés, még pedig a' gúnyos nevetés az uralkodó. Mint ama
is szeret nevetséges, feltn, kivételes alakokat teremteni, mik
két iró,
azonban minden bizarrságuk és szögletességük mellett is mindig érdekekesék maradnak. Voltaire-tl kölcsönzé II. a' nevetségessé-tétel ostorát,
ezen ellenállhatlan, mindenható fegyvert, mellynek segélyével kiméletlenül
sújt jobbra balra, különösen azon feltn eredetiségekre, miket sokat
ostorozott kedves Németországában tapasztal. Sújtja a' pedáns professo-

megy

által a'

Heinénél

rokat,

,

a'

haszontalan tanulókat

's a'

;

sújtja a' romantikusokat, a' természet

középkor ezen túlzott vagy szinlett bámulóit sújtja a' pénz embereit,
a' bankárokat, sújt mindent, bánt mindent, kivéve a' fiatal leányt, kit a'
véletlen útjába dobott, vagy egy vagy más gyermekkori emléket, mi fölmerül lelkében
melly akarata ellenére is hü szenvedélyként szokta
's
követni az embert az élet viharain keresztül. Sokszor nem egyéb H. egy
ujabbkori epicureusnál. Nézzétek a' férfiakat, kik leginkább birák rokonszenvét ezek: Gentz (1. ezt), a' kikiáltott epicureus, Pückler Muskau hg.,
ezen csodálatra méltó embere az élveknek, kik mindig sietének Parisba
í'vvc, azonnal Heinét keresni fel. Azonban a' komoly, tartózkodó, és
idealista Németország sokáig vonakodék elismerni II. fclsbbségét.
Munkái ,,Buch der Lieder^', mellyben kétségkivül legmagasabban áll;
.Jieisehilder'' (4 köt.); Sálon (4 köt.); Fra?iz>ös?sche Zustande ; Románfische Schule ; Kahldorf^ üher den Adél in Briefen an den Grafen M. von
i\Ioltke ; Heinrich Heine üher Ludwig Börne ; Neue Gedichle ; Atta Troli.
A' mennyiben e' müvekben II. ugy jelen meg, mint költ, tökéletesen
és

;

,

:

:

magát neki az olvasó a' hol reílectálni kezd, ott már vigyáznia
nehogy csávába vezettessék a' mi pedig érzületét illeti, ezt maga
is becstelennek bélyegzé. 'S minden tévedéseit szivesen lehetne megboMig
csátania, csak jelleme nyilatkozott volna nagyobb tisztaságban.
H. pajkoskodik, a' német irodalomban páratlan szeretetreméltóságot fejt
ki
szellemdussága sehol sem nyilatkozik olly mértékben mint itt. Itt vele

:itengedheti

;

kell,

;

—

;

együtt élvezünk. Az az ifjúi nyiltszivüség, az a' tántorgó kedvcsapongás,
az érzékeknek azon leplezetlen, erteljes ábrándozása, melly a' század
bágyadt erkölcsein túlemelkedik 's a' vig isteneknek merészen áldoz ott.

—
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Heine.

hol az u. n. erénycgyletck tagjai szemökct Icdütik, hogy - titkon vétkezmindez valódi költi varázszsal bir. Lyrai dalai annálfogva
hessenek
legmélyebbre nyúló hatással valának valamennyi iratai között. H. a' költészetet, melly Németországon Goethe, Schiller halála 's néhány jobbak
részint öregsége, részint hallgatagsága óta hangtalan, merev schlendriánná
vált, ismét közvetlen összefüggésbe hozá az élettel. A' német nemzeti
öntudat 's önálló gondolkodás ébredése legtöbbet köszönhet Heine szelle,

—

H. reformatori törekvéseit tekintve, nem tarthat oUy feltétlen
méltánylásra igényt. E' téren mindenekeltt alapos tudományosság 's az
itt elkerülhetlen komolyság hiányát érezni benne. Elfogulatlansága gyakmint egy kiégett sziv pusztasága szabadelvüsége
ran ugy tnik fel
mint szeretetlenség és káröröm. Elvekben és irányban kevés szilárdságot
de helyébe kortanusit. Érzi erkölcseink feszültségét, természetlenségét
látlanságot akar erkölcsi törvénynyé tenni. (L. £«<a//C2/}aí?o-ja a' húsnak).
mének.

;

,

,

— Politikai téren legkevésbé hatásos szerepet játszott. Ideltti megfutam-

lása hazájából sokkalinkább elidegenité attól,

semmint annak ujabbkori

forradalom óta kifejBörne) legtöbbet ártott jó hirnevének.
Jelenleg több év óta hosszas sorvasztó betegségben, folytonosan ágyhoz
szegezve, hajdani szellemének egy két sugarától ollykor ollykor átvillanyozva él Parisban, a' mennyiben egy lassu, fokonkénti haldoklást életnek

gyakorlati érdekeit
lettek.

—Börnérl

lehet nevezni.

—

fel

irt

birta volna fogni,

könyve

mik

a'juliusi

(1.

p.

a' költ Heine nagybátyja, egyike a' legérdemteljesb
leggazdagabb hamburgi polgároknak, ki jótékonysága 's emberbaráti
szelleme által európai nevet vivott ki magának. Szül. 1767. Hanoverben
szegény izraelita szülktl. 17 éves korában 16 garassal zsebében hagyá
el szülvárosát 's csekély ismereteivel Hamburgba ért. Csakhamar Popért
nagyobbszerü váltóüzletében nyert alkalmazást , majd egy váltóüzérrel
lépett társulatba. Ezt folytatá, késbb egyedül, egész 1797-ig. Kereskedi
tulajdonai 's szigorú becsületessége a' közönséget bizalomra hivák fel
iránta. 1908.Heckscherrcl a' hires bankárüzletet alapitá, mellyhez késbb
Hertz Levin és Oppenheimer Jakab is hozzá állottak. Itt veté alapját
késbbi gazdagságának, ugy hogy, midn 1818 a' közÖs társulat feloszlott, H. egy millió tallérnál többre men tkével saját házat alapithatott,
melly idk folytán több mint európai hirre tett szert, 's minden viharok
között, mellyek annyi más házat elsodrának Hamburgban, Amsterdamban,
Berlinben, Lipcsében, rendületlenül maradt. Azonközben vagyona mindig
növekedett 's jótékonyságának tettei mindig szaporodának. Példátlan
nagylelkséggel gyámolitá pénzével a' zavarba jött kereskedházakat, a'
hamburgi börzét, a' jótékony közintézeteket 's számtalan egyeseket, kik
a' balsors csapásai alatt szenvedének. Különösen kitnt jótékonysága íiz
1844-ki hamburgi nagy tzvész alkalmával , mellyben H. szép háza is
s
leégett. Az
illet kárpótlási összeget a' városi tzpénztárnak,
azonkívül a' leégettek számára tstént 6,000 markot ajánlott, sietvén
ket azonnal fedél alá juttatni. Általában jótékonyságának tkéi kiapadhatlanok voltak; csak midn a' halál örökre bezárá kezeit, tnt ki,
mennyi szegény nyert tle titkon gyámolitást. A' szegény zsidók számára
alapított nagyszer hamburgi kórház egészen H. mve
ö adá egy luaga

Heine (Salamon)

's

—

t

;

Heinefettei.
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ez alapul szükségelt

Az

80,000 markot, mit

müve továbbá

zsidó

késbb még 16,000

mvészek, kézmivesek

tallérral

mesteremberek számára alapított hamburgi kölcsönz intézet, mellynek pénztára
alapjául 100,000 mark bankot 's egy 40,000 rubelnyi orosz statuspapiros
kamatait adományozá. Általában Hamburg alapitványai között mindenütt
ott diszlett neve. Midn egyszer egy keresztyén keresked egyik aláírása
mellé oda irá „Keresztyéni szeretetbl", Heine nevéhez ezt mellékié
szeretetbl". Zsidó származása mindvégig sok gúny és gylölet
,, Zsidó
tárgya maradt a' hamburgi keresztyén világban 's bebizonyult, hogy a'
legnagyobb tevékenység, kiterjedt szellem férfiú, ki vállalatai által
ki valódi honszeretettel áldozott azon
milliókkal gazdagitá az államot
államnak, melly érte nem tett egyebet, minthogy túré, még azon legcsekélyebb jogoknak sem érzé magát birtokában, mikhez más oldalon a' legszegényebb 's legkevesebb érdemekkel bíró egyén már születésekor világra
hozza igényeit. A' zsidó Heine nem bírt polgárjoggal, st egész életében
pótolt.

a*

:

és

:

,

még csak tiszteletbeli polgárrá sem lehetett, ugy hogy legutolsó szolgája
Ünokaöcscsével,
gyakran több elnynyel bírt e' részben, mint maga.
H. Henrikkely a' költvel, ki fiatal éveit annak ügyszobáiban tölte, majd
jó, majd rósz viszonyban élt, azonban folytonos évpénzzel segité. Meghalt
1844. dec. 27-én vizkórban. A' hamburgi jótékony intézeteknek 163,000
markot hagyott, minden adósainak, kik 400 marknál kevesebbel tartozának neki, elengedé tartozásaikat, háziszemélyzetének 92,000 mark jutott.
Feltn volt, hogy Henrik öcscsének nem hagyományozott többet 8,000

—

—

k.
marknál.
Heinefetter nvérek. 1) Sabina az ujabb idk híres énekesnje szül.
1805. Mainzban, eleinte hárfaénekesnÖ volt, de egy muharát, kinek szép
hangja megtetszett, arra bírta, hogy a* színpad számára képezze magát.
1824. legelször lépett fel a' frankfurti színpadon, ezután Kasselbe szerzdött, hol tanulmányában szép haladást tett, innét, miután Berlinben
egy vendégszerepe alkalmával nagy tetszést vívott ki, a' nélkül, hogy
szerzdését felmondta volna, Parisba ment, magát az olasz énekmvészetben tökéletesítend. Itt is nagy sükerrel lépett föl az olasz operában,
1829, ismét visszatért Németországba 's Bécsben szerepelt. 1832-ben
Mailandban volt vendégszerepre, késbb rövid idre Berlinbe szerzdött,
ezután Drezdába, 's sok más helyen többször lépett fÖl, a' nélkül, hogy
magát hosszabb idre valamellyszinházhoz kösse. A' természettl gazdagon
megáldva mindenütt nagy tetszéssel fogadtatott; csak az sajnálandó benne,
hogy az egyszer szépség elvéhez gyakran hütelenné lesz, és igen jeles
tehetségeit mesterkélt hatás kivivására használja. 2) Második nvér
Klára férjhez menetele után Stöckl-Heinefetter nevet vett föl, jelenleg
Bécsben tartózkodik, az elst mutazásaiban kiséré. Kevesebb tehetsége
van az elbbinél de ment minden mesterkéléstl, és alaposabb iskolával
bír. 3) A' harmadik nvér Katinka szül. 1820-ban, Parisban képeztetett.
1840-ben a' párisi nagy operában a' legfényesebb sükerrel lépett föl,
nevezetesen jeles eladási tehetsége a' közönséget a' legnagyobb bámulatra
bírta. 1842-ben a' brüsseli színháznál nyert alkalmaztatást, a' hol rövid
id múlva kalandos természeténél, vagy talán haszonlesésénél fogva, két
fiatal jogtudóssal igen kétszín viszonyba keveredett. Ezen viszony egy
,

Heínzen.
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az énekeüii szállásán tartandó estély alkalmával hirtelen veres kimenetellel végzdött, a' midn t. i. házibarátja Sirey, kemény szóvitából eredeti összecsapás következtében, szeretjétl Caumartin párisi ügyvédtl
megsebesíttetvén, pár perez alatt meghalt. A' törvényszék Caumartint,
miután minden körülmény és az ellenfél szemtanúinak vallomásai azt
mutaták hogy ez levén a' megtámadott, 's hogy Sirey maga esett vak
dühében Caumartin fegyverébe, szabadon bocsátá, 's csak a' perköltsé-=
az énekesnre azonban 's ennek környezetére,
gekben marasztalá el
jelesen Kertz társalkodónéjára, ezen pör igen káros fényt vetett, 's maga
a' fügyvéd
az erkölcstelenség illy alacsony cselszövényei, Katinka
haszonlesése , 's társalkodónéja üzlete fölött botránkozását a' legersebb
szavakban monda ki. Katinka legközelebbi föllépésénél a' közönség nemtetszésének legersebb jeleivel találkozott de ugy látszik tehetségei
késbb ismét kivivák azon elismerést, mellyet jellemétl meg kellett
tagadni.
1851-ben a' pesti német színházban hallata magát hosszabb
,

;

,

;

ideiof.

—

—

k.

kinek neve a' németországi radicalismustól elvá1809-ben febr. 22-kén született Grevenbroich városkában
Düsseldorf mellett. A' clevei középiskolát 1827-ben elvégezvén a' bonni
egyetembejött orvosi tudományokat hallgatni. Ezekhez azonban nem sok
kedvet érzett politikára adta magát fellázadt Rehfues titk. tanácsos *s
kormánybiztos szigorú egyetemi szabályai ellen, 's ezért kizáratott. Forró
hollandi szolgálatba lépett 's Bataviába ment,
vére kalandokra ragadá
de reményeiben csalatkozva csakhamar ismét visszatért Németországba,
hol a' porosz kormánytól rósz szemekkel fogadtatott. Ismét ki akart vánde ezúttal nem nyert engedelmet, mert még nem
dorlani Amerikába
szolgálta ki katonai éveit. Azonban megengedtetett neki
hogy mint
önkéntes szolgáljon 's egy év múlva megszabadult és megházasodott.
Hogy ezt tehesse hivatalt kellé keresnie és csakugyan nyert is némi
lleíiizoii (Károly),

lasztliatlan,

,

;

;

,

,

,

;

csekély hivatalkát az adószedésnél. Ezen alárendelt helyzetben természeneje halála nevelte rósz kedvét, 's mérges
tesen roszul érezte magát
röpiratot bocsátott ki, mellynek czime „Ein Stück Beamtenleben'^.
8 évig maradt e' kellemetlen, szegény helyzetben; ekkor a' kölni vasútnál
's késbb az aacheni tzkármentesitési társaságnál lett titoknok. Mindkét
helyzetében elég ideje maradt irói foglalkozásra. Két kiadásban megjelent
els munkája ,,Reise nach Batavia^' tetszést nyert, 's fontossággal bir,
fleg a' mennyiben a' hollandiaknak a' német kivándorlók ellenében
követett durva eljárását élénken rajzolván, Németország azon fájós pontját érinti, Hogy e' széttépett nagy nemzetnek nincs a' széles világon biztos
helye, saját gyarmata, hová kiköltöz fiait küldje.
Költi kisérletei
nem sikerültek.
Több szerencsével járdáit a' politikai röpirói pályán.
,^Die Ehre^[ és „Die geheimen Konduitenlisten^' czimü iratai erteljesek 's
Ezentúl mindinkább rohant a' meredek utoii mellyre
jelentékenyek.
Leipziger Allgemeine és Rheinische Zeitung lapokba
egyszer reá lépett.
irt czikkei miatt a' censurávalösszeütközésbe jvén, mindinkább neveked
hévvel támadta meg a' porosz bureaucratia visszaéléseit. A' censura átka
nem csak abban áll, hogy a' jót elnyomja, hanem, hogy elkeseredést szül,
melly azután tulságokra hajtja az ingerülteket. Igen késn látták át a'
;

—

:

:

—

—
—

,
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Helffoland,
o

kormányok, hogy a' ceiisura nekik magoknak is többet árt mint használ
elleneik ügyét pedig leghatályosabban elmozditja.
Heinzeu irata
maga ellen büntet vád emeltetett. A' börtönt szökés
elkoboztatott,
;

—

belgiumbaui letelepedésével kezddik mostani pályája.
Schweicz volt a' menekvnek tzhelye, honnét
folytonosan üszköt szórt Németországba.
Röpiratait e' korszakból
elhatározott, vérszomjas jacobinismus bélyegzi,
's e' röpiratok, minélinkább tiltva valának, annál jobban elterjedtek titkos utakon. Fáradságait
számos baráti azzal jutalmazák, hogy a' menekvö javára pénzt gyjtöttek.
Bern és Basel cantonok kormánya, e' láugszító röpiratok gyártásában
a' vendégjog sérelmét látván, kitiltották kebelükbl az izgatót, 's a' tehetségdus, de tulkeserü és gylölettel saturált Heinzen kénytelen volt tengeren
tul keresni menedéket.
T.
Jlelgolaiid, (és a' tengeri fürdk). Miután az angolok által elfoglaltatott, a' franczia hadjáratok idejében igen nevezetes állást nyert Németország irányában. Egy részt mint hadi állomás és harczi ersség más
részt mint kereskedelmi pont gyakorlott közép Európa helyzetére és anyagi
jólétére nagy befolyást. Ezt leginkább Helgolandnak fekvése okozza. Az
északi tengernek olly partján fekszik, hol mind a' Weser, mind az Élbe
torkolatai felett uralkodhatik. Innen tartá kezei közt Anglia, ÉszakiNémetország sorsát a' szárazföldi ostromzár ideje alatt. Es azon helyzet
folytán tette Helgolandot a' britt kormány az angol nemzet kitiltott áruczikkeinek raktárává. Ott halmozá össze gyarmatainak czikkeit, és az
angol mipar készítményeit mellyekkel közép Európa államait, a' nagy
Németországot mindenfelé eláraszthatá.
Mint illy kereskedelmi pont
jelenleg is bir érdekességgel. Es e' tekintetben Corfuval majdnem egyenvonalon áll. Ez Németország viláíjkereskedelmének déli utvonala felett
gyakorol uralkodó befolyást
mellyet különösen Triest, mint azon déli
vonal végpontja irányában fejt ki. Németország világkereskedelmének
északi állomás pontjai Hamburg és Bréma. Es ezek irányában Helgoland
képez az angol kezek közt ers és befolyásos állomást.
'S ez még nagyobb
jelentséget nyerhet a' jelen napokban
midn N.-Britannia Genuától
Helvétián át Amsterdamig huz magának egy biztos és sok kedvezmény
kereskedelmi vonalt, honnan minden körébe es tért portékáinak 's tkép
gyárainak piaczává változtat. — E' téren, hol Anglia mindinkább nagyobb
foglalásokat tesz, hol iparczikkeinek mindig több és több vevket szerez,
Helgoland sem maradhat, mint rakhely, mint volt a' franczia hadjárat
idejében is, minden alkalmazás nélkül.
1714-ben Dánia által elfoglaltatott, és a' holsteini berezeg kénytelen
volt azt nekik átengedni. Dán birtok maradt 1807-ig, midn az angolok
által foglaltatott el, és birtokoltatik a' jelen perczekig, az 1814-ki kiéli
békekötés által megersíttetve.
Az angol kormány itt egy kormányzó
által kezelteti a' közigazgatást
ki rendesen egy törzstiszt szokott lenni.
Ennek felügyelete alatt a' szigeti lakosok önállósága igen terjedt és biztosított. Minden ügyeiket 6 tanácsnok, 8 szálláscsináló és 16 véneik
kezelik. Mindnyájan maga a' nép által választatnak. Es pedig a' tanáTörvénycsosok és szállás csinálok 8 évre, a' vének pedig élethosszra.
fries törvények
könyvöket, melly csak 14 czikkelybl áll, a' régi,
által kerülte ki,

's

Elbb Belgium késbb
,

—

—

—

—

;

,

—

—

—

,

—

,

—
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Helgoland.
képezik

még jelenleg

halászat,

egy

— Illy népnek,

is.

kis földmivelés

,

melly

a'

mellynek legfbb foglalkozása

a'

sziklás és terméketlen föld miatt

ád füvet, és a' melly 8 vagy 9 hajócskán üz hajózást Angol- és
nem lehet
Francziaországgal, Norvégiával és némelly balti kikötkkel
szüksége egyszer életviszonyai folytán sok és terjedelmes törvényekre.
Es erkölcsei is felette egyszerek és tiszták. Házasságtörés itt e' szigeten
hallatlan bntett. A' lopás majdnem egészen ismeretlen. A' pörlekedés
rendkivli ritka eset. E' szigeten soha sem létezett börtön. Soha senki
sem tartja szkségesnek, hogy házát, vagy szekrényeit bezárja. — Evenkint
egy népgylés tartatik. Ez átvizsgálja a' sziget kiadásait. Minden házVallás tekintetében is
tulajdonos fel van jogositva abba beleszólhatni.
sok szabadsággal birnake' sziget lakói. Az evangelika egyházhoz tartoznak.
alig

—

~

Lelkészeiket önmagok választják. Azoknak legfiatalabbika a' felsbb osztályú iskolának tanitója szokott lenni. A' papok fizetését az angol kormány
teljesiti. Az isteni szolgálat és tanitás német nyelven történik. De az
E'
friesi nyelv legtisztábban tartotta fel magát a' lakosok között.
szigetbelieknek, kiknek földjük igen sovány, és a' mellyet a' tenger hullámai
is evenkint jobban és jobban fogyasztanak, ugy hogy egész biztossággal
hiszik, mikép néhány század múlva a' fsziget is a' homoksziget sorsára
kik a' tengeri
fog jutni
legtöbb keresetet nyújtanak az idegenek

—

s

—

,

fürdk használata

végett jönnek e' szigetre.
Helgoland t.i. ujabb idkben tengeri fürdi által érdekes nevezetességet
vivott ki magának. A' tengeri fürdk az u. n. homok-szigeteken léteznek,
mellyek még száz év eltt magával a' fszigettelHelgolanddal össze voltak
forrva, de most már a' tenger habjai által cl vannak választva, és a'
szigetnek mintegy két ötödét teszik terjedelmükre nézve. Keletre körülbell óranegyednyire fekszik egy illy homoksziget, mellynek hossza 300
és szélessége 1000 láb
és a melly 20 lábbal emelkedik felül a' tenger
Az itteni tengerfürd csak
szinén. Ez a' tengerfürdknek valódi helye.
1826-ban keletkezett Deckens javallatára. Az angoloknál a' tengeri fürdk
már régóta vannak használatban. A' németek sokkal késbb csak a' lefolyt

f

,

—

18-ik század vége felé kezdették meg a' tengeri fürdést. Ez id óta, fkép
legújabb évtizedekben e' gyógymód mindinkább terjed. Általában elismert ténynyé válik milly sok gyógyer rejlik mind magában a' tengeri
viznek fürdésre való használatában, mindazon körülményekben, mellyek
a' tengeri viz használatával járníik 's a' mellyek az egészség javultára
felette jótékonyak. A' tengervíz végy eszi keveréke, állatrészek ben i dús
gazdagsága, ár- és apály mozgalmai, lég tulajdonai, hablökések az egészség
helyreállításának nagyon jó hatású eszközei. 'S azokhoz járul a' tengerparti növényzet különössége, a' tengeri látvány nagyszersége és szokatlansága, és a' partokon valamint szigetekeni lakás és élet újdonságai.
a'

,

Maga

a' nyilt, szabad tengerbeni fürdés tesz a' beteg
az orvosok Ítélete szerint felette jótékony eredmény.
És mindezen tulajdonok és jelenetek a' helgolandi fürdkben
sokkal magasb fokon találhatók, mint a' legtöbb más helyeken, kivált
mint a' keleti tenger fürdinél. Ezeknél a' helgolandi fürdk sokkal kitü-

azon hatás, mellyet

testalkatra és részeire,

—

nbbek már

a'

viz alkatrészeinél fogva, mellyek közt a' sórészek sokkal

nagyobb mennyiségben
Uj

h.

Ism. Tár, IV. köt.

találtatnak, mint

a'

kelettengeri fürdkben.
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a' tengervíz sokkal sötétebb szint hord magán. Kitnik a' többitl Helgoland kiválólag tiszta légfblyama, ers hánykódásai, és az ottani
ár- és apály mozgalmai által is. Es érdekessége a' fekvés és lakosság-

okból ott

—

Nem csuda tehát, hogy
különösségei által még tetemesen nevekedik.
a' némtet természettudósok csakhamar egész figyelmökkel járultak az itteni
fürdkhöz. Es midn 1830-ban Hamburgban rendes évi gyülekezetüket
tartották kirándulást tettek Helgolandra is a' tengerfürdk megnézése
végett. Ezen idtl kezdve ismeretessé ln Helgoland is ugy, hogy egyiEleinte
kévé vált a' legkeresettebb 's legkedveltebb tengerfürdknek.
csak a' homoksziget, melly most már el van válva a'fszigettl, képezé a'
helyét. Es pedig nyugati részén a' férfiak
dél-nyugati oldalán
fürdés
fürdje létezik. Mivel pedig némelly éknek ersb, másoknak
pedig a'
pedig gyöngébb hullámzatot tetszik, vagy kell használni, mi a' szélvonaltól és irányától függ, ez okból a' szigetecske keleti és északi részein is
lehet fürdeni. Mert ezen helyzet különböz pontjai szerint a' szél ereje is
különbözik.
Az átmenet Helgolandból a' homokszigetre nagy dereglyéken történik, melly ek mindenike több mint 30 személyt befogadhat.
Az áthajózás igen czélszerüen rendeztetett. Minden aggály nélkül határozhatja reá magát bárki is.
Azonban történhetik mégis, hogy vagy a'
vihar dühöngései, vagy más akadályok nehezitik, vagy épen lehetlenitik
az átmenetelt
st sokszor a' betegek állapotja sem engedi azt meg
1837. óta magán a parton is állittattak fürdk. így, kiknek az átmenet
nem lehet, vagy nem tetszik lehet fürdeniök a' nélkül, hogy áthajózni
kénytelenittessenek.
Helgolandon a' fürdés rendes idszaka június
Idegbetegek, köszvényeközepén kezddik, és tart egész septemberig.
Mint más tengerfürdkben,
sek, görvélyesek igen sokan látogatják.
ugy itt is legtöbben kint a' szabad nyilt tengerben fürdenek, az arra
elkészitett fürdházakban. Mert csak ez nyújthatja a' tengeri fürdés
minden hasznait. A' gyöngék vagy félékenyek fürdhetnek kádakban is
ámbár illy fürdés hasonlithatlanabbul kevesb haszonnal és gyógyitó hatással bir. Mert a' tengerviz felujulása, a' hullámzat, szabadabb mozgás, és
azon inger, melly áthatja az egész lényt midn a' tengerviz végtelen
nagy tömegével lehet közlekedésben
ezek mind hiányzanak a' kádfürdésnél.
Némellykor azonban anyagi hatás elnyei miatt kádfürdés
,

—

f
nk

;

—

—

—

—

,

—

—

—

,

;

,

—

—

—

rendeltetik az orvosok által.
Nemcsak meleííitett fürdket lehet kádakban használni a' helo^olandi szio-eteken, hanem vannak mindenféle iutézkedések az es- és zuhany-fürdésre is.
Az egész fürdi készületek általában, akár az északi, akár aMvcleti tenger fürdit vegyük, a' legjobbak

—

között foglalhatnak helyet. Es azért nem csodálhatni, mikép a' fürdk
látogatóinak száma évenkint növekszik. Érdekes adatokat nyújt e' tekintetben „Die Nord und Ostseebdder Hilletl Lipcsében" Általában pedig
e' szigetrl
Deckentöl Untersuchu7fgen iiber die Itisel Helgoland {1S26.);
Lappenbergtöl Über den ehemaligen Imfang, und die alté Geschichie
Helgolands (1831.); Heikenstöl
Helgoland nnd die Helgolander Oldenburgban lS44-ben.
Sz. I.
Ileliiieczy (Mihály) m. akad. lev. tag és pénztárnok, szül. 1792-ben.
Tanult Sátoralja-Ujhelyen és Pesten. 1810-ben Horvát István rendkívüli
eladásait hallgatta a' magyar nyelvészetrl; 1811-ben bölcsészeti tudorrá
:

:

:

—

:
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lón. 1813
16-ban az ö felügyelete alatt jelentek meg Dayka versei,
Kazinczy Poetai berke, Báróczy munkái 8 kötetben 's Kazinczy munkái
9 kötetben. 1813-ban leforditá Eckartshausennek ,,Gott ist die reinste
Liebe" ez. munkáját (Pest 1813., 2. kiad. 1821.) 's ekkor adá ki els
Ízben Berzsenyi verseit (Pest 1813.), 's ujolag 1816., kisérve egy értekezéssel a' nyelvújításokról. 1817-ben ügyvédi diplomát nyert 's a' következ 3 év alatt tudományosan készült egy nagy európai körútra, melly
azonban az 1820-ki nápolyi zavaroknál fogva meghiúsult. Ekkor szerzett
nyelvismeretének késbb nagy hasznát vévé. Sokat fordított olasz, franczia, angol és spanyol nyelvbl, mibl azonban csak igen kevés látott
napvilágot, mint p. o. Schiller és Tasso néhány müve. Dolgozatai leginkább
lexicographi tekintetbl voltak fontosak a' magyar nyelvnek akkor még
kevéssé mivelt korszakában. Helmeczynek számos uj szavat és fordulatot
köszönhetünk
mik csakhamar a' többi irók nyelvébe is átmentek. E'
tekintetbeni merészsége sok megtámadásnak és igazságtalan kifakadásnak
volt kitéve 's azon idbl maradt fel az ismeretes irodalmi élez ,, Helmeczy,
ki a' szókat elmetszi." 1830. nov. 17-kén kineveztetett a' magyar akadémia pénztárnokának. 1831-ben szabadalmat nyert egy politikai lapra,
melly ugyanakkor ,,Je/e?^A:or" czimmel meg is indult és „Társalkodó'*
melléklapjával 17 évig vagyis 1848-ig szakadatlanul folyt H. kiadása és
szerkesztése mellett. Politikai jelentségre e' lap ugyan egész folyama
alatt nem tehetett szert 's politikai átalakulásunk mozgalmaiban, mellyek
által menetett, csak annyiban tekinthet tényezül, a' mennyiben, különösen mig minden pályatárs nélkül állott a' ha^ai hírlapirodalom terén,
nagyszámú elfizetkkel birva 's a' lehet leggazdaságosabban kiállítva,
eszköze nyelvünk
központja volt az ébredez érdekek egyesülésének
simulásának, melly téren Helmeczy neologisticus iránya számos csatát
vala kénytelen küzdeni; végre hogy alkalmul szolgált, különösen a'„Társalkodó'' által, mellynek szerkeszti között találjuk Bajzát, Nagy Tgnáczot
'stb. számos tehetségeknek kiképzésre, eszméik elterjesztésérc, nyilvános
gyakorlatokra 's egy állandó olvasó közönség összegyülekezésére. A*
Jelenkor a' késbbi lapoknak, a' késbbi magyar journalistikának megegyengeté útját. Midn ez föllépett, a' Jelenkor is iparkodott ugyan, külformára 's tartalomra nézve, a' kor követeléseihez simulni, azonban
pártokonkivüli függetlenséget hajhászva, mindvégig csekély hatású alárendeltségben maradt, 's az események egyszer registrálásával megelégedve, mintegy meglátszott rajta, mikép az élet terhére van 's csupán a'
múlt szép idk iránti hálás elismerésbl 's több régi hü barátjának biztató
szavaira toldozza napjait. Az 1848-dik martiusi napok rendit eseményeit azonban csak kevéssel élheté tul. Helmeczy lemondván a' szerkesztségrl Keresztúri vette azt által, de ekkor csakhamar teljesen
hogy
megsznt. Legnevezetesb körülmény a' Jelenkor életében az
gYÓ£ Széchenyi István^ ki mindvégig
pártolója maradt, eleitl kezdve
számos czikkei közlönyéül használta 's közremunkálásával gyámolitá,
azonban a' lapnak 1846-ban szándékba vett függetlenségét 's hatá:
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rozott

pártszinezetét

lomtól

elvonulva
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Jelenleg Helmeczy
sem vihatá ki.
magyar akadémia pénztári ügyeivel

16*

az irodafoglalko-

244

Helvét szövetség.

Helvét szövetség. (Schwcitz). Természettl ers, Európa szivében,
három civilizált nagy nemzet szomszédságában fekv kis ország, mellyet
féltékeny nagy hatalmak több százados versengése váltogatva fenyeget
illy csekély térjü állam, melly sorsa, intézményei,
sajátságai által olly gazdag anyagot nyujtanaa' szemléletre, mint Helvetia.
a'

's

védelmez. Nincs több

Mintegy 880
jegesek

's

mfldnyi területének három-nyolczadát kopár sziklák,
tavak foglalják el. Lakosainak száma mintegy 2,200,000 és

ugyan
Aargau cantonban
182,755
Appenzell Ausser-Rhoden 41,080
Appenzelllnner-Ehoden
10,349
:

.

.

.

Solotliurn

.

Gallen
Tessin
St.

...

63,196
158,853
109,000
84,124

24,321
Thurgau
41,103
Unterwalden
Bern
400,000
ob dem Wald
12,368
Freiburg
Unterwalden
91,145
Genf
10,203
nid dem Wald
58,666
Glarus
Uri
13,519
29,348
Graubündten
Zug
15,322
88,506
Luzern
Zürich
231,576
124,521
Neuenburg (Neuchatel)
183,582
58,616
Waadt
Schaffhausen
31,125
Wallis
75,798
Schwyz
40,650
E' lakosszámot lehetetlen volna az országnak táplálni, azon kiterjedt
szabadság nélkül melly azoknak ipar- 's mszorgalmát épen nem korlátolja, keresetüket a' pénzügyi mesterkedések ellen védi, 's ezáltal ket
nemcsak kibékíti a' föld durvaságával, a' hó-lavinák, árvizek, leszakadó
sziklák 'stb. veszélyeivel, sot olly szeretettel tölti el hazájuk iránt, melly
példabeszédes lett. E' nagy, és szabályozatlan állapotában az egészre
nézve gyakran igen alkalmatlan szabadság a' hegylakosoknak csak a'
státusszövetség azon sajátságos alakja által vala megtartható, melly ben
egymáshoz állanak. A' helv cantonok összesége ugyanis szövetséget képez,
melly 25 respublikából van összefzve. E' respublikák egyenkint saját
önálló felséggel 's törvényhozással birva, sajátképi közös kormány nélkül,
egymástól csaknem függetlenül, csak kevés olly törvényt ismernek, melly
mindnyáj okra nézve érvényes
a' mi igen természetes is, miután igen
egyenetlen nagyságúak, nyelvek, hitek, érdeküek, 's erkölcseik, szokásaik, mveltségi fokuk, eredetk, kereseti módjaik, nagymértékben különbözk. A' szövetség eredeti czélja inkább csak klellens-ég-elleni védelem
volt egyébiránt mindegyik kis állam féltékenyen rizé 's rzi most is
függetlenségét. A' mennyiben közös ügyeik vannak elintézendk, szoros
utasítással ellátott, magától semmit nem tehet, gépszer követet küldenek a' ,,Tagsatzu7ig" nevet visel szövetséggyülésre, hol a' legkisebb 's
legertlenebb canton szavazata annyit nyom, mint a' legnagyobbé 'shatalmasbé Úrié 's Zugé annyit, mint Berné 's Züriché hol a' kevesebbségnek csak akkor kötelesséo^e maiját alárendelni, ha a' követek utasításainak
többsége történetesen összetalálkozik 's megegyez, a' mi igen ritka eset,
's ekkor csak ugy, ha arra kedvet érez. A' melly cantonnak a' többi canton
határozata nem tetszik, fegyvert fog szövetségtársai ellen, 's karddal
Basel-város
Basel-vidék
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szerez érvényt saját akaratának. Lesznek Sonderbundok és szabad csapatok. Ezért olly gazdag a' helvszövetség története bens viszálkodásban
's polgári háborúban, mint az egykori Görögországé. Vezet, tekintélyes
szövetségi kormány sohasem létezett 's most sem létezik. Látszik
hogy
,

szövetség nem emberi bölcseség, hanem a' történet 's a' viszonyok által
parancsolt kénytelenség müve. A' cantoni hatóságok csak ugy hajtják
végre a' szövetségi határozatokat saját földükön, ha és a' mint nekik tetszik. Zürich, Bern és Luzern cantonok kormányai vannak egymást felváltólag megbizva a' szövetség általános irodai ügyeivel 's a' külföld és annak
követei irányábani képviselettel, azért az illy megbízott canton neve
Vorort. Az emiitett foglalatosságon kivül a' Vorortnak éppen semmi elnye
vagy eljoga nincs , kivévén, ha valamire különösen felhatalmaztatik.
Hanem követe a' szövetséggyülésen elnököl. A' szövetségi zavar még
inkább növekedett azáltal, hogy nemcsak a' szövetség
részei hasonlók
egy széthulladozó vesszcsomóhoz
hanem még az egyes cantonok is
önmagokban némi szövetséges államokat képeznek (1. p. o. Graubündten),
hol egyes vidékek 's völgyek szerzdésileg biztosított különös szabadsásaját törvények- 's intézvényekkel bírnak.
gokkal, politikai jogokkal
Természet és történet kezet fogva mködtek, hogy Helvétország illyenné
fejldjék. A' népességnek nincs közös nemzeti törzse ; küllönböz népromokból van az összerakva, mellyeket az európai világ viharai a' havasok
's Jurák völgyeibe szorítottak. A' román 's latin, német, franczia és olasz
nyelv annyiféle szójárásban beszéltetnek, a' hány völgy nyílik a' bérezek
közt. Minden cantonnak, st egyazon canton minden vidékének, völgyének, minden városnak meg van saját, több százados története ; a' középkori anarchia napjai ólta részint si szabadsággal bírók, részint rabszolgaságban voltak számtalan berezeg, gróf, báró, püspöjí, apát alatt elszórva
's elforgácsolva. Ennyiféle ur, kormány forma, törvény, érdek 's intézvény
mellett csak kevés közösségben 's rokonságban lehettek egymással. 'S e'
közösséget segítettek megszaggatni a' járatlan szíklalánczok jegesek,
meredekségek, mellyek az országot keresztül kasul futják *s az éghajlat
egyenetlensége, melly az életmódban, szükségekben, szokások- 's jellemekben lényeges különbségeket okoz.
Mindazon, a' természet és sors
által elhozott különbségek 's vonalok, mellyek másutt csak nagy tereken
'e roppant távolságokban fordulnak el, itt alig 800 négyszeg mérföldnyi
szk helyen vannak összehalmozva. 'S a' bérezek természetét, a' bérczlakó
nép jellemét, szükségeit, multának emlékezetét kellene kiirtani annak, ki
itt a' társasélet foederatív alakját megszüntetni, 's a' törvényhozásban és
közigazgatásban szigorú egységet akarna elhozni. Ezen széttépett
állapoton nem sok dicsérni való van ugyan, azonban nem lehet tagadni,
hogy Helvétország ezen állapotnak sokat köszönt akkor, midn más országok szolgaságban sinlettek. Nem lehet tagadni hogy ezen szabadság,
miszerint minden polgár szabad ura a' maga földének 's kisded hazájában
kiskirálykint él és foly bé a' közügyekbe,
minden emberi ert 's erényt
felébreszt, 's az emberi méltóság büszke önérzetét hatalmasan emeli, 's
hogy illy szabadságban mind«^n egyes jobban gondoskodhatik szükségeirl
's háza jóllétérl, mint ezt a' legbölcsebb mínisteríum, a' legmélyebb nemzeti gazdálkodástan mvészi fogásaival, tenni képes volna. Innét a' helvek,
a'
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más népeknél ismeretlen vagy legalább kisebb mértékben epeszt honvágybetegsége innét van, hogy ha pénzkereset miatt éltük nagyobb részét
idegen országokban tölték is örömmel térnek vissza hazájukba, hogy
;

,

innét lelkesülésük 's halálmegDe a' szövetségi alakot jobban kellene
védelmi harczban.
szabályozni, mert az ugy, a' mint most van, képtelenség. Nem valamelly
rendezett egyesülés az mit az északamerikai szabad statusoké, hanem
duodécz-országocskák összehányt halmaza, közös érdek, kormány, alaptörvény nélkül. Mindegyik részecske kevély a' maga függetlenségére 's
önállására, semmit sem akar ebbl feláldozni azon magasb nyereségeért,
melly csak több er- 's eszköznek egy közhasznú czélra irányzott egyesülésébl származhatik. A' helv ember a' maga községében, a' maga kis
köztársaságában a' lehet legszabadabb ember, de azonkívül egész Helvországban magánosan álló idegen hazaszeretete szoros helyszeretetté
zsugorodik. Egyéb cantonok erényei 's hiányai, jó és rósz sorsa iránt
kevés érdekkel viseltetik a' nép. Ezért a' legkülönfélébb rend és civilisatio
tüneményeit találhatni fel a' helv-szövetségben. Itt virágzó jóllét, tudomány, mvészet amott, kevés órányi távolságra, szegénység, tudatlanság
's vad korra emlékeztet durvaság 's babona. Némelly államkák, kicsinységük és szegénységük mellett, nélkülözik a' legsürgetbb szükségü p. o.
fenyit 'sa't. intézeteket is, 's balesetek után, mikkel a' bérezés
oktató
A' sok
hazában gyakran sújtanak az elemek, alamizsnára szorulnak.
apró, lazán összefügg államok e' sajátságos gombolyaga természetesen
nem lehet képes nagyobbszerü mozgásokra. Vorort, befolyás nélkül a*
közakaratra 's csekély végrehajtó hatalommal szövetséggyülés, hol a'
követek nem érvényesíthetik saját jobb meggyzdésüket, hanem csak az
otthoni sgyülés va.gy kormány gylés gyakran a' közjóval ellenkez,
otromba, szkkebl 's elfogult utasításait, hol a' teendk felett vagy éppen
hol a'
nem, vagy csak évek múlva létesülhet némi félszeg egyesülés,
10 ezer lakossal biró kis cantonnak éppen olly szavazata van, mint a' 400
ezer lakosú Bernnek, hol a' törvények, a' legnagyobb vajúdások közt,
fáradságos alkudozás utján, születnek mindezek nem olly viszonyok,
mellyek közt valami nagyobbszerü jöhetne létre. A' szövetség maga olly
kevéssé köt, hogy p. o. a' Sarnerbundban az aristocraticus cantonok a'
democraticusok ellen külön egyesületet alkothattak, hogy a' polgáriA' szükség esetébeni kölcsönös
háború minden perczben készen van.
védelmen kivül ('s még e' kÖzös védelem is igen kétséges, ha tettre jne
a' dolog) nincs a' szövetségnek semmi közérdek czélja. 25 külön statusczél van kitzve a' kis Schweiczban
mellyeket egymással kibékiteni, a'
tapasztalás szerint, csaknem lehetetlen. Ennek kikerülhetlen következménye a' leglassúbb, mozdulatlanabb ügy folyam. A' közre nézve legjótékonyabb intézkedések gyakran mellékes érdekek, vagy befolyásos pártemberek szenvedélyei 's szellemi korlátoltsága által kivihetlenekké lesznek,
így p. o. mai napig kiviheti en volt, hogy a' cantonok vámügyének tömkelegébe, a' bels 's átviteli kereskedés javára, rend és egyszerség
hozassék, hogy a' huszonkétféle pénznem 's pénzérték helyébe egy pénz,
vagy legalább egyenl pénzláb fogadtassék el 'stb. Ide járul azon képtelenség, hogy mivel a' legkisebb canton szavazata éppen annyi sulylyal bir,

agg csontjaikat honi földbe temettessék
vetésük
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mint a' legnagyobb
's legnépesebbé, gyakran megtörténhetik, hogy a
12 kisebb canton többséget alkot a' nagy cantonok ellen, lehetlenné teszi
ezek józan vágyainak kielégítését, 's 500,000 ember képviseli elnyomják
1,500,000 ember akaratát. Ezen képtelenséget még sötétebbé teszi azon
körülmény, hogy épen a' kis respublikák többnyire egyszersmind szegényebbek 's mveletlenebbek, mellyek a' státusélethez szükséges eszközökkel sem birnak 's si babonáikban fülig vannak. Az pedig igen terméiparos, keresked, tudománynyal, mvészettel,
szetes, hogy egy népes
jólléttel ellátott államnak egészen más viszonyai 's szükségei vannak, mint
A' helv szöegy másik szegény, baromtenyésztö, idyllicus államnak.
vetség 100 ezer fbl álló jól fegyverzett, jó fegyelmü, vitéz szövetségi
sereget állithat külföldi megtámadói ellenébe
de ezen hadsereg semmit
sem tehet a' szövetség bels gyarlóságai ellen. St a' teljes központatlanság,
's ebbl következ zavar 's mozdulatlanság veszélyei fleg háború idején
tnnek ki, midn gyors és következetes eljárásra, 's a' tervek titokban
tartására van szkség. A' cantonok féltékenysége lehetlenné teszi a' dictaturát egy helyrl másra vándorló szövetséggyülésnek, vagy a' Vorortok
egyikének kellene az ügyeket vezetni, 's a' Vorort ellenség kezébe jutván,
,

—

,

;

minden szövetségi kormány megsznnék.
A' helv nép józanabb része ismeri e' gyarlóságokat,

's

óhajtja azok

de a' többség elfogultsága 's féltékenysége lehetlenné tette
ekkorig a' szövetségi gyökeresb reformot. Fleg Uri, Schvs^yz, Unterwalden, Appenzell 'stb.
cantonok papok által vezetett népe buzog minden
reform ellen. Félnek, hogy a' központositás bármi józan formája is sok
Egyes cantonok
pénzbe kerül, 's veszélylyel fenyegeti a' szabadságot.
1830-dik óta sokat reformáltak, 's alkotmányaikat kijavitották (1. egyes
cantonok), de a' szövetségre nézve mi sem történt. Ilelvország legújabb
története botrányos példáját mutatja azon vészes következéseknek, melylyek a' központi hatalom teljes hiányából okvetlenül erednek. A' pártok
tulságai, mellyek a' szárazföld egyéb államaiban részint a' nagy többség
józan esze, részint a' kormányok bölcs szigora által mérsékeltetnek, Helvországban nyiltan 's korlátlanul zik játékukat. A' viszonyok által arra
orvoslását

;

s

—

hogy kis téren lakjanak egymás mellett, folytonos küzdelemben
fokú elkeseredésre hevülnek melly gyakran szomorú polgárháború
lángjává fajul. Zürich, Wallis, Tessin, Aargau, Waadt, Genf (1. ezeket)
Luzern,
váltogatva mutattak példákat alkotmányellenes felforgatásra
elnyomására,
erszakos
általi
többség
kevesebbségnek
a'
Schvi^yz, Zúg a'
's még ott is, hol nyugalom látszik uralkodni, a' legközelebbi jövendre
sem számithatni biztosan. E' zavarokban nagy szerepet játszott a' vallásos
elem, melly legkevésbé hajlandó okos szóra hajtani.
Helvország legújabb történetének rajzát a' zürichi septemberi (1839.)
zendléssel kezdhetjük, mellynek szinte vallásos jelleme volt. A' canton
akkori kormányának azt hányták szemére, hogy megveti a' vallást, 's ezen
szoríttatva,
olly

,

;

Stí^auss tanárnak meghívása a' dogmatika tanszékére. A'
conservativ sajtó folytonos megtámadásokkal üldözte e' határozatot, s a
forrongás csakhamar messze terjedt. Testletek alakultak a' tiszta evangéliumi tudomány megrzésére, 's midn a' kormány erteljesen lépett fel,
némelly lapokat eltiltott 's egyeseket törvény elébe idéztetett, 1839. sept.

gyanút nevelte
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5-kén több mint 15 ezer paraszt nyomalt a' városba mellyben csekély
katonai er volt jelen. A' túler gyzött minden nagyobb vérontás nélkül.
,

gyzk

saját pártjuk tagjaival rakták meg a'
A' kormány leköszönt a
lecrfbb hivatalokat azonban erszakos rendszabályokra nem hagyták
magokat ragadtatni. Ezen jellemét megtartotta a' kormány egész 184o-ig;
's az ellenzékrl is dicsérettel kell említeni, hogy törvénytelen eszközökhez
nem nyúlt, 's az új választásoktól várt sikert, melly csakugyan radical
többséget mutatott. A' conservativek fejei, Mousson és Bluntschli leléptek.
A' zürichi lázadás, ugynevezett,,ZürichiPutsch" után egy évnegyeddel
következett a' tessini lázadás, mellyet szinte vallásos vita szült. Az ottani
kormány ultramontán irányú volt, mellyet a' nép gylölt, annyival inkább,
mert a' szomszéd monarchiái kormányok helyeselték azt. Egy elkel
luganoi polgár elfogatása kitörésre vezetetett. Lugano lázadt fel elször,
Chiasso, a' Maggia vÖlgy Bellenz 'stb. követék a' mozgalmat, mellynek
vezére, Luvini tábornok, 1839. dec. 7-kén bevonult Locarnoba, 's letette
a' kormányt. Az uj kormány bár sok nehézség közt, fentartotta magát.
1841-ben a' pappárti szökevények, sardiniai zsoldosokkal vegyítve, kísérletet tnek a' dolgok régi rendének visszaállítására, de elzettek, 's veze1840-ben mindinkább gyülekeztek
tjük, Nessi ügyvéd, kivégeztetett.
a' vészterhes fellegek, mellyek azolta több izben kitörtek. A' v^allisi
nyugtalanságok, graubündteni pórnép mozgalmak, mellyeket némelly
ünnepek eltörlése okozott, a' jurái kísérlet Francziaországhoz csatlakozásra,
mindezen
a' missiók munkássága Schwyzben,
a' luzerni készületek
különféle nyilatkozatoknak jezsuitái magva 's iránya volt, melly az elnyomott vallás felemelését vette képmutatólag ürügyül. Fleg Solothurn és
Aargau cantonok vetettek czélba. Mindkett az alkotmány revisiójával
foglalkozott,' mindkettben szabadelmü irány volt az uralkodó. A' tisztán
katholikus Solothurn, a' nevelés ügyét tárgyalván, a' magasb iskolákból
kizárta a' papokat. Ezen tettét hit iránti hidegségre 's a' protestáns
vallás kegyelésére magyarázta a' kath. párt, 's a' zárdák ultramontán
Aargau vegyeshitü canton, hol a' két
mozgalom tzhelyeivé lnek.
vallás számszerinti egyenlséggel bir. Volt nyolcz zárdája 116 baráttal,
Maga a'
's 95 apáczával, 7,248,000 schweiczi frank összes vagyonnal.
Muri-i zárda hol 29 barát lakott, 2,700,000 franknyi értékkel birt. E'
zárdák 's a' kormány közt régibb id óta versengés létezett, minthogy a'
kormány, a' zárdáknak tagadhatlanul rósz gazdálkodása miatt világi
kezelket nevezett ki, miben a' papok jogsérelmet 's vallás-elnyomást
akartak látni. Az elkeseredés annyira ment, hogy szentegyházaikat összeesküvés fészkeivé alacsonyították, fegyvert gyjtöttek, 's pénzkön zsoldosokat toborzottak. Kitörési idpontul az alkotmányrevisio feletti szavazást tzték ki,
15,000 polgár szavazott annak elfogadására, 11,000
elvetésére. Solothurn polgárainak többsége is elfogadta a' kijavított alkotmányt. A' törvényes téren megveretvén, a' vad erszak terére vitték
ügyöket. Solothurn könnyen elnyomta a' lázadást, Aargau több bajjal.
(L. Aargau). 1841-dik januárján a' zárdák harangjainak jelére fegyveres
csapatok tódultak el, kik a' tisztviselket börtönbe vetették 's a' fváros
ellen indultak. A' meglepett kormány Bernbe küldött segítségért, hol az
erteljes elnök, Ncuhaus, azonnal felállitá seregét, mellyjan. 10-kén, néhány
;

;
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a' felkelket. A' szerzetesek Luzernbe szaladtak.
A' nagytanács összeült. A' vizsgálatból teljesen kiderült, hogy a' barátok
ugy pénzzel, mint szóval, a' gyónószéken mint a' magánéletben mindent

puskalövéssel szétüzte

elkövettek

a'

lázadás élesztésére.

Keller,

maga

is

katholikus, tett indít-

formában, hogy az eltörlött intézetek
szerzeteseinek ill nyugpénz adassék, azok vagyona pedig kizárólag a'
katholikus cantonrész javára fordíttatván, a' községek közt felosztassék,
's jótékony és nevelintézetek alapítására 's fentartására fordittassék. Ezen
czélszerü indítvány a' nagytanács által mellyben katholikusok is ültek,
elfogadtatott, 's illy eljárás nem is volt példátlan, mert St. Gallen canton
1839-ben hasonlót tett Pfeffers zárdával, 's eljárása a' szövetséggyülés
által helyeseltetett. Aargau rendszabálya mégis pártoskodásnak, a' vallásst szövetségtörésnek kereszteltetett, melly a'
egyenlség sérelmének
küls hatalmakat is feljogosítja, hogy a' helv függetlenséget épen ne
tartsák. Az
cantonok ingerültsége minden mértéken túl ment. A' szószékekrl hirdetek hogy a' protestánsokkal társalkodni nem szabad,
rendkívüli imákat rendeltek a' veszélyben forgó egyházért 'sa't. Austria
elhatározottan tette meg óvását. Bombelles austriai követ egyik jegyzékében a' császár részére azon jog követeltetett, hogy ezen ügyben is határozhasson, minthogy Muri zárdát eldei alapították 's adományozták. A'
többi hatalmak képviseli is magokévá tevék ezen nyilatkozatot. Az
aargaui kormány ezen vádak ellenében kijelenté, hogy a' császárnak a*
helv szövetségben nincsenek felségi jogai, hogy azonban a' családi emlékek
tiszteletben fognak általa tartatni ; 's emlékiratot tett közre, mellyben a'
zárdák tettleges részvéte a' lázadásban világosan bebizonyíttatott. Aargau
váratlan segédtársat talált a' solothurni püspökben ki az ultramontán
törekvéseket nem csak nem gyámolitá, st kijelenté, hogy a' zárdák a'
vallás érdekében haszontalanok. A' szövetséggyülés april 2-kán ült össze.
cantonoké, melly a*
Két ellenkez indítvány került sznyegre az
zárdák helyreállítását kívánta, 's Aargaué, melly az eltörlés helyeslését
követelte. A' szövetséggyülés, ertlensége 's fonák helyzete öntudatában,
egyik indítványt sem merte elfogadni, 's csupán annyit tett, hogy Aargaut
felszólitá végzésének változtatására. A' következ szövetséggyülésen újra
felmelegittetett ezen vita. Az elhatározott, eldönt jellem indítványok ez
alkalommal is ke vesebbségben maradtak, 's a' gylés ismét felhivá Aargaut
a' békés kiegyenlítésre. Ezen felhívás folytán a' canton nagytanácsa 108
szóval 68 ellen beleegyezett, hogy három apáczazárda helyreállittassék
(július 19. 1841.), egyszersmind kinyilatkoztatván, hogy ez a' legvégs
engedmény, melylyel ha a' cantonok többsége meg nem elégszik, Aargau
ezen kedvezéstol is azonnal visszalép. Most ismét a' protestáns részrl
állott el azon ingerültség, melly elbb a' másik táborban uralkodott.
Aargauban 18 ezer polgár kérte a' nagytanácsot, hogy egy hajszálnyit
se engedjen
a' protestáns cantonokban sok ezer emberbl álló népgylések igen szigorú határozatokat hoztak. Illy elzmények után ült össze
oct. 25-ikén a' harmadik szövetséggyülés. Azonban a' követek utasitásai
ez alkalommal is olly különbözk voltak, hogy egyezés nem történhetett.
's a' tárgyalások azzal végzdtek, hogy a' végzés bizonytalan idie halasztatott (nov. 2-ikán).
Az 1842. 's 1843-iki évek készületekben folytak
ványt

a'

zárdák eltörlésére

,

olly

,

,
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küzdelemre, mellyek fleg Wallis cantonban voltak jelentékenyek.
különböz két '(elembl alsó és fels Wallis) álló cantonban igen
éles pártok fejldtek ki. 1838-ban kivitték a' szabadelmüek, hogy alkotmány ozó bizottmány neveztessék ki, melly az alkotmány tervét szabad
szellemben készité el. Ezen tervezetet azonban az alkotmányzó gylés
annyira nem vette figyelembe, hogy annak nyomtatott példányait fel se
bontotta. A' szövetséggyülés azt rendelte, hogy nj alkotmányzó gylés
üljön össze. Ez 1839. aug. 3-ikán végezte be munkáját. A' reform fleg
abban állott, hogy jobb népképviselet hozatott bé egyébiránt a' fels

le uj

Ezen

,

;

még

sajtószabadság elve sem
vétetett fel az alkotmányba. Mindez mit sem használt a' nemesség és
papság ellenmondásai nem szntek meg; a' canton elválásáról, Savoyához
csatlakozásról kezdtek beszélni, 's a' havasokon keresztül hadiszereket
szállítani be. A' szövetségi biztosok ellenséges indulattal fogadtattak.
Három párt alakult a' kormányé, mellynek éUn Barmán Móricz és József
Joj'is, Torrent 'stb. állottak, 's melly mérsékelt szabadelmü volt
másik a'
fiatal Schweicz (Jungschweiczer), vagy radikálok pártja. Abbét, Crettex
harmadik az ó schweiczi, vagy ultramontánpárt , Curten
'stb. alatt
Adrián, Kalbermatten Vilmos, Allét, Ganioz vezérekkel. Az ó conservativ
párt orgánja a' „Simplonzeitung'* a' radicáloké a' ,, havasok viszhangja"
volt. Ama párt a' papságban fleg St. Bernard és St. Maurice apátságokban lelte támaszát. A' szövetségi biztosok még a' cantonban voltak,
midn az ó-conservativek már fegyverre keltek, 's Sitten felé nyomultak
azonban 1840. april l-jén elszélesztettek. Ekkor azután elfogadták az
alkotmányt 's a' nagytanácsban a' szabadelmüek jutottak többségre. Az
ingerültség azonban nttön ntt, fleg a' népnevelési, 's a' papok adómentességét megszorító törvény következtében. A' két oldalról megtámadott
papság mindent elkövetett, hogy e' törvényjavaslatokat megbuktassa.
1842. óta jezsuiták jártak a' cantonban 's engedetlenség tanát hirdetek a'
népnek az istentelen kormány irányában. Az általuk tartott népgylések
végén megeskedtetett a' nép, hogy els felhívásra fegyvert ragad a' kormány ellen. A' kormány trte, a' mit nem gátolhatott. Annál ersebben
harczoltak a' radikálok az ultramontán törekvések ellen. A' hírlapok
vitáihoz tettleges erszakoskodás is járult mindkét részrl. A' papság
folyvást szította a' lángokat ; az egyházból kizárta a' reform fembereit,
majd azoknak rokonait 'ö csecsem gyermekeit is, végre pedig mindazokat,
kik a' radicál lapokat olvasni merik. A' megtámadott szabadelmüek
hasonló tulságokra mentek
magok keresztelték gyermekeiket , 's uj
egyházat akartak alapitni, mi által elleneiknek csak uj fegyvereket nyújwallisiek

nézetei

igen kiméltettek,

's

a'

;

:

;

;

;

tottak.
ai'

Elször az ó-conservativek ontottak

radicál

Codonnet-et. A' vizsgálatot

hagyni, mert minden pap vonakodott

— Az

e'

a'

vért,

megölvén Montheyben

gyilkosság iránt félbe kellett
világi biróság eltt tanuként

1843-iki uj választásokat nagy kicsapongások kisérték.
Mintegy 100 radicál, a' Simplon-hirlap mérges támadásai által ingerelve,
álöltönyben St. Mauriceba tört, elfoglalta a' nevezett lap nyomdáját, 's a'
Khone habjaiba szórta a' sajtókat. A' választások ultramontán szellemben
ütöttek ki. A' szabadelmség meghalt Wallisban. Barmán Móricz „La
Qontrerevolution en Valais au mois de Mai (1844.) czimü munkájában

fellépni.

I
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leirta

's

okadatolta azon cselszöveDyeket, mellyek

a'

pártok közti szakadást

mindinkább tágitották 's végre véres kitörésre vezettek. Az ó-conservativek formaszerinti, jól fegyelmezett véd 's támadó szövetséget alkottak,
mellynek czélja volt a' másik pártot kitörésre birni vagy legalább illy szándékkal vádolni 's alsó Wallisba berontani. Radicálok meggyilkolásai,
ó-conservativek javainak elpusztitása 'stb. felváltva következtek, 's a' sajtó
olajat öntött e' tzre az összes párt terhére róván fel azt, a' mi csak
egyesek bne volt. Ha a' „havasi viszhang'' nev lapnak hinni lehet,
valódi vérszövetség állott fenn a' papok közt, melly az ifju Schweicz
minden kitnbb tagjainak kiirtását tzte ki czélul. A' conservativ párt
azon hirt terjeszté el, hogy a' fiatal Schweicz tömegestl jön Sitten ellen
a' kormány szétverésére. E' liir hitre talált a' státustanácsban, 's rendkivli nagytanács hivatott össze, és haditanács állíttatott fel. Azonban a'
párt nagyon szeleskedett. A' nagytanács sehol sem fedezhette fel a' fegyveres radicálokat, st azt vette észre, hogy 1,500 fels wallisl önkéntes
áll fegyverben. Ezt látva a' radicálok, hogy készületlenül ne lépessenek
meg , szinte fegyverkezni kezdtek. A' tettleges összecsapás azonban
Barmán és Torrent tanácstagok közbenjárása által meggátoltatott, 's
mindkét fél letette a' fegyvert. A' közvélemény annyira roszalta ezen
eseménynél az ó-conservativeket, hogy a' pártoskodó Cocatrix bárónak
ki kellett lépni a' kormánytanácsból, kinek helyébe azután Torrent lépett.
Sok beszéd volt a' kibékülésrl, 's annak létrehozásában fleg Barmán
mködött. Azonban egyik párt sem kedvelte t. A' radicálok gyengeséggel
vádolták, 's folytatták önvédelmi rendszerket ; az ó-schweicziak pedig
a' legjobb törvényjavaslatokat is, mik Barmantól eredtek, izgatásra használták. 1843—44. tele pártkészletekre fordíttatott, mellyek utóbb egész
nyíltsággal zettek. Lyonból a' kath. propaganda tetemes pénzösszegeket
küldött, Sz. Maurice zárda százezer schweiczi frankot adott kölcsön, 's
Sawoyában fegyvert és lport vásárolt. Sidersben 's egyebütt katonai

kormányok 's önkéntes csapatok keletkeztek. A' kormánytanács, saját
keblében lev pártos és összeesküv tagjai miatt tétlenségre kárhoztatva,
hidegen nézte a' törvénytelen mozgalmakat, 's még akkor sem szólott
bele, midn a' kormány védelmére felállított szabadcsapat erszakosan
feloszlattatott. Ezen jelektl megriadva, a' mérsékelt szabadelmek jónak
látták a' radikálokkal egyesülni. 1844. april 9-ikén 33 község küldöttei
jöttek össze Martinachban, 's elhatározták, hogy a' népjogok minden
sérelmét erhatalommal is visszautasítják
's erre a' catastropha gyors
léptekkel közelitett. Május els napján Verossazban az öreg siket Morisodra reá lttek, minthogy három fia a' fiatal Schweicz tagja volt. A'
radicál párt e' miatt felbszülvén, ldözni kezdett az ellenpártiak házaira,
's a' nagytanács egy conservativ tagja megbotoztatott 's börtönbe vettetett. A' vizsgáló biró szabadon bocsátá ezen tisztviselt, 's most a' nép
dühe ennek háza ellen fordult. A' kormány is kezdett most már életjeleket
adni, de késn. Május 17-ikén a' fels wallisiak, Kalbermatten, Curten
Adrián 's Lüder vezetése alatt, fegyverre keltek, mégpedig, mint Barmán
Móricz közléseibl napfényre jött, a' nagytanács tagjainak tudtával 's
egyezésével, 's még azon éjjel Sitten felé indultak. Az alsó wallisiak,
mintegy 800-an, szinte fegyvert fogtak, 's már csak egy óranegyednyire
;
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voltak Sittentöl, azonban vezéreik elhagy ák magokat ámittatni, 's Sitten
a' conservativek kezébe jutott. A' szabadelmü párt helyzete csüggeszt
volt. Magok csak 1,500 fnyi sereggel birván, 5,800 fnyi sereget láttak
szemközt, 's minden oldalról be voltak zárva. Május 20-ikán kezddött a'
csatázás. A' radicálok Martinachig sértetlenül vonultak vissza de Martinach és St. Móricz közt fekszik a' trienti szoros, mellynek elfoglalásáról
az alsó wallisiak semmit sem tudtak. 21 -kén reggel trbe jutottak
a'
trienti hid el volt szedve, az ellenség, jól fedezett helyzetbl, falak és
sziklák mögül ltt a' radicálokra, kik nyilt utón mentek, 's teljesen szétszórattak. A' kisebb rész áttört, a' többség elhullott vagy megadta magát.
Barmán József, kis csapatával, Sawoyába menekült. Barmán Móricz és
Jóris pedig Waadtba. Május 22-kén teljes volt a' conservativek gyzelme,
mellyet egész kíméletlenséggel használtak fel. Alsó Wallis, a' halottak és
szökevények vesztesége által nagyon elertlenedve, egészen lefegyvereztetett, az ágyuk Leukba vitettek. A' rendrség újra alakíttatott
az
ó-schweicziak egylete tovább is folytattatott, a' nagytanácsban csak két
szabadelmü tag maradt írmagul, a' községi választások, ultramontán
szellemben, újíttattak meg a' szabadsajtó elnyomatott
a' püspöknek
szabadság adatott, hogy minden nem tetsz tanitót's iskolakönyvet kizárhasson hivatalosan kijelentetett, hogy Wallis nem tr egyéb hitvallást
mint a' rómait. Azon nemtelenség 's kegyetlenség, melly az ultramontán
párt eljárását bélyegzé 's még a' trienti halottak élettelen testei ellen is
dühöngött, az egész szabadelmü 's protestáns Schweiczban határtalan
elkeseredést szült. A'
örömujongásai csakhamar elárulták, hogy
a' sarni szövetség, az ultramontán cantonok egyesülete
nagyban volt
munkás ezen kitörésnél, hogy Meyer Bernát, luzerni jegyz, ki mint szövetségi biztos küldetett Wallisba, szóval és tettel segéllte az összeesküvést, 's több felszólítást szerkesztett hogy a' felkelés évek óta elkészíttetett.
Rendkívüli szövetséggyülés hirdettetett a' wallisi események
feletti tanácskozásra, melly azonban sikerre nem vezetett. A' többség azon
kérdésre váljon szükséges vagy helyes-e Wallisban a' fenforgó körülmények közt a' szövetség közbenjárása ?
tagadólag felelt.
Ezen végzés után Öt nappal tartatott a' baseli lövészünnep, mellyre a'
schweíczi íQuság olly nagy számmal szokott összejni, hogy e' miatt nemhivatalos szövetséggyülésnek is szokott neveztetni. Az 1844-iki ünnep
annál fontosabb volt , mert a' st. jacobi hsi csata emlékünnepe is volt
egyszersmind. Itt származott a' szabadcsapatok eszméje, 's a' jezsuiták
gylölt nevének a' néptömegek felizgatására használása. A' szövetség;

;

,

;

;

;

gyzk

,

,

—

:

—

gylésen Aargau már elbb megpendítette a' jezsuita-kérdést. Keller indítványára az aargaui kormány körlevelet is intézett a' szövetségi cantonokhoz, mellyben ezeknek segédhatását hivá fel a' jezsuiták kizésére. Ezen
körlevél mindenütt

eszköz

lett.

a'

legélénkebb vitákat idézte el,

Népgylések vették

át az

ügy

hirdettetett az utczákon. A' jezsuita-pártiak

véleményt, hol

's

vezetését,
is

általános izgatási
's

polgári háború
az ellen-

kesern üldözték

k voltak hatalmasabbak, 's,,Sonderbund"-jokat ollyképpen

hogy államot képezzen az államban. Midn a' jezsuita-kérdésingerültség legmagasb fokon állott, ugyanakkor hívta meg Luzern a'

alakították,
belí

jezsuitákat,

a*

mit tennie jogos lehetett ugyan, de

nem

volt eszélyes,

nem
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a' szövetségtársak irányában. Státusszövetségben, melly
egyetértésen alapszik, min Helvetia, minden egyes tagnak erkölcsi
kötelessége, mindent elkerülni, a' mi ezen egyetértést rongálja de éppen
abban áll a' mostani helv zavarok jelleme, hogy minden párt kíméletlenül
zi saját elvét a' legvégs tulságig, 's az ellen véleményüekkeli összeütköLuzern radicáljai törvénytelen eszközhez
zést nem kerüli, st keresi.
nyúltak, 's 1844. dec. 7-ikén lázadást indítottak, meliynek roszul sikerülése igen tönkre tette a' pártot. A' kormány arra használta gyzelmét,
mint Wallisban, hogy ellenségeit sok idre egészen ártalmatlanokká tegye.
Mintegy 2,000 lucerni szökevény futott a' szomszéd cantonokba, hol nyomorúságuk szemlélése nem keveset tett az ultramontán párt elleni gylölség növelésére, 's a' Luzern ellen indítványozott szabadcsapat szaporítására.
A' szabadelmü kormányok nyugodtan nézték az önvédelmi készületeket.

volt kíméletes

;

—

viselé magát. Ha a' gyzöttek iránt engedékenységet mutat, közbocsánatot ad, 's az ezer meg ezer menekült család
nagy és elhatározott lépést tesz Helvetia
apát visszaadja családának
kibékítésére. De Luzern ellenkezt cselekedett. Fukarkodott a' váltsági
összegekkel, trte a' foglyokkali gyalázatos bánást, mindent börtönbe
dugott, a' mit csak karja elért, 's törvénytelenül dúlt a' menekültek
vagyonában. A' luzerni események els visszahatása Zürichben mutatkozott. A' conservatív kormánypárt gyanúba vétetett, hogy az s-cantonokkal
szövetkezett, 's maga ellen is felizgatta az ezek elleni gylölséget. Az uj
választás megbuktatta a' kormányt, 's a' conservativek fejei, Monsson és
Bluntschli, kénytelenek voltak lelépni. Helyükbe a' mérsékelt radicál párt
tagjai jöttek. — Másik conservatív kormány Waadtban bukott meg, mivel
a' jezsuiták kikergetését sürget kérelmeket figyelembe nem vette. 1845.
febr. 14-ikén nagy néptömeg vonult Lausanneba, 's mivel vele a' katonaság is egyesült, a' kormánytanács kénytelen volt lelépni (1. Waadt). Ezen
mozgalom magva communisticus irányúnak látszik lenni. Általában egész
franczia Schweícz f tzhelye a' communisticus mozgalmaknak.
Az 1845-ki szövetséggyülés azon kérdéssel is veszdött vájjon a*
waadti forradalmi kormány követségét el kelljen-e fogadni? és ez igennel
döntetett el, továbbá elfordult a' szabadcsapatok 's a' jezsuiták kérdése.
A' különféle utasítások 's inditványokból egyik sem nyerhetett többséget.
A' nagy szabadcsapat-járás (Freischaaren-zug) után, azonban melly közbejött (1. helv szabadcsapatok), némelly pontokra nézve csakugyan létesült
egyezés. Luzernnek általános aranestia ajánltatott, a' Vorort (szövetséggylés idején kívül a' szövetségi ügyek kormányával megbízott canton)
terjedelmes felhatalmazással ruháztatott fel, hogy a' szabadcsapatok
ellenében
ha ezek ujolag alakulnának, erteljesen mködhessék egyes
cantonok megígérték, hogy fegyveres tömegek felkelése ellen törvényeket
Az ezen
hozandnak. A' jezsuitakérdés mindvégig elintézetlen maradt.
évi többi szövetséggyülések sem érhettek több eredményre. IOV2 szavazat
(Bern, Solothurn, SchaíFhausen, Aargau, Tessín, Waadt, Thurgau, Graubündten, Appenzell-Ausserrhoden, Basel vidék, Glarus és Zürich) a*
jezsuita-kérdést szövetségi kérdéssé akarta tenni, 's a' jezsuiták befogadása

Luzern pedig nemtelenül

,

:

,

;

—

ellen szövetségi tilalmat eszközölni

mellett

azonban csak

8^/2

;

a'

már bennlev

szavazat volt.

Az

jezsuiták kitiltása
aargaui zárdakérdés is újra
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muri és wettingeni apátok folyamodására — kiegyezés újra
— A' pártok elkeseredettsége már ezen diplomatiai
természet testületben is élénken mutatkozott annyival zordabb alakot
vett az fel az egyletekben 's 'a' sajtóban. A' meghasonlásnak ezen vad
jellemét semmi sem bizonyitja ersebben, mint azon jelenet, hogy midn
Pestalozzi emlékezetének egy gazdasági szegény tanoda általi felelevenitése 's megtisztelése szóba hozatott 's aláírások gyjtettek Freiburg,
Unterwalden 'stb. caiitonokban e' gyjtés eltiltatott. Az ,,í7röoíe" cath.
lap egyenesen kimondta, hogy Pestalozzi emlékét inkább meg kellene
égetni a' stanzi bitófa alatt. A' luzerni egyházi lap, Pestalozzié ellenében,
Leu atya emlékét hozta inditványba.
Leu megöletése (1. ezt) az ultramontánpárt által gonoszul zsákmányoltatott ki a' radicálok csak „az
órgyilkolás pártjának" neveztettek lapjaikban.
Illy nagy dolgok során
igen nevetségesnek mutatkozott a' baseli ,, sapka forradalom" (Kappirev)oluiion) mellyben a' kormányt arra kényszeriték a' tüzérek, hogy bizonyosnemü sapkát kapjanak egyenruhájokhoz. A' kappi-forradalom komoly
oldala csak abban áll
hogy a' fegyveres er egy része a' kormányhatalommal büntetlenül daczolhatott,'s kivánságát törvénytelen utón vivta ki.
1846. kezdetén a' helvszövetség legfontosb cantona, Bern, lett jelentékeny mozgalmak szinhelye. Ott régibb id óta Neuhaus kormányelnök
uralkodott, és pedig nagy tehetségei 's erélye által olly korlátlanul, a'
mennyire csak az respublikákban lehetséges. A' kormánytanácsban mindenható levén maga után vonta a' nagytanácsot is, melly részint függ
hivatalnokokkal, részint értelmi semmikkel volt megrakva, iYew/iflM5 radicál
értelmnek tartatott, mert a' szövetséggyüléseken's az általános schwelczi
ügyekben illy szellemben szavazott de a' cantoni dolgokban conservativ
volt, mert ers kormányt akart. Ezen ellentét sokáig észrevétlenül maradt,
vagy hallgatva türetett, mig a' jezsuitakérdés a' pártokat élesebb súrlódásba nem hozta. A' szabadcsapatok törésre hozták a' lappangó elégületlenséget. Ochsenbein berni tiszt, állott e' merész vállalat élén 's berni
polgárok és tisztviselk nagy számmal vettek benne részt. A' kormány
felmerült

nem

;

a'

;

sikerülhetett.

;

:

—

—

;

,

,

;

nem helyeselheti a' szabadcsapatok felfegyverzését, 'sietette a' hadjáratban
részt vett hivatalnokokat ; de ezáltal magára is haragította az ellenzéket,
melly a' ,, népegyletben" nyert középpontot, 's a' cantonban sok rokonszenvre talált. Ezen egylet czélja nem kevesb volt, mint az alkotmány
teljes átalakítása, átmenetel a' képviseleti democratiából azon tiszta democratiára, hol a' nép, vétója által, közvetlenül részesül a' törvényhozásban
a' census eltörlése, esküttszék, 's az összes közélet minden ágaiban gyökeres reform. A' kormány, a' helyett, hogy a' reform zászlaját saját kezeibe
ragadta volna, feloszlatással fenyegette a' „népegyletet" mint törvénytelen és lázongó czimboraságot. Ez méginkább hajlóvá tette a' népet,
hogy szavazatát csupa radicáloknak adja. Midn 1846-ban közelgetett az
alkotmány átvizsgálásának törvényes ideje, a' nép azt kívánta, hogy ezen
revisio nem a' nagytanácsra bizassék, mint az alkotmány kivánta, hanem
a' nép közvetlen akaratától tétessék függvé. Ezerektl látogatott népgylések tartattak, hol a' legbuzgóbb radicálok
Ochsenbein, Kókler,
Herzog, SuTy, Stümpfíi 'stb. vezérkedtek. A' nagytanács és a' kormány,
hol Neuhaus, Tavel, Wj/st, Tiellier képezek a' conservativ elemet, kénytelen
;

:
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hogy a' nagytanács eszközölje ugyan a' revide ezen határozat a' népgylések elébe terjesztessék helybenhagyás
végett. A' szavazás eredménye az volt, mit a' radicálok óhajtottak a'
szavazó polgárok kétharmada külön, a' nép által egyenesen e' czélra
választott alkotmányozó tanácsra bizta az alkotmány átvizsgálását. Az
alkotmány feletti elleges tanácskozásra megbízott választmány határozott
radicál szellemben választatott meg, 's illy szellem volt az alkotmányjavaslat is, melly az alkotmányozó tanács elébe terjesztetett. Itt is gyökeres-haladó lévén a' többség, a' népegylet által felállított nézetek többnyire diadalmaskodtak. A' nép elébe tett uj alkotmány elfogadása roppant
többséggel ment végbe 34 ezer polgár szavazatával 12 ezer ellen. A' régi
alkotmánynyal együtt megbukott a' kormány is, 's a' radicálok foglalták
el a' kormányszéket.
Ez idközben ismét tartatott egy sikeretlen, csak
kölcsönös elkeseredésre vezet szövctséggyülés, hol ismét elfordultak
volt engedni. Elvégeztetett,
siót,

;

;

—

régi ismersek az aargaui zárdák, a' jezsuiták, a' Sonderbund 'stb.
ismét hiányzott a' többségre szükséges 12 szavazat egyesülése. Itt a'
személyeskedés egész a' kihívásokig ment; Abyberg, Schwyz canton követe,
kijelenté, hogy Ochsenhein, mint felségsért mellett nem ülhet ; ez pedig
csak azért is oda sietett, 's elfoglalta illet székét. Illy szomorú versenygések
közt folyt 's oszlott el a' szövetséggyülés.
A' helv cantonok közt legkisebb, de miveltségénél 's helyzeténél fogva
a' fontosabbak egyike
Ge7if. Itt 1842-ig mérsékelt conservativ szellemben
a'

,

's

:

mködött

kormány. Azonban a' radicálok, bár kevesebbségben nagy
jelentségre jutottak. Vezérük volt James Fazy, angol eredet, ki elbb
Parisban journalista volt, 's Genfben a' y,Rer)ue genovoise^^-t alapitotta.
Ezen lap orgánja lett az óhajtásoknak, miket a' nép egy része az alkotmány gyökeres változtatása iránt táplált. Kivan ataival visszautasittatvár,
1841. novemberén fegyverre kelt a' jjárt. A' katonaság nem akart a' népre
lni, 's a' kormány kénytelen volt engedni, 's a' nép igényeit alkotmányozó
tanács összehívása által teljesiteni. Az uj alkotmány minden jót magában
foglalt, a' szabadság és democratia legtisztább elveit. 1843-ban mégis uj
lázadás ütött ki, mert a' kormány az uj alkotmány mellett sem sznt meg
a'

,

conservativ szellemben járni el. St. Gervais külváros, a' munkások fészke,
fegyverre kapott, 's véres csatára került volna a' dolog, ha a' kormány,
bölcs mérsékletéhez hiven, általános amnestiát nem ad. A' jezsuitakérdéa
nem hagyta elaludni a' forrongást Genf, közvetít helyzete által, mellyet
a' szövetséggyülésen elfoglalt, egyik oka volt, hogy a' jezsuiták 's a' Sonderbund ellen többség nem alakulhatott. Ez és külföldi befolyás gyanúja
népszertlenné tette a' kormányt. A' vihar 1846. october
8-ikán tört
ki St. Gervais külvárosban Fazy-Pasteur, James Fazy, RilUer-Constant
radicálok vezetése alatt. A' kormány oct. 7-kén ostrom alá ve^te a' külvárost ez vitézül védte magát. Most a' kormány bombákat akart használni
de ennek a' kormánypárti városrész is ellene szegült. így, saját
pártjától is elhagyatva, kénytelen volt a' conservativ kormány lelépni 's
helyét a' radicáloknak engedni, mi által, Genf is a' radicál szavazatokhoz
járulván, a' szövetséggyülésen IV/^ szavazat ln a' jezsuiták és Sonder
bund ellen, holott addig csak 10 egész 's két fél szavazat volt.
Az 1847-ki szövetséggyülésen, melly jul. 3-kán nyilt meg, a' két ellenpárt
;

3—

;

;

,
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élesebben lépett fel, mint valaha, 's egyetért határozat alig-alig hozatott.
a'^ helvszövetség keblében annyi lázadás ; annyi önkényes hadjárat
jött napi-rendre, hogy a' kormányok alig egyebekké lettek, mint a' nagy
tömeg határozatainak engedelmes végrehajtó szolgáivá, ennek oka részint
azon kénytelenségben is fekszik, hogy a' nép formaszerint kényszerülve
látta magát, törvénytelen kezdeményezéshez nyúlni, miután a' hatóságok,
nevezetesen pedig a' legfbb szövetségi hatóság, a' „Tagsatzung" semmit
sem végezték. Ezen szemrehányás méltán érte a' s(íhweiczi szövetséggyléseket egész 1830. óta p. o. az aargaui kolostorkérdésben, hol a'
szövetséggyülés erteljes közbeszólása maga a' szövetségi alaptörvény
által parancsoltatott , számos gylésen át semmi eldönt határozat sem
hozatott. A' szövetséggyülés a' szaggatottságnak ugyanazon képét mutatá,

Hogy

;

mint Helvország maga

; a' mi egyébiránt
igen természetes volt az utasirendszere mellett, mellyek által a' követek kényszeritve
voltak szülföldük uralkodó napi véleményét makacsul képviselni 's védeni.
Az 1847-iki gylésen radicál többségre volt kilátás.
genfi (st. gervaisi) lázadás megdöntötte a' conservativeket, Basel városa a' politikai
reform terére lépett, St. Gallenben gyzött a' radicál irány, Graubündtenben szinte. És valóban, ha Helvország szabadelmü többségének csak a'
szemközt álló Sonderbunddcil a' 7 conservativ-vakbuzgó cantonnal lett
volna dolga, semmi kétség sincs, hogy az eldönt határozatok ezúttal létre
jnek de félt a' külföldtl 's ennek avatkozásától az általa biztosított
régi helv alkotmány védehnére. És erre volt is alapos oka. Mert p. o. Guizot
franczia ministernek a' gylés megnyitása eltt kevéssel az elnökhez
intézett jegyzékében nyiltan ki volt mondva
hogy Francziaország a'
conservativ kevesebbségnek a'" szabadelmü többség általi úgynevezett
elnyomását trni nem fogja és hallatott, hogy e' czélra Austria és Sardinia is egyesült Lajos Fülöp kormányával. Ez aggodalom nem maradt
befolyás nélkül az utasításokra.
1847-iki szövetséggyülésen a' visz-

tá^k mostoha
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szalépett

Neuhaus helyett Bern

uj radicál követe Ochsenbein elnökölt.
tagjai voltak radicál részrl Nci
ff st. galleni, 's Druey waadti, conservativ részrl pedig MeyerB. luzerni, Fournier freihnrgi, Courten wslIWsi

Kitn

—

követek.
Ochsenbein, megnyitó beszédében erteljesen emelte ki hazája
betegségét , politikai szerkezete nagy hiányát, a' közigazgatás nagyobb
központosításának mulhatlan szükségét.
tárgyai voltak a' heves éa
ingerült tanácskozásoknak a' Sonderbund, a' jezsuita-kérdés 's némelly
cantonok uj alkotmányainak szövetségi biztosítás 's védelem alá fogadása.
A' Sonderbund ellen Furrer zürichi követ tett indítványt Meyer B.
luzerni ultramontán követ heves szónoklattal vedé azt. Végre jul. 20-kán
l^Va szóval a' berni indítvány fogadtatott el, hogy t. i. a' Sonderbund,
mint szövetségellenes
feloszlattassék 's a' cantonok ezen gylési határozat fentartásaért felelsökké tétessenek.
Ezen határozat azonban
nem gátolta, hogy a' Sonderbund hadikészleteket ne tegyen, mit Bern,
mint Vorort és ismét Tessin canton hivatalosan felfedezett 's bejelentett.
Az utóbbi az Olaszországból a' Sonderbund számára érkez fegyverküldeményeket le is tartóztatá. E' felett még ingerültebb viták támadtak. A'
dolog megvizsgálására kiküldött szövctséggyülési bizottmány, azt véleményezé, hogy miután a' Sonderbundot alkotó 7 canton a' szövetséggyü-

F

,

:

—

;

,

,

—

Helvét szövetség.

257

lési határozatoknak nem engedelmeskedik, st a' jul. 20-ki határozat ellen
óvást tett, 's a' néphez izgató felszólitásokat intéz, és igy a' hazai békét
veszélyezteti
ezen 7 canton komolyan intessék minden illyes rendszabályok, 's fleg a' rendkivüli fegy verzési készületek megszüntetésére Tessin
utasittassék, hogy a' lefoglalt hadiszereket tartsa tovább is lefoglalva, 's a'
többi cantonoknak is hagyassék meg, hogy az illyen küldeményeket mindenütt lefoglalják, 's a' Vorortot értesítsék. Luzern élesen támadta meg
e' javaslatot, "s hazugoknak mondta Bern és Tessin feljelentéseit, védte
egyes cantonok fegyverzési jogát, 's a' protestáns, radicál cantonok megtámadásai által szükségessé tett önvédelemnek keresztelte a' hadikészületeket. A' radicál fél nem maradt adós. 12^2 szavazatnyi többség (Zürich,
Solothurn, Schahausen, St. Gallen, Aargau, Tessin, Genf, Waadt,
Thurgau, Graubündten, Glarus, Bern, Basel-vidék, Appenzell-Ausserrhoden) elfogadá a' bizottmánji javaslatot. Elhatároztatott továbbá, hogy
azon sonderbundi tisztek, kik a' szövetségi hadseregnél is hivataloskodtak,
a' sorozatból kitörültessenek, ha csak elismer nyilatkozatot nem adnak,
hogy a' Sonderbundbeli cantonokhozi helyzetük, szövetségiránti kötelességeiket nem korlátolja.
A' jezsuitakérdés Zürich canton által hozatott
sznyegre, inditványoztatván, hogy a' jezsuitakérdés szövetségi ügygyé
nyilatkoztattassék Luzern, Schwyz, Freiburg és Wallis cantonok felszólittassanak, hogy a' jezsuitákat eltávoztassák, 's azoknak felvétele ezentúl
minden cantonnak eltiltassék. A' Sonderbund cantonai szokott védokaikkal
harczoltak ez indítvány ellen, 's a' cantonok önálló souverainitásra hivatkoztak a' radicál fél pedig szemrehányásokkal tetézte a' rendet, annak
nevelési rendszerét 's avatkozását a' viláoji dolgokba. A' szavazásnál ismét
12y2 canton volt a' jezsuiták kizésére. Az aargaui kolostorkérdes ismét
arra használtatott fel, hogy az ultramontán cantonok védelmi helyzetükbl
támadásra menjenek át. Az aargaui kÖvet bebizonyitá, hogy a' lázadó
zárdákkal egyebet tenni nem lehetett, mint ket megszüntetni jövedelmeik pedig a' szerzetesek ellátására 's a' canton cath. népességének szellemi 's vallásos szükségeire fordíttattak.
1847. augusztus folytán a'
szövetségi szerzdés revisiója fordult el. Ennek szükségét minden canton
elisraeré, valamint azt is, hogy az uj szerzdés csak a' cantonok souverainitásának alapján épülhet fel, 's hogy teljes, központosított egység Helvétiában lehetetlen. Más részrl azonban szembeszök fonákság, hogy a'
szövetség a' cantonok souverainitásában csaknem egészen megsemmisül,
noha éppen ezen souverainitás a' szövetség nélkül fen nem állhat. Itt
ismét azon aggodalom fordult el, mellyet Gnizot emiitett jegyzéke megersített, hogy azon hatalmak, mellyeknek befolyása alatt köttetett az
1815-iki szövetség, a' revisiót gátolni fogják, és Helvetia belviszonyaiba
avatkoznak. Az ó-conservativ cantonok tehát azt vitatták, hogy a' revisiónak nincs most ideje. Végre 13 szavazat, a' szokott szabadelmü többséghez
járulván még Basel városa is küldöttséget bizott meg, melly az uj szövetségi szerzdés javaslatát kidolgozza.
Némelly cantonok uj alkotmányai egyértelmüleg a' szövetség védelme 's biztosítása alá fogadtattak,
mint Glarusé, Berné Aargau, Waadt és Genf uj alkotmányait a' Sonderbund cantonai nem akarták elfogadni, de a' többség elfogadá.
Nevezetes
vitákat szült még a' honosítási kérdés, melly végre Neuchatel indítványa
17
Vj. h, hm. Tár. IV. köt,
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14 canton többsége által, ugy oldatott meg, hogy a' hontalanok
ügye általános szövetségi ügyül nyilváníttatván, minden canton kötelezszerint,

hontalanok befogadására, kik ekkorig cantonról cantonra hurczolnem találtak. Továbbá megujittatott Tessin
és Waadt által azon indítvány is, hogy helv polgároknak ne legyen szabad
külföldön hadiszolgálatot vállalni. Drwe?/ követ megjegyzé, hogy a' franczia
haditörténet ezer meg ezer vitézségi példát mutat, de a' vitéz helvek neve
sehol sem fordul el, kivévén az 1792-iki aug. 10-ikét 's 1830-dik július
30-ikát, az absolutismus
szolgálatában. Szabad népnek nem nagy
dicsség, fiait pénzért adni el, 's azok vérét idegen czélokért ontani. Ezért
Bern alkotmánya el is tiltotta jövendre ezen aljas szegdéseket, mik
Helvetiát annyi derék fiától fosztják meg.
Azonban ezen indítvány a'
kegyes kivánatok közé soroztatott, mert a' cantonoknak, mint mondaték,
joga van capitulatiókat tenni, tetszés szerint szerzdni, 's ebben ket a'
szövetség nem gátolhatja. Némelly conservativ követek még azt is emlegették, hogy ezen szegdések Helvetiának sok dicsséget termettek, 's a'
helv családok a' külföldi szolgálatból sok hasznot 's kitüntetést szereztek.
Szavazásra kerülvén a' kérdés, csak 2 Yg canton szavazott az indítvány
mellett. Es pedig e' külföldi zsoldos szolgálatot egész Európa régóta ugy
bélyegzé meg, mint a' helvszövetség becsületére nézve sérelmes, aljas
méltatlanságot.
Kitetszik ezen tárgyalásokból hogy a' helvszövetség
nagy betegségben szenved, melly ha ügyesen 's ideje korán nem orvosoltatik, halálát okozhatja. A' kevesebbség, az egyes cantonok önálló felségére támaszkodva, nem rendeli magát a' többség kivánsága alá minden
egyes canton, bármilly kicsiny 's ertlen, tetszése szerint ellenszegül a'
többség parancsainak, 's azt követeli, hogy joga, vagy is az, a' mit makacsul, bár sokszor helytelenül, jogának hisz, sértetlenül tartassék, tiszteltessék. De ki fog tehát kétes szövetségi kérdésekben határozni? a' külföld ?
ettl minden jó helv polgár irtózik. Be kell tehát látnia, ha szenvedélytelenül tekinti a' közjót, hogy democratiákban a' kevesebbség okvetlenül
alá kell, hogy rendelje magát a* többségnek. Ha minden kérdésnél külön
szövetségek alakulhatnak mellyek egymással ellenségesen 's fenyegetve
állanak szemközt, a' nélkül, hogy a' cantonok többségének joga volna ezen
viszálkodások felett határozni
's engedelmességet parancsolni
ugy a'
szövetségnek lehetetlen soká élni. Ha továbbá a' követek olly szoros
utasitásokkal köttetnek, mellyek a' józan közelítést egészen kizárják, 's a'
követet beszél géppé aljasitják ugy lehetetlen, hogy a' szövetséggyülések
valaha józan és kielégít határozatokban egyesülhessenek, 's a' szakadás
torka mindinkább tágul, melly utóbb a' szövetséget, egyes cantonok önálló
tetett a'

tattak, és sehol nyughelyet
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felségével együtt, elnyeli,

A' dolgok

's a'

külföld járma alá taszítja.

elkeseredett állásában kíkerülhetlen lett a' polgári háború.
megtagadta az engedelmességet, 's fellázadt a' szövetségi

illy

A' Sondcrbund
többség ellen. A' szavazatok, miután St. Gallen és Graubündten is a'
Tagsatzung elnapolása közben uj utasitásokkal láttattak el, elhatározott
többségre vergdtek a' Sonderbund és jezsuiták ellen. Oct. l8-ikán 1847.
elhatároztatott, hogy a' Sonderbund hét cantonainak mindegyikébe biztosok küldessenek, 's e' cantonok népéhez felliivások intéztessenek. A'
biztosok elmentek
de mindenütt csúfosan fogadtattak, 's a' Sonderbund
,
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cantonaiban a' proclamátiók kihirdetése is eltiltatott. Most a' szÖvetséggyülés nem tehetett egyebet, mint határozatainak fegyverrel szerezni
tiszteletet. 50 ezer emberbl álló hadsereget állitott fel, 's genfi Dufour
Henriket tette fparancsnokká. Nem sokára még másik 50 ezer emberis
fegyvert fogott, ugy hogy a' szövetségi hadsereg jól felkészült 100 ezer
emberbl állott noha Neuenburg canton nem akarta a' maga illetségét
kiállitani. A' Sonderbund 36 ezer embernyi sereget állitott fel, 's ezenkivül
47 ezer fre
felkel népre támaszkodott. Soha Helvország illy hadiert ki nem fejtett. October végén a' 7 Sonderbund-canton követei elhagyák a' szövetséggyulést, 's a' gylés nov. 4~ikén kimondá, hogy a' Sonderbund feloszlását parancsoló jul. 20-iki határozata fegyverrel hajtassék
végre, ezen eljárását egy helv nemzethez intézett nyilatkozatban igazolván.
A' Sonderbund kezdte meg az ellenségeskedést, seregeit már nov. elején
Tessin cantonba küldvén a' St. Gotthardorr keresztül. Aargauba is több
helyen betörtek seregei, de mindenütt visszaverettek. A' szövetségi er
egy része védleg tartotta magát, a' másikkal Dufour Freiburgba ment,
melly arról beszélt, hogy második Saragossa akar lenni. Azonban egyetlen
véres ütközet után feladta magát. A' freiburgi katonai er 's felkel nép
;

men

a' kormány elszaladt, 's szabadclmüvel pótoltatott.
Freiburg eleste után az egész szövetségi er, kivévén csupán azt, melly
Freiburgot elfoglalva tartá 's Wallist rizé. Luzern és a' többi közbüls
cantonok ellen fordult. Zug megijedt 's meghódolt. Luzern határán,
Honau, Gisikon és Maierskappelnél nov. 23-kán volt az elhatárzó ütközet,
melly reggtl estig tartott. A' Sonderbund hadserge, makacs ellentállás
után, megveretett 's futásban keresett menedéket. Ennek hire Luzernbe
érkezvén, a' Sonderbund haditanácsa, mellynek elnöke Sícyvarf Conslantm
volt, ugy a' luzerni kormány Úriba futott, kisértetve a' jezsuitáktól, 's a'
sötétség egyéb madaraitól. Másnap a' szövetségi sereg diadalmas bemenetét tartá a' Sonderbund fvárosába hol szabadelmü kormány állott a'
dolgok élére 's az 1841 -ki papi alkotmány eltörültetett. Luzern este
után csakhamar Unterwalden,Schwyz,Uri és Wallis is kardcsapás nélkül
megadák magokat, 's a' jezsuiták mindezen cantonokból elpusztultak,
Zug és Wallisban uj szabadelmü
mindenütt uj kormányok alakultak
alkotmányok készültek, de Uri, Scliwyz és Unterwaldenben ezentúl is a'
canton megtartotta jellerégi rósz alkotmány maradt meg, 's e' három
mét, melly fölött az id lelke nyom nélkül halad el. Egykor e' cantonok
a' szabadság bölcsi valának, mig ez gyermekpólyában feküdt ; de a'
Neuenburg
gyermek korán meghalt 's azóta holtan fekszik bölcsjében.
canton, a' katonai illetség kiállításában elkövetett engedetlensége miatt
300 ezer helv frank birságra büntettetett, a' Sonderbund elleni harczban
megsebesültek 's elesettek családai javára.
így oldatott meg fegyver
élével a' két fontos kérdés, melly a' helv szövetséget alapjáig megrázkódtatá. A' Sonderbund összezúzatott, a' jezsuiták elzettek, 's ez utóbbi
tekintetben Luzern, Schwyz, Freiburg és Wallis cantonok, hol a' jezsuiták
tanyáztak, forma szerint hódoltak a' szövetséggyülés azon határozatának,
A' harmadik nagy kérdés,
melly a' jezsuiták eltávolítását parancsolá.
a' szövetségi alkotmány revisiója a' külhatalmak ellenszegülésén tört meg.
És e' külhatalmak a' Sonderbundot bátorították, és segítették pénzzel '»

lefegy vereztettek
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fegyverrel. Ezért volt

a'

Sonderbund

olly merész,

mert idegen avatkozásra

meg is volt Ígérve. De legyzeszámított, melly neki legyzetés esetére
tése olly gyorsan történt, hogy az idegen avatkozás elkésett. Megkísértetett ugyan, de hiába. Francziaország, Austria és Poroszország részérl
,

szövetséggyülés elnökéhez^ melly közbenjárást ajánlott
szövetség és Sonderbund közt. A' szövetséggyülés kijelenté, hogy a'
Az idegen diploközbenjárásra semmi szükség, a' dolog be van fejezve.
matia azonban, mélyen fájlalván a' Sonderbund bukását, nem nyugodott.
Metternich hg. az austriai Beobachterben, Giiizot 's Montalembert a' franczia kamarában folytonos philippikáikkal üldözék a' szabadelmü Schwei1848. januárján Austria, Francziaország, Porosz- és Oroszország
czot.
egyértelm nyilatkozatot intéztek a' szövetség-gyléshez, mellyben kijelenték,
hogy az 1815-ki szövetségi alkotmányban semmi változás sem történhetik
az összes cantonok beleegyezése nélkül. A' szövetséggyülés ellenben azt
válaszolá, hogy Helvország szabad alkotmányozó joggal bir, mint bármelly
más álladalom, 's nyugodtan folytatá a' revisio munkáját, várva a' jövendt,
mellyet a' külhatalmak reá mérendenek. De a' jövend, 1848. tavaszának
viharai által, nieWjek Mettei'nichet 's Ginzot-t is elsodrák, egészen másképp
alakult. Jelenleg, miután a' forradalmak legyzettek, 's azok vezérei
hazájukon kivül bujdosnak, Schweicz egyike azon menhelyeknek, hol a'
azonban a' külföldi diplomatia vas keze által
hontalanok tartózkodnak
eltiltatik azon vendégszeretettl, melly különben a' szabadság ezen bérczböjcsjének természetében 's hajlamaiban feküdnék.
Schweicz addig, mig más államok roppant belforradalmakon estek át
és saját vérükben úsztak, üdvös nyugalomnak örvendett, 's jótékony békemüveket hozott létre. Visszautasitá Lamartineníik 's Károly Albertnek
felszólitásait, hogy semlegessiségébl lépjen ki.E' helyett egész munkásságát beljavitásokra utak jó karba helyezésére, pénz és vámügyeire 'stb.
Legújabban mégis a' politikai menekültek befogadása miatt nagy
forditá.
bajai voltak a' helvszövetségnek. ¥\eg Mazzininak Schweiczban tartózkodása okozá azon gyanút, hogy a' forradalmi comiték középpontja Schweiczban van, 's hogy Olaszországba betörés készül. Hazugul állíttatott, hogy a'
politikai menekültek száma a' cantonokban 50— 60 ezerre megy, holott öszszesen 11,000-re ment, 's ezen szám is, a' szövetségkormány politikai osztályánakhivatalos jelentése szerint, lassankint 1,500-ra olvadt. A' reactio zsoldosai 's a' tudósításaikat érdekesekké tenni akaró hirlap-értesitk nagy
koholmányokat küldöttek a' világba, és Schweicz ugy állitattott el, mint
folytonosan
tzhelye az európai forradalomnak. Ezen vádak a'
legmagasb régiókban kész hitelre találtak 's a' külliatalmak figyelme és
haragja Schweiczra fordult.
Poroszország lépett fel legelször, miután
érdeke kívánta, hogy Neuchatelrei igényeit valamelly általános ügyhöz
csatolván, ezáltal ersítse. Austria, Francziaországgal egyetértve, szinte
elterjesztéseket tett.
1850-ik év elején az austriai, porosz és franczia
kormányok képviseli tanácskozmányokat tartottak, mellyekben árról
volt szó, hogy a' szövetségi kormány komolyan felszólíttassék a' menekültek
eltávolítására, 's ellenkez esetre katonai rendszabályokkal fenyegettessék.
Okul adatott, hogy e' hatalmak a' menedékhelyi jog visszaélései által
kényszeríttetnek költséges hader tartására hogy a' helvországí meneirat intéztetett a'
a'
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kültek fondorkodásai lehetlenné teszik a' béke megszilárdítását Német- és
Olaszországban, 's ezen országok nyugalma folytonosan veszélyeztetve
van a' helv határokróli megtámadás lehetsége által. Barmán, a' helvszÖvetség ügyvivje Parisban, erteljesen czáfolta meg ez aggodalmakat.
Azonban Schweicz csakugj^an nagy részben hódolt a' nagyhatalmak
fenyegetéseinek, 's nagyszámú menekültet kiutasított kebelébl ; 's a' mit
már 1849-iki jun. 16-kán önszántából tett, hogy t. i. mindazon menekülteket, kik pohtikai vagy katonai vezérek voltak, vagy a' menhelyi joggal

—

kiutasította, ugyanezen eljárását még inkább folytatá, ugy
menekültek száma már 1,500-ra szállott. A' kitnbb franczia
menekültek közöl jelenleg csak Pyat Bódog 's Boichot tartózkodik a'helvhogy a'
szövetség földén
's a' még bennlevk is meg vannak intve
szomszéd országok nyugalmának megháboritására intézett els kísérlet
alkalmával ki fognak utasíttatni. Es Így jelenleg éppen nem mondhatni,
hogy Schweicz volna Európának azon pontja, melly a' forradalom tüzét
szítja
st mindent elkövet annak elnyomására 's a' nagy hatalmakkali
béke fentartására. Ezen mérsékelt és engedékeny eljárása által ekkorig
el tudta kerülni a' megtámadó háborút, melly már csaknem bizonyosnak

visszaéltek,

hogy

a'

,

;

;

tartatott.

—

T.

Helv szabadcsapatok. A'

leirt

zavarok Helvországban

,

mikbl

ez

többször vezettek polgárháborúra. De az
elbbi küzdelmek lényegesen különböznek attól, a' melly a' jezsuita kérdés
folytán fejlett ki.
Ama küzdelmek ugyanis rendesen csak egyazon
canton polgáraira szorítkoztak, ha szinte ollykor, mint Baselben történt,
a' szomszéd cantonokból néhány rokonérzelmü önkéntes csatlakozott is
hozzájok. Nem Így a' jezsuita-ügyben. Itt a' harczoló canton polgárok
nagy kevesebbségben voltak, 's a' sereg magva az összes cantonok önkénteseibl állt, kik formaszerlnti egyletekbe szerkezdtek. Itt tehát a*
tömegek harczát látjuk, melly ek ezek saját kezükre folytatnak, egy helyt
a' kormányok akarata ellen
másutt ezeknek titkos helybenhagyásával.
E' szerencsétlen rendszerre elször az aargaul kolostor-kérdés adott alkalmat, (1. ezt) melly Schweiczban a' vallásos vakbuzgóság teljes haragját
kifejté. Még komolyabb volt a' luzerni esemény. Luzernben 1841-ig a'
szabadelmü párt ült kormányon ekkor sikerült a' papoknak a' falusi
népesség többségét megnyerni, 's annak szavazatával a' kormányt megbuktatni. Az uj kormány fejei elbb szabadelmü renegátok voltak, kik
éppen ezért túlságosan buzogtak az elhagyott párt ellen ; 's többi közt a'
jezsuitákat hívták meg a' cantoni iskolák vezetésére. A' protestáns cantonok ugy vélték, hogy ebbe nekik is van egy kis szóllójuk. E' pont igen
kétséges. A' formaszerlnti jog Luzern részén van, mert a' szövetségi
törvényekben nincsen tilalom a' jezsuiták ellen, 's minden cantonnak van
joga, saját felségénél fogva, öntetszése szerint rendezni nevelési ügyét.
De ha a' helv nép roppant többsége a' jezsuiták meghívásában hadüzenetet
lát a' protestáns egyház ellen, ha magok a' felvilágosodott r. catholikusok
is az ultramontanismus teljes gyzelmét jövendölik ezen tényez által,
ne lenne-e a' szövetségi gylésnek joga távol tartani a' szövetségtl oUy
szerzetes rendet , melly a' már különben is létez forrongást a' legveszélyesb elemmel mérgesítené ? ne lenne-e joga
izgatottság idején, a' vészt
1830. óta

nem tud menekülni

,

—

,

;

,

;
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—

Midn e' fontos kérdés a
józan megelz szabályokkal háritni el ?
ezövetséggyülésen tárgyalásra jött (lásd elbbi czikket), Luzernbeu olly
események fordultak el, mellyek a' követeknek int például szolgálhattak
volna. A' cantoni lelkészek többsége, számszerint 107, kiknek élén Sigristf
a' kormány
városi lelkész állott, óvást tett a' jezsuiták behivása ellen
íi
pedig mindinkább szenvedélyesebben 's törvénytelenebbül lépett fel ezen
szabadelmü irány ellen, üldözte a' sajtót, elnyomta a' lapokat, elzte 's
bezáratta a' szabadelmü tisztviselket 'stb. A' helv alkotmány, mint láttuk,
egyenl erej szavazatot enged a' legnagyobb 's hatalmasb oantonnal. A'
legkevésbé népes nyolcz egész 's három fél canton egész lélekszáma,
mellyek egyesülve Luzern és Walliskath. nagyobb cantonokkal a' jezsuiták
kitiltását megakadályozák, Schweicz összes népességének csak egj nyolczadát teszi, 's ezen egy nyolczadrésza'tÖbbi hétnyolczadnak törvényeket
szab, vagy legalább gátolja ezeket a' nekik tetsz határozatok hozatalában. A' radicál népszónokok fleg ide irányzák izgatásuk erejét ; emlegették, hogy ezen otromba aránytalanság megszüntetése éppen azon
cantonok miatt lehetetlen, 's felhívták a' népet, hogy segítsen önmagán
A' roszul sikerült 1844-ki luzerni felkelés 's az ottani korfegyverrel.
mány szenvedélyes üldözései következtében több ezer luzerni polgár
menekült a' szomszéd cantonokba, 's hogy ott és egész protestáns Schweiczban a' legnagyobb rokonszenvre talált, igen természetes. A' szövetséggyléstl csak ugy lehete valamit leményleni, ha tömegek által szorittatik.
Az egyesülési ügy Helvországban igen ki van terjedve, 's az uralkodó
;

—

izgatottság által uj táplálatot nyert. Jezsuita elleni egyletek alakultak
különféle nevezetek alatt ; ,, fegyveres népszövetség" állt fel a' jezsuiták

kizésére. Ennek élére egy középponti comité lépett, mellyben többek
közt Imobersteg, Karlen, Köstler 'sa t. is ültek egyes cantonokban pedig
cantoni bizottmányok vették át e' vezetést. Egyik népgylés a' másikat
érte. Zürichben 25,000 emberbl álló gylés, 'sebben 56 különféle lövészegylet tanácskozott egy jezsuita ellenes petitio felett; Waadtban a' kormány
megbukott, mert a' szövetséggylési követeket nem a' nép által óhajtott
szellemben utasitá. Az ország különféle részeibl benyújtott kérelmek alá
több mint 100,000 polgár volt irva 's ezek közt sok katholikus is. Más
cantonok is védelemre készültek. Schwyz, Uri, Unterwalden,
részrl az
Luzern és Zug szorosabban csatlakoztak egymáshoz, fegyvert 's hadiszereket kezdtek vásárlani, 's népfelkelést szerveztek. Luzern a' nápolyi
szolgálatban álló Sonnenberg tábornokot hivta meg hadserege élére, 's
elhitette a' buta néppel, hogy a' radicálok a'kath. vallást akarják kiirtani.
E' komoly idkben csak a' radicál és ultramontán tulságok léptek a' szintér
elejére, kibékít józan középpárt alig létezett. Az egy Zürich canton
akart közvetíteni, de Luzern makacsságán minden illyes szándék megtörött. Az egyes cantonok kormányai ertlenek voltak a' mozgalom ellenében
a' többségtl függvén
az uralkodó népvéleménynyel nem léphettek
szemközt.
A' külföld erteljesen kezde avatkozni a' helvszövetség ügyeibe. Anstria,
Poroszország, Francziaország st Anglia is egyazon szempontból tekinté
a' szabadcsapatokat, mint ez a' Vororthoz intézett hivatalos jegyzékeikbl
kitetszik. Anstria
st Anglia is leplezetlenül kijelentek, hogy ha a'
;

,

s

,

,
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radicálok állítólagos czélja, a' szövetségi alkotmány átalakítása, eléretik
Schweicz ezáltal elveszti létezésének népjogi alapját. A' franczia jegyzék
pedig valóban sért, mert egyenesen parancsoló hangon volt fogalmazva.
Kimondá, hogy a' szövetségi gylésnek, eloszlása eltt, mulaszthatlan
kötelessége a' legerteljesebb eszközökhez nyúlni oUy vállalatok megújulásának gátlására, mellyek Schweicz lételét veszélyeztetik. Ezen parancsoló hang ellen Zürich, a' Vorort óvást tett azonban 1845. febr. 24-ére
rendkívüli szövetséggyülést hitt össze körlevelében megemlítvén a' kérdéseket, mellyek felett határozni kell, 's indítványozván, hogy ,,a' cantoni
kormányok hivatalos közbenjárása nélkül felállított fegyveres testületek,
a'
úgynevezett szabadcsapatok egész helvszövetségben eltiltassanak
:

;

;

;

csapatok felállását 's más cantonokba nyomulását gátolják,
az illy hadjáratokból haza térteket büntetés alá vessék 's e' tekintetben
büntettörvényt alkossanak végre azon cantori mellynek földérl más
canton földe megtámadtatik, ez utóbbinak kárpótlással tartozzék." A'
szövetséggy ülésen azonban, szokás szerint, semmi törvény sem jöhetett
létre. 12 V2 canton megszavazá, hogy a' szabadcsapatok törvénytelenek,
A' luzerni vakbuzde semmi rendszabályt sem fogadott el azok ellen.
góság pedig mindig tovább tovább terjedt amnestia iránti kérelmek
visszavettettek, 's uj üldözések egy csapat uj szökevényt ztek a' szomszéd
cantonokba. 1,500 luzerni számzött bujdosott, a' legszigorúbb körülmények közt, Bern, Aargau, Solothurn cantonokban Luzern hajthatlan
volt, a' szövetséggyülés semmit sem tett. A' tömegekben mindinkább
ersödött a' meggyzdés, hogy ha az alkotmány által megkötött kormáA' szabadnyok nem segítenek, a' népnek joga támad Önmagán segíteni.
csapatok, mellyek a' diplomatiai ijesztgetések 's a' szövetséggyülésbe vetett
uj ervel kezdtek készülni. A'
jó remény által egy idre vísszatartattak
luzerniekbl bizottmány alakult, 's ez tette az els felhívást, és pedig
luzerni határon fekv Reiden nev helységbl, hogy a' dolog azon színt
viselje, mintha a' luzerni szökevények képeznék a' sajátképpi hadserget
Luzern ellen, 's a' szabadcsapatok csak hozzájok csatlakozott önkéntesek
lennének. Basel-\\áék e' felszóHtásra azonnal dörg proclamátióval felelt
Liestalból. A' vagyontalan harczosoknak két frank foglaló, 's naponkint
nyolcz batzen, a' sebesülteknek ápolás biztosíttatott. Aargau, Solothurn,
Bern cantonokban tetpontját érte az ingerültség. Liestalból 374 ember
indult ki két kis ágyúval, miket a' szertárból vettek el az aargaui szabadcsapatok elfoglalák Aarburg várat, 's 4 ágyút vittek el onnét magokkal
igy jutottak a' berniek is ágyukhoz Nídau és Bigg várakból a' langendorfi lövészegylet szinte hozott egyet
ugy hogy a' szabadcsapat, melly
1,400 aargaui, 600 berni, 374 baseli, 300 solothurni, 100 zürichi, appenzeli és schaífhauseni önkéntesbl, néhány idegenbl 's mintegy 1,500
egészben
luzerni szökevénybl összesen legalább 4,000 emberbl állott
10 ágyúval rendelkezett, összegyülekezési helyekül Zofingen és Huttwyl
jelöltettek ki, honnét két osztályban indultak Luzern ellen. Fparancsnok
a' berni Ochsenhein volt
a' jobb szárnyat Rothplet:^ ezredes, a' balt Billot
rnagy vezeték. Ez utóbbinak hibája által sikerit roszul a' legjobb reményekkel kezddött hadjárat, mellyben a' szabadcsapatok nagy vitézséget
hol a' luzerni kormány
fejtettek ki. Az els ütközet HeUbiihlnél volt

cantonok

illy

,

;

—

;

;

—

,
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hadserege visszaveretett; a' Thorenberghidjánál szinte gyztek a' szabadcsapatok, melly alkalommal az unterwaldeni kath. segédcsapatok igen
roszul viselték magokat, 's rendetlen futásban rohantak vissza Luzernbe.
Ekkorig minden jól ment a' GöldlMéle luzerni osztály el volt metszve
Luzernti, a' többi osztályok el valának szórva 's a' várost csak nehezen
kivévén az unterwaldenieket még nem
érhetek el
a' segédcsapatok
érkeztek meg. A' csaknem egészen védtelen Luzernben a' legnagyobb
Az Emme hidjánál azonban egyszerre megfordult
levertség uralkodott.
;

,

;

,

—

Az ott elrejtett luzerni
Billot rnagy csapatát,

lövészek váratlanul megtámadák a' vigyá's ez rendetlenségben oszlott szét. A'
csapatnál Ochsenhein fparancsnok igen czélszerii rendelkezéseket tett, 's
egy, a' luzerni kapu eltt fekv, Ladeli nev fogadóig nyomult. Itt hadiA'
tanács tartatott valljon azonnal meg kelljen e* rohanni a' várost ?
fvezér ellenzetté ezt,^ mert éjj idején könnyen zavar támadhatna a' gyakorlatlan seregben. Es a' zavar meg is történt, mert még a' haditanács
alatt, egy történetes lövés folytán, olly végtelen tolongás 's rendetlenség
fejlett ki, 's e' közben annyira eloszlottak, hogy Ochsenhein kénytelen volt,
Stellbühlig visszavonulni, olly reményben, hogy Billot osztályával egyesülhet. Malters falunál hol kormányseregek 's felkel nép voltak összegylve, a' visszavonulók készületlenül jutottak ezeknek tüze alá, 's reggeli
5 óráig vitézül védték, ekkor megadták magokat. A' többi csapatok sem
védhették magokat a' túlnyomó er ellen, melly e' közben a' zugi, schwyzi
és urii segédcsapatokkal növekedett. Sonnenberg tábornok, a' luzerni
vezér, ki még ekkor is azt vélte, hogy az összes ellenséggel van dolga,
szabályszerüleg intézte a' megtámadást. A' Ladeli mellett hagyott elrsök
elszórattak 's részint az Emme vizébe hányattak Rothpletz ezredes, ki
magát igen vitézül oltalmazá, 's a' luzernieket négyszer visszaveré, végre
nagy fáradtan Melchnauba, a' berni cantonba érkezett. A' gyzelem után
borzasztó jelenetek kezddtek a' menekültek ellen, 's fleg a' felkelt nép
embertelenül dühöngött a' sebesültek és foglyok ellen. E' durva hegylakók,
vallásos vakbuzgósággal 's vak gylölettel eltelve, iszonyúan bántak fleg
a' mveltebb 's vagyonosb önkéntesekkel. A' holtak roppant száma, melly
a' sebesültekével hallatlan nagy arányban áll, már eléggé jelenti, hogy
sokan a' gyzelem után gyilkoltattak meg az Emme habjaiban számos
holttest találtatott összekötött kezekkel 's lábakkal. 350 a' halottak száma,
holott a' sebesülteké csak QS,
A' foglyok sorsa, kiknek száma 1778-ra
ment, lehet legszomorúbb volt. Egyházakba összetömve, ágy, st szalma
nélkül, csak alig-alig látva el némi szk és rósz élelemmel, a' legnagyobb
kínszenvedésnek vettettek martalékul. A' szövetséggyülés amnestiát sürget felszólítása visszautasittatott, mert Luzern a' szabadcsapatok iránt
hozott törvényre hivatkozott, 's fleg a' tiszteket igen szigorúan akarta
büntetni. Késbb mégis megengedtetett, hogy minden canton kiválthassa
saját polgárait. 'S igy Bern 70 ezer, Solothurn 20 ezer, Basel 35 ezer,
Aargau 200 ezer helv frankot fizetett váltságdíjul ; és e' felett még a'
szövetség is átvállalt 150 ezer frankot a' luzerni canton hadiköltségeinek
fedezésére. Két német, u. m. a' müncheni Daffner és braunschweigi Fein
a'

dolog.

zatlan

f

—

:

,

;

;

—

illet

kormányaiknak kiadattak azonban otthon sokkal emberibb bánásra

találtak.

;

A' luzcrn-cautonbeli foglyokra legnehezebb sors várakozott.
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másokat több évi fenyít
idbe került, míg szelídebb
börtönre ítéltek a' törvényszékek
rendszabályokra tértek át, 's a' vizsgálat legalább azok ellen, kik a' költSteiger tanár halálra Ítéltetett, de megszökött
;

— több

;

ségeket megfizethették, felfüggesztetett. Az illy szerencsétlenül végzdött
hadjárat után, a' rendkívül egybehívott szövetséggyülés végre csakugyan
törvényt hozott a' szabadcsapatok ellen, miszerint a' Vorort felhatalmaztatott, hogy a' belbéke fentartására szükséges mindennem módokat
felhasználhasson, 's intézkedések tétettek hogy a' luzerni menekültek a*
canton határitól távol maradjanak. Az egyes cantonok is nagyrészint
A' szerencsétlen
külön törvényeket alkottak a' szabadcsapatok ellen.
hadjárat a' törvénytelen vállalatok azon közönséges sorsában osztozott,
hogy az ellenség hatalmát egy idre neveié 's ersité. Luzern canton még
inkább a' reactío karjaiba vettetett, 's a' kath. és protestáns Helvország
T.
közti szakadás nehezen gyógyítható sebbé fajult.
kormányHelytartóíaiiács. 1848. martiusíg Magyarország politikai
széke, mellynek szerkezete az 1723-íki országgylésen 's több rendbeli
kir. utasító szabályok által határoztatott meg. Volt 1840-ben 24 's a' tiszteletbeliekkel együtt 28 tanácsosa az egyházi, mágnási és nemesi rendbl,
ezenkívül 19 titoknoka, 18 fogalmazója, 14 fogalmazói gyakornoka,
5 számvev tanácsnoka , 39 számvevségi tiszte , 's a' segédhivatalok
egyéneit, censorokat, tanulmányi 's tartományi biztosságot, közalapítványi
tiszteket, ágenseket 'stb. is ide értve, összesen 267 fbl álló személyzete,
,

—

—

f

kik mindnyájan nyugpénzre voltak jogosítva, 's kiknek összes fizetése
túlhaladta a' 300 ezer forintot. Elnöke a' nádor-helytartó volt, ennek
távollétében pedig az országbíró vagy tárnok, vagy ha ezek is gátoltattak,
a' rangban utánok következ világi tanácsos. Egy a' tanácsosok közöl cancellária-igazgató volt. A' tanácsosokat 's titoknokokat, 's általában a' 8000
ftnyinál nagyobb fizetést húzó tiszteket maga a' királyi felség szokta kinehely tartótanács elterjesztésére ; a' kisebb tisztviselk kinevezése
helytartótanácstól függött, mclly azokat szavazatok többségével
választá. A' helytartótanácsnak, törvény és rendeltetése szerint minden más
kormányszéktl függetlennek kellett volna lenni 's függetlenül teljesíteni
kötelességeit, mellyek miatt felállítva volt, t. i. a' törvények végrehajtá-

vezni

a'

pedig

a'

sára

's

teljesítésére felügyelni, az udvari törvényes rendeleteket a' tör-

vényhatóságoknál közre tenni,
és az ország törvényei ellen

a'

törvénytelenségek ellen azonban

semmi intézvényt

ki

nem

bocsátani.

felírni,

Azonban

a' helyt, tanács e' függetlenséget nem tudta fentartani, 's a' parancsoló
viszonyoknak engedve, a' bécsi udv. cancelláríától 's még inkább a' cabinettl teljesen függ, alárendelt kormányszékké lett, mellyrl a' megyei
gyléseken nem egyszer méltán mondatott, hogy alig egyéb mint az udv.
cancellaria kiadó- vagy postahivatala, 's a' mi miatt az országgyléseken
minduntalan keményen megtámadtatott.
A' volt helytartótanács hatásköre fkép három ágra oszlott u. m.
1) közpolitikái; 2) státusgazdászati és rendrségi; 3) biztossági (commisAz els körbe tartozott a' vallásügy, tanítás és
sariaticus) ügyekre.
sajtóügy, a' kegyes alapítványok, pesti egyetem, iskolai javak igazgatása
's kezelése ; az adó aránylagos 's igazságos felosztásárai felügyelés 's az
adószámadások szigorú megvizsgálása ; a' rabok 's börtönök állapotának,
:

—

:

'
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büntetjogi statlstikának özemmel tartása,

a' népösszeirás, a' zsidókat
nemesség-bizonyítási 's iirbéri perekben,
mint részint politikai természetüekben, felebbviteli biráskodás.
A'
második körbe a' gyarmatosítás, vámszabályozás, külföldre szóló útlevelek kiszolgáltatása, a' mértékek, utak, erdk, hajózás, vizszabályozások,
zálogházak, vásárok, czéhek, közegészség feletti felügyelés.
A' harmadik
körbe végre a' katonaság beszállásolása 's élelmezése, elfogatok rendelése,
's
a' hadiadó iránti számvitel.
Az emiitett hatáskörökhez képest, a'
kéthitü evangélikusok consistoriumai kötelesek voltak jegyzkönyveiket
a' kir. helytartótanácshoz felterjeszteni
továbbá e' fkormányszék alá
volt rendelve, 's mellette létezett, vagy inkább a' helyt.tanács külön osztályát képezé a' közalapítványi pénztár
hivatala a' tanulmányi biztosság 's azzal összekötött könyvvizsgáló hivatal, melly 1839-ben állittatván
fel, a' megyékben 's országgylésen sok panaszra adott okot, 's mellynek
személyzete az elnökön kivül 5 ülnökbl 's tollvivbl állott az ország
orvosa (protomedicus), mint a' törvényhatósági orvosok, seborvosok és
gyógyszerészek fnöke, a' helytartótanács tanácsosai közé volt sorozva
a'
tartományi biztos szinte egyszersmind helyt, tanácsos volt 'stb.
Az 1848-iki országgylés folytán, miután oda a' párisi februári események hire megérkezett nevezetesen a' mart. 3-iki nevezetes gylésben,
Kossuth Lajos indítványára, kimondá a' karok és rendek táblája, hogy
^, alkotmányos életünk kifejtésére, 's nemzetünk
szellemi és anyagi javára
hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet 's valóságot, ha
végrehajtásukkal minden más befolyástól független, nemzeti kormány lesz
megbízva, melly a' többség alkotm. elvének legyen felels kifolyása, 's
a'

terhelt türelmi adóbeszedése;

a'

—

:

—

—

;

f

;

;

f

;

f

,

ezért

a'

collegialis

(cancellariaí

magyar felels ministeriummá

és

kormányrendszernek
minden reformjaink alapfelté-

helyt. tanácsi)

átalakítását

—

Az ,, országgylési teendk
's lényeges biztosítékának tekinti."
békés utoni átalakulás biztosítása tárgyában" kelt híres felírásban
megkéretett a' kir. felség többek közt arra is, hogy „méltóztassék legkegyelraesb királyi akaratának teljhatalmú orgánumai, egyszersmind a'
fenálló törvények szerint hazánk legfbb kormányszékének, a' magyar
ágainak
kir. helytartótanácsnak tagjai gyanánt
a' közigazgatás külön
megfelel számban, olly egyéneket az országgylésre utasítani, kik, mint
a' végrehajtó hatalomnak a' hozandó törvények szerinti alakban gyakorlatára kijelölt alkotmányos orgánumok
és kiknek, mint íUyeneknek,
személyes felelsségük alá leszen a' hozandó törvények végrehajtása is
helyezend
az országgylési tárgyalásokban közvetlen részt vegyenek,
's a' királyi szándokok iránt az ország rendéit tájékozva, a' kell felvilágosításokat és kimutatásokat a' kormány részérl, különösen a' pénzvíszonyok tekintetében is megadják".
Ez volt a' felels ministerium els csirája. A' dolog azonban nem állott
meg itt, bölcsjénél. A' bécsi, 's ezeket követ pesti martiusi napok gyorsan sodorták az ügyet kifejlése felé. Mártius 22-ikén már a' ,, független
felels m. ministerium alakításáról" szóló törvényjavaslat tárgy altatott,
melly szerint azontúl
felsége 's távollétében a' kir. helytartó a' végrehajtó hatalmat független m. ministerium által gyakorolják, melly egy
elnökbl, 's 8 u. m. belügyi, pénzügyi, közmunka- 's közlekedési, földtelének

's a'

,

—

—
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müvelés, ipar 's kereskedési, vallás- és közoktatási, igazságügyi, hadi 's
felsége személye mellett lev (némileg külügyi) ministeri tárczákból
álljon. Ezen törvényjavaslat kir. megersitést is nyert. — A' collegialis
rendszert tehát, mellynek tömkelegében akkorig annyi önkény, visszaélés,
rendetlenség 's hátramaradás tenyészett, egyes felels ministerek válták
fel
a* m. kir. helyt.tanács tagjai az illet ministeri osztályok közt osztattak fel azok pedig, kik politikai multj oknál vagy képességüknél fogva
;

;

alkalmasoknak nem találtattak, nyugpénzzel láttattak el.
A' forradalom legyzetése után 's a' közigazgatásnak austriai lábon lett,
rendezése szerint, Magyarország polgári kormányzatának élén egy helytartó áll, 's e' mellett több tanácsosból 's számos segédszemélyzetbl álló
úgynevezett „helytartó-tanács'', közvetlenül a' bécsi ministeriumok alá
rendelve, mint azoknak végrehajtó orgánuma, mellynek hatásköre a'
politikai kormányzat uj organisatiójánakmagyarországoni sikeresitésében,
a' közigazgatási egyéb orgánumok 's az illet ministeriumok közti kapcsolat fentartásában 's eszközlésében, 's a' polgári kormányzat szabályozott
vitele feletti rködésben áll.
Y.
Hengstenberg (Erneszt Vilmos), theologia tanára a' berlini egyetemnél,
szül. Mark grófságban 1802., a' német mystikusok feje, szigorú pártolója
a' küls formák- 's dogmáknak. 1820-ban a' bonni egyetemben tanult 's

—

különös szorgalmat fordított a' nyelvészetre 's a' keleti nyelvekre, ugy
annyira, hogy 1823-ban „Am ruckeisi Moallakali'' arab iró kiadása által
jutalmat is nyert. Ugyanazon lelkesedéssel hódolt ekkor a' szabadság eszméjének, st e' tekintetben diák éveiben feltn burschenschaftos élete 's
magaviselete által tulságokra is vetemedett. 1823 Sacy ajánlatára mint
keleti nyelvmester Baselbe került. Ugy látszik, az ottani térit egylet
bilincselé le szabadságát, 's e' bilincsek békiték ki a' reá haragvó porosz

kormánynyal. Már 1824-ben mint privát docens tnt fel Berlinben 's
gyorsan egymásután rendkívüli .(1826.) és rendes (1828.) tanára 's
végre (1829.) theologia tudorává lett, Egyházilag politikai iránya legvilágosabban tnt ki az 1827-ben általa megindított „Evangelische Kirchenzeitung"-han, melly a' legújabb idkig a' szabadabb szellemi mozgalmak
minden ellenségeinek közlönye volt. Ezen folyóirat összes évfolyamaiban,
továbbá H. egyéb irataiban, mint „Christologie des Altén Test áment' s''
(3 köt., Berl. Í829
35.), „Beitrage zur Einleitung ins Alté Testament''
(3 köt. Berh 1831—39.) 'stb. számos ellenmondáson kivül, tömérdek jelét
találhatni a' hierarchiai obscurantismusnak, türelmetlenségnek, kárhoztatási szellemnek, ugy hogy azt inkább ,,jézsuitai"-nakj mint ,,evangelikus"-nak lehetne nevezni. Minélfogva a' jobb érzésüek, mint Neander és
Stendel, elváltak tle
mások határozottan megtámadák, 's mindnyájan
sajnálák hogy olly alapos tudományú ember annyira hódol a' pártszenvedélynek. Bebizonyiták, hogy H. sem a'reformatio czélját, sem az evangélium lényegét fel nem foga.
k.
:

—

,

,

—
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m

(Imre), jeles
és régiségtudósunk, magyar akad. 1. tag
szül. Kassán 1813. oct. 13-kán. Iskoláit kezdé Kassán^ folytatá Eperjesen
és Pozsonyban 's végezé Pesten és Bécsben. A' két utóbbi fvárosban
hallgatá az orvosi tudományokat, mikbl Paduában adott rigorosumot,

1837-ben

;

honnan tüstént meglátogatta Olaszországot

,

sokat idzött

^^^
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különösen Velenczében és Rómában. Az orvosi tanulmányok nem elégiliték
ki
a' cholera dühöngött, a' betegségek nervosiis jellemet öltöttek, 's
s az
ifjú Henszlmannt boszanták a' professorok pedáns értekezesei, mikkel a'
beteget kinzák, a' nélkül, hogv segitni tudtak volna. Sok részben ennek
tulajdonithatni, hogy az életpályáról, mellyet elször választott magának,
;

más tanulmányok

iránt már eperjesi tanuló
régiségtan és szépmüvészetek,
E' tekintetben leginkább Fejényári
és régiséggyüjteménye, 's becses
könyvtára mellett, ifjúsági st már gyermekkori barátjával Pnlszky
Ferenczczel kezdé magát mivelni. Elméleti tanulmányaiban Winckelmann
és Lessing müvei szolgáltak els kalauzul. Gyakorlati ismereteit aztán
részint Bécs mcsarnokai szaporiták, részint többszörös utazásai Olaszés Németországban. A' rajzoló mvészetekben, a' festészet- és szobrászatra
nézve különösen legtöbbet tanult Behm hazánkfiától , ki Bécsben a'
Medailleur-Academiának igazgatója, 's kinek szintén jeles gyjteménye
van a' régi remek festk mveinek metszeteibl, miknek eredetiségét,
hségét megbírálni olly ügyességgel bir, hogy e' részben legfbb tekintélynek mondhatni. Az építészetet végre Rómában kezdé tanulni, hol egy
jeles ifjú szaktudóstól e' szakban, többekkel együtt, leczkéket vett. Itt
azonban még fleg az antik építészetrl vala szó. Az ó-német, vagy góth styl
iránti különös elszeretet a' kassai és zsámbeki templom ébreszté fÖl benne
's a' kassai székesegyház tanulmányozása vezette
hogy
a' felfedezésre
van bizonyos alapelv, miszerint a' középkorban építenek. Ez alapelv vizsgálata, kifejtése 's minden létez jelesebb góth épületekre alkalmazása
példátlan szorgalmát azóta több éveken át foglalkodtatá ; 's most rendkívüli kitüréssel tett dolgozatait e' tekintetben közölni akarja a' világgal.
fölé forditá figyelmét

korában különös vonzalmat

érzett.

Ertjük

mik

,

:

a'

m-

,

;

t

,

—

Eddigi irói munkásságának nevezetesb termékei következk ,, Párthuzam az ó és újkori mvészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel a' mvészeti fejldésre Magyarországban (Pesten nyomt. Landerer:

Heckenast, 1841"). A' szépmvészeti tárgyak körül, határozott, önálló
nézetekkel lépett föl szerz a' tudományt kiemelvén általános, sokat
mondani akaró *s azért keveset kifejez terminológiájából.
1846-ban
a' Kisfaludy-társaság évkönyvében jelent meg egy kimerít értekezése a'
„Hellén drámáról, tekintettel a' keresztyén drámára." Czélul tzte szerz
e' müvében a' hellén tragoedia eddig háttérbe szorított árnyoldalait is
tárgyalni 's hogy tárgyát több oldalról felvilágosítsa, nemcsak a' tragoediáról szól, hanem azt a' hellének többi mvészeteivel, életével, vallásos
;

—

;

polgári nézeteivel hasonhtja, és ezekkeli léteges összefüggését, ezekböli
fejldését tárgyalja. A' költészet és rajzmvészetek fejldésének fbb törvényeit eladván, megmutatja, mikép valamint a' festészet az azt megelz
szobrászatból, ez pedig az ezt is megelz építészetbl fejldvén, az é])itészet az egyiptomiaknál
a' plastica a' helléneknél
's a' festészet csak a'
keresztyén korban érhette el fénypontját ; szintúgy a'lyrából és eposzból
fejld dráma is csak ez utóbbiban érheté el legmagasabb fokát mig a'
helléneknél inkább az ezt szül mvészetek t. i. a' lyrai és epicai költészet
,

,

,

—

körében volt kénytelen maradni,
azaz önállóságra nem vergdhetett.
A' sok oldalú ismeretekkel Írott
melly a' görög drámák fbb jellemeit
Shakespeare jellemeivel egybeveti, kezdetétl végig, valamint nézeteiben,

m,
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ugy eladásában is egészen eredeti. Csak egy pár példát emiitünk. Megmutatja szerz, hogy a' lielleDek Nagy Sándor eltt rajzmüvészeteikben
's a' hellén
valódi arczképeket nem készitettek és nem is készithettek
tragoedia fejldésének akadályairól szólván, kiemeli kedvencz eszméjét,
mellyet már ,, Párhuzamában" is kifejtett, — miszerint t. i. a' szépröli
úgynevezett fogalom nem tárgyilagos fogalom, hanem csak látszólag
tárgyilagossá emelt egyéni érzelem, mi keletkezése óta, kimondhatlan
káros befolyással birt a' mvészetekben, és szükségkép általánositó, typicus volta miatt a' hellén tragoedia fejldését is akadályozá. Illy káros
befolyással voltak a' tragoediára az eszményrli általánositó nézetek is ;
's a' hellének emberi és társadalmi viszonyai, ugyszinte a' drámák tárgyai,
's az u. n. három egység, és végre Aristoteles rideg és fonák elméletei
'stb. Az egész értekezésbl az a' tanúság, hogy hiában igyekszünk, mint
Gthe Iphigeniája Taurisban is mutatja, a' régieket olly korban utánozni,
mellynek egészen más, st néha egészen ellenkez nézetei vannak. Maradjunk tehát a' drámaiban hasonlitlanulfejldöttebb keresztyén gyakorlatnál
tételei léteges kényszerÁbrázoljuk hiven korunkat 'stb. Az egész
séggel folynak egymásból, mi mutatja a' szorosan tudományos, rendszeres
ft.
Ugyanez évben jelent meg szerztl „Kassa városának ó-német
stylü templomai. Rajzolá és magyarázá dr. Henszlmann Imre. Nyomatott
Landerer és Heckenast könyvnyomda intézetében. 1846. Nagy féliv alakban, velinen, XII szép rajztáblával"). Irodalmunk kevés diszmüvei közé
irodaltartozik e' munka 's mint történeti és egyszersmind építészeti
munk e' szakában egyetlen. A' mlapok mellette olly pontos rajzok, mint
szép tiszta metszetek. 'S a' sok áldozattal, hosszas szorgalommal kidolgozott 's valóban ékes diszm, melly a' kassai templomban feltn nagyszer
góth Ízlést föltnteti, építészeti tekintetben is, annálnagyobb figyelmet
érdemelt, mert valamerre a' mivelt Európában széttekintünk, mindenütt
látjuk
mikép a' legújabb középületek styljében lassanként többnyire
eltérnek az eddigi használt, roszul értett 's éghajlatunkkal nem legjobban
megegyez görög-római és római-olasz modortól, és kivált templomokban
újra alkalmaztatik a' gót, vagy ó-német styl, melly ég felé nyúló, nagyszer idomaival annyira fölemeli az ember lelkét, 's éghajlatunknak,
tekintve a' tartósságot is, legjobban látszik megfelelni. Átlátták ezt különösen a' németek, midn München elvárosában 's a' sonnenbergi és sok
;

m

—

:

m

;

,

más templomokat e' stylben építették átlátták a' hamburgiak, midn
ujolag építend templomuk tervezésére csdöt hirdetvén, illy stylü tervnek
;

adtak elsséget átlátja ezt az egész Németország, midn a' páratlan
köUni egyház kiépittetését mindenfell elsegíti, 's midn legújabb idkben az ulmi és más templomok kiépítéséhez fogott; átlátja végre Franczia
és Angolország is, midn hasonlóan kíépitetlen állapotban maradt templomait bevégezni igyekszik. Illy körülmenyek közt Henszlmann müve
némileg irányul akart szolgálni az építészet körül, midn egyszersmind
tle eredt hazánkban, ujabb idkben, a' figyelmeztetés a' régi történeti és
mvészeti maradványok ismertetésére, st azoknak fentartására, és mért
kezekkel megújítására. O emlékezteté az idézett müvében 's hírlapi czikkekben, ugyszinte társulatok kebelében a' nemzetet, min kincsei vannak
egy országnak memlékeiben. Elmondá mikép Görögország, midn török
;

:
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járom

alatt szenvedett is, szorgalmasan látogattaték európai utasok által,
csupán mkincsei miatt elmondá, hogyFrancziaországban egy inspecteur
général des monumens historiques van (Mérimée), utazásokra
fizetésekkel ellátva, ki a' ministeriummal tapasztalatait közli, 's a' régi épitmények fentartására és újítására terveket készíttet, mikre a' törvényhozás
évenkint bizonyos öszletet ajánl emlité, hogy Németországban és Angliában szinte gondoskodnak a' kormányok iJly költségekrl 's hogy e'
közgondoskodás mellett, a' mivelt Európa majd minden nevezetes városában társulatok vannak, mellyek a' körükbe es régiségekre fordítván
figyelmöket, midn ekkép a' részletes, a' helyhatósági, vidéki történetet
hozzák tisztába, az általános nemzeti történetet hatalmasan elsegítik.
Nálunk, hol a' tartományi, az úgynevezett municipalis élet annyira kifejlettnek mondaték, a' helyhatósági szellemnek, melly épen abban mutatkozik, hogy vidékünket kiemelni, kitüntetni törekszünk, kevés maradandó
nyomai vannak. Nálunk nemcsak országos, de municipahs intézkedések
sem léteztek, természeti vagy mvészeti mkincseink, régiségeink megismertetésére. Ezért történt, hogy 1845-ben is egy reform, egyházban
becses régi falképek bemeszeitettek ezért történt, hogy a' zsámbekl jeles
egyházrom (mellyre szinte Henszlmann figyelmezteté a' nemzetet a'
,, Magyar föld és népev^ czimü folyóiratban) a'
lakosok által házak építésére szolgáló kbányának tekintek, valamint a' budai városi hatóság a'
budai hegyek közt létez régi Paulinus-kolostor romjait (hol a' még létezett romalapokat 1846-ban Henszlmann kiásatván a' fépületek csoportozatait már csak bajosan lehetett tájékoznia). Az illynemü vandalismusok
ellen hatályos szót emelt Henszlmann az 184í)-ban Kassán és Eperjesen
egybegylt magy. természetvizsgálók és orvosok egyesületének régiségtani osztályában, minek következtében az egyesület egy folyamodást
határozott intézni az országgyléshez, kérvén azt, intézkedni, a' még
fsnálló régiségek rajza ismertetése és fentartása iránt. Hasonló figyelmeztetést intézett az egyesület a' m. tudós társasághoz is, mellynek ülésében
mint levelez tag
mnga H. is többször felszólalt ez ügyben. Az
akadémia is intézet fölszólítást a' nemzethez, a' régiségek iránti kegyelet
ébresztésére.— 1847-ben az Erdélyi János által szerkezteit „Szépirodalmi
szemW czimü itészcti lapnak volt H. egyik f dolgozótársa. Nagyszámú
alapos czikkei közöl legyen elég emlitnnk csupán a' „Népmese Magyarországon" czirn alatti jeles értekezést, hol szerz a' magyar mesék mellett
az oláh és szláv mesék ismertetésére is kiterjeszkedett 's az 1847-ik évi
mükiállilás hirálatát. A' magyar megyesület azeltti kiállításait a' Pesti
Hírlapban birálta meg, mellynek Csengery szerkesztése alatt, szintén
dolgozótársa volt.
Sokat foglalkozott ez idkben H. a' mvészettörténetének tanulásával is, 's tanulmányainak eredményét egy nagyterjedelm
munkában akará a' magyar közönség elé adni. E' nagyszer
szerznél
kéziratban egészen nagy Sándor idejéig készen van
magyar nyelven.
C,,A' régi mücészet története").
Azon élénk politicai mozgalom, melly
az 1840-ki országgylést követte, Henszlmannt is belesodorta a' politikába,
's mozgalmaink
irányaink ismertetésére a' külföldön 1843-ban egynémet
folyóiratot indított meg illy czim alatt ,, Vierleljahrschrift ans und fur
Ungarn", mellybl hét kötet jelent meg Lipcsében. Iránya rokon volt a'
;
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Nevezetesb czikkek jelentek
üenszlmamitól, Pulszky, Lukács Móricz, Szabó Páltól
's több magyar írótól.— 1848-ban Henszlmann a' magyar külügyi ministemint fogalmazó. Midn Bécset
riumnál, Bécsben nyert alkalmazást
a' volt
magyar külügyi
ostrommal bevette Windischgrátz berezeg
ministerium tÖbb tagjaival együtt, Henszlmann is elfogatott, 's 1848-ik
nov.-tl 1849. aiigustusig fogságban tartatott vizsgálat alatt. Ekkor, vád
nem levén ellene, szabadon bocsáttatok. 'S az idtl fogva ismét Pesten
él tanulmányainak
egészen elvonulva. Jelenleg, mint fenébb irtuk, a'
góth épitészet általa fölfedezett alapelvének kidolgozásával foglalkozik— y.
lieiitzí (Henrik, arthurmi) cs. kir. vezérrnagy, Budavár parancsnoka
1849-ben. Születésére nézve scbvs^eiczi volt. Nagyatyja H. Sámuel (szül.
1700 körül) különféle irányban próbálta szerencséjét. Egyideig gazdászattal foglalkozott, majd szomorujútékokat irt, a' modenai berezeg szolgálatában kapitány volt 's mint szabad kmives levelezésben állott Lessinggel. 1749. Bernben a' városrség kapitánya volt. Akkor történt, hogy
az alsóbb osztályok a' magasabbak ellen összeesküvének. Jóllehet más
állott az összeesküvés élén
a' kivitel mégis Hentzire bizatott. Azonban
kevés nappal a' kitzött határid eltt a' kormány tudomására esett a'
dolog. Az összeesküvk nagy része elfogatott, Hentzi Sámuel lefejeztetett.
Fiai késbb több magas személyek befolyása mellett osztrák szolgálatba
léptek. Az egyik ezredes lett a' János fherczeg nev dragonyos ezredben
's egyike vala azon lovas tiszteknek, kik Marengónál megsebesültek. A'
másik, Henrik, mióta tisztté lett, mindiga' vezérkarnál szolgált. Az osztrák
seregnek 1849. aprilben történt visszavonulása alkalmával a' budai vár
parancsnoksága reá bizatott. A' budai ostrom alkalmával május 21-kén a'
nap els óráiban egy, teste alsó részébe fúródott golyó véget vete életének.
A' reá bízott várat a' leofhatározottabb felszólítások daczára is véojerfeszitéssel védelmezé, 's az ellenrohamot a' hely szinén be vára, a' mi korunkban
már a' ritkább tünemények
Spanyolországot netalán kivéve
közé tartozik.
Hsi viseletére homályt vetett Pest városának minden
való ok nélküli romboló bombáztatása, melly czélhoz és óhajtott sikerhez
nem vezetett, csak jobban keserité iránta a' kedélyeket a' mint ez a' vár
bevétele után 's a' katonai jelességet különben minden viszonyok között
becsül magyar sereg részérl, kitüntetés es tisztelgés nélkül véghez vitt
egyszer temetésében is nyilatkozott. Tetemei a' budai sírkertben nyugosznak, 's hire van
hogy emlékk által fognak jeleltetni. (1. Budavár
ostroma).
k.
Herbert (Eduárd báró) cs. kir. alezredes *s a' bábolnai ménes volt
igazgatója, nevezetes azon utazásáról, mit 1846. arabs lovak vásárlása
végett osztrák kormányi megbízásból keletre tett. Gazdasági tekintetbl
fontos vállalat volt ez a' magyarokra nézve is. A' lótenyésztés hagyományszer
foglalatossága volt mindig a' magyar gazdának, 's a' hanyatlás,
melly e' részben koronként mutatkozott
egyszersmind az elpuhulás,
elszegényedés, növeked butaság, tehetetlenség 's korcsosulás jele és
kísérje ln.
Csak imitt amott láttunk még ménest, mint egyes dynasták egyéni kedvtöltése tárgyát a' ló, mint nemzeti foglalkozás és hajlam
köztárgya, mármár megsznt lenni, 's a' hol fényzés vagy szenvedély
ellenzék, reformpárt törekvéseivel.

meg benne magától
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az eredeti magyar lófa-jt,
kisebb nagyobb ménest hozott is életbe,
mellynek tüze, ereje és szépsége minden nyugati fajt felülmúl,
elmellzék, 's helyébe korábban a' nápolyi és spanyol, utóbb a' mecklenburgi,
végre az angol lépett 's igy még azon szk csatorna is, mellyen az elsatnyuló honi fajnak nemesitésére némi segélyt vezetni lehetett volna, fajrontó ártalmas vért hozott az országba. Sok csalódás és roppant veszteségek után jöttek észre némellyek, 's józan combinátiók elvégre meggyzdésére érlelek, hogy a' lótenyésztés egyik fkincse lehetne a' nemzetnek
's hogy annak érdekében a' honi lófajt kelljen mindenek felett nemesiteni,
e' czélra pedig homogén elemet, t. i. a' keleti vért 's igy tehát leginkább
Ez értelemben vannak legjelesb lótenyészti
arabs méneket választani,
hazánknak illy irányban támadt Appel teremt keze alatt az ürményi
's ez okból küldetett a' kir. kincstár részérl Herbert,
világhirü ménes,
a' bábolnai kir. ménes ritka szakértésü igazgatója keletre, hogy onnét
magnak arabs lovakból egy falkát hozzon, melly azután, tapintattal
Illy
tenyésztve, a' magyar lófajt is elbbi értékére emelni segitse.
eredeti arabs lovak hihozatásával azóta több nembeli kísérletek történtek,
's bizonyosan még gyakrabban fognak történni, mert egy részrl az irány
a' magyar lótenyésztésben naprul napra tisztul, 's a' melegházi tatarozást
igényl 's ezer nyavalyának alávetett angol lófaj lassanként kij a' divatból, más részrl pedig a' lótenyésztés a' ménesekbl a' kis gazdák istállójába szivárogván át, szélesebb mezt nyer 's országosan fontosabbá kezd
válni az oktalan pazarlási hajlam pedig az utóbbi évek folytán úgyis
megcsökkent. 'S igy azok, kik angol lovakat, hallatlan drágaságuk mellett,
tudtak addig falkástól a' magyar lófaj rontására hozatni, ezentúl még
nagyobb áldozattal lesznek készek lófajunk si hirének 's értékének visszaHerbert alezredes 1846. jan. 10-kén
helyzésére arabs lovakért küldeni.
indult el Triestbl 's 24-kén Aleppóban érkezett meg. Martius 14-kén
elindult Homsz, Hama és Damaszk városok felé. 'S miután nagyszámú
csdöröket 's kanczákat összevásárolt volna, october 31-kén visszaért
Triesztbe. Utazását igen érdekes és tanulságos rajzban állitá el, melly
a' ,, Magyar Gazda" 1846. évi 58. 's köv. számaiban is egész terjedelmék.
ben megjelent.
Herculanum. A' Közhasz. Isin. Tára pótlékául megjegyzendk a' következk. Herculanum az skorban az u. n. Campania Felixnek meglehets
nevezetesség városa volt. Fekvése Nápoly és Pompeji közé esett. Közel
a' tengerparthoz és a' Yezuv tövénél. Legels lakói és alapitói az oskusok
valának. Ezeket azonban a' hetruscok elzték 's ezek viszont a' samnitek
által kergettettek el. Aztán görögök gyarmatává tétetett, kik Alsó-Olaszországból mentek oda. Ezt a' rómaiak Titus, Didius proconsul alatt elfog-

—

;

—

;

—

—

;

—

—

oda római gyarmatot telepitettek. Ez a' római uralom alatt Capua
Mieltt Kr. sz.
Nápoly után Campániának legvirágzóbb városa ln.
után 79. évben végkép eltemettetett volna Pompeji és több más városokkal együtt, már 63-ik évben is szenvedett földrengések folytán részletes,
Du Theil azt állitá, hogy a' végképi
de azért igen tetemes rombolást.
elpusztulás és megsemmisülés Herculanumot csak 471-ik évben érte el.
A' legrégibb 1689-ki és
De ezen állitás máig sincs kellleg igazolva.
hg. Elbeuf által tett 1720-ki egyenes ásások és VII. Károly mindkét
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Siciliának fejedelme alatt 1738-ban; továbbá 1750-ben de ^ölivi^ Napóleon
1808-ig ós Murát alatt 1808
1815-ig tett nagyobbJózsef alatt 1806
szerü ásások után hosszasb ideig minden további keresés megsznt az
1828-dik évi január l-jén kezdették meg
1815-ki események folytán.
ujolag folytatni az ásást. Az eredmények igen nagyszerek, igen dúsan
jutalmazok. Felfedeztetett az eddigieket jóval felülhaladó legnagyobb
magánlakház. Benne egy hosszú sor szoba találtatott. Egy kert igen
pompás oszlopokkal. Számos festvények, üveg és bronczból készült edények, ezüst basreliefek, és a' képz mvészet számos egyéb müvei jöttek
a' mvészet és tudományok roppant nyereségével napfényre. Több arabeskekre is jutottak, mind egyiptomi izlés szerintiekre. A'falfestvényekközül,
mellyek mind compositio, juiiid rajz, mind tartalom, mind festék tekintetébl olly annyira kitnek, megemlitendok Theseus és INIinotaurus,
Telephus és Hercules, Chiron, Centaurus mint Achilles nevelje. Az érez
szobrok közül
Mercurius, Silenus vagy Faunus, Victoria, Venus és
Diana a' legkitnbbek közé tartoznak.
A' kéziratok Cicero, Chrisippus
és Carneadee munkáiból is foglalnak magokban némclly részeket.
Jelenleg a' feltalált érczszobroknak száma 150-re megy. Általában a'
plastikai mvészet körébl eddig 14,000 darabot már meghalad. Ujabb
ásások folytán a' különféle színezet és különféle használatra szolgáló
vegkészleteken kivül számos gyrk, lánczok, tk, táczák találtattak
részint aranyból, részint aranyba foglalva. Fedeztek fel étkanalakat ezüstbl. És konyhaeszközöket, gyertyatartókat, lámpákat, fegyvereket, mezeigazdasághoz tartozó szereket, legtöbbnyire bronczból.
Bebizonyitották
sokan mikép ezen si épületek és müvek az ujabbkor Ízlésére és divatszokásaira is nagyszer befolyást gyakorlottak, 's hogy a' római müveknek
classicai egyszersége nem maradhatott nevezetes befolyás nélkül családi
mlkép a' lefolyt század
és közéletünk erkölcseire. Annak tulajdoníttatik
végétl kezdve a' szokások XIV. Lajos korának túlságos divatait mindinkább elkezdek hagyni, és a' természetes egyszerséghez visszatérni.
öltözet és közviselet változásai mindazon befoA' mvészet, építészet
lyásra mutatnak. Es ha voltak is más körülmények, mellyek a' fényzés
kisebbítésére hatottak, mint p. o. az aristocratlának XVIII-ik századbeli
veszteségei, de azon változásnál 's erkölcsimvészl haladásnál nem lehet
minden érdemet Róma classikai mveitl meotafradni. — Érdekes adatokat
és részleteket találhatunk ezen si emlékek fell a' kihetkez munkák
Voyages pittoresques 3 részben.
Díe Ruinen ron Uerculaninn
lapjain
und Pompeji aus dem Italien. von Behr.
NacIn-icJ zur Geschichte der
Herculauischen Entdeckiingeu von Cramer.
Anliqinlés d'HercuL 6 kötetben.
Die schönsícn ornamente, und nierkirurdigsten GemüJde aus Pompeji, Herculanum, mid Sfabid. Ennek els folyama 10 füzetben jelent meg
1828 1829-ben. A' második folyamból 9 füzet jelent meg Berlinl)en
1841
1844-ben Zahn-tól kiadva.
Hercuiamim und Pompeji lioux és
Sz. I.
Bouchet után 1838— 1841-ben Hamburgban G kötetben.
llercze^oviiia /. Bosnia.
Herepei (Károly). A' Herepei-család fényes betkkel van az erdélyi
egyházi szónoklat történetében följegyezve. Herepei Károlynak, Erdély
nagyhír egyházszónokának, atyja János
ki elébb szászvárosi kis pap,
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aztán vízaknai rendes lelkipásztor, végre a' kolozsvári reforraatum collegiumban a' liittudományok tanára vala
azonkivül, hogy kéziratban
maradt „Keresztyén Egyház-történet^'-e még ma is talán a' legjelesb
magyar munka e' szakmában egy uj, egyházszónoklati korszaknak lön

—

,

teremtje és alapitója. Ö, és két testvére Ádám, a' nagyenyedi ref. ftanodában egykor történettanár, és László, a' kolozsvári rövid idre terjedt
papságában
együtt emelték fÖl egyházszónoklatunkat a' tökélynek ama
fokára, mellynek lelkesít befolyása alatt növekedének az idben Erdély
többi nagy szónokai, Hegeds Samu, Nagy György 'stb. Ezen szónokiskola
vezénylete nagyhír alapitójáról méltó örökösére Károly fiára szállt ki
:

—

;

apja ritka tehetségeit pazarul örökölvén, kivivá, hogy ezen szónokcsalád
befolyása meg ne szakadjon. Ezen körbl kerültek ki Erdély most él
jelesb szónokai
itt képzdik most is az ifju-nemzedék.
's
Herepei
Károly lS02-heu, februárius 24-kén született Vízaknáit Ahófejéimegy éhen,
hol atyja János azon idben pap volt. Már tíz éves korában megfosztván
a* halál szülitl, nevelését anyja testvére, 3Iéhes Samu kolozsvári reform,
tanár vette át. Ennek fölvigyázata alatt folytatta és végezte be tanodái
pályáját a' kolozsvári ref. collegiumban 1822-ben. Életpályául a' bányászat- vagy mérnökséget választá, 's már készületeket tn Selmeczre vagy
Pestre indulni, midn több nagytekintély férfiak és pártfogók, részint
néhai atyja iránti jóindulatból, részint és fleg mert az ifjúban is ritka
szónoki telietséget láttak fejledezni
rábeszélték, hogy magát a' papi
pályára készítse.
Dicséretes szokás volt abban az idben az erdélyi
helvét hitfelekezetüeknél, hogy a' papjelöltek külföldi akadémiákra menésük
eltt, magok ismertetése végett az erdélyi ftanodákat fölkeresvén, a'

—

,

—

—

felsbb tudományokból mindenütt vizsgálatot tettek le. O is tehát, miután
erre magánosan még egy évig szorgalmasan készült, 1823-ban bejárta a'
nagyenyedi, niarosrásárhelyi és kolozsvári f tanodákat, 's tudományos
készületeirl mindenünnen kitn bizonyítványokkal tért vissza. Illy
sokat Ígér készületekkel külföldi, nevezetesen a' göttingai egyetembe
szándékozván, útlevél-nyerés végett fölment Bécsbe. De az akkori politikai
zajongások miatt a' német egyetemnek látogatása be levén tiltva, kénytelen
volt egy egész évet Bécsben tölteni melly id alatt meglátogatván az
ottani protestáns hittani intézetet is, különösebben a' jeles polytechnicumban tanulta Scholz, Meiszner tanároktól a' vegytant^ és Neumann tanártól
a' természettant. Ezek ajánlatának köszönhcté, hogy a' külföldre való
utazhatásra engedelmet nyert, mellyet azonnal a' mivelt német fÖld beutazására, 's különösen a' nevezetesb egyetemek meglátogatására fordított.
Félév múlva hazájába visszatérvén, 1825-ben, kolozsvári paj)nak
választák, 's még ugyanazon év folytán
bár a' canonszerü életkort el
nem érte volt a' 23 éves i^]\x^^ régeni egyházi zsinaton fel ln szentelve.
1829-ben megházasodott, nül vévén paptársa Krizhay D. Elek leányát
Katát.
Kolozsvári papi hivataloskodása, fényszaka életének, egy szakadatlan diadalünnep, mellyel az egész város és vidék közszeretete, növekedésben lev tökélyeinek arányában, jutalmazá. Valahányszor szónokolt
fuladásig telt meg az egyház nemcsak hitsorsosival
hanem különbség
nélkül minden felekezetüekkel. Nem volt egy nevezetesb ünnepély, nem
temetés, mellyen Herepei ne tartott volna szónoklatot st még az erdélyi
;
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vallásos türelem és szeretet szép bizonyságául

—

a'

lutheránusok és unitá-

—

temetési
egyházában is
mi addig majdnem hallatlan volt
ünnepélyek alkalmával szabad föllépése vala. Ez 1834-ig tartott. Ekkor az
egyháza kebelébl, a' kolozsvári f tanoegyházi ftanács elszólitván
dában a' bölcsészet, földrajz és német nyelv rendes tanárává nevezé.
Helyébe a' gyülekezet közakarattal testvéröcscsét Gergelyt, akkorban
deesi papot, választá. Károly kolozsvári papsága és tanársága ideje alatt
derék nagybátyja mellett az Erdélyi Hiradó és Nemzeti Társalkodó szerkesztésében segéd vala, 's nem csekély befolyása volt a' kolozsvári negylet
által a' küls magyarutczában fölállitott gyermektanoda alapitásában,
Kolozsvári tanárságát azonban
ezen lelkes negyletnek titkára is levén.
csak egy évig viselhette, mert az egyházi ftanács megint vissza akarván
adni az t nélkülözni nem tudó egyháznak, 1835-ben a' Tompa halálával
megürült hittan, egyháztörténet és papi tiszti tudományok tanszékére
Nagy-Enyedre teve által, hol nemsokára a' tanodaigazgatói (rectori) terhes
kötelességgekkel is fel ln ruházva. Népszer eladása 's több alkalommal

riusok

t

—

tartott fényes
és tiszteletét

itt

egyházi szónoklatai
is

hamar megnyeré.

által az ifjúság és

város közszeretetét

1838-ban

Itt keresé föl

a'

magyar

akadémia, oklevelének megküldésével leveleztagjául nevezvén. Igazgatósága üres perczeiben az rzésére bizott fontos oklevelek után elkezdette
Bethlen Gábor eme virágzó intézetének történetét irni. Vajha ne vonná
Természetéel e' munkáját irodalmunk 's köznevelés-ügyünk barátaitól
nél fogva a' békét és csendet szeretvén, 's mint a' tanári székbl lett
elbucsuzása alkalmával mondotta, ,,több hajlamot 's hivatást érezvén a
nép-, mint az iskolatanitói pályára-^, örömmel ragadta meg az alkalmat,
midn 1841-ben szülötte helyére Vizaknára papnak meghivák. Melly id
óta ezen a' magyar haza keleti végszélén szászok és oláhok közt elszigetelve fekv kis mezvárosban él és mködik, megelégedve népes családja
körében, és szeretve 's becsülve híveitl.
Herepei Károly középtermet,
ép, ers testalkatú férfiú. Szava tiszta érezcsen gésü, 's ollyan terjedelm,
hogy a' legnagyobb egyházban is jól megérthetni. Eladása mesterkéltlen,
természetes. Beszédeit szorgalommal kidolgozza, de nem igen szokta
megtanulni azért az irathoz nem ragaszkodik, 's akárhányszor megtíh'ténik, hogy belheve 's az alkalmi ünnepély által elragadva, beszédeit
merben másként mondja el, mint a' hogy irva voltak. Az ujabb idben
de bár egy munbeszédeit kezébe veszi, és valódi mvészien olvassa
káját többször elmondja, mégis a' legfigyelmesebb hallgató is bajosan
ismerne rá a' többször hallottra. Kezeita'szószéken igen keveset használja,
de e' hiányt arczkinyomat 's mesteri hangejtés által szerencsésen pótolja.
Eleinte sokan hibáztatták hogy a' szószékben gyakran elérzékenyedve
könyezett
késbbre ezen gyengeségétl nagyrészben elszokott, de
az életbe vágó meghatóbb vonásokat most sem tudja különös bels megindulás nélkül eladni.
Általában Herepei azon szónokok közé tartozik,
kik inkább szeretik ha hallgatják, mint olvassák. Alkalmasint éppen eme
körülmény lehet oka, hogy mindeddig egyéb munkáit nem is adta ki, mint
csak azokat, mellyekre mintegy kényszerítve volt. Hlyének számos alkalmi,
különösen halotti beszédei Erdély nevezetesebb fiai és leányai felett.
Azonban
hogy Tusculanumában épen most azzal foí^lalhire volt
18
!

—

;

;

,

—

,

—
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,
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kzik

,

miázerint

~ G-r J.

válogatott

egyházi

beszédeit

,

viláo*

bocsássa.

elé

llerloszsoliii (Károly) német iró, egyike azon szabadabb szellemeknek,
kik a' marti usi napokat megelzött idszakban az osztrák censura és
rendrség nyomása alatt szenvedtek. Szül. Prágában, e' század elején*
szegény szülktl, kik klastromi életre szánták. Azonban szelleme más
útra ragadá. Eleinte a' hivatalszobák lélek- és testöl jármába volt kénytelen vonulni, azonban ettl csakhamar annyira megundorodott, hogy
minden áron szabadulni tévé tel magában. 1820. minden pénz 's utilevél
nélkül elliagyá Prágát 's Lipcsébe költözött, hol több éven át csaknem
volt a' még akkor ki nem fejlett literatorság szerény képviselje.
egyedül
Austria által ersen reclamáltatván, az egyetem tanulói közé irattá magát,
mi által az ottani tápintézetben szabad asztalt is nyert. Egyéb szükségeit
javitnoki állomása sovány jövedelmébl pótolgatá irói honoráriumoknak
akkor ott még épen olly kevéssé volt nyoma, mint nálunk a" boldogult
,, Hasznos Mulatságok" korában. iSoO-ig néhány nagyobb munka Írására
is vállalkozott, illyenek ,,Emmf/'' és,, Vielliebchen'' regénjei, miket Clauren
neve alatt adott ki 's a' mibl azután egy az irodalomban csaknem két
évig tartott i)er támadott azonkívül irt számos novellákat. 18o0-ban a'
sajtó-korlátok kissé megtágulván, a' ,,Komel''' czimü folyóiratot alapitá,
egy mulattató lapot, mellyben bebizonyitá hogy színházi fecsegésen éhangverseny-gajdoláson kivül egyéb dolog is van, a' mi a' mivelt közönség
részvétét fölébreszteni képes. A' Kométban közlött humoristikai czikkei
rendkívüli tetszésben részesültek ; e' tetszés jeleié ki az irányt, mellyben
ezután haladott. Ekkor irá „Hahn und Henne, LiehesgeschicMe zweier
Thiere'^ czimü érdekes meséjét, mellyben kedélyesen gunyolá az emberi
hiúságokat és hibákat. Ekkor volt H. irodalmi hire tetpontján. Mind
lapjának, mind önálló müveinek becse ezután mindig alább szállott. Ez
utóbbiak közé tartoznak ,,Meph?stopheles" ; „Aiiatomische Leiden und
Freudén" ; ,.Der Ungar'^ (történeti regényes vázlat a' Hunyadiak korából)
,;Dcr Venclianer" 's több más történeti apróbb munkák. Ezeknél
ismét jobbak voltak „Das Wanderbuch" : „Fahrten und Ahenlheuer des
M. Gaudelius Enz-icnr-, melly utóbbi humoristikai erre nézve a' legjobb
e'
angol müvekkel vetekedik. Ujabb történeti regényei ,,Die erste
Liebe WaUensteins" ; ,,Die Mörder Wallensteins'^ 'stb. e' szaku müveinek
elbbi hibáiban osztoznak. 1840. eladta „KonieV^ czimü lapját néhány
év múlva azonban ismét kezébe került az 's ez idszakban, midn már
ujabb erkkel kellé mérkznie, sok szerencsés momentumai voltak lapjának.
A' humoristicus genreképek valódi gyöngyének tekinthet „Schicksale
:cweter Deutschen, die auf einer wüsten Insel Schiffbvuch gelitfen habení^
Azonban H. csakhamar ismét elhanyagolá magát. Legnagyobb szerencsétlensége az volt, hogy nem csak kellemes iró, hanem még szeretetreméltóbb társalgó is vala. A' város mellyben lakott, rendkívül ostromlá
jeles társalgási tehetségét szünet nélküli igényeivel. H. mindenütt jelen
vala, hol az öröm és jó kedv üté fel sátorát
volt a' fensbb középosztály ünneprendezje 's minden utazók ciceronéja. Voltak mások, kik más
irányban zsákmányolák ki jólelküségét,
erszénye mindig készen állott
mások számára 's mindig igen hamar kiürült, minélfogva igen gyakran
;

,

;

,

:

;

:

nem

:

;

,

;

—
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legnagyobb zavarban volt 's az adósok börtönét is megizlelé.. Jövje sötét
képekben tnt fel szeme eltt, mi annyira hatott reá, hogy lelki beteggé
az többé nem
Ion. A' vizgyógytan ugyan ismét helyreállitá, azonban
lehetett, a' mi azeltt volt. Lelkileg és testileg megtörve, azonkivül az
ujabb idk megfosztdk eddigi biztos keresetétl is,
szemlátomást hervadt a' sir félé. 1849. dec. lü-én a' halál véget vetett szenvedéseinek. a.
Herold (Lajos József Ferdinánd) franczia zenekölt, szül. 1791-ben
Parisban. Atyja, ki zongoratanitó 's némi zenemüvek szerzje volt, más

—

—

pályára szánta

's

ugy

nevelteté,

hogy zenei képeztetését csak mellékesen,

hanyagul üzheté. Azonban a* fiu szerencsés hajlamai, különösen atyjának
kora halála után hamar utat trének 's
a' zenemvészet szorgalmas
tanulmányozására ösztönzék. Felvétetett a' párisi conservatoriumba 's
Adam ottani zongoraosztályában 1810 egy verseny sonatéjával nyeré
el a' díjt. Miután az öszhangzattant Catel
alatt elvégzé, 1811 Méhul
osztályába lépett. A' nagy díjt is
nyeré 's ennek következtében Rómába

t

,

küldetett további kikéi)eztetése végett. Itt

nem tölte

Már

;

használatlanul idejét.

Parisban több darabot irt zongorára Rómában számos lyrai darabokon kivül négyeseket és symphoniákat 's végre egy Nápolyba tett
kirándulás alkalmával, egy ,, V. Henrik fiatalsága'', czimü vig operát irt,
melly nagy sikerrel adatott. Els franczia zenész volt, ki Nápolyban dalmüvet irt. Ezután Németországot vágyakozék beutazni az itteni nagy
mesterek szerzeményeit tulajdon hazájokban kivánta lelkiismeretesen 's
eredeti valóságban eladatva látni. Daczára minden nehézségeknek, mik
az akkori politikai zavaroknál fogva
czélzott utazásának ellenében
állottak, nem válhatott meg szándékától, Yelenczébe költözött 's innen,
útlevél nélkül, egyedül, éjjel utazva 's nappal elrejtve, a' hadseregek által
ellepett népes országutak mellzésével, mellékutakon 's nagy veszélyek
között Bécsbe ért. Németországon soká nem maradhatott. Visszatért
Parisba
megifjodva és felébredt tevékenységgel
élénk teremtési
vágyakkal. Több izben adott Parisban zongora-hangversenyeket, mik
nagy tetszésben részesülének azonban vágyai leginkább a' szinpad felé
:

;

,

,

,

;

fordulának. 1817. adatott a' fíatal zeneköltnek ,,Les rosiers" (A' rózsaleányok) czimü o felvonásos operája ugyanazon évben ,,La clochette^'
(A' csengetty), mellyel nagy tetszést aratott. 1820 ig ismét több darabot
irt, mikben gyönyör részekre akadhatni ugyan, de miket a' szövegek
(librettók) szárazsága, hidegsége miatt alig lehete a' közönségnek észrevennie. Elkedvetlenedvén drámai sz(;rzeményeinek ezen hatástalansága
által, o évet hallgatagságban tölte el, nem irva egyebet, mint néhánykisebb müvet, ábrándokat (fantaisies) a' zongora számára Rossini themái
felett. Ezen csekélységekrl, miket
is tehetségén alóliaknak tartott,
mosolyogva szokta mondani hogy azok az
Ez idben
apró pénze,
az olasz operánál nyert alkalmazást. Nagy kedvelje volt Rossininek,
kinek ragyogó képzeletét bámulá. Ugy hivé, hogy a' közönség tetszésének
;

,

—

megnyerése végett, Rossini formáit kellend utánoznia 's e' meggyzdés
szüle 1823
1826-ig több müveit. Ez utóbbi évben azonban újra elfoglalá
saját, eredeti modorát, melly stúdiumai 's tapasztalatai folytán ekkor már
tetemesen nyert szépségben, tisztaságban. A' csudás eredmény, mit
jjtária'^ operája ekkor szült, 's mellyben feltn érzékenységének szabad

—
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a' megkezdett utón. Neveked siker„Zampa^'-jst (1831. )» ,J^^ Pré aiix Clercs^'
(1832.), mik teljes birtokába juttaták a' közönség kegyének. Kevéssel
,,]\Iária" adatása után karigazgató lett az operában, mellynek számára
több ballet-zenét is irt
gyakran még a' színpadon is dolgozva , ha az
ihlet megszállotta.
Utóbbi müvei, mik gyorsan követték egymást, 's
fáradhatlan tevékenységet igénylének, rósz hatással valának különben is
gyenge egészségi állapotára. Mellbaja ezalatt veszélyes haladást tett. A'
,,Pré aux Clercs^' els adatása alkalmával meghalt
müvének roppant

tért engedett,
rel

raéginkább megerösité

adatott ezután

nagyhír

—

,

;

—

nem

tartóztathatá fel végóráját.
Heroldnak számos barátai
valának ; társalgása élénk és szellemdus vala jósága 's részrehajlatlansága el volt ismerve. Kendkivüli könnységgel dolgozott, sokszor sétálás
s ükére

;

közben irta fel egy darab papirosra gondolatát. Kéziratai kevés törlést
mutatnak. Midn meghalt, mvészi tehetsége épen akkor éré el azon
fordulati pontot, mellyben csupa mestermüvek születését lehete vala tle
várni.
H. 1816 1832-ig az Opera-Comique-ben 7 három felvonásos
darabot adott
a' Nagy Operában az 1 felvonásos „U Asthénie^' operát
és 5 balletet
1815-ben a' fentemiitett operát a' nápolyi del Fondo színházban, 2 felv. Azonkívül nagy része volt 5 idegen operában megkezdé
a' „Ludovic^^ czimü dalmüvet, mellyet késbb Halcvy (1. ezt) végzett be,
's melly nagy sikerrel adatott az elébbi szerz
halála után. Hangszeri
szerzeményei 2 symphoniából, 3 négyesbl (quartett) 's 57 zongorambl

—

—

;

;

;

állanak.

—

a.

John Frédéric William) csillagász és természettudós,
nagyhír angol csillagásznak H. Vilmosnak^ ki 1822-ben
meg 84 éves korában. Szül. 1790. Sloughban Windsor mellett azon

Herschel
egyetlen
halt

(sir

,

fia a'

világhírvé lett. Tanulmányait
cambridgei egyetemben végzé
mellynek késbb egyik legkitnbb
tanára ln. A' mathematikaí 's természettudományokban tanúsított rendkívüli elmenete korán sejtetni engedek, hogy atyja nyomdokait követendi 's korunk legjelesb tudósaival verseny zend. Késbb kizárólag a'
csillagászat, természettan 's általában a' természettudományoknak áldozá

falusi lakban, melly atyja fölfedezései által
a'

,

1816. a' sokszoros (multíples) csillagok vizsgálatával foglalkozott
1823. a' londoni kir. társulatnak egy emlékiratot nyujta be e' czímmel
,yObservatwns of the apparent distances and positions of three hundred
and eighty double and triple stars'^ (London 1825.), mellyben 380 csillagot jelelt ki a' nevezett nembl. 1827. 's 1828-ban két illy uj jegyzéket
bocsáta közre, az egyikben 295, a' másikban 384 aíFéle csíllagzattal.
1830-ban kiadá 1236 csillagon tett vizsgálatait, 's ugyanazon évben a'
idejét.
's

;

évkönyveiben 364 csillag pontos megmérésérl 's azon
a' ketts csillagok mozgása okoz, közié
észrevételeit.
H. ugyanazon idben természettani kísérletekkel is foglalkozott. Eredményeit részint idszaki szemlékben, (p. Encyclopaedia
metropolitana), részint külön munkákban közié. Ide tartoznak egyebek
között a' hangról, a' világosságról 's a' természetphilosophia tanulmányáról irt munkái.
Azonban legnagyobb hatással volt tudósi hire terjedésére a' nagy közönség eltt egy azon felfedezésekrl irt gunyírnta, miket
ráfogtak, hogy
a' holdban vett volna észre, mikrl azonban ö maga nem
csíllagászí társulat

különböz eredményekrl, miket

—

:

—

—
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iö álmodott. Ezen igen szellemdus röpirat le van fordítva több nyelvre 's
németül Hamburgban jelent meg 1836-ban. Okot erre azon utazása szolgáltatott, mit 1834. a' Jóreményfokához tett olly czélból, hogy a' déli
félgömb egét vizsgálja magával vivén egy roppant távcst az uj fölfedezések végett. Vizsgálataiból kiderül, hogy a' déli félgömb sokkal csillagdusabb, mint a' mienk. Figyelme leginkább kiterjedt a' ketts csillagokra,
ezen két egymás körül kering napból álló érdekes rendszerekre, mik sok
hogy néhánya ezen csillagoknak
ideig egynek tartattak H. kimutatá
40 évnyi rövid id alatt végzi be pályáját. Látott sárga, kék, vörös,
vizsgálta Uranus holdjait 's kimérte
zöld 'stb. szinü ködös csillagokat
keringésüket 's alkalma volt az Argó csillag bámulatos haladását figyelemmel kisérni, mellynek fénye olly gyorsan növekedett hogy nem egészen 4 hónap alatt egy 2-od rend nagyságból 1-s rendvé változott.
A' meteorologicus társulat Londonban, mellyhez a* Jóreményfokán tett
vizsgálatai adák neki az eszmét, neki köszönheti lételét. 1838. visszatérvén
Európába, a' londoni kir. társulat elnöki méltóságával tiszteltetett meg,
mit azonban el nem fogadott. Victoria királyn koronáztatása alkalmával
baronnet czimet nyert. Tagja a' párisi tudományok akadémiájának 'stb.
;

;

,

;

;

,

—

11. Herschel Lukretia Karolina, a' nagy csillagásznak, H. Vilmosnak nvére,
nevezetes részt vett bátyja csillagászi munkálataiban, szül. 1750. Hanoverben. Tudományos képzettségét csak késbbi éveiben szerezte. Tulajdonképen titkára volt bátyjának, miután ennek vizsgálatait rendesen
jegyezgeté fel. Vannak saját munkálatai is, miknek egy részét a' tudományok kir. akadémiája Londonban adá sajtó alá. A' távcs használatát
annyira ismeré
hogy ennek segitségével 1786 1795-ig hat üstökös
csillagot sikerült fölfedeznie. Bátyja halála után 1822. visszatért szülvárosába, végnapjait német földön végzend be, Hanovcrben. Itt nagy
elvonultságban élt, azonban a' legújabb idkig szorgalmasan látogatá a'
színházat, hol ódivatú fekete öltözetében az ujabbkori társasággal nevezetes ellentétet képzett. Kevés barátait a' 7 éves háború, az északamerikai
szabadságháboru, a' franczia forradalom eseményeinek, miket mind személyesen látott lezugni, elbeszélésével örvendezteté. Még 1847. mart. 16.
tiszta lélekkel ünnepié 97-ik évnapját. A' hanoverai király mcglátogatá e'
napon, valamint a' koronaherczeg is nejével együtt. Humboldt Sándor (1. ezt)
ajánlatára a' király kevéssel azeltt a' tudományos érdemekre rendelt nagy
arany érdempénzzel tiszteié meg. Ez volt utolsó születésnapja, mit megülhetett. 1848-ik jan. 9-kén meghalt, midn élete 100-ik évét már csaknem
a' halál már csakelérte 's midn
mint
szokta tréfásan mondani
nem megfelejtkezett róla.
a.
Herwegh (György) egyike a' legkitnbb német lyricusoknak, szül.
1817-ben Stuttgartban. A' tübingeni prot.theologiai intézetbl csakhamar
visszatért szülvárosába, hol Lewald
,,Ewro/)a"-jának dolgozótársa Ion.
Katonai összeírás alá esvén, H. elhagyá Würtemberget 's Emmshofenbe,
Thurgau schweiczi kantonba költözött, hol az ott megjelen „Volkshalle"
czimü lapnál dolgozott. Azonban a' lapnak csekély közönsége lev^n, H.
mködése alig tnhetett fel. Átment tehát Zürichbe, hol számos barátra
talált. Ekkor jelentek meg tle
,fiedichte eines Lebendigen^' (Zürich és
Winterthur 1841), mellyek gyorsan egymásután 7 kiadást értek, 's miknek

—

,

—

—

—
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:
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éléuk lialal tüze lángra gyiilaszta minden szivet. Parisban idzvén egy
darabig, majd dolgozótáreak szerzése végett beutazd Németországot,
melly útja valódi diadalut volt reá nézve. Maga IV. Fr. Vilmos porosz
király bemutattatá magának a' költt, e' szavakat intézvén hozzá ,jTisztelem a' becsületes oppositiót." H. felette komolyan vette az udvariasságot. Königsbergbl 1842. december 28-kán egy iratot intéze a' királyhoz,
mellyben kiadandó lapja betiltatása végett keser panaszokra fakadt 's a'
királyt adott szavára figyelmezteté. E' levél következménye volt, hogy H.
a' porosz államból kitiltatott. A' közönségben csakhamar épen annyi
ócsárlója, mint bámulója támadt Her^yeghnek. A' sajtó árként önté ki
:

nemzet lelkesedését mintegy rohammafvevé be,
kezdé babérját. ZüTrich canton is
me<^*tagadá tle 184o. a' tartózkodhatási jogot, mig más részrl a' würtembergi király a' zászlójához htlenné lett katona-költnek nagylelken megkeo'yelmezett. Ennélfogva lehetvé vált, Baselland cantonban polgárjogot
egy gazdag berlini zsidó
nyerhetnie, 's mátkájával, Sicgmund Emmával
bankár leányával házasságra kelhetnie. Egy déli í'ranczia- és olaszországi
epéjét

's

a'

maga

költ

ellen, ki a'

Freiligralh

(1.

ezt) is tépegetni

,

vn

Parisban, limenkéhzitíi ..Einvndzwanzig
utazás után állandó lakhelyet
Bögen aus dev Schweiz'' (Zürich u. AVinterthur 1843) és a' ,^Gedichte
eines Lebendigeu" Il-ik kötetét, melly utóbbi azonban az I-s kötet eredetiségét távolról sem közelité meg 's azért nyomtalanul is vonult el. A'
nemzet már csaknem elfelejté szabadságdalnokát, midn az 1848-ki események újra eltérre szóliták, hogy neve dicsségét végképen eltemessék.
ln vezetje a' Parisban feltnt
Mindjárt a' februári forradalom után
német csoportozásoknak trgja ln azon bizottmánynak, melly Németországba egy szabadcsapatot volt vezetend, kiadott egy sallangos proclamatiót 's azon csapatnak élére állott, melly 1848. aprilbenBadenbe ütött.
A' dossenbachi csatában azonban ellepé a' félelem, 's egy, sokkal bátorabb
neje által hajtott kocsinak fedélbre (Spritzleder) alá bújván, megszökött.
Azóta a' nevetség átka sulyosodik az egykor innejplett költn. Neje
legújabban az irodalmi pályán tnt fel, egy röpirattal : ,,Zin' Geschichte
der deiitschen democralischen Légion in Paris. Von einer Hoc/rvena;

therin^^.

—

a.

Herz (Henrik) német zongoramvész és zeneszerz, szül. Bécsben 1806.
Atyja vezetése mellett már 4 éves korában kezde zenével foglalkozni 's
mint 8 éves gyermek már Hummelnek egy darabját játszá el. 1817-ben a'
conservatoriumba vétetett fel 's ugyanazon évben a' theatre-italienben lépett fel Catalaniné hangversenyében. Két évvel késbb saját zeneszerzeményekkel tnt már fel, mik a' zenevilágban nagy tetszéssel fogadlUosch elesnek Parisba érkezése még
tattak. A' hires zongoravirtuóz
nagyobb ösztönt 's bátorságot ön te a' fiatal mvészbe. Ekkor egyesült a'
nagyhirü gordonászszal (\ lolonUt ) La fon d-iúj kivel együtt zarándokolá be
Európa nagy részét 1831. Németországot, 1834-bcn Anglia-, Skót- és
Irföldet. 18o9-ben újra útnak indvdtak, azonban ekkor nagy baj érte ket.
A' kocsi, mellyen elvalának utazandók, feldlt; Herz némi sérülések
mellett kimenekült ugyan, azonban Lafondkaponyájamcnthetlenül összeH. azonban
zúzatott. Ugyanazon idtájban adá ki ..Zongora-fanlwnyrét'^.
nemcsak jeles mvész, hanem ügyes mives is volt. A' zongorák mtnni

párisi

,

;

—
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I

raj át ék egyfoi

_

Ezek: változatok, rondók,
bevezetések, ábrándok, gyakorlatok, keringk, versenyek, kettsök, hármasok, indulók, galoppokésáriák számos változatai. Bátyja H. Jakab
hasonlóul nevet szerze magának mint eladó és szerz a' zenevilágban.
'0
Herz (Henriette) családi nevén de Lemos, érdekes életeseményei
egy
atyja,
hosszú élete által világhirüvé vált n, szül. 1764. Berlinben, hol
menyeinek száma niegközeliti

a'

kétszázat.

portugál származású izraelita mint orvos élt. Már mint gyermek olly
tudvágyat fejtett ki, hogy az akkor egyetlen berlini kölcsön-könyvtár
több ezerre
köteteit mind elolvasá. 15 éves korában llerz^ orvoshc z
ment nöül, ki
jövedelmeinél fogva nagy házat tartott, melly szép és
szellemdus nje vonzereje által csakhamar középpontjává vált a' berlini
elre tör fiatal
szellemi életnek. Frangú urak, a' tudomány fér fiai
tehetségek 's kitn idegenek itt találkozának. Midn 21 évi gyermekfolytatá szokott vendégszeretelen házasság után a' férj meghalt, a'
tetét. Egyike az els idegeneknek, kik nála megjelentek, Miraheau volt.
Ott volt a' nagy német iró MüUer János, Lajos berezeg, Derfe/ holhmdi
követ 'stb. Különös alakban tnik fel ittBörnc (akkor még Baruch Lajos),
kit atyja Herz házához külde, hogy a' nagy város csábításaitól megóvjü.
Börnének orvostant kell vala tanulnia, azonban egészen elrestült 's a'
,

men

b

,

n

inkább kerülé, mint keresé. Herzné
a' fiatal embert
kit mások gylölének, érdekesnek találá, mig fölfedezé,
hogy az szerelmes belé. A' férj halálával, Börne valóságos házassági ajánlatot tett neki, mit a'
visszautasított, miután inkább anyja lehetett
volna, mint neje. A' magát boldogtalannak érz szerelmes méreggel akart
véget vetni életének, azonban a' kísérlet fölfedeztetett 's Börne liaza küldetett Frankfurtba.
lígy másik hires férfiú, ki Herzné iránt fiatalkorában lángra gyúlt, Humboldt Vilmos vala. Jean Paul csak fuíólag mutatkozott e' körben.
Az 18C-6-diki krisis megfosztá Herznét a' porosz
kormánytól nyert nyugdijától 's csak Humboldt Vilmos közbenjárásának
köszönheté, hogy Ínségre nem jutott. A' franczia háborúk után, midn a'
szellemdus emberekkeli társalgást

is

,

n

—
—

keresztyénségre tért át, régi jóléte visszakerült. Több évig lakott Olaszországban 's hazaérkezvén, egy mindig megújuló baráti és szellemdus
derült,
társasági körben
egy második Recamier asszony gyanánt
jótékony és boldog életet élt. Meghalt az 1848-ki viharok kitörése eltt.
Emlékiratát Fürst J. adta ki illy czimmel ^.Henrietté Herz, ihr Leheti und
ihre Erinnernngen.''
a.
Hess (Henrik) báró osztrák táborszernagy 's a' ftáborkar fniilNC.
Szül. 1788. Bécsben. Tizenhárom éves korában lépett a' hadseregbe. Az
1805-ki hadjáratban részt vett. 1806,- Bécs, 180y8-ban Magyarország
felmérésénél alkalmaztatott, 's ebbeli munkásságának jutalmául fhadnagygyá léptetett el.
Eészt vévén az 1809-diki hadjáratban, mind
személyes bátorsága, mind különösen szolgálati hasznavehetsége által
annyira kitünteté magát, hogy a' fherczeg Károly által tett jelentésben,
a' wagrami ütközet jelesei között H. neve is elfordul. 1810 a' hadinapló

—

—

:

—

,

—

összeállításánál

mködött, melly munka

mellett

„Hadi

/o/í//í'?rí/«"-át

is

^^^
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kidolgozd. 1813. kapitánynyá léptetett el, 's mint illyen az 1813— 14-ki
hadjáratban részt vett gróf Bubna altábornagy kíséretében levén
az
ezen tábornok által viselt csatázdsokban
fbbjei elismerését mindenütt
megnyer, 'sszámosérdemjelekkeldiszesittetett. 1815-ben a' ftáborkarba
,

;

,

tétetett át,

idben

volt alkalma azon tapasztalást gyjteni,

minek az ujabb
évben még rnagy gyá, 1822-ben
1829. ezredessé léptetvén el, mint illyen 1830-ban a' fels

's itt

olly igen hasznát vévé.

—Ez

alezredessé 's
olaszországi mozgó hadtest táborkari osztályának
esik

munkásságának legnevezetesebb

része,

fnöke

volt.

Ez idbe

mert Radeczky téhornok párt-

fogása alatt dolgozá ki különösen a' gyalogságot illet hadiutasitást,
melly a' hadseregbe behozatván, ennek kiképzésére legnagyobb hatása
volt. 1834. ebbeli szolgálataiért vezérrnagy 's dandárnok lett. 1835—42.
melly idben altábornagy! rangra emeltetett,
számos uralkodók
rendjeleivel tiszteltetett meg, többi közt a' török szultán, kit trónralépése
alkalmával, (1844.) császárja nevében üdvözlött az ottomani érdemrend
fosztályával diszesité. 1848-ban az olaszországi hadsereg táborkarának
fnöke lett, 's az 1848— 49-ki olasz hadjáratban alkalma volt, az annyi
éven át gyjtött tudományt valósitani. 1848. maj. 25. megérkezvén Veronába, azonnal elkészlté haditervét, melly által az osztrák seregnek lehetségessé tétetek Mantua, Curtatone és Vicenza felé elnyomulni, 's már

—

—

,

jun. 11-kén Vicenza megadván magát, H. irá alá a' megadási pontokat.
H. tervei szerint mködött az osztrák hadsereg a' késbbi csatákban,
jelesen a' háromnapig tartó Custozza melletti gyzelmes csata az
érdeme.
Majland bevétele utáp (aug. 6.) harmadnapra H. és a' piemonti táborkar

fnöke

Salasko gróf között köttetett a' fegyverszünet, mellyet a' béke
vala követend. 1849. marczius 12-kén felmondván a' piemonti kormány
a' fegyver nyugvást, H. vállalá magára ez uj hadjárat mködésének kidolgozását. A' novarai ütközet véget vetett az ellenségeskedésnek, melly
valamint az egész 5 napig tartó hadjárat ujabb bizonyságot tesz H. fényes
tehetségeirl. Hogy az osztrák hadsereg olaszországi hadjárata érdemeinek
,

mennyiben részese, mutatja Eadeczky tábornagy bizonysága, ki csaknem
minden nevezetesebb eseményekrli jelentésében H. érdemeit els helyre
Saját 's idegen uralkodók általi megjutalmazása el nem maradt, 's
számos érdemrendekkeli megtiszteltetésén kivl osztrák táborszernagyi
rangra
's
mint a' M. Terézia lovagrendvitéze báróságra ejneltetett,
azonkívül a' 49. számú gyalogezred tulajdonosává lett. 1841-ben Diller

teszi.

,

,

bárónvel

lépett házasságra.

—

k.

mvész viseli. Az ujabbkoriak között
nevezetesek 1) H. Péter, kitn csata- és genreképtest. Szül. 1792-ben
Düsseldorfban. Már 10 éves korában készített állatdarabokat, mik iránt,
atyjának akarata ellenére, nagy hajlamot tanusitott. 1806-ban a'müncheni
akadémiát látogatá meg. Az 1813— 1815-ki hadjárat alatt a' helyszínén
rajzolt több csataképet. Nagyhír tÖbbi közt az Arcis-sur-aube melletti
Cvsata rajza. Késbb Bécsbe
Schweiczba és Olaszországba utazott. 1833.
Ottó királyt Görögországba kiséré 's annak bevonulását nagy festményben
állitá el. 9 hónap niulva visszatért, a' berlini 's müncheni akadémiák
Hess. E' nevet több

jeles

német

:

,

tagja lett 's Quaglioyú a' müncheni müegyesletet alapitá. Leghíresebb
képei közé tartoznak Egy franczia falu meglepetése a' kozákok által;
:

—
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—

doni kozákok
franczia dragonyosok 's magyar huszárok közti harcz ;
franczia paraszt foglyokkal (1S20.) osztrák sereg a' táborban 's oláh
lókötés (I823.);'stb. — H. Peíer színezete 's felfogcása mesteri, compositiója
mindig mély 's tanulságos.
2) H. Henrik történészeti és fresko-festész,
az elbbeninck öcscse, szül. 1798. Düsseldorfban. Eleitl fogva a' történé;

—

szeti szakra képeztetett 's már els nagyobb képe ,,A' szent család'' nagy
figyelmet ébresztett 1817. A' bajor király által segittetve Olaszországba
„Apolló 's a 9 múzsa''. Visszaköltözött. Itt készité nagy festményét
térvén, 1828. a' müncheni kir. mvészeti akadémia tanára lett. Históriai
:

—
—

müvei közül megemlitendk Hit, remény és szeretet (kre rajzolva);
Kereszt-levétel ;
Rómába vonuló zarándokok ;
Karácsonéj ;
Madonnaképek.
Vannak számos üvegfestései 's a' müncheni egyházakban

—

több freskói (lásd

:

—
:

—

Freskó festészet). Compositióiban egyszer, nyugalmas

—

elrendezés, nagyszerség és méltóság uralkodik.
3) H. Károly^ az elbbiek testvére, szül. 1801-benDüsseldorfban, egyike a' most él legkitnbb
genrefestészeknek. Alig van mvész, ki a' derit hegyi életet több költé-

—

a.
jellemzetességgel adta^ volna vissza, mint .
starkenés
felsö-hesseni
Áll
a'
nagyherczegség.
Ile^seu-Dariustadtí
burgi fejedelemségekblés a' rajnai tartományokból. Nagysága 153Dinfld;
határai Frankfurt szabadváros, Hanau fejedelemség, Nassau herczegség,
Poroszország, Bajorország és a' badeni nagyherczegség ; folyói a' Rajna,

szettel, igazsággal

's

:

Main, Lahn, Nidda, Ohm, Schwalm és Itter

hegyei a' Vogelsgebirge,
különféle gabonanemek, len, kender,
komló, és különösen a' Rajna mellett bor,
van fája, marhája, az ásványok országából réz, vas, só és kszén. Lakosainak száma 853,000, kik

Westerwald

és

Odenwald termékei
;

:

;

—

szorgalmuk által kitnnek A' viszonyos népesség §,582. A' fóldmivelés és
marhatenyésztés virágzik,
az ipar különösen Fels-Hessenben diszlik.
A' kereskedés leginkább az oíFenbachi vásárok által mozdittatik el. Vallásukra nézve a' lakosok nagyobb részt protestánsok, katholikus van
225,000, zsidó 29,000 's 2,500 mennonita, waldensi 's más felekezet.
A' protestánsok 3 superintendens , a' katholikusok 1 püspök, a' zsidók 6
rabbinatus alatt állanak. Tudoraányos intézetei a' giesseni egyetem, egy
protestáns lelkészeket nevel intézet, egy protestáns és katholikus iskolatanitókat képz seminarium
egy erdész-iskola, 7 gymnasium, 6 reál és
1842-ben az összes bevétel volt 3,613,718 forint, a'
1,600 elemi iskola.
az államadósság 1845-ben 12,274,241 ft 32 kr.—
kiadás 2,944,075 ft.
A' sereg
a' tartalékon kivl
9,500 ember, u. m. 7,250 gyalog,
1,350 lovas és 770 tüzér. Szövetségi illetsége 6,195 embert tesz, u. m.
4,734 gyalogot, 885 lovast 's 548 tüzért és utászt 18 ágyúval, kik a' 8-ik
hadtesthez tartoznak,
A' kormányforma alkotmányos monarchia, mostani uralkodó ll-dik Lajos, az uralkodás a* nagyherczegi házban az elsszülöttség rendé szerint örökös. A' nagyherczeg évi jövedelme 576,000
forint, czime „királyi fenség", melly czim 1844. óta a' trónörökösre is
kiterjesztetett, a' többi berezegek és herczegnk czime „nagy herczegi
Az ország két kamarában képviseltetik, 's ezeknek szavazatai
fenség".
azon esetben, ha a' kormánynak valamelly inditványa az egyik kamarában
elfogadtatik, a' másikban azonban elvettetik, együtt számláltatnak. Az
els kamarában ülnek az uralkodó ház herczegei, a' frangú családok fejei,

—

:

—

—
—

,

—

:

:

—

—

—
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Kieclesel család seniora, a' katliolikus püspök, ennek nem léteben a
nagylicrczeg által kinevezett fpap, a' nagyherczeg által egétez életére
kinevezett protestáns praelatus, a' giesseni egyetem'korlátnoka, és azon
állampolgárok, kiket a' nagyherczeg életök fogytáig tagjaiul kinevezett,
kik azonban tiznél többen nem lehetnek. Á' második kamara áll a'
nemesi birtokosok 6 követeibl, tiz városi követbl, u. m. Darmstadt és
Mainz két két, Giessen, OfFenbach, Friedberg, Alsfeld, Worms és Bingen
^oJ egy követet küldvén, 's végre 34 városi és községi követekbl, "kik
ugy választatnak, hogy a' választók elbb megbizottakat 's ezek azután
követeket választanak. A' rendeknek jogukban van az államtisztviseli
ellen sérelmöket eladni
inditványozni
's az adót meghatározni. A'
kamarák tanácskozásai nyomtatásban jelennek meg,
's üléseik a' hallgatóság egy meghatározott számáig nyilvánosak. Minden harmadik évben
országgylés (Landtag) tartatik. A' kormányzás három ministeriumra oszlik
u. m. a' kül és a' nagyherczegiház ügyei, a' belügyi és igazságszolgáltatási,
és a' pénzügyi ministeriumra. A' hadügyet egy praesidens viszi, a' Cultus
és közoktatás a' protestáns fconsistorium, ftanulmányitanács és fiskolaitanács alatt áll. Kajnaihessenben nyilvános és szóbeli törvénykezés van.
A' németszövetségben a' hesseni nagyherczegség a' kilenczedik helyet
a'

—

:

,

,

—

— Az

el, 's a' Plenumban három szavazattal bir.
5 osztályra osztott I^ajosrendhez, 1840-ben a'

foglalja
tott

's

1807-ben

felállí-

nagylelk Fülöpreude

állíttatott fel.

A' szövetségi actában megígért alkotmányt /. Lajos nagyherczeg 1820.
melly azonban a' már
május 18-kán adta meg a' nagyherczegségnek,
mint a' nép várakozását ki nem
1820. jul. l-jén egybegylt rendektl
elvettetett, 's helyébe még ug\^anazon év december 17-kén, a'
elégít
kormány és rendek közötti megegyezés szerint, más alkotmányos törvények hirdettettek ki. Az ezen 's 182o-ban egybehívott második országgylésen a' kormány és rendek közötti viszony általában békés és egyetért
volt, melly azonban már az 182(3-ki harmadik országgylésen, a' nagy
bud";et és adóssá o-ok fölötti vitatkozások alkalmával, mindkétrészrl felbomlott, 's az 18oO-kí negyedik országgylésen már pártok állának egymás

—

—

—

ellenében. Ezalatt I-s Lajos meghalt, 's helyébe fia //. Lajos lépett a'
trónra, ki mindjárt uralkodásának kezdetén kellemetlen összeütközésbe

A^ nagyherczeg ugyanis azt kiváná a' rendektl,
magánadóságait az ország vállalja el, 's azuralkod('>
ház többi tagjainak évi fizetésök nagyubbittassék, mire a* rendek a' civilliste reductiója kívánatos voltát terjesztek el
végre hosszas viták után
a' cívílliste 57(),000 p. ftra határoztatott, de a' nagyherczeg adósságainak
elvállalásáról, 's a' többi berezegek évi fizetése felemelésérl a' rendek
mit sem akarának tudni. Ez 's a' szomszéd Hanau és Hesseu-Kasselben,
az uj vámszabályok miatt mutatkozó ingerültség a' nagyherczegségben is
megzavará a'nyugalmat,'s a' kormány jónak látá a' nyugtalanabb részekbe
katonaságot küldeni 's ott a' rögtönitélbiróságot felállítani. Ezen eljárása
a' kormánynak mindenütt roszul fogadtatott, 's miután Sdelben ;i' katonaság a' békés lakosokat megtámadta, közülök többeket megölt 's megsebesített volna, az ingerültség tetpontra hágott, 's a' második kamarában
az ellenzék tetemesen megszaporodva, a' korniííiiy ellenében mindinkább

jött az orjzággy üléssel.

hogy 2

millió forintnyi

;
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határozottabb állást foglalt el. Az országgylés 1830. nov. l-jén oszlatott
el, 's hogy a' kedélyek lecsilapittassanak, az állítólag demagóg kísérletekért vizsgálat alatt levk szabadon bocsáttattak. De az ingerültség,
még inkább növekedett, 's a' lengyelügy
különösen Rajnahessenbeu
mindenütt rokonszenvre talált, egyletek támadtak a' lengyel menekültek
felsegélésére, 's Darmstadt és Mainz kérvényekkel járultak a' Bundestaghoz, a' lengyeleket pártfogoltatni kérvén. Erre szigorú parancs következett, melly a' Bundestaghozi kérvényezést, a' népünnepeken, 's népgyülé-

—

—

sekbeni részvételt *s megkülönböztet jegyek viselését keményen eltiltotta
mi az elégületlenséget még jobban nevelte, az 1832. szövetséggylés határozatai, 's az ugyanazon évben, a' rendek befolyása nélkül
melly szerint az eddigi tartományi
életbeléptetett uj igazgatásforma
kormányok helyébe haditanácsok állíttattak fel, nem kis befolyással voltak
arra, hogy a' nép kormányával minél elégületlenebb lett. Hlyen hangulat
és eljelek között nyittatott meg 1832. dec. 5-kén az ötödik országgylés,
's avval kezdetett meg, hogy a' második kamara a' kormány önkénytes
újításaiból eredett sérelmét adá el, melly re a' nagyherczeg kemény dor,

;

,

~

— a' rendek viseletét roszaivá, nyiltan kimondá, hogy
törvényszékek és kormányzás rendezése kizáró joga maradt az uralkodónak. Erre a' rendek és kormány közt a' viszály nyiltan kitört egyik
rész sem akarván engedni, 's a' rendek határozottan követelék, hogy a'
kormány által tett változtatások vagy vonattassanak vissza, vagy pedig terjesztessenek utólagosan a' kamara elébe a' rendek e' határozatok mellett
maradának még akkor is, midn az e' tárgy fölötti viták a' ministerlum
által megtiltattak. Következése az ln, hogy 1833. nov. 2-kán az országgylés eloszlatott, még pedig a' mint az elválasztó parancs monda azon
okból mivel a' kamarában egy a' kormány irányában ellenséges part
gálatú levelében,
a'

,

;

:

rendek alkotmányos hatáskörét átlépni igyekezett. Az
ellenzéki tagjai közül Jaupp, Gagern és Brandis, kik
kormányhivatalnokok is voltak, nyugalmaztattak, Höpfner pedig a kormánytanácsból kizáratott. Egyszersmind minden a' nagyherczegségben 's
íí
közel szomszédságban megjelent, 's nem a' kormány érdekében szerkez-

támadott, melly
eloszlatott

a'

kamara

:

lapok eltiltattak. Mig az uj választások lassan elrehaladtak, a' kora' következ 1834. év els hat hónapjaira kiveté a' költséget, a' múlt
országgylésen hozott kevés törvényeket kihirdeté, 's a' nyilvános szolgálatróíi nevezetes rendeletét
mellynek szerzjéül Emil hesseni berezeg
mondatott lenni
kibocsátá. Bekövetkezvén a' követválasztás az elbbeni ellenzék majd minden tagjai ujabban megválasztattak, ezek között
levén 12 államtisztvisel is, kiknek a' kormány a' szabadságot megtagadta;
a' kiegészít választásnál azonban ezeknél még határozottabb ellenzéki
követek választattak. A' hatodik országgylésen tehát, melly 1834-ik évi

tett

mány

—

—

april

26-kán gylt egybe

,

az ellenzék

még mindig többségben

volt,

s

mindjárt kezdetén az országgylésnek jelét adá szilárd magaviseletének,
mert az elhalt Louise nagyherczegn 30,998 forintnyi adósságának elvállalásába nem egyezett, 's a' nagyherczeg által a' civilliste mellett húzott

24,019 ft. deputatumot továbbra megtagadta, egyszersmind fentarták a'
rendek magoknak a' jogot, azon kiadásokat, mellyeketa' kormány az országgylés beleegyezése nélkül tett 's azokat kellleg igazolni nem tndá,
,
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kitörülni. A* késbbi pénzügyminister Ho/fmann a' rendeknek csak azon
jogát akará elismerni, miszerint az illyen esetben az illet minister vád
mi azonban a' többségtl határozottan visszautaalá lenne vonandó,
sittatott. Több törvényjavaslatok közöl csak csekélyebb jelentségüekben
ln a' két kamara között a' megállapodás a' második kamara a' szabadsajtó iránti javaslata, az els kamarától, miután a'ministerium határozottan
ellene volt,
elvettetett. Nevezetes vitát idézett el azon inditvány,
melly a' birói hivatal biztositását 's önállóságát kiváná meghatároztatni.
Ez alkalommal monda Gagern (1. ezt), hogy azon párt, melly a' nagyherezegséget kormányozza , az alkotmányos elvet nem érti, 's elfelejteni
látszik a' jogosságot. A' kormány e' fölötti ingerültsége olly nagy volt,
hogy már következ nap az országgylést eloszlatta. Az uj választásoknál
olly tevékenységet fejtett ki, hogy az ellenzék tagjai majd sehol sem
választattak meg,
's igy a' hetedik országgylésen 1835. april 27-kén
már csak tiz ellenzéki tag volt a' kamarában, 's az elbbeni országgylésen
megtagadott követelései a' kormánynak, most majdnem mind megajánltattak. A' kormány igy ersödvén, az elbbi ellenzéket üldözni kezdé, 's
különféle ürügy alatt számtalan befogatások történtek, mellyek a' kamarát és közvéleményt leginkább foglalatoskodtatták. Az 1838. nov. 7-kén
megnyílt nyolczadik országgylésen az ország pénz és közlekedés ügye
körül forgott leginkább a' tanácskozás, ezenkívül a' választás uj rendezése
állapíttatott meg. Ezalatt az 1835. elfogottak pörei bevégeztetvén, az
Ítéletek a legkeményebb büntetéseket hozák , Weiczig lelkész és Trapp
gyógyszerész a' pör folyama alatt haltak meg. 1839. jan. 9-kén a' nagyherczeg az elitélteket szabadon bocsátani rendelé, mi az országban, mind
a' mellett, hogy a' megkegyelmezési rendeletben a' legkeményebb kifejezések fordulnak el, általános örömmel fogadtatott, 's az országgylés a'
nagyherczeg 800,000 forintnyi adósságát elvállalá, 's a' nagyherczegi lak
nagyobbitására 55,000 forintot ajánlott. Nevezetes ez idben (1841-ik
marcz. 1.) a' kormánynak azon különös ötlete, mellynélfogva a' Rajna
folyását Biberich mellett, Nassau rovására, Mainz felé akará vezetni. Az
1841. dec. 6-kán megnyil£ kilenc zedik országgylés különösen a' vasutak
építésével foglalatoskodott. 1844. augustusban összegylt a' í/zcí/^/r országgylés, 's az elbbeni országgylés vasutakat tárgyazó munkálatai folytattattak, 's több jótékony intézetek felállítása határoztatott. Egy ujabb
polgári törvénykezési codex kidolgozásával bízatott meg egy választmány.
Ez évben fejldött ki a' németkatholikus egyház, melly a' nagyherczegségben számos követkre talált. Ez idtl 1847-ig országgylés nem tartatott, 1847. kevéssel a' februariusi forradalom eltt gylt össze az országgylés, 's a' kormány és nép között, eljeléül a' következendknek az
elégületlenség egyiránt mutatkozott. A' marcziusi napokban a' nagyherczegség is forradalmi eseményeknek volt tanuja, Du Thil ministerluma
megbuktattatott
's helyébe a'
nagyherczegségben egyiránt innepelt
Gagern lépett a' kormányra. A' trónörökös nagyherczeg uralkodótársul
neveztetett ki. A' nép mindenütt de különösen Rajnahessenben, 's itt
kivált Mainzban az uj insitutiókhozi ragaszkodását nyiltan kimondá 's
követeié, hogy az elavult kormányforma helyébe uj és szabadelv intézetek
állíttassanak fel. Az uralkodó engedni kénytelenittctett. A'mainzi szomorú
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események, hol a' nép és katonaság között véres összeütközésekre került
mutatják, hogy ez országban is mennyire volt a' nyugalom
a' dolog,
1.
felzavarva.
Legújabb történetét illetleg 1. Németország.
Hes^eii-IIoiiiburgi landgrófság. Áll a' homburgi landgrófság, meisenheimi uradalomból és három kerületbl melly utóbbiak porosz felsség
mfld lakosainak száma 23,689, kik három
alatt állanak. Nagysága 7^/^
városban, 30 faluban és 27 pusztán laknak. Vallásukra nézve legnagyobb
részt reformátusok, 's az uralkodóház is ezen vallást tartja. A' tartomány
leginkább a' Rajna mindkét partján fekszik, 's általában termékeny földe
van Meisenheim környéke hegyes, 's ezekben van vasa és kszene, a'
lakosság szorgalmas és tehets nép. Az ország kormányformája monarchia,
képviselet nem lévén. Jövedelme 130,000 tallér, adóssága 300,000 tallér.
A' német szövetségi sereghez 200 emberrel járul, kik a' 8. hadtest 3-ik
osztályához tartoznak. Az uralkodó a' régi hesseni családi szerzdésekhez
van kötve, 's a' család kihaltával az ország, a' Hesseni nagyherczegségre
száll. A' német szövetségi gylésben Hessen-Darmstadt által képviseltetik,
a' plenumban azonban magának van külön egy szavazata. Nevezetességét
az ujabb idkben leginkább az 1838. elhaltLajosFridrik Vilmos landgróf
különczködéseinek köszönheti, ez ugyan is tele minden jószivüséggel és
jóakarattal, de minden ujitások megesküdt ellensége volt, 's hogy minden
ujat elnyomhasson
országában a' nyomdák felállítását soha sem engedé
meg. Utódja Fülöp Ágoston Fridrik többször igére népének alkotmányt,
de az Ígéret teljesítése mindig elmaradt, végre 1844. újra felkérte népe
adott szavának beváltására, mire a' landgróf még mindig nem idegenkedve
a' constitutio életbeléptetésétl
oda nyilatkozott hogy az alkotmány
megadása sok nehézséggel jár, azért most még nem adhatja meg. E' közben azonban meghalt. A' mostani uralkodó Gusztáv Adolf Fridrik családjának utolsó sarjadéka, halála után az ország örököse a' hesseni nagy-
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Hessen-Kassel választófejedelemség több tartományi tömegbl áll.
Összes nagysága 208 D mfld., mellyen 732,000 ember lakik, kik 8,300
zsidót kivéve, mindnyájan német eredetek, 's többnyire a' protestáns
valláshoz tartoznak, ámbár a' katholikusok száma kivált az ujabban szertartományokban sem csekély. A' lakosok földmiveléssel, marhatenyészFelshessenben
's az ipar mindenféle nemeivel foglalatoskodnak.
különösen vászonszövés Schmalkaldenben aczél- vas- és fegyvergyárak
Kassel és Hanauban ezüst- és arany-müvek gyártása divatoznak, ezeken
kivül nevezetes a' fayenceáruk
üveg, posztó és papírgyártás. Folyói a'
Werra Fulda, Weser, Main Lahn Ohm és Wohra a' kereskedésre
nézve különösen a' Fulda, Werra és Weser vannak befolyással, a' Main
csak csekély részét érintvén az országnak. Termékei közöl megemlitendk
a' különféle gabonanemek
hüvelyes vetemények, dohány, len és különös

zett

téssel,

;

;

,

,

,

,

;

,

Az ásványországból találhatni rezet,
különösen pedig kszenet és fttsót. A'
tudományok elmozdítására van az országban egy egyetem Marburgban,
a' festészet
szobrászat és építészetre nézve egy akadémia Kasselben,
2 protestáns iskolatanitókat képz intézet, Kasselben és Marburgban,
egy katholikus és zsidó néptanítókat képz Fuldában , egy katholikus

jóságú gyümölcs. Erdeje elég van.
ónt, kobaltot, vitriolt és timsót,
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papnövelde, 8 lyceum és gymnasium, egy katonaiskola, G ipariskola és, 93
városi iskola. A' piotestánsok ügyeit kezeli három consistorium, Kasselben, Marburgban és Hanaiiban, a' katholikusokéit a' fuldai püspök a
1848^ban volt a' bevétel középszámnial
zsidókéit az ország rabbija. 1846
4,314,153 tallér, a' kiadás 4,283,786 tallér, az adósság 1,250,000 tallér,
mihez hozzájön a' Rothschild háztól a' vasutakra felvett 6,700,000 tallérnyi kölcsön. Katonasága 8,669 ember u. m. 6,668 gyalog, 1,238 lovas és
747 tüzér. Németszövetségi illetsége 5,679 u. m. 4,402 gyalog, 811
lovas, 409 tüzér 12 ágyúval 's 57 utász, kik a' 8-ik hadtesthez tartoznak.
A' német szövetséggyülésén a' nyolczadik helyet foglalja el, a'plenumban
három szavazattal bir. A' kormányforma monarchiái, alkotmányos rendek
által képviseltetve. A' mostani uralkodó Fridrik Vilmos, czime ,, királyi
;

—

fenség''.

Hessen-Kassel ujabb történetében kiváló szerepet játszik Hassenpflug
Az
ezt). Ennek neve foglalja el a' történeti lapok nagyobb részét.
1830-ban Francziaországban kitört 's Németországra is kiterjedt mozgalmak következtében Il-ik Vilmos választó fejedelem kénytelen volt az
1831-ki szabad alkotmányt aláirni, de megszorított állását nem trhetvén,
azon év septembere végén, ha Révvel nem is, de tettleg a' kormányról
lelépett, 's azt igazgatótárs (Mitregent) czim alatt fia Fridiik Vilmos
A' hatalommal kaczérkodó Hassenpflug ez által még
(1. ezt) vette át.
Már 1832-dik
magasabbra hágott, 's fényesebb jövend nyilt eltte.
júniusban belügyminister lett, 1833. az igazsági tárczát vette át, 1834-ik
februáriusától fogva pedig a' bel és igazságügyi ministerium összekai)csolt
Alkalmas voltát 's fáradhatlan munkásságát
vezetésével bízatott meg.
a' hivatali körben tagadni nem lehet, de mivel csak a' kormány érdekét
tekintette, 's a' nép jogaival nem gondolt, a' közvélemény ellene volt.
czélja és törekvése azon tervben központosult, hogy a' mit a' fejedelmi
hatalom az 1831-ki alkotmány által vesztett, azt más utón visszaszerezze,
tehát a' rendek gylése tekintélyét, 's befolyását gyengítse és korlátolja.
Els ministeri ténye volt a' rendeknek jul. 2-kán 1832. elosztása, mivel
allitólag, ,,a' kormány jogaiba vágni maguknak szabadságot vettek." Az
újonnan választott kamarának sem volt jobb sorsa, mart. 18-kán 1833-ban
ez is haza küldetett, mivel az ismeretes szabadelv tanár Jordán, mint a'
marburgi egyetem képviselje választását érvényesnek nyilvánította.
Szabadelv statusszolgáknak a' rendek gylésébe lépésre ,, magasabb álladalmi tekintetekbl" engedelmet nem adott, más ellenzékieket félelemmel
meliy
vagy reménynyujtással próbált lefegyverezni vagy megnyerni
czélja elérésében az eszközök választásában épen nem volt lelkiismeretes.
Fitogtatott vallásos buzgósága és kegyessége, melly által figyelmet gerszínlelésnél egyéb nem volt.
jeszteni, 's a' néptömegre hatni akart,
Önkényes alkotmány- és törvény elfacsarása és félremagyarázása miatt a'
törvénysértésrl vádolta, 's oUy általános volt rósz
rendek gylése
indulatáról és jellemérl a' meggyzdés, hogy a' kamara legmérsékeltebb
gondolkozású tagjai is a' vádténybe beleegyeztek. Kevés szeméremmel
fogadta Hassenpflug az efféle vádakat, 's talált módot abban, hogy a'
statusftörvényszék azokat visszavetette. Mivel egy alkalommal e'minister
ebbl eredett kedfeloldoztatása csak egy szavazattöbbséggel történt

—

(1.

—

—

F

—

—

t

,

—

Hessen-Kassel.

289

vétlenségét a' törvényszékekkel éreztetni kívánta, 's annak ,, megtisztításáról" gondolkozott, Baumbach, Müller ülnökök más hivatalba tétettek,
három más ülnök elléptetést nyert.
Hassenptlug demoralizáló kormányzata tán egy tekintetben sem tett
annyi kárt, mint a' bírói függetlenségen ejtett sérelemmel, 's így egvik
legszentebb alkotmányos elv megrontásával, mi egyszersmind lehetvé
tette Jordán tanár elitéltetését, melly per nem tartozik az nj id 's Kurhessen története fénypontjai közé. Igaz, hogy Hassenpflug a' mennyibon
lehetett, a' hivatalokra mindig képes értelmes egyéneket alkalmazott, do
csak ollyanokat, kiknek politikai véleményére számithatott megkívánta
azonban tlök, hogy magokat akarata és tetszése szerint viseljék, mert a'
legkisebb ellenszegülést letétellel, 's más gylöletes módon büntette meg,
;

st

hogy a' kegyvesztettek rokonaira is kiterjeszté az
annyira ment
Az 1834, év vége felé a' hessen-rothenburgí finága a' választó
fejedelmi családnak kihalván, annak egész örökségét
minek egy részéhoz
pedig az állodalomnak világos joga volt
a' választó fejedelmi magánvagyonok sorába igtatta, 's míg annak egész jövedelme 40,000 tallér a'
,

üldözést.

—

—

fejedelmi chatoulleba folyt, az azzal összekötött terhek,.költségek az álladalom pénztárára háromlottak. Ez ügy számos viszálkodásra adott okot
a* rendek és a' minister között.
Hassenpflug erszakos rendszerét még

—

az egyházra is kiterjeszté, a' szentesked és kegyességet színlel papok
tüntettek általa ki, 's nem átalotta az illyeneket erszakkal is az egyházakra
tolni. A' túlságos mysticismusra hajló papok e' módon kitüntetése nagv
zajt okozott, több egyház nem akarta az illyeneket elfogadni, 's az általok
történt tiszti eljárások érvényessége ellen óvást tett, 's inkább más egvházak papjaihoz folyamodott. De Hassenpflug az ellen is tudott segíteni,
's olly rendeletet adott ki, mellynélfogva egy pap se merjen maga egyházán kívül, papi functiókat teljesíteni. Egy illyen eset épen Kasselben egy
oda való polgárt annyira fólháboritott hogy az sérelmével egyenesen a'
választófejedelemhez folyamodott. A' fejedelem — közbámulásra— ministere
ellen a* polgár kívánsága szerint határozott az ügyben,
's ez volt els
jele, hogy a' fejedelem e' mindenható minister ellen fellépett. Azonban
másfell is tapasztalni kellett Hassenpflugnak az emberi dolgoknak
kivált a* politikában
változandóságát, 's azon meggyzdésre jönni,
hogy a' tle használt fogásokat és mesterségeket náhi nélkül is tudják
alkalmazni, 's nincs minister
ki bár mennyit tegyen is uráért, azért nélkülözhetlenné váljék. Hassenpflug sejdíté ezt, 's innét lehet megmagyarázni az 1837. évi kaczérkodását a' rendekkel, kikhez közeledni akarása
több tetteibl és javaslataiból kitnt. Támaszt akart magának a' rendekben
keresni , de késn járt.
'S ezen balra tartás
miután eddig mindig
jobbra tartott, bukását meg nem akadályozhatta, talán még siettette. Az
erre alkalmat adó kicsi és furcsa körülmény említést érdemel
Wilhelmshhe fejedelmi kastélyban szolgálatra már alkalmatlan lovak árverése
tartatott. A' fejedelem megparancsolá ministerének azon jelenlenni, de
e' parancsnak nem engedelmeskedett, 's midn a' mondott év június havában a' fejedelem
a' belügyminísteri tárczától fölmenteni akarta,
a'
statusszolgálatból egészen elbocsáttatását kívánta,
mit meg is nyert.
Mivel a' norderney-i fürdre menés végett kért engedelem megnyerése
19
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utána küldetett. Próbálta ugyan Hassendolgot megfordítani, 's még 1837-ben kétszer fordult meg
Kasselben, de engedetlenséget az uralkodó nem felejté, 's öt maga elébe
nem bocsátá.
Wippermann egyik jeles irója a' kurhesscni eseményeknek és tagja a' rendek gylésének, Hassenpflug ez els ministersége idejét
„az esztelen st átkos reactio"
régire visszatérés korszakának, kor-

clött elutazott, az elbocsdttatás

pflug azután

a'

—

—

,

mányzását „alkotmányosságszinlelésnek" nevezi, az irántai közvéleményt
e' szavakkal fejezi ki
„azok száma, kik
szintén visszaóhajtanák, egy
eserny alatt sétálni mehetne".
A' kurhesseni szolgálatból elbocsáttatása után Hassenpflug, barátja

t

:

Butlar hohenzollern-sigmaringeni udvari marschall közbenjárása által e'
Két év múlva Luxenburg németalföldi tartomány fkormányzója lett. A' most uralkodó porosz király IV. Fridrik
Vilmos trónralépte után m.indjárt másodikévébenBerlinbchivtat(1841.)
's a' ftörvényszék ülnökévé nevezte
késbb Greifswaldeban a' feltörvényszék elnökévé léptetett el. Ezen fhivatalában olly tényt követett el,
melly az általánosan elterjedt rósz véleményt felle még szaporitá 's ersité. Hamisirás készítése bnéért ugyanis vád alá esett és perbe fogatva,
el is Ítéltetett. A' dolog igy történt
a' kormány 800 tallért rendelt a'
törvényszéki épületben megkívántató különféle igazításokra. Azon épületben volt az elnök hivatali szállása is. Az emiitett építési javítások megtételét, a' törvényszéki házfelügyel vállalta magára; azonban Hassenpflug
ezzel bizonyos egyezésre lépett, hogy az építések végrehajtását bízza reá,
miért a' közpénztárból felvett 800 tallért magának megtartotta, de a'
felügyeltl mégívS, mintha a' pénz ennek kezébe ment volna, nyugtatkis status szolgálatába lépett.

,

:

ványt

vett,

's

átvett javítási

azt a' kormánynak beküldötte. Az eredeti vállalkozót/>l
munkákat azonban nem a' megállított terv szerint hajtotta

hanem részint laka kényelmesbbé tételét 's bútorozását eszközölte.
A' felügyel ezért panaszt tett a' törvényszéki elnököt föladta, ki is a'
törvényszék elibe idéztetett, mint hamisítási tényért bevádolt (wegcn
Anklage auf Falschung). Hassenpflug a' megidézési végzés napján már
nem volt jelen, minden hír és engedelem nélkül elutazott Kasselbe, hová
újra mínisternek meghívatott.
A' per azonban lefolyt, 's a' törvényszék
két héti fogságra és perköltségre ítélte.
Ezen ítéletet a' feltörvényszék
késbben megsemmisíttette de a' fhivatalnok ellen nyilatkozó közvéleményt el nem hallgattatta.
Kurhessenben Hassenpflug elbocsátása után,
helyébe 'belügyrainister Hanstein lett
Ez id
kit Koch váltott fel.
1837 1848-ban ,,az alkotmányos rend elnyomása volt'*.
A' februári
forradalom igen természetesen Kurhessent is megrázta. Azeltt három
hónappal, nov. 20-kán 1847. meghalt Frankfurtban H-ik Vilmos választófejedelem, és fia, az eddigi igazgató, I. Fridrik Vilmos név alatt lépett az
uralkodó székre. E' változás,
miután a' kormányt már 1831. óta az uj
fejedelem vitte
névváltozásnál egyéb nem volt.
Már márczius els
felében megtörtént Kasselben a' népmozgalom mellyben jogai életbeléptetését követelte. Márczius 11-kén 1848-ban nyilvánítá a' választófejedelem, hogy a' nép kívánságára tekintettel, 's általában a' ministeri helyek
betöltésekor gondja lesz olly férfiakat hívni tanácsába, kik a' nép bizalmát
bírják, 's e' szerint Ebcrhard a' volt ellenzék egy kitn 's nagy népszervégre,

,
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seggel biró tagja, liivatott

a'

ministerlum

élére.

A' választófejedelemnek

azonban ezen fordulás nem tetszett, az nj ministerek ellen ellenszenvet
taniisitott
mi a' kormányzás akadályozását 's hátráltatását okozta.
1849-ben Németországban, az alkotmányos jogok 's szabadságok megszorittatásával, a' fejedelmi hatalom, a' kormányzási szabad tetszés tágasabb
,

tért nyert.

Kasselben a' rendek gylése épen együtt volt, midn febr. 23. 1850.
azon véletlen hir által lépetik meg hogy ílassenpflug újra mint belügyminister, és az igazságügyministerium feje a' kormány élére állíttatott.
A' márcziusi fordulás következtében Kurhessen is a' porosz politikához
's azon kérdésbl, hogy az erfurti
csatlakozott és az unió tagja lett,
parlamentnek felsházába a' fejedelem részérl, kik legyenek küldve, a'
választó fejedelem és ministerei közt szakadás lett. Az utolsók szabad és
hazafi érzés férfiakat kívántak oda küldeni, mire a' fejedelem egyezését
nem adta
's az alkalmat, úgyis kedve ellen és terhére lev tanácsosaitól menekedni, megragadta. Február 22-kén érkezett Kasselbe a' titkon
meghívott ílassenpflug, 's másnap ministeri tárczáját már kezében tartá.
:

—

—

—

Társai voltak Bcmmbach külügyi, Haynau rnagy (az osztrák táborszerpajtásai
nagy unokaöcscse) hadi és Lometsrh pénzügyi ministerek,
elvben és meggyzdésben.
benyomást tett e' változás a' rendekre
's az országra, könnyen gondolható, mert világos jele volt a' reactionalis
politikára visszatérésnek. Még a' kinevezés napján, febr. 23-kán tudata
Eberhard elnökminister a' történt változást. A' ház egyértclcmmel bizalmat szavazott a' márcziusi ministeriick,'snydvánitá,hogy a' haza hálájára
érdemes, egyszersmind IlassenpÜug ellen kíméletlen kemény kifejezések
történtek.
Az uj ministeriumot a' kamara ülésébe ílassenpflug február
mellyben
26-kán vezette be, 's ugyanakkor a' kormány programmját
a' népfenség elvével éles ellenkezésbe tett monarchiái elvhez ragaszkodását kiemelte
fölolvasá. A' közérzelem tolmácslása a' ministerium, kivált
annak feje irányában nem késett. A' rendek febr. 26-ki ülésében Bays,,a' ministerelnökké nevezett
hogy
koffer indítványozta kijelenteni
titkostanácsos Hassenpflug a' tle Kurhessenben régebben követett politikai
mint vallásos reactio nyomán a' nép bizalmát nem birja, és így a'
fejedelemnek marczius 11-kén 1848. kelt nyilatkozatával összehangzónak
:
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miért a' rendek egy illy mipisteriumnak minden
tekintethetik
lehet következései ellen óvást tesznek. Ezen indítvány egy sz.ózat ellen
a' gylés minden tagjai által elfogadtatott, 's igy a kormány és rendek
közt a' szakadás elre kimondatott.
A' dolgok ezen állásában, a rendek
martius 15-diki ülésében inditványoztatott a' kormányt fölszólitni, hogy
miután köztudomás szerint az elnökminister közvád alá van helyezve, a'
per állásáról felvilágosítás adassék. Ugyanekkor javaslatba hozatott, hogy
miután a' ministerium a' H. elleni bizalmatlansági szavazatot el nem
az egyenesen a' választófejedelemnek nyujtassék be. Végre a'
fogadta
kormánytól rendkívüli hadiköltségekre kívánt öszveget a' ház niegtagadta.
H. ekkor régi rendszeréhez folyamodott, 's a' rendek ülését két hónapra
í)e e' két hónap alatt a rendek és ország
(máj. 15-ig) elhalasztotta.

nem

—

,

—

hangulata egy cseppet sem változott,
iránt

még magasb

fokra

hágott.

st

Midn

a'
a'

közgyülölség a' ministerium
rendek május 15-kén újra
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összegyltek, a' szenvedélyek még élesebben törtek ki. Már május 16-kán
Oetker szabadelv tag kíméletlenül kelt ki a' f minister H. ellen, 's többi
között kérdést tett mennyiben egyezik meg illy vád alatt lev egyénnek
fministerré kineveztetése, jelesen az igazságügy vezetéséveli megbiztatása, az ország becsületécel és a kormány méltóságával? Továbbá Cösfer
azt kívánta, hogy a' kormány adjon H.-nak elmeneteli engedelmet „vádügye eligazítására". Altalán a' gylölség, melly ezen kormányférfi ellen
nyilatkozott, annyira ment, hogy csaknem minden kormányzás lehetlenné
vált. Hozzájárultak a' sajtó éles kifakadásai. Egy hírlapban Oetker a'
kormány rendszerét ,,pénz, biztosság, igazságosság és becsletérzésbeli
hiánynak'' nevezé. H. Oetker-t ennek folytán, mint botrányos sajtókihágásért, törvényszék elé áliittatá. A' kormánynyalí súrlódások más utón is
növekedtek. A' kormány a' fönnálló adóknak tovább is behajtására meghatalmazást 's azonkívül 760,000 tallér megajánlását kívánta. A' kamara
pénzügyi választmánya egyhangúlag visszautasitá e' kívánatét. Június
12-kén újra kényszeríteni akarván erre a' kamarát a' kormány, de az
ismét ellenszegülvén
az országgylési biztos egy csapással véget vetett
a' dolognak 's a' rendek gylését föloszlatta. Az uj választások következése lett, hogy a' kamara még radikálisabb színezetet kapott. A' rendek
ülése aug. 25-kén nyittatott meg a' pénzügyminister által. A' válaszföliratban bizalmatlanság szavaztatott a' ministerium ellen. Azt ezt megvivo
küldöttséget a' választófejedelem el nem fogadá a' rendek aug. 31-kén
az egyenes adók szedhetésére a' kormányt föl nem hatalmazták, 's a' nem
egyenes adókra nézve meghatározták hogy a' ministerium azokat nem
kezelheti. Ennek következtében a' rendek gylése sept. 2-kán eloszlattatott 's két nap múlva a' fejedelem minden adók további fizetése 's fölszedése iránti végzését kiadta, végre sept. 7-kén az egész orszngot ostromállapotba helyezve, haditörvények alá rendelte, az sz Haynau tábornok
katonai dictátorsága alatt. Ugyanaz nap Oetker katonai önkényes er
által elfogatott. A' kormánynak ezen az alkotmányt és törvényt felforgató
rendelete ellen az egész ország
mint egy férfi,
egyszerre fölkelt, de
nem erszakra vetemedessél, csupán szenved ellentállásban tartva magát,
az engedelmessiíg megtagadásával. Egyesitett elszánt akarattal szegült
ellene a' kormány törvénytapodó lépéseinek. A' rendeleteket végrehajtani
nem csak minden tiszthatóságok, törvényszékek vonakodtak, hanem nehéz
szívvel bár, de az alkotmányra tett hiténél fogva a' katonaság nagy része
is megtagadta e' részben az engedelmességet.
E' békés forradalom a'
vál. fejedelmet és népszertlen tanácsosait annyira zavarba hozá, hogy
ezek sept. 13-kán éjjel Kasselbl jónak látnák megszökni 's nagy kerüléssel, liannoverán és Frankfurton keresztül, az országba visszatérve, a'
kormány székhelyét ideiglenesen Hanau megyébe Wílhelmsbadba tevék
át. Innen a' német szövetséggyüléshez folyamodtak, mi Austria és Poroszország között csaknem komoly szakadást voltmármár elidézend, miután
Hassenpflug olly szerencsés vala, Hessen-Kasselt már korábban a' porosz
uniótól elvonni 's Austria szövetségesévé tenni. Oct. 28-kán éjjel rögtön
parancsolatot adott Ilaynau a' parancsnoksága alatt maradt seregeknek
indulóra
kik is nyakra fre Hanauba költÖzének. Kassel megtisztult a'
katonaságtól, a' még mindig kihallgatás nélkül fogva tartott Oetker szabad
:
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fvárosban a' legnagyobb zavar uralkodott. A' posta
naponként nagy csomag irományokat szállított Wilhelmsbadba, azonban
onnan semmi sem érkezett vissza. A' közhivatalnokok hónapok óta fizetés
nélkül voltak 's csupán egy hazafiúi társulat segély zésé bi tengdtek.
Hasseiipflug, ki kevés jelét adá ekkor életének, szándékosan idézé el e'
pangást és zavart, 's ugy tekinté mint czéljainak megfelel eszközöket.
A' szövetséggyüléö, melly a' hesseniek adómegtagadását szövetségellenes
ténynek nyilvánitá meginditá seregeit Hessen felé Thiirn és Taxis hg.
parancsnoksága alatt, gr. Rechberg polgári biztossal. 1850-ik nov. elején
az országba vonulának a' rendhelyreállitó csapatok, nagyobbrészt bajorok
's osztrákok.
A' porosz kormány, melly a' hesseni nép ellenszegülését
törvényesnek, a' kormány eljárását alkotmánysértnek állitá, az osztrákellenes Radowitz tábornoknak a' ministeriumból kiléptével, 's az unió
ügyének némi kibonyolodásával, szinte engedékenyebb ln 's a' porosz és
osztrák seregek ellenséges állása, mellyböl mármár európai következméösszekoczczanás volt kitörend, megsznt. Hassenpflug politikája
gyzelmet ünnepelt. December 27-kén végre a' választófejedelem 's a'
kormány is Kasselbe költözött vissza (Lásd Frídrik Vilmos, hesseni
vál. fejed). Az országban még jelenleg is szövetségi seregek tanyáznak 's
a' német szövetséggyülés még mindig azon bonyodalmak kiigazitásával
foglalkozik
mcllybe Hesscn-Kassel Hassenpflugnak a' közvéleménynyel
homlokegyenesen szembe men 's minden szemérmet levetkez politikája
álíal sodortatott. A' hírlapok azonban máris rebesgetik, hogy Hassenpflug
a' fejedelem és többi kormányok kegyét elvesztette. — k.
Hetényi (János) ui. akad. r. tag 's ékeli reform, hitszónok Komárommegyében, szül. Ekeiben 1786-ban, hol atyja szinte reform, lelkész volt
tanult Komáromban, Pozsonyban 's tíz év hosszat Debreczenben ez
utóbbi fiskolában két évig fensbb osztálybeli köztanitó 's collegiumi
ellenr és senior lévén, megjárta Kémetországot, különösen a' göttingai
egyetemet. Atyja halála után ékeli reform, lelkészszé választatván, mú
napig e' szerény helyzetben mveli a' tudományokat, mellyeket gyermekkora óta szeretett 's gyakorlott. Kitn tud. érdemeiért 1836. a' m. akad.
levelez tagjává, 's ugyanannak igazgatósága által 1848-ban rendes taggá
neveztetett, miután az akadémia által kitzött pályafeladatokat több izben
diadalmasan oldá meg, 's akadémiai dijakat nyert. Nem hiányoztak egyéb
megtiszteltetései is; idnkínt a' kerületi iskola felügyeljévé, egyházvidéki
's egyházkerületi tanácsnokká,
superintendentíalis könyvvizsgálóvá, 's
tudományos választmányi taggá, 1839-ben Komáromniegye táblabírójává
neveztetvén.
1823-ban a' bécsi protest. hittani intézetnél dogmatica
professorává volt kinevezve, 's ezen kitn helyet el is fogadta volna, ha
idközben, a' Bécsben tanuló protestáns ifjak csekély száma miatt maga
lábra állittatott. A'
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fel nem íüggesztetik. Ezen tanszékre készülvén kidolgozta a'
hittudományt, saját philosophiai rendszere, a' harmonistica elvei
1825-ben
szerint, melly munka (30 ívnyi) azonban kéziratban maradt.
készült el hs költeménye Sarolta és Adalbert, melly 12 könyvben raj1831-ben irá polgári
zolja a' keresztyénség megalapítását honunkban
1834-ben kezdé irni
erkölcstani munkáját ,,Haza temploma^' czimt
Szépéletlanút , vagy
az egyezméiiyes-harmonisticai-rendszerre épített
e'

hivatal

ker.
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felsbb philosophiát, melly nagy részben kész. Mindezen munkái kéziratban
maradtak. Hetcnyinek fogalma a' philosophiáról, hogy legyen az életszépit,
mint volt a' görögöknél Socrates századában, 's minél magasban lebegvén,
mellzte azokat, mik nem egyetemiek 's nem szükségesek. Ugyanez évben
felelete másodfelelt a' m. akadémia köv. philosophiai pályakérdésére
rend díjat nyert, 's a' eensurai viszonyok miatt egészben ki nem jöhetvén,
csonkitva jelent meg a' Tudománytár 15-ik kötetében illy czim alatt
1836-ban ismét
A' magyar phüosophia történetirásá?iak alaprajza,
koszorúzott, de ki nem nyomathatott pályairatot mutatott be az akad.
philosophiai, nevezetesen lélektani tárgyú jutalomkérdésére. 1837-ben a'
„Honi várotörténetosztályi jutalmat nyerte el illy czimü pályairatával
sainknak nemzeti fejldésünkre és csinosbulásimkra befolyásuk", melly a'
m. akad. történettud. pályamunkák során jelent meg. 1839-ben ismét uj
„A' világistenelés
pályakoszoru füzetett homlokára illy munkájaért
oknyomozó tört énetirása^'' valamint lié^öhh „Hazánk régi vár szerkezetérl"
irótt, végre a' Pesten állitandó ref. fiskolai rend tervezetét tárgyazó
munkájaért, és 1840-ben a' gr. Batthyány Kázmér által kitzött mez- és
statusgazdasági jutalomkérdés megfejtéseért, mellynck czime „Robot és
dézma, erkölcsi és anyagi, mez és statusgazdasági tekintetben". Az Athe;
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nacumban

is

jeles értekezései foglaltatnak

:

a'

rögtönitéletrl

;

a'

iinem-

nagy befolyásáról a' férfiak erkölcsi és izlési mveltA'
ségére ; az egyezményes retidszerrl továhh A a' Tudománytárban
nemzeti akadémiák üdvös befolyctsáról a' nemzeti jóllétre ; az ész és philosophia uj védelme Horváth Ádámnak mint bölcselnek rövid jellemzése
'stb. További munkái
Sarolta és Hedvig (Budapest, 1843.); A' lélektudomány nevelési fontosságáról (Pest, 1843.)
Erdélynek remélhet
anyagi kifejtése a' földbirtoki viszonyok czélszeresb rendezése által (Fest,
Ennyit köszön a' tudomány 's irodalom e' szorgalmas, sokat
1847).
olvasott 's tanult, vels Írónak, kit óhajtanánk nagyon is szerény körébl
kiemelve, a' tudomány segédeszközeivel jobban környezve, nyugodtabb 's
kényelmesebb életviszonyok közt látni.
h.
Ilctszeiiiélyes tábla L Curia.
Heves VcÍ!'iiieíí;ye. Magyarország elbbeni felosztásában Heves és
bcliek neveltetésének
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Küls-Szolnok nevezete alatt fordult el. Az ujabb felosztásban Szolnokmegye Hevestl elválasztatván, mindegyike külön megyét képez, 's tartozik
a' pesti fispáni kerülethez. Azeltt Heves és Küls-Szolnokmegye a'
Tiszán inneni kerülethez 's mint illyen az eperjesi kerületi tábla törvénykezési köréhez tartozott. Fekvése ezen megyének csaknem Magyarország
közepében van határai északról Nógrád, Gömör és Borsod ; keletrl
Borsod, Szabolcs, Nagy-Kunság, Békés délrl Békés, Csongrád nyugatról Pest, a' Jászság és Nógrád megyék.
Nagyságát Szolnokkal
együtt a' hivatalos statisticai táblák 119^' ,^0, Lipszky 1207iy földirati
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igy Magyarország nagyobb megyéinek egyike.
Északi kis részét kivéve meílyet a' Slátra 's ennek ágai foglalnak el,
alkatrésze
H. nagyobb része térséges lapály. Az északi rész földének
agyag, néhol homok is, 's e' rész termékenysége kitn terem sok és jó
bort, 's általában a' megye legszebb 's legegészségesebb része. Elhagyván
az északi részt, a' homokos helyek is mindinkább elterjednek, azonban
teszik,
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sehol sem annyira, liogy egész vidék, futó homok miatt, haszonvehetlenné
válnék, st itt is a' jellemz földrész az agyag, 's még termékenyebb mint
a' felsörészben, mert csaknem minden munka nélkül gazdagon fizet a'
Hegyei a' már emiitett északi részben a' Mátra, Gyöngyös
gaztiának.
tömege, keletrl nyugotra
felett a' Zagyva és Tárna között, mellynek

—

:

f

nyúlik 's mintegy 5 mfldre terjed. Párádon felül ezen fötömegbl egy
észak felé tartó ág szakad ki, melly a' Mátrát a' Cserháttal köti össze.
alkotó része porphyr.' A' legújabb idkben arról is nevezetes e' Mátra
hegység, hogy a' bányászok figyelmét magára voná. Társulatok alakulának,
e' hegyeket bányászati szempontból megvizsgáltatandók, 's eddigi eredményök már. is mutatja, hogy az emberi szorgalom 's ipar e' nemének is

F

a' különben olly áldott megyében. Ha Chili és Peru
gazdag bányáit nem is, de mindenesetre annyit eredményezett már eddig
hogy a' talált ezüst és rézerek a' bányamivelést, nem káráis e' társulat
val a' társulatnak, lehetségessé teszik, a' kutató emberi szorgalomnak
maradván fel jövre talán nagyobb eredményt fölmutathatni. Mennyire
jótékony hatású volna ez uj keresetmód a' megye lakosságára is, képzelhet, ha azon vidékekrl húzunk következtetést, hol a' bányászat körü'i

jutott osztályrész

;

—

Általában a' gyáripar e' megyében
egyetlen keresete a' népnek.
igen csekély, 's ha a' parádiy hasznost, szuhai üveghutákat, a' solymosi
szalaj és parádi timsógyárt láttuk. Heves megye egész gyáripara elttünk
van földmivel nép lévén a' lakosság, kirekesztleg evvel foglalatoskodik,
's itt is mennyi okszer javitások hiányzanak még, ámbár némelly uraságok péld. b. Brudern szép példával megy el mind a' mezei gazdaság,
de a' nagy többség a' föld buja
mind pedig a' birka-nemesités körül,
termésébe bizván, nem érzi szükségét a' korszer javitásoknak. Mester-

munka

;

—

,

emberek elegend számmal vannak, jelesen Egerben és Gyöngy sön timárok
és posztósok, hiresek a' meztúri fazekasok 's a' tiszafüredi nyergesek.
Kereskedése e' megyének kifelé, kivált a' fels megyékbe borral, gabonával,
Folyóvizei között e'
brrel, 's más nyers termékekkel jövedelmez.
megyének els helyen áll 1) a' Tisza, Tiszafürednél lépvén a' megyébe
25 mfldnyi folyása után Csongrád felett elhagyja azt. Sok mocsárt képez
kivált a' jobb partján, de hasznot is hajt a' megyének az által, hogy hajózható levén a' szállitó kereskedésnek különös elnyéül szolgál. Nagyobb
forgalomnak néz elébe, ha a' Tiszaszabályozás bevégezve Icend. A' gzhajó

—

,

—

is már sokkal r;agyobb sürgés forgást idézett el.
2) a'
o) az Eger
Za^í/üö északnyugatról jvén, Szolnoknál a' Tiszába ömlik.
Lelesznél ered, Valknál a' Tiszával egyesül.
4) a' Tárna a' Mátrában
ered, a' Zagyvába siet.
5) a' Berettyó és 6) a' Körös csak kis részét
érintik a' megyének.
Ásványos vizekben sem szegény e' megye, vannak
savanyúvíz forrásai Párádon, Taron és Benén ; sósviz Széken ; timsósviz
Párádon-, hévviz Egerben. Heves vármegye az ország legtermékenyebb
's legáldottabb megyéinek egyike
mert kevés munka után is, megtermi
a' leorszebb tiszta búzát 's más (jabnanemeket. A' burcronva és len még
kevéssé honosultak meg, kender azonban bven termesztetik. Kereskedési
növényei közöl nevezetes szerepet játszott a' dohány 's a' debri és verpeléthi dohány jeles minsége általánosan el van ismerve; a' repcze napról
napra jobban kedvcltetik meg itt ott a' közönséges sáfrány is miveltetik.

társulat addig

—

—

—

,

;

—
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Gyümölcse Heveanek, kivéve a' városokat nincsen, 's ezen szükségét más
vidékek pótolják, hires azonban a' hevesi görögdinnye, melly a' térségen
nagy mennyiségben termesztetik.
A' bormivelés diszlik, hires a' hevesi
a' visontai
melly a' Mátrának Sárhegy nev dombjain
borok között

—

,

:

emlitést érdemel b. Brudern, ki a* Rajna mellékérl, Burgundiából 's a' Vesuv hegyérl hozatott szlket e' vidéken nagy
sikerrel honositá
a' visontait követi az egrif melly amannál halaványabb
szinü. A' másodrend borok között nevezetes a' püspöki, apczi, szurdoki
'steíí'.
Használható földje tesz 1,300,000 holdat
melly bi szántófóldre
500,000, rét és legelre 510,000, szlre 22,000 hold esik. Rétje és legelje jó, 's azért szarvasmarhája sok is, szép is, a' tiszai rónákon számosak
a' gulyák és gbölycsordák. A' birtokosok ez ágára a' mezeigazdaságnak
több urodalmakban nagy gondot íbrditanak. A' juhtenyésztés is napról
napra halad, 's a' fajok nemesítésére gonddal vannak. Nevezetes a' meztúri hosszúszr magyar juh. Sertést a' szükségesen felül nevelnek 's hizlalnak, 's más megyéknek is juttatnak. A' lótenyésztést több jeles ménes,
péld. a' b. Podmaniczky-aké Morfn
b. Orczy-íiké 'sa't. mozditja el.
Baromfit tartanak a' gazdaasszonyok, 's néhol élénk kereskedést is znek
vele.
Vadállatok közöl megemlítend a' farkas melly épen nem igen
ritka, vadszárnyasok a' tiszai mocsárok és pusztai tavak környékén bven
vannak. Hallal a' Tisza látja el a' megyét. Teknsbékát a' Körös és
Berettyó táplál.
Az ásványországból nevezetes, a' már emiitett 's most
nagyobb szorgalommal mivelt ezüst és rézércz, továbbá kénércz hegyi
naphta és timk de nagy gazdagsága rejlik a' több helyen talált kszénben, melly ha rendszeresen miveltetnék, a' megye alsó részét,
hol a' fa
szüksége olly igen érezhet
jó és olcsó tzi eszközzel látná el, 's az
ipar elmozdítására is f befolyással lehetne. Népességét e' megyének a'
hivatalos adatok 285,230 lélekre teszik (Fényes 275,530) viszonos népessége tehát 2,41)9, kik egy érseki, 16 mezvárosban 172 faluban laknak.
Nyelvökre nézve. Fényes szerint van magyar 266,561; tót 1,523; német
1,210 görög 420; zsidó 2,816 e' szerint az ország legmagyarabb megyéinek egyike vallásokra nézve 204,849 róni. kath. 2 gör. kath. 1,203
evang. 63,240 reform 420 gör. nem egyesült
2,816 zsidó. A' római
katholikusok
kivéve 5 községet, — mindnyájan az egri érseki megyéhez,
a' reformátusok nagyobbrészt a' tiszántúli, a' többi a' tiszáninneni 's
részint a' dunáninneni superintendentiához tartoznak az evangélikusok
csak egy templomot birnak Földváron a' zsidóknak 6 zsinagógájok van.
Tudományos és nevelintézetei az egri érseki lyceum 342 növendékkel,
papnövelde és kir. nagyobb gymnasium, Gyöngyösön és Szolnokon gymnasiumok. Tudományos segédeszközei az egri érseki könyvtár és csillagvizsgáló torony.
Jobbágytelek volt 6,751.
Az elbbeni felosztás
szerint Hevesmegye négy járásra volt felosztva u. m. a' gyöngyösi, pétcr-

terem, szine sötétfekete

;

;

,

,

—

,

—

,

;

—

—

:

;

;

:

;

;

;

;

—

;

;

;

;

:

—

vááári, tarnai, és tiszai járásra.

—

Fvárosa Eger

(1.

ezt).

—

1.

Ileydte, báró, a' forradalom kezdetén kapitány a' Savoyen dragonyosoknál Erdélyben most ezredes. Egyike a' császári sereg legtevékenyebb
egyéneinek. Termete magas, szke hajzata már szbe elegyedett. Az
1848-ki vásárhelyi csata után, mint tudjuk, a' székelyek Gedeon altábornagy ereje ell felbomlottak, haza mentek. B. Heydte ekkor lépett fel a'
:

Hill.
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szifipadra, a' fedezetlen maradt Udvarhely városába benyomult, 's kol'tná^
nyát átvette. A' ctsata után 10 nappal, nov. 16-kán székgy ülést tartá,
mcllybe minden faluból három képviselt hivott meg, 's a' gylésben
leend hivatalosai névsorát felolvastatta, 's a' szék kormányát megkezdette. B. Heydte, miként jegyzkönyvbe igtaták, tehette volna, teljhatalmánál fogva, hogy a' széket saját altisztéi által igazgattassa mégis odavalókra bizta azt, kik teljességgel nem hiányzottak. A' mint az igazgatás
útba indult, els gondja volt, Háromszék ellen indulni, mint a' ki a' császári itteni sereg balszárnyát képezé. Két taraczk-ágyu egy osztálnyi
dragonyos, két századnyi gyalogság, 's mintegy 1,500 felkelt oláh és szász
állt dandárjában.
Hányszor, 's milly szerencsével üte be Háromszék
határiban, lásd Székelyek. Jellemzésére elégségesnek találjuk megemliteni,
hogy mint székkormányzó látszott, hogy nem feledi, mikép gyermekeivel
olly
ajándékozta meg, ki Magyarhon ege alatt született nem feledé,
hogy sok évek óta a' magyar nemzet földén élte napjait. Mint katona
tevékeny és rendszeret
táborozásaiban katonái közt élt az 184Ö-ki
kemény tél daczára a' hó hátán gyakran viradott fel egy zsúpszalmán.
Emiitett állásában láttuk
szinte harmadfél hónapig, a' mikor Bem
bejövetele a' székely földrl kilépni kényszerité. Mikor kilépett, Bem már
Szeben környékén táborozott Heydte
hátban nyugtalanitá. Szeben bevételével itt hagyta Erdélyt, 's csak a' muszkákkal téré meg, mint a' ki az orosz
tábort Dorschner ezredessel a' székely földre vezérlé. Itt egyik csatában kis
golyó találta, miért jelenleg is sántit. 'S mire a' forradalom megbukott, 's
Erdély igazgatása szerveztetett b. Heydte a' székely föld vidéki fparancsnokává neveztetett ki. Itt maradt egész 1851. martiusig, a' mikor helyébe
Sobeln tábornok neveztetett ki. Mindazok között, kik az erdélyi forradalom
legyzésébe befolyást gyakoroltak kik önálló tettleges szerepet vittek
;

,

:

n

;

;

;

t

t

:

:

:

;

Heydte volt az utolsó, kit a' kormánynak Erdélybl ki kellé szólítania.

— K..y.

Híldburghauseu

/. Meiningen.
Hill (Sir Rowland, baronet of Almarag and Hawkstone, viscount),
nagyhirü angol tábornok, szül. 1772. A' touloni ostromnál kapitány volt
's nemsokára rnagy gyá lett. Mint alezredes 1801. Egyiptomban megsebesült 1808. mint táborrnagy Spanyolországban volt. 1809. a' megsebesült Plaget helyébe mint altábornagy átvéve ennek hadteste vezényletét,
;

'ö Wellingtonnak több helyen tett sok fontos szolgálataiért báron étnek
neveztetett ki. Wellington megérkezte eltt a' H. britt hadsereg fvezérlete az
kezében volt, 's jelesen kitünteté magát Waterloo mellett is.
Wellington visszalépése után táborszernagyi ranggal fparancsnokává ln
a' britt hadseregnek, azonban 1842. tavaszszal ez állomásról lelépett, a'
midn a' pairméltóságot nyeré. Meghalt 1842.
k.
Hindu reformok /. Dvakarnath Tagor.
Hitelintézet. Sok birtokosnak olly kevés ingósága van, hogy kénytelen kölcsönözni. Például 1) osztály esetében vagy olly mezeijószág
vételekor, melly aztán vállalataiban elegend térül szolgál; 2) 's ha nagyobb

—

tkét akar beruházni jószágába, javításokra, uj épületekre, a' marhatenyésztés szaporítására 'stb. és végre 3) hogy szerencsétlenségeket, rósz
idjárásokat kigázolhasson. A' földbirtok eladósitása csak olly esetekben
ehet hasznos eredmény, midn kölcsön nélkül nem miveltethetnék any;
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vagy a' kölcöön a' jószág ártalmas eldarabolását akadályozza
nagyobb tke beruházását könnyitl. Ez esetek kivételével a' kölcsön, az eladósodás mindég ártalmas.
A' hitel, melly a' birtokost azon
állapotba helyezi
hogy tkét vehet föl, a' birtok becsétl függ akár

nyira jól

meg,

;

'tí

—

,

;

zálogjogilag biztosittatnak a' hitelezk, akár az adós fizetési képessége
szolgáljon alapul a' kölcsönzésben. A' hitel csökkenése mind a' mezgazdaság üzésére, mind a' földbirtokosokra nézve igen ártalmas, miért a' kölcsönzött öszlet gyakori visszakövetelése kényszeriti az adósok egy részét
jószágaikat eladni mások, hogy megtarthassák javaikat, nagy nélkülözö;

zéseknek vetik magokat

's egyszersmind, a' terményzés kárára, kormegtörténik, hogy a' hitelezk elvesztik kölcsönzött öszleteiket.
A' földbirtokosok hitele általánoean csökkenni szokott,
ha a' földtermékek olcsósága szokatlanul hosszas ideig tart minek oka a'
küls kelet apálya, vagy termékeny,
évek sora, vagy végre az érczpénz
kevesedése és drágasága lehet; 's ott leginkább ártalmas, hol azon osztály
igen el van adósodva. Miután az illy állapotot múlékonynak kell tekinteni:
igen természetes az óhajtás, hogy a' jelen birtokosok földeik birtokában
megtartassanak, hitelezik tódulása ellen biztosíttassanak, 's üzletök tkéje
ártalmas csökkenést ne szenvedjen. Közelebbrl vizsgálva e' kérdést,
könny belátni, mikép a' kormány e' czél elérésére csak közvetve hathat.
Azon rendelet, hogy bizonyos ideig az adósok a' hitelezk felmondása
ellen ótalmaztassanak, (általános moratórium, indult), a' hitelezket sérti;
's még szigorúbb reájok nézve, ha egy idre a' kamatfizetés is fölfüggesztetik, mi egyszersmind szükségkép árt jövre a' hitelnek
e' fölött nem
lehet elre belátni, meddig tartanak a' kedveztlen körülmények, 's tapasztalás mutatja, hogy az adósok közöl legtöbben nem jutnak illy moratórium
által jobb helyzetbe, ugy hogy azok, kik e' nélkül tönkre jutottak volna,
id multával sem tarthatják fenn magokat. Például szolgáié' részben Il-ik
Fridrik három éves moratóriuma Sziléziában, a' hét éves háború után, 's
az ujabb porosz rendelet, melly némelly tartományokban 1807-tl i818-ig
st keleti és nyugoti Poroszországban 1821. végéig fenállott. 'S megvagyunk gyzdve, hogy az 1848-ki moratórium megszntével hazánk is
sok példát fog e' részben mutathatni. Már is említhetnénk néhányat. A'
mondott esetekben leginkább a' földtermék áremelkedésétl, a' birtokosok
elrelátásától, szorgalmától várhatni segélyt. Ki földbirtoka uj becs írához
képest mélyen el van adósul va, annak bukása kikcrülhetlen. A' többin uj
kölcsön fölvétele által lehet segitni, mire nézve eleoend biztosítékot
nyújthat. De szükséges, a' kamatra és lefizetésre nézve, ill föltételekrl
gondoskodni. Ez azért sürget szükség, mivel a' tkepénzesek az eladott körülmények közt, más irányban örömestebb forgatják vagyonukat,
A' kormánynak
p. 0. statuspapirokban, 's ingó zálogi kölcsönökben 'stb.
azonban ritkán van módjában, ellegezést nyújtani a' földbirtokosoknak
nem is emiitjük a' felügyelés nehézségeit 's az adósok hanyagságából
eredhet kellemetlenségeket. Pénzt venni föl, 's ismét kiadni az állampolgárok bizonyos részének tömérdek nehézségekkel járna 's ugy tnnék
föl, mint igen tulvitt kegyelése egyes osztályoknak. Ellenben sokkal hatályosabban segíthetnek a' földbirtokosok magokon, ha egyesületet képeznek,
melly a' hitelezknek, a' zálogul lekötött földek öszvegében, biztos kezes-

látozzák üzletöket.
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séget ajánl, 's ezáltal szilárdítja az egyestagok hitelét. Illy hitelegyletek
(hitelintézetek) 1769. óta több helyen léteznek. Az
példa Sziléziában
fordul el. A' hét éves liáboru súlyos szenvedései 's a' következ gabonaolcsóság rendkivüli teherrel sulyosult a' földbirtokosok vállaira a* kamat
10 és több %-re hágott. Illy körülmények közt alkotá II. Fridrik az els
hitelintézetet, melly
a' következ jó aratásokkal együtt
csakhamar érezteté üdvös hatását. (Struensee : Sammlung von Aufsatzen, die grösstcntheils
wichtige Puncte der Staatswirthschaft betr. II. 414. Liegnitz 1777). A'
hitelintézet aztán csakhamar több tartományokba is bevitetett. Mark-Brandenburgba 1777.; Pommernbe 1781.; Hamburgba 1782, nyugoti Poroszországba 1787. keleti Poroszországba 1788. Esthland és Livlandba 1803.
Schleswig és Holsteinba 1811., 16 évre alapitva, de elbb felbomlott
Mecklenburgba 1818. Posen n. herczegségbe 1822.; Hanover herczcgs.
Kalenburg, Grubenhagen és Hildesheim 1825. Brémába és Verdenbe
1826. ; Bajorországba 1825. Würtembergbe 1825. Ostfriesland 1 828.'stb.

ek

;

—

—

;

;

;

;

;

;

;

Az

;

ausztriai birodalomban

Gácsországban létez. Csehországban 1844-ben
által („Über Kredit-instiiule, víid das
Hypotheken-institut iiisbesondere^^Vrag, 1844).
Az állam, megvizsgálva
a' szabályokat, helybenhagyja az illy intézeteket 's kormányi felügyelés
alá veszi. Óvatos kezelés mellett félreismerhetlen elnyöket nyújtanak
ellenben kevesebb elvigyázat mellett ártalmas hatásuk. (E' tárgy irodalmára lásd
Soden
Nationalhypothekenbank Leipzig 1813
BülowCummerov számos ide vonatkozó iratait többek közt Über Preussens
terveztetett gróf Deyin Fridrik

—

;

:

,

;

:

;

landwirtsch. Kreditvereine 1843.; F055, DasKredit-Institut der kur- und
neuraarkischen Kitterschaft, Berlin, 1835.; Aretin, Ausführl.Darstell. der
baier. Kreditvereinsanstalt, München 1828.; BernonUi (?^ Über Kreditvereine, Basel 1823., Aretin ellen
Soden : Entwurf eines alig. KredityereinsM. 1823. ^rco, Auch ein Wort über Kreditv. M. 1825.; Hagen(?J
Über die Einrichtung eines Kreditvereins der Gutsbesitzer im K. Baiern.
Nürnberg 1825.; Fö/<{rwí6ac^í?r, Entwurf einerNationalleihanstalt 1825.—
Wolowsky, De la mobilisation du credit foncier, Par 1839.
A' franczia
kormány megbizásából összeszedte 's bevezetésével kisérve kiadta az
európai hitelintézetek szabályainak kivonatát Royer.
A' régibb hitelintézetek alapvonásai 1) A' birtokosok egyesülete az
egyes kölcsönvenni akaró és a' tkepénzes közé lép kölcsönöz az utóbbitól (a' tkepénzestl), minden részvényesek zálogjegyül lekötött összes
vagyonával állván jót a' pontos kamatfizetésért és tkeért, 's biztos zálogjegyre adja az elbbinek (a' kölcsönözni akaró földbirtokosnak) a' kölcsönzött öszletet. 2) Csak nagyobb földbirtokosok , különösen nemesi
javak tulajdonosi, lehetnek tagjai az egyletnek. 3) Minden tulajdonos
birtoka szoros becslés alá vétetik, 's a' becsárnak csupán 2/3- dara vagy
felére nyerhet hitelt, hogy átváltozás esetén ne lehessen tartani veszteségtl. 4) A' tkepénzesek adósságleveleket (kötelezvényeket) kapnak,
mellyek az egylet nevében adatnak ki (Pfandbriefe). 5) Az egylet az egyes
adósnak nem mondhatja fel a' kölcsönt, 's ha a' hitellevél tulajdonosa
jelenti magát, máshol kell pénzt keresnie. (1838-ban a' felmondási jog
;

;

—

,

:

;

Poroszországban megtagadtatott
leszállításkor.

Háború

a' hitellevél-birtokosoktól, a'
kamat
esetén az egylet ez által nagy zavarba hozathatnék.
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lOO-an felül kelnek ugy sem történik
A' kamatút saját igazgatása utján követeli az egylet tagjaitól, 's adja át a' hiteleznek. 7) Ha valamelly tag, szerencsétlenség által,
akadályuztatik a' kamatfizetésben, az egylet elnézéssel van iránta különben
semmi hátramaradás nem türetik, 's késedelmes kamatfizetök ellenében az
egylet kényszerít eszközökhez nyúl ; mink a' záralávétel st végre a'
zálogjegyül szolgáló birtok eladása. Zár esetén, ha a' birtok elhanyagolt
í'illapotban van, gondoskodnak javításáról, 's az egylet kezelése, mig elég

Egyébiránt

nlig a' hitellevelek

,

fülíllOndáis. 6)

;

nem

tétetik a' köteleztetésnek,

Ha nem mindég

meg

mindég

folytattatik.

a' túlságos várakozásoknak,
mindamellett igen hasznos intézet lehet.
Elnyei a) hogy a' földbirtokosok kiknek körülményei megmenthetk,
nehézség és sok költség nélkül pénzhez jutnak
óva vannak a' f'ölmondás
ellen
kis kamatot fizetnek
's a' szigor által, mellyet az egylet a' késkeellen alkalmaz, rendre, gazdálkodásra szoríttatnak, b) A' hitelezk
pedig, nem egyes adóssal hanem egész egylettel levén dolguk, kevésbbé
aggódhatnak, kamataikat pontosan kapják, 's a' visszafizetés iránt is biztosok lehetnek, mennyiben követelik. E' biztosság nem csupán az egyszer, rövid utu eljáráson alapszik, mellyet az egylet rendetlen tagjai
ellenében követ, hanem azon tekinteten is, miszerint, ha egyes adósnál,
a' becs hiányossága miatt, valami elveszhetne is, szövetkezett adósok
nagy száma mellett az kevésbbé valószín. Ez elnyök okozzák, hogy olly
államokban, hol hitelintézetek vannak, ez egyletek olcsóbb kamatra kapnak tkét, mint egyes földbirtokosok. A' leirt hitelintézeteknek azonban
ártalmaik sem hiányzottak, a) Miután csak nagy birtokosok vétettek föl
az egyletbe, a' közbirtokosok annál szorultabb helyzetbe jöttek, ha kedvez föltétek alatt akartak kölcsönt fölvenni. Minélfogva czélszerü a'
részvényesek körét lehetleg tágítani, vagy kisbirtokosok részére saját
hitelintézetet állítani, b) A' kölcsönzés nagy könnysége, a' nélkül, hogy
az adós szoríttathatnék visszafizetésre, kedvez körülmények közt, suk
birtokost olly kölcsönzésre készt, mellyet sürget szükség nem ajánl, 's
melly nem is használtatik fÖl gazdasági beruházásokra. A' kamatláb csökkenése a' földbirtok árát fölemelni, mig a' jövedelem ugyanaz marad 's
ez nagyobb vagyono«ság látszatát idézi el, mi mellett az ember kevésbé
í'og tartózkodni, adósságokba rohanni, 's többet költeni. Ezért a' föld birtok
eladósodása rendkívül növekedett. (Ez eredmények leginkább Poroszországban tntek föl. Egyébként a' földbirtok áremelkedését részben a'
a' termék árának emelkedése is okozza). A' terméketlen fogyasztás e' káros
terjedése a' földbirtokkali kereskedést idézi el
medd forgalmát az
ingatlannak, c) Háború 's egyéb ártalmak, a' földjövedelmet 's ezáltal a'
földbirtok árát csökkentvén
fleg gondtalanabb becslés mellett, veszteségbe és zavarba hozák az egyleteket, 's igy a' hitellevelek hitelét csök-

felel is

miket hatásától remélnek

a'

hitelegylet

,

:

,

;

;

;

dk

,

—

;

,

,

kenték, d) Az egylet záralá vétele és kezelése nagyon sújthatja az adóst,
Igen bajos azon öszleten felül, mennyire az egylet a' becsléshez képest
hitelt nyújt, többet venni kölcsön. Ezen ártalmak, czélszerü intézkedések
által, kevesedhetnek.
Az ujabb idkben alkotott egyleteket, szoros becslési eljárásuk mellett,
még azon intézkedés jellemzi , hogy az adósok, a' kamat fölött, évenkint
e)
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bizonyos csekély öszletet fizetnek az egylet tárába, mi az adósság törlesztésére fordittatik. E' szabály már a' régi porosz hitelegyletek alkotásakor
is szóba jött, de elször a' poseninél (1822.) alkalmaztatott. Egyes adós

nem

vagy Vg Vo"^* kénytelen tehát hosszabb
mit apránként megtakarit, 's addig gyümölcsözetlen
nagyobb öszlet gylt egybe. I^gy nagy pénztár ellenben,
hová sok apró öszlet foly egybe, e' kevés törlesztési járulékot is tüstént
kötelezvények beváltására fordíthatja, 's a' törlesztés, a' kamat kamatjának
használatával gyorsan történhetik. Ki évenkint ^'^j^ ft. kamatot 's e' fölött
1 Vo^^^ törlesztésre fizet, e' kamatláb mellett 38 év alatt 100 ft. adósságot
törleszthet le. Ha az illy törlesztési járulékkal növekszik is némileg az
adós terhe, az csak a' könnyelm kölcsöntli elijesztésre szolgál, 's az évi
kiadásnak még sem kell nagyobbnak lenni, mint az egylet közbonjárása
nélküli kamat szokott lenni, mellynél az egylet kamatlába rendesen kisebb.
Ha mindemellett gyakorlatilag nem halad gyorsan el az adósságtörlesztés
onnan van, mivel az egylet tagjai, az adósság-csökkenés arányához képest
rendesen ismét uj kölcsönt szoktak kérni, mi legtöbb esetben nem tagadajánlhat hitelezjének 1

ideig gyjteni
hevertetni, mig

5

a'

,

:

tatik

meg.

— A' törlesztési terv egybekötése

föltételeket kivan

Ugyanazon

öszlet

több osztályzatot

:

1) Meghatároztatik

az

a'

hitelegyletekkel

nem minden adósok vagyonkörlményeire
kell tenni

,

ugy hogy némellyak évenkint

Az

következ

adósok évi törlesztésterve.
illik, 's
^j^

azért

mások

,

1

ered kényelem

kárpótlást
nyújt a' kezelési foglalkozás szaporításáért. 2) A' hitellevelek beváltásmódja. Legjobb évenkint azon hitelezket kifizetni, kik jelentik magokat,
sorshúzás utján eszközleni.
's a' fölösleggel a' hitellevelek törlesztését
3) Folytonos számvétel utján minden pillanatban ki lehet mutatni, menynyivel adós még mindenik egyleti tag. 'S nagyobb szietek egyszerrei
lefizetését is megengedhetni. 4) A' mint a' törlesztés elhalad, minden tag
száztulit fizethetnek a'

kamat

fölött.

innen

zálogjegyeinek egy része beváltathatik. 5) Uj kölcsön fölvételét mi által
hosszú idre nyújtatnék, nem lehet egyes tagoknak föltétlenül
megengedni; mert különben megtörténhetnék, hogy végre, miután legtöbb
tag lefizeté adósságát 's az egyletbl kilépett, még néhányan hátramaradnak, kik sem a' szükséges kezességet nem biztosithatják, sem évi öszleteik
csekély volta m*att, tervszerint, a' törlesztést nem eszközölhetik.
Ezekenkivl még figyelmezni kell, hitelegylet alkotásában, a' következ
mellékpontokra 1) az egylet vagy maga gondoskodik a' kölcsön fölvételérl, vagy a' tagokra bizza e' fáradságot, zálogjegyök becsértéke erejéig
hitellevelet adván nekik. Aztán nekik kell fölkeresni, beváltás végett,
hitellevéllel a' hitelezt. A' két rendszer, eredményre nézve, kevéssé
különbözik megtörténhetik mindazáltal, hogy egy vidéken sok földbirtokos egybetolul mi által a' kölcsön nehezül, a' hitellevél nem fizettetik ki
egészen, érteken alul kel, épen ollyan áruczikk levén, mint más egyéb,
mellynek ára a' kereset és kinálkozás arányától ^Vigg. Czélszerübb tehát,
ha a' tkepénzesek közvetlen az egylettel jnek összeköttetésbe Ez a'
körülmények szorosabb megfontolása után, közzé teszi a' kamatlábat, azon
,

a' törlesztés

:

;

,

mik alatt kölcsönt keres, 's a' tkepénzesek jelentékezesét elfogadja. Hogy ne legyen szükség bankházak közbenjárására,
kisebb szietek is elfogadhatók. 2) Az egyletet kezel igazgatás rendel-

föltételekkel együtt,
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kezese alatt kell készen lenni tartaléktárnak, hogy a) a' fóldbirtokosnak
minden idben azonnal adhasson kölcsönt, 's a' hitellevelek csökkenése
zavart ne okozzon b) hogy a' hitellevél tulajdonosát, jelentésére, azonnal
:

;

's ha egyes adósok nem fizethetnek, az egylet biztositva legyen. 3) A' szükséges tartaléktár (készlet) alkottathatik
a) az

ki lehessen fizetni

;

:

állampénztár ellegezéséb.l

kölcsön utján, vagy valamelly
tzsérház jótállása által, minden pénzszükség esetére, c) Némi lehúzás
által a' hitellevélre kiadott Öszletböl. E' levonatból gylt tartaléktár aztán,
ha veszteség ki nem meriti, ismét a' tagok javára esik. (Bajorországban
levonat; 100 helyett 97). 4) Lehet veszteség esetére hasznos segély3
készletét gyjteni hitellevelekben is, mire els években a' törlesztési adalékot fordíthatni, ugy hogy a' törlesztési mtét csak késbb kezdessék. 5) A'
kezelési (igazgatási) költség, mi körülbell y^ 'V^,-re tétethetik, szinte a'
tagok évi adalékából kerül ki, a' kamaton és törlesztési adaléko i felül.
(3) Szükségtelen a' hypothecaul bekötött vagyont és kölcsönvev birtokost
különösen megnevezni a' hitellevelén, mellynek megfelel zálogjegyért az
egylet kezeskedik szoros becs mellett. 7) Az egylet alkotására szükséges
egy, az Összes tagok által választott, 's a' részvényesek kis számából álló
igazgatóság. A' kormány egy teljhatalmú biztos jelenléte által ellenrzi a'
tanácskozásokat. Jó, ha az egylet bizottmányában a' hitelezk vagy hitellevél-birtokosok is képviselve vannak. 8) Hogy a' becslés teljes biztossággal történjék, az egylet a' mezgazdasági becsléstannak megfelel utasítást koszit (Erre nézve lásd Biilow Cummerow iratait). 9) Némelly mesterkélt intézkedések iránt is tétettek javaslatok, mellyek azonban a' hitelegylet czéljával ellenkeznek, mert vagy a' hitel szilárdságát gyöngítik,
vagy az illetk egyik vagy másik osztályára ártalmasok.
Vannak a' hitelintézeten kivül egyéb földbirtokra kölcsönz intézetek
is, mellyeket nem a' földbirtokosok alkotnak. A' tkepénzesek biztosabb
elhelyezést remélnek pénzöknek, ha minden lehet veszteséget közösen
viselnek, 's vigyázva kölcsönöznek. A' földbirtokosra ebbl az a' haszon
háramlik, hogy idnként történhetik a' visszafizetés. Belgiumban három
illyen intézet alakult 1835. óta. Caisse hypothécaire, 60 évre, 12mlllio ft.
tkével, részvényekre. A' tkepénzesek, kik az intézet pénztárának kölcsönöznek, sorshúzás utján elégíttetnek ki. A' részvényesek 183^/6-ban
6 Yo-et kaptak, 's a' következ évben V/2 Vo"^^*
Banque fonciére
alapja 25 millió franc, 99 évre. Félévi kamatfizetést kivan. Hasonló a'
banque d'amortissementhez Parisban, (1837. febr. 8.), melly nem maga
kölcsönöz a' földbirtokosnak, csupán közbenjáró. Provisioja ^/^ Vo-6"t.
Végre a' banque immohüiére, melly igen bonyolult szerkezet.
Hol sok a' tke, a' kormány beavatkozása nélkül is alakulnak illy intézetek. Jegybankok, a' jegykibocsátás jogával élvén, földbirtokra még
kedvezbb föltételek alatt kölcsönözhetnek, 's kiváltságnyeréskor az a'
banknak kötelességévé tétethetik. így a'bajor'ank alapja y^ részét földre
;

b) különös

%

—

;

tartozik kölcsönözni.
Kis birtokosra nagy haszonnal van a' baromkölcsönzö tár (Viebleihcasse) is. A' helységek állithatnak illyet károsuló becsületes mezgazdák
számára. A' barom az intézet tulajdona marad, mig ára, kamat utján, le

nem

törlesztetik.

Badenben 1832-ben 32

illyen intézet volt.

Heidelberg-

,t
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egy illy intézet takarékpénztárral van egybekötve. (Grundsatze der
mit anhaltender Rücksicht auf bestehende
Volkswirthschafts-Politik
Staatseinrichtungen, von dr. K. H. Rau. III. Ausgabe. Heidelberg, 1844.
Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsiitzen des Rechtsstaates von
Róbert von Mohi. Il-te Auflage. Tübingen 1844. Elsner : die dentsclie
Landwirtschaft B. II. 32. lap. Alapos mü).
Magyarországon sok akadályai voltak a' hitelintézet alapításának.
a' betáblázasi és telekkönyvi
Hiányzott még a' hitelrendszer alapja
rendszer, melly a) a' jószág jogczimének, b) integritásának és c) a' rajta
fekv terhek tisztába hozására okvetlenül szükséges. 'S misf az siséiji
viszonyok (a' megkötött öröködes, 's visszaperelhetés) fenállanak a' jogczim kimutatása lehetlen. Azon kiváltság, melylyel a' hitelintézetek követelései szükségkép mindenütt felruháztatnak
összeütközésbe jött volna
nálunk az siségi viszonyokból kifejl igényekkel. Egyik kiváltság a'
másikba ütköznék, 's vagy megsemmisítené az érintett igényeket, mi jogsértést vonna maga után, vagy a' hitelintézet volna kénytelen oUy javaktól megtagadni a' segélyt, mellyek ellen hasonló igények támadluitnak.
A' hitelintézet illy viszonyok közt nem mentheté vala meg az eladóéul
aristocratiát
st az ország pör alatt nem lev kis része számára is, a'
nagyobb rész rovására, szerze vala hitelt. A' hitelintézetet tehát, birtokviszonyaink rendbehozására nem hogy gyökeres gyógyszerül fogott volna
szolgálni, st azon politikának sem felelt vala meg, melly csupán a' jelen
szorongató körülményeit igyekszik elvíselhetkké tenni. Mindenek eltt
az siségi viszonyok tisztába hozása volt a' teend. Alkalmat kellé elbb
nyújtani, hogy az adás-vevés 's kölcsönzés
hypotheca tekintetében is
biztos 's a' magánvagyoni hitel szilárd alapon nyugvó legyen
alkalmat
kellé nyújtani, hogy a' jó Iclkü hitelezk is örömmel kihozzák pénzöket
a' vásárra, ne csupán azok, kik épen azért, mivel a' nem biztos körülmények közt koczkáztatnak, minden kölcsönzéskor nagy uzsorát követelnek.
'S ha a' magánhitel, vagyonilag is, megszilárdult, és hypothecalís rendszerünk biztos alapon rendeztetett akkor vala rendén a' kamatok szabályozása 's a' lefizetés (törlesztés utján) könnyítése végett — mert ez a' bankok
föladata
hitelintézetet alkotni. De ekkor is meg kellé vala még a' tárgy
nemzetgazdasági, pénzügyi és igazgatási oldalait fontolni. A' hitelintézetek
föladata közbenjáráskodni egy ország (tehát Magyarország) tkepénzesei
és földbirtokosai közt ; nem pedig egyik ország ingatlan birtokát a' külföldön mobilisálni, egyik nemzetet a' másik adófizetjévé 's politikai és
pénzügyi zavaraitól függvé tenni. Mi lett volna jelen viszonyok közt,
mig a' hazánkban lev tkék forgásba nem hozatnak a' magyar hitelegyesület ? Külföldi intézet fiókja
's egyéb semmi
idegen tzsérek
ügyvitele. Olly tekintet, melly még akkor is figyelmet érdemelne, ha
Magyarország nagybirtokosai valóban beruházásra fordítottak volna minden behozott kölcsönt. Nemis emiitjük a' kezelés nehézségeit, olly országban, hol sem jó becslési rendszer
mint Európában sem ismerünk
sem tudományosan képzett becsüsök nincsenek. Magyarországon azon
birtokhanyadnak is, mellyre szigorú becslés szerint, kölcsön adaték vala,
sokkal kisebbnek kellé lennie, hogy a' késbbi perl, liquidatiókor a'
jószágot nagyon terhelve ne találja. 'S a' zálogjegyül lekötött jószágrészen
ben.

,

—

:

:

,

;

,

;
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—
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—
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még nagyobb

bajjal lehet kölcsönt szerezni a' földbirtok többi részére,

mint különben. Honnan következik

1) hogy Magyarország földbirtokosinak csak igen kis része használhatá vala, az eddigi viszonyok közt, egy
hitelintézet jótékonyságát, 's az is csak igen kis mértékben. 2) A' hitelintézettl elutasított földbirtokosok sokkal nagyobb része ellenben még
;

inkább uzsorások martaléka lett volna.
'S különös hogy hazánkban mindezen nehézségek mellett épen azok
buzogtak leginkább a' hitelintézet létesítése mellett, kik az érintett akadályok megszüntetésére egy lépést sem tettek, st a' részben a' reformokat ellenzettek. Ertjük a' conservativ pártot. Nem csuda. A' hitelintézet
föltünleg aristocrata intézmény, a' régi alapon, mellynek jótékonyságát
a' kis birtok, ház és városi vagyon, már a' becslés költséges volta miatt,
sem igen élvezheti. Rendeltetése is az vala kezdetben ez intézetnek, hogy
•a' nagy nemesi javak föntartását eszközölje.
Gyakran oUy ember vesz
kölcsönt, ki különben sem bir jószága kezelésével, kire jótékony lenne,
nem kölcsönt venni, hanem jószága egy részét eladni. Ezt azonban nem
teheti — hitbizomány kezelje levén. A' gazdaságtan elvei 's az államérdekéi pedig egyiránt követelik illy esetekben a' földbirtoknak, legalább
bizonyos minimumig
föloszthatását.
E* tekintet már magában elég fontosoknak látszott a' democrata párt
széls balárnyalata eltt, hogy a' hitelintézetet ne pártolja. A' reformpárt
többsége azonban ohajtá azt, 's a' királyi eladások által is fölhivatván,
az 1844-ki országgylés tervet is készített e' részben. A' fölterjesztett
(oct. 25.) javaslat fbb pontjai a' következk
A' magyar hitelintézet a'
törvényhozás ótalma alatt, Budán állíttatik föl. A' hitelintézet földbirtokosoknak méltányos kamat mellett évenkinti törlesztéssel összekötött kölcsönöket ad, 's e' végett biztos hypothecára kiadott kötelezvények alapján
kamatozó hitelleveleket bocsátand ki. Mind nemesi, mind városi földbirtokra, mind pedig
de csupán örök megváltási szietek kifizetésére
községeknek is adatik kölcsön, a' biztosítékul lekötött birtok értékének
Y3 részéig. Hypothecaul csak olly birtok fogadtatik el, melly a) semmifolyamatban lev per alatt ?ieni áll ; b) összeírva 's fölmérve van
e) az illel törvényhatóság telekkönyvébe bejegyeztetett
d) terhes szerzdés kötésére képes egyén birtokában van e) adósság betáblázásával
terhelve nincs. '8 azért a' hitelintézet kötelezvényei mindég els helyen
táblázandók be a' birtokra. Betáblázással terhelt birtokra kölcsön csak
ugy adatik, ha a' földbirtokos hitelez a' betáblázási elsséget átengedik,
vagy a' már betáblázott 's a' birtok értéke %-áAt felül nem haladó
adósságok az intézet közbenjárásával elbb beváltatnak 'stb. Per alatt
lev birtok hypothecaul csak ugy fogadtatik el, ha a' felperes a' kérdéses
birtok lekötésében megegyez, 's a' hitelintézet követelésének elsséget
enged. Ha a' kölcsönért folyamodó fUdbírtokosnak kérelmét az intézet
szabályai szerint teljesíthetnek nem véli, határozatában az okokat,
mellyek miatt a' kölcsön meg nem adatik, egyenkint kijelölni tartozik. A'
kötelezvényben megemlítend, hogy a' kölcsönvev az intézet szabályinak,
*8 az igazgatóság törvényszer
határozatinak magát mindenben aláveti.
A' hitelintézet 200,000 ftnál nagyobb öszletet azon egyénnek akár egy,
akár több kötelezvényre kölcsön nem adhat ellenben 500 ftnál kisebb
,

—

:

—

—
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:

;

;

;

;
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kölcsönt sem ad.

50,000 ftnál kisebb kölcsönt

a'

hitelintézet egyszerre

;

meghaladó kölcsönt pedig részenkint 's olly módon fizeti, hogy
ugyanazon egy egyénnek egy félévben 50,000 ftnál több nem fizettethetik. Csak olly mennyiség kölcsön adatik, mellyiiek öszlete egyegy hitellevél értékéül meghatározott 100 fttal elosztható. A' hitelintézet a' kölez összeget

díj fejében, 1% %-et pedig a'
tke-leolvasás alkahnával visszatartóztatja. Attól, ki a' törvény által megszabott föitéteket teljesiti, az intézet
a kölcsönt meg nem tagadhatja. Az intézet a' bátorságára lekötött birtokban
kiváltsági elsséggel bir mindennem köoetelések fölött (tehát a' jogperekbl származó igények fölött is; mi annyit tesz, mint az siségi viszonyoknak a' lekötött jószágrészre nézve, az intézet irányábani megszüntetése).
A' lekötött birtok, az intézet beleegyezése nélkül, sem el nem adathatik,
sem el nem zálogosittathatik de az intézet e' beegyezést nem tngadhatja
meg, ha a' jószág egészben, 's a' rajta nyugvó köteleztetések elvállalásával vétetik meg. Midn akár végrehajtás, akár öröködés vagy osztál}^,
akár szerzdés vagy ajándék utján a' hitelintézet bátorságául lekötött
birtok többfelé szakasztandó, a' hitelintézettl függ a' szétszakitást megengedni vagy a' jószág egy tagban eladatását rendelni. A' részekre osztást
ra, a. nem tagadhatni meg, ha a' részek mindenikére a' tkébl a' minimumot (500 ft.) meghaladó Öszlet esik. A' kamat 'stb csdper alatt is fizetend. A' hitehntézet határozatát, törvényes bizonyság jelenlétében, minden
orvoslás kizárásával, az intézet ügynöke hajtja végre rövid utón. A' hitelintézetnek adósai által fizetend illetségek következk a) a' kölcsönvett

csönadott

tartalék

tkének V4 Vo'ét

beszámitolási

alaptke öregbitésére

a'

;

:

tke

b) törlesztési járulék fejében száztul 1 Vo-t.
;
Félévenként, elre történik a' fizetés. A' hitelintézet elleni kereset a' pesti
els biróságu váltótörvényszék eltt foly. A' hitelintézet kö!cáön ad igaz
érték ezüst pénzben, 's az e' végre szükséges készpénzt az összeg erejéig

száztól ötös kamatja

külön sorozatot képeznek.^ A' beváltás sorshúzás utján történik. A' hitellevéllel 10 évre szóló kamatszeletek adatnak, 's utalvány további kamatszeletekre. A' hitellevelek eladásában elsség illeti a' hazai tkepénzeseket
de felhatalmaztatik az intézet, hogy a' hitellevelek leszámitolása iránt^az
ausztr. örökös tartományokban lev nagyobb tkékkel rendelkez, jó hitü
nyilvános intézettel egyezségre léphessen. Tartalcktár alapitására 200,000
frtot p.p. ad az ország. A' kölcsöntkébl ennek szaporitására, mint láttuk,
vonatik le. — xV hitelintézet igazgatóságának tagjai 1 figazgató,
IV2
2 aligazgató, 1 ügyvéd, 1 titoknok, pénztárnok, számvev, kikhez járulnak
a' vidéki ügynökök. Az igazgatóság hetenkint legalább egyszer gylést
tart. Az igazgatóság tagjait
felsége, a' segédeket 'stb. az igazgatóság
nevezi ki. Az igazgatóság fizetését
felsége határozza meg. A' hitelintézet
igazgatása felett egy elnökbl 's 8 rendes tagból álló orszá^i^os biztosság
fog ellenrködni, 's felügyelni, hogy ez intézet alapszabályainak értelmében kezeltessék. Az intézet egyébiránt az ország nádorának felügyelése
alatt áll, ki az igazgatósági tagokat, kiket a' fejedelem nevez vala ki, az

%
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orszáo-os biztossáíí jelentésére fel
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Tár, IV.
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igazgatósággal együtt, határozd vala meg a' kezelési szabályokat, becslési
rendszert 'stb. 's a' hitelintézet, ez alapokon, 1845. jul. 1-s napján kezdé
vala meg mködését.
A' királyi válasz azonban, melly nov. 2-ról adatott ki, olly lényeges
változtatásokat kivánt a' vázlott terven
mikben az országos rendek nem
egyeztek meg. De lássnk a' rendek ujabb föliratának némelly fbb pontjait ; ,,Illy intézetek
irják az országos rendek
természetökhez képest
közállományi felügyelés alatt álló magán egyesületeknek körébe tartoznak,
's azokat közintézetekké alakítani
az elmélet tiszta elveivel meg nem
egyeztethet tevk m. a. ezt, mert a' közigazgatás legfbb fokozatában
létez, alkotmányos elvek iránt rokonszenvvel nem biró befolyás túlnyomó
hatása elre gyanittatá velünk, hogy az annyira óhajtott intézet létesítését
ki nem vívhatjuk, ha az igazgatására szükséges személyzet kinevezését a'
kormány kezébe nem adjuk. 'S ezt tahin tenni lehetne is, ha hazánk állása
ugyanaz lenne, min más alkotmányos ország viszonya a' központi kormányhoz. ,, Midn tehát
mondanak folytatólag
egy részrl a' hitelintézet igazgatóságának kinevezését a' kormánynak átengedk, nem lehete
,

—

—

;

—

—

egyszersmind nem gondolkoznunk módokról, mik által a' kormány ekkép
öregbedett befolyása, mennyire a' közhaza érdeke kivánja, korlátoltassék.''
A' királyi válasz azonban mindezt, mi a' korlátozásra vonatkoznék, ki
hagyatni kivánta. Kihagyatui kívánta a' rendeletet, hogy az intézet attól,
ki a' törvény által megszabott fiitéteket teljesiti, a' kölcsönt meg ne tagadhassa. A' rendek ellenben nem akarák ,,a' kormány által kinevezett tisztviselknek önkényére bizni, kinek adassék kölcsön, kinek nem." Ez olly
hatalom lenne, mellyet alkotmányos nemzet, szabadságának veszélyeztetése nélkül, szigorú ellenrködés nélkül, nem adhat senkinek." A' válasz
továbbá nem ellenzi ugyan az orsz. bizottmány kinevezését, de kihagyatni
kivánta mindazon rendeleteket, mellyek az ellenrködést valósággá tehetnék, 's mellyek az intézeti tisztviselknek az ország irány ábani felelsségére vonatkoznak, holott a' hitelintézeti törvények által ,,olly nagy hatalom van az igazgatóság kezébe letéve, millyet hazánkban sem kormány,
sem Ítélszékek eddig soha nem gyakoroltak." A' hitelkérö családok minden javaikra nézve az intézet igazgató tisztjeitl lennének függésben.
Ezért akoTák a' rendek, hogy minden ,,olly esetekben, mellyek nem pénzügyi kezelést tárgyaznak, hanem az intézet azon viszonyait illetik, melylyekben adósaihoz 's illetleg a' közállományhoz nem mint magánkövetel,
hanem mint széles hatáskörrel törvény által felruházott intézet áll, ílz,
igazgatóság maga ne határozhasson, hanem a' felügyel orsz. biztossággal
közösen tartson ülést." Kihagyatni kivánta végre a' leirat azon szabályt
is, hogy a' hitellevelek az országos biztosság egy tagja által aláírassanak;
mi a' hitellevelek ellenrzésére szükséges, melly hitellevelek nem bizonyos
jószág megnevezésével, hanem csak általános országos jótállás mellett adatnak ki. 'stb. Mindezeknélfogva kijelenték az ország rendéi ,,mikép fölterjesztett törvényjavaslatukban azon végs pontig terjeszkedtek ki,
mellyen tul jogaik 's alkotmányos szabadságuk veszélyezése nélkül nem
:

mehetnek."

Ez ujabb föliratra csakhamar következett az országgylés berekesztése.
A' hitelintézet máig sem létesült. Ellenben a' forradalmat túlélvén, most
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is életbén vannak azon viszonyok, mellyek hasonló intézet létesítését, mint
fenébb kimutattuk, akadályozzák.
Még csak azt kell megjegyeznünk, mikép az eladott hitelintézeti terv
készítésében legtöbb részt vett Komárommegye követe Ghiczy Kálmán ;
's a* vitákban leginkább Lónyay Menyhért (Beregh), Fázmándy Dénes az
ifjabb, (Komárom) és Szentkirályi Móricz tüntetek ki magokat. Az irodalomban, hirlapok és röpiratok utján, legtöbbet és legalaposabban értekezett e' kérdés körül Trefort Ágoston, jeles nemzetgazdánk.
y.
Hiteltörvéiiyek. A' hitel a' kereskedésnek 's általában minden terményz közlekedésnek és igy az országok jólétének egyik legfontosb
tényezje 's mivel e' fontos tényez, korábbi idkben, elitéletes törvények által megbénittatott 's vele együtt a' kereskedés és nemzeti jólét is
nyomorú pangásban tespedezett ujabban különös gondot kezdtek fordítani a' törvényhozások ezen tárgyra 's a' hitelt, ugy erre ható intézetek,
p. o. váltók 's bankok, valamint az állami élet nagyobb biztossága 's javított közrend és igazságszolgáltatás által emelni és szilárdítani a' törvényhozó testek 's józan kormányok egyik
törekvése lett.
Az állam e'
részbön ugy tesz eleget kötelességének, ha mindent elhárít, a' mi a' hitel,
's azzal összefügg kereskedés és iparüzlet vidám tenyészését 's gyarapodását gátolhatná, millyen volt p. o. Magyarországon az siség, a' hosszú
perlekedés 'sa't. st inkább ha mindent, a' mi erejétl függ, lelkesen meg^
tesz az emberek közti bizodalom ébresztésére, szilárdítására; ha czélszerü
törvénykezési, 's névszerint végrehajtási eljárás által a' hitelezket biztosítja, hogy követeléseik, a' mennyire t. i. az állam ereje terjed, ki fognak
elégíttetni
ha, kellleg szabályozván a' telekkönyveket 's betáblázást,
tisztába hozza a' birtokállapotot ha végre a' hitelintézeteket, a' bankokat,
fleg hitel- és hypothéka-bankokat
takarékpénztárakat 'stb. ápolja 's
pártolja , melly derék és üdvös intézetek olcsó pénzzel látván el a' kell
biztosítékot mutató megszorult embert, megszüntetik a' vérszopó uzsorát ;
emelik a' fekv birtokok becsét 'stb.
Nálunk, a' régi törvénykezési rendszer tömkelege, többneniü kibúvó"*'
ajtaja, a' hitelezk kijátszására, a' perek örökítésére vezet perorvoslatok,
bírói parancsok, az siség háttérben leskeld rémalakja, a' nemesi casta
kiváltságai 's eljogai, a' törvény eltti egyenltlenség 'stb. miatt épen
nem vala hitel.
Mert sok hitelez kijátszaték egyes csalók által 's áldozatalett a' hibás rendszer tömkelegében könnyen tenyész cselszövénynek
odajutott a' dolog, hogy a' legbecsületesb ember, legjobb biztosíték mellett sem találhata kölcsönt pillanatnyi zavarában ; ezrekkel bíró földbirtokos nem juthatott százakhoz st tizekhez sem, ha rögtön megszorult
vagy javítani 's czélszerübben gazdálkodni óhajtott, vagy legalább nem
juthatott óriási áldozatok nélkül törvényes kamatra adott pénz oUy ritka
volt, mint az ajándék, 's az uzsorra mindennapi kenyér, kiragadva másoknak
gyakran éhez szájából.
Gróf Széchenyi István, a' nemzet nagy ébresztje, élénken érezte ezt,'s megkapó színeikkel ecseteié a' szomorú állapotot
,, Hitel" czimü munkájában, hol elmondá, hogy a' hitelhiányt tartja oknak,
miért hogy a' magyar jószágbirtokos sokkal szegényebb, mint a' vagyonállapotához képest lehetne ; hogy a' földmvel földeit kellkép nem
müveiheti, hogy végre hazánknak kereskedése nincs.
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iratai felrázák a' nemzetet, 's kigyógyiták azt soknemü elfoelitéleteibl. Sürgettetni kezdett a' váltótörvény behozatala,
hitelbank feláliitása siség eltörlése, 'sa't. egymást érték a' tervek, a'
journalistika 's a' megyék zöld asztalai élénken kezdtek foglalatoskodni a'
hitel ügyével. Sok ellenszegülést kellé ugyan tapasztalni az aristocratia
9 ellenére, jogairészérl, melly azt véle, hogy a' váltótörvény által, a' 1
ban csorbittatik de csakugyan gyztek lassankint a' józanabb eszmék.
A' legrégibb adóssági törvények, névszerint Verbczy II 68 's III 28.
bár nemes, személyét is tartóztatni, 's a'
szerint is le lehete az adósnak
hiteleznek átadni ha adósságát fizetni nem tudta. A' törvény tehát
elég szigorú lett volna, de a' tisztujitásokon, pártoskodás által választott,
's elmozditható, és igy függ birák által végre nem hajtatott, 's a' hosszú,
akadékos eljárás, a' törvény által engedett perorvoslatok által tökéletesen
elvesztette erejét. Ha nem fizetett valaki, megidéztetett ugyan, 's hetek
vagy hónapok múlva meg is jelent de, ha többféle kifogásainak ügyes
évek múlva elmarasztatott is ellentállás vagy birói
kimeritése után
parancs, vagy más törvényes perorvoslat által meggátolhatá az Ítélet
végrehajtását, 's azalatt a' végrehajtás alá vehet tárgyakat szépen eltette
Az
lát) alul 'stb. Szóval, a' szigorú törvény csak papiroson maradt.
1792-iki 17-ik törvény megengedte, hogy az adós magát az austriai váltótörvényszék alá vethesse, mellynek Ítélete nyomán a' végrehajtás kísérlevél mellett eszközöltethessék a' magyar adós ellen. Ezen intézkedésnek
azonban kevés síkere volt, mert a' küls törvényszékek ellen nagy elfogultság uralkodott, 's ha fordült is el elmarasztalás a' bécsi törvényszék
által, a' végrehajtás többnyíre nagy akadályt szenvedett a' magyar bíró
ellenszenvén, magyar ügyvéd mesterségein, 's magyar adós ellenszegülésén.
Ide számiálhatók azon régibb törvények, mellyek, adóssági perekben,
31 1715 54;
a' perköltségeket is megítélendknek rendelik, mint 1659
1723 52 ; mellyek a' betáblázáeról rendelkeznek, mint 1723 107
mellyek vagyonhiány esetében az adósságok sorozatát határozzák meg,
mint 1723 107 mellyek az uzsorást, azaz ollyan hitelezt, ki száztól
hatos kamatnál többet vesz, büntetések alá vetik, mint 1723: 120;
Az 1647 144 száztól hatra szorítja a' törvényes kamatot
1715 51.
az említett törvények szerint feljelentés esetében, a' királyi fiscus nem
csak a' túlságos kamatot, hanem magát a' tkepénzt is elkobozza, minek
harmadrésze a' feladóé, a' törvénytelenül kicsikart kamatot az adósnak
visszaadván. Az 1802 21 törvény pénzbeli 's börtönbüntetéssel sújtja az
uzsorást, ki magának nagyobb összeget írat, mint valóban kölcsönzött.
Mindezen törvények igen keveset segítettek ; az uzsorásnak százféle
módja maradt a' törvényt kijátszani; uzsorára pedig, a' követelés behajthatásának bizonytalansága, 's a' pontos fizetés csekély hihetsége mellett,
igen sok hiteleznek volt kedve; nem számíthatván sem arra, hogy tkéjét
a' kikötött idre, kellemetlenségek 's perköltségek nélkül visszakaphatja,
sem arra, hogy kamatait pontosan húzhatja, nagyobb kamatok követelése
által igyekezett magának kárpótlást szerezni.
Törvény elég volt a' Corpus Juris 's Bencsík Repertóriuma hosszú
sorozatát mutatja a' hitelezrl, adósról, adósságról, kölcsönrl, végrehajturról szóló törvényes rendeleteknek. De e' sok törvény épen ugy nem
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vezetett czélra, mint

a' százlábú bogarat épen száz lába gátolja a' gyorsabb menetelben.
Az országgyléseken 1790. óta folytonos törekvést
látunk az emiitett bajok orvoslására. Az 179Yi-ki országgylés 67-ik
czikke .által kinevezett országos küldöttségek során a' hatodik (deputatio
juridica) azzal is megbizatott
hogy a' perlekedési rendet kijavitsa 's
váltótörvényt készitsen
mit azonban vagy épen nem, vagy csak igen
hiányosan 's tökéletlenül teljesített. A' következ háborús idkben ezen
küldöttségi munkálatok átvizsgálása országgylésrl országgylésre halasztatott, 's végre a' körömre égett szkség azon gyakorlatibb 's életrevalóbb rendszerre vezette át a' törvényhozó testet, hogy egyes szükséges
intézkedéseket, rendszeren kivl is, életbe léptetni siessen. Az 1807 8-ik
a' 12-ik
's követk. törvények a' perek gyorsabb folyamáról gondoskodtak
a' hamis csdökre nézve büntetést határozott. Az 1836-ki 15-ik törvény
a' pénzbeli elmarasztalást magokban foglaló birói Ítéletek végrehajtása
módjáról rendelkezett, megparancsolván, hogy a' nyertes hitelez azontúl
nem a' marasztalt vagyonának becsár szerinti átadása utján, hanem mindenesetre készpénzben elégíttessék ki, a' kielégítésre kijelelt vagyon tehát
árverésre bocsáttassék, 'saz árverés mindaddig fülytattassék,mig az egész
marasztalási összeg ki nem kerül, az árverés alá vett javakra nézve minden
vételbeli elsbbség megsznjék, 'sa't. Ezen törvénynek azonban fenmaradt
még azon aristocratiai 's siségi szagú nagy hibája, hogy különbséget tett
a' polgári és úrbéri ingatlan javakra
a' nemesi és nem nemesi javak között
nézve ugyanis kimondá, hogy ezek elbbi birtokosaik által többé ki nem
válthatók
vagyont pedig csak birói zálogképen adá
a' nemesi ingatlan
át a' legtöbbet Ígérnek, mellyet ettl a' tulajdonos visszaválthatott. Természetes, hogy illy feltétel alatt csak igen kevés embernek volt kedve a'
nemesi bírtok árverésén megjelenni, 's azok csak igen alacsony árakon
Ugyankeltek el, és a' zálogbírtokosok által mvelésk elhanyagoltatott.
azon 1836-iki országgylés 18-ik czikke behozta ,,a' kereskedésnek az
igazság gyors kiszolgáltatása által eszközlend könnyebbitésel-' a' vásári
bíróságokat, mellyek sz. kir. városokban, 's rendezett tanácscsal bíró
egyéb községekben, de csupán az országos és hetivásárok ideje alatt, a'
kereskedési szövetkezésekbl származott adósságok, 's a' kereskedési tárgyak szerzdés szerinti átvétele 's átadása iránt, rövid utón, szóbeli eljárás
mellett, bíráskodhatnak, 's ha a' késedelem veszélylyel járna, a' panaszlott
személyét be is zárathatják, 's az eladandó portékákból befolyó pénzeket
lefoglalhatják 's ítéleteiket, a' vesztes félnek helyben lev ingó javaiban,
a' vásár helyén tartandó árverés utján, nyomban végrehajthatják. Ugyanezen vásári bíróságoknak alávettettek a' nemesek is, ha életmódjoknál
fogva kereskedk vagy mesteremberek; 's ítéleteiktl nincs helye a' felébbTovábbá
vitelnek, hanem végrehajtás után fenmarad a' rendes perút.
kissebb érdek keresetekben
ugyanazon országgylés 20-ik t.czíkke,
a' perlekedk terheltetésével egybekötött 's gyakran a' pertárgy értékét
szóbeli bíráskodást állapított
felülmúló költségek elhárítása tekintetébl
meg, de csak világos 's nyilvános 60 forintnyi összeg értékét felül nem
halíidó *s nyomban tisztába hozható keresetekre 's ezek járulékaira nézve.
Ezen bíráskodásban rendes keresetlevél nem kívántatik hanem akár
írásban, akár pedig szóval, eladandó 's a' bíróság által írásba foglalandó

—

,

,

,

:

;

;

;

—

;

—

—
—

,

,
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panaszra megjelenési határid, melly nyolcz napnál többre

nem

terjedhet,

feleseléseiket 's
szabatik ki a' biróság, a' feleket kellkép kihallgatván
próbáikat jegyzkönyvbe veszi, 's azonnal Ítéletet hoz, mellyet, legfelebb
nyolcz nap alatt, végre is hajt birói járandóságnak ezen eljárásnál helye
ellentállás nem engedtetik, 's ha mégis megkísértetnék, azonnal
nincs
,

;

:

;

hatalomkarral súj tátik le.
Az ezen törvényekben mutatkozó komoly törekvés még nagyobb tért
nyert az IS^y^o'i^"^'^ országgylésen. A' rég óhajtott váltótörvény a' 15-ik
törvényczikk által behozatott. Küldöttség által, melly austriai jogtudóst
igen gyorsan kidolgoztatván, a' tárgygyal nem
is alkalmazott kebelében
,

igen ismers KK. és KR. által, csaknem minden vita nélkül, elfogadtatott,
's 1841-ik évi január 1-s napjától kezdve életbe is léptetett. Ezen váltótöüvény, a' legjelesebb külföldi példák 's elzmények nyomán készülvén,
Németország legelkelbb jogtudósainak p. o. Mittermaiernek teljes
helyeslését nyerte meg. A' cselekv váltóképességet azaz képességet,
váltóbeli jogokat szerezni, megadá mindenkinek, kinek a' köztörvény
a'
szerint jogokat szerezni lehet; a" szenved váltóképességet, azaz
képességet, magát másnak váltóilag lekötelezni, idegen váltókra nézve
ki terhes szerzdést törvényesen
szinte megadá minden teljeskorúnak
tehet, kivévén a' nket, ha csak bejegyzett kereskedkül nem tekintethetnek saját váltókra nézve azonban csak olly kereskedk, gyárosok 's
kik teljeskoruak 's magukat a' váltótörvényszéknél
kézmveseknek
bejegyeztették mindenesetre kizárá pedig a' papokat, szerzeteseket 's
valóságos szolgálatban lev katonákat. Az adósbörtön azonban e' váltótörvény által még nem hozatott be (Lásd bvebben Váltótörvény).
185Ü-ben az austr. birodalmi igazságügyministerium némi az austriai
váltójoggal összehangzó módosításokat tett a' magyar váltójogban, 's az
Az 1840-iki országgy. még egy rakás töradósbörtönt is megállapitá.
vényt hozott az ipar 's kereskedés emelésére, nevezetesen a' kereskedkrl (16); gyárak jogviszonyairól (17); közkereseti társaságokról (18);
fuvarosokról (20)
adóssági követelések elsbbség
alkuszokról (19)
végetti betáblázásáról (21). A' csd, melly az 1723
107 szerint austriai
kaptára volt ütve, külön kiment törvény által szabályoztatott, (1. bvebben Csdji melly azonban nem gátolhatá a' hamis csdök nagy számát.
Ugyanezen országgylés 11-ik czikke a' szóbeli eljárást 200 forintnyi
követelések 's járulékaikra, és a' világos adósságok kamataira is kiterjeszté ; azon esetben pedig, ha az adós magát szóbeli eljárás alá veti,
határozatlan sommá erejéig.
E' mellett az siség épületének falai folyton folyvást döngettettek,'s egyes falak minden alkalommal szétbontattak,
az egész épület azonban még egy ideig daczolt a' kor szellemével. Csak
az 1848-iki idszaknak sikerült az siségét elvben megdönteni, 's annak
eltörlését kimondani. Ezen elv szerint szerkeztett polgári törvénykönyv
elkészítésére azonban nem maradt id.
Az 1844-ki országgylés 4-ik
t. czikke a' nemesi javak birhatásának jogát nem-nemesekre is kiterjesztvén, ezáltal a' vevk számát 's az ingatlan birtok becsét tetemesen növelé;
a' 6-ik t.czikk a' váltótörvény némelly pontjainak világositása 's módosításával foglalkodván, különösen a' váltó-hamisitásról erélyesebben rendelkezett ugy a' csdtörvényt bvit 's módosító 7-ik t.czikk is a' hamis,
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:
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sággal vagy vétkes gondatlansággal párosult bukásokról 's azok kinyomoA' kereskedési és azzal kapcsolatban lev
tárgyak iránt kiküldött kerületi választmánynak 1843-iki jelentése, melly
terveket 's törvényjavaslatokat adott a' vámrendszerrl, kézmrendszerrl, országos pénztárról, kitelintézetröl,(\. ezt) jegybankról 'sa't. nem léphetett életbe. Pedig hitelintézet nélkül a' földbirtokos állapotán segiteni nem
zásáról és rnegfenyitésérl.

—

lehet, 's a' tapasztalás megmutatta, hogy minden egyéb kísérletek mellett,
mellyek c' téren tétettek, pénz szke uralkodott a' fóldmivelk közt, 's a'
1848-ik
kamatláb roppant magas a' földbirtokos szegény maradt.

—

,

nem

kezdeményeket elsepert, 's összeégetett a' forravihara minden e'
dalom lángjában.
A' mostani kormány elméletileg elég jeles törvénykezési rendszert dolgozott ki, melly azonban a' gyakorlati téren még igen
nehezen mozog. Az siségi törvény még alkotó kezek alatt van. A' hitelintézet még a' kegyes óhajtások közé tartozik. Az átmeneti korszak szenvedéseitl könybe lábbadó szemek epedve néznek egy jobb jöv felé. -- Y.
Hlubek (Ferencz Xavér Vilmos) a' mezei gazdaság és erdészet tanitója
Grátzben, szül. 1802. Siléziában, tanult Brünnbeu és Bécsben, lö29-ben
a' bécsi tanácsnál alkalmaztatott, 's 1830-ban Bécsben a' mezei gazdaság
tanítójául választatott meg. — Következ évben bejárta az austriai birodalmat, 1832. Lembergben volt a' mezeigazdaság tanitója 's 1833. mint
illyen Laibachba tétetett át. Itt dolgozá ki a' gazdasági egyesület évkönyvét,
's ugyanott jelent meg tle ,,Wirlhschaftskalender für Illyrien^'. 1840-ben
Grátzbe tétetett át. Nevezetesebb munkái „Die Ernahrung der Pflanzeti
und die Statik des Landbaues" (Fr?íg, 1841.); ,,Beleuchtung de?' organischen
Chemic des Doctor Liehig'' (Gratz, 1842.); „Resultate der Wirksamkeü

—

:

der Landioirthschaftsgesellschaft in Stciermark" (Gratz, 1840.) ; ,,l>er
Verkehr zwischen Triest und der Monarchie und die Wien-Triester Eisenhahn" (Wien, 1841.); ,,Versuch einer neuen Charakteristik und Classifi„Die Landioirthschaftslehre in
cation der Rehsorten" (Gratz, 1841.)
;

—

k.
ikrem ganzen Umfange" (2 Bde. Wien 1846).
Hobhouse (sir John Cam) angol státusférfiu, szül. 1787. 's lord Byronnal
egyszerre tanult a' cambridgei egyetemben. Tanulmányait elvégezvén,
Byronnal együtt meglátogatta Görög- és európai Törökországot. Már 1809.
lépett föl több classicus forditásával's néhány saját költeményeivel. 1812.
törökországi utazását adá ki. Napóleon Elbáróli visszajövetele alkalmával H.
Francziaországban volt, 's a' waterlooi ütközet után adá ki: „Letters
icritten hy on Englishman during the last reign of Napóleon", melly munkájában Napóleon pártját fogja, 's azért Sok kellemetlenségeknek tévé ki
magát. 1819. irott röpiratában az angol alsóházat keményen megtámadta,
's ezért elfogatott, 's a' newgatei állambörtönben a' parlament prorogatiójáig ült. Ekkor azonban a' nép által annyira felkaroltatott, hogy Westminster követének választá, 's mint illyen több radicál követtel együtt
silkotá, si\yWestminster RevieiD'^-et. Késbb gondolkozása mérsékeltebb
volt, 's 1831. mint statustitkár Grey ministeriumába lépett, 1833. irlandi
státustitkár lett. A' ház és ablakaíló megszüntetése fölötti viták alatt,
most azonban szükmelly adó ellen elbbi idkben maga is izgatott,
ségességét belátta, a' ministeriumból és a' parlamentbl is kilépett, 'a a'
közügyektl visszavonulva kivánt élni de már 1834. ismét részt vett a'

—

;

;
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Melbourne Ministeriumban 's követté is megválasztatta magát.
1839. a' keletindiai központi igazgatóságnak elnöke volt. 1841. Melbourne
ministerinm leköszönése alkalmával ö is letéve hivatalát, azonban 1846.
Kussel minlsterlumába lépvén, ezen hivatalt ismét elvállalá.
k.
llobiik (Márton) m. akad. lev. tag, szül. Igaion, Somogy v. megyében,
tanulmánj^ait Kaposvárt,
dec. l-jén 1791., hol els oktatását is vette
Pécsett folytatá, 1808-tól fogva a' bölcsészeti és törvényfolyamot Pesten

lord

—

;

végezte, 1811-ben phil. dr. 1813-ban kir. tábla jegyzje, 1815-ben hitesügyvéd, 1816-ban Yercze v.megye második, 1822-ben els aljegyzje,
1833. másod tiszti ügyésze, 1824. pedig fügyésze, 1826. bácsi, 1827-ben
verczei 's 1834-ben szerémi t.biró lett. A' megye bizodalma sok küldöttségben használta szorgalmát, gyakran mint tollvivjét, igy névszerint az
évenként tartatni szokott kir. Drávaszabályozási 's a' Zsiva iránti orsz.
bizottságokban is
vitte a' jegyzkönyvet. Munkái
1) Eiibner Lexicoiia
els kötetének forditásában vett réezt 1813. 2) Versei (Pest, 1814.) 's a'
:

Tud. Gy. toldalékában 1823 — 30. 3) Eszék viszontagságai Tud. Gyjt.
1822. IX. 4) Veröcze vármegye ismerete Tud. Gy.l832. IL III. 's külön
is Pest, 1832.
5) Függelék Veröcze v.megye ismeretéhez Tud. Gyjt.
1833. IX. 6) Paraszflakadalmi szokások Veröcze vármegye három, 's
Szerem egy magyar falvában. Tudtár. 1834. IL 'sa't. Van még tle számos magyar és deák alkalmi vers és czikk a' Jelenkor, Társalkodó, Szemlél és Kémlben. Kéziratai közt legnevezetesebb
,,Mikép lehetne a'
magyar játékszint Budapesten állandóan megalapitani? Az akadémia által
dicséretet n\ert pályairat. Az akadémia t 1832. ^'álasztá levelez taggá,
minek következtében néhány terjedelmes munkálatot nyert tle, mint
p.o. a' horvát, szerb és magyar nyelvekben találtató hasonhangu és értelm
:

szók lajstromát, ritka magyar szók jegyzékeit^ észrevételeket a' magyar
helyesíráshoz, bibliographiai közleményeket 'stb. Megh. máj. 26. 1845.
B.

—

(Henrik Ágoston) német költ, született 1798-ban Hannoverben Fallersleben nev faluban, a' honnét magát megkülönböztetésül
sok névrokonaitól ,,F. von Fallersleben-nek nevezi. Németország figyelmét
különösen ,,Unpolitische Lieder" czim költeményeivel voná magára.
1816-ban a' göttingai egyetemen theologiát tanult, de csakhamar elhagyd
ezt 's az irodalomra adta magát, mit az újonnan felállitott bonni egyetemben még jobban mivelhetett. Itt jelentek meg tle ,,Bonner Brachstücke
des Otfried", II. egy helyen soká nem maradhatott, 's majd a' Rajna mellett gyjtött népdalokat, 's Hollandiában a' németalföldi irodalom régiségeit tanulá, majd Berlinben tartózkodott, 's innét Boroszlóba az ottani
egyetemi könyvtár rének választva, tette át lakását, hol rendes tanárságot is nyert. 1838-ban Austriát, déli Németországot, Schweiczot, Dániát,
Németalföldet és Belgiumot járá be. Munkái közül a' már emli tetteken
kívül legnevezetesebbek: a' közönséges német nyelven irt „Reinike Vas ;
,,Sumerlaten, mittelhochdeutsche Glossen ans den Ilandschriften der Hofhibliothek zu Wien'' ; „Monnmenta Einonensia'' (Gént, 1837). 1836
38.
Haupt Moríczczal együtt szerkeszté az ,,Altdentsche Blatter'' czim folyóiratot. Költeményei közül ,,Lieder und Romanzen" (Köln, 1821.); „Alemannische Lieder'' (1826.) „Gedichte/' (1833.) „Bnch der Liebe'' (1836.)
jyGedichte, neue Sammlung'' (1837). Legnevezetesebbek azonban az ,,Vnlloíl'maiiii

—

;

;
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(1840—41. Hamburg) czlmü politikai költemények,
mellyekben a' jelenkor politikai és társadalmi bajait ers, egyenes hangon
támadja meg, 's mellyek ugy, mint Herwegh politikai költeményei, különös jellemz tüneményei korunknak. E' költemények miatt elfogatott, 's
szoros nyomozások intéztettek ellene, mellyek bár minden eredmény nélEzután
küliek voltak
mindamellett boroszlói tanári székét elveszte.
bejárta Németországot, 's sok helyen nagy ünnepély lyel 's rokonszenvvel
fogadtatott más helyeken ismét, mint Berlinben és Hannoverben némi
k.
megaláztatást is volt kénytelen tapasztalni.
Hoffinaiiii (Károly Fridrik) kitn német fóldiró, szül. 1796.Meklenburgban. 1812. Berlinben elbb theologiát, késbb mathematicát és geo-

politische Lieder"

—

,

;

—

graphiát tanult. Tanulmányait bevégezve 4 évig nevel volt, késbb a
Meklenburg-Streliczi Nagyherczeg segedelmével északi Németországot
utazá be, honnét visszatérve a' hofwyli (1. ezt) intézetnél alkalmaztatott.
Innét Cotta könyvkeresked felszólitására Stuttgartba ment, egy geographiai intézet igazgatóságát vállalván el. Ez intézet Münchenbe tétetvén

H. az igazgatóságot elhagyá 's mint magántanító köztetszéssel lépett
müncheni egyetemnél, nem sokára azonban felolvasásai eltiltattak,
mire a' katholicismus elleni kifakadásai szolgáltattak okot. H. élete nejéveli viszálkodásai miatt, sok viszontagságon ment keresztül. Háromszor
váltak el egymástól, mig végre 1840-ben törvényes elválás vetett véget
bajának. De az esemény olly nagy hatással volt munkás életére, liogy
át,

fel a'

is, a' legmértékletlenebb borivás közé
akarván temetni mindig mélyebbre sülyedt, 's a' legnyomasztóbb szükségben halt el 1841. Kevés nappal halála eltt hivatott meg Petersburgba
és Dorpatba egyszerre. Munkái „Die Erde und ihre Beioohner' (Stuttgart, 1833 5-te Aufl. 1839.); „Deutschland und seine Bewohner'' (4 Bde.
Stuttg. 1834—86.); „Európa und seine Bewohner" (8 Bde. Stuttgart
1835—40.); ,,Das Vaterland der Deutschen'' (Nürnb. 1839.) „Die Völker der Erde, ihr Lében, ihre Sitten und Gebrciuche^' (2 Bd. Stutt. 1840.);
„Hertha^' (2 Bd. Ulm 1840-41.); „Atlas für Schulen" (Stutt. 1833. 3,

búját, feléledvén nejéhezi szerelme
,

:

;

Aufl.

US7.); „Vollstandiger Himmelatlas'' (Stuttg. 1835—37.,

2 Aufl.

—

k.
1842).
lloírnianii (Károly Sándor) szabadelv és számzött lengyel, sziil.
1798-ban a' masoviai palatinatusban. Warsóban végzé jogi tudoniányait,
ezután hivatalt nyert, de gyanú levén ellene, hogy Oroszország ellen
nem léphetett el. Tagja volt a' „minden közös" nev tárösszeeskütt
sulatnak, mellyért 1822-ben vizsgálat alá vonatott, semmi sem bizonyit-

—

tatván be ellene, szabadon bocsáttatott, de hivatalrai képességét elveszte,
A' nevezett társulattól visszalépve,
's rendri felügyelet alá bizatott.
tudományos foglalkozást zött, 1828. szolgálatrai képességét visszanyeré,
's a' lengyel banknál tanácsossá neveztetett, ez idben szerkeszté „Lenirá
gyel Themis" folyóiratát. 1830 ban részt vett a' lengyel felkelésben,
forradalom
a'
müvet,
czim
lengyeleknek^^
elterjedt
„Nagyhete
a'
az igen
alatt bankigazgató volt, 's a' grochowi ütközet után a' bankkal Kielcebe

—

—

A'
ment, késbb mint diplomatikai ágens Németországba küldetett.
kívánságára,
követ
orosz
az
élt,
azonban
innét
Dresdában
forradalom után
Parisba költözött Drezdában irá „Tekintet

a'

lengyel királyság politicai
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állapotjára az orosz uralom alatt'' (1832.) nev müvét. 1833. Parisban
meg tle „La nationalité polonaise détruite''. Neje Taw^A-a Clementine liires lengyel irón, kinek müvei leginkább a' népnevelégre irányozk.
vák, 's a' lengyel körökben igen elterjedtek.

jelent

—

llofwyl vagy Weilhof, Schweicz köztársaságban Bern can tonnák Bern-

tl két órányira fekv telepitvénye. Fellenberg itteni intézete által félszázad óta, közfigyelem és érdek tárgyát képezi. 'S ezt intézeteinek iránya
és vezéreszméi által korunk napjaiban és társalmi mozgalmaink közepett
mindenek felett megérdemli. A' milly nagyszer czélt képez jelenleg a'
társalmi élet, és viszonyok észszer átalakitása épen olly szükség eszközök az állami közéletben azon intézetek, mellyeket Hofwyl tár élnkbe.
Mindinkább elismertetik veszélyessége azon roppant ellentétnek, melly
még mindig olly nagy mélységet 's olly áthágliatl annak látszató válaszfalat képez a' szkölködés és dúskálás vagyis, mi mindegy, a'jnunka és
henyélés között. És azért mindinkább belátható az is, mikép gyökeres
intézkedésekrl kell gondoskodni mellyek mind az egyik, mind a' másik
társalmi kinövést eltávolitsák.
A' munka csak ugy hozhatja meg mind
azon üdvös gymölcseket, mellyek a' reá forditott erk által elidézhetk,
ha értelmiséggel, ügyességgel, tiszta felfogással és kell ismeretekkel van
összekapcsolva.
Más részt a' vagyonos gazdag osztályok részérl
fényz és kéjelg kihágások mellett csak igen ritka és kevés részvétet,
de annál több hidegséget és közönyösséget tapasztalhatni a' társalom
közös czéljai, 's fkép az alsó néposztály sorsa iránt.
Semmisem olly
sürgs tehát mint azon hézagot kisebbiteni, a' széls néposztályokat egymáshoz közelebb vonni, és fogyasztani azon kinövéseket, mellyek az összes
társalomra épen olly károsak, mint magokra az egyes osztályokra.
A'
leggyökeresb orvosságok közé tartozik, 's tán a' legels helyre tehet is
állami nevelés és kiképzés. Olly nevelés és képeztetés értetik
e' téren az
ereit a' társalom
itt, melly a' társalom minden osztályainak tehetségeit
közös czéljára fejti ki. Tehát olly nevelés melly egyrészt a' szegény,
munkás néposztály gyermekeinek értelmiséget, ügyességet és munkásságot hoz, és a' felsbb osztályok iránti gylöletet eltörli más részt a' gazdagok növendékeit a' munkás osztály iránti részvétre 's rokonszenvre,
törekvésekre és reforés a' társalom közös czéljait illet intézkedésekre
mokra ébreszti. De azon magas czél a' nép egymás ellenében álló osztácsak közállami
lyainak összeolvasztása az érdekek és törekvésekben
nevelés és kiképzés által valósitható. Fellenberg magánintézetei csak
mutatványt nyújtanak élnkbe mikép lehetne korunk legnagyobb és legveszélyesebb hiányain segéleni, egy részt a' munkásosztály tudatlanságán,
szegénységén és a' szegénység bnein más részt a' gazdagok kicsapongásain
közczélok 's a' munkások iránti részvétlenségén
és általában
mindkettnek egymás iránti idegenkedésén, közönyösségén és gylöletén.
Egy részt a' szegények és más részt a' gazdagok intézete áll. A' gazdagoknál kiválólag a' kedély kiképzésére és nemesítésére fordittatik a' figyelem.
lUy szellemben mködik az itt létez felsbb rangunk gyermekeinek nevelintézete.
Ezen fels nevelintézet arra irányozza törekvését, hogy a' gazdagok gyermekei megtanulják, mikép használhatják mind hatalmas befolyásukat, mind temérdek jövedelmeiket a' munkás nép sorsának javítására
;
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munkásság jelleminden iparfoglalkozásai egy
egészben, a' mint egymással összefüggenek és egymásra hatnak, állittatnak
eléjök. Innen az élet minden viszonyairól, a' nemzetgazdászat minden ágairól, és ezeknek minden eszközeirl tiszta és világos felfogást nyerhetnek. Nem
mondhatni ki eléggé milly hatást gyakorlanak ezen szemléletek, az életnek
ezen mködései az ifjú kedélyre. Es milly ösztönt, milly utánzó és nagyra
törekv ingert ébreszt fel kebleikben, midn olly nagyszer javítások és intéés az állam közczéljainak elömozdltáöára. A' szorgalom,

mükbe

oltatik.

—Egyszersmind

zzetek szerencsés sikerét,

magok

eltt.

a'

tnr:^alom

kedvez folyamát

és hasznát,

eredményeit látják

—De nem maradhat üdvös hatás nélkül kebleikre az sem, midn

látják mikép lehet a' szegény elhagyatott osztálybeliek sorsán könnyiteni,
mikép lehet ket kiképezni és munkás, erkölcsös polgárokká nevelni. Nem
lehet, hogy sorsuk iránt részvétre, rokonszenvre ne gerjedjenek.
Hlyen
a' fels rangnak nevelintézete Hofwylben.
Munkásságra szoktatja

—

—

—

^l6gismerteti a' szükséges reformokkal,
és részvétre gerjeszti a' munkásosztály sorsa iránt. Bonafons azt mondja ,,les éléves y apprenent a
aimer le laboureur. Inspirés par leurs premieres inipressions, ils mettrout
phis tárd leur bonheur () rendre henreiise une classe utile et trop souvent
:

oíibliée".

A' gazdagok növeldéje mellett Hofwylben
áll.

Ennek alapeszméje

szilárdítása,

's

és irány-törekvése

:

szegények nevelintézete

a'
a'

munkásság

felébresztése,

A' szegénymunkátlanságból erednek.

ezáltal az erkölcsi jellem és értelmiség kifejtése.

ség kinövései, kicsapongásai legnagyobb részt

—

a'

Minél tovább maradnak és nnek fel a' gyermekek illy veszélyes körben, annnál nagyobb és tovább terjed el ezen ragály. Semmi sem képez
szilárdabb alapot az erkölcsiségre és becsületes jellemre, mint a' munkálkodás. A' munka földmvelési foglalkozásokban áll. Minden gyermek
munkája legnagyobb részt képes fedezni a' reá fordítandó költségeket
st az intézet felállításának kiadásait is. A' munkarendszernek alapelve
abban áll itt, mikép a' mezei munka képezi a' gyermekek legfbb és leg-

—

hosszabb idre terjed foglalkozását. A' tanitás, szellemi kiképzés a' nap
kevesebb óráira marad, ugy hogy ez mintegy pihenés és múlatás idejének
tekintetik. Illy utón kivánja a' hoAvyli intézet arra képezni a' szegények
gyermekeit , hogy bellük rendes és munkás polgárok váljanak hogy
önmagokban keressék életfentartásuk eszközeit hogy lelkületük és jellemük függetlenségét, önállását alamizsnái segélyek által el ne vesztegessék.
A' tapasztalás bebizonyította, mikép minden emberben meg van az önfentartási Yágy és törekvés. A' társalomban annak számtalan akadályai
léteznek. De ha a' kedély nemesittetik, a' munkásság és munkaképesség,
szorgalom és tehetségek, rend és takarékosság szelleme kifejtetnek, mi a'
társalom legels kötelessége lenne, mindenki kész leend önmagát saját
munkájával látni el. Ott ismét, hol talán lehetetlenség lenne magának a'
munkának feltalálhatása, az államnak kell segélyt adni a' munka elállitMidn pedig ugyanegy körben, ugyanegy helyen neveltetnek
hatására.
szegények ugy, mint gazdagok, lehetetlen hogy a' máshol létez idegenkedés és ellenséges szellem el ne fojtassék, és hogy annak helyébe összesimulás, rokonszenv és testvéri vonzalom ne fejldjék ki.
Mintegy kiegészít részek a' föntebbiekhez tekintendk még a' követ;

;

—

,
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intézetek. Nevezetesen a' falusi tanítók képezdéje. Fellenberg neverendszerének üdvösségérl meggyzdve levén, mindinkább azon volt,
hogy az minél jobban terjedjen. Erre legczélszerübb eszköznek látta azt,
hogy önmaga képezzen minél több falusi tanitókat, kik általa kiképeztetve,
községeikben 's illetleg iskoláikban, hol alkalmaztatnak, elveit és eszméit életre hozzák. Ezek Hofwylben képeztetvén, Önszemeikkel láthaták
mindazt, mi egy észszer nevelésre kivánatos és szükséges.
A' másik
kiegészít intézetet képezi a' leány-nöoelde. Ebbe a' szomszéd vidékbl a'
legszegényebb szülk leányai vétettek fel neveltetés végett. Évenkint igen
szép számra ment a' növendékek öszvege. A' nevelés az oktatás tárgyain
kivül, kiválólag a' háztartás betanításában állt. A' nevelést Fellenberg
nje és idsb leányai vezették és kezelték. E' példa után késbb a' szoraszédfalukban hason képeztetés alkalmaztatott.
A' harmadik intézet a'
reá/ vagy polgáriskola. Czélja önálló hazai ipar fejlesztése
mire ügyes
és kiképzett iparosok kívántatnak. A' tantárgyak ez intézetben
szám és
mértan, földleírás, hazai történetek, természettan és történet szépírás,
rajz szabályok és természet után, ének, mtani munkálatok, nyelvek,
különösen német és angol, ha kívántatik az olasz és franczia is. A' tanitás
rendszer itten is az elmélet és gyakorlat szoros összefüggésében, az elvek
és ismereteknek a' kell tárgyakra való alkalmazásában és kivitelében áll.
Több mint 100 növendék szokta évenkint ez intézetet meglátogatni. Ezen
intézet közbens és közvetít gyanánt tekintend a' társalom két széls
osztályai között. Es mint illyenre Fellenberg csak késbb forditá figyelmét 1830 után, miután a' legfbb szükségekrl a' szegények és gazdagok
kiképzése iránt gondoskodva volt.— Ezen ipar-intézet mellett mindenféle
lési

—

—

—

:

,

—

iparmiihelyek állíttattak fel. Feltalálhatók itt a' szabók, csizmadiák, esztergályosok, kovácsok 'stb. Mindezek Fellenberg által fizettetnek és vezé-

—

Es ezek mellett majdnem az egész itt eladott nevelés alaptekintend azon példánygazdaság és iskola, mellyF. által Hofwylben
állíttatott. Minden, mi a' végy-, gép- és mütan által mint a' fóldmivelésnél
alkalmas eszköz találtatott fel alkalmazásba jött Hofwyl példánygazdareltetnek.

jául

,

ságában.

Ezek képezik összesen

a' hofw^yli nevelésrendszert
melly magában
társalom minden munkás osztályait, és az anyagi fogíalkozás és munkásságának minden nemeit. Ez öszpontosulás az, mi azon rendszernek
jellemét képezi
akarva hatni nemcsak egyes kastokra, hanem
a' társalom mindennem osztályaira
és igy azon magas, mindent átkaroló
czélra törekedve, melly az emberiség czélja. Azonban illy állami czélnak
nem felelhet meg egy magánintézet. Mint a' czél ugy az intézetnek is
államinak, és államilag nagyszernek kellene lenni. Azon elvekre kellene
fektetni az egész társalom nemzedékének klképeztetését. F. ezt önmaga is
belátta. Azért többször tett az államnak ajánlatot és javallatot intézeteinek átvétele és államitása iránt. De mindeddig ezen átvétel nem létesült.

összefoglalja

,

a'

—

f

—

,

Azonban mint magánintézet

és gazdaság is felette nagyszer és felette
hasznokat termett. Mind a' földmüvelés, mind az
ipar, mind a' nevelés felette sokat nyert Hofwyl intézetei által. Az okszer
gazdászat ismereteinek terjesztésére népnnepeket rendezett, mellyekrea'
vidékrl és szomszéd kantonokból számosan gyülekeztek össze, többnyire

számos gyümölcsöket

's
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földmvelk, munkások

'stb. Innen azon sok földészeti javítások Hofwyl
vidékein. Szóval egészen uj kort teremtett Bern és a' szomszédcantonok
mezei gazdászatában. Itt F. mködései után a' földek egészen mások, a'

—

a' földmvelk vagyonosabbak 'stb.
jövedelmezés sokkal nagyobb
Ezenkívül n'agy jótékonyságot föjtett ki ezen hofwyli képez telep azáltal
is, hogy utánzókra talált nemcsak Európa, hanem a' föld minden részeiben. A' számos ismertet munkákon kívül, azon elterjedés fkép kitn
látogatások által idéztetett el, mellyekben Hofvvyl részesült. A' würtembergí király, osztrák koronaörökösök , bajor és dán jelen uralkodók,
weimári, nassaui mecklenburg-schwerini uralkodó berezegek, ThurnTaxis és Dietrichstein berezegek jelentek meg ott személyesen. Minden
európai kormány utasítást és leírást szerzett magának követsége utján
ezen intézetek fell. A' legtöbb ezen kormányok közül saját államaikban
hason intézeteket állított. Magában a' schweiczí köztársaságban több
helyen állíttattak hason növeldék és példánygazdaságok.
Még számosabbak azon igen érdekes munkák, mellyek Hofwyl ismertetésére jelentek
meg. Csak a' nevezetesebbeket közöljük. Maga Fellenberg 1841-ben
GeschichtUche und Staatswirthschaftliche
Paedagogische
és azután
munkáiban fejtegette eszméit és intézeteit.
Blcitter von Hofwyl
Másoktól jelentek meg Die Stiftung von Hofwyl 1844-ben Stadelmann
Notices sur les étahlissements d' Hofwyl extraites du bulletin
Rudolftól.
de la sociéié pour Vinstruction intermédiaire a Paris 1830. 'stb. — Fellenberg meghalt 1844. év november hó 20-kán.
Általa alapított intézetek
és nevelési rendszer folytatását jelenleg legídsb fia Fellenberg Vilmos
vezeti. Ez több paedagógi és agronomi iratai által nevezetes hírre emelkedett már is. Mönnich nevel nyújt neki a' nevelésben segédkezet.
Ezen idszakban is megkísértetett az egyezkedés az állammal Hofwyl
intézeteinek átvétele iránt. Es a' mennyire haladtak az értekezletek, hihetleg az állam át is veendi vala, ha a' legutolsó 4 évnek szomorú eseményei
közbe nem jönnek. Próbálták egy nagyszer associatío utján is államivá
tenni a' hofwyli nevelés és munkarendszert. De ez sem sikerült. Fellenbergnek hofwyli intézetei és elvei, rendszere folytán komoly összeütközései
valának a' híres Pestalozzí-val. E' tárgyat, ellenkezéseiket, eltér nézeteiket a' Pestalozzi-féle iratokban 's értekezésekben kímerítleg megismerhetni.
Fellenberg némellyek által túlvallásos szellemrl vádoltatott.
Mások pedig a' végett keltek ki ellene, mintha a' viszonyok és létez rend
positivítása mellett kívánt volna makacsul maradni
mintha azon positivítás képezte volna alapelvét.
Bern és más cantonok kormánya ellenben veszélyes újítónak tekínté t, és intézeteiben, mködéseiben túl felvilágosodási és haladási szellemet
radicál irányt és népelemíséget vélt
rejleni.
Ezek körüli vizsgálatokba nem ereszkedhetünk. Csak az
intézetet, elvét rendszerét és kiválóbb eredményeit kívántuk megismer,

,

—

—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

—

,

—

tetni.

—

,

Sz.

I.

Hoheiiheíin, hajdan német kéjkastély, egy mfldnyire Stuttgarttól,
Károly würtembergí berezeg által alapítva 1776., 's bevégezve 1796-ban.
A' vár emelkedett helyen áll 's különösen homlokzata kitn. 1821-ben
egy erdszeti 's gazdciszati intézet alapíttatott e' helyen a' würtembergí
kormány által, melly Qsakhamar európai hírvé ln. Hasonlóul nevezetes
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az ottani példánygazdaság 's évenként számos küiróldl utazó által látoH. a' tenger szine felett 1,200' fekszik, északról dél- 's keletnek lejt térségen. Mivelés alatti földrétege eredetileg elmállott márga,
gattatik.

homok

—

mészk-képletekhez tartozott, mellyeknek felsrészét itt ott még
a' mélyen leeresztett szilárd 's mégis könny szerkezet
vaseke. Éghajlata, magas és dombos fekvésénél fogva mérsékleti, egészséges és tiszta melegebb részén még a' tengeri is tenyész, de csak rendkívüli meleg nyári napokban juthat tökéletes érettségre. Légmérséklete
Az itteni intézetrl 's gazdászati rendszerrl
középszámmal -f- 7° R.
bvebb ismertetéseket közlött Bartók János a' ,, Magyar Gazda^' 1846. 's
1847-ki folyamában „Hohenheimi közlemények^' czim alatt.
k.
Hohenlohe (-Waldenburg-Schillingsfürst, Sándor Lipót Ferencz Imre
herczeg) sardikai czimz. pllspök, nagyváradi nagyprépost és püsp. helyettes,
szül. 1794. aug. 17. Németországon Waldcnburg mellett, berezegi családja
egy birtokán. Atyja Károly Albert örökös herczeg, anyja magyarországi
Reviczky grófn volt. 1804. a' bécsi lovagakademiába, a' Theresianumba
adatott, 1808. a' berni uj akadémiába küldetett. Saját jámborságán kivül,
anyja vallásossága 's 1819-ben mint augsburgi püspök elhalt Károly hg.
nagybátyjának példája birták az egyházi pályára. E' czélból 1810. a' bécsi
herczegérseki alumnatusba lépett 's utóbb a' nagyszombati 's ellwangeni
seminariumokban folytatá theologiai tanulmányait, melly utóbbi helyen
akkor nagybátyja felszentelt püspök vala. 1815-ben még mieltt pappá
szenteltetett volna, ollmützi domiceliárá neveztetett ki, melly cziramel egy
ollmützi kanonoki állomás várandósága van egybekötve. LTgyanazon
évben nagybátyja által felszenteltetvén, 1816. Rómába utazott vissza-

most

és

is érinti

;

—

—

;

térvén 1821. Bambergben egyházi tanácsossá neveztetett, 1823. valóságos kanonoki állomásra Nagy-Váradra küldetett. 1829. az ottani kápta1844. sardikai czimz. püspökké
lannál nagypréposti méltóságot nyert
szenteltetett. Ennyibl áll küls élete ezen férfiúnak, melly egy részrl
nagy tisztelet, más részrl ugyan olly kifakadások's megtámadások tárgya
volt. Amazt nem annyira magas egyházi állásának vagy erényeinek és
mint inkább azon elterjedt hírének, minélfogva
iratainak köszönheté
puszta imádság 's kézzelérintés által a' legnagyobb betegségeket vala
képes gyógyítani. E' gyógyításokról valódi fogalmat szerezni bajos,
miután a' vélemények e' tárgy körül felette elágazók. Az egyik rész az
imádság és istenbeni bizalom hatalmának, mások a' magnetismus erejének
tulajdoniták. Dicsérék azonkívül nyájas, emberséges bánásmódját, szelídkik pietismust,
séget 's kellemes társalgási modorát
voltak azonban
ábrándosságot, 's türelmetlenséget vétenek szemére. A' szegények és betegek ápolására sok idt és pénzt költe. Mint tudomány embere nem
akart ragyogni
azonban a' tudományt becsülé mindenütt. Irataiban,
különösen levelezéseiben sokszor igen találólag nyilatkozott. Egy naplójában, mit néhány évvel ezeltt a' magyar politikai események felett irt,
sok helyen bizonyos jövendöl elrelátással találkozunk. Egy 1846. dec.
5-rl kelt nagyváradi levélben, hol a' magyar ügyekrl nyilatkozik, többi
között ezt mondja ,,A' pimaszkodás (Lumperei), mint a' pokoli liatalom
elpostája, mindig nagyobb tért foglal el. A' vakság oda fenn szánand()
gyarapodásnak indul. Nem óhajtom a' mit jni látok, de befog mégis
;

,

;

;

:

,

^1^

Holland.

következni

:

Magyarország egy iszonyú véráldozatnak, valóságos^ vér-

fürdnek néz elébe, 's ki tudja, valljon megjavulnak-e még igy is a' dolgok!"
A' magyar forradalom, mit elre látott, elzte Nagyváradról.

—

1848-ban H. hg. Insbruckba utazott, onnan 1849. octoberben Bécsbe 's
hol a' telet akará tölteni. Ekkor már nagyon szenved

végre Badenbe

,

állapotban volt. Halálának elérzetében fólkeresé családi sir boltját a' kbzel
Vöslauban
hol 1836. anyja holt tetemei felett tárta halotti beszédet.
Betegsége mellvizkórnak mondatott. 1849. nov. 14-kén kiadá lelkét 's
,

17-kén nagy pompával ugyanott el is temettetett. Benne a' katk egyház
elszánt vallási bajnokot 's a fejedelmek hü barátot vesztének. Német és
s
latin nyelven irt egyházi iratainak száma tetemes, mik mind Becsben
a' külföldön jelentek meg.
a.
'i
Holland V. Németalföld. Ujabb története szoros összefüggésben áll a

—

?

^

múlt század végszakának nagy eseményeivel, miket itt fbb pontjaiban
ismételnünk kell. Az uj fríinczia köztársaság 1793. febr. l-jén hadat izent
az angolokkal szövetkezett Németalföldnek. A' franczia^ hadvezérek
Dumouricz, Pichegru, kik a' francziákkoz szitó néppárt által élénken
támogattatának, kevés hónap alatt urai levének egész Németalföldnek.
Az örökös helytartó V. Vilmos oraniai herczeg (ki 1766. óta birá nehéz
változó szerencsevei az
köztársasági és monarchiái küzdelmek között
s M agyország fméltóságát) családjával együtt Angliába menekült
a nemzetBritannia partján Yarmouthban 1795. jan. 18. meg is halt
,

—

gylés pedig

u. a.

év május 16-án megalkotá

a'

,

hataciai köztársaságot.

A' respublikái intézmények elégtelensége 's a' behozott rendszabályok
czélhoz nem vezetése évrl évre inkább bebizonyult. A' szegénység növekedett, az adóssági teher szaporodott 's az ország politikai hatástalansága
napról napra szembetnbb ln. Általános lett a' kivánat, az akkor hatalmas Francziaországgal mielbb tökéletesen egygyéforrhatni. 1806-oan
megtörtént a' lépés, melly az akkori nézetek szerint, egyedül üdyezitnek
látszott
Bonaparte Lajos, Napóleon öcscse, a' koronával megkináltatek.
1806. jun. 5-kén kiáltatott ki Holland souverain királyának, 's alakíttatott egy államtanács 13 taggal (köztök 4 minister)'s egy törvényhozó test
:

a körülmények szerint több) taggal. A' várakozások itt is meghmsultak. Az uj kormányforma nem vala képes behegeszteni az uj sebeket.
Németalföld kénytelen vala Napóleon minden hadaiban részt venni, a
nélkül, hogy az abból származott kereskedelmi elnyökben részesült volna.
A' zavarok és csapások szaporodtával Lajos király (1810. jul. 1.) eltökcie
magát, legidsb kiskorú íia számára lemondani a' koronáról. Napóleon
azonban nem egyezett meg s' lépésben 's jul. 4-'kén megszállata Amsterdamot. Egyjul. 10-ki császári rendeletnél fogva Holland Francziaországhoz csatoltatik, a' 10 departement 7-re szállíttatik 's 2 katonai kerületre
osztatik a' hadi és hajósereg franczia szolgálatba megy által a' katonai

30

('s

;

;

összeírás behozatik,

a'

régi állami adósság Vs-ra reducáltatik 'stb.

Mind-

ezen átalakításokat az ország
kincstárnoka a' Piacenzai herczeg, mint
a
a' császár ideigl. helyettese intézé. A' szárazföldi rendszer behozatala
franczia uralom elleni ingerültséget egész a'dühÖsséglg neveié 's ugy tor-

f

tént,

hogy az 1812.

rode és

Grahum

és 1813.

alatt

Bülow, Benkendorf, Thielemann, Winzinge-

bevonult szövetséges seregek, kik

a'

hollandiakat
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proclamátióik által
mel fogadtatának.

a'

—

francziák elleni nyilt fölkelésre izgaták, zajos öröm-

Leginkább Hogendorp és Duyn van Maasdam nyilt
eredménye, hogy az oraniai berezeg (V-ik
Vilmos volt örökös helytartónak fia) Hollandba hivaték. Ez 1815. nov.
30-kán partra is szállott 's dec. 2-án általános lelkesedés között Amsterdamba vonult be. Holland elválása Francziaországtól ünnepélyesen kimondatott. Az oraniai berezeg, I. Vilmos névvel, mint Németalföld királya a'
bécsi congress záractájában (1815. jun. 9.) minden hatalmasság által elismertetett Luxemburg és Lüttich szinte Hollandhoz csatoltatának. Az
uj alkotmány aug. 24-kén fogadtatott el. Az idszakonként elvált 's elfoglalt tartományok lassanként mind visszakerültek az államtesthez. Kereskedelmi szerzdések köttettek 's általában Vilmos király mindent elkövetett, hogy csatornák, kikötk, bank 'stb. alapítása által a' lesújtott hollandi
kereskedést és ipart ismét lábra állítsa. Azonban a' siker nem felelt meg
a' várakozásnak. Egyebeken kivül f akadályul állott az ország boldogués erélyes föllépéseinek volt

;

lásának útjában, 's örökös elégületlenségre adott alkalmat a' nemzeti
különszerüség, melly vallás, szokások és jellem tekintetében örök válaszfalat emelt a' protestáns hollandiak 's a' buzgó kathollkus belgák között.
A' francziákkal évekig tartott egyesülése a' belgáknak, annyira francziasitá ezeket, hogy szó sem lehete többé a' belgáknak teljes hozzácsatlakozásáról a' germanizált hollandiakhoz. TÖbb át nem gondolt 's eszélytelen
kormányi rendszabály még neveié az egyházukat félt belgák elégületlenségét, kik p. o- a'franczia nyelvnek a' törvényszékek és iskolákban történt
eltiltásában a' reformatio kiterjesztésének szándékát vélték láthatni. A'
brabantiak és ílamandiak pedig még régi elszeretetbl csüggtek Francziaországon. Ezek 's más okok hozák magokkal a' németalföldi északi és déli
tartományok végképeni elválását (L. Belga forradalom). Hiában nyilatkoztatá ki óvását a' király, hiában emelkedék fel egész Holland, jogának
fegyverreli támogatására. 'S 1831. aug. 2-kán az oraniai berezeg ugyan
át is ment egy 70,000-nyi sereggel a' belga határon 's két csatában meg
is véré a' belga sereget, azonban egy gyorsan összevont franczia segédsereg Hollandot fegyverszünet elfogadására kényszerité, minek folytán az
Oraniai berezeg Belgiumot újra elhagyá. Oct. 20-kán egy, az 5 hatalmas-

ság

által biztosított,

24czikkbl álló békeegyezség terjesztetett el mindkét

félnek, mit azonban Holland elvetett. De Francziaország és Anglia az
antwerpi ersség átadására kényszerité Hollandot a' német szövetségi
,

gylés beleegyezett Luxemburg egy részének Belgium számára átenge-

—

's igy kénytedésébe (ha a' limburgi hgségben kellleg kárpótoltatik)
lennek látta magát Németalföld királva ISSD-dik febr. 4-kén a' most reá
nézve nem kedvezleg módosított 27 czikkelyt elfogadni. April 19-kén
bekövetkezett az 5 európai nagyhatalmasság által biztosított definitív
békekötés Holland és Belgium között. Ezen hosszú háborúzás a' különben
is zavart hollandi pénzügyet még jobban összebonyolitá. Midn annálfogva
a' kormány, czélszerü reformok tervezése helyett, 1839. a' kamaráknak
egy 56 miUíónyi kölcsön tervét mutatá be, általános Ion az ingerültség 's
a' rendek elvetek a' kölcsönt, el az egész budgetet és csupán 6 milliónyi
kölcsönt és 6 hónapi budgetet szavazának meg. 1840. martiusban a' kormány az alkotmányt módosítandó több törvényjavaslatot terjesztett a'
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rendek elé mik által p. o. a' civilliste 1 Yg mill. ftra határoztatott 's a'
budget 10 évrl 2-re szállíttatott le. A' király és miniszterei elleni hangulat mindinkább növekedett, miután az ország összes pénzügyi zavara
miatt
is okoztattak. Midn annálfogva a' nép a' királynak d'Oultremont
Henriette grófnveli szándéklott egybekelését is nyiltan ellenzé 's midn
végre Belgiumban egy messze elágazott összeesküvés fedeztetek fel,
mellyben Holland is gyanúval terheltetek, Vilmos király 1840. oct. 7-kén
fia //. Vilmos javára ünnepélyesen lemondott, 's Nassau gróf álneve alatt
roppant magánvagyonával Berlinbe vonult, liol 1841. febr. 1 7-kén d'Oul//. Vilmos
tremont grófnvel egybekelt 's 1843. nov. 7-kén meghalt.
mindjárt kormányra lépése alkalmával felelsöknek nyilatkoztatá a' minisztereket, mi által a' király és rendek között egy nagy vita fejeztetett be,
azonban a' pénzügyi zavart mellyet a' Sumatrában az Acsinézek ellen
folytatott háború még nevelt, meg nem szüntetheté, ugy hogy a' kormány
végre kénytelennek látta magát, a' rendek elé egy, rendkivüli jövedelmi
adót vagy pedig 150 milliónyi önkény tes kölcsönt tárgyazó törvényjavaslatot terjeszteni, a' mi, daczára a' nagy ellenzéknek 1844. niartiusban meg
is szavaztatott. Mindamellett az ország érdekében is nagy összegek hasz,

k

—

,

náltattak fel, igy p. o. vasutakra, a' harlemi tenger kiszáritására 'stb.
Több keresk. szerzdés köttetett, névszerint Texassal, 1842. a' német
vámegyleti államokkal, melly azonban késbb nem újíttatott meg egész
terjedelmében, 's 1843. Belgiummal. Azl848-ki európai mozgalmak általában véve nyomtalanul vonultak el Hollandban leginkább azért, mivel
a' kormány önmaga azon volt, hogy önkénytes reformok által a' keletkezhet vészt megelzze. Alig hogy az uj alkotmány elfogadtatott, 1849-dik
martiusban meghalt a' király, 's fia, ///. Vilmos máj. 12-kén esküvék meg
ünnepélyesen az uj alkotmányra Amsterdamban.
Holland c. Németalföld (gcogr. és statist. tekintetben). Hollandnak Belgiumtóli, vagy is az azeltt egyesült németalföldi északi és déli tartományoknak elválása óta a' tnlajdonképeni Németalföld vagy Holland a'
következ tartományokból áll Eszak-Brahant, Geldern, Eszalí-Holkuid,
Dél-Holland, Seeland, Vlrecht, Friesland, Oheríjssel^Gröningen és Drenthe.
Határai észak- és nyugatról az északi tenger keletrl Németország
(Rajnatartományok és Hannover), délrl Belgium. Luxemburgi és limburgi részletével együtt tesz 622 [J mfidet. Mint már neve mutatja, ez
ország igen mélyen fekszik helyenként mélyebben mint a' tenger szine,
's általában egy erdtlen, számtalan csatorna és árok által keresztülvágott,
részint homokos, részint mocsáros, leginkább pedig füves térséget képez,
melly örökös egyformaságában semmi változatosságot nem nyújtana, ha
a' mostoha természetet mesterséges ültetvénj^ek nem enyhitenék. Gátak
és töltések védik a' tenger árjai ellen
miknek fentartása 's a' föld megóvása évenként roppant összegekbe kerül. Holland számos tengeröblei
közül a' nyugati 's északi partokon a' nevezetesbek a' Dollarf (3 míld
:

,

,

:

:

:

;

:

,

,

:

míid), a' BiesLauicer t, a' Znyder tó (54
a' Zwine 's számos beltavak
mik között legnagyobb íi' harlemi
tenger. Mindezen vizekben sok a' hal, különösen nagy az angolna. H. í
folyói
a' Rajna] mellynek itt két ága van, az északibb megtartja Eajna
nevét, a' másiknak neve Waal ; továbbá a' Schelde. Chinán kivül tán a'
21
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hosszú
hosch,

:

's

1

mfld széles),

a'

,
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sem

annyi hajózási csatornával, mint Holland.
hely illy vizutak által van egybekötve,
hanem postautakra is használtatnak. A'
vizépitészet egyik remeke az 1829. megnyitott, d% mfldnyi hosszú nagy
észak-hollandi csatorna melly Amsterdamot a' Nieuice Diep nev kikötvel köti össze 's mellynek rendeltetése, nagyobb tengeri hajókat egész
Holland légelye mérsékelt de a' sok viz és
Amsterdamig szállitani.
mocsárnál fogva nedves. Hozzájárul a' rósz ivóvíz 's a' gyakori hal-eledel,
mibl számos betegség származik. A' magasabban fekv vidékek (Geldern,
Utrecht, Oberyssel 'stb.) egészségesek. Termékgazdagsága csekély a'
lakosok szorgalma azonban sokat segitett e' hiányon. Az ásványország
szegény az állat és növénytenyészet szebb eredményeket mutathat fel.
A' hollandi lovak nagyok és ersek számra mintegy 300,000 darab. A'
marhák jelesek 's nagy részét teszik a' nemzeti vagyonnak 20 mázsás
ökör nem ritkaság. A' juhtenyésztés és nemesitésre nézve sokat tesz a'
kormány. Szárnyas vad sok van, egyéb vad igen kevés. Halak szerfölötti
bségben. A' méh leginkább Utrechtben tenyésztetik. A' növényország
szokott gabonanemeket hoz el. Burgonya mindenütt bven terem; kerti
vetemény és virágokra nézve Holland régi hirrel bir. Az utóbbiak nevezetes kiviteli czikket képeznek a' világ minden részeibe. Len, kender,
dohány, repcze, lóhere 'stb. nagyban termesztetik. Gyümölcse sok és jeles;
általában a'
szép ananász, dinnye és szl
a' kertekben különösen
mkertészet igen virágzó állapotban van. A' nagy faszükségnél fogva
nagy figyelem fordittatik a' tzegre, melly itt nagy mennyiségben találHolland népessége
tatik , 's mellyre egy külön bizottmány ügyel.
500,000 német, 250,000
3,276,741 lélek, mi között 2,000,000 hollandi
fries 's 50,000 zsidó. A' keresztyének között van 1,720,000 református,
120,000 mennonita, 6,000
1,200,000 katholikus
173,000 protestáns
15,000 rheinsbergi 's 32,000 anabaptista. A' hollandiak
remonstrans
erdús nép az emberek nagyok, ersök nyilt, komoly, kitartó, tiszta,
egyszer, honszeret 's igen kíváncsi jellemmel. A' közmondássá vált
élelmi módok baromhollandi phlegma gyakran tulságokig vitetett.
a' hollandi sajt messze földeken ismeretes. A' partvidékeken
tenyésztés,
foglalkozás a' halászat. A' heringhalászat most ismét emelazonkivül
kedben van, azonban távolról sem olly terjedt mint volt hajdanában,
midn a' hollandiak versenytárs nélkül állottak ez ágra nézve. A'
heringhalászat a' skót partokon történik. 1838-ban 128 hajón 2,000 teher
hering hozatott be. A' czethalászattal most évenkint mintegy 50 hajó foglalkozik. Pontosabb és jövedelmezbb a' tkehalászat (Stockfisch). Egyéb
Ipar tekintetében a'
halászat mintegy 20,000 családot foglalkodtat.
hollandiak régi idktl fogva kitnek valának gyáraik 's kézmüveikkel,
mik már századok eltt a' tökély magas fokán állottak. Még jelenleg is
virágzó állapotban vannak a' nemesit ipar több ágai. A' hollandi vászon,
valamint a' haarlemi fehérítk mindekkoráig felülmulhatlanoknak bizonyultak be. Itt készül a' finom czérna is a'hires brüsscli csipkékhez. Másik
kitn mtermék a' hollandi papiros. A' hajdan hires posztó és gynpjuszövések nagyon aláhagytak; Leydenben és Tilburgban azonban jelenleg
a' kalapgyárak.
is 6,000-nél több embert táplálnak. Hiresck azonkívül

világ egy tartománya

bir

Csaknem minden kereskedési
mellyek nem csak áruküldésre
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's a' selyemkézmivek Haarlemben, Amsterdam- és Utrechtbrgyárak Amsterdam- és Rotterdamban, a' czukorgyárak Amsterdamban, szappan, pálinkagyárak 'stb.
Az ország fekvése és mszor-

gyapotfonások

ben,

a'

—

galmánál fogva legnagyobb fontosságú Hollandban a' kereskedés. Amsterdam kereskedése a' 17-ik század kezdetén soha nem ismert magasságig
emelkedett, ugy liogy a' 18. század végén történt, politikai események
eltt magok az angolok is messze a' hollandiak mögött maradán ak. Az
1795-ki államfelforgatás érzékeny csapással sujtá a' hollandi kereskedést.
1815 30-ig ugyan ismét egy fénypontja derült fel, midn H. fél Európa
bizományi kereskedését kezében tartá de az 1830-ki események ujia
pangást idéztek el. Most azonban ismét emelkedik 's H. kül és belkeregkedése 300 millió ftra becsültetik. Kiviteli czikkek marha, vaj, sajt, sóshus, papiros, vászon, virág, magvak, hering, tengeri-halak, dohány, olaj,
különösen gyarmati áruk, mellyek a' gyarmatokból érkezve, az országból

—

;

:

F

egész Európába szállittatnak.
kikötk Amsterdam, Rotterdam és
Dortrecht. Amsterdamban 1846-ban 2,822 Rotterdamban 1764, Dortrechtben 2,085 hajó jelent meg. A'csatornákoni élénk belkereskedés évenként 6,000 naszádot 's 15,000 csolnakot foglalkodtat.
Fontos emeltyje
a' kereskedésnek az 1824-ben a' londoni terve szerint alapított németalföldi bank, melly 12 milliónyi tkével bir. A' pénz, súly és hosszmérték,
Francziaország példájára, tizedrészekre van osztva.
Pénzügyi állapotát illetleg, 1830-ban a' kormány az activ statusadósság
öszvegét 784,610,680 ftra, az elhalasztott adósságot 965,47 1,687 ftra tévé.
A' belga forradalmat követett 9 év alatt az activ adósság 197,257,900 fttal
növekedett. 1849-dik jan. l-jén a' németalföldi almanach szerint az activ
adósság 238,869,911 ftot tett. Az 1848. és 1849-ki budget a' jövedelmet
Tengeri erejére nézve
71,692,316, 's a' kiadást 71,525,932 ftra teszi.
1848-ban volt összesen 104 hajó 2,391 ágyúval e' között volt 71 sorhajó,
16 fregatt, 12 corvett, 20 brigg, 23 goelett 's 75 ágyúnaszád, 5,850
emberrel.
1 ezred gránátos és
A' szárazföldi hadsereg alkatrészei
vadász, 8 ezred gyalogság, 3 ezred dragonyos, 2 ezred lándzsás, 2 század
lovasvadász, 3 ezred tüzér, 1 ezred lovastüzér 's 1 hidász test összesen
35 40,000 ember
mellyhez járul rendkivülileg 12 ezred nemzetr
(Schutter), mintegy 30— 35,000 emberrel, melly azonban hakell, 100,000-re
is szaporítható. Az ersségek és várak száma aránylag nagyobb mint más
országokban illyenek Bergen op Zoom, Breda, Gave, Herzogenbusch,
's ide tartoznak a' számos viz von alak, csatornák, töltések 'stb.
Holland külhirtoka : Ázsiában Java 2,313, Sumatra 6,369, Borneo
9,223, Celebes 1,674, Moluk szig. 1,800, a' többi szigetek 3,100
mfld
Afrikában a' Guineapart 600
Amerikában Surinam 2,550, Curacao és
járuléka 50,
összesen 27,529
mfld, 19,690,930 lakossal. A' gyarmati budget 1847. következ volt Keletindia : bevétel 75,567,324 ft,
kiadás 69,065,338 ft Nyugatindia : bevétel 1 ,174,406 ft, kiadás 1,480,587 ft
Guineapart : bevétel 5,600 ft, kiadás 105,168 ft.
Alkotmányi tekintetben a' hollandi vagy németalföldi királyság, az 1815.
aug. 24-ki alkotmány által korlátozott örökös monarchia, mellynek élén
a' király áll, ki mint luxemburgi berezeg tagja a' német szövetségnek. K>
király személye szent és sérthetetlen ;
illeti a' végrehajtó hatalom, a,
21
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törvényhozó hatalom megoszlik közte 's a' nemzet között. Joga van hadat
békét kötni 's egyezségekre lépni errl azonban tudósitania kell
izenni
az országrendek két kamaráját. A' trónhozi jog a' fiágat illeti, 's csak
ennek kihalása után megy át az elszülöttség törvénye szreint a' nágra.
Nagykorúvá lesz a' király 18-ik évében. A' kiskorú király gyámságáról,
ha elde aziránt nem gondoskodott, 's a' regensségrl az országrendek
idközleg az államtanács kezeli a' fhatalmat. A' király
intézkednek
idegen koronát nem viselhet, 's székhelyét nem viheti az ország határain
Németalföld királya, luxemburgi nagyherczeg, orania-nassaui
túl. Czime
berezeg. A' koronaherczeg czime Oraniai berezeg. A' király most Haagban lakik 's igen egyszer udvart tart. Lovagrendet kettt szokott osztani, ezek
1) a' katonai Vilmosrend, 1815. apr. 30 -kán alapitva katonai
érdemek jutahiiazásaul. 2) a' németalföldi oroszlánrend, 1815. sept. 29-én
alapitva, polgári érdemek jutalmazásául.
A' törvény eltt minden honpolgár egyenl. A' törvényhozó hatalom közös a' király és nemzet között,
melly utóbbi ezt képviselk által gyakorolja országrendekben (Generalstaaten), kik két kamarában ülnek. Törvényjavaslatokat a' király terjeszt
el, ki azokat a' második kamarához küldi, 's ettl szentesités végett az
els kamarához adatnak át. Ha az országrendek terjesztnek javaslatot a'
király elé, akkor a' kezdeményezés a' második kamarát illeti. Üléseikben
tárgyaltatik a' budget 's adatik számadás a' közpénzek hovaforditásáról.
Az országrendek évenkint legalább egyszer gyülekeznek össze. A' király
rendkivülileg' is egybehívhatja
nyitja és zárja be az ülésszakot. Az
országrendek tagja csak naturalizált hollandi lehet. A' miniszterek üléssel
birnak mindkét kamarában. Az els kamara tagjait a' király nevezi örökösen
nevezi ki az ülésszak idejére az elnököt is. A' második kamara
a' tartományok követeibl áll, kik 3 évre választatnak
egy
's évenként
harmadrészben megujittatnak. Elnöke a' kamara által fölterjesztett 3
jelöltbl, az ülésszak idejére a' király által választatik. Minden tartomány
bir tartományi rendekkel, kik a' tartomány belügyeivel foglalkoznak.
Az összes államigazgatás legfelsbb vezetése egy miniszteri-tanácsban
központosul. Minden tartomány élén egy helytartó (gouverneur) áll a'
tart. rendek állandó bizottmányával
az egyes megyék (arrondissement)
élén egy megyei biztos 's ezalatt egy polgármester és községtanács van
megbízva a' járások (canton) igazgatásával. Az igazságügy minden politikai befolyástól független, 's a' személy és vagyon biztosságáról legczélszerübben van gondoskodva.
A' franczia hadjáratok 's az 183Ü-ki belga
forradalommal (1. ezt) összeköttetésben járt események fölötte megnehezítek Vilmos királynak és a' holland nemzetnek a' törvények 's igazságügy
rendezését. Mindazáltal sok jó törvénykönyv és rendelet jött létre. Hlyének a' polgári törvénykönyv (Burgerlik Wetboek 1822 2 G), kereskedelmi törvény (Wetboek van Kophandel 1826), büntettörvény (W. of
het strafregt), büntet eljárás (W. van Strafvorderiiig) 'stb. A' törvényszéki eljárás általában véve franczia mintára van alkotva. Minden járás
saját törvényszékkel bir (Kanton Geregt), minden megye hasonlóul
(Arrondíssements Regtbank), és minden tartomány (Provinciáién Gcrcgtshov). A' legfbb törvényszék a' magas tanács (Hooge Kaad) Amsterdamban. - A' különböz törvényszékeknél egy nyilvános niinisterium (het
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openbar Ministerie) van, 's benne egy közvádló közügyvédek és helyetMint Francziaországban, ugy itt is hosszú szünnapokkal birnak a'
törvényszékek; itt 18 hétig. Minden tárgyalás nyilvános. A' canton-törv.székeknél van 1 biró 's 4
8 ülnök és 1 greffier vagy jegyz. Biró lehet
a' kanton minden 25 éves, becsületes lakosa. Kereskedési és gyárhelyeken
az ülnökök fele keresked. Kineveztetnek a' király által 5 évre. Kivételes
törvényszék csak a' rendes hadseregnél van katonai áthágásoknál.
A'
A' megyei t. székeknél szinte 25 év szükséges, 's azonkívül jogi magisterség (Meester). Kereskedi helyeken 4
8 keresked neveztetik fizetés
nélküli, de hasonrangu birónak. Ezek ketteje 's 3 rendes biró képezi a'
kereskedi kamarát, kereskedelmi 's csdügyekben. Kineveztetnek 5 évre,
a' rendes birák életidre.
1 elnök,
A' tartományi t.székeknél van
1 másodelnök, 12
17 biró (Raadsheeren), 1 közvádló, több közügyvéd
's helyetteseik. Tagjai legalább 30 évesek 's 5 év óta jogi raagisterek vagy
licentiatusok. Ezek második fölebbvitelt képeznek a' megyei t.székektl.
A' magastanács Haagban 1 elnök, 1 másodelnök ^s 20 tanácsbiró,
1 közvádlóval 'stb. bir. Ez legfbb felebbviteli és semmit törvényszék a'
tartományi székekre 's a' gyarmatok minden törvényszékeire nézve. Azonkívül els folyamodása szék berezegek, fbb hivatalnokok 'stb. elleni
perekben.
A' reformátusok egyházi ügyei egyházi tanácsok által intéz,

teseik.
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tetnek.

Minden

vallásfelekezet

jogokban részesül,
ságokra

'stb.

's

egyenl oltalomban,

egyforma igényekkel

A' zsidók között csak az

polgári és politikai

bir

minden hivatalokra, méltó-

u. n.

hochdeutsch zsidók birnak

Mindenkinek szabadságában áll, gondolatát 's véleményét nyomtatásban közzé tenni, azonban mindenki felels marad azért,
a' mit irt, nyomatott vagy terjesztett, az államnak, vagy az érdeklett
személyeknek.
A' képz intézetek között megemlítjük H, 3 egyetemét:
Leydenben, Utrechtben 's Grningenben.
Hollandi, (tulajdonképen németíLKó\ái) mvészet. Az épitészethenke\és
nagyobbszerü müvet képes felmutatni H. kivévén a' vizépitészetet, melly
bámulatos eredményeket tüntet fel. Az óriás gátak, töltések, csatornák,
zsilipek, malmok 's más vizépitészeti gépek az egész földön ritkítják párpolgári jogokkal.
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—

St az ujabb idkben a' polgári építészet is emelkedben van.
A' szobrászath'dn ismeretes nevek Parmentier, Calloigne^ Godecharles,
nan Geel (belgák) és Gábriel (hollandi).
figyelmet nyert Németalföldön 's elhomályositá a' mvészet minden egyéb ágait a' festészet. Ez
a' középkor óta szoros összeköttetésben áll a' nemzet életével és történetével, 's a' németalföldi iskola (1. ezt) terjedtség 's fontosságra nézve legközelebb áll az olasz iskolához. Nevek
mint Rembrandt, Wouvermann,
Rubens, Teniers, van Dyk 'stb. a' régi iskola fényes csillagai. Az ujabb
hollandi iskola jelesebb tanítványai közé tartoznak
Krusemann Pienemann, Hodges, Wonder, Teerlink Rómában, Veersteeg, Kobell, Trooslwijk,
van Hove 'stb., különösen pedig a' kitn történeti festesz Eckhout
Koekkock, van Os és Schelfhout tájfestészek azonkívül
Waldorp, Backhuysen, Nuyen és Schotel tengeri tájfestész
a' csendéletben és genreben
Schendel, Boelen és Woensel ; a' virágfestészetben van Dael.
Jótékony
befolyásuak e' téren az antwerpeni és amsterdami festészakademiák,
valamint a' mkiállitások Amsterdam, Gént, Haag, Antwerpen, Br üssél-

jokat.
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1839.) V.

(L. Rathgeber
. Festészet.
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Gotíia

Irodalom : A' németalföldiek nemzeti nyelve, a' hollandi nyelv oj' germán
nyelvekhez tartozik. Kifejldését fölötte gátolák Németalföld örökös
liarczai,'s a' latin nyelvnek túlnyomó befolyása. Erasmus és Grotius Hugó,
elhanyagolva anyai nyelvöket, latin nyelven irtak. Csak a' költészetben
maradt fenn némileg a' nyelv tisztasága. Belgium nagyobb városaiban
jelenleg is leginkább a' franczia nyelv van divatban.
A' németalföldi
irodalomra nagy hatással valának a' politikai viszonyok, a' hódítási harczok és polgárháborúk. Egy nemzeti irodalomnak sokáig hiányzanak
minden elemei, 's több Belgiumban született mvész és tudós a' külföldnek,
névszerint Francziaországnak köszönheti irányát 's fejldését. 1817. óta
Holland nagyszámú jeles tudományos intézettel bir illyenek a' tudom.
és müv. kir. intézete
a' harlemi és middelburgi tud. társulatok; a' rotterdami természeti társulat a' leydeni irodalmi társulat 'stb.
A' németalföldi irodalom legtöbb eredményt képes felmutatni a' nyelvészetben,
hazai történészetben, mathematicában, természet és orvosi tudományban,
különösen a' boncztanban. Az ujabbkori nyelvészek között kitn nevek
Heinsins
Wyttenbach, Heusde, Baké, Geel 's az utolsó évtizedekben,
Lerting, Bergmann, Gronnvan Prinsterer, van Limburg Brouwer, Carsten,
Lennep, Peerlcamp, Reuvens 'stb.
A' hittudományban
Borger , van
Hengel, Royaards^ Kist, Mutinghe, van der Palm 'stb. Azon mozgalmakat,
mellyek az ujabb idben. Hollandban is, a' protestantismus kebelében fölmerültek, katonai hatalom beavatkozása sem volt képes megszüntetni.
A' törvénytudományban : Meyer (Jon. Dav.), Kemper, Tijdemann, van Twist,
Nienhuys tanárok, Fsilck és van Maanen miniszterek. A' hollandi jogtudósok
fényes sükerrel köték egybe a' régi római jogtanárok logicai élét a' mai kor
szabadabb philosoph szellemével.
Az orvostanban Bonn, Sandifort, van
der Kolk, Sebastian, Brolick ; Si'sehészethen Logger, Wachter,Hendrickst
a' gyógy szerészetben
Brugmans Dri essen és Vrolick.
A' mathematicában 's vele rokontudományokban van Swinden, Nienwland, Aenea,
Brünings, Conrad, Eckhard, B la fik en ; Hn gueiiin táíoornok, Krayenho ff,
de Gelder, Garnier, van Rees , Uylenbrock 'stb.
A' csillagászatban
tfan Uttenhove, Moll, van Beek, Vaiser.
A' természettanban van Marum ; a' vegyészetben Stratingh, Mulder, van der Boon Mesch ;
a'
terményrajzban, különösen füvészetben Reinwardt ; az állattanban van
der Hoeven,
azonkivül Kops de Friese, Miguel 'stb.
A' philosophia
Hollandban Spinoza óta (megh. 1677.) nem talált saját önálló alkotó szellemet. A' régi világból ismeretes nevek e' téren Agricola
Erasmus,
Lipsius, Grotius 'stb. Az aesthetikában nagy név Hemsterhuis. Kant bölcsészete Németalföldön sok részvétre talált
pártolói voltak
Servaas,
Deiman, Leroy, van Bosch, Kinker's különösen Paul van Hemert ; eWenei:
van de Wijnpersse és Feith, késbb Wyttenbach. A' philos. viták Kant és
hivei tanainak teljes elismerésével végzdtek. Megemlitendk még
Borger, Schröder, Heusde, melly utóbbi (1834.) Sokrates philosophiáját,
mint szerinte a' kor kivánatainak leginkább megfelelt, igyekvék megalapítani.
A' történészet régi idktl fogva nagy alapossággal miveltetett, különösen a* hazai történetre nézve. Ide tartozó nevek
Waganaar,
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Scheltema, van Wijn, van Kampen, Bosscha, van Capelle,
,
de Jonge, de Vries. Végre megemlitend Büderdijk nagy történészet!
müve (Németalföldet illet), mellyet nem régiben Tijdemann adott ki
Groen van Prinster emoksizovinmi ház történetét illet nagy oklevélmüve
's több más ujabb jeles munka. A.^ földirat és, államtan sokban gyarapodott
a' németalföldiek számos nagy folfedezési utazásai által ; sok érdemmel
birnak a' föld- és éggömbök, 's különösen a' föld és tengerképek tökélyeéitése körül.
Az államtudományok fejldésére a' szabad politikai mozgás csak kedvez hatású volt. Legnagyobb név e' téren gróf Hogendorp.
A' szónoklatban kitntek : van der Palm, van der Hren egyházi szónokok Stijl, Schimmelpennmch , Ockerse, Kantelaar, Kemper, Hogendorp,
d'Escury de Heusenoord 'stb. politikai szónokok.— A' költészetben, mellynek a' legrégibb idkbl (1290.) maradtak fenn nyomai, a'17-ik században
tnt fel a' legnagyobb élénkség és nyelvtisztaság. A' 18-ik századot az
epicus költészet kedvelése és franczia példányok utánzása jellemzi. A' 19.
század költi között a' merész és erteljes Willem Büderdijk (megh.lSSi.)
Kinker , Helmers (megh.
áll els helyen ; kortársai között kitntek még
1813.), Klijn testvérek, Spandaw, Loots, Tollens lyrikusok; Simons, Borger elegicusok Loosjes idyllkölt Lulofs leiró költeményeivel. A' legújabb idk költi Isaak de Costa, Beets van der Hoop^ van Lennep, Ter,
Haar és Bogaerts 'stb.
A' drámárögtönz Willem de Clereq.
ban feltntek ujabb idkben
Bilderdijk, a' franczia klassikusok iránti
elszeretettel, Feith, Tollens, Loosjes 's Wieselius ki a' chorusokat ismét
behozni kisérlé, mint tragikusok. A' regényben : Bekker Erzsébet, Deken
Agáta, Post Mária és Loosjes.
A' hollandi styl minden nemében pélKluit, Stijls
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dányképi emlitend

Bilderdijk.
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p.

Hollósy (Kornélia). Pesti nemzeti szinpadunkon alig-alig merült fel
kellemesb 's egyszersmind jelentékenyebb tünemény mint e' bájos énekesn. Született nemes birtokos családból Temesmegyében Gertenyesen
1827. april 13-ikán. Már gyermekkorában kitn szorgalmat 's hajlamot
,

késbben pedig, családja ellenpályára, mellyen azolta közelismerést
arat. Temesvárt els énekmestere Zimmermann\ olt, azután, szeret rokoni
kezekre bizatva, Bécsbe indult, hol Salvitól tanulta az énekmüvészetét.
Innét Milánóba ment, magasabb kiképzése végett, hol Lamberti Ferencz
lett két éven át oktatója. Két évi tanulás után a' szigorú milanói biróság
által eléggé kiképzettnek találtatott a' legnagyobb szerepekben is felléphetni. Azonnal meghivatott a' regényes Corfuba, hol Ernani dalmben
ének mvészet iránt

mutatott

a'

zésével

szilárd akarattal lépett

,

zene-

's

;

a'

hogy két hónap múlva már Turinba
hivaték, honnét 1846-ban a' bukaresti olasz társasághoz szegdött. Bukarestbl 5 évi távolléte után hazájába tért, 's Temesvárt, zajos tetszés közt,
jótékony czélokra lépett fel. A' pesti szinpadon legelször Lindában,
Alboni, Európa els altistánéja, társaságában hallata magát, 's e' percztl
lépett fel legelször, olly tetszéssel,

közönség kedvencze lett melly benne nemcsak a' jeles mvésznt, hanem
szerény, derit, kristálytiszta lelkletét 's kellemdús egyéniségét is szereti.
Saját szakmánya a' kedélyes szende szerepek, Júlia, Lucia, Amina, vagy
Bátori Mária , lika 'stb.
Legújabban Varsóból másfélévi távollét után
visszatérve, a' nemzeti szinpadon újra a' régi lelkesedéssel fogadtatott.— h.
a'

;
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Hoiiiburgí fíirdö. Az itteni ásványforrások ugyan már azeltt is ismeretesek valának, azonban hirre csak a' legújabb idkben vergdének. A'
h.-i fürd Hessen-Homburg tart. grófságban fekszik 3 órányira majnai
Frankfurttól 's 9 órányira Mainz- és Darmstadttól. A' viz a' konyhasós
virágzását 's általában nagy
források osztályába tartozik. Emelkedését
liirét az itteni -nngy^zerü játékba?ikoknok köszöni, miknek rövid történetét
következben adjuk Homburg souverain tartománygrófja 1842. táján
annyira adósságba volt merülve, hogy a' bukás mármár kikerülhetlennek
látszott. Az ország szegény volt 's ujabb adókat már nem birt volna meg.
Francziaországból kiutasított két elmés zsidó segité ki szorultságából.
Elzek egy névtelen részvénytársulatot alapitva, 1842-ben a' tart.grófsági
kormánynyal egyezségre léptek, melly szerint a' játékbank a' h.-i fürdben
állandó, rendes állami intézet gyanánt szentesittetett. A' társulat jogot
nyert 33 éven keresztül télen nyáron, reggeli 11 órától esti 11 óráig,
korlátlan nyilvánossággal a' roulette, trente és quarante játékokat zhetni
a' homburgi fürdben. Az évi haszonbér 30,000 ftban állapíttatott meg,
azokivül 100,000 ft. szépítésekre 's meghatározott építésekre. Képzelhetni,
mílly hasznot húzhatott ezen szabadalmazott rablórendszer
ha látjuk,
mikép a' homburgi igazgatóság az 1849-ki évszak kezdetéig 100,000 ftot
adott ki csupán hírlapi hirdetésekre A' gyógyvendégeknek kivétel nélkül,
akár játszanak, akár nem, ingyen nyújt minden élvezetet zenét, bálokat,
hangversenyeket 's könyvtárt. A' híresebb mvészek oda hivatnak eladásokra az igazgatóság megvesz minden belépti jegyet 's elosztja a'
társaságban. A' szegények számára évenkínt néhány ezer forint nyujtatik;
Homburg város kövezetet 's világítást nyert csaknem még egyszer anynyira növekedett, 's csín és kényelem mintegy varázsvessz által termének
el. Anglia és Francziaország több jeles orvosai gazdag tiszteletdijak által
reábírattak, hogy a' homburgi vizek gyógyerejérl dicsér iratokat adjanak ki gzhajókon és vasutakon élelmes ügynökök tartatnak, kik a' teli
pénzerszényeket kikémlelik hogy az illet vágóhidra szállíthassák. E'
törekvések meglepen sikerülnek. Mert daczára a' 700 ftra rugó napiköltségeknek, a' társulat részvényesei még az 1848-ki forradalmi évben is
24% osztalékot nyertek. A' frankfurti német parlamentnek 1849. május
l-jén hozott határozata folytán minden nyilv. játékbank bezáratott 's a'
melly
játékhaszonbérí szerzdések megsemmisíttettek. A' homburgít
ellenszegült
katonai ervel kellett megszüntetni. A' német parlament
bukásának els hasznát a' játékbankok érezek. Újra támadának ezek, 's
újra teljes napfénynél zetik az elbbi üzérkedés,mellyen több apró német
kormány hízik teljes biztosságban, vakmerséggel 's büntetlenül. A' hajdani „német egység" még csak ezen mérges keléseket sem vala képes
a' haza testérl kiirtani.
a.
Honioeopathía. Hasonszenr. (Történeti tekintetben). Az ujabb kor,
mellyet teljes joggal nevezhetünk haladás korának
nem csak a' társadalmi élet, hanem a' tudományok mezején is, uj rendszereket, uj eszméket
tüntetett fel. Es ez a' magasb tökélyre törekv természet törvényén alapul.
Az emberi nem életében uj korszak virult fel. Szabadabb, elevenebb, erdúsabb mozgás fejledezík mindenütt. A' társadalmi élet elavult, st a'
századok nehéz siilya alatt csaknem megcsontosodott kerekei súlyos
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kérgeiktl szabadulva, könnyebb, vidrabb, erteljesb mozgással haladnak
elre. És a' haladás ezen folyamát semmi sem képes feltartóztatni. Korszakunk az akadályt nem tri. Czéltérni vagy halni kész. A' jöv korszak
életéhez nagyszer felfedezésekkel készül az emberi elme. Pár perez alatt
villám sebességgel tudatja gondolatit a' távol földek lakóival. Pár nap
alatt országokat fut által 's az Oczeán hullámain repülve messze tartományok partjaira száll. Néhány óra alatt ezer meg ezer példányokban osztja
szét, eszméinek másolatát. 'S ezen nagyszer találmányok, uj világot hintenek a' társadalmi élet minden viszonyaira. A' régi, nehézkés, mély
álomra szenderit 's tévutakra vezet rendszerek ideje lejárt. Az elitéletek 's elfogultságok homályát a' valónak mennyei sugári háttérbe szorítják. 'S nincs er, melly feltartóztassa az eszmék szabad menetelét. Az
ellenzés inkább neveli azok erejét és sietteti a' diadalt. Ez világtörténeti
tény.
A' tudományok országában a' legmeglepbb, legnagyobbszerü
felfedezések egymást érik. Mind meg annyi villámsugárok ezek az értelmi
világ sötét megyéiben. Az orvosi tudományok mezején, legfeltnbb szerepet vivott ki magának az uj eszmék 's találmányok közt, a' hasonszenvi
gyógymód. Oszhangzásban van ez az újkor legnagyobbszerü felfedezéseivel, 's a' társadalmi viszonyok kifejlésével. Fél századnál több folyt már
le mióta Hahnemann, egy mély elméj 's fáradhatlan szorgalmú német
orvos, folytonos tudós munkálkodási közt, az uj gyógymód elvének esmeretére jutott, 's azt saját genialitással felfogva, 's vas következetességgel

—

a'

gyakorlati élet útjára vezetve, az igazság kitörölhetetlen bélyegével

—

megajándékozá. Sokan csodálkozni fognak, hogy ezen gyógymód
ha
ugyan valóságon alapul
nem vala képes fél század alatt, közelesmerést
vivni ki magának. iVzonban az emberi elme forradalmai
mint Lamartine
mondja
lassúak, mint a' népek életének korszakai. Hasonlítanak azok
a' növényzet tüneményeihez.
A' szem nem képes kiszámitni a' plánta
növekedését 's csak azon veszi észre hogy az kifejlve áll eltte. A' hasonszenvi gyógymód nem messze van ezen idponthoz. Vessünk egy pillanatot annak történetébe. A' hasonszenvi gyógymód elve a' régi gyógymód ellenében az, hogy valamelly nyavalya csak olly szerek által gyógyittathatik meg gyökeresen, hamar és kellemetesen, (cito, tuto et jucunde)
mellyek az egészséges emberi testben, azon nyavalya kórjeleihez lehetleg
hasonló jeleneteket képesek elhozni, vagyis röviden mondva hasonló a'
hasonló által gyógyul meg. (Similia similibus curantur). Innen a' gyógymód nevezete. Ezen elvnek igazsága és természettörvényessége ezer meg
ezer szerencsés gyógyitások által vivta magát ki. És épen mivel ezen
gyógyalap természettörvény, 's mivel a' józan és tiszta tapasztalás, egyedüli csalhatatlan próbaköve
minden gyakorlati tan valódi értékének, a'
hasonszenvi gyógymód igazsága minden kétségen tul van. Mint majd
minden nagy eszmének ugy a' hasonszenv elvének is több nevezetes
nyomaira találunk a' régiségben is. Több mély elméj orvosok sejtették azt,
st világosan ki is mondották. Hogy a' görögök sokszor a' hasonlóság
elvét követték
a'
mágusoktól kölcsönzött gyógyításaikban, Plinius
által közlött sok nevezetes példák bizonyítják. A' gyógymvészség apja
Hippocrates 's az
követett orvosok egész Galenusig már oejtették a'
hasonlóság elvét. Galenus korában, mint munkáiból kiviláglik, a' hason-

—

—

—
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lókkaligyógyitásmód igen virágzott. Galenus methodus faiiaticának nevezé
azt. Késbb különösen a' genialis Paracelsus, 's utána több nagyhirü
orvosok, a' halhatatlan Haller, Stahl, de Haen, Ludwig, Störk és mások,
többé kevésbé világosan kimondták a' hasonlóság elvét. Haller a' gyógyszerek erejének kipuhatolására egyenesen a' Hahnemann által követett
módot ajánlá. Azonban Hahnemannak jutott a' dicsség, hogy ezen elvet,
melly mint isteni származású igazság a' legmagasb ihletés lelkekben
felfeltünedezett
teljesen kifejtse 's élettel megajándékozza. Midn t. i.
Hahnemann, Cullen angol orvos gyógyszertanát 1790-ben német nyelvre
fordítanál) öt ezen sorok
„a' chinahéjjal visszaél egészséges ember váltólázat kap" mint New^tont a' fáról leesett alma, egy uj természetes gyógytöivény felfedezésére ébreszté. Kísérletet tn, saját egészséges testén, 's
<Jullen szavait valósulni tapasztala. A' meglep eredmény még több hatalmas erej gyógyszerekkeli hasonló kísérletekre ösztönzé. Feljegyzé a'
testében történt változásokat a' legszigorúbb pontossággal 's lelkiismeretességgel 's csakhamar nagybecs tapasztalatok gyjteményének birtokába
jutott, mellyeket a' már lelkében rég szunnyadozott hasonlósági gyógyelv
szerint kezde felhasználni. Több elforduló kóreseteknél t. i. sok olly kórjelenetekre találván, mellyek az általa megvizsgált gyógyszerek által
meglep hasonlóságban találtattak fel, ezen
okozott változások közt
szereket, azon nyavalyák legyzésére használta fel. Ezen kísérleteket sze,

,

:

,

rencsés siker koronázá, 's Hahnemann, ki az orvosi tudomány tökéletlenségérl már régóta teljesen meggyzdve, készebb volt minden orvosi
gyakorlatról letenni, mint a' beteg ágyaknál Galen felette bizonytalan
iíiker, olly számtalan alakokba öltöztetett, 's a' szenved emberiségre
nézve olly gyakran siralmas következés elvét ,,Contraria contrariis
curentur'' követni most uj kedvvel 's buzgalommal fogott beteg embertársainak gyógyításához. 1794-ben a' georgenthali 's több más kórházakban, az általa naponkint gazdagított gyógyszersismereteket a' tapasztalás
próbakövén szigorú vizsgálat alá vetette, 's igy mindinkább meggyzdött,
azon elvnek igazsága fell hogy a' nyavalyákat csak olly szerek képesek
hamar, bizonyosan 's kellemes módon gyógyítani meg, mellyek annak
kórjeleihez hasonló változásokat hoznak el az egészséges emberi testben.
1796-ban közlötte elször Hahnemann a' gyógyszerek erejének felfedezésére *s kipuhatolására vezet uj elvet, Ilufeland közkedvesség folyóiratában, 's ugyanott készité több nagy érdek czikkek által az orvosi
közönséget, gyógyelvének esmertetésére 's elfogadására. Figyelmezteté
különösen orvostársait a' gyógyrendeletekbeni egyszerségre. Mennél
annál nagyobb sötétség
igy szólt
öszvetettebbek gyógyrendeleteink,
,

:

;

,

—

—

leend a' gyógymvészségben. Ezen egyszerséget már több nagynev
régibb orvosok is ajánlották. A' hires olasz orvos Baglivi többek közt igy
paucis rcmediis curantur morbi,
szólt tanítványaihoz
,,Tirones mei
quam plurium vitám tollit medicaminum farrago'^ 1801-ben arra figyelmezteté az orvosokat hogy a' hasonlóság elvei szerint adott gyógyszereknek igen kis adagban kell adatniok, 's ennek bebizonyítására az akkor
Németországban dühösen uralkodott 's az orvosok minden igyekezetének
ellentálló skarlátot felette kis adagu belladonnával szerencsés sikerrel
gyógyította 's ugyanezt ajánlotta mint liasourtliatatlan óvószert a' skarlát
:

!

,
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i805-ben adta ki Hahnemann a' gyógyszerek erejérl gyjtött els
munkáját
Fragmenta de virihus Medicaminum positims sive in sano
corpore ohservatiSy (Lipcse, 2 darab) mellyben a' gyógyszerek eddig nem
látott világban állíttattak az orvosi közönség elébe, 's mellyek örök példányul szolgálnak a' gyógyszerek erejének kipuliatolására.
Ugyanazon évben közié Hahnemann egy kis munkájában (Heilkunde der
ellen.

;

—

Erfahrung. Berlin 1805.) rendszerének

nagyobb tökélyre

alaptételeit

mellyeket

,

késbb

Miután az eddigi gyógytudomány tökéletlenségeit, több apró irataiban, sokszor éles tollal fejtegette 's kimondta volna,
hogy az orvosi tudományokból minden theoriát számzni 's általában az
egész gyógymüvészséget reformálni kell, (Unsere Arzneikunst braucht
vom Haupte bis zum Fusse eine völlige Reformation) 1810-ben kiadá f
munkáját Organon der rationellen Heilkunst mellyben a' hasonszenvi
gyógymódot tudományos alakba öltöztetve nyujtá át a' világnak. Ezen
fejtett ki.

:

nevezetes
's

,

munka

öt kiadásban jelent

lefordíttatott francziára

Brunnow

,

meg németül (Dresden, 1810—33)
késbb (1834.) Jotirdan, angolra

Ahnert 's késbb (1849.) Dudgeon, olaszra Quaranta, oroszra Peterson,
dánra Lundy spanyolra Querol
késbb Lopez^-Pinciano, 's utoljára Jose
Sebastian Co//, magyarra Horváth és Bugát tanár urak által de le van az
forditva holland és lengyel nyelvekre is. A' következett évben kezdé
Hahnemann az általa megvizsgált gyógyszerek munkálatairól gyjtött
tiszta tapasztalatait szorosb és tökéletesb alakban kiadni. Ezen tiz évig
folytatott 's hat darabból álló munkában, (Reine Arz>?ieimittellehre, Dresden
1811 27.) több mint hatvan gyógyszert esmertetett meg Hahnemann.
,

,

;

—

Ezen halhatlan érdem munkában, meUyetJourdan francziára (Paris 1834.)
Romani olaszra (1829.) fordított, felülmúlhatatlan pontossággal 's aranytisztasággal közöltetnek a' legfontosb
sugárzatai 's jellemz sajátságai. Az

gyógyszerek legelrejtettebb er-

megismertetett szerek most és
örök idkiga' legfontosabbak lesznek az emberi betegségek gyógyitásában.
Számos kísérletek tétettek azóta több más gyógyszerekkel Hahnemann
tanítványi által, mellyek részint folyóiratokban, részint különmunkákban
közöltettek
de mindezekben hiányzanak
azon éles elmével felfogott
gyógyernyilatkozatoknak, íiuom árnyéklatoknak 's csudálatos sajátságoknak, pontos és határzott szavakbani kinyomásai, mellyek Hahnemann
itt

,

,

közléseinek olly mesteri színezetet 's magas gyakorlati értéket kölcsönöznek. Ha már az így megismertetett fontos gyógyszereknek jótev 's
a' gyógymvészség kivánatinak megfelel munkálati fell, mindenki meggyzdhetett is az éles nyavalyákban de más részt fájdalommal kellett
tapasztalnia, hogy az elidsült nyavalyákban ezen szerek a' várakozásnak
meg nem feleltek. Jól érezte Hahnemann ezen tetemes fogyatkozást 's
több mint egy évtizeden át, legmegszoritottabb tanulmányinak tárgyai
voltak az elidsült nyavalyák. Hahnemann éles elméje 's hasonlithatlan
figyel tehetsége itt is utat tört, melly az halhatlan érdemeit a' szenved
emberiség irányában a'legfensbbfokra emelé. 1828-ban közzétette ebbeli
fáradhatlan szorgalmának gyümölcsét illy czim alatt
Die chronischen
Krankheiten, ikre eigenthiunliche Natúr, und homoeopathische Heilung,
mellybl 1839-ig öt kötet jelent meg, 's mellyet francziára Jowrrfa/i (Paris
1832.), olaszra Mauro és Belíuomini, angolra Charles S Hempel (New,

:
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1845.), sj^anyolra Rohustiano de Torres ViUanneva (2-ik kiadás
Madrid, 1849.) f'orditottak. Ezen várvavárt 's maga nevében egyetlen
munkában 47 nagyfontosságú szert esmertetett meg Hahnemann, mellyek
nélküiözlietlenek az elidült nyavalyák gyógyításában. Azóta folytonosan
kísérletek tétettek

Hahnemann

tanítványi

által,

sok másgyógyerejü ércz-

növény-állományokkal, ugy hogy az eddig megvizsgált gyógyszerek
száma, valami harmadfélszázra megy. Az ekként roppant halmazva növekedett gyógyszermunkálatok öszvesége által mindinkább nehezedvén a'
szükséges tájékozás, számos munkák jelentek meg annak könnyebbitésére,
mellyek közt Jahr, Noack és Trinks terjedelmes és fáradságos dolgozataik,
különösen kitnnek.
A' hasonszenví gyógymód, az eddig uralkodott gyógymóddalí mer
ellentétben léte, sajátságos alaptételei 's gyógyszerkezelései, valamint
a' tudós színezetnek távoltartása 's több más itt el nem számlálható okok
miatt, csak lassanként talált tisztelkre és követkre; ellenben annál több
volt azok száma, kik azt nyilt vagy leeresztett sisakkal ostromolták, 's
gylölség, megvetés, gúny és üldözés tárgyává tenni igyekezték, nem
vetvén meg sokszor a' legalacsonyabb fegyvereket sem. A' hasonszenvi
gyógymód követi páriákként tekintve sokáig ki voltak 's mai napig is
sok helyt ki vannak zárva minden orvosi egyletekbl
hivatalokból és
megtiszteltetésekbl. Nem volt tan az emberi positív esmeretek körében,
melly illy nagy, sokszor engesztelhetetlen ellenszenvvel találkozott volna.
Az orvosi csillogó theoriák hsei abban a' legnyomorultabb empíriát, 's
az évezredes tanok leglázasztóbb felforgatását találták. Csak a' volt kár,
hogy mindezen gúnysereg, a' hasonszenvi gyógymód csalhatatlan próbakövét, a' tapasztalást átalában ignorálták, 's a' hasonszenvi gyógymód
által szemeik eltt történt 's ekként el nem tagadható gyógyulási eseteket
csupán a' természet gyógyerejének tulajdonították. Senki sem fogja kétségbe hozni a' természet hatalmas erejét a' nyavalyák gyógyításában,
azonban ha az olly szerencsés sikerrel képes mködni, hogyan lehet
kimenteni azon sok erveszt 's életrövidít gyógyászí kezeléseket, az
érvágásokat, pióczákat, hashajtókat, hánytatókat, hólyaghuzókat, 's a'
keverékek, porok és pílulák borzasztó seregét, mellyekkel mindennap
látjuk ostromoltatni a' legközönségesebb nyavalyákat, 's mellyek olly
számos esetekben, a' helyett hogy egészséget hoznának, azt alapjaiban
sokszor kipótolhatlanul
megrendítik ? Ha az uj gyógymód tudós
ellenei azt egyrészt nihílísmus czímmel illették, voltak másrészt ollyak,
kik a' hasonszenvi gyógyszereket ers mérgek gyanánt festegették a'
tudatlanok eltt kik nem tudták, hogy a' hasonszenv épen azon gyógyszerekkel él,
mint az ó iskola, csakhogy terigen kevés kivétellel,
mészetesen egészen más elvek útmutatása mellett. Ha így magok az orvosok szegényül indokolt, és sokszor nem is indokolt ellenszenvöknél fogva,
keveset tettek eleinte ezen gyökeres orvosi reform elmozdítására, annál
többet tettek, a' szenvedéseiktl végre megszabadult laícusok, kiknek
száma naponként nevekedett 's kik magokkal ragadták az orvosok egy
részét, az orvosi haladás pályáján. És épen n' dolog ezen sajátságos folyása
és fejldése volt oka, az uj gyógymódgyakorlat több olly tulajdonságaínak
's némi ferdeségeinck, mellyek azt meg kovésbbé tették kedvessé a' rendés

,

—

—
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orvosok eltt. Kétséget sem szenved, hogy ha az orvosok, minden
vak ragaszkodás nélkül fogadták volna
ezen nagy reformot, 's ha az emberiség tiszta érdeke által ösztönöztetve,
szerinti

elfogultság, részrehajlás és elveikhezi

annak az ész's tudomány fáklyájánali további kifejtését 's mivelését tzték
volna czélul ki magoknak
a' helyett hogy a' tagadhatlan tapasztalati
tények eltt, szemeiket behunyva 's a' theoria kopár mezején handabandázva, akarták megmutatni az uj gyógymód érvénytelenségét, egészen
más alakban lépett volna az a' gyakorlati élet mezejére. Az uj gyógyiskola tények által kivan megitéltetni. Hahnemann hangos szóval kiáltotta
„Macht's nach, aber macht's genau und sorgfáltig nach, und
elleneinek
,

:

auf jedem Schritte bestátigt finden'' 's mi megvagyunk
elfogulatlan orvos ki a' hasonszenvi
gyógymód feltételeit hiven követve kisérti azt meg betegeinél, annak
igazsága fell, mulhatlanul meg fog gyzdnie. Halljuk egy kitn dublini
igy szól
orvosnak dr. Wildenok nyilatkozatát. „Bár mit mondjanak
ezen rendszer ellenei, én annak nyilvánitására érzem magamat kötelezve
hogy azon esetek , mellyeket a'
és én nem vagyok homoeopatha
bécsi hasonszenvi kórházban láttam
ép olly élesek és roszfajuak voltak,
mint mellyeket bár hol alkalmam volt látni, 's a' statistikai adatok azt
mutatják, hogy ott a' halandóság sokkal kisebb mint Bécs más kórházaiban. Az osztrák protomedicus Knolz közzétette az 1838-ról szóló adatokat, '3 ezek 5
6 procent halandóságot mutatnak, a' helyett hogy három
más allopathicus kórházakban, a' halandóság 8 10 procentre megy."
A' tényeknek naponkénti szaporodása 's elvitázhatatlan tisztasága, a'
hasonszenvi gyógymódnak fényes jövendt biztosit, 'saz annyiszor legyaihr

werdet

tökéletesen

sie

gyzdve, hogy minden

,

—

—

—

—

,

—

—

üldözött 's már több izben eltemetett tan, az értelmi
rendithetlen törvényeit követve
naponként messzebb terjeszti
országát. ,,Mert senkinek sincs joga
igy szól egy hires status férfiú
Illy kisé-rletek
az értelmi haladást félbeszakasztani vagy feltartóztatni.
végre mindég ernélküliek voltak. A' gyenge emberi kar, nem sokáig
állhat ellent a' természet törvényeinek, 's nem döntheti fel az összvilág
de az id
rendjét. Az ember sokat tehet, ha ennek örök pályáját követi
nagy kereke, hamar megkapja, félrelöki 's megsemmisiti t, ha azt hátra-

lázott, kigúnyolt,

világ

—

—

,

—

;

felé

akarja mozogtatni.*'

VessünJl egy pillanatot, a' hasonszenvi gyógymód történetébe az egyes
országok szerint. Németország mint a' hasonszenvi gyógymód hazája,
legtöbb igénynyel bir annak kimivelésére nézve. Itt jelentek meg a' vezérmunkák 's az els folyóiratok itt keletkezett a' gyógymód barátinak
mellyben évenadakozásából 1833-ban az els gyógyintézet Lipcsében
ként ezernél több beteg fordul meg
's itt képzdtek annak legtöbb
tanítványi, ugy hogy jelenleg alig van valamire való város Németországban, hol hasonszenvi orvosok ne mködnének. Azonban a' mi nevezetes,
sehol sem kellett ezen gyógymódnak az ellenpárttal annyit küszködni,
sehol sem voltak annak követi annyi üldöztetésnek mind a' törvényszéki,
mind az irodalmi téren kitétetve, mint épen a' tudomány ezen hires hazájában, st jelennen is sehol sincs a' gyógyász! gyakorlat 's gyógyszeradás
miatti fondorkodásoknak olly nagy mezeje mint Németországban. Magok
a' kormányok is sok lielyt szabad tért engednek a' vádoskodók 's árulko;

—

—
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dók apró üldözéseinek, 's legfeljebb a' türelmi szabadalmat engednek az
uj oskola követinek, a' nélkül hogy ezen fontos ügy lényegébe mélyebben
ereszkednének. A' porosz kormány nem állhatván ellent a' magával
ragadó kor hangos követeléseinek, többszöri tanácskozás tárgyává tette
a' hasonszenvi gyógymódot, de még mindeddig a' hires berlini tudomány
és értelmiség, nagyon szk korlátok közt engedte mozogni az emberi ész
ezen uj korszakot képz felfedezését szomorú bizonyságául annak, hogy
a' legmélyebb tudomány sem képes az emberi lelket az elfogultság 's elitéletek bilincseibl felszabaditni. Egyébiránt Poroszországban 1844. óta
,

közönséges vizsgálatok tétetnek a' fvizsgáié biztosság igazgatójának
elnöksége alatt a' hasonszenvi tanokból. Legnagyobb méltánylást tanúsított az uj gyógyiskolára nézve az osztrák kormány
melly ha eleinte
roszindulatu orvosok által tévutakra vezettetve, eltiltotta is 1819-ben a'
hasonszenvi gyógymód gyakorlatát, de késbb (1828.) a' tények naponként szaporodó halmaza által indíttatva, az emberiség érdekében, nyilvános
kísérleteket parancsolt tétetni törzsorvos Marenzeller által Bécsben,
mellyeknek eredménye azonban a' roszlelkü érdekeltek fondorkodásai
által, a' közönség tudomására elferdítve jutottak. De a' czél
melly a'
hasonszenvi gyógymód megsemmisítése volt
nem ln elérve, 'a a' kormány 1837-ben azuj gyógymód szabad gyakorlatát ünnepélyesen megengedé. Azóta Bécs minden európai városok kÖzt a' hasonszenvi gyógymódnak legtöbb követivel dicsekedhetik 's a' császári udvar több tagjai,
a' nemesség és értelmiség legnagyobb részével, az uj gyógymódnak hódol.
A' József-Akadémia több tanítói buzgó követi lnek annak 's alezredes
és hadi törzsorvos Zlataromcs fáradhatlanul mködik annak behozásán az
öszves hadseregnél. Legnagyobb hatása volt Bécsben a' hasonszenvi
gyógymód gyakorlatára 's terjedésére az irgalmas ntestvérek kórházának
Gumpendorfban, melly rend, tisztaság és betegápolásra nézve, a' legszebb
és legjelesebb gyógyintézetekhez tartozik
's melly 1822-ben nyittatott
meg. Ezen els évben dr. Mayerhoffer 193 cholerabeteget gyógyított
abban kik közül 105 gyógyult 's 88 halt meg az allopathia karjain.
1835-ben dr. Fleischmann vette át a' kórház vezetését tisztán hasonszenvi
gyógymód szerint. Az 1836-ki cholera-id alatt 732 cholerabeteg vétetett
fel, kikbl 488 gyógyult 's 244 halt meg. Ezen szerencsés eredmény
,

—

—

,

,

indította

hogy

a'

felségét gr.

hasonszenvi

Kolowrat statusminister pártolása mellett arra,
addigi eltiltását megszüntesse. Azóta az

gyógymód

osztrák tartományokban uj korszak derült fel, az uj gyógyiskolára nézve.
Számos orvosok nem csak az osztrák tartományokból hanem Német-,
Franczia- és Angolországokból is, a' gumpendorfi gyógyintézetben nyerték
kimíveltetésöket. A' segélyt keres betegek száma évenként növekedik 's
mig 1839-ben a' bejáró betegek száma alig haladta a' 3000-et, már
1843-ban 6,826-ra ment azok száma. A' külön rendeletek száma (hetenként kétszer) csupán szegények számára, 9 év alatt 32,000-re ment. A'
kórházba 1848-ban 1,131 beteg vétetett fel. Késbb Linzben is hasonszenvi kórház alapíttatott az irgalmas ntestvéreknél, harmincz ágyra,
hasonló szerencsével. Ezen kórházba 1848-ban 786 beteg vétetett fel, 's
majdnem 6,000 részesült külön rendeletekben. A' linzi kórházat követte
a' kremsieri szinte az irffalmas ntestvéreknél. Ezen kórházba 1848-ban
,

I
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472 vétetett fel 's 516 kapott külön rendeletet. 1846-ban Harrach grófn
alapított Nehaniczban egy" szegénykórházat, mellyben szinte a' hasonszenvi gyógymód használtatik. Ezen kórházba évenként több mint 408
beteg vétetik fel. Három évi számadás szerint, ezen gyógyintézetben a'
halandóság százból 2 48%. Bécsben egyébiránt még fényesebb pálya
nyilt a' hasonszenvi gyógymódnak az által,hogy 1848-ban daczára annak,
hogy az orvosi kar öszves professorai, vélemény végett megkérdeztetvén,
kivéve egyetlenegyet, mind ellene nyilatkoztak, uj hasonszenvi klinikum
nyittatott negyven ágyra, a' Lipót külvárosban. Ezen jeles klinikumot,
mellyet az álladalom pártfogol és segit, 's mellyet dr. Wnrm vezérel,
látják el. Az intézetbe csak élesszinte az olly igen derék irgalmas
betegek vétetnek fel 's az eredmény olly kedvez, hogy mindeddig száz
közül csak négy, 's nevezetesen 73 cholerabeteg közül 25, 37hagymázo8ból 4 halt meg. ]\íinden elfogulatlan ember láthatja itt a' roppant különbséget a' régi és uj gyógymód között. Innen dr. Wurm eladásait 's gyógyrendeleteit számos bel és külföldi orvosok látogatják. Az idei bécsi egyetemi leczkerendben ott áll már a' hasonszenvi klinikum is. Jelennen Bécsben
valami 60 hasonszenvi orvos van. Még kedvezbb állásponton van a'
hasonszenvi gyógymód Prágában. Megkérdeztetvén a' kormány által az
itteni orvosi kar, ha vájjon szükséges-e tanitószéket's klinikumot alapítani
a' hasonszenvi gyógymódnak, épen ellenkezleg mint Bécsben, egyetlenegyet kivéve
az egésí tanitói kar
feltétlenül mellette nyilatkozott.
Ennek következtében prof. Altschul mint rendes tanitó, felolvasásokat
tart a' hasonszenvrl 's vezérli a' klinikumot. Egyébiránt Prágában
jelennen 9, Grátzban 4, Linzben 4, Brünnben 2 és Olmützben 2 hasonszenvi orvos mködik. Hasonszenvi hórház Ausztriában jelennen öt van,
mellyek közül az utolsó 40 ágyra, 's mellyel egy gyermekkórház is fog
összeköttetni, nem régiben állíttatott fel Steierben, Fels-Ausztriában.
A' kor és a' tudomány igényei, a' többi bécsi orvosokra sem voltak hatás
nélkül, 's gyógyszerekkel! kisérletek határoztattak el, a' bécsi orvosok
cs. k. társulata által, 1847-ben egészséges emberi egyéneken, miután több
tekintélyes orvosok nyilván kimondták hogy az eddigi gyógyszertan a*
legingékonyabb 's bizonytalanabb alapokon nyugszik. Egyébiránt
cs. k.
felsége, a' bécsi hasonszenvi orvosok egyesületét 1847 elején-raegersiteni
's annak elnökévé o:róf Hohenwart cs.k. udv. tanácsost kinevezni méltóztiltott. Ezen egyesület tagjai 1844. egy jeles folyóiratot kezdenek kiadni,

nk

—

,

,

Homoeopathie)melly azonban 1849-ben megsznt,
majd mködését. Szinte megsznt,
ideiglenesen
a' két legjelesb folyóirás (Archiv, melly 1821-ben és
Hygea, melly 18o4-ben kezddött) a' szcrkeztk halála miatt, ugy hogy
jelennen csak két folyóirat jelenik meg Németországban. (Alig. hom.
Zeitung 1833 óta, és hom. Vierteljahrsschrift, melly tavaly kezddött).
Gyógyszertani tekintetben nagy figyelmet érdemel Frank folyóirata
(Magazin für physiol. u. klinische Arzneimittellehre u. Toxicologie).
melly 1845-ben kezddött. Hahnemann doctorjubilaeuma (aug. 10.) több
hasonszenvi társulatok keletkezésére nyújtott alkalmat. Az els 1829-ben
alakult Kötlienben. Azóta több más egyletek is keletkeztek Németországban, mellyek rendszerint aug. 10-kén tartják évenkénti gyléseiket. Leg(Österr. Zeitschrift für

hogy más szerkeztés

—

—

alatt folytassa
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nevezetesebbek a' Central- Vérein (1822. óta), Rheinischer- Vérein (1833.
Olaszországban 's nevezetesen Nápolyóta) és a' Norddeutscher- Vérein.
ban az osztrák seregek által lett a' hasonszenvi gyógymód esmeretessé
1821-ben, báró Koller parancsnok pártfogása alatt, mire különösen azon
körülmény nyújtott alkalmat, hogy dr. Necher az osztráksereg forvosa,
dr. Romani-t, makacs elidült nyavalyájából szerencsésen kigyógyította, 's
ez hálából Hahnemann gyógyszertanát olaszra fordította. 1824-ben Bernardo Quaranta olaszul adta ki az Organont, valamint dr. Gaimari is, sok
csíps észrevételekkel kisérve. Az uj tan igazságától áthatva Cosmo de
Horatiis a' király orvosa, elhagy v^án addigi elveit, a' k. akadémiában,
élénk felolvasást tartott prof. Tomassini jelenlétében (oct. 19-kén 1826.)
a' hasonszenvi gyógymód mellett. Példáját követte dr. Mauro 36 éves
allopathicus orvos 's lefordította Belluominivel Hahnemann munkáját

—

Nagy benyomást

tettek Nápolyban dr. Cimone
1829-ben az akkor járványosán uralkodott
tüd és tüdhártyagyuladásokban. A' csudával határzó gyógyulások dr.
Quadri-t annyira elragadták hogy az Accademia reale di scienze egyik
ülésében a' mell-életmüvek gyuladásának hasonszenvi gyógymódjáról
nyilvános eladást tartott. A' tények igy naponként szaporodván, azok a'
a' della
királynak I. Ferencznek is figyelmét magokra vonák, ugy hogy
Trinitá katonai kórházban
hasonszenvi kísérleteket parancsolt tétetni.
De Horatiis az eredményeket közzétette, de azt az ellenpárt nem felvilágosításul, hanem kihívásul tekintette. A' cselszövények minden húrjai
mozgásba jöttek. Mind e' mellett is april 13-kán 1829. a' király parancsára még fényesb alakban nyilt meg a' klinikum, mellynek igazgatójává
de Horatiis neveztetett. Azonban az ellenpárt összeesküdött az uj tannak
minden ároni megsemmisítésére. A' király noha magát személyesen meg-

az elidült nyavalyákról.

tapasztalatai. Pozzuoliban

,

,

gyzte

a' legkedvezbb eredményekrl
a' végetlen ellenségeskedések
megszüntetésére a' klinikumot bezáratta. Az uj tan baráti mind e' mellett
is naponként szaporodtak, 's 1815-ben midn az olasz tudósok congresa' congressus elnöke, levél által szólította fel
susa tartatott Nápolyban
az olasz hasonszenvi orvosokat a' megjelenésre, 's 1847-ben Velenczében
is volt szó egy külön osztályról, de a' mi tagok hiánya miatt nem jöhetett
létre. Nápolyon kivül különösen Rómában, Turinban, Milánóban és Bolognában virágzik az uj gyógymód Olaszországban. Ezen utolsó helyen 1844.
óta egy folyóirás is jelenik meg Giovnale della medicina omiopathica di
Bologna dal Dlt. Piacai. 1848. óta Turinban is jelenik meg egy folyóirat,
mellynek szerkeztje dr. Poeti. Van Olaszországban néhány hasonszenvi
kórház is
nevezetesen az Abbé Césole által alapított jótékony intézet
mellybe
Nizzában 's prof. Lamprecht szülészeti klinikuma Paduában
évenként több mint száz
vétetik fel. Genuában dr. Pietro Gatli nyitott
meg egy poliklinikumot hová tódulva mennek a' betegek. Még sokkal
nagyobb virágzásnak indult azonban az uj gyógymód Siciliában hol azt
dr. Mre esmertette meg 1835-ben 's hol azóta a' pióczák és érvágások
rendszere, az emberiség javára, majdnem egészen megsznt. 1838-ban
,

,

:

,

n

,

,

,

nyittatott meg, mellynek elnöke dr. Andrea
titoknoka
dr.
Paolo Movello ; segédorvosai Tripi és Magri,
;
1844-ben hasonszenvi akadémia alapíttatott, Bartholi elnöksége alatt,

Palermóban polikhnikum
Blasi
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mellyet
által a'

ában

a'

kormány

hasonszenví

Is

Mre

hasonlíthatatlan buzgalma
egész Sicilielterjedt. Egyébiránt Palermóban 1846. ótaegy

megersített. Dr.

gyógymód nem csak Palermóban, hanem

késbb Máltában is
Annali di medicina omiopafica per la Sicilia, coniis jelenik meg
dal dr.
t/e -B/a52,'s a' hasonszenvi gyógymód határtalan önállóságot

's

folyóirat
pilati
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itt ki magának. Valami 150 ezer lakosság mellett, húsz hasonszenvi
orvos van. Még a' szigeteken is nagy a' hasonszenvi gyógymódhozi ragaszkodás, kivált az ott uralkodó váltólázakban, 'sCeria helységben a' lakosok
Franczlaaz allopathicus orvosokat 's gyógyszerárusokat mind elzték.
országban gróí Desguidi si' lyoni akadémia tiszteleti felügyelje ismertette
meg a' hasonszenvi gyógymódot 1826-ban. Két évvel azeltt Nápolyban
dr. Romanovai, 's ez nejét makacs és minden
lévén, megismerkedett
addigi gyógymóddal daczoló nyavalyájából kigyógyitotta.Desguidi hálából,
volt, ki
egész buzgalommal feküdt az uj gyógj-mód megtanulásának, 's
dr. Mure-t most a' hasonszenv legbuzgóbb és legfáradhatlanabb apostolát
1832-ben tüdvésznek keresztelt nyavalyájából néhány hónap alatt, szerencsésen kigyógyította. Egész Palermo bámulta és csudálta, a' visszatérhetés minden reménye nélkül Lyonba utazott 's onnan egészségben visszameggyógyulását, 's ezen nevezetes tény szolgált els alkalmul
tért
a' hasonszenvi gyógymód megkedvelésére Sícílíában. Egyébiránt Francziaországban sem volt kedvezbb az uj iskola sorsa , az els idkben, mint
más országokban. A' nagyszámú és hatalmas ellenpárt részint megvetés,
mi Francziaországban legélesebb fegyrészint nevetségessé tétel által
akarta azt háttérbe szorítani. Azonban a' hasonszenvi párt, mind
ver
e' mellett is már 1839-ben olly ert fejtett ki, egy mind talentom, mind
anyagi segédeszközökben gazdag társulat alakulása által hogy a' régi
gyógyískolának hadat ízenve, magának teljes önállóságot vivott ki, 's
iskolát nyitott, összekötve egy dispensatoríummal, olvasó szobával, gyógyszertárral, levelez irodával, 's egy könyvárosbolttal. Ezen intézetnek
roppant hatása volt különösen a' szabadelmü ifjúságra. Még nagyobb
nyomatékot nyert a' hasonszenvi gyógymód Parisban Hahnemann odaköltözése által.
A' kormány azonban itt is elmaradt ezen nagy és fontos
ügynek felkarolásában, 's félni lehet, hogy ebben is elkésik, mint a' vasutügyben. Jelennen Parisban két hasonszenvi társulat van. Egyik, a' (Soc^e/íí
de médecine homoeopathique de Paris, mellynek irányzata a' lihre examen.,
1836-ban alakult 's elnöke dr. Petroz ; másik a' Société Hahneniannienne,
melly szorosan az Organonhoz ragaszkodik
's melly Hahnemann halála
után 1845-ben tanai iránti buzgó kegyeletbl alakult. Ezen nagy társulatnak elnöke dr. Croserio, alelnökei Jahr és Giraud, titoknoka dr. León
Simony ki a' homoeopathiáról nyilvános felolvasásokat tart. Tagjai rendes,
(membres títulaíres) részvev (membres adjoínts) és levelez tagokból
(correspondants régnicoles et étrangers) állanak. Ezen társulat 1845. óta
egy folyóiratot is ad ki ezen czim alatt Journal de la médecine homoeopathique, publié par la société Hahnemannienne de Paris, mellynek czélja
a' hasonszenvet a' Hahnemann által mutatott utón mi vélni. Ugyanazon
évben elhatároztatott, Francziaország minden hasonszenvi orvosainak
összehívása, egy még azon évben tartandó congressusra. De nem csekély
buzgalmat fejt ki az els társulat sem, 's azonkívül, hogy egy havonként

vivott
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megjelen

folyóiratot „Bulletin de la médécine homoeopathique de Paris'^
1845 óta, jutalomkérdéseket is tesz fel. Tavaly óta egy harmadik
folyóirat is jelenik meg Parisban a' Gazette hotnoeopathique de Paris,
publié par les D. D. Davct et Roth. Az idei hasonszenvi congressus július
elsjére volt kitzve Parisban. Egyébiránt a' párisi hasonszenvi orvosok
száma jelennen közel százra megy. Ezek közt dr. Teissier, professor az
orvosi karnál, egy id óta, a' sz. Margit kórház tereméiben, a' legfényeeb
sikerrel gyakorolja a' hasonszenvi gyógymódot. De nem csak a' fvárosban,
hanem a' kisebb városokban is naponként nevekedik az uj tannak hódoló
orvosok száma. így Montpellier-ben több orvosokon 's tanitókon kivül,
különös említést érdemel, az egész Francziaországban köztisztéletben álló
prof. Amador, Lyonban szinte több hasonszenvi orvosok vannak, kik közt
dr. gróf Giiidi, Empaire, Gall veje 's hires kaponya-gyüjteményének birés a' két Rapou különös
tokosa, Bonnet, Major de l'Hopital Hotel Dieu
említést érdemelnek. Marseille-ben egy poliklinikum van, mellyben évenként több mint 500 beteg gyógyittatik. Itt egy folyóirás is jelenik meg
Revue homoeopathique du midi, 1848. óta, mellybea'montpellieri orvosi kar
professorai is dolgoznak. Bordeauxban szinte egy folyóirat jelenik meg
Gazette homoeopathique de Bordeaux. Végre
1847. óta, ezen czim alatt
Nantesben jelenik meg 1844 óta egy folyóirat, ezen czim alatt L'observateur homoeopathe de la Loire inferieure par le dr. Perussell. Noha
még aprólékos üldözések nem hiányzanak az ó iskola elfogult követitl,
Francziaországban, az igazság diadala, mindé' mellett is naponként közéig.
Ennek egyik jele már az is, hogy Marseille-ben, az itt létezett két orvosi
társaságból, az utóbbi forradalom következtében alakult Société nationale
de Médécine, dr. Sollier-t választotta elnökének, ki a' hasonszenvi gyógy-
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hasonszenvi orvos dr. Moor volt 1830.,
id óta sok küzdelmeknek volt kitéve a' hasonszenvi gyógymód az irodalom mezején, de
hogy a*
dicséretökre kell mondani a' belgiumi orvosi társaságoknak
hasonszenvi orvosok mködéseit kitn méltánylással fogadják 's munkáiJelenleg Belgium minden nevezetesb
kat folyóirataikba felveszik.
városaiban vannak hasonszenvi orvosok. Brüsselben van nevezetesen öt
's ezek közt Varlez és Carlier az akadémia tagjai. Több követi vannak
az uj iskolának Hollandiában is. A' király orvosa dr. Evrard , nagy szerencsével foglalkozik a' hasonszenvi gyógymóddal Hágában. Lüttichben
kitünleg mködik dr. ifía/ai^e. Schw^aicz óriási hegyei közé, még eddig
okát az ottani
csak kevés sugarai hathattak az uj tudománynak, minek
iskolák ellenséges indulatában 's túlnyomó hatásában kell keresni.
Nevezetesb követi itt az uj gyógymódnak a' hires Peschier Genuában,
ki egy folyóiratot is ad ki, 1833 óta, „Bibliothéque homoeopathique^^ czim
Spanyolországban
alatt
továbbá Schelling és Gsell St. Gallenben.
Ruhiales
mi különös
legelször Querol sevillai orvos, de leginkább
badajozi gyógyszerárus ismertették meg a' hasonszenvi gyógymódot.
hogy hasonszenvi gyógyszereket árult
Ezen utolsó nevezetesen az által
a' cholera betörése alatt 1833. Noha igy az uj gyógymóddal többen meg-

mód párthíve. —Belgiumban az els
ki azt az alosti polgári

kórházban gyakorolta. Ezen
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barátkoztak
terjesztésére
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is
annak
nagyobb tekintélyt ki

Bertrand madridi hires orvos, az irodalmi téren
sokat

mködött, nem

víhatott az

,
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dr. Nunnez, kia'hasonszenv tanaival Bordeauxban 1838-ban megesmerkedctt, Madridba vissza nem tért. Hat hónap
alatt (1844.) nagyobb elmenetelt tett az Madridban, mintáz ezt megelzött 12 év alatt. A' leghíresebb orvosok, Sanchez, Toca és Obrador, az uj

magának mindaddig, mig

tanhoz csatlakoztak, 's az orvosi kar több professorai mellette nyilatkozmi azonban az ellenpárt gylölséget 's haragját még inkább felfortyantotta. Az Instituto medico de emuláción, ugy mondott gondos vizsgálat után, ünnepélyesen törte el a' pálczát az uj gyógymód lelett, azalatt
tak,

mig Nunneznek ismét Bordeauxba kellett visszatérnie. Hiába igyekezett a'
hasonszenvi Academia de Esculapio dr. Hysern elnöksége alatt, többek
közt egy uj folyóirat (Gaceta omopatica) alapitása által, az uj gyógymód
tekintélyét fentartani. Azonban 1845. végén ismét visszatért dr. >v\innez,
Madridba, 's fényes gyógyításai által, a' magasb körök sympathiáját
annyira megnyeré, hogy a' hasonszenvi gyógymód most Spanyolországban a' legfényesb jövendnek néz elébe. Nunnez egy társulatot is alaki
tott, mellynek számos tagjai vannak 's melly egy folyóiratot is ad ki
1847 óta „Boletin oficial de la Soriedad Hahnemanniana Matritense^^ czim
alatt. Dr. Nunnez a' kormánytól 's különösen Narvaez tábornoktól nyeri
a' szükséges segélyt. A' szenvedelmek viharai mindinkább csillapodván
az orvosi világban, a' madridi nagy polgári kórházban, versenyvita keletkezett a' régi és uj iskola követi között, mi szembeszök bizonysága a'

madridi orvosok emberi szellemének. Egyébiránt nagy szüksége is volt a'
spanyol gyógytudománynak ezen felrázó elemre, mert alig lehet hiányosb
's tökéletlenebb orvosi intézkedésekkel találkozni mint itt. Galenus 's az
arab orvosok penészes tanai némi broussais-i eszmékkel 's a* franczia
ekklekticismus bizonytalan érték tételeivel felfrissitgetve, szolgáltak itt
alapul, az orvosi mködéseknek. Illy körülmények közt nem c?uda, ha a'
józanabb eszmék barátokra találtak. liCgujabb tudósítások szerint, királyi
parancsok következtében Madridban két hasonszenvi tanszék állittatott
fel, egyik elméleti, másik klinikus oktatásra, Nunnez és del Rio orvostanárok vezérlete alatt. Egyébiránt Madridban múlt év óta még egy más
hasonszenvi folyóirat is jelen meg, ezen czim s.\att :, .El Propagador
periodico del instituto homoeopatico espannol. De nem csak a' fvárosban,
hanem a' megyékben is nagyszámú hasonszenvi orvosok vannak, nevezetesen Badajozban, hol dr. Riiino egy folyóiratot is ád ki, Sevillában, (Granadában, Malagában, Alcala-la-Realban's más városokban. Különös említést érdemel a' barcelonai orvosi kar dékánja dr. Ja?ier, egy Spanyolország
legtudósabb irói közül, kit dr. Nunnez 25 éves bajától megszabaditván,
most nem csak gyakorolja a' hasonszenvi gyógymódot, hanem tanitja is,
ugy hogy jelennen Cataloniában majdnem minden orvosi nevendék, ^s
nagyszámú régibb orvosok a' hasonszenvi gyógymódot követik. A' corognai
orvosi karnál is nyilvános leczkék tartatnak arról. Látni való ezekbl: hogy
Spanyolországban az uj gyógvmód néhány év alatt roppant haladásokat
A' homoeopathia
tn 's nem sok id múlva teljes diadalra számíthat.
becsének méltatására, nagyot nyom ezen ügy mérlegében az, hogy a'
gyakorlati élet mezején minden más nemzeteket túlszárnyaló szigeti nép is
nagy buzgalommal karolta fel ezen reformot a' gyógymüvészség mezején.
Legelször dr. 0w?w a' belga királv egvkori orvosa, tett azzal kísérleteket
,

,

—
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Angliában 1827-ben, de csak 1830-ban lett az inkább ismeretessé a'
Shrewsbury család által, melly azzal olaszországi útjában esmerkedett meg.
Összekelvén Doria Pamphili római berezeg, Lady Shrewsbury val, még
esmeretesebbé Ion a' hasonszenvi gyógymód az által, hogy de Romano^
nápolyi orvos, ki a' herczeget Angliába kisérte, annak
várában AltonTower-ban, Derbyshire-ban klinikumot állitott fel, mellyet Daniello és
Roth orvosokkal együtt látott el. Sokat tett a' homoeopathia elterjesztésére Belluomitn nápolyi orvos is, ki itt 12 évet töltött 's 1843-ban ment
vissza meggazdagodva Luccába. 1830 ban Anglia leghíresebb évnegyedes
folyóiratában az Edinburgh Reviewban igen jeles czikk jelent meg a'
hasonszenvi gyógymódról, (No C. 504 és k. 1.) mellynek irója, teljes méltánylással fogván fel ezen ügyet, komolyan felszólítja Anglia orvosait,
annak szigorú és éles elmévelí meovizso^álására. Nem is volt siker nélkül
a felszólítás, s a' nemesség az uj gyógymódot naponként melegebben
kezdé pártolni, kivált miután dr. Stapf Naumburgból, az öreg királynét,
kirl az allopathák lemondtak, kigyógyította. 1839-ben Cnrie, több orvosi
munkák szerzje, políklínikumot'állitott fel mellyben naponként 30—40
beteg láttatik el. Ugyan
látta el Ozann és Mással orvosok segítségével
azon 25 ágyas kórházat is, mellyet Leaf, egy gazdag keresked, alapított az
"j gy^gyiiiód iránti háladatosságból. Ezen kórház késbb egy nagy intézetté
alakult, „r/ie London Homoeopathic medical Institution^' czím alatt,
mellynek gyámolai nagy nev férfiak, mint Wellington hg., Bedford hg.,
Grosvenor lord, Ailsberg marquis 's több mások. Van egy más csaknem
hasonnev intézet is (The London Homoeopathic Institntion), mellyet
dr. Calmann alapított. Ugyan alapitott még egy más gyógyintézetet is.
(The Clapham mid Brixton Homoeopathic DispensaryJ. Ezen két utóbbi
intézetben hetenként 200—250 beteg láttatik el. Ezeken kívül még két
nagy gyógyintézet van Londonban. Egyik a' West London Homoeopathic
Dispensary, másik a' Westminster and Lamheth Homoeopathic Medical
Institntion and Dispensary. Amazt tíz tekintélyes férfiakból álló választmány kormányozza. (Ezek közt The Kight Honourable the Earl of
Shrewsbury, The Right Honourable the Earl of Dembígh, The Ríght
Honourable Lord Davre, The Honourable Augustus Moreton, Sír Sandford Graham Bárt 'sa't.). Az intézetet fcntai tó alulírok közt vannak a'
Sutherlandi hgn Welsbly marquisn Lady Suffield, Lady Graham,
Lady Inglis, Cardigan grófn, Lady Campbell 'stb. Az intézet orvosai
Harris Dunsford, GilioH, és C alma fin. Az utóbbi intézet pártfogója. The
Ríght Honourable General Lord Lyncdoch, elnöke The Rhigt Honourable Lord Kinnaird; orvosai Joseph Laurie, Edyvard Hamilton és William Mayne. Ezeken kívül még több más hasonszenvi Dispensary-k is
vannak Londonban. 1843-ban három fiatal orvos Drysdale Hssel és
Black egyesült egy folyóiratnak „British Journal of Homoeopathy^' kiadására
melly által a' homoeopathia egész Angliában elterjesztetett, 's
1844-ben a' már tíz év eltt dr. C^?/m által indítványozott, de akkor létre
nem jöhetett társulat British homoeopathic Society megalakult. Számos
tagjai több osztályokra oszolnak. Fellows, Members, Inceptive, tiszteleti
és levelez tagokra. Evenként választ elnököt, pénztárnokot és titoknokot. Havonként üléseket 's minden évben oírv najrv o'vülést tart. Van
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egy orvosok és nemorvosokból álló társaság is :
ezenkívül Londonban
English Homoeopathic Association mellynek czélja, az uj iskola tanainak
terjesztése. Ezen társaság 1846. júniusban tartotta els ülését Lord Grosvenor elnöksége alatt 's tagjainak száma már túlhaladja a' hatszázat. A'
társaság mostani elnöke Beaufort hg., alelnöke Anglesea marquis. Múlt
évben még nagyobb életet fejtett ki a' hasonszenvi gyógymód. Uj társulat
alakult, a' Eahtiemann medical Society, mellynek jelennen 42 valóságos
benlakó és 35 külföldi tiszteleti tagja van. Hahnemann születés napján
(april 10-kén) nyittatott meg egy uj kórház , The London Homoeopathic
Hospitál (golden Square). Ugyanaz nap inditványoztatott egy ünnepélyes ebéd alkalmával egy uj nagyszer kórház, Hahnemann Hospitál czim
alatt, mellyre azonnal hétezer fontot (70,000 pengt!) irtak alá a' jelenlevk. Többen, kik 100 300 font sterlinget irtak alá, kötelezték magokat,
nevezetes járulékokra évenként. A' List of subscribers 518 nevet foglal
magában Ezen uj kórhá-z alapelveiben 90 orvos egyezett meg. Pártfogói
Bunsen, porosz követ, Hamilton hg., Wilton gr.; elnöke Lord Grosvenor ; alelnökei Langston, Leslie, James Wilson, More Molyneux, William Leaf meghatalmazottjai Langston , Ladler Leaf, Charles Hunt
pénztárnoka William Leaf. Van ezenkivül az intézetnek 19 tisztviselje.
Ezen nagyszer intézettl , melly múlt évben oct. 16-kán nyittatott meg
(39 Bloomsbury Square), nagyon sokat lehet várni miután az elméleti és
gyakorlati oktatásokra nagy elméj 's talentomdús férfiak választattak,
oct. 4-ikén. Hat orvos és hat sebész választatott. Amazok nevei
James
Chapman, Chepmell, Curie, Dudgeon, Maian és Roth (hazánkfia) ; ezekéi
Engall, Hands, Henriques, Kelsall és Wilson.
Egyébiránt Londonban
jelennen a' Gazette homoeopathique szerint 56 hasonszenvi orvos 's hat
hasonszenvi gyógyszertár van. Evenként hasonszenvi congressus tartatik.
Múlt évben sept. 13-ikén tartatott az. Londonban négy hasonszenvi
folyóirat jelenik meg. A' legújabb tavaly kezddött illy czim alatt
The
homoeopathic Times. Review of British and Foreign medical Science and
Literature 's minden szombaton megjelenik. Az uj iskolára nézve nem
csekély fontosságú az Angliában hogy a' királyné háziorvosa Sir James
Clark nagy buzgalommal feküdt a' hasonszenvi gyógymód megtanulásának.
De nem csak Londonban, hanem egész Angliában, számos tiszteli vannak
az uj gyógymódnak. Minden valamirevaló városban vannak hasonszenvi
orvosok 's poliklinikus intézetek (Dispensarys). Manchesterben
múlt
évben april 10-kén nyittatott meg egy hasonszenvi kórház 60 ágyra,
mellyel poliklinikum is van összekötve. Ezen intézetre eddig 700 font st.
íratott alá. Dublinban 1845-ben egy nagy hasonszenvi egyesület
Irish
homoeopathic Society alakult mellyel egy Dispensary is van összekötve.
Edinburgh, Birmingham, Newcastle, Birkenhead, Leads, Chester, Brighton, Islington, Liverpool 's több más városokban terjedelmes hasonszenvi
gyógyintézetek vannak. Nagyon feltnt az ujabb idkben Angliában a'
híres Hender s ónnak az edinburghi egyetemnél, pathologia és klinikum
professorának áttérése a' homoeopathia elveihez. Munkája
^.Inquiry
int the Homoeopathic Practice of Medécine^' nem fogja eltéveszteni hatását az el nem fogúit lelkekre.
ki számos hasonszenvi
T>r. Liedbecknék
munkát fordított svéd nyelvre, tudósítása szerint Svécziában is naponként
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nagyobb elesmerésben részesül

a' homoeopathia, noha az upsalai egyetem
ágaskodik az ellen. Annál több 's buzgóbb pártolói vannak
annak Oroszországban, hol a' legraagasb állású személyek hódolnak annak.
A' hasonszenvi gyógymód törvényesen 's teljesen szabad 's vannak szabadalmazott hasonszenvi gyógyszertárak. Legnagyobb haladást tesz a'
homoeopathia a' fvárosokban hol azt leginkább a' magasb 's miveltebb
osztályok segitik és pártolják. A' régi iskola legszélsbb része nem akar
semmit tudni az uj iskoláról. Petersbugban van egy nagy kórház száz
ágygyal. A' belügyminister kívánsága a' volt, hogy mind a' száz ágy,
hasonszenvileg gyógyittassék de a' forvos véleményénél fogva hogy
összehasonlításokat lehessen tenni, csak fele gyógyittatik igy. A' kormány
hivatalos kísérleteket kivan tétetni, 's az orvosi osztályban, egy tulajdon
programm is készíttetett e' végre. A' kormány teljes figyelemmel van az
eredményekre 's az orvosi kormányosztály tanácsosai közt a' hasonszenvi
gyógymódnak is képviselje van. Ataljában a' kormány semmi akadályt
nem tesz a' hasonszenvi gyógymód elébe. Milly nagy kiterjedésben gyakoroltatik ez a' fvárosban lehet gondolni onnan, hogy a' petersburgi
hasonszenvi gyógyszertárból évenként valami 18,000 hasonszenvi gyógyrendelet kerui ki. A' cholera-betegek számára 1846-ban, ministeri parancs
által saját hasonszenvi kórház rendeztetett. Moskauban Gallitzin herczeg
alapított egy kis kórházat
mellyben hasonszenvileg gyógyíttatnak a'
betegek, 's van itt egy nagy hasonszenvi gyógyszertár is. Oroí^zország
hasonszenvi orvosai közt említést érdemelnek Wolf orvosi elnök Varsó-

még nagyon

,

,

,

,

:

ban, Eversman prof. és státustanácsos Kasanban, Lullof és Reusz professorok és státustanácsosok Moskauban, dr. Scheering az öszves lovasgárda
orvosa 'stb.
Konstantinápolyban a' követségi orvosok nagy része a'
hasonszenvi gyógymódot követi. Moldvában és Oláhországban számos
hasonszenvi orvosok vannak. Még a' Libanon hegyén is van egy orvosbarát
ki e' szerint gyógyít 's ki szereit Európából szokta kapni.
A' berlini ,,Missionsberichte'^-k szerint (No 3. 1847.) Schmidt és Kropf missionariusok,
kik Berlinben a' hasonszenvi gyógymódot magokévá tették , a' legjobb
sikerrel gyakorolták azt déli Afrikában, a' hadviv seregeknél.
A'míssionaríusok tudósítása szerint Xyugot és Keletindíában is haladásokat tesz
kik
a' hasonszenvi gyógymód, 's tisztelinek száma naponként növekedik,
lelkesedéssel beszélnek a' hasonszenvi gyógyszerek munkálatáról.
Észak-Amerikában a' hasonszenvi gyógymódot legelször dr. Wesselhöft egy német orvos gyakorolta 1830 körül. Majdnem azon idben foglalkoztak azzal Gram és Gray urak New-Yorkból. De legtöbbet tett, azuj
gyógymód elterjesztésére dr. C. Hering, ki ide Surínamból jött. Az fáradozásai által alakult egy hasonszenvi társulat 1833. Hasonló társulatot
alakított 1843-ban dr. Gray, New-Yorkban.
1843-ban adták ki Gray
és Hull doctor urak, az els hasonszenvi folyóiratot. 1833-ban ált fel
Allento wnban, az észak-amerikai hasonszenvi akadémia, mellyet a'
pennsylvaniai törvényhozó gylés 1836-ban febr. 25-kén megersített.
Késbb Philadelphiában is alakult egy hasonszenvi társulat. 1840-ben
jelent meg Hull folyóirata Homoeopathic Examiner , melly még most is
foly. Az utóbbi években legersebb álláspontot vívott ki magának a'
homoeopathia Bostonban. Philadelphiában orvosi collegium állíttatott fel.
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(Homoeopatliic medical College of Pennsylvania) ugyanazon jogokkal,
mellyekkel más orvosi tanintézetek birnak miután a' pennsylvaniai kormány arra 1848-ban szabadságot adott. Itt egy uj folyóirat is jelenik
meg The North American Homoeopatic Journal, Hering, Marcy, és Metcalf o. drok által szerkeztve. 1844-ben tartotta els évgyülését az amerikai
hasonszenvi intézet (Institution), mellybe csak elleges vizsgálat után
,

:

vétetnek fel a' tagok. A' gylés ezen czélra 2Q censort nevezett ki. Az
1844-ki new-yorki gylésben, dr. Neidhart közlése szerint az egyesit
statusokban valami négyszáz követje van Hahnemannak. New-Yorkban
magában 46 hasonszenvi orvos van, de a' kik ellenében 500 allopathikus
orvos áll. Átaljában különösen az északi és közép státusokban, majd minden valamirevaló városban vannak hasonszenvi orvosok ; a' déli státusokban hol kevesebb a' miveltség, ritkábbak. Egyébiránt a' két iskola
közti ellenséges indulat, az ó és uj világban ugyanaz. Az ember itt is ott
is elfogultság, elítéletek 's szenvedelmek rabja. Az agy kamrákban egyszer meglepedett setétséget épen olly nehéz kihajtani az uj mint az o
világban, bár ott a' szabadság légkörében nevekedjenek is a' boldog hon
,

—

Es a' mi különös, mmt
sem messze van.
közönség által,
orvosi
mint
az
nemorvos,
a'
1848-ban szállott vizre az els hajó Norfolkban, mellynek neve Sámuel
Hahnemann.
Egyébiránt sehol a' hasonszenvi gyógymód olly hamar
élnem terjedt, mint Brasiliában. 18o7-ben egy német orvos nevendék,
egy hasonszenvi thesist oltalmazott a' rio-janeiroi egyetemnél de csak

De az elesmerés napja
mindenütt^ ugy itt is elébb
fiai.

itt

—

:

—
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késbb 1840-ben

gyógymód szerint
Lisboa ugyanezen gyógymód követje

kezdett dr. Duque-Estrada

gyógyítani. 1842-ben jött vissza dr.
Francziaországból. Azonban még

,

az uj

mind kevés részvétben részesült az,
mindaddig mig dr. 3Iiire, i\ hasonszenvi gyógymódnak ezen fáradhatlan
terjesztje 1843-ban ide nem érkezett. Ö csakhamar több elkel orvosokat nyert meg ez uj gyógymódnak, 's elször is Souto de Amaral-t egy
nevezetes sebészt. 1844-ben Lisboa és prof. Martins segedelmével alapította dr. Mre a' hasonszenvi intézetet (Institut homoeopathique du
Brésll) 's az els hasonszenvi poliklinikumot, mellyben havonként ezer
betegnél több fordul meg. Jelennen csak magában a' Rio tartományban
gyógyintézet van, mellyben évenként 20,000 orvosi tanács osztatik
gyógymód elterjedése óta a' fvárosban egy negyedrészszel, a'
kÖzt
az ültetvényekben, felével kevesebb a' halandóság. Innen az
négerek
ez eránti bizalom nttön n, 's jelennen a' fvárosban, hol több mint húsz

25

illy

ki.

Az

uj

lakosságnak egy harmadrésze az uj gyógymódhelybehagyásával egy hasonszenvi tanintézet létezik a' fvárosban, mellyben három évi tanfolyam alatt, minden
elkészít 's orvosi tudományok taníttatnak. 1847-ben Hahnemann halálának évnapján, tudorrangoztattak nagy pompával és ünnepélyességgel
ezen intézet által, az els hasonszenvi orvosok. Ezen intézetnek fiókágai
vannak Bahiában és Pernambucoban.A z intézet professorai 1847 óta egy
havi folyóiratot adnak ki, következend czim alatt La Sciencia, revista
synthetica dos conhecimentos humános, redigida pelos professores da escola
homoeopatica de Rio de Janeiro. Nevezetes tünemény az értelmi miveltség történetében, hogy egy olly miveletlen status, ninnt Brasilia, volt els,

hasonszenvi orvos van,

nak hódol. 1846

a'

óta, az álladalom

:
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melly teljesen rendezett 's felszerelt akadémiát alapitott az uj gyógymód
számára.
Utoljára hagytam hazánkat, hogy annak
elsorolása után, mi más
nemzeteknél történt az uj gyógymód ügyében, könnyebben ki lehessen
mutatni azon helyt, hol nemzetünk e' tekintetben áll. Els ki hazánkban
a' hasonszenvi gyógymódot megismertette 's gyakorolta dr. Müller ezredorvos volt, kit Forgó György pestmegyei forvos követett 1820-ban.
Jelen ezikk irója, miután a' régi gyógymód ingékonysága 's alaptalanságáról
Németország minden nevezetesb klinikumainak lelkiismeretes
megvizsgálása után meggyzdött, 1826 óta gyakorolja azt. Ezen példákat, fájdalom kevesen követték a' magyar hazában, ugy hogy jelennen
1852-ben, legfeljebb tizenkét magyarajku orvos van
nem szólok a'
németajkuakról
az egész országban, kik a' hasonszenvi gyógymódot
követik Elfogultság vagy talán a' pesti orvosi kar ellenálhatlan tekintélye-e
ennek oka, elhatározni nehéz. Annyi igaz, hogy mint az eddig elmondot-

h

,

!

—

—

!

takból világos, alig van Európában ország, hol az uj gyógymód olly szegényül volna képviselve mint épen édes hazánkban. Ha azon elfásult
közönyösséget tekintjük, melly hazánkban átaljában a' tudományok iránt
uralkodik,
minek okait itt fejtegetni helyén kivül van
nem csuda,
ha orvosaink legnagyobb része sem nagyon vágyik megismerkedni a' kor
valódi becs haladásaival. Mi több, még a' magyar ministerium is ignorálta a' hasonszenvi gyógymódot, mind a' mellett is, hogy jelszava a'
hires forradalmi trias
szabadság, egyenlség és testvériség, volt, 's midn
1848-ban a' cholera országunkat ismét beütéssel fenyegette, a' helyett
hogy a' mindenütt 's nevezetesen Bécsben olly fényes sikerrel mködött
hasonszenvi gyógymódra függesztette volna figyelmét, 's követte volna
a' bécsi és petersburgi kormányt, nagy költségen küldöttséget inditott
Galaczba, a' cholera üdvözlésére, melly azonban fájdalom, azon kedvetlen
hirrel tért vissza, hogy a' cholera , most is olly kevéssé engedelmeskedik
az álladalmi orvostan parancsának
mint 1830-ban, 's kétharmada a'
betegeknek most is áldozatul esik. A' hasonszenvi gyógymód akár költségkimélési akár embermegtartási tekintetben
akár mint a' polgárisodás
elsrangú factorainak 's a' kor legnagyobb találmányainak egyike, méltán
igényelheté a' magyar kormánytól, hogy minden polgári jogokban testvérileg részeltessék annyivalinkább mivel az uj gyógymód igényei nem
elméleteken hanem, tényeken alapulnak, mellyek csak a' vakot vagy roszakaratut nem gyzik meg. Azonban a' magyar nép józan praktikus szellemét e' tekintetben nem lehet vádolni. A' hasonszenvi gyógymód az
ország minden részeiben ismertetik 's mindenütt majdnem közönséges a'
vágy, hasonszenvi orvosok birására 's ezek nem létében több helyt,
nemorvosok foglalkoznak azzal. Gyöngyösön néhány nagylelk emberbarátok adakozása által
kik közt özv. b. Orczy Józsefhé, Taródy 's
b. Baldacci asszonyságok és b. Podmaniczky Lajos kitn helyet foglalnak el, hasonszenvi kórház alapíttatott, melly 18o8-ban nyittatott ünnepélyesen meg. A' most terjedelmes intézet orvosa a' derek dr. Horner ln,
kinek egyedül lehet köszönni, annak életbe lépését. Nevezetes dolog
azonban hogy
1848-ban Pestre költözvén a' kórházigazgató választ-
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mánya,

a' tiz

év alatt annyi sok szép eredményt tanusitott

's

hazánkban
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legvirágzóbb hasonszenvi gyógyintézetet, az ó iskola tanítványainak adta
Valóban egyetlen példája
át, és pedig épen a' forradalmi korszakban
a' maga nemében a' hátráló következetlenségnek. E' szerint jelennen csak
egy hasonszenvi kórház van hazánkban, t. i. Kszegen, melly szinte magánosok adakozásiból állott fel 1833-ban, 's mellynek érdemteljes orvosa
dr. Blesz. Ezen kizárólag hasonszenvi kórházon kivül, még más, nevezetesen a' nagyváradi, egri, miskolczi és kaposvári kórházakban is szép sikert
vivott ki magának a' hasonszenvi gyógymód. 1842-ben hasonszenvi társulat is alakult hazánkban, melly a' következett esztendben aug. 10-kén
tartotta Pesten els nagy gylését, mellyben huszonhat ügybarát volt jelen.
Sajnálni lehet, hogy ezen társulat, pár év múlva, a' hazánkat annyira dúló
nevezetesen
nyelvviszályban találta sírját. Egyébiránt több megyék
Somogy, Bács Borsod, Bihar és Bereg, meleg pártolást tanúsítottak az
uj iskola iránt. Sok más bizonyságin kivül, mennyire óhajtja és méltatja
hogy már
a' nagy közönség az orvosi reformot, elég legyen felhozni azt
az 1844-diki országgylésen mindkét ház egyhangúlag az uj gyógyiskola
pártolására, 's hasonszenvi tanszék és klinikum felállitására szavazott,
mi még egy országban sem történt. Sajnálni lehet, hogy az els független
felels magyar ministerium, ezen az összes magyar nemzetre nézve felette
üdvös és dicséretes határozatot, 's mondhatni közkívánatot teljesen ignorálta, 's igy elszalasztván a' legszebb alkalmat annak valósítására, megazon szép koszorútól, melly
fosztotta a* magyar törvényhozó testületet
számára az emberiség évkönyveiben ki vala tzve. Ezen nagy elmulasztást
fájdalom a' késbbi ministerium sem hozta helyre, st az olly felette fontos
orvosi ügyet még inkább öszvezavarta. Az álladalmi közegészségi és
orvosi ügy rendezésére a' pesti orvosi kar által 1848-ban kiküldött választmány,
mellyben az akkor hegyen völgyön hangoztatott szabadság,
egyenlség 's testvériség ellenére, nem volt egy képviselje sem a' reformált gyógymüvészségnek, valamint a' ministerium által, nem, mint az ügy
's tudomány érdekében
épen ezen kedvez idszakban mindenki méltó
joggal várhatta volna
kitn érdemek és tulajdonok, hanem protectio
's más mellék tekintetek szerint kinevezett orvosi osztályban sem,
csupán felszólításra és igy felejtve és ignorálva az országgylési határozatot, némi feltételes kedvezményt fejezett ki javaslatában. El kell egyébiránt szintén esmérni, a' magyarhoni orvosok és gyógyszerárusok becsületére, hogy itt, azon aprólékos és alacsony üldözések, becstelenit vádak,
bnperek, fondorlatok, dühös megtámadások és rágalmak, mellyek kivált
ezeltt a* magas miveltségü Németországban napirenden voltak, még eddig,
csak gyéren fordultak el. Az orvosi kormányzó hivatal csak az által
!
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mellette
hogy az uj gyógymód ellen mindent
semmit meg nem engedett közzétenni 's hogy a' hasonszenvi orvosokat
minden hivatalból kizárta. Néhány csekély jelentség író mérges kifakadása 's piszkólodása nyom nélkül hangzott el honunkban. Orvosaink legnagyobb része egyébiránt most is még ignorálja
mi legkényelmesebb
módja a' czáfolásnak — egy része pedig megveti és gúnyolja a' nagy
reformot, 's azon balgatag hitben, hogy a' réginek mégis csak gyzni kell,
közönyös az igazság szavai iránt 's híven és csaknem bet ^szerint követi
az ó iskola elavult 's olly gyakran vészhozó tanításait. Es így messze
tanúsította ellenszenvét,

,

,

—
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elhagyva a' bécsiektl, st még a' miveletlen brasiliai néptl is
kiknek
megelzésére a' legjobb alkalmunk volt
e' tekintetben is méltán elmondhatjuk, hogy mindenben hátra vagyunk. De azért magának a' szent ügynek
gyzelme nincs elveszve hazánkban, csak elhalasztva. A' szenvedelmek
viharai lassanként elnémulnak 's a' józan elme világsugári eltt szét kell
oszlani az elfogultság sötét homályának. A' vesztegleni szeretket 's haladni
nem akarókat magával ragadja a' kor szelleme. Az elaggott fa lombjai,
egymásután szállongnak a' kérlelhetlen idk folyamába 's elkorhadt ágai
elporladozva rohannak alá. És nincs hatalom, melly azokba uj életet

—

önteni képes legyen.

De

az elavult ágtöredék

's

elsenyvedt haraszttöme-

geken keresztül, daczolva a' veszélylyel fenyeget szélvészek és fergetegek múlékony hatalmával, annál ertelj esb elevenséggel hajtanak fel az
ifju sarjadék egészséges ágai, hogy
egykor friss zöld lombjaik biztosb
enyhhelyet 's illatömleszt virágaik, életadó balzsamot nyújtsanak a' fáradt
vándorlónak. Hol az életmag ingatag és terméketlen földben rejlik, ott
tartósságra számolni balgatagság, ellenkez esetben nincs hatalom, melly
annak teljes kifejlését képes legyen feltartóztatni.
A. B. P.
Honi vármegye, fekszik Magyarország dunán- inneni kerületében
az ujabb felosztás szerint tartozik a' pozsonyi katonai és a' zólyomi,
melly nek azonban Nógrád megyei Balassa- Gvarmat városa székhelye
polgári kerülethez.
Megkülönböztetésül az' 1804-ig fenállott Kis-Hont
vármegyétl, Nagy-Hont vármegye neve alatt fordul gyakran el. Nagysága 46^7^00
mfld. (Lipszky szerint
északról
i^iAd). Határai
47y,o
Bars és Zólyom keletrl Nógrád, délrl Pest és Esztergom, nyugatról
Bars vármegyék.
Hontvármegye az ország hegyesebb megyéinek
egyil^e, jelesen keleti és északi részét hegyek boritják, déli és nyugati
része mindinkább ellapul 's azért e' része a' megyének termékenységre
nézve áldottabb amannál, ámbár ott is a' gyönyör völgyekben a' termékenység semmi kívánni valót nem hagy hátra. A' föld alkatrésze általában
^SY'^gf 's csak az Ipolyvölgy és déli részében található a' homok, de ez is
^gy^gga) keverve. A' megye hegyes köves részét kivéve, többi részében
niindenféle gabonanemek teremnék. Búza és rozs legtöbb és legszebb van
a nagyobb folyóvizek mentében. Zab és árpa különösen a' fels részekben
miveltetik. A' burgonya a' hegyes vidékek lakóinak f eledele lévén,
bven termesztetik. Tengeri a' megye alsóbb részében diszlik. Hires
azonban a' honti gyümölcs, mellyre a' lakosság sok gondot fordit 's
részint gyümölcskertekben, részint a' szlkben mivelik,
a' nagymarosi,
börzsönyi, szentantali cseresznye, alma, körtve nevezetes Nagy-Maroson
vannak gyönyör gesztenyés erdk. A' bortermesztés a' megye melegebb
részében zetik ámbár kiváló hires bora nincs is, mindamellett a' nagymarosi, össödi, özudi börzsönyi tkék egészséges asztali borokat adnak.
Nevezetes ága a' gazdászatnak még a' dohánytermesztés, mellyet évenként
16,000 mázsára tesznek, 's e' között sok elismert jelességü mint a' kospallagi, füzesgyarmati, pereszlényi 'stb. Fája e' megyének elég vau, 's
alig található helység, melly ebben szükséget látna. A' szarvasmarhatenyésztés a' megye különböz részeihez kéi)est különbözen zetik, a'
megye hegyes tájaiban a' szarvasmarha kicsiny, 's itt több tehenet mint
ökröt látni, ellenben a' megye délibb részébe.i .>ok és szép marhát tartanak.
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a' hegyek lakóinak lovai aprók és sokszor igen
nyomoruak. Több gond fordittatik a' juhtenyésztésre a' földesuraságok
jószágain a' juh inkább gyapjaért tartatik, 's azért nemesítésére gond is
fordittatik, mint az herczeg Koburg, berezeg Eszterházy, gróf Eszterházi
és herczeg PálfFy jószágaikban látható; a' szegényebb lakosoknál, különösen a' hegyes vidékeken, a' juh nem a' gyapjaért mint inkább tejeért

A' lótenyésztés csekély

,

;

,

ebbl készítvén a' lakosság túróját, mellyel magát táplálja, 's mit
másoknak is elad; az itteni juh a' közönséges magyar juh mellynek
nemesítése még igen hátravan.
Sertést eleget tenyészt és hizlal a' megye,

tartatik,

,

—

némelly helyeken a' makkoltatás szép hasznot hajt. A' méhészettel a'
kisebb gazdák, különösen pedig a' falusi lelkészek foglalatoskodnak. Vad
az erdségekben számosan találtatik; tavak, mocsárok a' megyében nem
levén a' vizi madarak csekély számmal vannak , házi szárnyas elég van.
Hala folyóiban , különösen a' Dunában és Ipolyban bven van , a' hegyi
patakokban sok a' pisztráng.
Hont vármegye hegyeire nézve három
hegysort különböztetnek meg. Az els a' nagy kiterjedés és érczekben
gazdag selmeez4 hegysor, Selmecz és Bélabánya körül, 's innét a' Garan,
Ipoly és Korpona folyók felé nyúlnak ki ágai, leghoszabb ága az, melly
a' megye nyugoti határán le egészen a' Dunáig húzódik. Legmagasabb
csúcsa a' Selmecz feletti Szitnahegy
mintegy 3500 — 4000 láb magas.
Falkatrésze a' hegyeknek porphyr. Másik megkülönböztethet hegysor
a' börzsönyi, melly a' Duna és Ipoly között nyúlik el, 's a' nógrádi Cserháttal van összeköttetésben
legmajíasabb csúcsa a' Maojosfa Szokola
's

,

—

,

,
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•

ennek egyik része a' Duna melletti ksziklás Zebegény. Harmadik
megkülönböztethet hegysor íC csábi'ági, a' Korpona, Kürtös és Ipoly
vizei között. Északról becsapnak még e' megyébe Zólyommegyébl a*
korponai hegyláncz ágazatai mellyek azonban itt külön hegycsoportnak
nem tekinthetk. Hontmegye hegyei a' bennök talált gazdag érczeknél
melly századok óta
fogva világhírek jelesen a' selmeczi hegysor az

mellett,

,

,

,

miveltetvén, kiapadhatlan forrása a' kincseknek. Aranyon kivül különösen
ezüstben dúsak, 's mondhatni, hogy e' tekintetben a' világ leggazdagabb
bányái közé számithatók a' selmeczi hegyekben müveit ezüsterek. Hivatalos adatok szerint 1842-ben adtak a' selmeczi bányák
1) a' kincstári
bányák 708 márka aranyat, és 15,126 márka ezüstöt; 2) a' magánosok
összesen kÖzel 8
bányái 856 márka aranyat és 18,493 márka ezüstöt
mázsa aranyat és 170 mázsa ezüstöt.
Az ezüsttel vegyítve ásatik még
sok ón is, vas, réz és csekély mennyiség, azonkívül kénk, timföld, vas- és
:

,

—

— Folyói kÖzül els

a' Duna, melly a' megyét
négy mértföldnyi folyásában
's a' dunai
itt össze van szorítva
tájak egyik legregényesebb képét mutatja. Második folyója az /po?y, melly
Nógrád megyébl Balassa-Gyarmaton felül lép be a' megyébe lassú
folyása elbb nyugotra, azután délfelé tart, 's miután a' megye majdnem
minden vizeit fólvevé, Szobolnál a' Dunába ömlik. Hasznot annyiból hajt a'
lakosságnak, a* mennyiben malmaikat hajtja, *s Ízletes halakat nyújt.
Harmadik folyó a' Korpona, melly Zólyommegyében Korpona városa
határán ered, Hontba lépvén át, négy mértföldnyi folyása után Ipolyságnál
az Ipolyba siet. Negyedik a' *Se/mec:5, a* selmeczi hegyekben fakad, 's

horgany-vitriol

is

elfordul.

Garan torkolatánál éri
képezi határát. Medre a' hegyek által
Párkánynál

a'

,

's

,

,
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útjában több gépeket hajt

Csábrág

,

Szikincze

's

Gyerk

mellett az Ipolyba szakad. Ötödik

a'

Korponával egyesül, végre a'
megye nyugati határátképezi, 's a' Garanba siet. Ásványos

jeles pisztrángjairól nevezetes, a'
a'

—

vizekben a' megye szintén nem szegény hires a' szalatnyai savanyuviz,
ezenkívül van Egeghen Magyarádon Gyügyön Méren 'stb. savanyu
forrás.
Népessége Fényes szerint 103,326 (ebbl esik egy
mfldre
Bahahánya és Bélahánya.
2,250). Van 3 sz. kir. bányavárosa Selmecz
Ez utóbbi elszegényedvén de Selmeczhez közel is lévén Selmeczczel
együtt egy tanács alatt áll, 's az országgylésen is Selmecz követe által
képviseltetett. Továbbá 9 mezvárosa 's 174 helysége. Nyelvre nézve
van 50,800 tót, 44,059 magyar, 8,138 német, 15 görög 's 314 zsidó. A'
tótok a' megye felsbb és hegyesebb, a' magyarok déli és lapályos részét
lakják, németek a' városban vannak, a' zsidóknak eltiltatván bányavárosokban 's ezeknek közelében lakni; azért vannak olly csekély számmal.
Vallásukra nézve
van 70,713 római katholikus 60 plébániában kik
mindnyájan az esztergomi érseki megyéhez tartoznak, 25,554 evangélikus
28 ekklésiában, ezek a' bányai superintendentiához, 6,730 református 12
anyaszentegyházban, kik a' Dunántúli superintendentiához tartoznak,
15 görög nem egyesült 's 314 zsidó. A! római katholikusoknak van két
szerzetesrendjök u. m. kegyes rendek Selmeczen és cisterciták Szánthón.
A' lakosok foojlalatossága a' már emiitett mezei o^azdasáo;on kivül,
fleg a' bányászat
melly a' megye fels részét lakók
keresetmódja.
Csábrágon és Berzsenyen vannak üveghuták. Mesteremberek elegend
számmal vannak különösen a' városokban. Nevezetes iparága, különösen
a' selmeczi lakosoknál a' pipakészités
's a' selmeczi pipák az országon
kivül is nagybecsüek és igen kerestetnek.
A' szellemi miveltség elmozdítására f helyen áll a' világhír selmeczi bányászakademia , melly
idegen orsszágokból 's tengeren túli világrészekbl is csditi össze hallgatóit, a' selmeczi evangélikus lyceum, 's róm. kath. középtanoda ugyanott. Nyomda van Selmeczen.
Jobbágytelke van 4,876, portája 72
Bakabányának 2 Bélabányának 1%, Selmecznek 11.
Az 1785-diki
országos Összeírás szerint 1,775 nemes találtatott, jelenlegi száma 5,400
lélekre tehet.
Több birtokosai a' megyének az esztergami érsek ki
a' drégelypalánki urodalmat birja
berezeg Kohurg-Koháry a' csábrági
és szitnai urodalomban; berezeg Eszterházy a' vámos mikolai és a' lévai
uradalmakban az esztergami fö káptalan a' némethiben a' Sz, István
Hont vármegye
papnöveldéje és íC pesti egy etem a,' hozóki urodalomban.
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elbbeni felosztása szerint négy járásra osztatott
3) ipolyi és 4) selmeczire.

—

:

1)

a'

báthi, 2) bozóki,

1.

Honduras és a' középamerikai államok. Ez egyike azon szövetséges
államoknak, melly ek az úgynevezett középamerikai köztársaságot alkotják, 's a' mellyek mint Mexico alkatrészei, Spanyolország amerikai gyarmatai közé tartoztak. Az anyaország itt birtokát alkirályságokra osztotta 's alkirályok által, kik helyettesei 's önkény tes, minden szabadabb
's igy jobbéletet kizáró 's akadályozó rendeleteinek vak eszközei valának.
Négy illy alkirályságra oszlott a' spanyol birtok 's ezek voltak Mexico,
Luna vagy Perui, Uj-Granada és La-Plata. Ezen alkirályságok alatt
állottak a' generál-kapitányságok. így különösen a' chilii kapitányság a'
,

,

:

:

Honduras.
perui, a' caracasi az uj-granadai,
vagyis uj-spanyol alkirályság alá
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Guatimala kapitányság

és

tartozott.

—

Ezen utóbbi,

a'
a'

mexicoi
Guati-

mala

féle kapitányság, ismét több tartományokra oszlott, 's ezek voltak
Guatimala, Chiapa, San-Sal vadr, Nicaragua, Costa Rica, és Honduras^
Guatimalának ezen egykori alkattartományai képezik a' jelenlegi Közép
vagyis Central Amerikát és szövetséges államokat. Ezen társaság és szövetséges állam alakulása a' spanyol gyarmatok szabadságharczából 's ennek sikerdus kifejldésébl keletkezett története azon harcz eseményeihez lévén szorosan kapcsolva. E' harcz és felszabadulásra, melly Középamerika függetlenségét eredményezé, az anyaország mostoha bánás
módja, a' spanyol kormánynak minden, még az anyagi kifejldés és elöl
rendszerén kivül közvetlenül a' spanyolhoni szabad 's alkotmányos mozgalmak tettek leghatásosb kezdeményezést. Azok az 1810-i alkotmányban
központosultak, mi a' gyarmatokat arra birta, hogy a' cortestl az anyaország jogaihoz teljesen hasonlókat követeljenek. Ezek megtagadtatván,
már 1811-ben minden spanyol-amerikai gyarmatok függetleneknek nyilvániták magukat, és tÖbb köztársaságokká alakultak. A' napóleon elleni
hadjárat igen kedveze e' jogosság érvényesítésének, az nem engedvén a'
gyarmatokbani spanyol hader szaporítását. Csak 1814-b. kezdhete komolyabb lépésekhez, a' gyarmatok isméti leigázásához mi azonban nem
sikerülhete. Es erre nagy befolyással voltak azon segélyküldések
mellyekben Anglia részeltette
anyagi érdekei elmozdítása végett
2J
spanyol szabadsági felkelket. A' háború f színhelyei Mexicoban, Peruban, Uj-Granada 's La-Platában voltak. Mindnyájan szabadak lettek,
midn a' háború 1824-b. bevégeztetett. 'S ekkor több különbféle köztársaságok 's önálló államok fejldtek ki, nevezetesen
Mexico, Yucatan,
Uj-Granada, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolívia, Chili, Uruguay,
Paraguay, és Középamerika. Guatimala ugyanis Mexico függetlenné lett
államtól elvált, és még 1821-b. függetlennek nyilatkoztatta ki magát,
hogy igy elválva Mexicotól a' középamerikai köztársaságot 's államszö,

,

,

—

—

:

vetséget alakítsa.

Csak Chiapa maradt Mexico

mányok, mellyek

a'

mellett.

A' többi tarto-

mexicoi alkirályság alatt létezett guatimalai fkapitányságot alkották, egy szövetségestestté 's 5 szövetséges állammá alakították magokat
Guatimala
mellyek
San- Salvador
Nicaragua,
Honduras és Costa Rica. Ezek azonban különbféle viszályokba keveredvén egymásközt
hosszas és káros háborúkat folytattak egymás ellen,
egész 1842. októberig. Ekkor közülök négy uj szövetségi szerzdésre
lépett. Costa Rica külÖn állammá alakította magát. Es igy Középamerika
az egykori mexicoi alkirályság 's guatimalai kapitányság négy tartományaiból alakult, mellyek Honduras Guatimala, San-Salvador, és Nicaragua.
1848 után azonban a' szövetség ismét ujabb változásoknak
tétetett ki, mellyek folytán Nicaragua is független állammá nyilvánította
magát. E' szerint a' középamerikai szövetséget jelenleg csak: Guatimala
:

,

,

,

,

:

—

,

t

San-Salvador és Honduras képezik.
A' középamerikai köztársaság egyrészt a' carabiai tenger 's nagy
Ocean, másrészt Mexico és a' panamai földszoros között fekszik. Területe 9606 -= m. Lakosságának száma 2,000,000. Ezek közül 5
600,000
fehér, 700,000 független , részint kereszténnyé lett indusok , kik között
:

—

Honduras.
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legnevezetesb törzsök a' moskos és poyais. A' népség többi része négerek, azeltt sklávok, vagy ezek utódjai, mulattok, mestizzek 'stb. Kivévén a' mindig független ind törzsököket, az egész népesség katholikus
egyházhoz tartozik. Ez egy érsek és két püspök alatt áll.
A' kivitel
cochenille 's indigó
leg^nevezetesb tárgyai
azután cacao, dohány, balzam pamut 's némi arany 's ezüst is. Nevezetes forgalmi üzlete van a'
Honduras- öbÖlnéli angol telepitvénnyel és Jamaikával.
Az államjövedelmek legnagyobb részét a' vámok képezik mellyek 350,000 piastert
hoznak be. A' bevételek összege
6
700,000 piaster, mig ellenben a'
kiadások 900,000-t tesznek, 650,000-t igényelvén maga a' katonaság,
mellynek állandó rendes része: 1800 embert 's honrsége 20,730-t számlál. Az állam többi kiadásaira csak 250,000 p. marad.
Az állam-adósság 10 y2 millió piaster. Középamerikának nevezetesb helyei 's tárgyai
következökGuatimala szövetséges állam fvárosa
Uj-Guatimala az u.
n. 0-Guatimala 1775-b. földrengés által elpusztitatván. Vakas folyam
partjain fekszik, annak Óceánba való ömlésétl 3^/^ mértföldnyire. Hajdan a' generál kapitány székhelye, most a' szövetséges kormány központi 's az érseknek lakhelye. Van 1 székesegyháza, 4 plébániája
12
kolostora, egyeteme, pénzverdéje , pamutszöv
cserépedény 's szivargyára, dus cochenill üzlete, 's nevezetes kereskedelme. Lakossága:
50,000-t tesz. Ettl 4 mértföldnyire beljebb a' száraz felé fekszik: O-guaíí/wa/a, Guatemala l'antigua , az ország régi fvárosa 1775-ig. 18,000
lakosa van és székesegyháza, melly Amerika legnagyobb egyházainak
egyike. Ezen kivül van még egy 0-guatimala, Guatemala la Véja, melly
még 1541-be elpusztitatott egy vulkán kitörés által. Most csak 2,500 lakost számlál.
Délre Uj-guatimalatól 6 mértföldre a' csendes tenger
partjain fekszik Independencia kiköt
melly ujontan nyittatott meg a'
kül kereskedésnek. Ezeken kivül itt még megemlítend helyek
Quiche,
most csekély hely de elbb hasonnev királyságnak fvárosa.
To\éhhi Mazaltenango 2,600 lakossal, Escui/itla 3,000 lak. Ehiquimula
37,000 lakossal, kik nevezetes marhatenyésztést
földmivelést, ipar 's
kereskedelmi üzletet visznek. Coban: 12,000 lakossal, kik indiánok. Totonicapau 'stb. Megemlítend Guatimalaban még AbhotsvUle. Ez
helye
azon angol telepnek, melly 1839-ben Honduras-öbölnél alapittatott. Ez
1130
mértföldnyi terjedelm, mellyet egy londoni társulat vett meg
a' középamerikai köztársaságtól, hogy a' földmivelésre 's kereskedési üzletre használja. Egy részét, 82
mföldet, 1841-b Sz. Tamási kikötvel
együtt Qgy belga gyarmatosító társulatnak adta el.
Középamerika
második állama San- Salvador. Nevezetesb helyei Salvador jelenleg a'
szövetségi kormány székhelye a' nagy Óceántól 6 's Uj-guatimalatól 27
mértf. fekszik. Körül van véve indigó 's dohány ültetvényekkel. Van egy
egyháza , 4 kápolnája, 3 kolostora, 1 collegiumja. Indigót és dohányt
igen nagyban termeszt. Lakosainak száma : 40,000. Ezek legtöbbnyire
keresztyénekké lett indusok. — Sonsonate hasonnev folyamnak oceánbai ömlésénél. Van 1 temploma , 4 kolostora. Érdekes kereskedést 's
iparüzletet visz. Közelében van a' csendes tengeren Acajutla kiköt.
Van : 6,500 lakosa. San Miguel Lempa hajózható folyam mellett, melly
szinte az Óceánba omlik. Van 2 kolostora, temploma. Földmivelésbl él:
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San Vincenle
nek 6,000 lakosai.
Matapas vas bányáiról nevezetes.
egy vulcán lábainál 2 templommal, 1 Ferencz rendbeli kolostorral, érczvizes forrással, 's nevezetes dohány ültetvényekkel. Lakosai száma
4000.
Nicaragua a' középamerikai köztársaságnak harmadik szövetNicaragua hasonnev tó mellett. Ujséges államja. Erdekesb helyei
4000.
St. León
guatimalatól 80 mértföldnyire. Lakosainak száma
nagy Ocean és Managua tó között, Nicaraguatói nyugotnak 25 mértföldnyire. Itt van a' püspöknek székhelye. Van egy székes és más 4 egyháza,
3 kolostora, 1 egyeteme megjegyezvén hogy az amerikai 's fkép dél 's
középamerikai egyetemek nem olly tökéletes és tudományokat kimerit
fiskolák mint az európaiak. Van papnöveldéje is. Nevezetes kereskedést,
pamutszövést üz és számos dohány gyárakkal bir. 38,000-remegy lakossainak száma, kiknek nagy része indián. — if/awa^i/a Nicaragua tó éjszak nyugoti partjai. Van egyháza 4 kolostora. Kereskedést, halászatot
:

—

:

:

—

,

znek 14,000-nyi lakosai. —

és tengerészetet

Realejo az Oczeánhasonnevü

öblénél 5,000 lakossal megerositett kikötvel mellyet a' legjobbak közé sorolnak. Nevezetes kereskedést 's hajózást visz. Nicoyasi' nagy Óceán
egyik fél szigetén czukor és pamut ültetvényekkel, 's 20,000 lakossal,
San Carlos San Juannek Nicaragua
kik nagy kereskedést folytatnak.
Középamerikának negyedik szövetsétóbóli kifolyásánál ersitvény.
,

,

—

ges köztársasága

:

Honduras,

Itt

—

megemlitendk

:

Comayagna máskép

Valladolid la Nueva az államnak székvárosa 20,000 lakossal egy igen
szép térségen. Uj-guatimalatól 45 mértföldnyire fekszik. Itt van a' püspöknek székhelye. Van székesegyháza , 3 kolostora, papnöveldéje 's colTequeigalpa 8000 lakossal 2 kolostorral 's egyházzal.
legiuma.
Corp W5 falu melly mellett létezik a' legdúsabb aranybánya mindazok
Truxillo igen jó kiközt mellyek a' szövetséges államban találhatók.
kötvel és 3000 lakossal.
Omoa az államnak nevezetes kereskedelmi
piacza, igen jó kikötvel és 1000 lakossal. Copan hasonnev völgyben,
Honduras keleti részeinek legnagyobb
igen nevezetes régiségekkel.
területét képezik a' Tagusgalpai 's Tologaltai kerületek a' Mosquito partokkal számos kis szigetek társulatában. A' lakosok jobbára független indusok 's fkép a' már emiitett moscos, poyais, taucas és sam-
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bos törzsök elszökött négerek és indusok utódjai. Azonban politikai tekintetben Mosquito part, vagy Mosquitia, Mosquito ország nincsen
kapcsolatban sem Hondurassal, sem Középamerika köztársaságával.
Nem volt ezeltt sem a' Guatemala kipitányságnak alávetve , hanem sidktl fogva egy benszülött király alatt áll kit Spanyolország mindig
elismert. Területe 3180
m., melly Musquito királyságnak is neveztetik. A' dugáruság végett az angolok már régi idkben baráti viszonyt
kötöttek a' Mosquito királlyal. Fhelyük Blueíields , vagyis Blewfields
hasonnev folyamnál. Itt székel egy angol
consul , ki a' Mosquito királynál ünnepélyesen be van mutatva. A' kormány székhelye 's lakása
Wasla faluban van Segovia partjain. Ámbár a' jelen király, mint atyja
Róbert Fridrik ki 1842. halt meg, keresztyén 's György nevet visel, az
angol gyarmat kebelében neveltetett fel és 1844-ben ugyanott koronáztatott is meg , most Bluefieldsben székel, minthogy még kiskorú , és azért
az ottani angol kormányzó vagyis balizei parancsnok gyámsága alatt van.
,

Q

f

352

Honé.

Hoene-Wronski.

Eldjei számos magánosoknak nevezetes területeket engedtek át leteleEz történt 1846-ban is, midn íebr. 12-ki rendelet folytán egy
berlini gyarmatositó társulat Cap Gracias a Diósnál mintegy 20
mid.
területet nyert hogy ott egy német letelepedést létesítsen. 1846. august
havában Stettinbl egy hajó 54 kivándorlót szállított oda.
Mosquito
országnak egy részére Uj-granada képez igényeket, mellyek folytán egy
szigetén Old-Providence nevn egy fegyencz-gyarmatot állitott. Itt
1835-ben 342 lakos volt.
Santa Catalina Mosquito partoknak igen nevezetes szigete.
Costa-Rica, melly azeltt szinte szövetséges állam
volt 766
mfdet tesz 250,000 lakossal. Nevezetesb helyei
San Jose
fváros Cartago folyamnál, Panamától 54 mértföldnyire. Itt székel egy
püspök. Van székesegyháza, pénzverdéje 's nagy dohánygyára 20,000
pedésül.

,

—

—

—

:

lakossal. Cartago 26,000 lakossal, 1 plébániával, 1 búcsújáró sz. egyház-

—

zal, 1 ferenczrendü kolostorral. Vannak nevezetes meleg érczforrásai.
Heredia vagyis Villavieja 6,600 lakossal. Salamanca kerület egészen indiánok által lakatik.
A' középamerikai szövetséges államok 1848 utáni államereje következ
adatokon alapszik. Az összes népesség ez években: 2,167,000 lelket
tesz, mibl Guatimalara: 935,000; San Salvadorra 363,000 ;Hondurasra:
308,000 Nicaraguára
és Costa-Rica külön vált államra
863,000
198,000 lélek jutott. Az összes állam kiadás tesz 6,000,000 tallért, és az
állam-adósság: 5,000,000. Az állandó sereg 20,000 fre megy. Az öszszes forgalom 11,000.000 tallér, mibl a' kivitel
5,000,000-t és a' bevitel
6,000,000-t foglal el. A' kül forgalomba szállított bel iparczikkek
arany, ezüst, indigó, cochenille, mahagónfa, sassaparilla.
Sz.L
Hoiie (Vilmos) kedvelt angol népiró, szül. 1780. Bathban. Legelször
„PoUtical house^ that Jack huiW czimü satyricus népkölteménye által
tnt fel, melly 50 kiadásnál többetért, 's mellynek illustrálása által
Cruikshank (1. ezt) is alapját veté meg késbbi hirének. Utóbbi költeménye, egy az angol liturgia formájában készült politikai satyra még inkább növelé hirét azonban szentségtöréssel is vádolák. Az ebbl támadt
perben gyzelmesen védte saját ügyét, de egyúttal mégis lelépett a' nyilvános satyricus pályájáról 's könyvkereskedést nyitott. Ezutáni müvei
j^Every day book'- ,,The year book és Tablebook,'^ mellyekben népszer
hangon Anglia régiségeit magyarázta; szerkesztette a' „Patriot'^ czimü
lapot, 's meghalt 1842. Tottenhamban.
a.
Hoeue-Wroiiski franczia mathematikus 's az ujabb mystikus franczia
philosophia legisraeretes és szellemdusabb híveinek egyike, szül. 1775
körül Posenben. Atyja, Hoene, egy német épitész, már korán ismerteté
meg a' mathematikával. 16 éves korában a' Kosciusko alatti lengyel seregben tüzértiszt volt 's annak 1794-ki portyázásaiban részt vett. Varsónak a' poroszok általi megrohanási alkalmával kitüntette magát
nem
sokára fvezérével együtt az ellenség kezébe került. Visszanyervén szabadságát, 1798. Németországba ment, hol leginkább bölcselemmel, mathematikával és természettannal foglalkozott. 1800. rövid utazást tön
Francziaországba, hogy Kosciuszko és Dombrowski tábornokokkal ujabb
viszonyokat köthessen; megszakasztott tanulmányait azután Németországban ismét több évig újult ervel folytatá. Leginkább Francziaország;
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bau reménylvén tudományos buvárlatainak sikerét 's fáradahiiainak jutalmát elérhetni, 1810. Parisba utazott. Több mathematikai értekezét?, mel-

nagy tetszésben

lyet a' franczia Institutnek nyújtott által,

részesült

,

's

több müvei, mellyek által a' mathematikának mélyebb jelentségét akará
nevet szerzének neki. Hlyének voltak
biztosítani
„Introduciion a la
pfiilosophie dcs mathematiquesJ'' „Resolvtiofi générale des eqnaiionse,
(Par. 1811.) Midn azonban „Refntation de la theorie des fonctions analytiques de Lagrange'^ (Par. 1812.) ezimü müvében az Institut két tagaz Institut pártolására többé
ját, Lagranget és Legeudret támadá meg
nem lehetett számítania, 's annálfogva szövetségbe lépett egy Arson
nev gazdag kereskedvel, kinek olly mértékben nyeré meg bizalmát,
hogy ez teljes vagyonközösségbe lépett vele. Ez idben két müve jelent
meg, mik által nem kevesebbet akart elérni mint az egész mathematika
reformját e' munkák valának ,,Philosophie de la technie^^ (2 köt. Par.
1815 16). Hiában iparkodék Czartorisky berezeg H. t Lengyelországba visszatéríteni, Ígérvén neki örökös nyugdijt 's müveinek nyomtatási költségeit. H. Parisban maradt
de csakhamar meghasonlott pártolójával. Bizonyos nyegleségtl már régebben sem volt ment ez azonban
nyíltan kitnt 1816. azon pörben mellyet Arson ellen kezdett, 's mellyben az utóbbitól tudományos fölfedezéseiért nyilvánosan rettent összeg
pénzt követelt. Illy nagyáru tan szükségkép magára vonta egész Paris
figyelmét, 's a' két vitázó egy ideig az egész hírlapi sajtót foglalkodtatá,
mindaddig, mig megegyezvén egymás közt, világosan kitnt, hogy
czéljok nem vala egyéb, mint feltnni akarás. Arson halála után H. kizárólag a' bÖlcsészetnek szentelé magát, azonban szemléldései, miket
yjntroduotion au sphinx^^ ez. mvében közre bocsáta, 's uj vallás-bölcselmi rendszere, mellyet „Messianisfii'' müvében felállít, kevés pártolásra találtak. Ezek sok határozatlanság, rejtelmesség és alaptalanság
között csak egyes mély gondolatot tartalmaznak mindamellett hogy a'
görög 's az ujabb német bölcsészet mélyebb tanulmányozása kitnik bellök. Ujabb idkben H. mint egy uj ekének készítje 's az állandó vasutak ellene lett ismeretes. O a' szekerekhez alkalmazandó mozgó vasutakat ajánl 's e' czélból nyujtá a' kamarához „Petiiion sur la barbaria.
des chemins de fer^' ez. kérvényét.
Honigberger (Márton) erdélyi hazánkfia, híres keleti utazó, szül.
1795. Brassóban. Már gyermekálmai közé tartozott a' kelet beutazása, 's
e' czélból szentelé magát késbb az orvosi tudománynak, mint minek leginkább gondola hasznát vehetni utazásában. Tanulmányai által megrongált egészségét helyreállítandó, 1815. ellegesen Konstantinápolybament,
hol azonban csak rövid ideig mulatván
bejára Syriát 's Egyiptomot 's
ez utóbbiban Kairóban
Mohammed Ali udvari gyógyszertárában nyert
alkalmazást. Midn 1817. a' pestis iszonyú dulásokat tön Egyiptomban,
kénytelennek látta magát ez országot elhagyni, hol két fontos tanulmányt
tett megtanulta az arab nyelvet 's megszerzé a' gyógyszertan ismeretét.
Visszatért Syriába, sorba meglátogatá a' nevezetesb pontokat ezen régiségekben olly gazdag vidéken, 's mint hukim (orvos) mindenütt szíves
fogadtatást 's tudományos czéljait elmozdító eszközöket talált. 8 évet
töltött Syriában, mialatt e' tartományt minden irányban bejára. Azonban
,
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Damasa' távol kelet vidékeit beutazni, élénken élt benne,
kusból egy kis karavánnal indult meg, keresztülvonult a' pusztán, BagSirasz
dadba ért hol csak rövid ideig mulatott , innen Bazora Buser
és Ispahánba tért. India volt czélja tevékenységének; még pedig nem
melly hosszú id óta az európaiak által minden
azon része Indiának
irányban megvizsgálva 's általok európaizálva lön hanem Indiának nyugoti, független része, melly akkor csak egy kitartó 's fáradhatlan utazó
meg nem törhet buzgalmának állott uyitva. Ama csaknem egészen ismeretlen vidékek, mellyek Persiát Indiának azon részétl választják 'a
csak egyes kevés karaván utak által metszetnek át, szép nyereményekkel
örvendeztetek, 's ha viszonyai megengedek vala, eredeti terve szerint
Heraton keresztül a' Kabul királyságba ment volna, 's Kasmírt és Pendsabot látogatta volna meg. Az idviszonyok meggátolák merész tervei
kivitelét j miután a' Persia és Oroszország közti háború épen akkor tört
ki, 's a' persa kormány, melly békés idkben is igen gondos el vigyázatot
szokott tanusitani, bels tartományaiból ekkor minden idegent kiutasított. II. tehát Kirmansah felé vévé útját, visszatért Bagdadba, lement
Basorába, innen a' tengeren Maskatéba innen pedig szinte hajón Benderbe (Keratsi) a' Sind leglátogatottabb kikötjébe költözött. Az Indus
Multán és Laboréba ért. A'
partjait követve, Heiderabad, Khairpur
nagyhír, míihsir SiássL Rund sít Si?igh orvosául nevezé ki, 's nem sokára mind
azon kegyeiben részesité mellyekkel a' tudományos ismeretekkel vagy
katonai tehetséggel kitn európaiakat tetézé. H. foglalkozása különnevolt; figyelme kiterjedt mindenre, a' mi a' természettudományok köügyelete alatt állottak.
a' gyógyszertár és lporgyár az
rébe tartozik
maharadsa
jóindulata
a'
's
szolgálatában
fejedelem
a'
helyzete,
Kedvez
állott franczia tábornokok (AUard és Ventura) barátsága hosszabb idig
tartották vissza Laboréban semmint eredetileg tervezé. Európai hazája
iránti vágya fölébredvén, elbocsáttatását kére, mit azonban csak ismételt
kérésekre 's csak midn honvágya valódi betegséggé fajult, nyert meg.
Állomásán azonban egy fiatal izlamitát hagyott, kit az európai gyógytan
elveibe teljesen beavatott. Szándéka volt most, az Indus hosszában leevezni, 's a' tengeren Egyiptomot elérni; azonban Mul tanba érve, olly
hireket kapott, mellyek kényszeriték megváltoztatni útját. Háború dúlt
akkor az emiitett vidékeken. Eszakfelé fordult tehát, hogy bejárván
Közép-Ázsiát, azon kereskedelmi utakat feltalálja., mellyek Oroszország
határaihoz vezetnek, legelbb meglátogatá Afghanistánt, 's itt Kabulban
Dsabar khánnak házánál
Dóst Moharamed khán (1. ezt) testvérének
talált vendégszeret fogadtatást. Kabul szomszéd hegyeiben megvizsgálá
topographicus rajzokat készített, ásatásokat rendelt 'stb.
a' növényzetet
Banjamon és Balkhon keresztül Bokharába utazott hol csaknem 4 hónapig idzött, egy karavánra várva, bejára Kizilkum és a' Kirgizek sivatagjait, 's végre Orenburgba ért, hol ismét európai biztosságban találta
mao-át. Egy ideig Pétervárott tartózkodván. Parisba költözött, hol Ál/arS tábornok kezeibl átvevé a' reá bizott kincseket, majd Londonba
tért, hogy gazdag ismereteit itt is bvebben elterjeszthesse. 15 évi távollét után 1851. augustusban Parison és Bécsen keresztül erdélyi hazájába,
Brassóba ért. Bécsben várta be nagyérdekü utazási müvének elkészültét,

régi vágya,
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„Friichte aus deni Morgenlande oder Reiseerlehuisse ,
raellynek czime
nehst naturhistorischen Erfahrungen, einigen erprobteu Arzneimüteln und
einer neuen Heilart nack dem Medialsysteme.'' Egy pendsabi iiyugdij,
továbbá buzgalma és tevékenysége folytán H. annyit takarított meg,
:

elélhet, 's munkája jövedelmét erdélyi
szász tanintézeteknek, 's egyéb jótékony czélokra áldozá. Csak néhány
hétig szándékozott hazájában maradni, azután Londonba 's Parisba akart
a.
költözni, hogy müvét angol és franczia nyelveken is kiadhassa.
melly az ujabb korban azon renIlöiiígerii falu Porosz-Siléziában
dithetlen ellenzés által vonta magára a' közfigyelmet , mellyet a' porosz

hogy vagyonából tisztességesen

—

,

,

's a'^ szándékba vett (reform, és evang.) egyházi unió
irányában tanúsított. Atalában Siléziában tartott az ellenzés leghosszabb
ideig. 'S midn 1830. a' siléziai papok többsége már az agenda és unió
mellett nyilatkozott, akkor dr. Scheihel^ boroszlói flelkész és tanár vezetése mellett több férfiú kelt fel, kik nyilatkozatot adának, miszerint
lutheránusok akarnak maradni 's illyen egyházat továbbra is alkotni. A'

agenda behozatala

mozgalom
nekültek,

hivatalaiktól felfüggesztettek, 's részint külíoldre meazonban az mindinkább tovább terjedett; az ó-lutheránusok

fejei

gyléseket tártának az urvacsorát nem akarták az uj szertartás szerint
gyermekeiket nem az uj agenda szerint kereszteltetni 's általában az uniált egyház papjait nem ismerték el saját lelkészeiknek. Ezen
ellenzk közt els helyen állott a' siléziai Hönigern nev, 16 faluból álló
parochia, melly nek papja, dr. Scheibel sógora volt. Ide csdültek mind,
egyházi szertartásaikat ünneplendk, a' régi rendszer hivei. 1834. a'
kormány kénytelennek látta a' beavatkozást. A' consistorium biztosai
megjelentek a' hely szinén. A' lelkész kinyilatkoztatá, hogy azokat fel,

elfogadni

,

,

sbbségénekel nem ismerhetvén, az általok rendelt hivataltól!
gesztésnek sem hódolhat a' kivánt egyházi könyveket pecsétet
,

,

felfügés kul-

csokat pedig egy a' parochia tagjai közül kiválasztott 40 férfiúból álló
küldöttség vévé gondviselése alá, 's midn a' biztosok lakatos által akarák a' templomot felnyittatni, sürü tömeg erszakkal állotta el utjokat.
A' biztosok óhajtott eredmény nélkül tértek vissza, 's a' faluban egy egyházi helyettest hagyának hátra, kit azonban a' népesség elismerni vonakodott. Az ottani egyházi pártfogó
Eugén würtembergi berezeg fáradozása is sikeretlen maradt. Majd a' helység lelkésze is befogatván, az
izgalom még nagyobb fokra emelkedett. Ugy hivék, hogy minden engedély, mit az uj agenda és unió irányában tesznek, megannyi elpártolás
Krisztustól 's az örök üdvesség elvesztésével van egybekötve. Most kihogy a'
rályi rendelet folytán egy bizottmány küldetett a' hely szinére
népet jószerével .engedékenységre birja, egyúttal azonban egy 400 gyalog 's 100 lovasból álló katonai csapat is útnak indíttatott. Mind hiában
a' felizgatott sokaság nem tágított elítéleteitl. Sem a' temploin kulcsai
nem adattak át , sem azt ki nem nyitották, hanem az ajtókat sürün elállották, 's egy kiragasztott kir. rendelet leszakittatott. Ekkor az ezalatt
megérkezett katonaság az illet parochialis falvakba vonult. Másnap
(1834. dec. 24.) miután, a' bizottmány által a' békés kiegyenlítés ismét
megkísértetett, a' katonaság kezdé szétoszlatni a' templomajtó eltt ösz,

,

,

;

szesereglett néptömeget,

minden vérontás

nélkül.

A' templom kulcsait
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az ajtó eltt a' földön találták, 's azt kinyitották. A' nem sokára bekövetkezett karácsonyi innepen az uj lelkész a' bizottmány által be lön iktatva, 's az isteni tisztelet az uj agenda szerint tartatott meg. Lassankint
elhagyá a' tömeg balitéleteit 's mindig többen látogaták a' templomot,
ugy, hogy a' katonaság Hnigernt már dec. 29-én elhagyhatá. A'lakosok nem sokára bocsánatkéréssel folyamodtak a' királyhoz, mit meg is
izgatók és vezérek vétettek további vizsgálat alá.
nyertek. Csak a'
lUynemü separatisticus irányok azóta több helyen merültek fel, 's a régi
hit melletti állhatatosságot semmiféle büntetések meg nem akadályozhatták, bizonyítványául annak, hogy a' cultus és dogma körüli rendeleteknek nem az állam hanem az egyházi hatóságoktól kell kibocsáttatniok,
uralkodó vallási nézetekkel egyezknek kell len's az egyházakban

f

,

niök.

—

k.

Honörség (Honvéd

Landwehrsystem) Poroszországban AusfriáA' mai porosz honvéd, visszaállítása a' régi
az újkor katonai kívánalmainak lehet tekintetbe vételével.
népvédnek
Eredménye ez Poroszország 1806 1813. évi keser tapasztalásainak.
ban,

Oroszországban

,

,

'stb.

,

Az

—

gróf Dohna
bebizonyulván
indítványozva és Scharnhorst által rendezve
mintegy varázsütésre lépett életbe a' honrség. A' jüterbogki és dennewitzi csaták,
a' hagelsbergi ütközet, Torgau és Wittenberg bevétele bizonyságait adák
az uj intézet életrevalóságának. „A' honrség mentette meg Poroszországot !" igy itélének a' szakférfiak egyhangúlag. A' háború megszntével kérdés támadt, vájjon azon uj elvált rendszer tovább isfennáljon-e,
vájjon a' pillanat szüksége által teremtett provisorium, definitivum gyanánt szolgáljon-e a' következ béke éveire is ? A' honrséget létrehozók
eredeti czélja vala, ezen szervezetet tenni a' jöv hadszerkezet alapjává.
A' sorkatonaság csak fegyveriskolául lett volna megtartandó, 's a' fiatal
katonák kiképzésÖket a' honvédtörzsökben (Cadres) nyerendették raellyek a' hadsereg rámájául voltak kijelölve. A' háború után közvetlenül
melly a' honrség elleni gyakori méltatlan
jelentkezett katonai reactio
bánásmódban tört ki, nemengedé ez eszme valósítását. A' honrség teljes
mellztetése azonban, miként ezt a' katonai párt követeié, a' király szimiszerint
lárd akaratán tört meg, 's kénytelenek valának azzal beérni
a' két forma, a' sor és honrség, mint külön rendszerek vétettek fel az állandó szervezetbe. Az uj szervezet alapvonalai az 1815. nov. 21-i honrnévszerendeletben foglaltatnak, mellyhez késbb még más törvények
rint az 1819. dec. 22-ki törvény járultak.
Sor (Linie) és honvéd (Landvvehr) Poroszországban olly szoros öszha
szefüggésben állanak, hogy az utóbbi szervezete meg nem érthet
az állandó hadsereget illet általános rendszabályokat nem vesszük temclly
kintetbe. A' Poroszországban divatozó általános katonáskodás
alól csak a'
nemesség tagjai kivétetvék kötelességül teszi minden fiatal polgárnak, hogy midn 21-ik évébe lép
Qgy ujonczozási kir. bizottmány eltt megjelenjen. Azon 118,000 iQu közül azonban, kik évenkint
a' töbkatonáskodási évöket elérik, csak 30 40,000 lép be valódilag
biek visszaküldetnek. Azok, kik az állandó sereg vagy sorba soroztatnak,
ott a', fegyvernemek különbsége szerint 2
3 évig maradnak. Egyévi
addigi katonai rendszer

Sándor

elégtelensége
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szolgálat elég olly iíjak számára , kik a' mivelt osztályokhoz tartoznak,
és iskolai bizonyitványnyal bírnak. Ezek magok ruházzák magokat, ön-

ként választhatják a' fegyvernemet, mellyben szolgálni akarnak 's olly
helyrségekbe küldetnek mellyekben alkalmat találnak életpályájokra
való tovább készülésre. A' sor állandó sereg, 's mindig bizonyos erig
zászlói körül van összeseregelve. Szolgálattétele folytonos. A' sorból elbocsátott emberek resermstáknak neveztetnek, 's mindaddig tartoznak a'
sorsereghez , mig beállásuk idejétl számítva 5 év eltelik. A' reservisták concentratiók esetében akár manverekhez, akár mobilisatiohoz, beszoktak hivatni az állandó seregbe. Ez évek multával a' szolgálatkötelesek a' honrségbe állanak, melly elsés második felhívásira oszlik (Landwehr ersten undzweiten Aufgebots). Az els felhivási honörségnek áWíináó
törzsei vannak bizonyos helyrségeken. Emberei gyakorlott katonák szilárd szervezettel szolgálatuk határozatlan katonai szolgálat. Az els felhíváshoz tartoznak valamennyi reservisták és egy éves önkénytesek, 26
4 hétig tartó
éves koruktól 32-ig. Köteleztetnek, majd minden két évben 2
gyakorlatokra megjelenni 's felváltva az ezredben vagy az egész hadseazonkívül a' mozgóvá tétel esetéreggel résztvenni a' manoeuvrekben
ben, melly nem feltételez mindenkor háború kitörést, azonnal össze kell
vonulniok. Minden 4 hétben u. n. kontroll gylések tartatnak , hol lgyakorlatok tartatnak 's a' hadi czikkelyek felolvastatnak. Az els felhívási
honrség csak akkor köteleztetik a' hazán kivüli szolgálatra, ha a' sor nem
gyzi. 1848. óta nem kötötték magokat többé a' határozathoz
st a'
honrséget épen ugy használták Badenben, Szászországban 's a' Pfalzban,
mint magát a' sort.
A' másod felhicási honrségnek nincsenek állandó
törzsei szervezetök csak a' papiroson van , 's csak igen ritka esetekben
lép életbe. Embereik részint gyakorlott részint gyakorlatlan katonákból
állanak, szolgálatuk id 's helyhez mért katonai szolgálat, miután az
évenként csak néhány vasárnapon hivatik össze kontroílgyülésekre. Törvény szerint csak egész hadseregek mozgóvátételekor és saját tartománybeli szolgálattételre kell felhivatnia. A' másod felhívási honrek 33 éves
koruktól 40-ig köteleztetnek, 's részint ollyanokból állanak, kik az eladott szolgálati fokokat meghaladták, részint ollyanokból, kik soha a' sorban nem szolgáltak. A' másod felhívási honvédben ugyanis azok szolgálnak kik fontos okoknál fogva p. o. egyetlen fiuk vagy egyetlen gondviseli egy családnak
kik
a' katonáskodástól mentek
's mindazok
sorshúzás alkalmával szabad sorsot húztak. Mindazok, kik sem a' sorhoz,
sem a' honvédhez nem tartoznak, 60 éves korukig a* Landsturmhoz számláltatnak. P]z jelenleg puszta név
minden szervezeti elkészület nélkül.
1813. megragadá azt a' kormány, mint végs szükségbeli eszközt, 's akkor a' Landsturm nem csak a' foglyok kíséretére
hanem szállitványok
fedezésére, várak rzésére 's az ellenség kezében lev helyek ostromlására lett volna használandó. 'S Magdeburg ostrománál valóban igénybe
is vették a' Landsturmot
de rósz sikerrel. Lehetetlen levén e' népsoka,
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ságnak valódi szervezetet adni, az irántai jó vélemény csakhamar eloszlott. Hogy haszonvehet legyen
egészen újra kellene szerveztetnie.
A' honrség tisztei részint állandók, részint nem állandóak. Az állandó
helyek mind sorkatonasági tisztek által vannak betöltve, 's nem többé
,
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mint azeltt, csupán a' honrzászlóaljak parancsnokságai hanem a' századok egyes vezet állomásai is. Az altisztek , kik mind a' nem állandó
állomásokhoz tartoznak részint a sorból kilépett tisztekbl, vagy többnyire korábbi egy éves honrökböl kerülnek ki. Honrtisztek leginkább
csak hivatalnokok, gazdag földbirtokosok 's olly emberek lesznek
kik
egy vagy más utón a' fennálló kormányrendszerhez csatolvák. A' tisztek
becsülettörvényszékeirl szóló 1843. jul. 20-i törv. a' honrségre is kiterjed 1848 óta. Ennek 2. §-a nyolcz esetet számlál el, mellyekben a' tiszt,
szolgálatától elmozdittatik. Ezen esetek között van többi között az is, ha
a' tiszt nem ill társaságba jár, vagy olly véleményeket 's nézeteket tanúsít, mellyek egy tiszt állásával meg nem egyezk. A' nemállandó honrségi tisztek katonai képzettsége a' sorszolgálat egy felületes ismeretére
szorítkozik. Mint egy éves honrök a' gyakorlati sorszolgálatot nem tanulják meg rendesen, miután elméleti tanulmányaik folytán attól nagy
részt fel vannak mentve, vagy szándékosan kiméltetnek; de elméleti tanulmányaikban nem viszik többre, mint legfeljebb, hogy a' fegyver alkotásáról 's a' taktika elemeirl megtudnak néhány kérdésre felelni. A'
honrség gyakorlatain kivül részt vesznek a' sor gyakorlataiban is. A' honrség törzsöket képez tiszteknél azon baj áll el, hogy olly kevéssé vannak elfoglalva miszerint az év legnagyobb részében úgyszólván semmi
,

,

,

,

dolguk.

Mind az els, mind a' másod felhívási honrség 32 ezreddel bir, egyenként 3 zászlóaljjal 's 4 ezreddel, 2 zászlóajljal, azonkívül 4 rhonvcdezreddel (Gardelandwehrregiment) 3 zászlóaljai. Minden zászlóalj 4 század gyalogság, egy svadrony lovasság 's egy század tüzérségbl áll. Minden felhívás 118,320 emberbl áll, azonban e' szám tetemesen nevelhet.
Poroszországnak e' szerint a' sor és honrség egyesítése által 400,000
embernyi serege áll készen. Háború kitörésekor könnyen volna eszközölhet hogy a' honrlovasság emberei a' sor és honrségi ezredekbe osztassanak. A' honrtüzérek második tartalékát képezik a' hadsereg tüzérségének. Azon honvéd, melly az rséghez (Garde) tartozik, a' többi rségi
ezredek mintájára az egész országból veszi ujonczait 's állandó helyei
Berlin
Potsdam és Charlottenburg királyi székvárosokban vannak.
1851-ben a' kamarában indítványba hozatott az rhonvéd megszüntetése,
azonban a' második kamara elvété azt, miután Stochhausen hadügyminiszter kijelenté, hogy ezen rhonvéd a' hadsereg legkevesebb költségbe
melly
kerül tárgya továbbá hogy az rök a' sereg tartalékát képezik
azok megszüntetése által tetemes veszteséget szenvedne 'stb. (1851. mart.
11.) Az 1851. évi hadi költségek budgetje összesen 28 millió tallérra van
élelmezése
számítva; ebbl a' sereg tulajdonképi fentartása, ruházása
's fizetése 20,184,297 tallért kíván, mellybul a' honrségre 1,700,000 tallér tehát az egésznek mintegy V'^s része esik. Ezen hadiköltségek a' rendes békeerre vagyis 123,184 emberre és 22,250 lóra 's a' rendes honrgyakorlatokra 86,000 ember erejéig vannak számítva.
Szakértk általános véleménye szerint mindenben mi katonai képzettséget illet
a' honrség elsbbséggel bír a' sor felett. Benne egyesül a'
hadképes férfiak idéb része, mind teljesen begyakorlott, kiszolgált emberek, kik a' katonai élet minden tárgyait ismerik. A' tisztikar mögötte
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de a' különbség itt sem olly nagy
mint a' sorhinni szeretik. Legújabban Poroszországban azon terv merült
fel, miként lehetne a' legközelebbi háború alkalmával a' tisztikar eggyéol vadasát lehetségessé tenni. A' honörlovasság, melly az utolsó háborúk
óta lassankint uhlánezredekké lön átváltoztatva, jelességre nézve a' gyalogsággal versenyez. Sokszor feltnt már , hogy az szi gyakorlatoknál
ezen polgári foglalkozásaiktól elhívott lovasok épen olly ügyesen végezek evolutióikat mint a' sor lovasok, még pedig nyers lovakon, miket
sor tisztikarának,

áll a'

,

beli tisztek

,

,

elbb önmagoknak

kellett betanitaniok. A' legközelebb lefolyt forradalmi
években az ellenség irányában épen olly haszonvehetnek bizonyult be a*
honr, mint a' szabadságháborukban. Háború kitörése esetére a' létez
rendszabályoknál fogva az egész honrsereg 4 hét lefolyása után talpon
lehet. (Ez az uralkodó vélemény. Vannak ellenkez nézetek is. Vaunak,
kik állítják, hogy ezen porosz intézet csak a' papiroson 's nem a' valóságban is felel meg czéljának. got Rüstow azt állítja hogy Poroszország
valódi háború esetére nem 400,000
hanem legfölebb 150,000 emberrel
,

,

volna képes a' harcztéreken megjelenni.)
Blücher tábornagy egyszer ezen szavakat

csségére válik Poroszországnak

,

hogy

itt

Legnagyobb
monda
nem lehet meghatározni,
:

,,

dihol

polgár 's hol kezddik a' katona." A' Landvvehr népszer
intézeténél fogva lehetséges leginkább, hogy a' porosz állam olly hadert
tarthat fenn, raelly egy nagyhatalmasság rangjának felel meg, az ország
nincs általa túlterhelve, st ellenkezleg a' nép rokonszenvére talál.
Elbbi idkben a' reactio félt hogy a' honrség az államot modernizálni
fogja , késbb a' forradalom reményié , hogy annak erejével a' régi rendszert le fogja dÖnthetni. Mind két párt csalatkozott. Némelly rendetlenséget kivéve, melly 1848
49. itt ott a' siléziai 's különösen a' berlini

végzdik

a'

,

—

honreknél történt, a' honrség általában megtartá a' nevezettévekben azon
passiv és parancsnak hódoló helyzetet, melly a' hadseregtl megkívántatik. Olly felszólítások, minket az 1848-ki novemberi napokon az elhírhedt adómegtagadás alkalmával a' honrséghez intéztek a' demokrata
pártok, tökéletesen hatástalanok maradtak. Épen ugy csalatkozott Vincke
képvisel midn az ollmützi conferentia után (1850) reményié, hogy a'
honrség háborúra kényszerítendi Poroszországot. Annyi azonban tényleges igazság, hogy a' honrség parancsolólag hat a' porosz politikára.
Hol miként Poroszországban a' véder súlypontja a' népben rejlik ott
a' kormány nem távolodhatik el az utóbbifól annyira, hogy elkeseredett,

,

,

ség támadjon. Nagyban és egészben a' porosz politika mindig a' népvélemény hatásának lesz kénytelen engedni. A' mit Montesquieu a' szabad
államoktól megkívánt
„í/ faut que Varmée fait peuple et qu'elle ait le
mérne esprit que le peuple ^^^ az Poroszországban a' honrség által valósult. Kik ezt el nem ismerik, 's kik a' közelebbi évek tapasztalásai nyomán a' honrséget a' népszer intézmények sorából ki akarnák törülni,
azok hibásan fogják fel a' honrrendszert 's még inkább a' porosz nép
hangulatát. Ez utóbbitól a' kormány nem vált el annyira, mint általában
:

's azért mellette harczolt a' honr. Ezen véder még annyiban is
korlátozza az önkényes kormányt , hogy igazságtalan háborúkat lehetetlenné tesz. Még a' háborúi költséges álarczot fölvenni is bajos
miután

hitték,

,

.
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aaiaz ijesztésre számított mozgóvátételek az üzleteiktl elvont ezereknél
csak rósz vért csinálnak.
Áttérve arra, mit Austria bir hasonló intézmények tekintetében
itt
egy szintén Landwehr nev honrség állittatott fel 1808. oUy czélból,
hogy Napóleon fenyeget hadai ellen a' véder növeltessék, az akkori
katonai összeirt tartományokban (a' magyar királyság és Erdély kivéte,

Összefüggésben az állandó hadsereggel. Ezóta állandó intézet
itt napjainkig, rendeltetése levén
a' sereg kiindulása után a'
belszolgálatot végezni 's a' monarchiát belülrl védeni. Az emiitett tartományok minden gyalogezred kerületében
mellyek számra 35-en valának
két Landwehrzászlóalj alakittatott
's a' kerületbeli ezrednek
ersítéséül jelöltetett ki. Az els zászlóalj a' szolgálatra képesebb embereket foglalja magában, 's más veszélyeztetett tartományok védelmére az
ellenség ellen is alkalmazható; a' másik, melly kevésbé képes legényekbl áll rendesen saját tartomány abell szolgálatokra használtatik. Tényleges szolgálattétel Idejében minden legény ruházattal
fegyverzettel 's
minden hadi szükséglettel láttatik el, 's a' kincstártól nyer élelmezést.
Béke idejében polgári foglalkozása körül van hazájában, azonban idszakonként összehivatik a' legénység 's fegyverben gyakorolja magát. 1845-ig
minden összeírt ember 14 szols^álati évre a' seregben 's 6 évre a' Landwehrben volt kötelezve, a' nevezett évben Ferdinánd császár 8 évre
szállitá le a' seregbeni szolgálati idt
a' landwehrbeni 6 évet azonban
meghagyá továbbra is. Az els Landwehrzászlóaljak béke idején 4 századdal bírnak 's a' 35 ezredet, mikhez tartoznak, 31,000 emberrel ersitik a' második Landw. zászlóaljak, egyenkint 6 századdal 's ezek 180
emberrel, a' sereget 37,000 emberrel szaporítják. 1848. a' második zászlóaljak szerveztettek
's azóta csaknem szakadatlanul szolgálatban voltak. Ezen osztrák Landwehr minden lényeges pontban eltér a' porosztól
's helyesebben tartaléknak (Keserve)
neveztethetnék. Nem képez külön
alakulatot, hanem az állandó hadsereghez csatlakozik, mellyhez igen gyönge
számarányban áll Mig Poroszországban a' két felhívási honrség számra
nézve ersebb, mint az állandó sereg, addig ez itt a' sereg 750,000 harczosát
csak 68,000 emberrel szaporítja. Némileg az ausztriai honrséghez tartozott
a' franczia háborúkban utolszor szerepelt magyar nemesi fölkel sereg is^
(Insurrectio) melly 50,000 emberig terjedt
de mellyet csak az országgylés szavazhatott meg 's béke idején sem szervezve nem volt, sem
nem gyakoroltatott. A' határrök, mint tudva van, nem a' Landwehr egy
nemét képezik hanem rendes táborba szálló katonák. Ha azonban a'
szükség ugy kívánja, ezen kerületek is állítanak némi Landwehrt, tarlalékzászlóaljakat és svadronyokat, mellyek az országban hátra maradnak 's 18,600 emberbl állanak.
Tyrol, melly már fekvése és hegyeinél fogva katonai tekintetben nagy fontossággal bir ez utóbbit még I-s
Miksa császártól nyeré 's csekély módosításokkal a' múlt század utolsó
tizedéig fentartá. Ekkor átalános volt a' védkötelezettség, 's egy honrség
volt szervezve, melly 4 szakaszra osztva, 5000, 10,000, 15,000 és 20,000
emberbl állott, 's a' fenyegetett vagy megtámadt helyeknek a' vész
nagysága szerint, sietett védelmére. Ezen honrség kijött a' gyakorlatból,
mig 1802 04-ben ismét életbe lépett. Ekkor rendeltetett, hogy mind a'

lével)

's

maradt ez

,

—

—

,

,

,

,

;

,

,

,
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,
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4 rend tagjai 18 éves koruktól 50-ig szolgálatkötelesek 's összesen 8
évig, minden szakaszban 2 évig, kénytelenek szolgálni. 1813 óta Tyrol
egy 4 zászlóaljból álló vadászezredet is állit, 's a' régi honrrendszer
tovább is fennáll, ugy hogy a' rendek 10,000 embernek 4 szakaszbani
készen tartására kötelesek.
honörségi rendszer ellentéte az u. n. szabadsági rendszer (Beurlaumelly a' legtöbb német államban divatozik. A' berendelt
bungssystem)
szabadsággal elujonczok begyakoroltatnak 's ha teljesen kiképezvék
bocsáttatnak 's kötelességökül tétetik, hogy bizonyos idszakokban a*
helyrségi pontokon megjelenjenek; a' gyakorlatokat ismétlendk, 's az
evolutiókban részt veendk. Békés idkben a' rendszer olly annyira kiterjedt, hogy csak a' törzsök 's az rszolgálatra szükséges legénység, alig
technikaiYg az egész létszámnak, tartatott meg fegyverben. Habár a'
lag-katonai hatáskör szkebb értelmében a' szabadsági rendszer némi
nemzeti és álla)ngazdászati szempontból
elnyeit tagadni nem lehet is
Beitráge zur
mégis a' honvédrségé az elsség (L. General v. Peucker
Beleuchtung einiger Grundlagen für die künftige AVehrverfassung
Deutschlands.) — A' szabadsági rendszerrel karonfogva jár a' tartalékrendszer (Reservesystem) mi által háború idején a' hader tetemesen neveltethetik, a' nélkül, hogy béke idején nagyobb költségek támadnának.
A' nagyobb katonai államok között Oroszország fogadá el a' rendszert
teljesen. Egy orosz gyalogezred a' mostani szervezésben 6 zászlóaljból
A*
áll, mellyekbl az els 4 mköd, az utolsó kett tartalékzászlóalj.

A

,

,

,

:

:

mköd

zászlóaljak mindenkor teljes számban állanak a' kormány rendelkezésére, a' tartalékzászlóaljak bizonyos állomási helyekkel birnak az
ország belsejében. Mióta e' rendszabály fennáll, azóta minden tartomány
a' legközelebb tartalékzászlóaljakhoz küldi ujonczait, hol ezek begyakoroltatnak, 's csak azután kerülnek a' tényleges zászlóaljakhoz. Epén ugy

minden lovasezred 8 tényleges és egy tartalék svadronyból miknek
viszonyai hasonlók a' zászlóaljakéihoz. Háború esetében a' tanítási zászlóaljak képezik rámáját egy átalános hadi tartaléknak, mellyben minden
szabadsággal biró katona kénytelen szolgálni. Az orosz hadsereg ezen

áll

,

tartalék által 182 zászlóalj,

—

128 svadrony, 472 ágyúval

's

200,000 em-

berrel szaporodik.
Francziaországban Lamarque Morand (L'armée
selon la charte) Marbot, Caraman, Paixhans 's más katonai irók élénk

mellyet Gouvion St. Cyr hadügyminisbeakart hozni, 's veterán zászlóaljak és megyei
légiók alakítása által már meg is tévé a' kezdetet; azonban a' júliusi forradalom által szükségelt hadi készületek arra kényszeriték utódjait, hogy
minden figyelmöket az állandó hadseregre fordítsák.
Az 1848-ra következett években egymást érték az indítványok, tervek, ajánlatok a'
népszer honrségek alakítására, mellyek nagyobb része a' községrendszert 's népnevelést választja alapul. Gyakorlati haszna azonban még eddig egynek sem volt. -— k.
Honosítás ; (1. Közhasznú Esm. Tára VI. K. 141 lap Hazafiusitás czim
alatt) így neveztetik azon tény mi által valaki valamelly államnak tagjává lesz, 's az ezen tagokat illet jogoknak élvezetébe lép. Ezen honlakosi, állam alattvalói jogokat, miket valaki az országban bennszületéa
pártolói

a'

tartalék rendszernek

ter Francziaországban

,

is

—

,

;
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felvétetés, hazcafiusitás által nyer, jól meg kell különbözszorosabb értelemben vett polgári jogoktól. Kégi magyar törvé-

vagy honlakossá
tetni

a'

nyeinkben az e' körüli fogalmak gyakran összezavartattak, mert noha
egészen külön dolog ho?iosi\íik vagy hazafiníik (indigenának) lenni és nemesnek (régi értelemben valódi teljes jogú magyar polgárnak) lenni, a'
Orszárégi törvényekben sokszor áll az els kifejezés a' másik helyett.
gos tekintetben lényeges különbség volta' Aí/sí//?fl/í; 's egyebek közt. Amazok törvényeinkben ,,indigenák, membra regni, cives regni, veri hungarv'
neveket viseltek, 's ellentétben voltak az ország egyéb lakosaival, az acco/ó/fkal, millyeneknek tekintettek a zsidók és czigányok, és az idegenek
vagy külföldiekkel, kik csupán ideiglenesen, ügyeik miatt tartózkodnak a' hazában. 'S a' törvény a' hazafiakat nagy kedvezésekben részeltette az idegenek felett, mert idegen ember nemességet nem nyerhetett,
:

:

—

—

közhivatalt nem viselhetett, nagyobb egyházi javakat 's egyáltalában
birtokot nem bírhatott, állandóul kereskedést 's mesterséget nem
zhetett, mindezek csak a' hazafiaknak lévén fentartvá. Különösen a' nemesi birtokot illetleg olly* szigorú volt a' törvénynek (1715 23) az idegeneket minden illy birtokból kizáró rendelete, hogy az idegen által szerzett birtokot minden hazafi magához válthatta, és ugyan a' zálogot a' zálogszerzdésben kitett áron örökbe vett javat pedig birói becs által
meghatárzott áron. Az 1622 11 épen azt is rendelte, hogy külföldi ember soha magyarok adós leveleit magához ne válthassa, 's ellenkez esetEgyébben az illy adósságot sem az eladó, sem a' vev ne követelhesse.
iránt e' törvények nagy részint nem tartattak meg, 's késbben ellenkez
törvényekkel is szeliditettek, igy p. o. bányászati és hadi tisztségeket

fekv

:

,

:

—

viselni, alkalmas hazafiak

nem

létében

,

idegeneknek

is

megengedtetett

országos vásárokra az idegiének szívesen láttattak, 's a' kereskedési viszonyokban egyenlség vagy kötött szerzdések tartattak meg st mond's honosításában igen is
hatni, hogy hazánk az idegenek felfogadása
volt.
A' hazafiak kétfélék, vagy t. i. itt született magyarok, kik
magyar apától származtak (a törvényekben nativales, patriae filii, nativi
Imngari) 's ide számítják törvényeink a' Tót- Horvát- és Dalmát országiakat is; vagy pedig felfogadottak, honosítottak (recepti) szoros értelemben vett indigenák, kik idegen eredetek ugyan de törvény kiszabta
utón hazafiakká tétetvén, honosíttatván, a' benszülöttek jogaival felruházEzen jogot a' királyi felség kitn külföldieknek privilégium
tattak.
által adhatta meg, némelly törvényes feltételek mellett, t. i. hogy a' ho;

—

—

bkez

:

,

—

országgylés alatt csak a' rendek tudtával 's hozzájárultával, országgylésén kivül pedig felsége magyar tanácsosaínak megkérdezésével
történjék, 's hogy a' kik honosítási oklevelet nyertek, az országgyléshez
beczikkelyezésért, törvénybe igtatásért folyamodjanak hogy továbbá a'
felvettek a' törvényben megkívánt esküt az országgylésen vagy az udvari m. cancellária eltt letegyék, miszerint t. i. az ország törvényeinek
mindenben engedelmeskedni, annak jogait és szabadságait oltalmazni
fogják, 's ezen eskü a' kír. cancellária mellett rzött királyi könyvbe feljegyeztessék végre, hogy a' cancellariától oklevél váltassék, mellybe a*
szokásos eskü be legyen ígtatva,'8 a' törvényes díj, ha csak különös kedvezésbl el nem engedtetett, az ország pénztárába és pedig mindenkor arany

nosítás,

;

;
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pénzben befizettessék. Ezen törvényes dij lefizetése eltt, melly világiakra
nézve 1741 óta két ezer arany, egyháziakra pedig, ha nagyobb javadaa törvénybe igtatás tiltva
lommal birnak, 1000, különben 200 arany
van, st az 1827-diki törvény azokat, kik a' fizetéssel két éven tul hátra
Ezen ünnepélyes felvémaradnak, a' törvénybl kitörültetni is rendeli.
telen kivül, melly fleg ujabb idkben igen bkezen 's nagy terjedelem-

—

—

ben, és többnyire dijelengedéssel gyakoroltatott és a' küls hazafisággal
együtt nemesi jogokat is adott, bár a' szivbe hazafiúi érzelmeket nem
sokkal bvebb forrása volt a honfiak szaporításának
mindig oltott,
azon hallgatólagos felvétel, miszerint azon idegenek, kik nálunk állandóul
megtelepedtek, 's a' cs.k. városok polgárai vagy más adózók sorába léptek,
,

—

honositottaknak tekintettek, 's gyermekeik már ,, született magyarok"
lettek. Az itt lakásnak ideje, a honosításra megkívántató évszám meghatározva nem volt. Ezen hallgatólagos és ama' fenébb említett ünnepélyes
felfogadás, vagy honosítás közt lényeges különbség, hogy azok, kik a' hazafi czimet királyi levél és törvény által nyerték, nem csak honlakosok,

st ha frendi czímmel bírtak, ugyanezen czíis lettek
meiket itt is megtartották, és így magyar berezegek, grófok, bárók 's a'
frendi tábla tagjai, tehát egyenes törvényhozók lettek. Ez méltán visszaélésnek tekintetett, 's nem kelle-e felötleni azon fonákságnak, hogy mig
p. 0. született magyar ember, érdemekkel halmozott hivatalnok, iró, gyáros, keresked 'sat. egy hosszú munkás élet becsületes fáradalmai által
sem juthatott azon kitüntetéshez, hogy ha születése nemessé nem tévé,
ezen befolyásos helyzetet elérhesse,
a' kült'öldí, kit valamelly hatásos
táblabíró a' megyegylésen índigenául ajánlott, 's kit a' megye utasításba
szúrt és a' követtársak kedvez szeszélye elfogadott, azonnal a' teljes polgári, az az
nemesi jogok élvezetébe lépett, 's Magyarország törvényhozója lett.
Erezték ezen fonákság súlyát az utóbbi országgylések, 's a'
törvényhozást több ízben, már 1840-ben, késbben pedig 1843— 4-ben
tüzetesen foglalatoskodtatta egy czélszer, méltányos honosítási törvénynek szerkesztése.
Valódi jogphílosophi lélekkel fejtegette a' fontos
tárgyat Szalay László kitn publicistánk a' Pesti Hírlap 1846- ki folyamában, (lásd Publicistái Dolgozatok, Il-dík kötet 189 's köv. lapok). E'
tárgyra nézve két ellenkez tulság küzdött egymással a' törvényhozásban;
némellyek igen is szkkeblén fogták fel a' kérdést, 's a' nemzetiség ügyére
minden idegen elemnek, bár józanul szabályozott, beszivárgásától is veszedelmet vártak; mások ellenben könnyelmen engedték volna megrohantatni a' hazát a' világnak mindennem söpredékétl. E* két tulságot
hanem nemesek

,

,

—

:

—

—

:

mind politikai mind jogi tekintetben bölcsen szabályozó törvénynek, mellynek nem szabad a' birtokviszonyokat
elferdít intézkedéssé fajulni, millyen volt p. o. a' sokáig fenállott, és
mégis az idegen elemeket korlátozni nem képes régi törvény, de nem
szabad egyszersmind megengedni, hogy azoknak korlátlan és szabályozatlan ide tódulása az si nemzetiséget 's nyelvet veszélyeztesse. Legújabb
idkig semmi nyoma sem voit törvényhozásunkban az egész országra kiható 's a' nemzet minden osztályait tekintetbe vev intézkedésnek, 's a'
honosítási ügy egészen és kirekesztleg a' nemesség ügyével azonosítta-

kellé kiegyenlíteni a' honosítást

,

tott.

Hogy

valaki, ünnepélyes felvétel által

magyar nemessé

's

mágnássá
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lehessen, ezen dolog sok ós terhes feltételekhez volt kötve
ós mégsem
ollyanokhoz, mellyek a' nemzetiséget biztosították volna
de városi polgárrá, 's adózó honlakossá lehetett mindenki csaknem korlát nélkül , 's
a' nemzetiséget ós szabadságot biztosító féltótelek teljes mellzésével.
A' megyei szerkezet „úgymond Szalay László" az idegen elemet intézkedés nélkül hagyván, ezt a' státus nem birta sem magába olvasztani , sem
magától távol tartani; a' városi szerkezet pedig, melly már századok
eltt íi' polgárság eszméjét benfélejtette a' piii-gerség eszméjében, nem
volt képes közjogiságig emelkedni 's különben is hajlandónak mutatkozott épen a' magyar nemzetiséget tekinteni idegen elemnek, 's magát
ellene statútumokkal védeni. A' hozott honosítási törvények tartalmából
világos, hogy a' törvényhozó még csak nem is sejdítette hogy a' nemesi
indigenátus kérdése csak egyik részecskéje a' honosítás nagy kérdésének,
's hogy ezen ügyet közel viszonyban látá ugyan a' fekv birtok monopóliumával, 's a' közhivatalok aranygyapjával, de csak igen távol, vagy
,

;

—

,

,

épen semmi viszonyban sem

a'

„civitássab'

magyar

's a'

státus eszmé-

jével.

Az 1843 — 4-ikí magyar

törvényjavaslat fleg a' franczla codex szakaután volt formulázva, némi szükségeseknek tartott különbségekkel,
itt ott elrontásokkal. Most már egyes személyeknek kíváltságokkali felruházása helyébe millyen vala az elbbi országgyüióíi honosítás kimerít honosítási törvényjavaslat vétetett tanácskozás alá, 's ,, mint egy
szónok monda" eí^ves nemesek teremtésénél fontosabbnak találtatott a'
polgárosításról gondoskodni
mert indigenák
a' mi igen természetes,
c-ak kevesen lehetnek, de a' polgárosításí törvény érdeke sok százakra
és ezerekre terjed ki." A' törvényjavaslat átvizsgáitatott
de törvénnyé
nem lett. Találtatik az 1844 -íki országgyüiési irományok 29-dík száma
alatt; szól elbb a' született magyarokról
azután áttér azokra, kik magyarokká váltak szól továbbá a' honjog elvesztésérl 's végre a' külföldiek jogkörérl.
Arra nézve
ki tekintessék született hazafinak,
vagy honpolgárnak vagyis született angolnak francziának magyarnem
nak 'stb. vagy a' territoríalítás elve szokott alapul vétetni, azaz
a' szülk nemzetisége, hanem a' szülhely dönti el, ki minek tekintessék;
vagy pedig a' személyesség elve, azaz: a' szülk, nevezetesen az
atyának nemzetisége. Amaz elv uralkodó Angliában; ez pedig a' franczia
codexben 's csaknem valamennyi ujabb törvényhozásban, 's ez vétetett
alapelvül a' magyar törvényjavaslatban is, miszerint t. í. honpolgárnak
tekintetik minden, a' ki honfinak törvényes gyermeke, akár benn a' honban akár annak határain kívül született légyen. A' törvényes gyermek
tehát atyja nemzetiségét vagy honpolgárságát követi; a' törvénytelen
gyermek kinek atyja nem ismertetik anyjáét
végre olly gyermekre
nézve, kinek sem atyja, sem anyja nem tudatik
a' territoríalítás elve
áll; éhez még hozzá tehet, hogy a' törvénytelen gyermek is, ha atyja
magáénak ismeri, atyja nemzetiségét követi.
A' született honfiakon
kivül honpolgárok még azok, kik
bár származásukra nézve külföldiek,
ii' törvény értelmében
honositatnak. Ezekre nézve a' törvény azt követeli, hogy némelly feltételeknek eleget tegyenek, p. o. hogy teljeskoruak
legyenek, 's bizonyos számú évekig az országban lakjanak. Ezen évek
szai
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ha valamelly külföldi az álladalomnak egy vagy
hadi szolgálatok, jeles találmányok 'stb. által kitn szolgálatokat tett rendesen ei szokott egy rész engedtetni. A' magyar törvényjavaslatban, sajátságos viszonyainkhoz képest, még a' magyar nyelv
A' honosítás még nem foglalja magátudása is feltételül tüzetett ki.
ban, hogy az a' ki honosíttatott, már azon legmagasb polgári kitüntetésre
is alkalmatosnak tekintessék, hogy a' törvényhozás tagjává lehessen.
Erre rendszerint több és nagyobb feltételek vagy külön törvény engeA' honpolgárok e' két osztályán
delme kívántatnak.
t. í. a' született
honfiakon 's a' honosított külföldieken kívül még egy harmadik osztályt
t. i. azokat
kiket a' franczia codex „a'
lehet és kell megkülönböztetni
törvény jótéteményébli honfiaknak" nevez. Ide tartoznak azoknak külföldön született gyermekei 's utódai, kik az ország szellemi vagy anyagi
köztkéjének öregbítésére p. o. tanulási kereskedési 'stb. czélokból kivagy pedig jogellenesen számzettek 's expatriatióra
vándorlottak
kényszeríttettek , ha ezen gyermekek 's utódok késbb az országba viszszaköltöznek 's ott akarnak lakni, és visszahonositásukat kívánják
továbbá
a' külföldieknek az országban született gyermekei , kik külföldi
szüléktl származtak is honfiúi lélekkel, hajlamokkal, szokásokkal bírhatnak; a' föld iránt, hol születtek, természetes hajlandósággal viseltetnek 's a' közterhekben részt vesznek (ezekre nézve tehát kivételképen
a' territorlalitás elve áll fenn")
végre a' külföldi nk, kik honos polgárral
özvegy korukban is, ha özvegységük idejét az orliázasságra léptek
szágban töltik. Külföldieknek az országban született gyermekeire nézve
azonban nem íartathatik elegendnek, hogy csupán itt születtek légyen,
ha azután szüleik által külföldre vitetvén , szülföldüket többé nem is
látták, 's ahoz semmiféle láncz által nem köttetnek;
hanem szükséges,
hogy az országban állandó lakást vegyenek, az uj hazával állandó kapcsolatba lépjenek 's ezlránti szándékukat bizonyos határid alatt
p. #.
számából

olly esetben,

más utón

p. o.
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teljes

,

koruságuk elérése után egy vagy két év

alatt, ki is jelentsék.

A' külföldiek honosítása történhetik a' középponti hatalom
azaz oráltal, és történhetik helyhatósági utón. Frana' központosítás hazájában
cziaországban
csak a' központi liatalom
részeltetheti a' külföldit a' honosítás jótéteményében. Angliában pedig
vannak féljogu honosítottak {denizen)
kik polgári 's politikai jogokkal
de a' parlíamentbl és hivatalokból p. o. a' fejedelem titbírnak ugyan
kos tanácsából ki vannak zárva illyen oklevelet, minél fogva az idegen
angol alattvalóvá lesz a' korona adhat; egész angollá pedig t. i. ollyanná, ki parlíament tag is lehet, csak a* király 's parliament azaz
a' két
ház engedelmébl lehet a' külföldi. Az 1835-iki helyhatóságrendez angol
törvény szerint a' helyhatóság a' legcsekélyebb municípális jogban sem
részeltetheti az idegent, kit a' király még nem tett deuizenné, vagy kit
a' parlíament nem honosított , vagyis szokott mszóval élve, nem natuNincs ok reá, hogy a' honosítás helyhatósági utón is ne eszrali:iál{,
közöltethessék, de csupán azon feltétellel, hogy a' helyhatóság (p. o. városi tanács, községtanács, megye) csak azokat honosíthassa
kik az országos törvény által megszabott, 's a' közhaza javának biztosítására
szolgáló feltételeknek eleget tettek,
nem pedig ugy, mint a' magyarországi városokban történni szokott, hogy t. i. egyik sz. k. város csopor:

,

szággylés vagy kormány
,

,

,

,

;

,

:
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—
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—

366

Honosítás.

tosan igtatta polgárai sorába a' bevándorlóit idegeneket
kikrl ország
központi hatalom mit sem tudott, 's kik minden polgári qualificatio,
minden nemzeti érzés, minden képesség és érdem nélkül polgári és poli,

's

tikai

jogokkal ruháztattak fel, és

a'

hazának gyakran csak nadályai

's

árulói lettek.

Ide tartozik még két rokonkérdés, t. i. a' honpolgárság elvesztése, 's
A' franczia codex szerint, melly után a' magyar
az idegenek jogköre.
törvényjavaslat is alkottatott, megsznik honpolgár lenni, ki külföldön
honositja magát, minthogy két hazának fia egyazon idben seakisem lehet; ki idegen hatalmasság seregében mint katona, vagy szolgálatában
ki idegen udvartól vagy államtól évdijt fogad
mint hivatalnok szolgál
mert illy kötelességek egyenes ellentétben állhatnak a' haza érdekeiel

—

,

,

vel; ki végre

a' hazából kiköltözik,
's bizonyos éveken tul kinn tartóznélkül, hogy ezt közhivatala kivánná, vagy ez idt tanulással,
vagy kereskedéssel, vagy más a' hazára nézve hasznos, 's annak javára
vonatkozó módon töltené. A' két els eset ellen semmi kifogás sem lehet;
de a' külföldön tartózkodás esete olly kényes tárgy, mellyet szigorúan

kodik

a'

hogy igazságtalansággá ne fajuljon. Szükséges a' törvényben nyiltan kijelölend két tétel, hogy t. i. a' külföldön letelepültnek eljárásából kitessék a' vissza nem térés komolyan elhatározott szándéka, 's
hogy e' felett, ha váljon világos-e ezen szándék, csak törvényszéki bebikell körülirni,

zonyitás határozhasson. Arról
kinek külföldön tartózkodása hasznot
ígér a' hazára nézve, azon jogi feltevés áll, hogy a' végképen! kiköltözés
nincsen szándékában.
A' ki megsznt honpolgár lenni, az polgárságát
késbb ismét visszanyerheti, és pedig rövid privilegiált utón; a' franczia
codex itt kiveszi azon esetet, ha valaki külföldi kormány seregében mint
katona szolgált, mert ekkor csak azon feltételek alatt válhatik ismét honfivá, mellyek a' külföldinek honositására megkivántatnak. A' m. törvényjavaslat szerint ollyan ember, ki idegen hadseregben szolgált, 's a' hon
ellen szabad akaratból fegyvert viselt, vagy az ellen mint kém szolgált,
csak ugy lehet ismét honfivá, ha elbb törvény elibe állíttatik, 's vagy
fölmentetik vagy büntetését kiállja.
férje
Külföldön férjhez ment
honlságát követi de özvegygyé lévén ha a' honban lakik egyszern 's
tettleg visszahonosultnak tekintetik.
a' régi kor institutlói szerint az ideA' külföldiek jogkörét illetleg
genek, ellentétben a' polgárokkal
igen szk jogkörre szoríttattak
és
sorsuk alig volt jobb a' rabszolgákénál
polgárosulatlan népeknél ma is
inkább csak ellenségeknek tekintetnek. Emlékezzünk például a' római
jogra, miszerint az idegenek római nvel házasságra nem léphettek,
végintézetet nem tehettek 'stb. st büntetésül meg is botoztathattak, melly
lealacsonyító büntetés sohasem érhette a' római polgárt. Ujabban pedig
élénk emlékezetben vannak a' bocharai események, (1. Bochara) 's elapánnak és Chinának elzárkozottsága. A' polgárisodásban elhaladt ujabb
népeknél sokkal jobb az idegenek helyzete, így p. o. Angliában olly idegenek, kiknek hazájok békében van Angláival, mindenféle ingó (de nem
fekv) birtokot szerezhetnek, törvényes kereseti joggal bírnak, végintézetet tehetnek
Francziaország pedig 1791-ben annyira ment, hogy az
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idegeneknek

teljes birtokszerzési

's

öröklési jogot adott.
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Hook

szerzdéseken alapuló viszohogy a' nemzetek közti
eabb e' részben
nyosság elve legyen az uralkodó, és mindegyik nemzet, a' békés viszonyok netaláni felbomlásával, ugy intézkedhessek, a' mint saját érdeke
tanácsolja. Ezen szempontból indult ki Napóleon is a' maga érdekében,
miszerint a' külföldi csak azon jogokat élvezhette Francziaországban,
mellyekkel a' francziák birtak ama külföldinek hazájában. Természetes
hogy a' külföldiek állapota egy országban se letovábbá és igazságos
gyen jobb a' haza lakosai utolsó osztályának állapotánál, kik mellett leghogy oUy
természetes és igazságos
alább a' nemzetiség elnye van
kik csak ideig óráig tartózkodnak az országban '*s talán
külföldiek közt
csak kizsebelés végett köszöntettek be, 's azok közt, kik letelepedés szándékával jöttek ide, 's elbbi honpolgársági jogaikról lemondtak, hogy
idvel a' törvényes feltételek betöltése után, az uj haza polgáraivá legyenek, a' jogkörre nézve különbség tétessék, ha ezen különbség nem tétetnék al3ból az következnék
hogy p. o. büntetti 's rendri esetekben
egyenl bánásmódban
valamennyi külföldi, tehát még a' gazdagok is
részesüljenek a' honpolgárokkal.
A' magyar törvényjavaslat szerint a'
külföldinek a' honban megnyílt örökség megadatik, a' külföldi házat szeminrezhet földbirtokot haszonbérben (de más czimmel nem) tarthat
Befejezi az e' tárgyban! tördenféle mesterséget 's keresetet zhet.
vényhozást azon nemes rendelkezés
hogy ,,a' rabszolga ha az ors^zág
földére lép, szabadságát azonnal visszanyerje."— h.
Hook (Tivadar) kedvelt angol regényíró túlcsorduló élcze miatt sok
idig disze és fszere a' londoni magasabb társaságnak, szül. 1788. Londonban, 's mint közsajnálat tárgya meghalt ugyanott 1841. Byron és
Peel Róberttel egykorulag tanult Hanowban, késbb az oxfordi egyetemben jogi pályára készült, mellyrl azonban csakhamar az irodalmira
lépett át. Gyorsan érték egymást els drámai munkái: ,,The soldiers return,^' „Calch him who can," „TekeW^ „Safe and Somed^' 'stb. Ez alatt,
gazdasági viszonyainak felsegélése czéljából
befolyásos barátai Móricz
szigeten adószedi hivatalt szereztek neki; azonban az adópénztárban
csakhamar oUy hiány tnt fel, hogy nemcsak hivatalától, hanem egy
idre szabadságától is megfosztatott. Kiszabadulván a' regényirásra
adta magát. Termékenysége rendkívüli volt. Legjelesb regényei ,,MaxGurney married Parsons
wel
Sayngs and doings
Gilbert Gurney
daughter
Jack Brag
Lve and Pride 'stb. H. a' legPascal Bruno
kitnbb humorlsticus napi irók közé tartozott vévén a' szót azon népszer értelmében mellyben azt jelöli, a' ki mást megnevettet. Fényes
helyet foglal el Sidney Smith, Marryat, Dickens (Boz), Lover, Crofton Croker és Wilson mellett. Legnagyobb ereje nagy ügyességében és
szójátékaiban állott. Ezeket vadászta, 's Uiintegy úszott a' kétértelmségekben. Egész comicai helyzeteket volt képes egyetlen szóba összeszorítani, mire nézve utolérhetlen. Különben maga monda magáról, 's ezt
müvei is tanusitják hogy bonyolítás teremtésére sem elég képzel ereje,
sem pedig a' bonyolítás kivitelére elég türelme nincs. Regényei valódi
tükörképei az angol névszerint a' londoni magasabb életnek
mellyhez
igen közel állott. Legkedvenczebb tárgyai a' középosztályokban elharapózott majmolása az aristocraticus szokások 's erkölcsöknek, 's a' kalan,
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Hopp.

dórok csiiijai 's fogásai. H. satyrája nem embergylöl, 's épen olly távol
van a' német sentimentaiismus kellemetlen vegyületétl. Ellenben humora fárasztó, mert élcze egymást kergeti, keresett és néhol ertotett.
K. felette sokat és gyorsan irt azon elv szerint, hogy gyjteni kell a'
szénát
mig süt a' nap. Innen élczének minden kelleme , szójátékai és
kétértelmségei daczára mégis egyoldalúság van irataiban.
Egy idig
szerkeszt társa volt a' „John Bull" czimü tory lapnak, 's szerkesztje
„Colburns Neio Monthly Magaziné" czimü havi iratnak. Válogatott regényei Lipcsében németül is megjelentek.
a.
Hope (Tamás) angol mvészet és régiségbuvár, született Londonban
1770. az ó-skót Hope of Craig Hall nemzetség ivadéka. Még igen fiatal
korában utazá be Európa, Afrika és Ázsia egy részeit mvészeti czélokból 's épületek és szobormüvek számos rajzait gyjté
1806. nül vévé
a' szépsége és társadalmi tulajdonai által kitn leányát a' tuami érseknek Irlandban Angliában legelször egy Annesleyhez intézett nyilt levele által tnt fel
mellyben a' Wyatt által a' cambridgei Downing collegiiim számára készített épitészeti tervrajzot szigorú, de mért birálat
alá voná. Késbb nagy mértékben vonta magára a' figyelmet londoni
házáníik rendezése 's kicsinositása által, illy kitn volt Dorking melletti
viHája is. A' mvészetet nagyon elmozditá, 's több mvésznek adott
foglalkozást. Dubost franczia festesz háhitlan volt iránta, 's reá és nejére
vonatkozólag egy torzképet állított ki e' felirattal
„La heauté et la
béte." H. sógora eltépte azt, minek folytán az esküttszék által nem 1000
ft, sterling kárpótlásra,
mint Dubost kívánta, hanem csak 5 shillingre
Ítéltetett. A' házát illet rajzokat kiadta >,Houshold furniture and internál decorations" (Lond. 1808.) Egyéb kiadásai
„The costumes of the
ancients" (2 köt. Lond. 1809);
Designs of modern cosfumes (London
Anastasías or the niemoirs of a ntodern Greck (3 köt. London
1812);
On the origin and prospecls of nian (Loiid. 1831.)
Meghalt
1829);
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Londonban 1831.
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a.

IIöpp (János Pál) dán titk. tanácsos
született 1781. Flensburgban.
Alacsony és szegény állásból olly rangra küzdé fel magát, mint hazájában ritkán érnek el polgári születés egyének. Tanulm:ínyi ideje alatt
kénytelen volt magántanitás által szerezni saját és családja élelmét,
,

melly

utóbbi

atyjának

szerencsétlen

kereskedési

folytán

vállalatai

nagy szerencsétlenségre jutott. Már akkor is nagy szorgalmat tanúsított, leszállott a' tudás míAj aknáiba, de a' gondolat, költészet és teremtés magasába nem emelkedhetett. Ezen irányt megtartá az egyetemnél és gyakorlati mködésében is. A' jogtudományt végezvén
sokáig
állott az ország legels ügyvédének hírében, miáltal nevezetes vagyonra
,

szert tett. Nem sokára államtanácsossá neveztetett ki. Slezvig-Holsteinba tétetett át ezen herczeosé^xek fiííazQiatósáo'ához, hol csakhamar
nagy fontosságra 's hatalomra vergdött. Ellene volt a* születési aristocratiának, melly azért ellenséges indulattal viseltetett iránta; ellenben a'
polgári rendeknél nagy népszerséggel bírt. Szabadclmünek és alkotmáis

,

nyos érzolmanek tartatott, ámbár a' slezvig-holsteíníak alkotmányos
törekvései benne pártolóra nem találtak. A' dán király bizalmát nagy
mértékben bírta 's több legfelsbb megbízat:ísban részesült, kz 1834.

Hormayr.
raaj.

15-ki törvények,

kormány

mik

által a'
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a'

slezvig-holsteini

ftörvényszék szerveztettek, legfontosb eredményei H. törvényhozási munkásságának. Majd a' nyilvánosabb térre lépve a' titkos
mint kir. biztos jelent meg a' holsteini rendek eltt.
tanács teremébl
Száraz és hideg beszéddel nyila meg az els gylést. Az egész ülésszak
alatt folytonosan a' kormányt pártolá, hasonlóul Slezvigben is, ámbár itt
a' hatalmasb ellenzéknél fogva, sokkal nehezebb volt állása. A' holsteini
és slezvigi els ülésszak végeztével ÍI. elveszte minden népszerségét,
minél fogva igen megneliezült állása a' második diétán. Holsteinban, hol
most az ellenzék szinte ersebben lépett fel, tömérdek veszteséget szenvedett
és Slezvigben hasonlóul nem vala képes a' kormány rendszerét
érvényre emelni. Mindamellett azon hir terjedt el 1839, hogy H. valósáazonban VI. Fridrik király
gos államministernek fogna kineveztetni
meghalván, a' dán államra nézve uj korszak állott be, miután VIII. Keresztély az önálló uralkodáshoz szükséges kellékekkel sokkal nagyobb
mértékben birt, mint eldje. H. elnöke lett a' ftörvényszéknek SlezvigHolsteinban, 's idfolytán titkos tanácsosi és excellencziás czimet nyert.
Kendjelek sem maradtak ki. Késbben, uj állomásában több fontos ügygyei bizaték meg, igy p. o. egy uj büntet törvénykönj^v kidolgozásával
a' nevezett herczegségek számára, ugy azonban, hogy az, a' mennyire
csak lehet, a' dán törvényekkel megegyezzen; a' herczegségek minden
lehet iránybani dán lábra állitása volt átalában H. f feladata, 'se' részben sikeresen is haladott eh'i, mig az i848-ki események egyidre rnegés

,

,

,

—

akaszták e' törekvéseket. (1. Sle:^vig-HoIstein.)
k.
Hoa'iiiayr (József, báró) németire és státusféríiu, szül. 1781-ben Innsbruckban. 1801-ben Bécsbejött, hol 1802. a' külügyministeriumban alkalmaztatott 1803. val. udv. titoknok lett 's a' bécsi cs. levéltár ioazcratásával bizatott meg. 1805-ben Lichtenstein herczeget a' pozsonyi békecongressre kiséré. Már akkor különös bizalmát birá János fherczegnek,
Austriának Francziaország elleni hadaiban 1809. mind generál intendáns
igazgatá a' belügyeket. A' znaimi Fegyvernyugvás után elbbi hatáskörébe térvén vissza, történészeti munkálatoknak szentelé magát. 1813-ik
mart. 7-én rögtön elfogatott 's Munkács várába kisértetett, hol 13 hónapig
tisztességes fogságban tartatott, mig 1814-ben, Napóleon lemondása után,
midn ^letternich
Ferencz császár parancsára szabad lábra állíttatott
hgnek nem leliete többé attól tartania, hogy ezt Francziaország irányában
compromittálhatná. Ez id óta kizárólag irodalmi munkálatokkal, kutatásokkal 's az ausztriai történészet dicsítésével, valamint kiterjedt levéltári tanulmányokkal foglalkozott. 1815-ben a' császár által a' birodalom
és a' csász. ház történetirój ává neveztetvén, 1828-ig Bécsben élt 's ekkor,
sok oldalról sértetve 's gátoltatva munkásságában, az osztrák szolgálatot
elhagyván, a' bajor király felszólítására Münchenbe költözött, hol a' külügyek hivatalában nyert alkalmazást, 's a' belügyek ministeriumába is
,

,

Ezen korban készült történészeti müvei (Denkwürdigkeiten)
nagy fontossággal bírnak, különösen a' ^^LebenshilderausdeniBefreiungskriege^^ (Jena 1841 — 44. 3 rész). Mindegyikben a' legkeményebb ostoromikkel más munkában az
zás foglalja el helyét az elbbi dcséreteknek
osztrák politikát illeté. 1831-ben bajor ministeri helyettes lettílanoverben
24
Uj. k. Jsm, Tár. IV. küt.
dolgozott.

,

Horn.

370

Horvátország.

1839. a' Hanzavárosokban 1842. óta Münchenben élt mint elnöke az
országos levéltárnak; meghalt 1848. Bármilly ers megtámadásoknak
volt is kitéve H,, azt azonban ellenségei sem tagadák, hogy bátor, egyenes
férfiú volt, ment minden hazugságtól's tettetéstl. Épen olly ersen tudott
gylölni mint szeretni; 's egy részrl a' szenvedély, más részrl érzéEgyéb munkái
kenysége okozá, ha itt ott tul ment a' határokon.
.Jd'itisch-diplomafische Beitráge zur GpscIi. Tyrols im Mitfelalter (Innsh.
1802 3 ; Bécs 1850.) Geschichte der gerfUrsleten Grafschafl Tyrol (Tüb.
Oester1806-8.); Hist. Slat. Archív für Süddeutshland (Wien 1808.)
20.); Archív für Geschichte, StatistikyLitereich. Plutarch (Wien 1807
28.); Taschenbuch für vaterland. Geschichte
ratur u.Knnst (Wien 1810
(Wien 1811 18.) Vas Heer von Innerösterreich im Kriege von 1809
(Alterb. 1817.); Geschichte Andreas Hofers (U.u. 1817.); Alig. Geschichte
der neuesten Zeit , voin Tode Fridrichs dcs Grossen bis zuni 2. pariser
19. 1831.); Wien, seine Geschichte und DenkwürFrieden (Wien 1817
digkeiten (U. o. 1822
25.); Kleine historischeSchriften (Münch. 1832.);
Die goldene Chronik von Hohenschwangau (U. o. 1842.); Tgrol und die
k.
Tijroler" (Leipz. 1845).
Horn (Ferencz Kristóf) német szépirodalmi iró, szül. Braunschweigban 1781 tanult Jénában és Lipcsében, 1803. Berlinbe költözött, 's itt
magánoktatással, nemkülönben Shakespeare magyarázatával, 's irodalomtörténeti felolvasásokkal foglalkozott. Regényei „Guiscardon,^' .^Ver
valamint lyrai és epigramma!
Dichter'^ és ^,Liebe und Eke.'' Novellái
édeskésséggel elárasztott
költeményei ugy szinte bizonyos fecsegessél
kritikai dolgozatai nem élték tul szerzjöket. Azonban sok tanulságot
tartalmaznak következ müvei
„ Umrisse zur Geschichte und Kritik der
schönen Literatur Deutschlands von 1790—1818. (Berl. 1819. 1821); -Geschichte und Kritik der Poesie und Beredtsamkeit der Deutschen von
Luthers Zeit bis zur Gegenwart (4 köt. Berl. 1822—29);— Shakespeares
„Psíjche" czim alatt Schwab
31).
Schauspiele (5 köt. Lipcse 1823
a.
és Förster hátrahagyott müveinek jelesbjeit adák ki. Meghalt 1837.
floriieiiiaiiii. (Jens Wilken), hires dán füvész, szül. 1770. Arröe szio-eten tanult Kopenhágában, 's már korán a' természettudományoknak
szentelé magát. 1798. beutazá Német, Franczia 's Angolországot füvé1805.
szeti czélokból, 1801. tanitó lett a' kopenhágai füvészkertben
késbb füvészettanár az egyetemnél 's államtanáuo-yanannak elnöke
csos. Intézkedéseinek a' dán királyi füvészkert sok jeles javítást, szapo's

;
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;

;
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—

;
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,^Hortus regius botanicus Havnien„Datisk öconomisk Plantetovábbá
az Öder által még
íolytatá
után
halála
Wahl
1838.)
's
/aere'' (1795;
1764. megkezdett ,,Flora danica"-t. (Fasc. 22—40, 1806— 40. fol.)

rodást köszönhet. Ide tartozó
sis''

(2 köt.

Kopenh. 1813

—

müve

— 17)

:

:

k.
Meghalt 1841.
Horvátország- földirata. Fekszik a' magyar birodalom délnyugoti
részén. Lássuk mindenekeltt 1848 eltti földiratát. Felosztaték akkor
polgári és katonai Horvátországra. A' polgári rész ismét három várme-
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a'

katonai részre 513,600 lélek. A' lakosok nagyobb része szláv törzshez

három nyelvágat lehet megkülönböztetnünk
melly polgári Horvátországban divatoz 2) a' tulajdonképeni horvát ágat és 3) a' szerb vagy illyr ágat, melly utóbbiak a'
végvidékeken birnak túlnyomó súlylyal. Mi a' vallást illeti, a' polgári
részben lakóknak nagyobb része katholikus. A' katonai résznek csak
mintegy fele az, a' többi a' görög nem egyesült egyházhoz tartozik. A'
protestánsok, törvénynél fogva ki levén zárva, csak igen kevesen vannak,
mint kereskedk, vagy tisztviselk. Zsidó szinte kevés van, 's fleg városokban. De lássuk a' részleteket
Somogy,
A) Polgári Horvátország, 1) líorö^megye. Fekszik Zala
Pozsega és Varasdmegyék ugy a' varasd-sz.-györgyi és varasd-krösi
végezredek közt. Északon a' Dráva képezi a' határt, 's ez Krösnek
folyama. Déli darabjának határa a' Szávához igen közel jár, de azt sehol
sem éri. Hegyei közöl nevezetesb a' Kálnik és a' Mali-Ghevo. Termékei
közt sok gyümölcs és jó bor. Terjedelme 29 ausztr. azaz 30^y,oy földrajzi
mfld. Népessége
71,600 lélek, nagyrészint róm. kath. fölötte
kevés görög kath., görög nem egyesült és zsidó. Nemessége mintegy 8,000
lélek. Legnagyobb birtokosok
a' zágrábi püspök, hg. Batthyány, gróf
Erddy, a' kir. udv. kamara 'stb. Népes lakhelyei 2 szabad kir. város
(Kaproncza és Krös), 1 mezváros (Lubregh) és 298 helység. Elosztatott
két sz. kir. városra és két fbirói járásra a) podravai (máskép kapronczai
vagy mezségi) és b) körösi (máskép hegyi) járás.
2) Varasdmegje
Fekszik Stájerország, Zala, Krös és Zágrábmegyék közt. Északkeletre
a' Dráva vont határt ezen megye és Zala közt. Nagysága 33 ausztr. azaz
's csaknem egyenl két részre
mfld. Hegysora Styriából
34^/,Q földr.
osztja. Folyói közt emlitést érdemelnek
a' Dráva (hajózható, de szabályozatlan kiöntése sok kárt tesz); Szutla (Styria fell), Krapina (Zágráb
felé). Termékre a' közép megyék egyike. Leginkább terem tengeri. Bora
jó, de nem állandó. Különös fontossággal bir a' radoboji kénbánya. Kszéntelepek is több helyütt találtatnak, de a' megye fában bvelkedvén, nem
kerültek még mivelés alá. Hires kénes-fürdk Krapinán és Toplikán.
Népessége 132,000 lélek kevés zsidón kivül mind kath. Nemessége
negyedfélezer volt. Legnagyobb birtokosi a' zágrábi káptalan, gr. Draskovich, gr. Erddy, a' zágrábi püspök, gr. Keglevich 'stb. Lakhelyei közt
egy sz. kir. város. Várasd öt m. város (Klanecz, Krapina, Petrianecz,
Toplika, Vinicza) és 406 helység. Elosztatok egy sz. kir. városra, 's négy
fbirói járásra
c) alsó-zagorjai,
a) alsó-mezségi, b) fels-mezségi
d) fels-zagorjai járások.
3) Zá^ráömegye. Körülveszik Illyria, Stájerország, Várasd, KrÖs és Pozsega megyék, a' körösi es gradiskai két báni,
szluini és ogulini végezredek, *s a' magyar partvidék. Területe 103 auszt.
vagy 107^y,QQ földr.
mfld. Zágráb északi fele inkább róna, mintsem
hegyes, és ezen rész egyúttal meglehetsen termékeny is de a' déli rész
kopár és terméketlen. Nevezetesebb hegyei Kapella, Velika, Pées, Okich,
Gelenyák. Folyói a' Száva, Kulpa; mindkett hajózható (az utóbbi Károlyvárostól fogva), de sok akadály mellett. Sok jó gyümölcs terem itt. Zágráb
körül gesztenyések vannak. Van bora is. Gyár igen kevés. Legnagyobb
a' sziszeki hnjógvár. Említend még a' zágrábi kedény és az orepjei üvegtartozik, mellyre nézve itt
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gyár. A' déli rész sok dongát (hordóhoz) készit, 's ebhöl és éjuíletíh
eladásából él. A' Luiza-út (Károlyvárostól Fiiimeig) az átmeiietl forgalmat élénkítvén némi ert és életet önt e' szegény megyébe. Asvánvos
az alsó-stubiczai kénes meleg förd, Zágrábtól 4 órányira.
vizei közt
,

:

Népessége 287,006 (Bárándy szerint 330,000) lélek, legnagyobb részben
róm. kath., kevés görög n. egyesült és zsidó, még kevesebb evangélikus.
Nemessége volt a' turopolyaival együtt 20,000. Legtöbbet birtak a' kir.
iidv, kamara, a' zágrábi püspök és káptalan, gr. Batthyány Kázmér, gróf
2 sz. kir. város (Károly város és
gr. Erddy 'stb. Lakhelyei
Keglevich
Zágráb), nyolcz m.város (köztök Zágráb 3 külvárosa) és 1,259 helység.
Csak mintegy harmadfélszáz lakos esik egyegy lakhelyre vagy csak kétszáz egyegy falura. A' magyar alföldön sokkal több lakos esik egy mfl(^re.
a' túrmezei szabadalmas kerület
2 sz. kir. város
A' megye felosztása
a) hegyi,
Túrmezö , Turopolya) és hat fsz.birói járás
(lásd külön
b) szentjánosi, c) Kulpán-inneni, d) Kulpán-túli, e) szávai, f) zágrábi.
B) Katonai Horvátország. l)5áwi végezred. Területe 48ausztr., 50'* j^q
a) els báni
mfld. Népessége 118,000. Elosztatik két ezredre
fóldr.
ezred. Fekszik a' Kulpa és Unna között, 's a' polgári és Török- Horvátmfld. Népessége
ország közt. Kiterjedése 24 auszt. vagy 25 y^^ földr.
58,700 lélek. Köztök 20,500 r. kath., a' többi görög nem egy. Lakhelyei
Glina) és 129 helység, b) Második báni ezred.
1 m.város (ftisztkari hely
Szinte a' Kulpa és Unna 's polgári és Török-Horvátorsz. közt. Terjed
mfld. Népessége 58,900 lélek, ezek közt mintegy
24 auszt., vagy 25yio
23,000 róm. kath. a' többi mind ó hit. Van 2 sz. katonai város, 146
164 auszt. vagy 171^^^ j^o
helység.
2) Károlyvárosi végvidék. Terjed
mfld. Négy ezredet foglal magában 's az adriai tengerparton a'
földr.
Kulpa és I^nna közt fekszik. Igen hegyes. Legnagyobb hegyei a' Vellebit
(5000'), a' kis és nagy Kapella, Plisovicza'stb. A'partfolyók közöl többen
(mint a' zuhatagos Gaczka) a' földben elvesznek 's földalatt egyesülnek
folyói az Unna és Kulpa. a) Likkai ezred. 46 ausztr.,
u' tengerrel.
a'
Népessége 69,500, kikbl csak ^/^ rész róm. kath.
mfld.
g.
48yio
többi görög ó hit. Van ez ezredben egy sz. katonai község (Carlopago,
a' tengerparton), egy m.város (Gospics) és 103 helység, b) Ogulini ezred.
mfld. Népessége 67,500; felénél több róm kath. A'
44 auszt., 46 földr.
többi ó hit. Egy m.város (ftiszti hely: Ogulin) és 100 helység, c) Ottoi^i^d., 65,370 lakossal. Fele r. kath.,
.saezi ezred. 49 auszt., öl^Yioo E^másik fele ó hit. Egy sz. kir. tengeri város és katonai község. (Zeng, az
egy m.város (Ottosacz) és 83 helység, d) Szluini
adriai tenger partján)
26 »V,oo földr.
nifld., 58,000 lélekkel. Kath. 32,000
ezred. 25 auszt.
görög n. egy. 26,000. 319 helység. Az ezred székhelye Károlyváros.
Ezen ezred kis része, a' sicheíburgi kerület, elváltán Zágrábmegye és
Somogy,
lUyria közt fekszik.
3) Varasdi végvidék. Határait képezik
:
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Pozsega megyék, a' gradlskai ezred, 's Krös és ZágrábmepAe.
mfld. Népessége 134.2001élek. a) Körösi
64 auszt., vagy 66»y,oo földr.
111^^- Népessége
60,700 lélek kik
ezred. Terjed 28 auszt., 2927.00
közt r. kath. 47,000 g. n. egy. 13,000. Egy sz. kat. város (Ivanich) és
190 helység. Ftiszti helye Belovnr, nielly a' szentgyi'^rgyi e?red határában esik, vagy inkább mipd a' két ezred közös határán, b) S?entgyörgyi

Vercze

és

D

í"-

;
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;
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mfld. Népessége 73,900 lélek, kikbl
ezred. 36 auszt., S7^^/^(^^y földr.
56,000 r. kath. és közel 18,000 g. n. egy. Egy sz. kat. város (Bellovár),
egy mezváros (Sz. György) és 176 helység. (Lásd ; Fényes, Vállas,

Bárándy

geogr. mimk.).
1848. eltt Horvátország. Midn azonban Magyarország
ellenében megkezdették alább eladandó függetlenségi vitáikat ugyanazon
párt, melly a' municipalis jogoknak olly széles magyarázatot adott, csaknem egyidben az akkori vitákkal, igénybe vette Magyarország némelly
részeit. Követelték, mint Horvátország kiegészít részeit, mindenekeltt
a) a' magyar tengerpartot, Fiumét 's a' hozzátartozó részeket. Ezekre
nézve lásd Fiume czikket, hol e' kérdés történetjogi szempontból föl vau

Ebbl

statist. és

állott

:

:

:

világosítva. Követelték továbbá

:

b) Pozsega, Yercze és Szerem megyéket. Azonban e' követelés történeti járatlanságon alapult. A' történetírás ugyanis nem hogy a' nevezett

három megyét Horvátországhoz tartozóknak mutatná, st ellenkezleg a'
mai Horvátország fenébb nevezett három megyéjét sem számitá a' hajdani
Horvátország területéhez. A' történetírásból világos 1) hogy Zágráb,
Várasd és Krös, Slavonia megyéi voltak, 2) Pozsega, Vercze és Szerem
ellenben magyarországi megyék, a' legszorosabb értelemben. Állitásunk
els részét mind a' régi irók mind a' törvénykönyv igazolják. Broderichus (Rerum Turcicarum Narrationes Historicae) váczi püspök irja {22.
lap) Sclavofiiae cí^init Zágrábi a; Croatia nuncBigihon est, anteaFumium
erat. Timon pedig ,,ImagoUngariaeNovae 1754" müvében a' 114. lapon,
mondja „Ad Amnem Unnám Croatia procurrit. Comitatus Croaticae
,

:

:

:

Segniensis, Cetniensis, Corbaviensis, Udvinensis, Clissensis, Mihatehiensis.
sorolja hozzájok Zágráb, Krös és Várasd megyéket. Végre Kerchelich ,,Notitiae praeliminares Regnorum Dalmatiae Croatiae et Sclavoniae*' czimü munkája 408. lapján igy ir: Intra ambitum itaque modernae

De nem

Sclavoniae trés sünt comitatus, videHcet Zagrabiensis, Crisiensis et\'arasdiensis. Hasonlót mutat a' törvénykönyv. ,,Constitutiones in Congregatione generáli UniversitatisDominorum et Nobilium Regni Sclavoniaeetc.

1538. Crisii." A' 14. t.czikkben olvassuk
„Et altéra pars Regni (t. i.
Sclavoniae), quae est penes Dravum, videlicet Comitatus Varasdinensis etc.
altéra ver pars regni, videlicet Zagrabiensis est. Tertia denique et interior
pars Regni, ad Újudvar conducere, locareque debeant et teneantur
t.i.
az elbbi czikkben meghatározott élelmi szereket
melly interior részét
Sclavoniának Krösmegye tette. Továbbá az 179 '/, 5. t. czikkben irva
van „Contributio Regni Croatiae et trium superioris Sclavoniae Coniitatuum, Zágráb utpote Crisiensis et Varasdiensis semper in diéta Regni
Hungáriáé pertracteretur." Tehát a' nevezett 3 megye még a' múlt század
végén is Slavonia részének mondatik, ilz 1827 23. t.czikkben ugyan ez
áll
,,Ut praedialistae
decimalistae et libertini trium Croatiae Cottuum
ad rcparationen viarum etc." Gyanitni lehet, hogy itt e' 3 megye alatt
:

—

—

:

:

:

;

Zágráb, Várasd,
vátország nevet.

,

Krös
De

értend.

Itt látjuk

használva

e'

megyékre

a'

Hor-

czikk az utak igazítása körül rendelkezik, nem ki
vagy bekeblez czikk. Epiteni rá, közjogilag nem lehet. Ez id óta m. a.
divatba jött méginkább a' slavon követeketa' magyar diétán horvátoknak
nevezni. Az 1615
61. §. L, melly e' megjelenésre jogot adott, igy szólt:
:

e'^
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,,6iiriiliter, iiiius ex ablegatis Eegni Sclcivoniae inter maguatce vocem
habeat, lleliquis ablegatis inter Kegnicolas solitum locum et suífragium
rctiiientibus."(Láscl e' körül bvebben Istvánfit, Kerchelich idézett müvét,
helyeit).
'tí a' törvénykönyv több
De lássuk a' kérdés másik részét
vájjon Pozsega
Vercze vagy mivel a' késbbi Vercze az elenyészett
Valkomegyét is nagyobb részben magában foglalja, Valko és Szeremmegyék Slavonia megyéi voltak-e ? Lehetséges, hogy a' nevezett megyék
vidéke valaha része volt Slavoniának
az is lehet, hogy késbb is használtatott régi neve e' vidéknek
de a' TX. századtól kezdve sohasem
volt az olly része Slavoniának, mint Zágráb, Krös és Várasd. A',, Kegnum
Slavoniae czimet nem Vercze, Pozsega és Szerem teszik a' magyar királyi
czimben.'" Midn ngyanis Rattimar és Privana között 858-ban földaraboltatott Slavonia, egyik rész Slavonia, a' másik „Ducatus Syrmiensis"
név alatt akkor megsznt egyik a' másik kiegészitje lenni. 'S miután
mind Slavonia mind a' szerémi herczegség meghódittatott a' magyarok
mindkét rész Magyarország kiegészit része lett mig lOol-bcu
által
Slavonia
de nem ám Ducatus Syrmiensis
Horvátországgal összekapcsoltatott, a' szerémi vezérség pedig, melly a' Pozsega, Vercze, Szerem megyék vidékét tévé, Mag3'arországnál maradt. E' két nagy változás
miatt lényeges különbség lett Slavonia és a' három szerémségi meg3-ék
közt, mind egymásra nézve, mind Magyarországhozi viszonyukat illetleg.
Mert bár sz. László király alatt ismét visszafbglaltatott Horvátországgal
Slavonia ki volna képes ezzel a' nevezett szerémségi megyéket többé
összezavarni. Hiszen a' kérdéses három megye már elször ugy hódittaték
meg, mint szerémi herczegség. A' Slavonia inferior et superior név nem is
fordul el 1715-nél elbb. Midn ellenben a' magyarok bejöttek, már
Zalán birtokában volt a' Szerémségnek. (Partium tibiscanarum, una cum
Ducatu Syrmii" etc. Anonym szerint). Árpád irta hozzá „Praecipiraus
Dominó Vestro Salano ut dimissa nostra terra, celerrimo cursu terram
Bulgarorum eat" 's aztán megverte t, földét elfoglalván, vezérré tevén
benne Botondot, ki midn meghalt, Vercze folyó mellett temettetett el.
Slavonia sorsáról irja Kerchelich ,,Conradus cum Stephano (1031) per
Ambasciatores Emerico paciscerentur, pars haec Slavoniae, quae Regni
crat Hungáriáé, nam pars a Decennio Diogini Duci Syrmiensi parebat,
a Culpae in Savum influentiam per fluvium Trebes et Canipum (/Utaeum
sive Czernitz ad Dravum usque Regni Croatiae cessit.'* Árpád szavait
,,Hunni
,,nostra terra" illetleg tudni kell, mit Menander görög iró ir
Syrmium in suam potestatemredegerunt etc", 's Kerchelich idézett helye
mutatja, min tájékot kell ezen királyaink czimében elforduló néven
érteni ,,Regnum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae," Mutatja egyszersmind hogy érthet-e e' nevezet a' kérdéses három szerémi megyére. 'S
Syrmiensis"
,, Ducatus
e' három megye azután sem veszté el nevezetét
miután Horvátországgal Sclavonia visszakerült országunkhoz. ,,A' horvát
és slavoniai bánok egészen mások voltak, mint a' szerémi bánok. Az
1471. t. berekesztésében olvassuk „Eodem Emerico de Zápolya Dalmatiae
Croatiae et Scloroniae Regnorum nostrorum
et Praefecto Nicolao de
Wilak Machoviensi Banis, Ilonore Banatus Sirmic7isis vacante eToanne de

—

:

,

;

;

:

,

:

—

—

;

:

:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

:

Rozgony." Az 1486.

t.czikk végszavában

:

„Mathiae Geréb

,

Regnorum

:
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Nostrorum, Daimatiae, Croatiae et Sclavoniae Bano, Andrea de Zukol,
et Francisco de Harazth Siríuiensis baiiis." E' különbség, Brodeilclius
váczi püspök szerint, a' mohácsi vészig megvolt. ,,Banus Daimatiae,
úgymond
nam hae trés Provinciáé ab uno
Croatiae et Slavoniae
magistratu regebantur, erat Franciscus Batbiány" 's alább „Syrmw et
quae inter Savum et Dravum per ripam Danubii iacet,
ei regni parti
Paulus Thomory praeerat." És ismét ,,Xam in locisDanubiopropinquis
et ad Belgradum spectantibus, adSavi usque fluminis Ostia, cum Danubio
Posegam Sinnium, trés insignes provincias, quas nos
excurrit, Walko
Comitatus vocamus, a Sclavonia divellens." Horvátországhoz és Slavoniához nem tartoztak tehát e' megyék. 'S hogy Magyarországhoz tartoztak a' legszorosabb értelemben Az 1478
7. czikka',,hujus Regni Comitatus'' közt, egy sorban Csanád, Baranya 'stb. megyékkel emliti a' tzerémi

—

—

,

:

;

,

:

,

,

:

:

három megyét. Ulászló III. végz. 12. és 16. czikke is hasonlót mutat.
is magyar megyék közé számlálja Szeremet, Valkót,Pozsegát (,,Epitome Rerum Hungaricarum 1579.'") Broderich fenébb már idézett munkájában, Magyarországról irván, a' drávántuli részrl emliti
,,Ezeck, Valpo, Erdeud, Valko, Szerem 'stb. helyeket; 's ezzel rekeszti
be ,,in hunc modura se habét Hungária etc." A' mohácsi ütközet után
török járom alatt volt a' kérdéses három megye. 1687-ben Ibglaltatott
vissza, Dünewald hadvezér által. A' visszafoglalás után egyideig határrkatonai helyzetben voltak, mig 1715-ben azoknak magyarországhozi
visszakapcsolása, azaz megyei hatóságra visszaállittatásuksürgettetett. Ez

Ranzam Péter

:

:

azonban részint a' határok meghatározása, részint egyéb akadályok miatt
csak 1751-ben mehete véghez, midn a' 23-ik ezikkben a' többször emii-

—

tett három megye
tehát nem ,,inferior Slavonia" — a' magyar országgylésen ,, inter reliquos Regni hujusfidest Hungáriáé) comitatus scísione,

—

et voto postliminio" láttattak el.
Ez általános történeti áttekintés
mutatja, hogy Pozsega, Veröcze és Szerem, a' töröktl lett visszafoglalás

mint magyar megyék és nem mint Slavonia tekintettek. Az 1751
végzdik ,,salva in reliquo Regni Hungáriáé et banali
Jurisdictione." Nem mondatik ,,salva Regni Croatiae vei Sclavoniae
jurisdictione." Mi pedig a' banális jurisdictiót illeti
az nem egyéb, mint
a' magyar király által kinevezett egyén elnöklete alatt, a' magyar országgyléseken hozott törvények szerinti igazságszolgáltatás. A' Hármaskönyv II. 65. §. 3. azt mondja ,,Banus et Vajvoda in Comitatibus Regni
Hungáriáé incorporatis non habét Jurisdictionen judicandi." Ennélfogva
a' visszacsatolt magyar megyék báni hatóság alá nem tartoztak volna. 'S
midn Magyarország azt rajok mégis ki akará, a' törvénykezhetés könynyebbsége miatt terjeszteni, ki kellett különösen tenni, mire szükség nem
lett vala, ha Slavoniához tartoztak volna e' megyék. Magyarországhoz
számitá e' megyéket ,.Imago Ungariae Novae 1754" czimü munkál an
Timon is. ki 60 magyar megyét sorolván el ezek közt emliti XXXII
Poseganus, XLI Sirmiensis, LIII Valkoviensis, LIV Vercensis. Mutogatja Timon, hogy mindég Magyarországhoz tartoztak e' megyék. De it'
után

is

23. t.czikk igy

:

:

:

,

protestáns vallás terjedése is nyilvános bizonyság. Kem állott rcájok
Horvátország statútuma, mellyet a' íenebbi ezikkben eraliténk. Lampe, a*
reformatio egyik történetirója is ,,nobiles Hungáriáé nostrae" néven emliti
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Dráva és Száva lolyúk közötti lakosukat. Továbbá az 17!)"
ól), t.rz.
Horvátország adójáról mondja, hogy az a' magyar országgyüléseu liatájoztassék ugyan meg, de elkülönözve kezeltessék Magyarország adójától.
Pozsega Vercze ós Szerem adója ellenben nem csak elkülönözve nem
volt, hanem mint magyar megyék viselek a' terheket 1848-ig. Valahányszor azért ujabb idkben a' horvát követek a' nevezett három megyék
elleni igényeiket említek
a' magyarországi követek részérl mindég óvás
tétetett. Az 1836
XXVI t.czikk is a' magyar megyék közt sorolja el
azokat. Sok egyéb adatot is említhetnénk még. Mondhatnók, hogy a'

a'

:

,

,

:

:

:

kapcsolt részek követeinek fizetéséhez e' három megye nem járul ellenben a' deperdítát a' magyar megyékkel viselek rajok is a' magyarországi
tartományi biztosság ügyelt föl
's nem vettek részt azon költségben,
mellyet (17,000 ft.) a' kapcsolt részek a' helyttanács költségei fedezésére
adtak. Igaz ugyan, hogy a' horváttartományi gylésre e' megyék is meghívattak ; de ne feledjük, hogy sokkal egyéb voltak, és pedig egyenkint,
a' magyar törvényhozásban képviselve. A' tartományi gylésbe !ii részvét
Fiúméra nézve nyújtott, mint láttuk, történeti jogalapot. így a' három
megyére illetleg is. De legyen elég. Világos ennyibl, hogy Pozsega,
Vercze és Szerem magyarországi megyék Zágráb, Krös, Várasd ellenben a' régi Slavonia megyéi. Horvátország részint a' töröknél van, részint
katonai kormány alatt. Csak igen csekély rész, egy két királyi város van
;

;

;

;

birtokunkban.

Azonban, mint emiitettük, az 1848-ki mozgalmak kezdetén Fiume
tüstént elfoglaltatott. Ezt követte a' nevezett három szerémségi megyének
Horvátországhoz kapcsolása. 'S Horvátországé' fölött még a' Muraköznek,
hozzácsatlása által is nagyobbittatott. 'S a' magyar forradalom bevégzése
után Horvátország a' nevezett részek birtokában meghagyatott. (A' fentirt
történetjogi kérdésekrl lásd P. Hírlap 1846. Q22. és köv. számait, és
fleg „De situ et amhitu Slavoniae et Croatiae,q^Qm.cviÚQ,Q\\\\istY2iv'\tQiQ,.
Georgius Gyurikomcs. Pestini, 1844."}
Horvátország legújabb statisticáját ekép közlék az osztrák hivatalos
lapok, az uj összeírás szerint Horvátország és Slavonia koronatartományokban (a' katonai határszéleket ide nem értve) lakik 6 megyében, 20
kerületben, 9 városban, 12 elvárosban, 47 mezvárosban, 2,967 faluban,
5o pusztán és 102,337 házban 868,456 lélek, ezek közöl 434,449 férfi és
434,007 n-nembeli. Ebbl a' horvát megyékre esik 608,426 és a' slavón
megyékre (Eszék Pozsega) 260,030 lélek. Az egyes megyék népsége
következleg áll Zágrábmegye 234,540, Fiume 86,816, Várasd 209,624,
Krös 82,446 Pozsega 67,574, Eszék 192,456 lélekkel.
A' 868,456
lélekbl álló összes népességbl 852,242 belföldi (ezek közöl 12,525 távol
van), továbbá 16,284 a' mondott koronaországhoz tartozik, de azon községhez, mellyben lakik, fölvéve nem levén, az idegenek rovatába soroztatott
továbbá 12,130 más koronaországba tartozik, 325 pedig külföldi.
A' belföldi lakosság 852,242 között 819,168 sláv és 33,084 nem sláv. A'
belföldi sláv népségbl 814,650 déli sláv (és pedig 809,897 szerb-horvát,
kik közöl 158-an Dalmátíából származtak, és 2,733 sloven) továbbá 3,924
cseh-sláv (ezek közöl 2,658 Csehországból, 96 Morvából, 1,170 pedig a'
tótsági részekbl származott; a' legtöbb cseh-sláv Eszékmegyében lakik);
:

:

:

,

:

,

;

—
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többnyire Eszékmegyében és li>5 lengyel. A'nemslávuk
között 16,18G német, 10,609 magyar, 3,841 zsidó, 1,356 czigány, 926
olasz, 33 franczia, 15 angol, 7 németalföldi, 6 helvét, 4 spanyol és 1 román.
86,681
Vallás szerint a' belföldi lakosságból 756,268 római katholikus
görög nem egyesült, 4,359 református, 3,841 izraelita, 707 görög kathol.,
380 evangel. és 6 unitárius. Horvátország és Slavonia belföldi népessége
házasult
közt van" továbbá 236,823 ntelen és 213,300 férjtelen egj^én
36,895.
férfi 173,562, asszony 175,628 ; özvegy férfi 16,034, 's özvegy
401) orosz, szinte

;

,

;

n

miszerint Horvátországban és Slavoniában majd
2,000 asszony van férj nélkül, és nem is özvegy, a' külföldiek, és országon
kivül tartózkodók rovatában keresend, melly rovat szerint 9,855 férfi és
van távol, és ez nagy kézer hiányt okoz a' csekély népesség
2,670
mellett a' kereskedelmi 's iparviszonyokban. Ezen koronaországokban
17
26 év közötti férfi 68,181 találtatik. A' statistikai táblázatban több
összeütközést találunk a' népségnek nemzetiség szerinti osztályozását
illetleg; igy például a' slavoniai nemzetiség rovat alatt 198,944 lélek
fordul el holott Slavonia népsége ugyanezen táblázat szerint 260,030
lélekbl áli. A' szerbek száma 19, 39Í-re tétetik, és a' keleti hitvallást
követk rovatában 86,681 áll. Általán fogva a' táblázatban követett nemzetiségi osztályozás p. o. horvát, szerb, slavon, dalmát, vagy cseh, morva
'stb. egészen hibás
nincs különös dalmát, vagy slavon nemzetiség, épen
ugy, valamint nincs morva 'stb. nemzetiség. A' nemzetiségi rovatbaigtatás
az összeirottak kimondása szerint történhetett ugyan, de ezen kimondások
igen gyakran azon tartományrész megnevezésére szoritkoznak, mellyben
az összeirott egyén lakik, és azért az illy kimondás nem ad helyes mértéket a' nemzetiség szerinti számbavételre nézve, kivált olly országban, hol
vagy ugyanazon népiség mellett, különös elnevezések fordulnak el, mint
Horvátország, Slavonia, Dalmatia vagy hol az ország egy nevet visel,
különböz népiségek mellett, p. o. Magyarország. Ha ezt kétségbe akar-

Azon föltn különbség,

n

—

;

;

,

nók vonni, akkor épen ugy kellene ismerni a' likani, zagoriani, primorzi,
slavon morva 'stb.
bánáti, bácskai 'stb. nemzetiséget mint a' dalmát
,

,

nemzetiséget.

—

,

y.

Horváforszáj^^ történetjoyi viszonya Magyarországhoz. Horvátország
az uralkodó vélemény szerint, szeut
összeköttetése Magyarországgal
miszerint
jól jegyzé meg Horvát István
László idejére esik holott
az még Árpád alatt meghódittatott 's utóbb Salamon korában egy idre
elszakadván, szent László által csak visszaszereztetett. Anonym világosan

—

;

,

—
,

Árpád idejébl, hogy a' magyar hóditók Wazil kapuig mentek 's
Kacy- földet elfoglalák, annak vezérét elfogván, vasra verték. Azután a'
tengerig mentek és minden ottani tartományokat Árpád hatalma alá
vétenek, 's onnan kijvén a' nemesek fiait kezesekül elhozák. A' fuldai
frank évkönyvekbl még az is világos, hogy a' kijött magyarok Brazlavótól
íbglalák el a' mai Horvátországot, és hogy két Horvátország volt, a' mai,
vagyis Dráva és Száva közötti, mellyet Brazlavó birt, mint a' német
a' másik tenkirály, Arnulf vazallja, 's itt a' horvátok pogányok voltak
germelléki Horvátország, mellyet Murzimir vezér birt, ki Tin vagy Knin
városban lakott, 's ennek lakosai katholikusok voltak. P^zen Murzimirtól,

Írja

,

;

Anonym

szerint, Bulcsú,

Botond

és

Leél hóditák

meg

a'

tengermelléket.

;
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Ez els hóditás teszi érthetvé, miért neveztetett szent Imre, a' zágráBi
misekönyv czlmén ,,Slavoniae dux"-nak, 's miért
el IV. Béla egyik
oklevelében Szent István horvátországi jobbágyainak emlitése
's hogy

j

,

;

miért terjeszthette ki Szent István a' pécsi püspöki megye határait a'
Száva vizéig. Már ekkor magyar birtok volt Horvátország. Lucius, dalmát
létére, maga is megvallja, hogy a' horvát királyok hajdan majd a' német,
majd a' görög császárok alatt állottak. Az is bizonyos, hogy Attilának és
a' magyar vezéreknek adóztak.
De lássuk a' László alatti eseményeket.
-* A' jádrai Boldogasszony apácza-zárda könyvében egykorú kéz jegyezte
föl, hogy László, magyar király, Croatiába rohanván, unoka-öcscsét.
Almost királylyá tévé ott. A' zágrábi püspöki vagy káptalani levéltárban
riztetik II. Endrének 1217. kelt oklevele, melly szerint sz. László Slavoniát pogányságról keresztyénségre téritvén, a' niagyar korona alá vetette.
Ez oklevélben, mint másutt is, Horvátország ,,Slavonia" néven neveztetik
és ,,subjugatio" szó használtatik. Kerchelich, ki maga is horvát volt, irja,
hogy sz. László nem magának privát hasznára, hanem a' magyar koronának íbglalá el Slavoniát. Tamás spalatrói esperes, szinte dalmata iró,
,,hogy Svinimirus meghalván, 's maradékot nem hagyván, nem
beszéli
volt örökös Horvátországban, ki joggal uralkodhatott volna. A' horvát
fbbek telu'it egymás közt veszekedtek a' királyságon, pártokra szakadván
ember Magyarországra ment 's rábeszélte sz. Lászlót,
de egy slavon
hogy jne Croatiát meghóditani. László ment, és az egész földet a' Drá-

—

:

f

sem találván. Aztán átment az
Alpon, az ersségeket és várakat ostromlotta, több harczai levén Croatia
népeivel, de mellyek egymásnak segedelmére nem mehetvén, könnyen
legyzettek. Egy régi sláv krónika, melly 1510-ben latinra fordíttatott,
királygyilkolással vegyiti a' történetet, azt adván el
hogy Zvonimir
de mieltt lélekzeni megsznt, megátkozta
királyt megölték a' horvátok
a' horvátokat, hogy soha se legyen fejedelmök saját nemzetségökbl,
hanem más nemzet fejedelme alatt legyenek. Ez átok megfogta a' horvátokat, mert alig halt el Zvonimir, Béla (sz. László) megtudván annak
meggyilkoltatását, nagy sereggel ment 's az országot elfoglalta; a' horvátokat pedig, mint lázadókat 's uruk gyilkosait szolgaságra vetette. A'
magyar krónika végre irja Lászlóról, hogy Dalmatiát és Croatiát Örökös
joggal meghóditá. E' szerint mindenütt foglalásról, hódításról foly a'
beszéd. Mondatik ugyan egy magyar krónikában (Schwandtner Scriptoi cs
rer. liung.), hogy Zolomér halála után annak özvegye, László király húga,
férje elleneitl üldöztetve, Lászlóhoz, mint testvéréhez, folyamodott segélyért, 's László Croatiát és Dalmátiát az özvegy uralkodása alá hajtotta
utóbb az özvegy királyné Lászlónak hagyta ezen tartományokat 's László
illeté az öröködés. De ez
elfogadta, mert Zolomérrali rokonság miatt
eladás nem áll, mert László az özvegy királynénak nem adta vissza az
országot, hanem maga rendezte és Almost tcvé alkirálylyá. László hóditása nem is 1089. t()rtént, hanem 1091-ben mert Zelemér ugyan 1089.
halt meg, de utána még II. István horvát király uralkodott, kinek két
oklevele van fenn, noha a' horvátok ezt magok sem tudják. Továbbá
Zvonimirnak két felesége volt, 's az els vala Lászlónak nvére, Ilona
(Heléna), I. Bélának leánya, kit Zvonimir még horvát bán korában vett el
vától az Alpesig elfoglalta, ellenállásra

,

,

:

;

t
;
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hatalmassá,
épen e' magyar fejedelmi vérrel kötött sógorsága teve
utóbb horvát királyivá, miután a' horvátok szabadon királylyá választák,
VII. Gergely pápától' díszjeleket nyert. Azonban Ilona után Lépa lett

'ö
's

Diegh
bizonyos, hogy Ilona, kit

akkor vett nüÍ, mikor Salamon Pécsett (1064)
megkoronáztatott, már 1083 nem élt; 's Zvonimirnak még Radoyán fia is
volt, ugyszinte lánya, és azért, lányágon, nemzetsége ezután még százaHódítással foglalván tehát el László Horvátországot,
dokig virágzott.

—

Magyarországhoz csatolá 's szokásszerint vármegyékre is osztotta. >!^up«nok, azaz vének nem kormányozták többé a' horvát népet, hanem fispánok, alispánok, szolgabirák 'stb. A' fold maga a' király vitézei közt felosztatott 's csak azok maradhattak vagyonaikban, kik sz. Lászlóval tartottak ;

honnan
része maj
állitott

szagban majd vezérek, mnjd gubernátorok, majd bánok

vitték, a'

legfbb

családok közöl.
Alig hunyta be sz. László szemeit, azonnal készült a' pártütés Kálmán
ellen. 'S ez 1097. ment és gyzött. Tamás, spalatrói esperes bizonysága
szerint, Kálmán egészen a' dalmát tengerig azon részeket is meghóditá,
mellyeket még László elhagyott volt. Kálmán több izben vezetett gyztes
sereget a' horvátok és dalmaták ellen. Elször 1097., László halála után,
a' horvátok és dalmaták Crescimir rokonát, Pétert, ki elbb bán volt,
királynak választák. Kálmán ezt megtudván, keresztül tört a' vas hegyeken (montes bessici, horvátul goozd vagy gozd), Pétert megölette 's viszszafoglalta Horvát és Dalmátországot, a' venetákkal pedig szövetséget

normannok ellen Apuliába sereget küldött a' vénetek által
készitett hajókon 's három hónapig pusztitá Apuliát, mivel a' normannok
izgaták föl Pétert. Másodszor ment Kálmán 1102-ben a' horvát-dalmát
háborúba. Mert els diadala után, hogy a' horvátokat és dalmatákat szilárdítaná, testvérét pedig megnyugtatná, magát magyar királynak, testvérét Álmost pedig horvát királynak koronáztatta. Álmos azonban,
kötött

a'

,

's a' horvátok és dalmaták is föl1102-ben ezért jött Kálmán másodízben liaddal, 's most már a'
tengermelléki Belgrád város templomában magát Horvát- és Dalmátország királyává koronáztatta, mint egyik, saját oklevelében eladatik,
mellyben a' jádrai sz. Máriáról czimzett zárdának kiváltságokat ad ugy
szinte Tamás
spalatrói esperes irományában clmondatik, hol, a' nélkül,
hogy legkisebb egyezésrl is
mire némellyek hivatkoznak, — szó volna,
világosan hóditás említtetik. Határozottan bizonyltja Kálmán 1105-ki
táborozásának története is, hogy 1102-ben semmi egyezés nem köttetett,
st a' jádrai torony- fölirat, ez évrl, egyenesen hódításról szól. Az 1108-i

egyenetlenséget forralt testvére ellen,
keltek.

;

,

—

táborozásról csekély említés tétetik Farlatusnál, ellenben az 1111-ki táborozásról az arbéi templomnak adott oklevélben maga mondja Kálmán,
hogy Horvát- és Dalmátország birtokába önerejével 's isten segélyével
jutott. Illykép történt hóditás után számtalan adatok vannak arra, hogy
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magyar oiszáiigyüléseii és koronáztntásokon a' horvát és dalmát furak
resztvettek, 's a' bán ellülése alatt gylést is tarthattak, de csak a' király
külöiios engedelmébl. Megengedtetett egy két tengermelléki városnak,
II

hogy keblökben a magyar lakost eltrni ne tartozzanak de más részrl
fispánoknak mindenütt magyaroknak kellett lenni. Ezek képezek a'
diplomatikai kapcsot a' magyar koronával. Az adónak pedig már Róbert
K:íroly alatt igen is hosszú sora van. Azonban gyakran megszállotta a'
horvátokat a' pártütés szelleme. így Imre király korában midn ennek
öcscse, Endre, volt Dalmatia és Croatia herczege továbbá Róbert Károly
és nagy Lajos alatt.
A' magyar törvénykönyv századokig állandóan ,,partes Hungáriáé subjectae" czimmel illette Dalmát és Horvátországot. 1527-tl 1649-ig majd
minden decretmn el- és utószavában ,,partes subjectae" czim használtatik
ugy az indigenák esküjében. Mondatik ugyan, hogy ,,partes subjectae" czim alatt általán minden tartomány értetik
mellyre a' magyar
;

a'

,

;

;

,

korona igényt tart; ,,partesadnexae"

pedig csak a' valósággal tettleg
is idetartozó Slavonia, Dalmatia, Croatia. Alaptalan beszéd. MárVerbczi
,,i)artes subjectae" czimmel illeti e' tartományokat, 's maga Gregorianer,
a' Zágrábban nyomtatott Quadripartitumban igy nevezi azokat. A' decretuniok pedig nemcsak különbséget nem tesznek a' melléktartományok
közt, de például 1552-ben már nem is lehet e' kifejezés alatt más tartományokat érteni, mint Horvát- és Tótországot, mert Servia, Bulgária,
Bosnia 'stb. már ekkor el voltak esve a' magyar koronától. Az 1606-ki
bécsi békében olvasható elször a' ,,partes adnexae'* czim Slavonia, Dalmatia, Croatia országokról. De itt a' ,, subjectae'' és ,,adnexae" egyértelmnek vétetik, mint utóbb sok törvényben. 1655-tl mostanig törvényeink
mindig ,,partes adnexae" kifejezést használtak. Akár egyik, akár másik
kifejezés áll, mindenik esetben áll, hogy pars-ü,
azaz része Magyarországnak, történeti jog szerint. Es pedig 896-tól fogva.
A' horvátok azonban máskép magyarázák viszonyukat a' magyar koronával. Allitják, hogy 1102-ben egyezést, alkut kötöttek Kálmánnal, 's ezen
ugynev. „pacta conventa" értelmében jöttek a' magyar korona alá. Ezt
már az eladott történeti adatok is megczáfolják. De vizsgáljuk bvebben.
A' horvát statútumok tudatlan szerkeztje Tamás, spalatrói archidiaconus
irományából vett ki egy adatot, melly szerint mondatik ,, Kálmán föltette
niagában egész Croatiát a' dalmát tengerig meghóditani, 's eljött seregével
a' Dráváig. A' croaták ezt hallván , hadaikat összegyjtötték 's harczra
készültek. A' király megtudván összegyülésöket, követet küldött hozzájok,
egyezségre akarván velk lépni. A' croaták 12 nemest küldöttek hozzá
ugyanannyi nemzetségbl 's illy egyezség köttetett, 1102-ben, hogy a'
croaták mindnyájan birják békén sajátukat. A" nemzetségek és azoknak
jobbágyai adót ne fizessenek a' királynak. De ha valamelly ellenség a'
király határaiba törne
minden nemzetségbl legalább tiz lovas-katona
állittassék a' király felszólítására, a' Dráváig saját költségen, azon túl pedig
Magyarországban a' király költségén tartozván jelenlenni, mig a'táborzás
tart.-' Ez tehát amaz annyiszor emlegetett egyezkedés, mellyet Kálmán
kérésére a' horvátok vele kötöttek (?) E' kötésre nézve hibásan állíttatik,
hogy az Tamás, spalatrói esperes munkájából van véve. A' horvát statualatt

,

:

,
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majd változtat vagy pótlékot szúr a'
igy hozá ki az érintett pacta conventa-kat. Tamás, spalatiói
esperes, munkája végén egy toldalék áll, 's ebben foglaltatik a' ki^(Mlt
egyezkedés, csakhogy lényeges különbséggel. Hogy e' toldalékot sem nmga
Tamás irta, bizonyos a' toldalék bevezetésébl, mellyben magát boldog
emlékezet spalatrói volt archidiaconusnak nem nevezte volna. De ki és
mikor irta tehát e' toldalékot ? Ezt nem tudni. Tamás munkája legrégibb
kéziratában, mellyet a' spalatrói érseki levéltár bir, fliggelék az egyezésrl
csakugyan nem találtatik, 's Farlatus irja, hogy az nem minden kézirntban
van meg. De, továbbá, e' toldalékot nem is írhatta Tamás esperes. ^ícrt
munkája szövegében, hol a' táborzást leirja, nem emlékszik ez egyezésrl st ellenkezt állit. A' függelékben ugyanis az mondatik, hogy sem
a' nemzetségek
sem ezeknek jobbágyai adót ne fizessenek ; ellenben a'
hogy a' spalatróiak egy tornyot adtak
spalatrói esperes azt mondja
Kálmánnak, hová egy vezért helyezett, ki Horvátországban a' királyi
adó beszedje volt. Az aranybullában pedig olvassuk hogy a'marturinák
monetae regis pro Slavonia) ugy fizettessenek, mikép Kálmán rendelé. A' pacta conventa-k ide vonatkozó része tehát mer koholmány. '8
a' toldalék egyéb tartalma is ellenkezik Tamás munkájával. Tamás esperes
csak 7 horvát nemzetséget emlit
mennyi t. i. Lengyelországból jött,

tumok szerkeztje majd kihagy
szövegbe

,

;

:

,

,

:

(=

,

ConstantinPorphyrogeneta szerint; mert Lengyelország volt a' fejér fold
vagy Crobatia, honnan a' horvátok jöttek. A' toldalék készitje azznl is
elárulá tudatlanságát, hogy hamisan kelt horvát nemzetségeket, néhány
valóságos horvát nemzetséget pedig nem ismer. Marton comes-t pedig
mi fiágon lehetlen. Mutatja végre az
két nemzetségbl származtatja
egyezmény koholójának tudatlanságát, hogy csak tiz katonát köteleztetek
vala minden nemzetség állitani. 120 katona egész Horvátországra
A;?
egyezség koholója, ugy látszik, nem tudta, mi volt egy nemzetség. Töbl>
,

!

's különös zászlóaljai birt. Quot gentes,tot vexilla
kor szójárása. Urukkal mentek a' hadi szolgálatra alkalmas szolgák
és szabadosok is. Mi nevetséges volt volna tiz fnyi zászlóalj, olly idben,
mikor a' székelyek magok 30,000 embert küldtek táborba. 'S ha volt volna
felforgaták azt Kálmán késbbi gyzelmei.
is valami az egyezményben
Már 1111-ben annyira Magyarországhoz volt csatolva Horvátország,
hogy Kálmán nem is vette külön fel a' horvát király czimet.
Min viszonyban állnak, történeti jog szerint, a' horvátok Magyarországhoz világosan megírta Verböczi; t. i. hogy, noha némelly szokásaikban eltérnek, 's a' fejedelem megegyezésével statútumokat állilhatnak
mindazáltal Magyarország általános törvényei és decretumai 's bírói határazatai ellen, semmit sem állapithatnak meg. A' Quadripartitumban ugyanezt mondja maga Gregorianecz, azon hozzáadással, hogy pereiknek is a'
k. curiára (m. ftörvényszékre) kell fölvétetni. (Über Croatien etc. von
Steph. Horvát, Custos der Széchenyischen Reichs-Bíbliothek an dem
ung. Nation. Museum. 1844). Mindezek mellett országunk és kapcsolt
része között, nem kevés súrlódásra adott okot a' közelebbi idklien épen
azon balvélemény, melly a' közöttök létez viszonyra nézve lénforog. A'
horvátok e' viszonyt, az idézett történeti adatok ellenére, minél tágabbnak
ohajták 's azért olly határozatlanul terjedelmes önállósági jogokat köve-

ezer atyafiból állott az,
volt

:

e'

:

:

:
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mik a' magyar közállomány egységével ellenkezk voltak tartományi gylések iiatározatát, a' szabályt, statútumot fölibe álliták a' közös

teitek,

;

törvényhozás határozatának, a' törvénynek. "S hivatkoztak az 1715 120.
törvényczikkelyre, mellybl azt olvasák, hogy a' kapcsolt részek helyhatósági (municipalis) szabályai országgylési törvényhozás alá nem jöhetnek.
Szükségtelen mutogatnunk
mikép e' tétel sem a' közönséges sem a'
magyar államjog elveivel meg nem egyeztethet. Valamint minden államban csak egy statushatalom, ugy csak egy, ennek lényeges kifolyását és
jogát képez törvényhozás létezhetik. Két törvényhozás egy államban,
egy hazában meg nem fogható. A' törvényhozás jogköréhez pedig minden
tevleges intézkedések alkotása, módositása és eltörlése, fogalmánál fogva,
egyiránt tartozik, mert a' melly hatalom a' törvényeket jogszerüleg alkotá,
azokat a' statusczél követelései szerint mégis változtathatja. így tehát a'
kapcsolt részek helyhatósági jogai is, emberi törvényes intézvényeken
alapulván, a' közliaza törvényhozó hatalmának körén tul még akkor sem
eshetének vala, ha az iránt nyilvános törvényeink nem lettek volna. Mert
hogy Magyarország és kapcsolt részei egyetlen államot képeztek, az idézett adatokon kivül, sok egyéb körülmény bizonyitá. Egy király, egy közös
szent korona, mint a' magyar államegység jelképe, közös országgylés,
melly századokon át az ,, ország és részei" gyülekezetének nevével diszlék, közös alkotmány és honpolgárság. így volt ez a' forradalom eltt. A'
III. Rész I. czimében
's több
fenébb is idézett törvényben, DalmátHorvát- és Tótország hazánk bekeblezett részeinek neveztetett. Az
csak
1492 8. t.czikk a' báni méltóságot
a' kapocs fentartása végett
felsége
magyarra ruházza. Az 1608 k. e. 10. t.czikk rendeli, hogy
magyar ügyekben az ország minden részeibl és Slavoniából választott
magyarok tanácsával éljen. Az 1608 k. e. 13. t.czikk panaszszal említi,
hogy a' magyarok a' bánya és slavon városokban, tehát saját hazájukban,
hivatalra nem bocsáttatnak. Az 1618
5. t.czikk a' horvátot honpolgárnak
(indegena regni) czimezi. Az 1741
61. tcz. pedig a' kapcsolt részek
lakosait magyaroknak mondja. Yégre az 1791
10. t.czikk Magyarországot kapcsolt részeivel nem független országok szövetségének, hanem független országnak czimezi. Mindez az ország és részeinek állaraegységét
fennen hirdeti, 's innen Zrínyi egyik énekében Péter öcscsérl joggal állitá
,,mind magyar mind horvát.
Igazán, mert látjuk, szereti hazáját."
Honnan 1741-ki orsz. gylésen
Kolinovicá bizonysága szerint, Erddy püspök a' magyar és horvát haza
egységét nyíltan kijelenté 's ugyan-e család ivadéka, Erddy koronar,
az ,, ország közügyei" kifejezését Dalmatia, CroatíaésSlavoniára is értendnek állitá (Nova Ung. Períod. 146. 1, 268). Ezért az 179 Vi-l^i országos
rendek az íUyrcancellarla ügyében készített feliratukban nyíltan kímondák,
hogv Magyarország kapcsolt részeível csak egy államot (civitatem) képez
(Acta Comit. 642. lap). 'S az 184Vg-ki országgylésen is, még a' mártiusi
:

,

,

,

—

:

—

:

:

:

:

:

:

,

—

;

mozgalmak eltt, a' ,,hon" fogalma az ország és részeire, egy szó ellennjondása nélkül kiterjesztetett. 'S végre, mivel egy államban csak egy
törvényhozás lehpt, az j.791 1^. sarkalatos czikk nyíltan kifejezi, hogy
)kIagyarország és kapcsolt részeiben a' törvényalkotási, magyarázás! és
felségét és az orsz. gylési rendeket illeti. Lássuk
t>l{(MÍé.si jog egyedül
,

;

;
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azonban mennyiben alanosabb, az egyezményekre hivatkozásnál, az idézett
120. t.cz.) törVényben vetett okoskodás. Farkas-Vukotinovich
(1715
Lajos, a széles municipalis jogok egyik legtüzesebb védje irja „recedamus ab idea exquirendorum pactorura et coiiventorum, amplectamur
:

:

nostra statuta et leges, quarum si cessaverit sanctimonia, omnem civitatem
dlssolvi opportet? (Regni Sclavoniae erga Hung. legális Correlatio. 22. 1.)
Mit látunk tehát a' törvényekbl? Azt, hogy eldeink még az államjogtan
zsönge korában is fentartáka' törvényhozó hatalom elidegenithetlen jogait
mint az 1687 22. t.cz. is mutatja, minélfogva a kir. hitlevélnek az orez.:

gyülési tanácskozás körüli záradéka a' kapcsolt részek jogaira is nydtan
120 t.czikkbl vont okosfentartatik. Fenmarad tehát egyedül az 1715
kodás mert azon állitás, mintha az 1741 8. t.cz. által a' kapcsolt részek
alapjogai külön nyilatkoztattak volna változliatlanoknak, magában összedl, mivel e' törvény, mind szövegénél, mind történeténél fogva csak az
ország és kapcsolt részeinek az I. R. 9. czikk 's 1723 6. t.czikkben fog:

:

;

:

3. czikket ugyan
sarkalatos közös szabadságairól szólván, az 1715
megemliti, de az 1715
120., vagy más, a'municipalitásról szóló czikkrl
hallgat. De végre az 1715
120. sem szolgáltat védokot. Aligha a' derék
Czindery György, kinek tollából folyt e' törvény 's kirl, mint horvát
lalt

:

:

:

,

követrl az öreg Bencsik megjegyzé: ,,linguae hungaricaegnarus, adeoque
aligha képzelé, mondom, hogy szerkezede Patria sua bene meritus''
tének illy értelem adassék. E' tárgyra vonatkozva monda Szemere az,
1844-ki hongyiUésen „A' törvénykönyvbl az 1715 120. t.czikkre szeretnek hivatkozni, mint a' meilyben, szerintök, az mondatik, hogy a' res.zek
jogai, 's municipalitásai az országgylési viták körén kivül esnek, il-z
fontos ellenvetés
de elbámul az ember az állitók bátorságán, ha megolvassa az idézett törvényt, 's amaz értelmet benne nem leli. Azt mondja
t. i. az érintett törvény, hogy miután a' részek municipalis statutunmmak
megersítése 's megtartása alkalmával több kérdések támadtak volna,
egyenrendeltetett
1) hogy a' melly municip. statútumok a' király által
ként, 's 2) az orsz.gyüléstl általában megersittettek azok „in nullám
amplius de sui validitate veniant quaestionem." Tehát nem az mondatni,
hogy orsz.gyülési vitatások alá nem jöhetnek, hanem, hogy érvényeseknek
ismertessenek. De kiket illet ez ? A' királyt 's országgylést neni, mert ha
nem akarák, hogy érvényesek legyenek, nem ersítették volna meg, hanem
illeti a' részek netalán vonakodó polgárait. 3) Mondatik a' törvényben,
hogy a' melly statútumok sem a' király, sem az orsz. gylés által nem ersittetnek meg 's egy év alatt sem ersíttetnek meg, azok nem birandanak
kötelez ervel. 4) Jövendben minden alkotandók királyi megersités alá
terjesztessenek, 's az 5-ik pont két illyen különös statútumot egyenesen
királyi vizsgálat alá utasit, mint a' melly ,,prima instantiapraeterita fit."
(Rendi napló I. k. 250. 1.) Eddig Szemere. 'S valóban az idézett czikkböl
a megersített szabály érvényességét ki lehet olvasni, de változh tlanságát nem. De minden kételynek véget az érintett törvény alkotási története, mellyrl az 184y4-ki hongyülésen
Liptómegye fispánja, b. Maj«

—

:

:

,

:

,

•

,

thényi Antal monda ,,]VIár magok a' törvény szavai, jUt de í^tatutorum 'stb.'«
világosan mutatják, hogy azzal a' változhatlanság nemczéloztatott. Ersití
ezt a' törvény genesise. Az országos iratok szerint magok a' horvátok is
:
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örökösen czivódtak a' fölött mellyik a' ,,valiclum statútum" 's mellyik
? 'S liogy e' vetélkedéseknek véget vessenek, magok kívánták, hogy
törvényben határoztassék el melly szabályok tartassanak ezentúl érvényeseknek, így hozatott az érintett 1715-ki törvény" (Lásd Frendi
napló 1. köt. 356. lap. 1812 V^ évi országgylést megelzött horvát tartományi gylés iratai, 's 184y4 Országos Irományok II. köt). Föl sem lehet
tenni, hogy a' magyar törvényhozás saját jogai ellen olly képtelenül raegszoritó törvényt hozott volna. Mibl következik, hogy Horvátország szaIvályalkotási joga törvényben gyökerezvén, törvény által rendeztetvén, a'
törvénynél nagyobb hatású nem lehet. Mindazáltal a' horvátok egy része
nem akará elismerni, hogy a' melly hatalom az ország kapcsolt részeinek
8. t.cz. által biztosított sarkalatos jogai fölött tanácskozik, 's a'
az 1741
fejedelemmel együtt határoz, ugyanezt helyhatósági jogaira nézve is
teheti. Illv helyhatósági jognak mondották, többi közt azon törvény által
is megersitett szabályokat, miszerint a' protestánsok ki valának Horvátországból zárva. 'S a' magyar frendi ház is, mellyen a' kath. clerus
védte e' szabályt, védte olly
érdekei olly tulnyomólag képviseltettek,
mellyek a' magyar korona és kapcsolt részek közötti
okoskodásokkal
súrlódásoknak, az állam egységgel meg nem egyeztethet tért nyitottak.
Hogy min irány vala az, melly általában minden, nem csupán a' magyar
állarajoggal ellenkez tanok szerint fejtegeté Horvátország municipalis
megmutatták a' következmények. Ez irány, végkifejlésben Horjogait
vátország végképeni elszakitására vezetett. Ezredéves történeti jogokat
szüntetett meg, ezredéves kapcsot tépett szét. Olly kapcsot, mellyben nem
ugy bántak Horvátországgal, mint hódított, vagy a' kor szelídebb kifejezése szerint, kapcsolt részszel, st ellenkezleg az auyahon engedett neki
jogokat és kiváltságokat, saját jogain és kiváltságain is túl. Hlyének
1) hogy Horvátország nem megyék módjára, hanem országul képviseltetek
a' magyar országgylésen, melly czélból három követet és itélmesterét
küldé a' magyar törvényhozásba. Követei közöl egyik a' ftáblánál bírt
illéssel és szavazattal, 's ez az egyetlen képvisel a' ftábla tagjai közt.
(Lásd Felsház). Itélmesterepediga'királyi tábla tagjaival egy vonalon
állt. Másik két követe Horvátországnak az alsóháznál foglalt helyet, ott
támogatván a' conservativ párt érdekeit. Ujabb idkben inditványozák,
miszerint aztán hat
hoo-y a' horvátok is megyénkint képviseltessenek
ebben országuk állami egysegét láták va\a
követ illeté vala ket de
meo-sértve 's ragaszkodtak a' régi szokáshoz. Egyébiránt a' horvát frendi
tao-ok és kir. városok akként vnek részt a' törvényhozásban, mint az
anyaországiak. A' turopolyai nemesség (1. TúrmezJ pedig grófja vagy
ispánja által képviseltetek. 2) Horvátország saját belügyeinek rendezésére,
tartományi gylést (generális regnorum
a' király tudta és engedelmével
felsége ersíti
congregatio vagy concursus) tart, mellynek határozatait
meo", csakhogy ezek az ország törvényeível nem ellenkezhetnek. E' tartományi gylésen választattak az országgylési követek, készíttettek utasításaik
's választatott a' horvát itélraester. 3) A' közigazgatást illetleg, Mária
Terézia 1767-ben külön horvát kir. helytartótanácsot (consílium croaticum) 'állított a' bán elnöksége alatt; de ezen kormányszék 12 évi fenállása
:
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,

:

:

—

,

,

:

:

:

,

;

k

,

Után (1779.)

a'

magy.

kir. llelyt.tanácscsal

egygyé

íbrrasztatott.

Egyéb-
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bán

a'

ki

,

Horvátországnak

f

polgári

's

hadi kormányzója

,

a'

f

zászlósok sorában a' harmadik helyet foglalá el, és örökös tulajmagyar
donosa volt a' tle nevezett báni els és második végezrednek. De még
világosabban láthatók a' Horvátországnak engedett némi önállóság nyoniai
a' báni és itél táblák munkálkodásiban. Amaz a' királyi táblával állt párvonalban 's tle a' perek egyenesen a' hétszemélyes táblához felebbeztettek
emez a' kerületi táblák hatáskörével birt. Katonai fölkelés esetében is
;

külön testet képeznek. 4) Adó dolgában a' horvátok némi kedvezésekkel
de a' magyar országéltek. Adójok az anyaországtól elváltán kezeltetek
gylésen kivül felébb nem vala emelhet. Adózói pedig Horvátországnak
fél porta arányában adóztak.
'S a' deperditákból legkisebb teher sem
hárult a' horvátokra, miután ezek az átkel vagy ott tanyázó katonaságra
,

élelmezési kötelességgel nem tartoztak.
Könnyebbségökre szolgált az is hogy tengeri sóval szabadon élhettek.
5) Legkülönösebb pedig 's a' század szellemével meren ellenkez azon
külön joga Horvátországnak, miszerint a' nem katholikusok minden birtokból és hivatalviselésbl kizárattak. A' vallásszabadságot tárgyazó
„Már fenébb mondva volt,
1791 26. t.cz. 14. §. erre nézve igy szól
hogy az evangélikusoknak ezen (addig eladott) jogai csak Magyarország
határain belül birandnak ervel
és Dalmát- Tót- és Horvátország régi

nézve sem

szálásolási

sem

,

,

:

:

,

hatósági (?) jogaikat megtartandják, hogy tehát ezen országok határain
belül az evangélikusok se jószágot ne bírhassanak, sem köz vagy magánhivatalt ne viselhessenek. Azonban szabadságukban áll a' két evangélikus
hitfelekezet követinek, ez országokban is si birtokjogaikat a' törvény
felsége fentartja magának az illet
utján keresni, miben ha czélt érnek,

nyerteseknek más módoni kártalanítását. Továbbá azon néhány részint
ágostai, részint helvét vallástételt követ község Alsó-Slavoniában háborgatás nélkül vallásuk szabad gyakorlatában, mint eddig, ezentúl is meghagyassanak. Végtére szabad legyen mindkét felekezet evangélikusoknak
kereskedés vagy gyártás végett szállást bérleni, de minden nemesi vagy
polgári földtulajdon birtoka nélkül." E' botrányos kiváltság az, mellyrl
fenébb mondtuk, hogy még a' magyar frendi táblán is talált pártfogókra,
diétákon olly
's mellynek megszüntetése ellen a' horvátok a' magyar
szenvedélyesen harczoltak. Ez adat egyszersmind legvilágosb bizonyságu,
mennyiben volt okuk elnyomás ellen panaszkodni azon horvát izgatóknak,
kik pánszláv törekvéseik ürügyéül arra hivatkoztak. íme, az anyahon,
annyi idkig engedé nekik a' botrányos kiváltságot melly a' magyar
korona milliónyi polgárait kizárta jogaiból azon földön, mellyet a' magyar
királyok fegyverrel hódítottak meg. Engedé csupán azért, mivel e' részben
a' közös törvényhozás határozatát sérelmesnek mondák tartományuk
,

,

,

jogaira.

—

y.

Horvát mozgalmak
Horvát (István) 1816.

; Magyarország.
Széchényi országos könyvtár re, 1830.
óta magyar nyelv 's irodalom és oklevéltan tanítója a' pesti egyetemnél,
's Magyarországnak a' törvényhozó test' tiszteletteljes elismerése által
rendes fizetéssel ellátott történetirója. E' roppant tudományú férfi, ki
azonban ismereteinek tömegeit annyira szaporitá hogy végre azoknak
szül. 1784. máj. 3.
rendezésére sem ideje, sem elég ereje nem maradt
^^
Ij h. Jsm. Tár. IV. köt,
/.

Illyrismus

óta

a'

,

—
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meghalt június 13-dikán 1846-ban
Fejérvárott
életének
mellyet
kizárólag tudományos búvárkodásra szentelt, 63-dik évében. Tanitványai június 28-dikán gyászünnepélyt rendeztek hamvai felett, melly alkalommal Fejér (Vasvári) Pál, akkor els évi jogász, késbb a' mártiusi
;

,

,

napok hse 's a' móczok áldozata jeles emlékbeszéddel dicsité az
elhunytat. Els ifjúságában a' philologia, 's élete utóbbi negyven évében,
a' történet- 's ezzel rokontudományok mezején halhatatlan, 's nemcsak
hanem a' tudós külföld által is elismert érdemeket szerzett
hazája
azon kevesek közé számitható, kik hazánkban nem csak
magának
,

,

;

hanem tovább is fejlesztik 's uj stádiumokra vezeték
tudományt. Benne Magyarország nem csak els rend tudósát, hanem
egyszersmind a' melegkeblü embert 's hazafit is gyászolá kinek minden
csepp vére magyar volt, kinek minden törekvése fajának dicsítését tzte
ki czélul. Erre szentelé napjait 's éjeit, 's ki ne bocsátaná meg e' nemes,
fáradhatlan és bámulatosan sokat tudó némi sajátságait, és szegletességeit?
A' magyar akadémia örült volna tagjai közt tisztelhetni
kevéssé
tartá tudósnak az akadémiát, 's a' kétszer kinált kitüntetést, kétszer nem
fogadta el. írásmódjában is igen sok, az akadémia nyelvétl eltér saját
ságához makacsul ragaszkodott, 's ezért és egyéb fejességeiért többször
vont roszalást magára a' szigorúbb 's kegyelet nélkülibb Ítészek részérl.
Nevezetesen Bajzá\íi\ kemény polémiát folytatott, mellybl nem vala
Tanítványai, kiknek szivét nagy mérképes diadalmasan vergdni ki.
tékben tudta megnyerni *s kiknek fogékony keble az sz tanitó honszerendkívül szerették.
relmének lángjánál hasonló érzésre gyuladt
Horvát István érdemei országos szobrot várnak a' hazától, mellynek egész
életét, földi boldogságát áldozá. O kizárólag a' hazának, 's a' haza történetét, törvényeit, nyelvét felvilágosító tudománynak élt, 's az életnek csak
keserségeit, fáradalmait ismeré örömeit, kivéve az Ürményi család házában neveli minségben töltött kedvez órákat, csak alig. Politikába,
pártküzdelmekbe nem avatkozott bölcs világnézetei függetlenül állottak
Mig a' magyarok seit fürkészé, 's a' magyar nyelvnek
a' pártok felett.
kezéhez keríthet régi maradványaiban dúlt, a' múltkor sötét aknáiban
merengve nem igen becsülte a' divatos érdekeket, mik eltte kisszereknek látszottak. Annál melegebben buzgott az si dicsség mellett, mint
Horváth Endre, a'
p. o. Schwartner ellen irt polémiáiból kitetszik.
annyira elragadtatott névtársának. ,,Nagy Lajos és
honfi- pap 's költ
Hunyadi Mátyás királyaink védelmérl'^ irt 1815-ki könyvecskéje által,
hogy Schwartnerre átkot mondván
Horvát Istvánról ezt énekelte
„Te magyarvédö ! munkádnak örülhetsz ; ott Lajos és Mátyás nyújtják
koszorúdat ; emitten nemzeted áldását nyerted ; neved élni fog értté mig
maradt magához egész élete
magyarul szállunk.^'
Es Horvát István
hosszat az igazság és honszeretet ösvényérl soha egy perezre is félre
nem tántorodott. Szorgalmát megítélhetni saját állításából, miszerint már
szeretettel müvelék,

a'

,

—

t

;

—

,

—

,

;

;

—

,

—

,

:

,

h

—

,

;

—

akkor, midn a' „Magyarország tös gyökeres nemzetségeirl'' szóló munkáját irá,
melly munkában egészen uj rendszer van felállítva a' m.
birtokjogi 's genealógiai viszonyokról
350, a' m. történetírásra vonatkozó 's többnyire külföldön rejtez kéziratot tanult át, 's 300,0000 részint
magyar, részint külföldi oklevelet olvasott el. A' középkori görög, fran-

—

—
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czia, olasz, német, st orosz írókat át meg átkutatta. Könyvtára európai
hirü volt, ritka tudományos kincseivel. Horvát István nyomtatásban jelent

régibb munkái, mellyek részint a' Tudományos Gyjteményben, és Muzarionban, részint külön 's ön neve alatt, részint Boldogréti Vig László
névvel jelelve láttak világot, következk ,, Néhány okok, mellyek a' kiadott MCCC XXXIV. esztendben magyar levélnek valóságos eredetiségét
Ferencznek megfogyatkozott
kétségessé teszik^' (Pest 1804. 8)
,, Vérségi
,,Pest városának
okoskodcisa a tiszta magyarságban'- (Pest 1806. 8)
régi Ofen német weí^eVö/" (Pest 1810. 8); ,,Mayyar Dámák Kalendáriomja":

;

;

—

14:— 15.) ; „Nagy Lajos és Hunyady Mátyás védelmeztetések a' nemzeti nyelv ügyében'' (Pest 1814. 8) ,,A' dics Marczibáni
familia tudományos jutalomtétele' s annak els fényes kiosztása Sz. András

(Pozsony lbl2

;

hava 23-án" (Pest 8);

,,

Werbczy

István emlékezete , mellyel a" hármos

törvénykönyv törvényes bevételének harmadik századára készitetf' 'sa't.
,, Magyarország
(Pest 1819. 8)
gyökeres régi nemzetségeirl" (Pest
1820. 8); ,,Jutalom feleletek a' magyar nyelvrl a' magyar nemzeti múzeum
1815, 16, 17. esztendei kérdéseire" (2 köt. Pest 1821. 8); „Rajzolatok a'
magyar nemzet legrégibb történeteibl'' (Pest 1825. 8) „Henrik portugalliai grófról mint magyar királyfiról" (Pest 1828. 8) „Észrevételek Y.
ur véleményére Henrik portugalliai gróf eredetérl'^ (Pest 1828. 8); „A'
magyarokról mint AgarenusokróV (Pest 1828. 8) „A' kaján magyar szó„Jászok I-s Értekezés. A'
ról a' teremtés könyvébl" (Pest 1829. 8)
jászokról, mint magyarnyelv néprl és nyilazókról" (Pest 1829. 8).
;

;

;

;

—

;

Ujabb tudományos munkásságát
sére forditá, mellyet

történeti adattal gazdagított

;

Tudományos Gyjtemény

szerkesztéigen számos oklevéllel és
ezenkívül Horvátország közjogi viszonyaia'

1833— 36-ig

szerkeszte,

's

—

,fSzlavinokról" vagy „dicsekvkrl" irt nagybecs munkákat.
De e' fáradhatlan vasszorgalom sem vala képes a' roppant vállalat megoldására, mellyet élete feladatául kitzött. 1825-ben kiada némelly vázlatokat 's töredékeket, a' magyar nemzet eredetét 's legrégibb dolgait illet
munkájából. A' munka végére ezt irá ,,Itt van kedves hazámfiai kisebb
ról

's a'

I

:

testamentomom

;

—

nagyobbat elkészithetem-e vagy nem, azt csak
A' nagyobb testamentomot, fájdalom, nem készitheté

a'

tudja."
Meglepte a' kérlelhetlen halál.

jó isten

a'
el.

Még csak 'négy évet kért istentl azalatt
készen reményié hagyhatni óriási munkáját a' maradékra, mert gyjteményei, az épitési anyag, együtt voltak már. De kidlvén az építmester,
az épület aligha fog valaha felemelkedni.
Végs éveiben mindinkább
;

—

elvonult az emberektl, kik iránt keserséggel viseltetett, mert nem látta
magát eléggé méltányolva. Leginkább csak tanítványaival társalkodott,
tollat nyert hálajell. Ennek átvételekor monda magáról, a'
mit az egész haza hálásan elismer ,,E' kéz, e' szív, az ész mindent a'
liazáért tett.^' Halálát sietteté a' buzgalom is, mellyel tanítói pályáját
folytatta
hol könyvtárának
és megválni nem tudása tanulószobájától
kincsei közt magát legjobban érezte. A' tudományokban megszült, magános falak közé zárkózott férfiú, családja karjaiban, teljes eszmélettel, szenderült jobb életre. Tanszékére nagyremény fia, H. Árpád lépett, ki mintegy'
tudós apja vállain lépvén a' tudományok világába, talán sikerrel rendezheti
a' roppant anvagot, mit amaz összeoviiitött, de fel nem építhetett. — li.
25

kiktl arany

:

,

,
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Cirill.

Horváth János.

Horváth (Cirill) m. akad. r. tag a' philosophiai osztályban, 's kegyes
rendbeli szerzetes, szül. Kecskeméten 1804-ben tanult hét évig Budán,
azután Privigyén, hol a' német és tót nyelveket sajátaivá tette. 1821-ben
Trencsénben a' kegyes szerzetbe lépett, 's mint illyen, kisebb iskolai
tanitói hivatalt viselt Podolinban, Váczon. 1825-ben bölcsészet tudorává
lévén, Nyitrán és Sz.-Györgyött egyegy évet töltött, mint theol. tanuló.
;

—

1830-ban tétetett át Szegedre, mint bölcsészet oktatója.
Mint iró,
1834-ben lett ismeretes a' m. t. társ. által másoddíjjal jutalmazott 's
kinyomatott Tyrus czimü öt felvonásos szomorujátéka által, minek következtében 1836-ban a' m. akad. tagjává is választatott. Késbben adta ki
Kuthén szomorujátékát (Szeged, 1838.), 's Jolanta szinte szomorujátékot
a' Buda czimü zsebkönyvben. A' régi classikai iskolához tartja magát
szinmüvei melegségnélküliek, hatástalanok drámai nyelve nehézkes és
dagályos.
Még egy pár szomorujátéka 's Észtani dolgozatai ekkorig
kéziratban vannak. Irt több alkalmi ódát, 's az Árvizkönyv2-ik kötetében
is foglaltatnak némelly lyrai dolgozatai.
Az akadémiai munkálatokban
:

;

—

,

—

szorgalmas részt vett.
ez.
Horváth (Endre) gyrmegyei áldozó pap, 1830. óta a' m. akad. vidéki
rendes tagja a' nyelvtud. osztályban. Szül. Pázmándon Gyrmegyében
1778. nov. 28-kán. Tanult Sz. -Mártonbán, Pázmándon, Gyrött, Komáromban, Pozsonyban. Majd Porosz-Siléziában, Henrichauban a' cisterciták
rendébe öltözék innen azonban már 1798. kénytelen volt visszatérni
hazájába. Felvétetek ugyanazon évben a' gyrmegyei nevendék papok
közé. Ezután több dunántúli helyen káplánkodván
1806-ban téti, végre
1829-ben pázmándi plébánossá neveztetett. Ez utóbbi helyen, mint születése földén készitette legtöbb költi müveit. 1830. nov. 17-én neveztetett ki a' m. tud. társaság igazgatósága által rendes tagnak, 1838. pedig,
Kölcsey halálával, ennek helyére 's fizetésébe lépett. — Munkái 1) Egyháziak ,,Franczia kathekismus^' (forditás)
„Theodul estvéi'' (forditás)
„^' hozogányos vitéz Magya's több egyházi beszéd.
2) Költészetiek
rokhoz'' (1809.)
„Ugyanazokhoz Dall" (1813.)
„Zircz emlékezete"
(1814.) ,,A^ pesti nemzeti theatrum ügyében" (1815.); 's legfbb müve
y.Arpády ne)nzeti eposz"
sok évi fáradozásának gyümölcse, melly mint
az 1831. évi magyar munkák közt legkitnbb, a' m. akadémia 1832-ik
sept. 8-ki közülésében a' 200 db. aranyból álló nagy jutalomra érJemesittetett. Apróbb dolgozatai nagy számmal jelentek meg az Aurórában,
Tudományos Gyjteményben, Urániában, Sasban ; kisebb költeményei
Pesten 1832-ben nyomattak ki. Prózai müvei közül még ,, Simái Kristóf
emléke" látott napvilágot az Akad. Evkönyvek III. kötetében. Meghalt
1839. mart. 7 -kén. Kéziratban maradt tle „Báthory Zsigmond erdélyi
fejedelem e/e/e.'' — Könyveit 's egyéb vagyonát a' m. akadémiának hagyta.
Az id bebizonyitá, mikép hire, buzgalma és szorgalma nagyobb volt,
mint tehetsége.
k.
Horváth (János) fehérvári püspök 'sm. akad. tiszt, tagja, szül. Csicsón,
Zala megyében, 1769. nov. 4-kén
szegény szülktl, kik azonban neveVeszprémben,
lésére ill gondot forditottak. Iskoláit végzé Pápán
Pozsonyban, hol az egyetemes papnevel házban alapját veté jeles egyházi szónoki miivcltségéiiek. 1792-ben szenteltetett pappá, 's veszprémi
;

,

:

:

;

—

:

;

;

;

:

—

:

:

—

—

,

,
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káptalansága utáii szlsg-yorki lelkész lett, hol, h'ói szorgalma által gr.
Festetics György figyelmét magára vonván, általa 1801-ben keszthelyi
lelkészszé 's hahóti apáttá neveztetett. 1808-ban lett veszprémi kanonok
1815-ben
's rudinai apát, 1810-ben a' veszprémi papnövelde igazgatója
tÖesperes. Káptalana 1822-ben a' magyar nemzeti zsinatra, 1825-ben pedig
az országgylésre küldé követül. Ezentúl nagyobb pálya nyilt eltte,
;

püspökké, 's a' pesti egyetemnél
1827 után részt vett az országos küldöttségben,
1828-ban tagja volt a'm. akadémia alaprajzát szerkeszt választmánynak
1829-ben udvari tanácsossá 's referendáriussá emeltetett 1831-ben
1832-ben bels t. tanácsos
a' székesfehérvári püspöki székre ült. Végre
's tudományos érdemeiért az akadémia tiszteleti tagjává lett. Korábbi éveiben több jeles értekezést irt a' Tudományos Gyjteménybe 's verset az
24-ig
Erdélyi Múzeumba. Egyházi beszéde nagy számmal jött ki. 1820
Veszprémben „Eyyházi értekezések' s tudósitásoW czimü folyóiratot adott
Pásztori dal (1796.) Az istennek
ki húsz kötetben. Külön kijött müvei
imádása (Veszprém, 1796. és 1812.); Vitéz Kinizsy Pálnak hamvai (Ye&zprém, 1797.) Bnzakalász-koszorú (Veszprém, 1801.) Az ékesszólás a
koporsóknál (Veszprém, 1816.); Hitbeli és erkölcsi oktatások, Nicolc után
Püspöki székre lett emeltetésével befejezte
(Veszprém, 1815.) 'stb.
h.
irói pályáját. Meghalt Pozsonyban, 1835. január 16-kán.
Horváth (József Elek) m. akad. lev. tag, szül. 1784 körül tanult
Szombathelyt, 's Gyrött elbb ügyvéd, majd 1827. tanitó, 's 1829-ben
a' kaposvári gymnasium igazgatója lett. 183o-ban választatott a' magyar
Kéziratban
akadémia lev. tagjává, 's meghalt 1835 ben jan. 20-kán.
Szombathely története, 's magyar poétimaradt több eredeti drámája
Értekezései a' „Csinosodásról'^
kája. Nyomtatásban pedig megjelentek
,, Eli siókról'^ az „Iskolai nevelésrl Magyarországon^^ a' Tudományos Gyjtemény folyamaiban gr. Zsigray József életirása. Levelek Somogyból a'
Sas folyóiratban továbbá számos, elsziU'va kijött költi dolgozatai, mint
p. o. Szombathelyi Hymen (Buda, 1812.), Szombathely évei {^zomh2it\\Q\y,
1825.) didactikai költemény az 1827-ki országgylés emléke (Sas, XHI.)
h.
A' magyar hon (Sas, XIV.) 'sa't.
Horváth (Lázár, széplaki PetrichevichJ magyar iró, a' Honder volt
szerkesztje, m. akad lev. tag. Szül. 1807. Kolozsvártt, hol tanulmányait
is végezé. Késbb Maros-Vásárhelyre ment át, megszerzend ott az akkori
kir. táblánál a' hazai törvényekbeni jártasságot. 1829. mint gyakornok a'
kincstárhoz Szebenbe ment 's onnan késbb, mint tiszteletbeli fogalmazó

mert 1826-ban

helyt, tanácsossá, bosoni

hittud. kar elnökévé lett.

;

—

;

—

:

;

;

;

—

—

;

;

—

;

:

;

;

;

;

—

—

1834. leköszönt
kormányszék mellett, visszatért Kolozsvárra.
's szellemi kimvelésének szentelé idejét, tulajdonává tévé a'
müveit nyelveket, ugy hogy a' magyar, német, latin 's oláh nyelven kivül
l)eszélte az angol, franczia, olasz nyelveket, 's ismerte a' régi görög nyelvet késbbi éveiben tanulá a' spanyolt is. Gyakorlati tanulmányozás
végett ugyanazon évben megkezdé utazásait. Beutazá kis hónát, a' gyönyör Erdélyt; majd nagyobb tér után vágyódván, 1836. Pestre költözött
,,Az elbujdosott vagy Egy tél a'
's ekkor adá ki els irodalmi müvét
fvárosban." (Eredeti román, 2 köt. Kolozsvártt 1836). H. divatregényt
a' kir.

liivataláról

;

:

akart

inii.

F szándéka

volt a' kolozsvári divatvilág rajzolata,

a'

mint az

30O
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minden tájairól ott össze szokott gyülekezni. A' tárgy
vonzó volt
mert azon korszakban egyedül a' kolozsvári
felsbb körökben jelent meg magyar szin és szó. Azonban a' tárgy kidolgozása nem birt általánosb érdeket terjeszteni 's az iró els próbatétele
csekély figyelmet ébresztve tnt el. A' regényben nem tagadhatni el sok
érdekes, könnyen rajzolt, lelkes és életh helyeket, azonban a' raj zolatok
laz összefüggése, az eladás szélessége
a' mindenféle nyelv, tömérdek
idézetek, a' számtalan zárjelek, kérd 's kiáltójelek 's szóáradások okozzák
leginkább, hogy az olvasó figyelme csakhamar elfárad. Tulajdonok, miket
H. késbbi irói pályáján sem volt képes egészen levetkzni 's mik, minden
télen át Erdély

kétségkívül

,

,

könnysége

mellett is, nagy akadályul állottak irodalmi hatásáEzentúl gyakrabban találkozott az olvasó közönség H.
szépirodalmi
mvészeti 's kritikai dolgozataival fleg a' ,, Jelenkor"
melléklapjában, a' ,, Tár salkodó^^ -hun és az ,,Athenaeum'--hsín. 1841
42

társalgási

nak útjában.

—

,

—

addigi dolgozatai kiadásával foglalkozott.

Munkái

elején állott lord

Byron

életirása és némelly

költeményeinek forditása, ki iránt nagy elszeretettel
A' nagy angol költnek magyar nyelven megszólaltatása méltánylatot érdeml kísérlet vala, ámbár elre lehete látni, mikép H. szabatosság nélküli irmodora legkevésbé leend alkalmas Byron tömöttségének
visszaadására.
Munkái további részét képezi íx\,Kaleidoscop'% melly
czim alatt H. a' múlt évtized magyar 's erdélyi társadalmi életének
könnyed rajzát adja, 's a' felsbb 's miveltebb körök politikai, mvészeti,
viseltetett.

h

—

aesthetikai, irodalmi és társadalmi nyilatkozatainak kritikai ismertetésére
kiterjeszkedik. Az ott összehalmozott adatok történészeti szempontból is

érdekesek. Munkáinak kevés olvasó közönsége volt, minek oka nagyrészt
abban rejlett, miképen azon osztály, mellynek számára H. leginkább irta
mveit, a' magyar aristocratia, azon idben még igen csekély mértékben
volt magyar. Horváth-ot születési 's egyéb viszonyai e' nemzetietlen
aristocratia körébe vezeték.

mveltségnek ápolása's ezek

Ennek

nemzetiesitése's általában a' társadalmi
elágazó osztályok és érdekek egygyé

által az

olvasztása ln most a' feladat, mit H. maga elé tzött. lUy körülmények
között született 1843. elején a' ,, Honder'^ czimü szépirodalmi 's divatközlöny H. L. szerkeztése alatt. (A' név gr. Széchenyi Istvántól származik,
ki egy kedélyes beszélgetés közben igy kiváná neveztetni Budapestet).
E' folyóirat a' milly szép kilátások között indult meg, szintúgy meghiusitá
id folytán mind a' szerkezt, mind az olvasó közönség várakozásait, melly
utóbbi évrl évre mindinkább fogyott, annyira, hogy 1848. elején H., a'
bukásnak indult ügyet megmentend, a' Hondern kivül egy ,Jlorgenrcifhe^' czimü német lapot is szólitott életre, melly azonban csakhamar, az

1848. martivisi viharok által, magyar ikertestvérével együtt, elsodortatott.
félévi folyamát kivéve, a' díszesen, sok költséggel kiállított Honder
legkevesebb népszerséggel birt az országban. Nem czélunk itt a' Honder
ellen nyilvánult ellenszenv okait elemezni
avvagy vizsgálni, mennyiben
vala iíxaz az
és dölofozótársainak stereotvp állítása, kik azt szakadatlanul
az erteljesen ellene nyilatkozott, akkori fiatal irodalom ,,nyersesegenek,

Els

;

tudatlanságának" tulnjdoniták. Csuk néhány pontot jegyzünk fel a' késbbi
irodalmi történetíró számára tájékozásul. Midn a' Honder fellépett,
akkor nem csak a' magyar politikában, hanem az irodalomban is eléretett

;
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fordulópont. A' mit régibb iróink annyiszor ismételve pengettek
múlt bálványozása, az idegen utánzása, hol meg nem szüntethet volt
is egészen, ill korlátok közé szoríttatott; az eddigi homályos sejtelmek
világos öntudatra vergdének nemzeti alapokon, min magunkból kezdénk
fejldni. Az akkori irodalom férfiai, különösen a' fiatalabbak, illy meggyzdéssel lépének ki a' sikra. Irodalmunk latin iskolája bezáródott, belletristikánk idegen illatú virágai hatás és inger nélkül maradának. DeH. L.
Honderje korszerbb és tetszetsb ugyan de szinte idegen virágokkal

már

a'

t. i. a'

:

,

Megtagadá a' kort az ariatokratiának *- melly sokmár nálunk nemzetiség dolgában is semhogy üres

volt tele ültetve.
kal elbbre volt

:

,

—

vakon szolgailag hódolt
czirógatások és hizelgésekre szorult volna
idegen eredet balságait, ferdeségeit társas életünkbe átültetni iparkodék,
klfoldiesked modorára kénytelen lévén
Megtagadá Önmagát
szerkesztési tagokul ismeretlen, bizalmat nem birható, bizonytalan multu embereket fogadni fel kik viszonyainkkal! ismeretségüket ismét kénytelenek
valának arrogantiával nagykép minden tudással, 's az elismert de hozzájok nem csatlakozható hazai tehetségek sárbarántásával takarni
embereket, kik késbb midn a' viszonyok ellenállhatlan hatással szakadának az fejkre is, saját mesteröket tagadákmeg'saz els perczekben
oda hagyák. A' Honder ennélfogva a' legveszélyesebb fegyverekkel dolgozott maga ellen nevetségessé tette önmagát, még sajátjának képzelt
pártja eltt is, melly mosoly nélkül nem nézheté e' berzenked , feszeng
y4 mágnáskodást, különösen miután fonákságait olly sren mutatta
hogy azon kétki az akkori élénk tárczairodalom.
'S ez volt oka
ségkívül sok jó is, mit 5 évi folyama alatt hozott, hatás és eredmény néli<l
vonult el. A' késbbi közszellem elidézésében divatlapjaink között a'
Hondernek legkevesebb része van. Ezen lap világos bizonyítványa volt
annak, hogy jó akarat 's jó irány teljesen hatástalanná válhatik egyéniségek tapintatlansága
Az irodalmon kivüli
alkalmatlansága által.
mködései között megemlitendk itt H. L. mvészeti regélyei, (matinéé)
miket 1846. Pesten szerkeszti szállásán idszakonként rendezett. Itt
mind azok számára, kik fvárosunkban a' mvészet terén feltntek, kiknek
az irodalomban nevök volt, kik a' közügyek alkotásával 'stb. foglalkoztak,
szellemi egyesít pontokat szándékozott nyújtani. Az eszmét szerencsésnek
lehete mondani, ha tekintetbe vettük, hogy a' magyar iró, tudós, mvész
'stb. üres óráik nagy részét kisszer nyárspolgárias életnézet körökben
tölték ; a' társas élet örömeit inkább cynismusi fesztelenségben, mint illedelmes és finom életmódban keresek. Innen származott nagy részben szellemi termékeik szögletessége, aprószer irigység, neheztelés, félszegirány
's életnézet
miként ezt azóta
szellem és európai miveltség hiánya,
,

f

:

,

,

;

—

:

—

,

—

,

—

,

már többen megjegyzek. Azonban H.L. kísérlete sem termé meg az óhajtott sikert 's a' regélyek néhány hónap múlva
ez úttal azonban
mint
mondaték, magánviszonyok miatt
Belföldi számos utamegszntek.
zásain kivül bejárta H. L. 1845-ben Német- és Francziaország nagy

—

részét. 1846.

—

—

,

Konstantinápolyba utazott. Kiterjedt ismeretségeinél fogva
sokat hatott több külföldi mvésznek hozzánk vonzására 's a' nemzeti
szinpadoni fóUéptetésére.
A' m. akadémia 1845. levelez tagjául választotta. Egyéb kitüntetései: Chateaubriand arczképével, Jules Janin arany

—
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gyrvel tiszteié meg. — 1848-ban
hová
régen
vágyott. Triestbl oct. 10 -kén folyTriest
tatá útját Corfun és Syrán át; meglátogatá a' classicus görög föld érdekesb pontjait és Smyrnát és a' Dardanellákat érintve Konstantinápolyba
ért. Itt a' hires baírám ünnepen a' török udvarnál jelen volt és sok kitüntetésben részesült. Nov. 7-kén visszatért Smyrnába 's onnan Cyprus és
Rhoduson át Syria tengerparti fvárosába Beyruthba érkezett. Syriának
minden érdekes pontjait meglátogatá 's miután Jeruzsálemben a' patriartollal,

a'

szultán gyémántos

török

felé keletre indult,

cha

által a'

szent

lovagi rendjével feldiszittetett's Palaestina nevezetes

sir

Egyiptomba ment át. Azután Málta szigeten, Syracusán,
Messinán át Nápolyba érkezett, hol megpihenend, hosszabb ideig maradt.
Itt IX. Pius pápa ki az akkori viszonyok miatt e' fvárosban mulatott,
rendjellel diszité fel. A' Vezúv aljában huzamosb ideig tartózkodott, mig
végre Olaszországon át 1851. telén Pestre visszatért. Febr. 5-kén Pestrl
Bécsbe utazván e' sokat hányódott 's a' magyar irodalomban sok tekinhelyeit beutazá,

,

,

tetben

feltn

halállal

boltba.

múlt

—

férfiú

ki.

,

sziverének pattanása következtében ott hirtelen
az elhunyt által épitett sir,

Tetemei Budára hozattak

k.

Horváth Zsigmond m.akad. tag, szül. Kis-Köcskön Vasv. megyében,
nemes szüléktl, 1784. június 21-kén. Tanulmányait a' sopronyi lyceumban
elvégezvén, további kiképzés végett a' jenai egyetemre költözött, hol két
évig hallgatta a' hittudományt, 's a' szünidket kirándulásokra fordította.
1804. szszel hazájába térvén, eleinte nevelséget viselt, majd 1806-ban
Vasban, Csengén pred. lett, honnan 1824-ben Kvágó-Örsre hivatott
meg; 1828. a' szalavidéki esperességben jegyz, 1835. a' gyri kerületben
els egyházi jegyz, 1837. óta szalavidéki esperes. Idközben 1831. szálai
t.biró, 's 1833. a' m. tudós társaság tagja lett. Munkái: 1) Cooknak, egy
anglus hajóskapitánynak a' föld körül való utazása, németb. (Pest. 1810.,
másodszor 1815). 2) A' vallásnak intései 's vigasztalásai. Egyh. beszéd.
Gyr, 1813. 3) Amerikának haszonnal mulattató esmértetése. Els kötet.
Gyr, 1813. 4) Értekezés a' triumphusróL Erd. mus. 1817. 5) A' magyar
stilisticáróL Tud. Gy. 1818. 7) Gróf Macartheynek Chinába tett követségben utazása. (Kis János Utazási Tárházának 5-ik kötetben. Pest, 1818).
eermannakutazása északi Európában' (Azon Tárház VIII. kötetében.
7)
Pest, 1819.) 8) A' háznevelés hibáiról 's azoknak orvoslások módjáról.
Tud. Gy. 1825. XII. 9) A' Vesta szüzekrl. Tud. Gy. 1832. X. 10.) A'
világ rendszere. Tud. Gy. 1833. IV. 11) A' tizenkét égijegyek magyarázatja. Tud. Gy. 1833. XI. 12) Életrendszer. Tuá. Gj.lS36. IS) Csillagok
ismertetése. Tud. Gy. 1837. II. IV. 14) Elmederitö, szivképzö's characterfest történetek 's adatok füzére. Két köt. Pest, 1840-ben. Kéziratban
1) A' reformatio históriája a' leghitelesb kútfkbl. 2) A' naptárak értelmesitése. 3) Egyház-szerkéz. 4) Népnevelés és oktatási rendszer, a' m.
t. társaság által
elfogadva. Az akadémia Tájszótárához halatonmelléki
B.
tájszók gyjtésével járult. Meghalt oct. 17-kén 1845.
Hottentott-ok. Midn a' hollandok a' 17-dlk század közepe táján a'
Jóremény fokánál egy gyarmatot telepitének ott nagyszámú nomád , de
harczias
lakosokat találtak , kik magukat „Quaequae^^ névvel nevezek
'fl a' hollandoktól késbb
valószínleg csaknem csupa egytagú szóból

M

:

—

,

s

—

—
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—

álló, nyers nyelvök hasonlatánál fogva
hottentott nevet kaptak. A'
hollandok becsületére válik, hogy e' meghódított népbl nem csináltak
rabszolgákat, hanem házaikba cselédekül fogadák.
Midn a' 18. század
végén az angolok a' Kap gyarmatot elfoglalák a' hottentottok száma
40—50,000 volt, most alig tesz 20,000-et.
A' hottentottok mint nép,
már régen nem léteznek nyelvök is csaknem elenyészett. A' mostaniak
általános tört holland vagy angol nyelven beszélnek mit uraiktól tanultak 's elszórva élnek az egész Kap gyarmatban, mint cselédek, csavargók és naplopók. Oka ezen süly édesnek egy részt az európaiak által
behozott háborúk, zsarnokság, de leginkább a' betegségek, melly utóbbiak
a' hottentottoknál, különben is a' föld leglustább 'slegszurtosabb népénél,

—

,

—

;

,

;

a'
hozzájárultak az eltanult dzsölések
egyéb részegit ivó és pipázó szerek. Két legfbb szenvedélye
A' hottentott nkrl
itt fiatalnak mint öregnek
a' pipázás és ivás.
az Írja minden utazó, hogy erkölcsíségök igen gyenge lábon áll , 's általában igen könnyelmek és mérsékeletlenek. A' hottentottok örömest
áldoznak az ,,édes semmit nem tevésnek" és rendesen seregesen tanyáznak
a' keresztyén téritészetí telepeken
hol a' vallásbani oktatás ürügye alatt

pusztitó halált terjesztenek

pálinka

,

;

's

—

:

,

dologtalanul töltik napjaikat. Külsejére a' jelenlegi hottentott ugyanazon
ugyanazon mértékben barátja
zsíros, piszkos jelenség, 's a' hottentott
a' kirívó színeknek és csecsebecsének, mint eldeik voltak. Arczuk alkotására és színökre nézve kivétel nélkül az egész emberi nem legrutabb
fajához tartoznak. Egészségtelennek tetsz fakó színök, szögletes arczaik,
apró villogó szemeik összeszorított orruk, kiálló pofacsontjaik pittyedt
ajkaik és gyapjuhajok együttvéve olly egészet képeznek , niit az európai
ízlés csak hosszú id múlva szokhatik meg. Hozzájárul bizonyos kellemet-

n

,

,

len

bzök,

mellyért

már

kutyák"-nak nevezek

el

els holland gyarmatosok „fekete büdös
hogy európai
'S mégis fordult el eset
Különben a' hottentottok a' Kap gyaregybe.
az

ket.

,

—

hottentott nvel kelt
mat színes nép fajai között a' Icgpolgárísultabbak közé tartoznak. Szokásaik és erkölcseik a' régi ídkhez képest általában véve javultaknak
neveztetnek. A' régi hottentott kegyetlen, csalárd vad volt, az istenségnek
férfi

's htlen felebarátja iránt. Most ezen vadságok
eltntek. A' mostani hottentott nem kegyetlen, nem csalárd, hanem nagyokat alszik, naphosszat elhenyél, társaságot keres, lerészegszik, dzsölög,
dohányzik, iszik 's áldozik a' fszellemnek, vagyis inkább a' fszesznek
még pedig férj és
a' pálinkának, uj egyházában
a' csapszékben
egyíránt. Legszebb tulajdonuk, mit seiktl öröklének, önzéstelenségk's
rokonaik és barátaik iránti határtalan szeretetök. A' mostani hottentott
egyike a' föld legtársasabb 's leggondatlanabb teremtéseinek. Ha kezében
van vén hegedje vagy dorombja 's mellette egypár vig ficzkó és táskájában kell adag dohány és pálinka, azonnal felejti a' legnagyobb bajokat
és csupán a' reá váró élvezetre gondol.
Szóval a' mai hottentott különös
anomáliák vegyiteké 's a' legnagyobb ellenmondások és következetlenségekbl áll, miket az emberi természetben találunk. De a' mílly rest, rendet-

minden ismerete nélkül,

—

;

n

,

—

len és iszákos természeténél fogva, színtolly
vitéz

könnyen kormányozható, ha

Bár nem mindig lehet bátorságába bízni, mégis jó és
katona válik belle, ha józan állapotban van, az európaiak fegyelme

vele bánni tudnak.
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és vezérlete alatt;

a'

Houwald.

Huehnetlapallan.

mint ezt

„lovas vadászok hadteste'* bizonyítja,

a'

melly csupa hottentottból áll 's a' kaíFerek elleni háborúkban dicséretesen
megkülönbözteté magát. „Minden hottentott egy él paradoxon*' mondja
p.
egy ujabbkori angol utazó. (1. Kapföld.)
Houwald (Kristóf Erneszt, báró) német költ, szül. 1778. Alsó-Lausitzban. 16 éves korában Haliéba ment tanulni. 1802. mint tagja az orszáo-rendeknek mködött, 1815. a' viszonyok uj alakulása után magányba
késbb ezt eladván Neuhausba
vonult Sellendorf nevú falusi jószágára
költözött. H. müvei Elbeszélések, mesék, regények, színmüvek 'stb. mikben a' lyrai tehetség túlnyomó. Nyelve virágos és tiszta , drámáiban sok
hiven rajzolt jellemet találunk, különösen a* régiekben (Die Heimkehr ;
Das Bild ; Die Freistatt ; Der Leuchtthurm ; Fluch und Segen) ; ujabb
drámái nem vivtak ki olly elismerést. Néhány folyóiratot is szerkesztett,
a.
's Confessa barátjának müveit adá ki. Meghalt 1845.
Howitt (Vilmos) angol iró ki részint egyedül , részint H. Mária unokahucfával együtt számos költeményt 's egyéb munkát irt. Hlyének: „Popular history of the prusts at alt times and among allnations (1833); The

—

,

:

—

,

Theruralund domesticallife of Germany
life of Germany (Id'dd)
(1842); Germán experiences, adressed to the English both stayers at
a.
home and goers abroad (1844.) 'stb.
Huehuetlapallau nevezetes maradványai egy régi városnak Guatemala amerikai tartományban nem messze Palemque várostól. E' romok
egy egészen ismeretlen elökorból származnak, 5 német mfdnyi téren nyúlugy látszik hajdan egy rop's
nak el egy hegyoldal hosszában
pant várost képeztek, most azonban serdvel vannak benve. A' romokat miknek neve máskép Casas de piedra, legelször del Rio, a' guatemalai alkirály kapitánya vizsgálta meg, 's tudósításai 1822. Bért oud
által tétettek közzé Londonban (németül Meiningenben jelentek meg
és gypsbl állanak, csarnokok
1822). A' még fenmaradt épületek
's ablakok helyett kicsiny kerek vagy négyés karzatok által ékesitvék
szög lyukakkal birnak. Ezen romvilág legnevezetesb része egy nagy
mellyek oszlopok által vannak elvákastély 5 magas és széles kapuval
lasztva, 's mellyek mindegyikén egy fennálló emberi alak látható. Minhosszú pálczákat tartaden alak tollakkal 's szalagokkal van ékesitve
nak kezeikben és ismeretlen Írásjegyekkel körözvék, melly utóbbiak igen
emlékeztetnek az aegyptusi és nubiai hieroglyphirásra. így p. o. eljönsludents

;

—

,

,

,

,

kbl

,

,

,

nek

ott

a'

nilkucs gyanánt ismeretes kereszt,

a'

világszem, halak,

mada-

van az aegyptusi építészeti
styltl. Különösen érdekes egy hosszú sor földalatti boltozat, melly ben
nagy kÖvek találhatók nyugágyak alakjában. Farag ványokat 's hieroglyphákat mindenütt láthatni. Sok más nevezetes maradványon kívül vannak itt emlékkövek 's feliratok, víztartók, hidak 's földalatti menetek,
mellyek a' késbbi azteki emlékektl mind igen különböznek. E' körülmények egy sokkal miveltebb népre mutatnak, mint az volt, mellyet a'
spanyolok Amerikában találtak, 's egy igen régi cívilisatióra emlékeztetnek emberek és népek egy összeköttetésére melly idsebb a' mi törtéBeschreibung einer altén Stadt in Guatenelmünknél. (Lásd Minutoli

rak

'stb.

Azonban az épületben sok

,

,

:

mala. Berlin 1835.

eltérés

fol.)

-^

a.
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Hugó (Victor), Francziaország nagy költje, 's most a' hegypárt nagy
hatású szónoka, szül. Besanconban, 1802. febr. 26-kán. Atyja tiszt volt
Napóleon seregében, 's ers bonapartista anyja egy royalista családból
való, a' vendéei hsök közl. Már a' gyermek a legkülönfélébb benyomások közt növekedett. 'S a' gyönge gyermek küls élményei, korának nagy
eseményei, 's a' pártok harczai külsleg is ers hatással valának lelkére.
atyja magával vitte Italiába, hol a' francziáknak
Öt éves volt, midn
guerilla harezot kellé küzdeniök. A' honfiak rablócsapatokkal egyesültek.
E' brigand-ok egyik legkitünbbike a' regényes Fra Diavolo vala épen,
a' ki ellen Hugó ezredesnek táborba kellé szállnia. Két év múlva Victor
anyjához visszaküldetett, tanulás végett. Tanitására két férfin ügyelt, kik
ellenkez pártokhoz tartoztak, egy pap és egy royalista, ki szövetkezései
miatt üldöztet vén, Hugó asszonynál rejtezkedett'snehány év múlva (1812.)
Mailet tábornok kalandos összeesküvésében veszett el. A' két növel
Polybot és Tacitust, korukra tett vonatkozásokkal olvastaták növendéSpakükkel. Atyja, nem levén ezzel megelégedve, ismét magával vitte
nyolországba, hol két tartomány fölött parancsnokolt, mint tábornok.
1812-ben olly fordulatot vnek a' dolgok, hogy az anya Victor fiát és
ennek testvérét Eugent kénytelen ln visszavinni Parisba. Elmultak reményei, mik szerint János király udvarában, Spanyolországban, akará pályáját kezdeni, mint page. Ez irányban növeltetett a' nemesi seminariumban.
Midn a' restauratio bekövetkezett, az atya és anya közt annyira ment a'
politikai viszály, hogy pörbe keveredtek, mellyben Victor atyjához Ítéltetett. Egy intézetbe záratván, melly nagy Lajos collegiumához tartozott,
Victor egy royalista szomorújáték (Irtaméne) Írásával boszulá meg magát,
melly Egyiptomban játszott, 's atyjától elfordulván, kétszeres rokonszenvvel ragaszkodott anyjához. Els ódája, melly tle nyomtatva megjelent, a'
lan iltnány hasznait magasztalja. Az akadémikusok, kikhez az pályázásul
beküldetett, sértve érzék magolcat, hogy az utósó sorokban 15 éveskorát az
iró befuglalá. Ekkur nem nyert jutalmat. 1819. azonban két költeményét
jutalmazá a' toulousi akadémia (IV. Henrikrl és a' verduni szüzekrl, kik
az els forradalomban, nyilatkozataik miatt, a' szövetségesek bevoniásakor
kivégeztettek.) IV. Henrikrl irt ódáját, beteg anyja ágyánál virasztva,
egyetlen éjjel végezé be. Harmadik jutalmat nyerte, a' következ évben,
illy czimü költeménye
„Mózes a' Nilnál'*. Ez eredmény arra buzditá t,
hogy a' jogi tanulmányokkal, mikre szánta magát, fölhagyjon. Éhez jnrult
egy gond, melly ifjaknál gyakran elfordul szeretje volt, 's nem tudott
neki tartást ajánlani. Szerelmének jeléül irta els regényét ,Han d'Island'.
De czélját téveszté, mert három év alatt nem talált kiadót, 's csak ekkor
jutott a' levél rendeltetése helyére. Sajátságosb szerelmes levél alig képzelhet. A' regény hse, kiben Hugó, magát állitáföl, a' legvisszataszitóbb
minden regényhsek közt a' világon. Valódi szerencse Hugóra nézve, hogy
e' müve csak akkor jelenhetett meg, midn már nem ronthatá el \\\ás
müvek által megalapított hírnevét. Ez idtájban a' „Conservateur littérairc", mellynek kiadására néhány barátival szövetkezett, bírálatokat
hozott tle az akkor jelesebb költk- és írókról, Byron, Walter Scott,
Thomas Moore, Lamartíne fell, 's hozott több gúnyverset és ódát royalista és vallásos irányban
mik aztán külön egy kötetben megjelentek.
;

t

,

t

:

:

:

,
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Cbateaubriand istenité ez ódákat, mellyeknek költjét ,,enfant sublime"nek nevezte. Hugó meglátogatta
megköszönvén az Ítéletet, 's aztán
társalgás fejlett ki kÖzöttök, mellynek köszönheté az iíju iró els politikai
eszméit. Ez eszméknek köszönheté, hogy els ellenséges érintkezése a'
hatalommal, mi másokra nézve olly roszul szokott kiütni, neki a' Bourbonok kegyét szerezte meg. Delon, egy ifjúkori barátja, a' saumuri katonai
összeesküvésbe keveredett, 's el kellé rejteznie. Hugó egy levélben menlielyül ajánlá saját lakát barátjának. A' levél a' rendrség kezébe került,
's XVni. Lajos elolvasván, az els megürült nyugdíjt a' költnek rendelé.
Kevéssel az eltt halt meg anyja, 's a' költ, ki atyjától nem akart segélyt
elfogadni, csak nyugdíja általjött olly helyzetbe, hogy szeretjével, 1822.
octoberben egybekellietett. írói munkássága nem nyújtott e' részben
elég eszközt. Sem ódái és balladái (1824.), sem Bug-Jargal-ja, sem költi
gyjteménye „La muse francaise'' (1823 1824.) nem bírtak elég vonzervel a' közönségre nézve; utazásának leírása, mellyet 1825. Nodier-vel
(Charles Nodier) Schweíczba tett, kínyomatlan maradt íróasztalán. Ennek
oka a' politikai viszonyokban volt. Azonban Cbateaubriand, a' Keresztyénség Szellemének szerzje, a' veronai congressus követe, htlen ln a'

t

,

,

—

t

merev royalismushoz, 's Yictor Hugó
követte, nem az általános árt,
melly szintén ez irányban mozdult. Ódája a' Vendomei oszlophoz a' leg-

népszerbb

franczia költvé tévé t, 's visszaszerzé atyja szeretetét, ki egy
évvel azután (1828.), hogy fiával kiengeszteldött, meghalt. Az absolutista
j)ártnak nem tetszett Hugó htlensége. E' pártban eddig
szövetségese
volt a' romanticismusnak
's most elveszett e' szövetsége. Hugó, a' romanticusok elismert feje
most már teljesen elhagyá a' liliomos zászlót, 's a'
három szín alatt írta legszebb dalait. Az ,,Orientales'S mellyek 1828-ban
jelentek meg, a' legszebb lyrai termékek a' franczia irodalomban valódi

h

;

,

;

költi érbl származnak, tele lelkesedéssel és gyermeki érzéssel. A'classicismus baráti azonban haragudtak a' román ticus külsért, mellybe a' legfenségesebb gondolatokat öltözteté, 's hivatkozván utolsó széles drámájára,
Cromvvellre (1827.), álliták, hogy nem is tud máskép írni. A' ,,le dermier
jour d'un condamné",,,MariondeLorme"és ,,Hernaní"-ban folytatá Hugó
a' classicusok elleni küzdelmét. „Marion Delorme" a' színházi rendrség
részérl akadályra talált nevezetes nyugdíj -pótlékot ígértek neki, ha e'
darabja sürgetésével fölhagy, de
nem fogadta el. Midn ,,Hernani''
adatott, valódi harcztér lett a' színház. Classicusok és romanticusok szenvedélyes harczot vívtak földszint és páholyokban, mellynek utózaja hetekig eltartott, a' nélkül, hogy el lett volna döntve a' gyzelem. Mintha
gyanitották volna már, mílly befolyást gyakorland a' romanticismus Franmondák,
cziaország politícaí és társalmi viszonyaira. A' classicicimus
Francziaországban a' régi szokásost, a' merev formákba, áthághatlan korszóval a
látok közé szorított gondolkodásmódot és érzeményt képviseli
régi társadalmat. Szabályai határozzák meg, mit és miképen kell gondolni,
minden indulatnak ki van jelölve helye, hogy nyilatkozhatík bii és kétségbeesés, hol öröm és lelkesedés
mindezt szoros szabályok döntik el. A"
franczia classicus szomorújáték szintoUy nemzeti találmány, mint a' franczia kert, mellyhez olly gyakran hasonlíttatík. Nyugott lépésekkel járnak
e' kertben, elre látható a' kilátás, minden fordulatnál, a' szabályos fasorok
,

,

,

;
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*s készen lehet az ember minden meglepetésre, melly mathematicai
pontossággal következik egymásután. Eredetiséget vagy geniálitást a'
találékonyságban és helyzetekben nem igényel a' classicus iskola régi tragicusa. Rendesen az ó történetbl veszi tárgyait, 's gondos simasággal dolgozza föl azokat. E' simasághoz nem valók a' forradalom csattanásai, a'
classicismusnak nem volt, mint a' királyságnak, 10-ik augustusa, a' ruhaváltozás az egyedüli áldozat mit a' koreszméknek hoz. Még ma is a' régi
társadalmat képviseli. Azért a' classicismusnak meleg pártolói, a' kik a'
régit visszaohajtják, vagy legalább tartósaknak akarják a' jelen viszonyokat. Nem csudálhatni ezt, ha meggondoljuk, mi befolyást gyakorol a'
szinház a' franczia közéletre. 'S a' materialista és voltairei irány is kedvez e' classicismusnak. Olly egyhangú és schemák szerint kivonalozott,
mint maga, 's megfogható, ha e' köznapi liberalismus igyekszik a' szinpadot is azOn téregyenen tartani, melly közönséges szellemi álláspontjának
megfelel. Mindezekben sok igazság van. De vájjon a' romanticusok közt
is nem voltak-e, kik ultramontán és középkori eszmék hirdetésére eszközül
tekintek a' költészetet ? 'S nem kelle-e kárhoztatni, a' classicismus pedant
formái ellenében, ama másik szélsséget, azon iskolát, melly viszont semmi
szabályhoz nem akará magát alkalmazni, és a' szenvedélynek azon jogot
követelte az irodalomban mellyel az csak egyszer és pedig a' forradalmi
téren birt vala ? Kétségkivül a' romanticismus is forradalmakat akart csinálni az irodalomban, mellynek okvetlen vissza kellé hatnia az erkölcsökre.
Gyakran nem csak a' dramaturgia és logica szabályai ellen kelt föl hanem
a' jogfogalmak és illendség érzelmei ellen is. 'S a' romanticismus forrásából kezdenek meritni lassanként a' merészebb ujitók és forradalmárok,
a' st. simonisták, socialisták, a' szabad egyház és szabad szerelem papjai,
így állottak az irodalmi kérdések a' közélet pártviszonyai közt. A' júliusi
forradalom szintúgy letaszitá a' trónról Hugó Victort, mint X. Károlyt.
Mindkett tért veszített; de mig X. Károlyt gylölség kisérte, a' költnek
egykedvüleg fordítottak hátat. A' romanticismus nem jutott többé azon

közt,

,

,

;

a' restauratio alatt birt. Minden küzdelem mellett sem
Hugónak elbbi állását mint irodalmi pártfnöknek, visszaszeEz öntudat hangzik végig 1830 — 1833-ki ódáin mellyek némi

fontosságra, mellyel
sikerült
rezni.

,

,

legitimista jellemet öltöttek. A' trónfosztott romanticus elegiákkal vigasztála magát, mellyeket a' trónfosztott királynak ajánlott. Legjelentékenyebb

müve

e'

korból

a'

,,Notre

Dame

a' júliusi forradalom után
meg. E' regény központja

de Paris'*, melly

néhány hónap múlva, 1831. martiusban

jelent

a' középkori építészet cultusa. A' párisi székesegyház körül forognak a'
középkor eseményei. Biztos kéz, hatalmas ecset, de a' kép nagy elszeretet
mutat az árnyrészletek iránt. E' regény szolgált mintául a' késbb divatba
jött socialista irányú regényeknek. De mi nyomorú a' késbbi rejtelmi
irodalom e' mintájához képest, mi erteljesen vannak rajzolva az árnyak,
mellyeket a' Notre Dame a' régi Parisra vet, mennyi er a' cselekv személyek jellemzésében Hasztalan küzdött e' regény ellen az itészet,
legersebb fegyvereivel, a' nagyszer compositio óriási hibái mellett is
nevezetes helyet foglal a' franczia irodalomban. De mintha e' mü kimerítette volna a' költ erejét, késbbi dolgozatai kevesebbet érnek. Több
politikai költeménye (a' júliusi napokra, a' Vendome oszlopra, a' Reich!
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stadti herczeg halálára) politikai jellemök miatt ébresztettek különösen
Ujabb lyrai gyjteményei „Les chants du crépuscule 1835"

figyelmet.

:

1837" minden szépségeik mellett sem mutatnak
annyi költi ert, mint az „Orientales". Leginkább emlékeztetnek ezekre
a' „Feuilles d'automne 1831", mikben a' gyermeki élet van megénekelve.
és

„Les voix

intériem-es

Els

drámája a' júliusi forradalom után „Le roi s'amuse" alakra nézve
legtökélyesebb. E' mü miatt pere lett a' színházigazgatóval, mert Argout
minister, czélzásokat látván a' mben az orleaiisi családra, betiltá az el-

Késbbi drámái ,,Lucréce Borgia" 1833., ,, Marié Tudor" 1833.,
,,Angelo"1835., ,,RuyBlas" 1838., mindég kiáltóbban tüntetek föl szerz,
nagy tehetsége mellett hibáit. Utolsó 's leginkább tévesztett modorú
dolgozata a',, Les Bourggraves", mellybe a' német romanticából vegyitett
elemeket. Megbukott.
De lássuk Hugó V. politikai pályáját. 1845-dik
april 15-kén Lajos Fülöp pair-ré nevezte. Mondják, hogy a' kinevezés
ürügyéül a' költnek a' halálos büntetés ellen irott müvét emlité a' polgár
király. Még ahg jutott be a' pairkamrába, midn egy botrányos pöre lett.
Egy szép asszony féltékeny férje meglepte
a' légyotton. A' pörnek ugy
hogy a' sértett fél neje és az ünnepelt költ iránti kíméletbl
lett vége
visszavonta vádjait. A' sebnek hegednie kellé. Egész egy évig hallgatott
V. Hugó a' pairkamrában. A' gyári minták tulajdonjoga fölötti vitákban
szólalt föl elször. Vitatá, hogy a' kérdés nem csupán ipari, hanem egyszersmind mvészeti. Igénytelen föllépés
melly jó hatással volt. A'
,,Journ. des Debats" is szerencsét kivánt a' szónoknak fényes és sikeriÜt
föllépéseért. Az udvari lap azonban csalódott, ha Hugóban a' júliusi trón
szónokát várta. Ritkán szólt a' pairkamrában, többször az akadémiában,
mellynek 1841. júniusban lett tagja. Egy alkalommal a' Napóleon családja
számzetésének megszüntetése mellett emelt szót. Ellenei szemére vetették,
hogy egyszer a' pairkamrában hizelgett Lajos Fülöpnek. Ez egy tárgyalásra vonatkozott, midn a'pairkamra mint törvényszék gylt egybe, hogy
egy királygyilkossági kísérlet fölött Ítéljen. Hugó Victor megakarván
szabaditni a' vádlottat, a' pairekhez monda ,,A' király szive hálát érezend
önök iránt, ha kegyelmét megelzik." Mondják, hogy 1848. febr. 24-kén,
délután 2 órakor, a' Bastille-piaczon 30,000 ember jelenlétében, az Orleadást.

:

,

,

—

t

,

,

:

herczegnt regensnül kiáltá ki(?). Az alkotmányozó gylésbe tagul
választatok. Kezdetben bonapartistának tartatok. A' baloldalon fogott
helyet. Azóta következetes magához. Ha a' szónokok általános és szigorú
ansi

mértékével mérjük

t

egy Demosthenes

Mirabeau

,

:

nem

lehet

t nagynak

mellé.

tartani.

De másként van

Nem

franczia szónokot tekintjük. A' népre
gyakorol, mellyet nem képes elleneinek örökös személyeskedése
,

állithatni

t

dolog, ha mint
melly eltt beszél, varázs hatást
a'

megsemmi-

Igaz ugyan, hogy Hugó V. olly rhetor ki többször meglep, mint
bizonyít, vakít inkább mint meggyz az érzelemre és nem az értelemre
hat, 's nem igen lelkiismeretes az eszközök választásában, csakhogy biztos
legyen a' drasticus hatás. Pathosa azonban rendkívül hat a' franczia
népre midn az elveket és eszméket történeti nagy képviselik szerint
sorozza, itt Torquemadat és Loyolát, ott Gallileít és Huszt beszélteti,
fiilnyitja az ínquisitío csikorgó vasajtait, 's újra fölállítja a' despotismus
ijeszt vérpadát, 's végre az emberiség elhaladását e' rémek ellenében
síteni.

,

,

;
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A' hallgató személyesen jelen van a' történet
nagy mészárlásain 's kétszeres tanúság beszédébl, hogy mi nagy a' franczia
nép, raelly olly nagy dolgokat tett, 's mi nagy azok erkölcsi romlottsága,
kik illy népet meg akarnak csalni. Leginkább szereti Hugó a' történettant,
mert abban találja leghatalmasb fegyverét, az antithesiseket, ellentéteket.
Ritkán beszél, 's mindig elre készülve annyira, hogy bár jelenleg
személyeskedések által
szakasztatik félbe legtöbbször közbekiáltások
mindig fölfogja beszéde fonalát, a' hol elhagyá, 's még az igét sem feledi
szószerint ismétli és
el a' közbeszakitott szavak ismétlésekor. Pontosan
folytatja szavait. A' részletes kérdéseket kerüli, mert rhetori ünnepélyességéhez nem valók, csak a' nagy általános kérdéseket keresi föl, niellyek
szabad tért nyitnak képzeldésének és pathoszának. Hlyének voltak a' római
expeditio, a' sajtótörvény, választási törvény, a' deportatio, az alkotmányrevisio. A' feleselést kerüli, 's azért megjegyzé róla Montalembert, hogy rendesen nincs jelen, ha beszédeit taglalják. Hugó Victor azonban egy alkalommal épen a' legitimista párt nevezett ultramontán hse ellenében, a'
feleselésben is tudott diadalmaskodni. Beszédei mindenkor ezer naeg ezer
példányban kinyomatnak 's keringenek Parisban az ülés után. Politikai eszmékben kevés útmutatást talál benne a' nép azokat H. Victor kevéssé
hatálylyal lépteti színpadra.

;

:

,

,

,

;

annál hatályosabb, midn a' sértett nemzeti önérzetnek, vagy az
erkölcsiség érzetének kell elégtételt szolgáltatni. Illyenkor minden szava
Legújabban az alkotniánykardél, mellyel leveri, megöli az ellenfelet.
revisio kérdésében szónokolt. A' monarchia pénzügyi viszonyait emiitvén,
közbe kiáltá egy hang , hogy azon fizetésekrl is beszéljen, mellyeket
a' királyság a' költknek adott. Hugó igy világositá föl e' vádat
Lajos, ki tudós király volt minden folyamodásom nélkül, mit levelével

De

érti.

—

;

XVHL

,

bizonyíthatok, 2,000 frank évi jövedelmet utalványozott számomra magánpénztárából, mit el is fogadtam. Néhány évvel utóbb X. Károly idejében

„Marion Delorme" czimü színdarabom adása

betiltatott.

Egy kérvényt

nyújtottam a' királyhoz
színdarabom adásának megengedése végett.
Károly
X.
egy igen hizelg kabinetirattal elütött kérésemtl, de más részrl
azonban egy saját kéziratot mellékelt, mellyben 2,000 frank fizetésem
6,000-re emeltetett. Én egy levelet irtam, mellyben ezen kegyelem el nem
fogadására nézve nyilatkoztam".
A' közbcszakitások, személyeskedések
annyira mentek ez utóbbi beszéde alatt, hogy alig volt képes az elnök a'
rendet fen tartani. St maga az elnök is azon megjegyzést tévé a' szónok,

—

a' hallgató közönséget". Mire viszont válaszolá
az elnök Royer-Collardot idézi
én Sheridaut fogom idézni,
ki azt mondja
ha az elnök nem ótalmazza a' szónokot, oda a' szószék
szabadsága". Ismét közbeszólás ,,az fennáll bizonysága, hogy ön meg
szólhat". Hugó
„a' szabadság nélküli szószék elveszi a' szónoktól minden
méltóságát". Alig tudta szónok beszédét végezni. E' közbeszólások nagy

hoz

:

Hugó

„a' szónok alakítja
:

„Ha

,

:

:

;

:

részben Hugó múltjára vonatkoznak. Irodalomban és parlamentben gy^ikran szemére vetik azt. Leginkább fölvilágosítást nyújt e' részben Lerminier ,,De la littérature révolutionnaire'* czimü munkájában.
tartjuk e'
a' következ töredéket ide iktatni, mikben,

mbl

Érdekesnek
némi tulság

hogy a' romanticismust
szenvedélyesben kezdek fölkarolni Francziaorszáffban, A' hevesebb elre-

mellett, sok igazság foglaltatik. ,,Csak 20 éve,

Hugó.
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nyomulók közt volt egy itju, ki leginkább föltnt önbizalma és merészsége
által. Egy nagy korszak után vágyott
kérdezé miért nem jelenik meg
könyv, tan, melly megujitná a' dolog ábrázatát, egy Homér, egy Aristomonda, hogy a' franczia irodalom eddigelé inkább egy bálványteles
imádó és democrata társalom kifejezése, mint egy monarchicus és keresztyén társadalomé. Hozzátéve, hogy miután XIV. Lajos irodalmát bámulta,
;

;

melly jól illett uralkodásához, a' XIX. század Francziaországáuak saját,
személyes és nemzeti irodalommal kell birnia. E' hírnévre vágyó ujitó
neve Hugó V. E' szerint a' XIV. Lajos és Voltaire százada csak elszava volt a' XlX-ik századi nagy iralomnak. Hugó eltt semmi valódi
eredeti, keresztyén és nemzeti. Midn Chateaubriand és Staél asszony az
irodalom újjá alakítását tzték ki czélul, több tapintattal, mérséklettel és
szerénységgel fogtak hozzá. Jól tudták, hogy két század után, melly olly
nagy zajt ütött, nem könny ujdon és termékenynek lenni, eredetiséggel.
Azt sem feledék, hogy nehéz olly nemzettel, mellynek megrögzött irodalmi
hajlamai vannak, megizleltetni addig nem ismert érzemény eket és gondolatokat. Az íQu költ, ki 1822
1828. ódákat irt és balladákat, levetkezé
:

—

e'

félelmet.

önmagának

Hóditó gyanánt lépett
fanaticus követje.

föl, ki

magát gyzhetlennek

Ers imaginatio.nem igen mély

hiszi, mint
tanulmány,

adománya, határtalan ambitio, önistenités, melly
szentségtörésnek tekinteti az itészetet, érczakarat, minden nemre
alkalmazni a' sokszor ellenszegül alakot. így tnt fel Hugó V. A' lyrai
költt nem becsülhetjük eléggé. Az ódákban Hugó kitn vala kezdet óta.
Azonnal kivívta az els helyet. Mesterileg érti felötlkké tenni szerencsésen választott eszméit és képeit, 's nagy eszméket és fenséges érzeményeket lángbetkkel vés föl. Az óda legconcisabb és magasztosabb neme
a' költészetnek. Különös ert kivan a' költben
egy szk rámába kell
szorítania a' világot. Isten, a' történet és hsei, az ember szelleme 's minden belle származó eszmék ime a' lyrai költ tere ki nem ismer más
szabályt, más féket, mint saját inspiratiojának határait. A' költ czélt ér,
föl fog kapaszkodhatni Pindar pálmájára, ha van benne tz, ihlettség,
Ítéletes merészség az eszmék és szavak szökelléseiben, 's kifejezések, melylyek ertetés nélkül emelkednek a' fenségesig. Hugó birja mind e' fényes
tulajdonokat, 's azoknuk köszönheti, hogy a' franczia irodalom els lyrai
költje. Nincs benne Lamartine epicus terjedelme, de a' lyrai téren fényesebben tündöklik, mint a' Jocelyn szerzje. A' vallás és monarchia régi
ciiltusa lelkesítek akkor a' költt. Átkozta a' forradalmat, 's a' XVIII-ik
századot megéneklé XVII. Lajos vértanút
Berry berezeg halálát 's a'
liordeauxi berezeg születését. Ügy tetszett, hogy a' monarchicus Francziaország Tyrrtaeusára talált. Kitünleg lyrai tehetség Hugó. Bármi
tárgy dalra lelkesíti. Valóban e' lyra nála az ég adománya. De a' kizárólag
lyrai tehetség mindenbe akar kapni, itészetbe, regénybe, színmbe, 's
szószékre is lép. 'S húrja egyhangúságát viszi át minden nembe, mellyel
a'

költészet benszletett

vele

;

,

:

;

,

hogy meghatná, leigézné. Hugó mindig
több ert és türelmet mutatott a' forma kidolgozásában mint a' lényeg
körül. Miután ódái méltó hirre emelték, igényt formált a' romantica iskola
fnökségéhez. A' Staél, Schlegelek, Sismondi, B. Constant által folyamba
j.ozott eszméket elsajátitá, 's azokat tulstíglg vl\én, fornuilázta a' grotesk
fárasztja a' szellemet, a' helyett,

,
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elméletét ,,Cromwell" elszavában. Hugó más alkalommal sem volt föltaláló
ellenben túlvitt mindent. A' költ prózája nehézkes, fárasztó, minden szabad folyam, kellem és egyszerség nélkül. Midn prózát ir is, strophákat
látszik alkotni. Képekkel és ellentétekkel halmozott periodok. A' „Notre
Dame de Paris"-ban Walter Scottal akart vetélkedni. Eleven színezet
ömlik el az egész külsn, festi, emlékszerü de a' jellemek valódisága, mi
;

;

egy regény életét képezi, hiányzik. Semmi cselekmény, semmi drámai
csomó. ,, Marion Delorme^^-hoz drámája elszavában, irta ,, Miért ne
jöhetne költ, ki az lenne Shakespearehez képest, mi Napóleon volt nagy
Károlyhoz. A' tett embere után a' gondolaté. A' császár utún a' költ".
Lehet-e személyesebb jóslat ? De Shakespeare-e Hugó ? Öt drámát hagyott
versben, hármat prózában. Shakespeare 33-at. 'S nem egyedül a' szám
a' typusok és jellemek
szól Hamlet szerzje mellett. A' termékenység
roppant változatossága elvitathatlan jelei Sh. hatalmának. Ellenben Hugó
müveiben csakhamar megunja az ember ugyanazon felfogás hatások és
alakok gyakori ismétlését. A' lyrai költ neme és modora ez ismétlések
oka. Megszokva ódáiban a' legélénkebb ellentéteket, dolgokban és szavakban ellentétekkel élt. Ugyan e' módszert használja drámáiban. „Hernani" egy bandita és császár párbaja. „Marion Dclorme"-ban egy
rósz személy és egy ifjú szz lelke közti ellentétet tünteti föl. ,,Ruy
Blas" egy királynét imádó szolga. „Angelo" egy kéjhölgy és törvényes
közti küzdelem. A' legnemesebb szenvedélyeket a' legelvetemültebb és gylöltebb személyekben tünteti fÖl, Triboulet a' jó apa
typusa. Borgia Lucretia halni akar fiáért. KÖlt erszakosan összepáro:

,

,

,

n

szélsségeket. Ellentétei által akar hatni. De hol az életigazság,
? Költ képzelme drámáit mindig kivételes és
borzalmasból alkotja. Nem igy a' nagy mvész. A' természetet követve,
nem halmozza föl a' szörnyeket. Nem teszi ismeretlenné a' történetet ha
sítja a'
a'

történeti valószínség

;

átalakítja

is

,

tiszteletben tartja

f

vonásait, azok által lelkesül,

's

nem

teszi a* való helyébe alaktalan ábrándképeit. Mit mondjunk olly költeményrl, melly egy banditát V. Károly felébe helyez, 's melly egy Marion
De
Delorme szájából mondat kárhoztatást Richelieu cardinalisra ?
Hugó V. a' fiatalság tetszését vadászta. Jól tudta, hogy az tölti meg a'

—

lángoló képzelméhez, érzelmeihez akart szólni. Tele is legtöbb
leganyagibb szerelem minden tulsóságival. 'S elszavában is
bkezen hányja a' bókokat. Sem Shakespeare, sem Moherének nem jutott
az egész világfleg az iQuságnak irnak
eszébe nyilvánitni, hogy
nak dolgoztak, 's nem igyekvének magoknak védgátat csinálni az ifjú
nemzedékbl az érettebb Ítélet ellen. 'SHugo e' fölött a' népet is legyezte.
Midn az 1830-diki forradalom gyzött, H. a' monarchia soraiban volt,

parterret

drámája

;

a'

k

;

k

a' gyzelmes fölkelés számzött. Alig múlt egy év, hogy M. Delorme elszavában megjegyzé, mikép az idsb Bourbonág alatt müve le
volt szorítva színpadról. Most tehát a' 30-ki forradalom szükséges és jó
volt, mert lehet játszani M. Delorme-ot. Ezentúl a' költ, múltja emlékével, elveszte a' mvész pártatlanságát. Muzáját forradalmi szenvedélyeknek szentelé. Eszébe jutott most már leaíjasitani a' monarchiát, mit addig
dicsített beszenyezvén egy király emlékezetét, ki addig dics és népszer volt Francziaország képzeletében. 1. Fereiiczct nem Marig;, anbaii
2G
í^ k hm. Tár. ÍF. hót.

mellyet

;
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vagy Madridban, hanem egy czudar kamrában tünteti föl. A'„Roi s'amuse"
nagyobb merény volt, hogysem az uj királyság (30-ki) elnézheté. Els
eladás után betiltatott. Hugó nyomást, zsarnokságot, censurát, elkobzást kiáltott. Pert akart kezdeni a' szinházigazgató ellen, hogy a' törvényszék eltt nyerje meg a' betiltott szinpadi tapsokat. A' költ ezután tribunná lett, a' népies szenvedélyeknek kezdett udvarolni. Mennyi éleményt
adott a' népnek Ruy Blas-ban
Egy inas ki egyedül szereti hónát,
egyedül jó hazafi, H. Károly Spanyolországában. Ezentúl a' mvészet az
kezében csak eszköz, fegyver, bizonyos czélra, hogy egy párt szavazatát
megnyerje. Meg kell vallani, (* forradalmi szereplésben van bizonyos
hatalom.^ A' színháznál demagóg iskolát hoza létre, melly, a' nélkül, hogy
tehetségével birt volna, folytatá öröklött tulságait
's a' propaganda e'
neme, melly tle származik, könnyen félrevezeti a' nép eszét és érzelmét.
„A' költészet a' politika fölött van, mint az eszme a' tény fölött I"
íme Hugó romaníico-politicus elve. Nagy elny hirdetjére. A' költre
némi csalhatlansági fölséget ruház, mindenek fölött, ügy képzeljük, mint
a' régi idkben, midn állatokat szelidite 's embereket polgárosita. Ujjai
a' lanton, homlokán fénysugár.
A' népek lábaihoz borulnak, 's mint
Orpheus idejében a' vadaké, megsznik a' pártok dühe a' dal bájainál.
:

—

,

;

—

Nem ügyetlen fogás, a' költészetet az emberiség királynéjául tüntetni föl,
épen mikor Qgj párt öltönyében tnik föl. Nézzük tehát, hogy a' demagóg
költ valóban ihletett kezdeményez-e, látnók, tzoszlop lássuk, hogy
mint egy uj Mózestl, tle fogjuk-e nyerni a' XIX. század törvény tábláit.
Hugó némi politikai ambitiót mindig tanusitott. Els ódái kiadásakor irta
,, Ketts
czélja van e' könyv kiadásának, irodalmi és politikai." Akkor
;

:

vigasztaló és vallásos hangon akart szólani, mellyre, ugy hivé, a' társadalomnak szüksége van az atheismus és anarchia saturnaliái után feladatul
tzte, orvosolni azon bajt, mellyet — szerinte — a' XYIII. század sophistái
elidéztek állitá, hogy lyrája mindenkor csak az isten szózatának viszhangja leend. Ekkor a' kath. hit 's a' régi monarchia volt eszménye, mellynek szén télé dalait, 's mellynek, mindkettnek, csak tündöklbben és ersebbnek kell vala föltnni annyi rom és omladék közepett. De ugy látszik,
vannak catastrophák, mellyek nem csupán a' királyokat képesek megdönteni, hanem a' költk eszményeit is megváltoztatják. 183Ö. után csakha;

;

mar átment Hugó
mellyek többé nem

a' múlt cultusáról a' forradalmak enthusiasmusára,
voltak véres tévedések
hanem az emberiség korszakának dicsséges átalakulásai. Olly hirtelen történt e' változás, mintha a'
költ mindig a' gyztes párthoz tartozott volna. Az ellenzék els soraiba
tolakodott, 's minden democrata vélemény hangos hirdetje lett. Mi
,

magasztos megvetéssel bánt a' oO-diki korminynyal. De a' költ nem
volt-e szinte forradalmi buzgalmában
democrata hevében ? St igen.
A' júliusi nap agyára sütött. Dallani levén rendeltetése a' természet által,
1830 után csak a' dal tárgyait változtatá. Ennyi az egész. Miután a' múlt
nagyságait megdicsité, 's védte a' trónokat, a' XTX. század bárdjának
vannak dithyrambjai a' forradalmak számára 's fenyeget szavai a' kirá,

lyokhoz. Csak más dalt pengetett. Jó. De nem kellene látnoki és népvezéri
arczot ölteni. Olly kevéssé vezérel, hogy mindig elsodortatik. Hadonáz,
rolian, de .«olí:ip,em tudja, hová megy. „Az eszme!" kiáltja Hugó. De
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kérdjétek tle, mellyik eszme, 's nem fog tudni felelni. Midn észrevéve,
hogy körüle a' bölcseleti és forradalmi secták, a' saint-simonisták, fouriéristák 'stb. hirdetik, hogy hathatós eszmék birtokában vannak, mellyek
,,Le siécle a son idée !"
a' költ elkiáltja
a' jövben uralkodni fognak
De micsoda ? Errl hallgat a' jós. Ne csudáljuk, ha Hugó mindig arra
használja tehetségét, hogy ismert véleményeket inkább vagy kevésbé
a' legkomolyabb kérdésekbe
sikerült formákban ad el. Mint publicista
bevegyiti irói imaginatiója minden processusait. Hogy jobban hirdesse a'
halálbüntetés eltörlését 's a' javitó reformot, két röpiratot irt regényalakban. Midn a' múlt században Montesquieu, Beccaria, Voltaire az emberi
élet becsülését taniták, 's a' büntet törvényhozásban reformokat sürgettek hangosan elismerek a' társadalom tekintélyét, erkölcsi fölségét azok
fölött, kiket javitni vagy büntetni kell, 's rizkedtek arra anathemát mondani ép azon perczben, mikor követelték tle, hogy a' polgárisodás és
bölcseség legmagasb fokára emelkedjék. Midn müvében Hugó ama jeles
publicisták eszméit fölhasználta, miért nem követte részrehajlatlan komolyságukat. Nem ismerünk fenyegetbbet a' társadalmi rendre nézve, mint
forma és hang, mellyben a' ,,Dernier jour d'un condamné" és ,,Claude'*
Írva van. Az elitélt és gályarab ugy vannak festve, mint igaztalanul kizött martyrok. A' jogszolgáltatás hatósága hangosan megtagadva, törvénytelensége proclamálva 'stb. Azonban a' rázkódás, melly a' 30-diki
menykcsapást követte, véget ért. A' széls pártok, csüggedve visszavonultak a' forradalmi eszmék sokat vesztettek hatalmukból a' szellemek
fölött. Hugó ügyes hajlékonysággal tudta magát alkalmazni az ország e'
hangulatához. Ismét iró lett, kizárólag iró. Látköre tágult ege kékebb
ln. Ez idszer mérséklet mutatja, hogy a' költ számitó is tud lenni.
Uj ambitio ébredt föl benne, 's pedig méltó ez alkalommal. A' franczia
akadémiába akart belépni. Költészete elkészité számára e' helyet. Midn
megadatok, mindenki igazságosnak Ítélte. Csak az volt kérdés a' büszke
romanticus az irodalom Lutherje
hogy magyarázza meg jelenlétét a'
classicai orthodoxia képviseli közt, midn székét elfoglalja. Hugó a' legkülönösb mellzéssel szabaditá meg magát e' nehézségtl ; beiktatásakor
csupán a' politikáról szólt, 's hallgatással mellzte az irodalmi kérdéseket.
Emlité Napóleont, Mirabeaut, Dantont, Malesherbest és Sieyést ; de a'
mvészetrl, 's mindazon elméletrl mellynek 20 éven át Aristotelese
volt, egy szót sem tn. Mihelyt belépett H. az Institut-be, academicusból
már pair akart lenni. Többé ne tekintsétek
Írónak, ez halálos bántalom
rá nézve. Mindig a' politikára volt valódi hivatása. Hogy a' kétkedt
meggyzhesse eszébe jutott levélalakban könyvet irni illy czim alatt
„Le Rhin." Nagy isten, milly könyv. Mi bizarr vegyülete a' legkevésbé
öszhangzó színeknek. Csupa dagály, csupa óriási. Mint Cromw^eli elszavában, ugy itt is rég festegetett eszméket sajátita el. 'S mi több
hogy
kevésbé veszélyessé tegye a' nyugotra nézve Russiát, neki adja Konstantinápolyt olly föltét alatt, hogy aztán Ázsia felé forduljon. Nagylelkübb
volt, mint Napóleon, ki ez árért a' világon sem akart osztozni a' czárral.
De végre teljesültek vágyai. Pair lett. Hogy itteni hallgatagsága miatt
kárpótlást nyújtson a' közönségnek egy könyvet irt ,,La Misére" czim
alatt. A' kérdés elégoé érett volt, hogy ezt válassza. De a' 48-ki forrada:
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Itt igazságot kell szolgáltatni Hugónak,
védeni a' veszélyben forgó társadalmat. Ez egyszer nem lehete
megítélni az ellentétek bséges fólhalmozását; akkor az észszer és merész
ok vezette
a' másik oldalra? 'stb. Lamartine pélcselekedet volt.
dája. O is szónoka akart lenni a' forradalomnak, 'stb. Azóta rendesen
egy szenvedélyt vagy népszer közhelyet keres 's kifejezéseit a' liyperbola
széls határiig viszi. 'stb. Minél kevesebb kezdeményezéssel bir eszméiben, minél kevesebb biztossággal Ítéletében annál kiáltóbban fejtegeti a'
themákat és jelszavakat, miket uj pártja kölcsönöz neki. Nagy lyrai költ,
bizarr drámaíró, gyakran emphaticus és követel prózaíró 's most tribuni
kinek kalandozó ambitioja nem
tisztet ölt. Mindig ugyanazon mvész
De legyen elég az idézet. Ujabb idkben
talál megállapodási pontot."
szerepelt Hugó a' békecongressus üléseiben is mellynek elnöke volt. 'S
közelebb midn fiát a' halálos büntetés ellen irt czikke miatt pörbe idézték,
Hugó Victor szót emelt,
a' mi miatt az atyát Lajos Fülöp megdicsérte
az eskttszék eltt, fia ügyében. Beszéde roppant hatást szült. A' szenvedélylyel ritka méltóság párosult e' szónoklatban. (Lásd Halálhüntelés,
Hugó Károly.
és

lom mcgakadályozá kiadását.
Sietett
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t
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2)Hugo A'áro/í/, legidsb fia H.Victornak, nagy telietségü fiatal ember
az ,,Evenement'^ czim lapban megjelen czikkei bizonyságul szolgálnak, hogy családjában bizonyos irodalmi hagyomány uralkodik, melly ki
nem veszhet. H. K. szinte nagy költi tehetséggel bir 's tárczájában a'
's

melly már kötetekre
leggyönyörbb költemények gyjteményét rejti
terjedne. Mindeddig azonban még semmit sem közle bellÖk. Az utóbbi
hónapokban a' halálbüntetés ellen irt egy czikke miatt pörbe fogatott 's
atyja fényes védelme daczára 6 hónapi börtönre ítéltetett. H. K. kétség,

kívül egyike Paris legszebb fiatal embereinek, a' mellett elmés, szellemdús,
élénk 's még csak 25 éves.
3) Ilugo F. Victor második fia a' költnek,
csak 3 évvel fiatalabb az elbbinél. Hasonlóul szép tehetség 's tán alaposabb miveltséggel bir, mint bátyja sokat foglalkozik történészeti tanulmányokkal. A' schleswig-holsteini kérdésben ritka szakismerettel védelmezé
ezen szerencsétlen ország jogait.
y.
Iluiiiboldf (Sándor^ báró) korunk legnagyobb természettudósa, szül.
1769-ben tanult Göttingában és oderai Frankfurtban. 1790-ben a' híres
világhajóssal, Forster Györgygyei együtt meglátogatá a' Rajnát, Hollandot és Angliát, 's 1791-ben a' freibergi bányászakademiát (1. ezt), hol a'
nagyhír AYerner leczkéít hallgatá. 1792-ben bányászí hivatalt nyert
Berlinben 's késbb Baireuthben, azonban utazási vágyától ösztönöztetve,
lemondott állomásáról. 1795-ben Hafter és Freieslebennel Schweiczot és
Olaszországot, 1797. Vilmos bátyjával 's Fischer orosz udv. tanácsossal
Francziaországot 's 1799. Bonpland Aimével Spanyol-Amerikát utazá be,
honnan 1804. tért vissza Európába. Itt, a' mennyire az akkori háborús
idk engedek, a' gyjtött tapasztalati és tudományos anyag rendezésével
foglalkozott. 1818-ban Londonban találjuk 's miután Keletíndia és Tibet
beutazására irányzott terve meghiúsult, jóllehet a' porosz király 12,000
tallér évidíjat rendelt e' czélra,
Parisba költözött, hol 1822-ig maradt.
Ekkor királya Veronába híva 's vezetül használá olaszországi utazásában. Visszatérve innen, ismét Parisba ment 's csak 1820. ment Berlinbe,

^

;

—

;

—
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eladásokat tartott. 1829. az orosz kormány által
gyámolitiatva, Szibiriába 's a' kaspiumi tenger mellé utazott, hol különösen az Uralhegyeket vévé földtani vizsgálat alá 's az ottani gyémántbányákat fölfedezé. 1830. kormánya által diplomaticus megbízatással
Parisba küldetett 's most tudományos dolgozatokkal elfoglalva Berlinben
hol természettudományi

él.

Utazásainak részleteire nézve

nagyhír tudós

külsvO

1.

Közit.

hm. Tára

VI.

életének fpontjai. Sokkal nagyobb

kt.

— Ezek

a,'

érdek H. bels

fejldésének története 's tudományos hatásának eladása. E' tárgy azonban
oUy b, melly meghaladja e' lapok szk terét. Elég legyen itt fbb vona-

—

laiban megismertetni.
A' természetbúvárok 's ezek között névszerint
az utazók, rendesen kétféle irányban mködnek. Vagy t. i. öntapasztalati
anyagok dús felhalmozásával foglalkoznak, vagy pedig a' saját és idegen
vizsgálatok eredményeit egy egésszé alkotják, melly aztán vagy az addigi
ismeretek támasza és pótlékául szolgál, vagy a' használatlanná vált régiek
helyébe lép. E' két irányt csak felette ritkán látjuk egyenl mértékben
ugyanazon egy emberben egyesülve. Humboldtban mindkét irány egyenl
kifejlettségben található fel, 's ezen körülmény ragadá olly bámulatra
kortársait 's adja meg munkálatainak maradandó becsét. H. nemcsak
öntapasztalatait 's vizsgálódásait tudja egybegyjteni, hanem összekötteis hozza azokat a' régi 's legújabb idk minden más tapasztalataival,
legnagyobb világosságban állítja el a' legmeglepbb eredményeket.
Ezen sajátsága feltnt már, még Amerikába utazása eltt irt egyik legkorábbi munkájában
„Ueber die gereizten Mnshel- und Nerven-fasern'^
(2 köt. Berlin 1797
99). Az e' munkában, a' galvanismus felett tett
kísérleteket 's az e' tárgyú jegyzeteket a' lefolyt félszázad alatt messziVe
haladott physiología ie méltányló elismeréssel tekinti.
Egy egészen üj
tudomány, a' nöDényzeti földirat (PanzengeogvaiMe) H. szellemdús combínatióinak köszöni lételét.. Már Linné és követi is mozogni kezdenek e'
téren, azonban csak H. utazási tapasztalatai 's a' legtávolabb földzugokban tett vizsgálatai nyomán sikerült számtalan ténynek a' természettan
szabályaival való összefüggését bebizonyítani 's kimagyarázni a' törvényeket, mik szerint a' végetlenl alakdús növényvilág a' föld területén el
van osztva.
Ezen vizsgálatok nem maradhattak elevenít hatás nélkül
magára a' növénytanra sem (1. Füvészet), melly H. keze alatt egyikévé
ln a' legvonzóbb természeti tudományoknak. Kimutatta ugyanis azon
nagy befolyásokat, miket a' csendes és passiv növényvilág a' föld mívela' népek állapotára 's az emberi nem történelmi fejldésére
désére
idktl óta gyakorolt. A' physicai tudományok ezen összefüggése az emberiség történetével
annyira vonzó volt a' gondolkozókra nézve, hogy
azonnal nagy számú természetbúvárok léptek át a' H. által megkezdett
útra, ugy hogy
volt alapitója azon iskolának, melly jelenleg Németországon kívül is számos követt számlál. E' mellett H. minden buvárlataiban távol van a' mysticus magyarázatoktól 's minden titokkereséstl.
Eladási nyelve egyszer a' természetnek sajátságos költi felfogása,

tésbe

's

:

—

—

—

s

,

,

;

valamint müveinek izlésteljes küls formája, még olly olvasókat is magukkal
ragadtak, kik az eltt a' természettudományokkal soha nem foglalkozának.

—

A' mi H. munkálatainak részleteit illeti, bámulni kell irányának terjedelmét és változatosságát. Éltet reformatori hatása a' természettudo,
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inányok Cíiiikncm minden ágában nyilatkozik. A' geognosia bzilárdabb
alakot nyert általa, miután, eredetileg mineralogusnak nevelve, Európa,
Ázsia és Amerikában tett utazásaiban kiválólag ezen tartományok geogüosticai vizsgálatára forditá figyelmét. A' geographia pontosabb helymeghatározásokat nyert azon magassági mérések által, miket Délamerika
spanyol gyarmataiban, Mexikóban, Németországban és Szibiriában eszközölt. A' klimatológia is lényeges félvilágositásokat köszönhet neki azon
naplója folytán, mit az általa átutazott tartományokban a' különböz
meteorologicus, thermometricus és electricus tüneményekrl készitett, 's
mik által egy összehasonlitó klimatológiának veté meg alapját. Hasonlóul
élesszemü vizsgálót és szerencsés magyarázót találtak benne a' quitoi és
mexicoi tüzhegyek, valamint a' csekélyebb Vezúv vulkáni kitörései is.
Bonpland által támogatva, Amerikában sok fontos vizsgálatot tett a'
növények terjedése, haszna, st alkotása körül is, miket azután a' különböz emberfajokkali összeköttetésökben, vagy ha cultivált növények valának
nemzetgazdászati tekintetben vett szemügyre. Vannak számos,
tisztán rendszeres tartalmú botanicus diszmüvci, miket e' kevésbé jutalmazó irányban Bonplanddal együtt adott ki.
munkája e' tekintetben
Növényzeti földirata (Geographie dcr Pflanzen). Az általok gyjtött gazdag herbárium, melly 6,000-nél több nagy részt uj fajokat tartalmazott,
késbb Kunth K. S. által Íratott le egy nagyobb munkában. Azon nyeremények, mikkel H. délamerikai utazása által az állattan (zoológia) gazdagodott, H. utazási müvének egy külön szakaszában vannak eladva.
Ezen dolgozatoknál meg nem állapodva, H. az európai népeknek képekben kiváná felmutatni az andesi hegyláncz természeti szépségeit 's egy
elpusztult civilisatio emlékeit. E' czélból egy ujabb gyönyör müvet
bocsáta közre mvészileg készitett rajzokkal 's ez által veté meg alapját
a' természettudományi tájfestészetnek, melly napjainkban Rtigendos 's
más külföldi mvészek által olly nagy tökélyt ért el. A' régi mexicóiak
és peruiak nagy épitészi maradványai felkölték benne a' nyelvek, a' fenmaradt kéziratok, ama tartományok régibb lakosainak miveltsége 's vándorlásai tanulmányozását, 's ezeket összehasonlítván a' régi egyiptomiakkal st a' délázsiai lakosokkal is
ezen messze tengerek által elválasztott
népek között fölfedezé a' rokonságot. Maga a' statistika és ethnographia
is sokat köszönhet H. addig ismeretlen, sajátságos módszerének.
A'
délamerikai gyarmatok levéltárai azeltt még egy idegen eltt semnyiltak
meg. Ezen dús anyagot
felhasználá Uj-Spanyolországot illet 's több
kötetre men munkájában azonban nem elégedék meg csupán statistikai
számok puszta összeállításával, hanem összeköttetésbe hozá azokat ter-
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mészettörténeti tényekkel, ugy hogy e' kett kölcsönösen magyarázza
's a' statusgazdászat különféle tanai egészen uj szempontból tárgyalva tnnek el. O ugyanis azáltal, hogy a' különböz égaljak alatti 's
messze elválasztott tartományokban! földmivelést egymással összehasonlitá, 's ennek jovedelmességét, 's a' népek polgárisultságára vagyis történelmi fejldésére hatását az érczgazdagság fogyása vagy szaporodásából
vizsgálá, a' régibb statusgazdák tanainak philosophiai 's ez által mélyebb
jelentséget szerzett. 'S azon szokása, miszerint egy kérdést 's tényt sem
állított oda elszigetelten , hanem mindig összeállításokban keresé azok

egymást
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megoldását, okozá, hogy H. munkái nagyszámú kötetekre terjedének
azonban vannak számos vizsgálatai, miket részint egyedül, részint másokkal egyesülten eszközölt. A' ,, középkori hajózási fÖldirat (Nautische Geographie) története", olly müve, mit csak olly történész írhatott, ki csillavegytani vagy a' delejes
az
gász is, természetbúvár is egyszersmind
egyenlítt meghatározó munkálatai, miket Gay-Lussaccal együtt készite,
az isothermek körüli nagy fölfedezése, számos értekezései a' physicai földirat körébl 'ö több idegen munkábani részvéte mindmegannyi bizonyitványai soha nem nyugvó, sokat 's jeleset alkotó tevékenységének. Utolsó
müvében (Kosmos) mintegy egy képbe fogja össze saját és mások tapasztalatait, mire senki sem alkalmasb nálánál, ki hosszú élete folytán korunk
tudományos mozgalmainak közepében állott, st némileg önmaga vezeté
azokat. Mert müvei általi egyenes hatásán kivül, a' tehetségesb szellemekkel mindenütt összeköttetésbe lépett 's vagy vizsgálódásokra ösztönzé
ket, vagy pedig hathatós lefolyása által a' kormányok és tudom, társulatok figyelmébe ajánlá. így p. o. neki köszönhet a' delejes vizsgáidák
(magnetischeObservatorien) felállítása az angolok legtávolabb gyarmataiban 's Sibiriáig thermometricus vizsgálatokat az javallatáramár 1828.
eszközöltetett a' porosz, 's késbb Eszak-Azsiában az orosz kormány is.
Sok fiatal természetbúvárnak polgári állást szerzett, és számos tehetséges,
de a' sors által elnyomott, ismeretlen tudós buzgó pártolót talált benne.
xA mi az utóbbi évtizedekben Poroszországban a' természettudományi
tanulmányok érdekében életbe lépett, az legnagyobb részt az érdeme.
A' mellett közönségesen el van ismerve mocsoktalan élete önzéstelen,
nemes jelleme, ki egyiránt birja az egykorú természetbúvárok szeretetét
's tiszteletét és a' fejedelmek vonzalmát.
Mundt Tivadar (Alig. Literaturgeschichte 1846) azt mondja ,,H. Sándor a' legnagyobb 's legfényesebb név, mit jelenleg az európai szellemélet
felmutatni képes egy eszménye
a' legtökéletesb öszhangzatos emberi
képzettségnek, melly a' tudománynak legmagasb fokú összeolvadását a'
tünteti fel \stb. A' tudovilágélettel
a' mai kor ezen valódi feladatát
mány és korunk tudományos élete körüli érdemei általunk kellleg nem
méltányoltathatnak
épen ugy nincs még itt az id hogy azon fontos
lendületek
miket H. minden irányban ébresztett 's folytonosan ébreszt,
összefogathatnának. Egy avatott kézzel irandott életirása H.-nak, kiválólag fontos rajza leend az utóbbi 50 év szellemi fejldésének 'snévszerint
a' német tudományt azon magasb világérintkezésben állitandjael, mellynek hiányát csaknem az egész 18 században érezé."
Humboldt Sándor f munkái „Pitoreske Ansichten der Cordilleren
und Monumente amerikanischer Fö/A"er '^ (Stuttg. 1^10.) „Versuch übev
den politischen Znstand des Königreichs Neu-Spanien 'stb." (5köt. Stutt.
1810 15.) H. és Bonplcuid „Reise in die Aequinoctialgegenden des
1804.'* (1
neuen Continents in den Jahren 1799
6 rész 1815
32.)
„Kritische Ihitersuchungen iiber die historische Entwicklung der geogr.
Kenntnisse von der neuen Weltiind die Fortschriite der nautischen Astronomie in den 15. und 16. Jahrh. Aus d. Französ. v. Jul. Ludio. Ideíer/'^
3 köt. Berl. 1835
(1
39). Classicus müvek, mellyekben a' tudoraányos
szabatosság nagyszer költi felfogással párosul.
Továbbá „B?6/?o-
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naturliislüvischcr Rcisen für die vei férc Jugciid'' (1—4 köt. Wien
1830.); ,Jieiscn mid Forschu?igen. Avs d. Engl. w6erÁ\" (Leipz. löoo).
Képszer kidolgozások.
Azoiikivül ,.Ansichten der Natúr, mit wisseníC'iíiítlichen Erlauterungen" (2 köt. Stuttg. 1826). ,, Central asien.JJnterbuchungen über die Gebirgsketten und vergleichende Klimatologie. Aus
d. Franz. v. W. Mahlmann" (2 köt. Berl. 1844).
,,Kosmos. Entwurf
einer physischen Weltbeschreibung" (Stuttg. u. Tübingen, 1 köt. 1845.
2 köt. 1847. 3 köt. 1850). Valódi gyöngyei a' német és franczia irodalomnak, mellyek általános bámulattal lnek fogadtatva.
Kevés szóba fogva
iíSöze Plumboldtnak a' tudomány körül szerzett érdemeit
mondhatni,
mi kép a' pliysicai földiratban valódi forradalmat idéztek el munkálatai,
hogy a' növényzeti földirat teremtje, hogy a' történészet birodalmát is
nevezetes hóditásokkal szaporitá,
azt nem is emiitvén, hogy ,,Ansichten
dcr Natúr*' munkája kitn költi tehetségrl tesz tanúságot, 's hogy a'
közéletben mély belátásának, a' magán viszonyokban pedig szivének adá
számtalan bizonyságait.
Erdemeinek küls méltánylása nem hiányzott.
A' porosz király kinevezé val. titk. tanácsosának 's tÖbb rendek lovagjának. Tagja valamennyi európai tudományos akadémiának, kivévén talán
csak a' magyart. 1837. óta a' franczia becsületrend lovagja 's számos küll'öldi rendjelek birtokosa. A' 82 éves agg férfiii jelenleg a' ,,Kos}}ios" 4-ik
kötetének kiadásával foglalkozik.
p.
lluiiiboldt (Vilmos) porosz statusférfiu, német iró, m. akad. külf. lev.
tag, Sándor testvére, szül. 1767. Berlinben, hol nyelvek 's tudományokban
legszorgalmasabban miveltetett. Több évig magános emberként zte tudós
l'()glalatosság*iit Jenában, mint Schillernek egyik legszorosabb barátja.
DIj)lomat'K!ai pályáját Rómában, mint porosz kir. residens, majdminiszlerresidens kczdé
utóbb Berlinben a' ministeriiim cultus és közoktatási
osztályának vezetését vette által, azonban itt szabad cselekvsége kifejtésénél a' belügyi minister felsbbségét levén kénytelen tapasztalni, kilépett.
1810. statusniinisteri ranggal a' bécsi udvarhoz küldetett követül ; tagja
volt fejedelme részérl a' prágai és chatilloni congressussoknak, gr. Herdenberggel együtt irta alá a' párisi békét, tagja ismét a' bécsi congressusnak 's aláírója a' porosz és szászországi frigykötésnek 1815-ben. 1816-ban
mint felhatalmazott munkálkodott Frankfurtban a' franczia- 's németországi határ-elintézés dolgában. Ezek után a' király az országtanács
tagjává nevezte, fekv jószágokkal ajándékozta meg és saját kívánságára,
rendkivüli követül, teljhatalommal Londonba küldé, 's 1818. Aachenbe.
1819. ülés és szavazattal lépett be az államministeriumba mint tagja azon
bizottmánynak, mellyre az alkotmány-terv vizsgálata volt bizva. Azonban
ezen hatáskörébl nem sokára kivétetett 's már csak az államtanács üléseiben vévén rés^zt, szinte kizárólag a' tudományoknak élt mind haláláig,
melly 1835-ben érte el. Az udvar tisztelete sírjába is elkísérte. 'S kétséges vájjon a' statusnak, mellynek a' legnyugtalanabb idben, a' legfontosabb ügyekben szolgált, tett-e nagyobb szolgálatokat, vagy a' tudotitch
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—

—

,

—

—

—
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:

mánynak 's mvészeteknek. A' berlini egyetem felállítása, abba a' leghíresebb férfiak meghivatá.^a, a' porosz nuiseum, a' königsbergi c.-lllagász
intézet, a' mvészi egyesület alapítása
más fell a' tudomány birodalmában tett roppant fáradozásai 's mbirálati dolgozatai kitnek ide
,

:

;
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taiLoznak széptani értekezései Schiller ,,Húrá"-ibaii, bírálatai a' berlini
eriticai évkönyvekben
Schillerrel volt levelezése (1830. Stuttg. u. Tüb.)
továbbá „Berichiigungen iihid Zusátze zu Mithridates von Adelung'' [Ber],
1817.); ,,Prnfung der Untersuch. über die Urbeuwhner Hispaniens vermut,
der vaskischen Sprache^' (Berl. 1821. 2 köt. 4.); végre „Róma" ez. nagy
költeménye 's Aeschylos Agamemnonjának forditása (Leipz. 1816. 4).
Eletének utolsó éveiben leginkább az amerikai és malayi nyelvekkel fog;

:

lalkozott

miben 1829-ben óta egy fiatal tudós, Buschmann Eduárd által
ügyben több évig utazott Amerikában. Ez adta ki H.
,,Üher die Kawisprache auf der Insel Java, nebst einer Einlei-

,

tícgittetett, ki ez

munkáját

:

tung tíber die Verschiedenheit dcs metiscldichen Sprachbaues'' 't^th. (3 köt.
Könyvtárát, melly nyelvészeti tekintetben a' leggazBerl. 1836
40).

—

—

dagabb Európában, kéziratait, megkezdett philologiai dolgozatait a' berlini kir. könyvtárnak hagyta. A' m. akadémia 1834. vette fél tagjai közé.
Összes müveinek kiadatása 1841-ben kezdetett meg 's a' többi években

—

—

a.
meg Berlinben.
(József) az angol parlament tagja, szül. Skócziában Aberdeenbe 1 1777. Sebészséget's késbb gyógytant tanult az edinburgi egyetemen.
Ezntán mint katonai sebész Indiába ment, hol hamar mcgtanulá a' benbzülöttek nyelvét. Majd tolmácsid használtatott a' hatóságoknál 's mint
luiszonvehet, munkás fiatal ember közigazgatási hivatalokra alkalmaztatott, hol takarékossága által olly vagyont szerzett, hogy késbb gondnélküli, független életet élhetett Angliában az eredetileg szegénysorsu férfiú.
Angliába 1808-ban tért vissza 's a' parlamenti életre készült. A' torysmushoz állott 's 1812-ben helyet nyert az alsó-házban. Itt lemondott a'
torysticus aristocratismusról 's minden alkalmat megragadott, mellyben
szabadelmü nézeteit kitárhatá, különösen pénzügyi kérdéseknél. Az álhim
pénzügyi erejét különös tanulmányi tárgyává tüze 's ebben annyira ment,
hogy a' radicál ellenzék között, mellynek feje volt, az egész parlamentben
tartatott leg.^zigorubb számolónak. 1830-ig Aberdeen grófságot képviselé, azután IV. Vilmus haláláig Middlessex grófságot. A' toryk rendkivüli
erködései miatt
kik a' leghatártalanabb gylölettel üldözék minden
nyilvános lapokban, 1837. elveszte ülését. O'Connel közbejárására azonban
Kilkenny választá meg képviseljének. 1839-ben O'Connellcl is összetzött. Késbb Montrose követeként ült az alsó-házban, hol mindenütt éles
k.
és rettegett, habár néha kicsinyes számoló volt is.
Huiiiiiiel (Nep. János) korunk egyik legjelesb zongorásza- és zeneszerzje, szül. Pozsonyban 1778. Atyja már 4 éves korában kezdé zenére
taníttatni. 7 éves volt, midn Mozart
meglepetve már akkori haladásai
által, tanítványául fogadá. Ezen mester keze alatt bámulatos haladásokat
tett 's 9 éves korában már általános figyelmet ébresztett. Atyja ekkor

íblytatólag jelent

Ilume

,

—

,

beutazá

e'

csodagyermekkel Németország, Dánia, Anglia és Holland

fvárosait. 1787. Dresdában lépett fél elször nagy közönség eltt. 6 év
leforgása után visszakerült Bécsbe. Játékának tisztasága 's csinossága
már ekkoi' Németorszáor els rauíju zonsforászai közé sorozák a' 15 éves
fiút. Ekk )r kezdé az öszhangtant 's a' generalbasst tanulmányozni. 1803.
H. mini Icarmester lépett be hg. Eszterházy Miklós zenekarába. Itt irá
els templomi zenedarabjait, 's több operát és hallétet bécsi színházak
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számára

1811. kilépett Eszterházy hg. szolgálatábül'ö

'stb.

egyszer zene-

tanító lett Bécsben. 1816. a' würtembergi király, 1820. a' szász-weimari
nagyherczeg szolgálatába lépett. Két év múlva beutazá Oroszországot,
és Belgiumot 's végre Parisba ért, hol a' legnagyobb tetszés
között lépett fel. 1827. a' haldokló Beethovenhez utazott, 's a' két mvész,
kiket a' versenyzés összezörditett, kibékült. 1829. H. újra útra kelt, viszinnen ismét Németországba,
özatért Francziaországba, onnan Angliába
továbbá Lengyelországba 's végre ismét Weimarba tért, elfoglalván régi
Korunkban Beethoven
karmesteri állomását, 's itt érte el a' halál 1837.
volt egyedül, ki a' hangszeri zenében felülmulta Hummelt, 's ez e' legnagyobb dicséret, mit róla mondani lehet. A' styl tisztasága 's a' forma
azonban az inspiszépsége tekintetében ugyan páratlanul áll
ratio fenségére 's a' gondolatok mélységére nézve Beethovené az elsség.
A' két mvész között azon különbség van, melly van a' tehetség és lángész között. Hummelnek azonkívül nagy érdeme van a' zongorászat elmélete körül is
e' részbeni tankönyve számos évek gyakorlatának eredménye. H. szerzeményei 1) színpadi zene 4 opera, 5 ballet, 2 nagy cantate ;
3 nagy 's több kisebb mise, azonkívül sok maradt e'
2) templomi zene
tárgyból kéziratban
concertók, sonáták triók 'stb.
3) hangszer zene
a.
,,Méthode comp]éte,thcoriqne et pratique poiir le piano".
4) tan-zene
Iluiiior ; humoristák. Bizonyos irói szellemnek és lélekállapotnak széptani elnevezése, mellynek mind eredete bizonytalan, mind pedig kimeritö
értelmezését adni még mindeddig nem sikerült. Voltak, kik visszamentek
azon idkig, hol még a' mai értelembeni humor teljesen ismeretlen vala,
vissza Hippokratesig és Galenusig 's azt az emberi test négy elemébl
's négy folyós részébl (vér, nyál
fekete és sárga epe) 's ezek nyomán a'
négy temperamentumból akarták származtatni. Még nagyobb homályba
keveredtek. Johnson, a' nagy angol széptanász, kinek idejében a' humor
(humour) szó használtatni kezdett, azt mondja ,,a' cholericum, a' melancholicum, a' phlegma ,,humores"-nek neveztetnek az emberi testben ; 's
ha p. o.
igy képleg az emberi léleknek is humort lehet tulajdonítani
bizonyos sajátság annyira uralkodó egy emberben hogy minden erejét,
hatását és életszellemeit folyamukban arra kényszeríti, hogy egy 's ugyanazon utón haladjanak."
,,Az életszellemek folyamukban", ez ugyan
megközelitni látszik a' humor szó értelmét , azonban ez is legkevésbé
kielégít. A' német aestheticusok nagy része homályos, elvont szólásformákban iparkodtak nyomára jutni az igazságnak, azonban alapos, éles,
tiszta, a' humor fogalmát tökéletesen visszaadó értelmezés mindekkoráig
hiányzik. A' tárgy felvilágosítására szolgáljanak a' következ adatok.
Jean Paul, a' legnagyobb német humorista, ezeket irja a' hinnorról

Hollandot
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—
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A' h. a' Comusnak tulajdonképeni költészete; szeszély, satyra, részint a'
comoedia is
inkább annak prózája. A' humor egy szellem melly az
egészen átvonul 's nem láthatólag eleveníti azt, melly tehát nem egyes
tagokat szrit ki, 's annálfogva helyenkint ujjal meg sem is mutatható.
Egy humoristicus könyv elolvasása után sem a' világot, 's mi több, sem
magunkat nem gylöljük. A' gyermek felfogja azt, a' mi nevetséges, a'
nélkül hogy gylölné, vagy megvetné, vagy kevésbé szeretne. A' humor
által ollyanok leszünk mint a' gyermekek. Azért nem lehet egy epigramm,

—

,
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vagy satyragyüjteményt
de igen is egy ,,Tristrara Shandyt" (angol
humorist. regény Sterne-tl) egy abczés könyv elkopásáig újra megujra
olvasni. Az élczet és a' comicus ötletet kimeriti 's kiüriti Az els dörgés
mint a' czikázó villámot de a' humor egy csendesen megújuló, ártatlan
,

;

fejünk fölött, hanem a' távol láthatáron,
mint a' fenséges megforA* humor
dított oldala
nem semmisiti meg az egyest, hanem a' végest, az eszméveli
ellentéte áltah A' humorra nézve nem létezik egyes bohóság, nem egyes
bohók, hanem csak általában bohóság és bohó világ; nem tesz ugy mint a"
közönséges bohócz (Spassmacher), nem emel ki egyes bolondságot, hanem
lehúzza a' nagyot, hogy a' kicsinyt (de nem mint a' paródia) 's fölemeli
a' kicsinyt, hogy a' nagyot állithassa mellé, hogy igy azután mindkettt
megsemmithesse miután a' végetlenség eltt minden egyenl és semmi.
kiált fel Swift. Shakespeare igy lép fel óriási tagVive la Bagatelle
jaival
's Hamletjében 's néhány melancholicus bolondjaiban rült álarcz
alatt legfbb fokra viszi ezen világkinevetést. Ez a' humor totalitása.
Ebbl magyarázódika'humoristicus szelidség és türelem egyes bohóságok
irányában, miután ezek a' nagy tömegben kisebb jelentések 's ártalmuak
's miután a' humorista az emberiséggeli saját rokonságát el nem tagadhatja mig a' közönséges gúnyoló, ki a' közönséges és tudós világ csupán
egyes, kivüle álló abderita bohósága't veszi észre 's számlálja el, különRzerüségének szk és önz öntudatában egész dühhel mondja lováról
kapuczinus predikáczióját a' bolondság ellen, mint valami reggeli 's esteli
prédikátora a' föld nagy téboly dájának. Milly szerény ellenben egy ember, ki
mindenen nevet, a' nélkül azonban, hogy saját hippocentaurusát vagy magát
is kivenné
Ezen egyetemes gúny által a' humorista átmelegiti a' lelket, a' persiffleur raeghidegiti
ámbár mindkett kinevet mindent.
Ez teszi a' humor megsemmü vagy végetlen eszméjét.— A^ humor hasonlit
a' Merops madárhoz, melly ugyan farkával fordul az ég felé, azonban mégis
az égbe repül. Egy szemfényveszt az, melly fején tánczol, 's a' nektárt
Ha a' régi theologia szerint a' túlvilágból e' földi világra
fölfelé issza.
villámlás (Wetterleuchten),

melly jó idt jelent.
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;

—
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Továbbá
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tekintünk, ez kicsinynek 's hiúnak tnik fel; a' humor e' kis világgal méri
mellyben
's ahhoz csatolja a' végetlent
*s igy származik azon nevetés
még van fájdalom és nagyság. Valamint a' görög költészet derültséget
okozott, a' jelenkori borultságot szintúgy egy részben komolyságot idéz
el a' humor, ellentétként a' régiek tréfájához aljas soccusban jár, azonban mindig a' tragikai álarczot viseli, legalább kezében. Azért nem csak
komolyak voltak a' nagy humoristák, hanem épen egy melancholikus nemzetnek köszönhetjük a' legjobbakat. A' régiek sokkahnkább valának életvigak, semmint a' humoristicus életmegvetésig emelkedhettek volna.
,

;

:

;

—

Minden patheticus feszültség után humoristicus megoldozkodás után
vágyakodik az ember miután azonban egy érzemény sem követelheti
rögtön az
ellenjátékát
hanem csak fokozatos lehangoltatását
azért a' tréfában
mit a' pathos keres
egy levezet komolyságnak is
benn kell foglaltatnia. 'S ezen komolyság a' humorban lakik.
Ezeket mondja Jean Paul. Szerinte tehát a' regényesnek a' comicummali eg3^esülése képezi a' humort az élez és a' köznapi comicum
a' humox'
prózai természetek 's kiváltképen az észben gyökereznek
;

:

,

,

—

,

;

;
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ellenben

a'

képzeletet

és

kedélyt

igénybe

veszi

's

ennyiben költivé

lesz.

Mindezekbl a' következket vonhatjuk le iNíidn a' comicum a' meghatóval és kedélyessel egyesül, humor származik. A' h. eléggé complicált
terjedelm, hogy az élet legtragicusabb oldalait is felfogni és eladni
és
képes legyen, 's egy széptanász helyes megjegyzése szerint, a' kedély azon
sajátságos hangulatából származik, mellyel ez az életet az eszménynyel
összehasonlítva 's amannak ellentétei által kisebb nagyobb mértékben
:

b

st metsz

mélyen sebesítve, majd gúnyos,

szeszélyre

is

ingereltetik

's e'

érzeményeit a' comicum és fenséges eredeti vegyületében önti ki.
A' satyricas mindig csak egyes bohóságokat 's nevetséges oldalakat ragad
meg a' comicus a' közönséges élettel hasonló színvonalon áll csak a'
humorista öleli körül az egészet 's magasztos állá^ponton áll az élet 's a'
mindennapi világ felett, minélfogva joga van sokat, mit mások nevetségesnek találnak, tragikailag és komolyan, és viszont, mit mások komolyan
látnak, komikailag fogni fel. — A' h. a' költészet legmagasztosb régióiba
emelkedhetik, mit sem a'satyra, sem a' csupán komikai szeszély nem
képes. Elcz irónia, persiflage, satyra, érzelem, képzelet, komolyság 's
tréfa nála nem czélok
hanem csupán eszközök. Szeretet, komolyság,
kedély és költészet nélkül humoristát képzelni sem lehet. A' humorista
pöröl is a' világgal, de nem mivel gylöli, lianem mert szereti. Kedve
telik gyakran az ugrásokban 's a' látszólag legellenkezbb érzelmeket cserélgeti, ugy hogy ezen különös vegyület a' mindennapi emberektl nehezen
mint Shakespearenál a' bohócz a' vén
értetik fel. Szidja az embereket
rült Leart
de azok meztelenségét szeretetének köpenyével takarja,
bolondságaik ösvényén elkíséri ket még a' számzetésbe is 's elmondja
's a' legkeservesb dolgokat a'
a' legtréfásabb dolgokat a' legkeservesb
legtréfásb arczczal. Külöftösen szeret játszani a' humorista saját én-jével,
e' részben jóindulatú, nyilt fogadtatásra van szüksége, mert fölvett humoristicus öneltorzitása által prózai lelk, gylölköd, 's egyéniségekre nézve
fogékonytalan természetek eltt meg kell buknia. Sterne azt mondja
de csak bevégzett
,,Van egy költi, de van egy humoristicus rültség is
Ízlés olvasók nem tartják a' vég megfeszlést túlfeszültségnek." Hogy a'
humoristát felfoghassuk 's élvezhessük, nem mindenkinek adott sajátságos
lélekállapot kívántatik hétköznapi észszel biró emberek a' humort nehezebben fogják Ízlelni. A' humor által felfordított világrendet csak magasabb
szellem értheti meg. A' rendes költ a' szépséget veszi vezércsillagaul 's
azon szabályokhoz alkalmazkodik, miket az aesthctica tüz elébe a humorista azonban kitzi az önkény és képzelet zászlóját, mit követ, természetcsen az ész f vezérsége alatt mert különben az rültség regióiba téveLegsajátosb 's
lyednék, a' miket pedig csak távolról szabad érintenie.
legnemzetiebb színben fejldött a' humor az angolok között, ide tartozó
nevek Stertie, Sivift Smollef Fieldiruj ír ring, Boz és sok mások. A'
németek sok hajlammal birnak hozzá, azonban Jean Panlt kivéve, eddig
sokkal jobban írtak a' humor fell, semmint a' humoristika mezején valódi
becscsel birót nyújtottak volna. A' németek általában sokkal doctrinairebh
nép, sem hogy tisztán humoristicusok lehessenek. Hippel Lirhlenberg,
Tieck,Hoj[nianu, Heine, Saphir, Börnc'sth. rendcsen mindig csak a' humor
feletti

;

;

,

,

,

,

,

:

;

;

;

;

:

,

—

,

,

:

,

Hunfal vy.

413

egyik oldalát fejtették ki. A' drámaköltk között a' humorban is mindent
körülfogó nagyszerségre és sokoldalúságra nézve els helyen áll Shakespeare. A' német drámairók között alig van egy, kit egy humorista diszes
evével lehetne felruházni. Valódi humorlsticus világnézet számos nyomaira akadunk ugyan Goethe ,,Götz von Berlichingen Egmont, Faust"
és sok kisebb satyricus darabjaiban, azonban mindezek egészen más vegyületekbl származtak, mint azt a' humoristicus alaphangulat megkívánja.
Goethe sokkal objectivabb nyugalomban állott a' h. felett, hogy egészben
humoristának lehetetett vagy akart volna neveztetni. A' spanyolok humoámbár
risticus tehetségeit bizonyítják Cervantes és Gracioso drámái
humoruk a' germán népek mélyebb humorától nemzetileg eltér. A' francziáknál az ,, esprit", ezen nemzeti sajátság, mint más nyelven visszaadni
épen ugy nem lehet, mint nem az angol eredet humourt 's épen olly
nehezen értelmezhet is,
az olaszoknál tulöml, kicsorduló dévajságakadályozza a' h. fejldését. Ez leginkább a' germán népek sajátja. A' rómaiak
's görögökre nézve föl nem fedezett tartomány vala. Régebben a' humort
(angolul humour). Lessing példája után, a' németek ,,Laune"-nak forditák, de csakhamar átláták, miképen e' fordítás szabatosságtalan st hamis,
sohasem
's hogy Laune (kedély) válhatik ugyan humorrá, de eredetileg
az.
Nálunk az ujabb idkben „nedély'^ szóval fordítják a' humort.
Van-e a' magyar természetében erre mutatkozó hajlam? e' kérdésre határozottan felelni talán már most is lehet. 'S erre nézve nagy biztatást találunk a' magyarnak azon ,,sirva vígadó" sajátságában is melly azonban
eddig inkább sentimentali^musra, buskomolyságra volt hajlandó, 's ennek
tulnyomósága miatt a' szabadabb emelkedettséget, mit a' humor föltételez,
nem engedheté meg. Az élet és polgárísidas fejldésével azonban ez bizo1

,

,

—

—

,

meg fog változni. Annyi igaz hogy a' magyar humor még megszületve nincs. A' mit e' nembl eddig bírunk elszórva egyes íróinknál,
az részint csak sejtelem és kÖzeljárás és épen azért tökéletlen részint
önállótlan utánzása idegen példányoknak, nem saját vérünk és csontunk,
élczbl 'stb.
részint pedig a' humornak egyes alkatrészeibl áll, gúnyból
Ha igaz, mi a' föntebbiekbl kitnik, hogy a' humor élvezéséhez és megnyosan

,

,

,

akkor fiatal
teremtéséhez magasabb szellemi tulajdonok kívántatnak
irodalmunk humoristicus müvei míg az ezutáni idk méhében rejlenek.
Eddigi íróink között kétségtelen hogy a' magyar humoristicus er legóriásibb mértékben pendül meg gr. Széchenyi István irataiban, mik ha
más tárgyakat tartalmaznak, bizonyosan meglep eredményeket is mutattak volna fel. De életíránya 's feladata, polgári állása 'stb. e' nagy szellemet nem engedek a' költészet terére bocsátkozni. Hasonló erben tnt fel
a' magyar humor Vörösmarty és Petfi egyes gyönyör költeményeiben.
Kisfaludy Károly, Kovács Pál, GálJózsef ^sth. e' tárgyú prózai müvei inkább
vígak és szeszélyesek
Nagy Ignáczéi satyricusok, Frankenburgéi kedéAngliályesek és élezések. Jókay néhány fellépése sokat ígér e' téren.
ki maga is szép
ban, a' humor hazájában, legújabb idkben Tackeray
nevet vívott ki a' humoristica mezején, felolvasásokat tart a' humorról,
miknek legközelebb nyomtatásban megjelenése is váratik.
p.
Iluiifalvy (Pál) szül. 1810-ben Nagy-Szálokon Szepesmegycben a'
Tátra tövében. A' falusi iskolából Késmárkra vitetett az evann^. Ivceumba,
;

,

,

—

,

—
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hol négy évet töltött a' grammatika és syntaxis osztályaiban. Onnan Miskolczra ment a' magyar nyelv megtanulása végett, egy évet az evangélikus

gymnasiumban Nagy Mihály mostani tállyai ev. pap alatt, 's a' következt
reformátusoknál töltvén
hol Korponay és Német tanitásainak sokat
köszönt. Már Késmárkon kezdette a' franczia és görög nyelvet tanulni
ez utóbbiban Német alatt többre mehetett
mint addig tanitói vihették.
Azután Késmárkon bevégezte a' bölcseimi és elkezdte a' jogi tanpályát,
a' theologiai tanulmányokat sem mellzvén el, mellyekhez már nyelvészeti
hajlamánál fogva vonzódott. Késmárki tanulását leirta „Emlékezés Késmárkra'', (Atíi. 1841., másod, félév). Egyéb tanulmányain kivül a' görÖg

a'

,

:

,

és héber nyelvek, mellyekhez

utóbb az arabot is foglalta, kedvesek vaJának
eltte, mellyek mellett a' franczia, angol és olasz nyelvekre is tudott idt
találni. 'S a' nyelvekkeli foglalkodás késbb sem maradt el, jóllehet pályája
más irányba vitte.
Késmárkról Pestre jött, a' jogi pálya folytatására
de b. Podmaniczky Károly fiainak. Frigyes és Árminnak nevelését vál-

—

:

Ezekkel Drezdában töltötte az 183(i-ki nyarat. Csak 1838-ban
a' szokott ügyvédi vizsgálatot. E' közben megjelentek tle
Drezdai levelek, Rhapsodiák, Emlékezés Késmárkra, Lokmanmeséji arabból,
's több bírálatok ; dolgozatai bölcselemre vagy nyelvészetre
tartoztak.
1841-ben a' M. T. Társaság levelez tagjává lett, 's tagságát Thukydidesz
jellemzésével folalta el, melly az Athenaeum 1842-ki folyamában jelent
meg. 1842. a' Kisfaludy Társaság is megtisztelte tagjává neveztetésével,
minek következtében Aristoteles költészete jelent meg tle a' Kisfaludy
Társaság évlapjaiban 1842-ben. Ugyanez évben Késmárkra hivatott a'
jogi tanszékre. Elfogalalta a' hivatást, mert az intézet, különösen a' jogi
és politikai folyamnak kiterjesztését szándékolta. Inditványa több rendbeli akadály legyzésével elfogadtatott, 's létesittetett, miután Jóny Tivadar úr egy uj tanszék felállítására 2,000 p. ftot ajánlott. Maga Hunfalvy
Pál is adott erre 500 p. ftot. Ezután a' még szükségesnek talált 8,000
p. ftot részben kiteremtvén a' derék ftanodai gyülekezet és felügyelség,
az uj tanszékbe Hunfalvy Pálnak öcscse János hivatott meg.
H. P.
tanársága idejében leginkább azon dolgozott, hogy ifjaink a' társadalom
lalta

el.

állotta ki

—

és állam létét, feladatát, eszközeit felfogni és méltányolni tanulják. Tanít-

ványainak számára kiadott

,, Magyar váltó és kereskedelmi förvé)iyek"-et
(Lcsén, 1843). Irányát pedig, mellyben hatni kivánt, jelenti többi között
az 1847-ben kiadott „Tanodái szózat" is, mellyben hitvallás, és egyházról
értekezik. Többi dolgozatai az országászat (politika) körébl, kéziratban
vannak meg. Országgazdászati tájékozást azonban közlött az „Ellenör"ben 1847. Ugyanez évben a' nyári szünidt nejével utazáson töltötte Lom-

bard- Velenczében és Helvétországban, hol a' ,,Sonderbund" ellen készü's Lamartine ünnepélyi beszéde ,,hogy az isten a' helvét
alpokat a' föld súly-egyenének fenntartására teremtette ugy látszik, a'
helvét szabadság azonké]) szükséges az európai erkölcsi szellem súlyegyenére is visszhangozott Wallis nagy völgyében, 's a' genfi tó partjain.
1848-ban a' szepes-nagy-szombati választó kerület által képviselvé
választatván, Pestre jött 's részt vett az országgylésen annak végs feloszlásáig, mi Szegeden történt. A' forradalom hevében egyike volt azon
keveseknek, kik csalképzetek :íltal nem hagyák magokat elragadtatni.

letek történtek,

:

,

—
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föl tudta fogni a' körülmények valódi állását, mi a' dolgok
akkori bonyodalmai közt, mint ünnepelt férfiak csalatkozása bizonyltja,
Forradalom óta Pesten lakik, 's értekezett a' T. Tárnem könny vala.
saság nyelvosztályi üléseiben Platón köztársaságáról és a' magyar finn
és török nyelvekrl. Készt vett a' hirlapvilági mozgalmakban is. Alapos
értekezései jelentek meg már a' Pesti Hírlapban, 's késbb is a' Kossuth
lapjában, a' Debreczenben szerkeztett Esti lapokban és ujabban, BáníFay
szerkeztése alatt, a' Pesti Naplóban. Leginkább politikai és nemzetgazdászati czikkeket irt. Czikkei átalában mutatják H. P. mély tudományos
miveltségét, 's a' körülmények helyes felfogását. Az ,,Uj Magyar Múzeum'^
mellynek egyik szorgalmas munkatársa
megjelent „Igazi
folyóiratban
arany hulla'' czimü értekezésében olly bölcsel fvel találkozunk, ki
magával tisztában van azon eszközök iránt, mik által egy nemzetet fölemelhetni, 's tudja különösen, mire van szüksége nemzetünknek, hogy az
országúit (civilisált) népek sorában foglalhassa el illet helyét. Kevés
államférfiú van hazánkban, ki e' kérdésekrl mélyebben gondolkodott
és többet elmélkedett volna. 'S eladásán bizonyos sajátságos szin ömlik
el, mi a' régi világ remekíróira emlékeztet. A' helyett, hogy mint napi
politicusaink nagy része, elfogadott közhelyekbl indulna ki, azokra épitné
okoskodásait,
rendesen mélyebben szokta vizsgálni az embert, 's az
emberi természet tulajdonait és szükségeit. Gyakran egészen elemi dolgokra is visszamegy, miket a' miveltebb olvasók eltt is érdekes alakban
tud eladni, 's mellyek a' nagy közönségre nézve mindig tanulságosak. Ez
elny, e' mélység és alaposság azonban olly tudományos szint ad czikkelyeinek, melly a' mint helyén van folyóiratokban, értekezésekben : a'
könnyebb olvasmányhoz szokott sokaságnak nem volt mindenkor Ínyére.
Igen tudósnak találták. Jellemzi továbbá H. eladását a' rendkívüli nyelvtisztaság, az idegen szók óvatos kerülése. Irataiban ennélfogva ugy is tnik
föl, mint merész nyelvújító. Alig van ujabb Íróink közt, kinek több uj 's
gyakran talpra esett szavat köszönhetne irodalmunk, mint Hunfalvynak^
'S ez okozza részben, hogy e' classicus miveltségü férfiúnak irmodora ugy
tetszik néha, mintha valamelly régi remekírót olvasnánk fordításban.
Közelebb H. a' Tud. Társaság egyik könyvtárnokául neveztett ki.
y.
II. H. János, az elbbinek testvéröcscse, szül. 1820-ban. Tanult Késmárkon, Miskolczon és Eperjesen utóbb a' berlini és tübingai egyetemeket is meglátogatta. Onnan Késmárkra hivatott egy ujdon felállított
tanszékbe, bátjya mellé ; jelenben a' történeteket tanítja egyéb tárgyakon
kivül. Egyes czikkek megjelentek tle a' Protestáns Egyházi és Iskolai
lapban , 's más folyóiratok- és hírlapokban. Sajtó alatt van most Emich
Gusztávnál „Egyetemes történelem", mellynek els és második kötete már
megjelent. Midn e' sorok a' közönség kezébe jutnak, már a' harmadik
kötet is megfogott jelenni. Az egész mintegy 56 Ívbl álland. Semmit sem
kétkedünk kimondani, mikép iskolai kézi könyveink közt e'
nem csupán hézagot pótol, hanem els helyen áll mindeddig irodalmunkban. Illy
rövid füzetekbe alig lehete több érdekest ^egybegyjteni. 'S miben a' legtöbb magyar, német st egyéb külföldi tankönyvektl is különbözik, nem
száraz kivonaté'
hanem szellemdús összeállítása a' fbb eseményeknek,
mellyben a' történet eszmék vezérfonalára van fölfzve. 'S az egész fölött
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bizonyos mérsékelt, józan szabadelvüség leng által, melly olly alkalmassá
müvet az ifjak itéltehetségét felkölteni, 's olly pontra emelni,
mellyrl elfogulatlanul tekinthetik a' világeseményeket. Az ó kor eladását
különösen becsessé teszi a' régiségtan ismertetése, mi fleg classicai
irányú növelésnél megbecsülhetlen. Egy második kiadás feladata leend,
öszhangzatba hozni a' régiség ez oldalának ismertetésével, a'
tisztán
történeti elemét. A' második kötetben különösen dicsérést érdemel, a' mint
szerz a' magyar történetet eladja. A' magyar a' középázsiai népek sorá-

teszi e'

m

ban lép itt fó\, 's ezzel ki van mutatva eredeti helye a' világtörténetben,
miként európai szereplésében is inkább kitüntetve fontossága, mint eddig

—

nagyobb külföldi st hazai világtörténeti müvekben talált lí.
Általában
H. János is, mint testvére, egyike irodalmunk legtudományosban mivelt
egyénei. Ot is jellemzének, mint testvérét, a' régi remekirók tanulmánya, 's irmodorában a' nagy nyelvtisztaság (purismus).
y.
Hiiiiyad-váriueg;ye. Erdély legnagyobb
legnevezetesb megyéje.
Nagysága 109y4
mértföld. A' hon délnyugati szegletét foglalta el
délrl Oláhországgal, nyugatról a' Bánát- és Aradmegyével határos. Legnagyobb hossza 12, legnagyobb szélessége 10 mértföld. Többire hegyes,
kivéve Hátszegvidékét , hol egy két órai hosszú térség terül el. Hegyei
közt legismeretesebb a' Retyezál, mellynek magassága 7,854 láb. A' déli
határszéli hegyekben igen szép barlangjai vannak
illyenek a' Boltbarlang, mellyen egy patak csörtet át
ugy a' ponori és pesteri vizeséses
barlangok. Szorosút belle Oláhhonba egy megyén ki , a' vulkáni ; a
vaskapui
dobrai Magyarhonba menvén
vámmal ellátva nincsenek.
Nagyobb vizei a' Strigy, Cserna, mellyek a' Marosba szakadnak ismét
a' két Síig, mellyek Oláhországba mennek. A' Maros csak határszélén
suhan el. Terményei közül nevezetesebb a' vas, mit Zalasdon ésHunyadon
bányásznak
nevezetes a' márvány. Gyümölcse is igen sok terem.
Hunj^admegyének 5 városa, 367 faluja, 16 praediuma 's 1 passusa van
legtöbb helysége minden megyék között. A' városok Déca, Dobra, Hátszeg, Ilye és Vajda-Hunyad. Egyik sem valami nagy, inkább csak nagyobb
falukhoz hasonlitanak. Déva volt a' megye székhelye. Felette magas hegycsúcson áll Dévavára, festi vára az sidnek, mellyet e' század eleje
romba dönte, ismét kiujjita, 's melly a' forradalomban 1849. aug. 11. tájt
puskapor által magától légbe repült. Dobrának, Ilyenek is meg van várromja. Bethlen Gábor fejedelem az utolsóban született. Vajda- huny ad
e^^y várat bir, melylyel fényben e' haza egyik vára se mérkzik. (Lásd
aiább Hunyadi vár). Falvai közül említend Batiz, kedény-gyárával,
Kishalán meleg- fürdjével, Demsus római sírboltjával, Várhely Dacia fvárosának látható romjaival. Atalában sehol annyi római régiség nem
maradt fenn, mint Hunyadmegyében, hol a' Dacusok és rómaiak Daciájának fvárosa, középpontja volt. (Lásd /í^Jrárí/ Római régiségek Erdélyben).
Lakosai száma 1846-ban 155,000 lélekre ment. Nyelvökre nézve többnyire oláhok, ugy hogy a' magyarságot alig lehet y^-ére tenni. Itt vannak
az oláhok a' legnagyobb többségben. A' megye egy része szélbeli katonasággá volt fegyverezve, kiknek fhelyök Hátszeg vala.
A' forradalom-
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ban Hátszeg városa ollyszerü szerepet kezdett volt, mint északon Naszód.
A' hunyadmogyci határszéli katonnsitg fnöke, rnngy líiebcl ha^Oidó
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intézkedéseket tett, mint amott alezredes Urbán. Legelsbb is a' hosdáti
magyarajku határszéli katonaságot véres jelenetek között lefegyverezte.
Octoberben a' megyei tisztektl, kik elfutottak, a' kormányt kezéhez vette.
Novemberben Hunyadmegye Salomon Miklós, oláh prefect kormánya alá
került, 's ott maradt egész 1849-dik martiusáig, míg Bein be nem vette.
Salomon prefectsége alatt említend hogy a' milly embertelenül folyt a'
magyarság gyilkolása a' Maros jobb partján, hol inkább a' havasiak keze
mködött, azon arányban volt békés a' megye több része, hol elmondhatni,
legkevesebb nemesi udvar dulatott fel. Ez eljárásért Bem tábornok Salomon
prefectnek 1,000 p. ftot külde febr. elején felszólitván t, hogy állana
hozzája. Salomon a' Bem 1,000 p. ftját, 's levelét, mellyben Ígéreteit tévé,
mart. elején Szebenbe küldte. Ha ezt nem akkor küldi, mikor Bem szerencséje hanyatlani látszott Salomon legszebb jelleme lenne az oláhok
uralma korszakának. A' mint a' császáriak Szebent elvesztették Hunyadmegye a' magyar kormány kezére visszament. Az oláh comité tagjai itt
futottak ki a' Bánátba, a' Vaskapun keresztül. Mint tudjuk, martiuson
Fejérvár és Déva. Déva
túl csak két vár nera hajolt meg Bemnek
Hunyadmegyében feküdt, 's mint illyen ostromlósergeket huza Hunyad
határiba. Déván Kodics fhadnagy, horvátíi, tartá az rséget 200 gyaloggal. A' vár
mellynek egy része meg vala már ujitva, magas fekvésénél,
kétszeres kfalánál fogva ersségnek tetszett benne három ágyú. Elbb
b. Bánp, János, késbb Forró ezredes kezdé czerniroztatni. A' muszkák
bejni akarása hirére megkezdetett az ostrom. A' hatfontos ostromágyukra
Kodics keményen felelt. Végre felvonata Forró egy 18 fontost erre a*
várrség magát pünkösd els napján, maj. 27-kén, déli 12 órakor feladta.
Az rség szabadon bocsáttatott. Három ágyú, 400 apró fegyver, elégséges
töltény volt a' zsákmány. E' nap óta Hunyadmegye egészen kezén volt a'
magyarságnak, egész aug. közepéig. Ekkor a' forradalmiak bukása nap,

,

:

:

:

,

;

;

jaiban

,

világosvári fegyverletétel után,

a'

Déva

volt a' hely, melly az

Bem Déván

aug. 17-kén
hegyeken lóháton vágott keresztül Hunyadmegyén,
hol muszka még nem járt. Beké ezredes pedig másnap a' serget, melly
étlensége miatt többé harczolni nem akart, fegyverletevésre vezette. A*
fegyver Déva keleti határán tétetett le.
K.
y.
Iluiiyadí vár jelenleg. Erdélyben kilencz épszerü vár maradt fen a*
régi korból. De egyik sem rázza meg annyira a' honfi kebelét, mint a'
vajda-hunyadi vár. Nagyszer történeti emlékek melegítik a' hozzá
közeledt 's a' kegyeletet a' vár ragyogó stylje megkétszerezi. A' Hunyadi vár a' lovagvárak legszebb példánya lenne Európának bár mellyik
idben felállíttatott.
országában.
A' vár csaknem ugy áll mint az
Hegyoldalában fekszik, egy promontoriumon, mellyet a' Zalasd és Cserna
erdélyi déli hadsereg fegyvere letevését látta.

övéitl bucsut vett,

a'

—

.

.

.

;

—

,

s

vize összefolyása alkota. A' kis város alant a' két viz lapályán, a' vár
feljebb fekszik. A' Zalasd balpartján visz fel kapujához az út.
Az út és vár között ott mélyed a' vízmeder, 's rajta át egy 60 lépésnyi
híd viszen a' kapuhoz. A' hídfrl a' vár a' legmeglepbb látványt nyújtja.
felette

A' vár legszebb oldalai elttünk állanak. Mindkét szárny emeletes. Melly
jobbkezünkre nyúlik el, tettl talpig faragott k, ízletesen faragott oszlopok- és párkányzatokkal, 's fels emeletén góth stylü balkonnal. Építtette
27
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viszonyok.

Hunyadi János- A* balunknál elnyúló szárny nem faragott k, de szeszélyesen kihasasodó apróbb nagyobb tornyai sajátságos stylt mutatnak fel.
E' szárnyat Bethlen Gábor fejdelem épitményének tartják. Belépvén a'
vár udvarára, lábunk alatt egy gránit talapu tér vonul el, mellynek hossza 60,
széle 30 lépés lehet. Ennyi a' vár tere. E' tér^ egészen körül van épitve ;
Epittette a' várat Hunyadi
de az épület folyása nem tiszta négy szeg.
János, Magyarhon gubernátora 1452-ben. Hogy ö és ekkor epittette, azt
egy ókori felirat tartja fenn, mit a' vár termében ma is láthatni. Régi történet-iróink, mint Bethlen Farkas (Liber XII.) azt tartják, hogy itt már
vezéreink épittettek. A' vár fényben jött le Hunyadi
azeltt vár volt, mit
családján, 's még azután is gond alatt volt. A' múlt század elhanyagolta.
'S Ferencz császár Erdélyben 1817-ben tett utazása alkalmával romnak
indulva találta. Fejdelmünk felépitését elrendelte, 's igy következett be,
hogy a' vár jelen alakjára ujjitva 1827-ben készen állt. Ezen ujitás régi
alakjából sokban kivetkeztette. Az emelet teremét apró szobákra szaggatta, 's az uradalom fnöksége lakhelyévé idomitá. De azért pok minden
áll a' régibl. A' mint a' várba lépünk, mindjárt jobbról, ott áll még egy
15 öl hosszú terem, közepénöt márvány oszlopon nyugova. Máig is országteremének hijják, bár benne ma az itteni vasbányászat készletének lerakóhelye van. Ismét a' balszárnyban ugyancsak alól, ott van még a' vár
czimerével, 's góth stylben gyönyörüleg
kápolnája , a' Hunyadiak
faragott karzattal. Az emeletbe viv ajtófél hasonlóan gyönyören van
faragva. Fenn, a' balkon, melly az uj épület küls felét végig futja, 's apró
szegletes bástyákat képezve, veres márvány padlazatával egész antik
modorában áll eszünkbe juttatja, hogy Hunyadi László e' balkonon született.
Atalában az egész váron még van annyi nagyszerség, fény,
Ízlés és pompa a' hajdan idbl, hogy a' magyar keblet a' kegyelet
K.
legszelídebb érzelmeibe ringathatja át.
y.
Húrban ; Hurbanisták l. Tót szabadcsapatok.
Hbéri viszonyok (l.Közh.Ism.Tár. IV.köt. Feudum alatt). A' hbér
szót kezdték használni jogtudósaink a' feudum kifejezésére, mellynek,
jelleme, hogy
ellentétben az allódiummal, a' teljes és szabad tulajdonnal,
a' birtokhoz való jog, szerzdés által meghatározott módon, fel volt osztva
az adományozó 's véd, és a' védett egyén vagy család közt amazé levén
az úgynevezett
tulajdon, vagy egyenes tulajdon (domínium directum)
's azzal összekötve bizonyos intézkedési és használati jogok, igény némelly
meghatározott szolgálatokhoz 's adókhoz, és a' jószágnak kihalás esetébeni
visszaszállása
emezé pedig a' haszonvétel legnagyobb része, korlátozott intézkedési 's örökösödési jogokkal, 's igény a' szinte szerzdésileg
jellemébl,
meghatározott védelemben. A' hbéri viszonynak ezen
miszerint az lényegében 's eredetileg magában foglalja az egyenlség eszméjét, 's a' nagy polgári egyesülettl, a' hazától, elvonja az ert és részvétet, st azzal egyenes ellentétbe teszi magát, következik, hogy ezen
viszonyban, egészen ellenkezleg, mint az allodiumnál, soknemü íiiggés,
szolgaság, terheltetés és szabadság-korlátozás, st megsemmisítés fejhk ki.
A' hbéri viszonynyal össze nem fér az egyenlség, 's a' szabadság. A'
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;
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hbéres nem szabad elször
avval urának tartozik.

Nem

a'

szolgálatával, 's munkájával, mert
továbbá szavazati joggal a' közügyekben,

maga

bír

Hügel
^
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mert abból védura '0 ennek védelmi és képviseleti joga által kizáratik.
A' hbéres nem bir szabad rendelkezési joggal, 's nem hagyhat örökséget
annak, a' kinek akar, mert rendelkezései a' ftulajdonos egyezése nélkül
Természetes, hogy ezen viszonyok tágítása, 's mennyire
érvénytelenek.
lehet, teljes megszüntetése érdekében állott mind a' jóllétre 's jogélvezetre törekv népnek mind a' kormányhatalomnak "s minél tisztábban
kifejlett és ersödött az állam, 's uralkodói felség eszméje, annálinkább
alászállott a' hbérség valódi jelentsége. A' hübérség elbb szelídült,
azután egészen enyészetnek indult. Korunk jellemz törekvése, melly az

—

,

;

egyenlség felé vezet, ugyszinte a' kormányok iránya, melly egységet 's
központosítást és sbben fekv hatályosságot 's ert keres, nem türheté a'
hbéri despotismus 's anarchia rombolásait, mellyet némileg megnemesittettek ugyan a' középkori lovagi 's vallásos eszmék, de kártalanná nem
tehettek. A' valódi állam eszméje mindinkább erre kapott. A' hbéri
rendszer, melly nálunk fleg a' jobbágyság, a' népképviselet helyét elfoglaló rendiség, 's az siség káraiban mutatkozott, leélte gylölt 's kártékony
életét. A' szabad tulajdon, a' természetszer állampolgári szabadság ^s
egyenlség tisztelése mindinkább elterjedt. Az irók tollai, a' szónokok
ajkai megérlelek a' közvéleményt, melly a' hbéri viszonyok eltörlését
srgeté 's hódolt annak minden felvilágosult kormány. Francziaországból, hol a' hbériség, sok más középkori jogokkal együtt, 1789. aug. 4-óii
teljesen eltörültetett, Németországra is elterjedtek, fleg Napóleon seregei
által, a' hasonló eszmék
's bár még legújabban is vannak megszüntetésre
váró középkori állapotok, az allodificális legfontosb része befejeztetett.
,

;

Forradalmak vagy reform

—

gyzött egy uj, tágasabb,
még teljes gyzelmet ki nem vivott

Európa

utján,

szerte

kiterjedtebb allodiális rendszer, 's hol
is, közelget ahoz.
Összezúzva, vagy legalább megpuhítva látjuk mindenfelé a' hbéri rendszert, 's az azzal külsleg összekötött középkori hyerarchiai castai
rendi rendszert. Még Spanyolország- 's Portugallban is
lialálos csapás érte azt.
Nem terjeszkedvén itt ki egyes államok eljárásaira, miszerint a' hbéri viszonyok allodiíicálását eszközölték
itt csak
röviden emiitjük meg hazánkról
hogy nálunk a' hbéri viszonyok azaz
jobbágyság, úrbér, siség 'stb. kevés és nem lényeges módosítással egész
a' legújabb idkig fenmaradtak, mig azokat az 1848-iki események vihara,
mint másutt ugy itt is végkép 's helyrehozhatlanul elsodrá. A' változásokat, miken a' hbériség egyes ágai, formázatai, 's nyilatkozásai keresztül
mentek, 's a' küzdelmeket, mik e' változások létrehozása körül felmerültek
az illet rovatok alatt adandjuk el (1. Jobbágy mszonyok, ÖróJwáltság,

—

,

,

—

,

:

,

,

—

siség, Nemesség, Karok és Rendek, Képviselet, Felsház, Úrbér 'sa't.)
napjainkban ismét mutatkoznának hbéri szagú rákmozgalmak kétségen kivül van, hogy korunk nyiltan kifejezett, bár itt ott fennakadni
látszó, de következetesen fejld egyenlségi törekvése ellenében igen
csekély hatásúak, vagy rövid életek leendnek.
T.
Iliigel (Károly Sándor, báró) hires német utazó, szül. 1796. Regensburgban. Atyjával már gyermekkorában utazott Rómába és Nápolyba
1811-ben a' jogtudományokat hallgatá Heidelbergben, azután az osztrák
hadseregbe állott, 's a' francziák, 1821-ben a' Nápoly elleni hadjáratban
vett részt, 1824-ben a' katonaságból kilépett 's Bécsben és hietzingi nagy
27 *
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kertjében a' természetbuvárlatnak adta magát. 1830. Angliába 'a Francziaországba utazott 's itt egy hosszabb ázsiai útra határozá el mao"át,
mire nézve vagyoni 's egészségi kedvez állapota felette képesiték. 1831.
máj. 2-kán egy franczia hadihajón elhagyá Toulont, 's rövid idzés után
a' görög földön és Krétában
június 11-én Alexandriába ért. Innen egy
angol keresk. hajón Cyprusba költözött. Meglátogatá Baalbeck romjait,
a' Libanon fpontján 's Bezarrasz szép völgyén keresztül ment. Itt
és
legénye a' cholera által ragadtatott meg. Az utóbbi meghalt,
maga is
csak 5 heti betegsége után érhetett Beirutbe. Egy osztrák keresk. hajón
Sidon, Tyrus és Accába ért 's bejárta Palaestinát
Jaffába újra hajóra
ült 's 44 óra múlva Alexandriába ért. Ezután a' Suezen át Keletindiába
utazott. Bombáiból a' bels vidékekbe vonult. Annyira beteges ln, hogy
Középindiába Kalkuttába nem mehetett 's az egészségesb vidékü déli
télsziget felé tartott. Bejára most Dekán, Bejavur, Goa, Darwar, Bangalore és Mysore vidékeit ; megmászta a' kék hegyeket (Nil-Gerri); Koimbaturon át a' Malabari partot, Kotschin-t, a' Komorini fokot, Ramiseramot 'stb. vándorlá be. Ceylon szigeten 5 hónapot töltvén, újra a' Koromandel-partjára vonult. 1833. octoberben innen Lambert kapitánynyal az
indiai szigetcsoportot és Uj hollandot látogatá meg. Madrasból kiindulva
a' pontok, miket érintettek, voltak
Singapore,;Sumatra, Borneo, Java ;
Uj hollandban Vandiemenslandban és Ujseelandban nem soká mulatva
újra Manilába hajózott. Makaón és Kantonon keresztül Kalkuttába, a'
Himalaya hegységen és Kaschmiron át Tübet határira azután a' Tilma
folyó hosszában MazuíFerabadig, a' hegységen át az Indusig 's Laborén
keresztül Delhibe költözött. Végre újra Bombáiba ért négy évi távollét
után. Innen a' Jóreményfoknak vévé vissza útját, Sz. Ilona sziget érintésével. Portsmouthban szállott ismét európai partra 6 évig tartott utazásából, melly a' terményrajz és ethnographiára nézve felette eredménydús
vala. Tömérdek nagybecs gyjteményeket hozott magával, mik a' bécsi
cs. k. kabinetek és az udv. könyvtár számára vétettek meg. Utazását tárgyazza ,,Kashmir und das Reich der Sikhs'' (Stuttg. 1840 42. 4 köt.)
nagy munkája. H. elnöke az általa alapított osztrák kertmiveltársaságnak
's ide tartozó irata
,,Botanisches Archw der Gartenbaugesellschaft des
österr. Kais. staates" (Wien, 1837). Átalában a' kertészet emelésére nézve
roppant tevékenységet fejt ki, mit többi között nagyszer kertje Hietzing,
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ben (Bécs mellett) tanusit.

Ilydropathia
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Vízgyógyászat.
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Ibrahim.

I.

alkirály Méhemet Ali fia, szül. 1797-ben,
harczban tüntette ki magát, kiktl Mekkát
's Medinát elvette. Öregebb fivérének, Jussufnak halála után, 1819. óta,
M. Ali örökösének tekintetett. Midn 1821-ben az egyptusi pasaMahmud
szultán által felszólittatott, hogy a' görög felkelést elnyomja, Ibrahim bízatott meg ezen feladás végrehajtásával, 's a' Kapudán pasát, mint második
hajóseregvezér követte Moreába. Véres csaták után, mellyek 1822-tol
1827-ig tartottak, hihetleg be is végezte volna kegyetlen feladatát, hogy
a' görögöket végkép legyzze, vagy kiirtsa, ha az európai nagyhatalmak
hajósereget nem küldtek volna az Archipelagusba. 1827. oct. 22-kén volt
a' nagy navarini ütközet, melly a' török- egyptusi flottát teljesen megsenimisité, 's Görögország függetlenségét megalapitá. Ibrahim, ki a' parancsnokságot vitte, mindent elkövetett, mit egy derék vezértl várni lehete.
Ezután a' syriai hadviselés képez fénypontot Ibrahim életében. Mahmud

Ibrahim pasa,

's

elször

sl'

az egyptusi

wahabiták

elleni

szultán elégületlen volt Méhemet Ali viseletével 's megakarta ezt büntetni
azonban M. Ali megelzte a' szultánt Ibrahim elfoglalta Acret, 's
megkezdte egész Syria elfoglalását. 1832-ik évben Ibrahim egy sor fényes
gyzelmet vívott ki az ellene küldött török hader felett Acres, Damask,
Antiochia, Aleppo meghódoltak neki 's a' koniahi csata után egész KisAzsia hatalmában levén, a' konstantinápolyi ut nyitva állott eltte. Ekkor
ismét a' nagyhatalmak léptek közbe 's hosszas alkudozások után 1833.
tavaszán megköttetett a' béke, melly M. Ali számára a' syriai helytartóságot 's egyptusi alkirályságot biztositá. E' hadjáratban Ibrahim annyi
ügyességet fejtett ki, melly tiszteletet érdemel. A' legjobb török sereget
verte meg 's az általa betanított egyptusi és syriai katonaságnak a' régibb
török seregek ellenében mutatkozó, 's ezek megsemmisitésével bizonyított
felsbbsége valódi hadtudomány és derék tacticára mutat. Adanani hadjárata nagy Sándoréra emlékeztet, 's mvészileg volt elintézve. Kétségkívül igen lealacsonyító békét parancsolt volna a' szultánra annak saját
fvárosában, ha Oroszország meg nem gátolja.
Syriai kormányzásáról
;

;

;

,

;

—

meg

hogy ott máig sincs azon rend 's biztos-lét, melly Ibrahim
alatt volt. Mindent megtett, a' mi vitézsége- 's ügyességétl kitelt, hogy
Syriát megtarthassa
de az európai nagyhatalmak egyesült erejének
engednie kellett, mellyek elhatározták, hogy Syria a' szultánnak visszaadassék. Ez alkalommal is müveit politikát követett míg Anglia vele
Syriában háborút viselt, Egyptusban szabad átmenetel engedtetett a' britt
levelek, utazók 's áruknak.
A' görög háború óta nagy változás történt
Ibrahim pasa erkölcseiben. Görögországban kegyetlen 's vandáltermcszetet mutatott
elpusztítá az olajfa ültetvényeket, Egyptusban pedig
nagy ültetvényeket tett. Átlátta hogy hatalmának szilárd alapja csak
kell vallani,

,

;

—

;

,

—
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Ichnographia.

Igényperek.

európai mveltség lehet. Azért egész ervel támogatá 's folytatá atyjának
társadalmi 's kereskedési javításait, 's ezen társadalmi reformmal erkölcseinek lassankinti szelidülése volt összekötve, mellyet nagyon elömozditott európai utazása 1846-ban. Azóta sok jeleit adá erkölcsi és szellemi
mveltségének, Mamelukjait szabadsággal kínálta meg, a' vallásokra nézve
türelmet hozott be 'sa't. Európában nagy figyelemmel vizsgálta a' polgárosulás ténye közt, 's kitüntetéssel fogadtatott. Ibrahim pasa erélyesebb
's mélyebb belátásu, mint apja M. Ali volt. Ennek halála után kormányra
jutván, buzgón folytatta reform-törekvéseit.
T.
Ichnographia, egy formának alaprajza síkon.
Ichnograph az, ki

—

—

illy

alaprajzot készít.

lehthyolíth

(v.

Ichthyopetra), ásványtani neve

a'

kvé

vált halaknak

vagy pedig kövek, mellyekre halak vannak lenyomva halnyomatok.
Ichthyologia , haltan a' halak természetrajza korunkban különösen
Bonaparte Lucián (1. Bonaparte-család) által emeltetett magas fokra.
Ichthyophagok, halevk, egy indiai nép Gedrosiában melly csupán
;

,

;

,

halakból élt, azoktól vette öltözetét, szálkáikkal fegyverkezék 's bordáikat még építéseiben is használta.
Ideler (Keresztély Lajos) sokérdemü német idtanász és történetíró,
szül. 1766. Poroszországban. 1794-ben a' naptári számításokat kidolgozó
csillagászszá neveztetett ki. 1816
22-ben Vilmos Fridrik és Károly kir.
berezegek tanítója volt, 1821-ben egyetemi tanár lett, továbbá a' berlini
tud^ akadémia, a' párisi és londoni, ázsiai társaságoknak tagja 1839-ben

—

;

külföldi tagja

franczia Instítutnek, 1842-ben titk. kormánytanácsos 'stb.
Meghalt 1846.
Korábbi munkáin kívül ,,Lehrbuch der Chronologie^'
melly
(2 köt. Bcrl. 1825
2^.) czimü munkája volt az els kimerít
a' régi 's ujabb népek idszámításairól tiszta fogalmakat nyújtott. Legíbntosb munkája ,,Die Zeitrechnnng der Chinesen" (BerL 1839.) Nolteval egyesülten adá ki a' franczia és angol nyelv és irodalom kézikönyveit,
a'

—

m,

:

—

mikben segédkezeket nyujta fia
11.) /. Gyula Lajos, szül. Berlinben
1809-ben. Munkái természettudományiak nyelvészetiek és történészetrégiségtaniak. Kevéssé rendezett élete okozá kora halálát, 1842-ben.— a.
Igazságszolgáltatás /. Törvényszékek.
Igényperek. A' legújabb törvénykezésben, melly nálunk az 1840-iki
:

,

törvényekkel, nevezetesen a' váltó- és csdületi törvénynyel veszi kezdenagy szerepet játszanak. Végrehajtás alkalmával ugyanis, ha valaki
valamelly vagyont melly az adós birtokában van, saját vagy más akárki
idegen tulajdonának lenni állit, a' végrehajtó az illyen vagyont is összeirja ugyan, de egyszersmind az igénylt oda utasítja, hogy jogát a' bíró
eltt haladék nélkül bejelentse 's igazolja. Az innét származott perek
neveztetnek igénypereknek, mellyek tehát abban állanak, hogy az igényl,
tét,

,

lyitja,

—

ezen kereset

is

epén ugy tárgy

más rendes perek 's a' fölebbezés, és lehetség esetében a' perújítás is
épen ugy történvén, mint más pereknél. így p. o. ha valamelly váltóperben
,

ember szállásán történt összeírás és lezárás alkalmával olly
összeirattak 's lefoglaltattak, mellyek a' házassági szerzdés

elmarasztalt

tárgyak

is

:
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szerint az elmarasztalt ember hitvestársának kétséghitvestárs kérheti ezeket kiadatni, vagyis igényelheti
azokat. így p. o. továbbá, ha valaki csdbe esett, 's javai összeirattak,
azok kik korábbi végrehajtás utján a' csdbe került egyének valamelly
birtokát, házát 'stb. magokévá tették, ezen birtokot, házat, csdön kivül

vagy más taniiságok

telen tulajdonai,

a'

:

igényelhetik, azaz magok számára a' csdtömegbl, hová nem tartozik,
kiszakittatni kívánhatják.
Az igény, nevezetesen a' csdigényperekre
nézve már egy rakás ftörvényszéki határozat keletkezett (lásd Szabó
Keresztszeghy Lajos gyjteménye 59-ik, 'a 113-ik lapon), mellyek az e'
tárgybeli törvényszéki gyakorlatot alapitják,'s az ide tartozó vezérelveket
:

—

:

foglalják. Ezen elvek közt néhány nevezetesbet itt is megemA' bukottnak azon javai, mellyeket ennek valamelly hitelezje
a' csdmegnyitás eltt, birói elmarasztaló Ítélet következtében végrehajtás
utján elfoglaltatott, a' csdtömeghez vissza nem foglaltathatnak, 's ha az
árverésen bejött összeg a' csdtömeghez foglaltatott volna, az az árvereztet részére ellegesen kiadandó. — A' csdöt kér folyamodás benyújde a' csd megrendelése eltt elhatározott váltói biztositás
tása után
Csdület megrenmellett lefoglalt javak nem tartoznak a' tömeghez.
delése eltt valamelly hitelez részére birói törvényes elmarasztalás
következtében, végrehajtás utján lefoglalt 'szár alá vett javak a' tömeghez
többé nem csatoltathatnak, hanem a' foglaltató hitelez részére elárvereztetnek, 's csak a' netalán felülmaradandó összeg adatik át a' tömegnek
azonban a' többi betáblázott hitelezknek törvény értelmébeni elsbbségi

magokban

litünk.

—

,

—

;

— Az összeíráson jelen volt félnek késbb
nem fogadtatnak a' ki azonban jelen neni volt,

joguk sértetlen marad.
tett igényei el

késbben

is

;

bejelenigényeit

bejelentheti 'stb. A' mi pedig az igényperekbeni eljárást

illeti

csak ugyanannyi feleselés engedtetik , mint a' csdbeli
követelésekben, 's azokra nézve is kihallgatandó a' perügyel, a' tömeggonduok 's a' hitelezk választmánya. A' ki igénykeresetétl elmozdittatik, követelése valódiságának bebizonyítása végett, az igényper befejezte után , a' csdperbe állhat, ha szinte a' csdületi határid már

igényperekben

is

—

T.
superintendentiális levéltárIllés (Edvi) Pál, dömölkí evang. lelkész
nok, oskolaügyel, 's a' m. akad. lev. tagja, szül. 1793. jun. 29. Rétiben,
Gyr megyében hol atyja szinte lelkész volt, tanult 1802 1813-ig a*

elmúlt

is 'stb.

,

—

,

soproni evang. lyceumban. Iskolái végezte után nevel volt elbb h.Prónay
Simon házánál (1813.), hol egy évig maradt, ezután gr. Hunyady' híres
jószág-igazgatójának Appel Károlyivak fiai mellett Ürményben, ismét egy
évig. 1815-ben a' jénai egyetemet haszonnal látogatá meg, hol Eichstadt,
Voigt, Danz, Okén, Liiden valának professorai, 's honnét gyalogutazásokat
Kis János 's
tett Németország classicus helyeire. Haza érkezése után
,

Döbrentey ajánlatára, gr. Bethlen Gergely házához hivatott nevelül
predikátorságra készülvén, 1817-ben pappá szenteltetett,
Erdélyben, de
lett,
's atyja mellett Rétiben káplán, majd 1818-ban nagy-geresdi lelkész
át.
ment
Nagy-Dömölkre
honnét 1823-ban Vanyolára, 1831-ben pedig
1826-ban kötött házasságából származott gyermekei adtak neki f ösztönt
encyclopaediáí 's neveléstárgyu munkákra. Hivatalos foglalkozástól üres
óráit már korán a' m. irodalomnak szentelte, 1835-ben választatott az

;
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lev. tagjává. Munkái, több jeles egyházi beszéden, 's alkalmi
Vallástürödelem példái a' legújabb idkbl (Pest, 1826.) ,
versen kivül
Ékes házi oltár vagyis Verses imádságok ecang. keresztyének számára
(Pest, 1832.); Els oktatásra szolgáló kézi könyv vagyis a' legszükségesebb tudományok összesége, vallási különbség nélkül minden néptanítók
's nevelök számára készült 's a' m.. t. társ. által els rend Marczibányi
Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka (a' m. t. társaság költségén,
Ugyanazon munkának második megjavított
1837. 8-ad rét, ij66 lap).
's bvített kiadása kijött 1838-ban három kötetben u. m. Közhasznú népi
olvasó könyv, egy kötetben, és Közhasznú népi oktató könyv két darabban amabban értelem-gyakorlások , erkölcsi elbeszélések 's oktatások,
illem szabályai 's tanulságos és mulattató versek emezekben a' számvetés,
idszámlálás, természet 's egészség- tan, földleírás, gazdaság-, történet-,
törvény- 's nyelvtudomány foglaltatnak. Ugyanannak Ill-ik kiadása
1843-ban.
1837-ben Pesten adta ki a' Gyónók Katechismusát ; 1839.
Pápán a' Keresztyén Abcét, vagy a' keresztyén vallástudomány rövid
sommáját evang. kisgyermekek számára; 1840-ben Pesten a' latin nyelvtudomány elemeit magyar nyelven, 10 12 éves gyermekek számára 's
egy egész esztendre szolgáló eredeti közérthet keresziy. predikatiökat
1847-ben a' téli postillát 's népszer halotti prediká(2 kötet. Pesten)
tiókat. Apróbb munkái, vegyes tárgyú
tudományos és szépirodalmi,
kisebb nagyobb becs értekezései megjelentek a' bécsi M. /fMnVban,

akadémia

:

:

:

;

—

;

;

—

:

—

;

,

,

(komáromi folyóirat) Kedveskedhen Koszoruhím, Aurora 's
zsebkönyvekben, Hazai vándorban, Tudom. Gyjtemény 1822 1839-i
folyamaiban F. Magyarországi Minerváhíin, Sashan, Jelenkor- és Társalkodóban, Athenaeumbsin Protest. Egyh. 's Isk. lapban mint munkás társ
és szerkeszt részt vett az 1831-ki evang. superintendentiális agendában
*8 a' dunántúli evangélikusok egyházi 's iskolai rendszerének kidolgozásában. Mint akadémiai buzgó tag pótlékokat szolgáltatott a' m. szótárhoz
's a' Pantheismusról szóló philosophiai jutalomkérdésre pályamunkát irt
1837-ben.
Kéziratban is igen nagy tömeg vegyes dolgozata van, mint
,,a' téli és nyári postilla^' több kötetei. Kis mythológ, Ó és uj testamentom
egyházi rövid históriája ; Oberlin
vagy a' népnevel falusi lelkésznek
LauráhsLTi

^

;

—

fí^eöe

;

;

;

;

—

ideálja

'sa't.

—

,

h.

lllésházy István (gróf) született Pozsonyban, april 30-kán 1762-ben.
Atyja 7. János septemvir, anyja gr. Batthyány Sidonie gr. Batthyány
Ádám tárnok, és Esterházy Teréz leánya, a' hs nádor Pálfy János unokája, Magyarország egyik legkitünblD úrhölgye.
Tanult Nagy- Szombatban, a' budai egyetemben, 's végre a' törvényt Egerben.
Törvénygyakorlatát bevégezvén gr. Jankovich János tárnokot kisérte mint toll-

—

viv, midn

ez II. József által küldetve

lecsillapitására

Erdélybe ment.

—

a'

Hora-féle oláh

1786-ban hitvesül vette

Terézt, de fimagzat vigasztalása nélkül.

—

Az

—

gr.

pórlázadás

Barkóczy

1790-ki emlékezetes hongyülésen trencsényi követ volt, 1792-ben cs. kir. kamarás, 1797-beri a'
trencsén-liptói insurgensek ezredese, 1800-ban, atyja halála után a' nevezett két megye fispánja. E' minségben 1802-tl 1825-ig minden országgylésnek szónokság 's hazafi-érzelem által kitn tagja volt. 1801-ben
titk. tanácsos, 1808-ban aranygyapjas, az 1813-ki vízkárok ügyében kir.

•
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's ez és más alkalmakkal bkez, nemeslelkü jóltevöje a' szenvedknek. Az 1823-ki alkotmánysért események egy idre visszaléptetek

biztos,

fispáni székérl, de az 1825-ki országgy. elején mégis kir. f asztalnok
lett. Az akadémia alapitói közt elkel helyet foglal. Ezért 1830-ban a'
m. akadémia alapitói ezen testület igazgató tanácsába hivták a' müveit,
lelkes hazafit 's valódi nagyurat. E' valóban nagyúri, lovagias lelkület, 's
határtalan bkezsége, mellyel sokan méltatlanul visszaéltek, agg korában
arra kényszeriték, hogy jószágai nagy részét elidegenitse 's a' nyilvános
életbl visszavonuljon. Nagybecs könyv- 's kézirat-tárát a' nemz. múzeumban téteté le.
1837. óta beteges lett, 's 1838. július 30-ikán, a' bécsbadeni fürdben, kifejlett gyomorrák kinjai közt hunyta be fáradt szemeit
az utolsó Illésházy
Életrajzát gr. Dessewffy József irta meg 's olvasta
fel a' m. akadémia 1840-ik évi közgylésen. Az ott található adatok szerint utolsó Illésház^ynk jeWemének alapja már az els házinevelésben tétetett le. Els szülött létére nem kényeztették el, 's 1771-ben már mint
felserdült, ers, eleven, suhancz, egészen ép lélekkel került a' köziskolákba,
hol a' hazaszeretetre 's nemzeti nyelve tudására nevelt gyermeken nem
ronthatott többé az akkor kirekesztleg uralkodó diákos rendszer, melly
annyi ideig hátráltatá nemzeti kifej lésünket. Nagyszombatba, a' kir. con-

—

!

—

victusba kerülvén, l?erw/i;o/?/*exjezsuita volt a' classica literaturába avatója.
tagadhatni meg a' jezsuiták roszhirü szerzetétl, hogy a' szabadsággal ihletett római classica litteratura segélyével annyi nagyot, szépet,
jelest tudtak becsepegtetni tanítványaik szivébe, hogy ezáltal a' vészes
diákos rendszer, ön rósz következéseinek orvosságát nagy részint magában hordta, és gyakran egészen más eszközöltetett, mint a' jezsuiták
akarák. Illésházyt már gyermekkorában megragadá a' szabadság szelleme.
A' classikai irodalom aranymagva háládatos földbe hullott, 's róla is ellehet mondani, mit CorneliusNepos mond Atticusról „volté' gyermekben,
a' könnyen tanítható elmén kivül, a' szónak igen nagy kelleme, ugy hogy
nem csak felfogta, a' mit tanítottak , hanem jelesen is adta el , miért
társai közt kitnnek tartatott, mindnyáját elhomályositá tanulásával, 's
ugy lekötelezé társalgásával, hogy senki se volna nálánál elttök kedvesebb.*'
Édesanyja nagybátyjának
Batthyány József gr. esztergami
érsek- 's prímásnak ünnepélyes beigtatása alkalmával a' magyar történetekbl igen jeles vizsgálatot állott ki.
A' budai egyetemben bölcselkedési tanári oklevelet nyert , 's ez alkalommal ugy kitünteté vitatkozási
ügyességét
hogy a' legjobb dialecticusok bámulatát voná magára.
Gr. Esterházi Károly egri püspöknek másik nagynev nagybátyjának,
védszárnyai alatt, Egerben, törvénytanári oklevéllel is diszesittetett. És
ezen kitüntetések Illésházynsik nem fényes nevét, hanem személyes érdemét, 's nagy szorgalmát és elmetehetségét illették. Ezen elmetehetségeket
még ragyogóbban kitünteté, midn az iskola porait lerázván, a' gyakorlati,
cselekv élet szövevényes pályájára lépett. Az örökös fispánok utóda
Trencsén követévé választatván az 1790-ki országgylésre ; midn az
alsó táblán az örökös fispánságok eltörlése javasoltatok,
pártolá ez
indítványt, noha még ekkor nem mondott le egészen nyerend fimaradék
reményérl, 's ezáltal férfiasan bizonyitá be szabadelmségét, 's önzéstelen
nemes érzetét. Szabadelm volt már azon idben, midn ez még nem volt

Nem

:

—

,

—

—

,

,
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nem

Ha az alsó táblának már akkor
volna
ott lehetne olvasni Illésházynak
érdekes 's férfias nyilatkozatait, miket az
szeret 's általa szeretett
ifjúság hangos éljenekkel jutalmazott. Szelleme összefzte
a' haza legjelesebb embereivel. Az öreg Vay József egykor azt monda róla „annyi
esze van, mennyi még kis urnák is elég volna."
Eladásai, akár magyar,
akár latin nyelven velsek, tömöttek 's a' legtisztább hazafisággal teltek
valának. Ékesszólása inkább senátori, mint ügyvédi vala. Messze, 's
mélyen látott a' dolgokba, ismerte a' gyakorlati életet, 's gyakran csaknem
jóslatos véleményeket mondott már akkor
midn csak a' kevesebbséget
birta véleményének megnyerni.
A' bécsi lakás kényelmeire 's fényére
nem vágyott. Többnyire gazdasággal 's kertészettel fbglalkodék uradalmában, szeret és szeretett jobbágyai közt, kiknek valódi jóltev atyjuk
volt. Szkölködk
's jobbágyai eltt mindenkor nyitva
volt ajtaja
igazság ellen vét tisztjeit szigorúan bünteté. Az akkori idhez képest
tetemes javításokat tett gazdaságában, fenmaradt idejének jó részét olvasásra íbrditá. Deák, franczia német nyelven sokat olvasott: de Tasso
mellett Kisfaludy 's Csokonai is ott feküdtek asztalán. E' mellett ügyes és
bátor lovag 's kocsikázó is volt.
Midn a'trencséni felkelt nemes sereget
1797-ben, sei példájára, ezredeskint vezeté hadtesténél példás rend és
fcnyiték volt.
Fispáni hivatalát 1800-ban igen bás és levert szivvel
divat,

*s

volt háládatos feladat.

is

pontosan vezetett naplója

lett

:

t

t

:

—

—

,

,

;

,

—

,

—

és mind's már elbb testvéreit veszté el
neve, vele együtt, ki fog halni. Miat fispán,
köztiszteletet 's népszerséget vivott ki igazságszeretete, pártatlansága,
rendtartása által ; vallásklönbséget nem ismert, a' vélemények szabad
nyilatkozását sohasem gátolá, az önkényt gyülölé, munkás és mély belátásu volt a' megye tisztviselit segité 's atyailag szerété, azok tekintetét
fentartá, de visszaélést nem trt soha. A' Yág partjai hálásan emlékeznek
vissza kormányára. A' jó utak- 's hidakra, szóval, közlekedési eszközökre
nagy figyelmet fordított, mert maga is sebesen szeretett 's szokott utazni.
A' kereskedés 's ipar elmenetelét szivén horda jeles üveghutával birt,
mire azonban az iparnak kedvezbb békeid megjött hazánkra, Illésházy

foglalta el

inkább

;

szeretett atyját,

;

meggyzdött, hogy

;

;

bkezsége 's adakozásai által már érezhetleg
örökös fispán életmódja valódi nagyurias volt. A'
megyei nemesség
udvarolt kastélyaiban külföldiek is gyakran
látogatták, fleg a' trencséni fürd vendégei, Trencsénben és Dubniczán.
A' kor szelleme szerint még az alispánok is kezeit csókolák a' nagy oligarchának. Lehetlen vala több méltósággal 's egyszersmind szívességgel
fogadni vendégeit. Mindenki teljes szabadságát élvezé udvarában. Egyébiránt mindent, mit a' vendég Trencsénben 's Dubniczán talált, inkább
nagyszer 's költséges, mint kényelmes volt, 's némileg a' középkorra
emlékeztetett, párosulva a' legújabb kor mveltségével 's Ízlésével.
Sorompó, várnagy, hajdúk, csatlósok, feliívergelt paripák, zárdaszerü
épületek 's kápolnák
ezüst- és
ó szövet sznyegek, sök arczképei
arany serlegek 's kupák, kísértetes nagy falórr;]^, fegyvertár, vadaskertek,
a' teremekben alvó vadászebek 'stb. egy részrl
harisnyás inasok, franczia étkezés, gazdag könyvtár, könnyed német, franczia, ollykor magyar
's deák társalgás
üvegházak, simára kefélt schvveiczi tehenek 'sa't. más
})énztehetsége, szerfeletti
ki vala

merítve.

— Az

srn

;

—

,

,

;

;
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Az egész az átmeneti vegyes kor igen érdekes jellemét visele e
hatalmas nagy aristocrata-háznál, mellynek feje azonban csak élete módjában 's környezetében mutatott aristocratát, szivében 's tetteiben pedig
a' legemberszeretöbb halandó volt, ki az aristocratla erények büszkeségével birt ugyan, de nem ostoba dölyfével, a' democratiának pedig csak
hazafiúi bátor buzgalmával, nem pedig nyerseségével, 's ollykori irigységével és aljasságával. A' trencséni fürdkben hol sokat idzött, ingyen
fürdk valának alkalmazva a' szegény betegek számára, st ezek ingyen
is tartattak 's tápláltattak lllésliázy költségén. A' kisebb, elszegényedett
nemesség pártolása, a' jobbágyság gyámolitása, 's általában a' szegények
ápolása f jellemvonása volt e' nagy aristocratának, az Illésházyak utolsójának. E' mellett a' mvészetet is szerété, 's igen ügyesen zongorázott.
Melzel kitn mechanicus
neki készité legels nagy óramozgonyát,
mellynek báj hangjaival ebéd felett lépé meg. 1822-ben elvesztette öreg
részrl.

,

,

édesanyját a' gyöngéd, háládatos fiu. A' jó hazafi, jó polgár, 's valódi
nagyúr tehát jó ember is volt kiben a' nagylelkség jószivüséggel, a'
férfias szilárdság elmésséggpl 's kellemmel, a méltóság enyelg nyájasjobbágy, ki 1809-ben /. Ferencz királyt
sággal volt párosulva.
A'
házá's a' korona örököst mély hódolattal's dús vendégszeretettel fogadá
hazafi is volt egyszersmmd, 's
nál, 's vele egy kocsiban sokat utazott,
midn 1822-ben az adó 's ujonczok országgylésen kivül vettetének ki,
és törvényes orvoslás reménye nem mutatkozott, elvonult fispáni széketol.
,

—

h

h

t

a
Gr. Erddy József cancellár, 's jó barátja, mindent elkövetett, hogy
rendszernek megnyerje, 's kir. biztossá nevezze, de rendithetlen maradt.
Szilárdsága sietteté az alkotmányt újra körülbástyázó 1825-ki országgykitn
lés tartását, mellynek elején fasztalnok lett ugyan, de azért magát
hazafisággal viseld. Az országgylést azonban részint politikai okokból
részint, mert sikerlést kezde magán észrevenni, derekán ott hagya ;
egyszersmind, czime megtartásával, fispáni helyetteseket is kért. Közelismerés volt, hogy „elhallgatása, országos csapás/' Sükettsége miatt
nem jelenhetett meg a' m akadémia ülésein is. Az utolsó lUésházynak
egész életén át bebizonyított hazafiságát 's szabadelmüségét kétségbe
vonni valódi
lenne. Voltak gyarlóságai, de erényei végtelenül tulhaladák azokat. Hibái is nemes lélekbl származtak. Külsejére nézve közép
termet, izmos, vállas férfi lelkes arczczal, sasorral és sasszemekkel,
;

bn

,

szghajjal, mosolyra kész ajkakkal. Férfias testtartása 's járása, nemes
pillantása tiszteletet parancsoló alakká tevék nyájassága, 's embersége
Ez volt az utolsó Illésházyy
szeretet 's bizalmat gerjeszt emberré.
hazánk egének egyik lehullt csillaga. 1836. óta, nagy uradalmi eladása
's adósságai kifizetése után, a' Csalóközben keblezett sárvai uradalmában,
visszavonulva és fájó lélekkel töltötte végnapjait. Trencséni vára nem úri
1.
birtokosa Sina báró lett.
lak, hanem áru- vagy magtár jelenleg
Illinois l. Egyesült státusok Eszakamerikáhan.
lllyi'isiiliis ; Illyrek. Nyolcz század viharai vonultak el, mióta Magyaros Horvátország szoros összeköttetésben, testvéri egyetértésben és soha
meg nem zavartathatott öszhangzásban élének. Sz. László köté e' boldog
házasságot mellynek századai mintha örökös mézes hetek lettek volna.
Mindkét nemzet ugyanazon politikai életet élé. Együtt vérzettek a' csata-

—

;

,

;

—
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—

az alkotmányos szabadságért,
tereken, együtt küzdöttek a' béke harczait
raellynek birtokában rajtok kivül csak kevés nemzet tuda megmaradni
Európában 's mellyért másutt annyi milliók hiában onták ki verket.
Közös bajaikról közösen tanácskoztak a' magyar honosnak érzé magát
horvátok között 's viszont ; a' magyar nyelv akadály nélkül hangzott
íi
a' horvát mellett, magyar dalok és tánczok egymást válták a' horvátokéval,
,

;

mi gyakran történt, hogy Magyarország erdús, szépig ai Horvátország
karcsú, kellemdús hölgyeit füzek karjaikra. A' két nemzet nem csak
alkotmányilag, hanem vérségileg is szoros rokonságban volt egymással.
mflldnyi ország, melly századokon
'S ki hitte volna, hogy egy 174
egyszerre,
keresztül nehéz helyzetét mint társország olly biven felfogá
mintha az égbl hullott volna alá, politikai önállóság után vágyakozzék ?
Ki hitte volna^ hogy a' századokig fennállott szent kötelék néhány fanaticus és chimara- vadász könnyelmüsége'srövidlátósága folytán olly rögtön
utóbb
széttépethessék, hogy ama forró szeretet elébb egykedvüséggé
Ezen változások
irigységgé, végre halálos gylöletté változhassék
lánczolata szoros összeköttetésben áll az illyrismus fejldésével, mellynek
történetét röviden következbe foghatni össze.
Az 1830-ki országgylés a' magyar nyelv diplomatikai polczra emelésében véle feltalálhatni az egyedüli mentszert melly a' nemzetet a'
politikai halál torkából kiragadja ezt hivék az egyedül lehetséges szellemi
köteléknek, melly Magyarország különféle népeit az alkotmányos szabadság közös tzhelye körül központosítsa. Hogy a' tetszhalálából rögtön
's

,

I

,

—

,

;

nemzet egyes tagjai e' nagyszer czél létesítése körüli els hevükben néha tulmentek a' határon talán nem lehet tagadni azonban ez
csakhamar megsznt okul szolgálni panaszokra 's az els lázroham csillaminden természetellenes
pultával megindult a' dolgok csendes folyama
követelésektl ment fejldése. Az ország törvényei, a' gyüléstermek és
sajtó tekintélyesb hangjai mindenkor a' legnagyobb türelem, jogtisztelés
és engedékenység szellemét lehelték. A'szláv szójárásu népek elégületlenbár
ségének 's a' magyar törekvések elleni visszahatásának okai tehát
mennyire szeretnék is ezt tagadni egészen más körülményekben rejlettek,
így a' kormány több balfogásain kivül, leginkább a' pansiavismus rángatózásaiban. Ez utóbbit sokan üres phrasisnak, ,, politikai phantom"-nak
akarák keresztelni, azonban tények bizonyiták hogy az több vala puszta
szónál. A' panslavisuiLis óriási eszméje legelször Déli-Oroszországban
merült fel. A' Sándor czár halála után ott talált összeesküvési irományokból
kisült, miszerint annak tagjai czélul tzék ki; valamennyi szláv népeket
vagy az orosz korona alá, vagy az amerikai mintára, mint szabad független
föderatív államokat politikailag egyesíteni 's mindazon tartományokat,
miket hajdan szlávok birtak, a' szlávság számára visszafoglalni. Azt ugyan
mai napig sem tagadja senki, mikép a' pansiavismus eszméje az agyrémek
országába tartozik de épen olly bizonyos hogy az egyszer kimondott
eszme, számos eredménynek ténynek volt szül anyja. Ezen határtalan
orosz eszme nem sokára uj tápot 's lendületet nyert Kollár János pesti
evang. tót papnak ,^SIavi Dcera" (Dicsség leánya) czimü költi müve
felriadt

:

;

,

—

—

,

,

,

,

által.

Ennek

olvasása által lelkesítve csaknem minden szláv tartományból,
egymást váltva zarándokolt a' lelkes

különösen pedig Horvátországból

,

—
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dalnokhoz az i^abb szláv nemzedék olly kegyelettel, minvel p.o. a' török
szokott megjelenni 's itt a' dicsitett
mythicus homályba
burkolt helyeit érthet prózában megraagyaráztatván maguknak, azon
fontos tanulsággal tértek haza miszerint M. 0.-nak elbb vagy utóbb,
de múlhatatlanul szlávnuk kell lennie. A' panslavismus uj apostolai hazájokba érve elkezdek aztán ez irányban a' csendes izgatást. (Kollár költe-

Mekkában

m

;

:

ményét annak idejében igen tanulságos figyelmeztetésekkel ismerteté meg
Henszlmann Imre a' ,,Vierteljahrschriftvonund fiirUngarn^' folyóiratban.
A' panslavismus egyéb czéljairól 's terjedtségérl lásd Panslavismus).
A' magyar nyelv ismeretének, mint a' politikai önfentartás feltételének,
szükségét a' horvátok is át kezdek látni 's megyei gyléseikben ennek
gyors és sikeres terjedése módjairól nagy buzgalommal folytak a' tanácskozások, így 1827. sept. 10-kén 's kÖv. napjaiban tartott horvát tartományi gylés 5-ikczikkelyében, melly a' magyar nyelvrl szól, kimondatik
SS. et 00. concluserunt, ut stúdium linguae hungaricae in parti,,
bus quoque adnexis pro ordinario declaretur, etqua tale juventuti scholas
:

:

publicas frequentanti tradatur, consilia de efficacissimis mediis, quibus
scopus iste obtineri queat, postquam plánum propagandáé et uberius
excolendae linguae hungaricae in nexu cum operato Deputationis Regnicolaris in Literariis, juxta inviationem altissimaeResolutionis sub comitiis
editae, pcrtractatum fuerit, sub aíFutura regni congregatione anteDiaetam
celebranda initur."
1830. aug. 5 's köv. napjain a' magyar orsz.gyülésre
menend horvát követeknek utasitásul adatik ,,SS. et 00. necessitatem
propagandáé in Regnis his linguae hungaricae agnoscentes pro eo ut
arctiori adhuc cum socio Regno Hungáriáé jungi possint vinculo, dominis Regni nunciis committunt ut eo intendant, quo stúdium linguae
hungaricae in i;;egnis his pro ordinario per legem rogandamdeclaretur.^'
1830. jul. 15 'stb. napjain Zágrábmegye a' tartományi gylésre küldend
követeinek következ pontok kieszközlését ajánlotta
,,1) Si in scholis
normalibus in quantum aliquis magistrorum gnarus esset linguae hungaricae, statim juventutem legére doceat, in posterum ver nemo ad magisterium admittatur
qui se non probaverit
ordinate hungarice legére
scire, nec ullus juvenum qui aeque ita hungarice , sicut croatice et latiné
non legerit, ad latinas scholas frequentandas admittatur. Dein ver 2) Ut
stúdium linguae hungaricae in omnibus latinis scholis a parva incipiendo
velut ordinarium introducatur etc. 3) Ne in futurum ullus in archi gymnnasio
hujate et caeteris in regnis his existentibus gymnasiis in professorem
clementer resolvatur, exoperandum esse, qui linguae hungaricae adeo
gnarus non esset ut eandem stúdiósáé juventuti propriam reddere possit.
studio isthoc ordinario nequidem altlorastudiafrequentantes praevia
4)
concurrentiali adjuta aeque subjiciendi eximantur."

—

:

,

:

,

,

A

Ezen határozatok életbeléptetése 's az ebbl származott eredmények
látása a' panslavismus fiatal apostolainak ösztönül szolgált arra, hogy
képzelt hivatásukat megkezdjék

's a'

csendes

mködés

terérl

a'

támadó

reactio terére lépjenek által. A' journalistica hatalmához folyamodtak.
1835. jan. l-jén látott napvilágot a' kiválólagpansláv érdekeknek szentelt

y^Horvatzke Novine^' 's melléklapja „Danica^', Gay Lajos (l.ezt)
vezetése alatt, legfelsbb engedelem mellett. Ezen lap megjelenésével

illyr lap

:
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Horvátország közti összezörrenés voltaképeni
magyarok minden lépését gyanusitfí-atni 's a' Horvátországban a' magyarok iránti akkor még határtalan
vonzalmat gyülölséggé változtatni. Istennek legszebb adománya, a' költészet, mint leghatalmasb eszköz a' kedélyek izgatására, kénytelen volt a'
panslavismus szolgálójává aljasulni, eleinte alattomban, ravasz álarczok
alatt (mint p. o. 1835-ben a' zágrábi nemzeti szini eladások alkalmával
,^GIogovkinje Horvatske^^ czim alatt eladott, szinleg a' korábbi idkre
vonatkozó 's a' francziákat (!) szidalmazó két izgató költeményben,
késbb több bátorsággal 's nyíltmiket késbb a' kormány is betiltott)

kezddött

kifejldése.

a'

Ez ugyanis

és

czéljaul tüze, a'

—

—

sággal.

A' panslavismus els feladata levén, a' szlávság sok apró töredékeinek
nagyobb testekké olvasztása a' cseh panslávok. Kollár Jánossal együtt,
:

magyarországi tótokat (szlovákokat) iparkodának irodalmuk által
macrukhoz csatolni, a' horvát apostolok pedig egy közös szójárás és irói
nyelv megteremtése 's terjesztése által a' déli szlávokat akarák szorosban
egygyé fzni. Illy értelm Gaj Ljudevitnek a' Danica 1835. évi dec. ö-án
megjelent czikke, hol többi között ezek fordulnak el ,, Európát egy ül
szzzel szokták Összehasonlitani. Els pillanatra látjuk, mikénté' szz egy
háromszög lantot tart kebléhez szorítva. Ezen lant a' régi korban természetes, kellemes, kedves hangzatu volt, midn a' kellleg rendezett húrokat
még kellemetes léghuzamok rezegtetek. Azonban rögtön borzasztó vihar
kerekedett délrl és nyugatról, majd kelet- és északról a' hurok lehanEurópa ezen lantja
golódtak 's a' kedves hangok elenyészének.
Illyria, egy háromszög, Scutari, Várna ésVillach között. A' lant lehangolt,
Karinthia, Görcz, Istria, Krain, Stájeröszhangzástalan húrjai pedig
ország, Horvátorsz., Tótország, Dalmátia, Eaguza, Bosnia, Montenegró,
Ezen IllyriaHerczegovina, Szerbia, Bulgária és Alsó-Magyarország."
országnak eszmébeni megteremtése 's a' kitzött uj czél hozá magával,
hogy 1836. elejére Gaj, lapja eddigi czimét,,HorvátzkeNovine*' átváltozA' figyeltatá „Illyrske Nár odne No vine" (IWyr nemzeti újság) czimre.
met nagy mértékben ragadá magára a' Danica 1835. évi 34. számában
mellyben a' szlávok rokonság
,, Nemzetünk'^ czim alatt megjelent czikk is,
szerinti tagosítása nagyban zetett. A' szlávok e' szerint két törzsre
ide tartoznak 1) a' szlávok (vendek),
osztatának A) Illyr-orosz törzs
Alsó-Stajerben, Krain, Karintia, Istria egy részében, Görczben, nyugati
Magyarországban Yasmegyében a' Mura és Rába mellett, 1,200,000
Istria
2) a' tartományi horvátok a' határszéleken 's a' tenger környékén
egy részében, Magyarországban 's a' bánságban, Baranya, Somogy, Zala,
Vas^ Soprony és Pozsony megyékben, Alsó-Austriában Bosniában 's
Bányalukában, 1,620,000 3) szlavónok, a' szlavón határon és Szeremben,
500,000 4) dalmaták. Dalmátiában az adriai tenger mellett, liaguzában
's Herczegovinában, 480,000
5) bosznyákok a' Drina, Verbász, Száva,
Dalmátia és Hema között, 450,000 6) montenegróiak Montenegróban,
100,000 7) szerbek (ráczok) a' szerb hgségben 's déh Magyarországon,
1,730,000. Ezen törzs másik ágat teszik 1) az oroszok leginkább KözépOroszországban a' Dwina, Volga, Moskva, Oka és Don között, azonkívül
elszórva az egész orosz birodalomban, 48,000,000 ; 2) rusznyákok (ruthéa'

:

—

;

—

:

—

—

:

;

:

;

,

,

;

;

;

;

;

:
,

nek) Kls-Oroszországban, Lengyelországban, Gallícziában, Bukovinában,
3,000,000. B) Cseh-lengyel törzs
1) csehek 3,000,000 ; 2) morvák
1,430,000 3) szlovákok (tótok) M.O. északnyugati megyéiben 3,000,000 ;
4) szerbek (vendek) Fels-Szászországban 400,000 5) lengyelek 'stb.
Ezen, a' papiroson egy tömeggé gyúrt szlávok azután szoros összetartásra, névszerint pedig a' horvátok valamennyi déli szlávokkal a' magyarok
elleni szoros egyesülésre izgattatának. Az illyr lapnak e' tárgyú vezérczikkei nem tévesztek el hatásukat. A' papság befolyása a' protestantismus,
a' nemesség nagy része a' szabadelmüség következményei, a' törvény
eltti egyenlség ijesztgetései által nyeretett meg. A' külszinleg magyar
:

;

;

mélyebb jelentségében azonban, habár nem is a' tömegek, mint
vezérek agyában pansláv horvátországi párt ennélfogva megalakultnak volt tekinthet. Hogy a' kis Horvátország tekintélye nagyob-

ellenes,

csupán

a'

bodjék, behozatott az általános ,,illyr^' nevezet. Az ország neve, a' helyesst maga a' nyelv is, néhány ember tanácsszobájában, eltöröltetett.
Uj korszak kezddött. Az illyr sajtó teljes szabadsággal mozgott; a'censor,
egy magyarországi tót, Moyses tanár, a' legbotrányosb munkák és czikkek
írás,

legnagyobb engedékenységet tanúsított. Kezökbe ragadák az
néhány tanár kivételével az egész tanitói testület az
illyrek karjaiba veté magát. Innen Gaj hetyke mondása
,, Mostantól
kezdve minden gyermek számomra születik." A' fiatalság a' legnao-yobb
kihágásokat megtorlatlanul követheté el. A' magyar és horvát nemzet

iránt

is

iíjuság nevelését

;

:

legszentebb történészeti emlékei, százados testvéri kötelékök ezen alapjai,
sárba rántattak 's egy uj tisztán szláv történelem megirása hirdettetek.
A' magyarok, ha szó volt rólok, rahlö népnek, scytha-sarmata cscseléknek neveztettek, 's rendesen hunok tatárok, szittyák, avarok 's más
y,agyonverk'' társaságában emiittettek (Danicza 1836-ik év 4. sz.) ; a'
szlávok Európa slakosainak, a' magyarok jövevényeknek, ezek amazokhoz
képest maroknyi népnek mondattak (Danicza 1836. évi 18. sz.); a' tervezett Nagy-Illyria Magyarország kell közepéig volt kiterjesztend (Danicza 1836. 31.); az összes déli szlávok szoros egyesülésére egymást érék
a' fellengz költemények, mikbl világos ln az is
miképen irodalmi
egyesülésnél több czéloztatik, ámbár az összes déliszláv szójárásból készített 's közösnek szánt ,, illyr" nyelv köszörülése 's terjesztése körül kiválólag sokat fáradtak. Erre nézve nevezetes vallomásokat tartalmaz a'
Danicza egy czikke (1837. 10.), mellyben nyiltan kimondatik többi között
A' kevés számú horvátok, ezen néc alatt soha sem állhatandják ki az
összehasonlítást a' németek-, francziák-, angolokkal. Más nevet kell
választaniok. Vagy a' magyar vagy az illyr nevezetet kell elfogadni. A'
czikk Írója az illyr mellett szavaz, mert a) a' régi illyrek
úgymond
kik a' horvátok és szerbek beköltözése eltt a' mai Horvátországot
Liburnia név alatt birák, szlávok, tehát a' horvátok rokonai valának (író
felejté, hogy Schaffarik szláv és egyéb történetírók vallomása szerint a'
régi illyrek nem valának szlávok 's e' név a' horvátokra épen ugy illik,
mint a' ,, pannon" nevezet a' magyarokra , 's a' mennyiben ez magyart
,

,

,

,

,

—

jelent

,

annyiban lehet az

illyr

név

alatt szlávot érteni). *) b)

e'

Az

illyr

nagytudományu történetbuvárunk ,,Croalien^^ czimü német
lágyról köv«tkezt olvashatni „Constantinus Porphyrogeneta mondja,

*) Horvát István,

munkájában

—

:
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nevezet mind fóldirati, mind nyelvészeti tekintetben magába foglalja a*
Fekete és Adriai tenger, továbbá Görögország, Olasz-, Német-, Magyarés Oláhország közötti államokat 's annyi lakost számlál, hogy ha mind
egy tartománynyá egyesül, az illyr nemzet minden jelenlegi európai nemzettel kiállandja a' versenyt. A' horvátoknak tehát multjok és jövjöknél
Ezen gyenge okoskodások támogafogva illyreknek kelletik lenniök.
tásául felhozatott (a' mi századokon keresztül nem jutott eszébe senkinek)
más részrl, hogy a' magyar nevezet elfogadása lehetetlen, mert a) a'
magyar nép más vérbl származik a' magyar nyelv a' horváttal semmi
rokonságban sincs, b) A' magyar 'dicsség alatt a' horvátokét érteni nem
lehet, c) A' keresett dicsséget a' magyarok soha sem érték el olly bizonyosan, mint a' horvátok, ámbár amazok saját királyt 's politikai nevet,
az illyrek pedig semmi egyebet nem birtak, mint kivülrl bellrl üldöz-

—

:

;

— Magyarországban —

—

ugymondák
a' magyarok száma legcseszlávoké legnagyobb, kik jól tudják, hogy amazok ezeknek
országába betolakodtak ha összetzésre vagy toUharczra kerül a' dolog,
akkor a' magyarok lesznek a' gyöngébbek a' magyar er szláv karokban
idvel az illyrek bizonyosan lefogják gyzni a' magyaro's fkben rejlik
's igy, ezen tudatlansági üres modorban folyt a' beszéd tovább,
kat,
túlzó nagyitó üvegeken nézve a' világot 's eleikapatva saját nemzetiségük
iránti lelkesedésük és pansláv sentimentalismus által. A' következtetések,
miket ebbl a' horvátok önmagok húztak, ezek valának a) a' magyar
alkotmány és szabadság védszárnya alatt az illyr szabadságot 's nemze-

tetést.

kélyebb,

a'

;

;

;

:

magyar nyelvnek minden módon minden
c) örök gylölség a*
magyar nemzetiség irányában 's a' magyarok hatalma ellenében szoros
d) az illyr irodalomnak a' hazán kivül is
szövetkezés a' kormánynyal
E' név alatt kívántak
terjesztése, hogy Európa e' névhez hozzászokjék.
a' jövben boldogulhatni. A' magyart eltasziták. A' pusztán irodalmi

tiséget megteremteni
viszonyból kiszoritása

;

b)

's

a'

,

az illyrnek behelyeztetése

;

;

—

k

czél, melly eleinte kitüzetett, teljesen helyet engedett a' politikai izgatásnak. Nem volt többé semmi akadály az izgatók szemében ; a' déli
szlávok valláskülönbsége sem tekintetett többé annak, valamint a' magyarélete 's egész múltja sem.
országi tótok egészen eltér szokásai
Egyébiránt a' déli szlávok egyesülése nem volt czél, hanem csak eszköz
a' nagyobb czél, a' panslávság elérésére. A' magyarok nem neveztettek
,

többé másként, mint idegeneknek, bitorlóknak, elnyomóknak 'stb.
Ez vala f pontjaiban a' fiatal illyr journalistika és irodalom eljárása
1840-ig. Áttérünk a' további események rajzához. Bekövetkezett az id,
mellyben az irodalmi eszközök által tört útra a' politikai izgalmak lépének
hogy a' horvátok, kik Dalniatiába jöttek vala, innen egy részben elszakadván, Illyricumot és Pannoniát elfoglalták, és a' dalmát-horvátoktól elválván, saját vezérrel birtak.
Ezen adat szerint tehát a' horvátok nem voltak illyrek, ha Illyricumot elfoglalták, és
mégis ezen adat ellenére meséli a' Horvát Statútumok szerkesztje, hogy a' slavoniai
népek eredetiek és nem a' Vl-ik században jöttek volna ide, st mint eredeti lakosok
gyakran hadakoztak a' rómaik ellen szabadságukért. Mennyi vastag tudatlanság, é:?
,, Kénytelenek lesznek (a' hormégis itt gyökerezik az uj horvát illyrisraus !" 'stb.
vátoké a' Vl-ik századtól kezdve újra tanulni történeteiket, hogy azt is megtanulhastehát
sák, mikép a' horvát név, régi neve a' mostani lengyel nemzetnek. A' horvátok
távolról sem maradékai a' hajdani illyreknek." 'stb.
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midn a' magyar alkotmány védpaizsa alatt az irói toll a' pártalakitás
élesebb kardjával cseréltetett feL Els gyümölcse a' társalmi téren elszórt
mellyben csaknem valamagoknak egy olvasóegylet (Citaonica) volt
mennyi szláv dialectus hírlapjai feltalálhatók valának. Az uralkodó eszmék
azonkivül nagy mértékben terjesztettek a' bálok, hangversenyek 's más
nyilvános mulatságok alkalmával közbeszúrt dalok, nyomtatott költemények elosztása által. Valódi politikai demonstratiók csak késbb tntek
föl. így az 18^y4o""^ki országgylés alatt, midÖn azon hazafiak, kik az
'á

,

1839-ki decemberi megyegyülésben a' veszélyben forgóknak mondott
helyhatósági jogok védelmére keltek ki, zajos éji zenével lnek megtisztelve.
így 1841-ben, midn a' körösi megyegylésen a' késbb nagy
szerepet játszott szurkák, holddal és csillaggal jelölt vörös sapkák és szerb
saruk (opajnki) legelször léptek napvilágra. Ugyanis az egyesülés jelképéül, ,,Nagy-Illyria" közös czimereül egy csillagot 's ez alatt fekv
irányban egy félholdat választanak, 's ezen hold és csillag, nielly addig
csak a' társalmi téren mert megjelenni, most egyszerre a' politikai láthaMig azonban
táron is fölmerült, (mindaddig mig 184o-ban betiltatott).
a' horvát közönségnek egy része ezen idegen csillagzatok feltnése által
hetedik égbe ragadtatott 's már is maga eltt látá kábult lelkesedésében
az alatt egy másik párt is
a' »,nagy jövendt'* 's a' ,, nagyszer czélt"
keletkezett, melly ez ábrándokat nem osztá 's mellyben az uj tünemények
komoly aggodalmakat költenek. A' horvát nemesség magva, a' magyar
történelemben fényl nevek
gróf Draskocich Sándor vezetése alatt
egyesültek, a' mi els kezdete volt az 1841. alakult horvátmagyar pártn^ik.
E' sok rágalom 's gyanusitgatásnak kitéve volt pártban eredetileg nem
vala szó sem szabadelmü, sem conservativ elvekrl, 's ellenzéki pártnak
csak annyiban lehete nevezni a' mennyiben czéljául tüze, az illyrismus
és panslavismus terjedését ellenezni. 'S miután a' ,, fiatal Illyria" hsei

—

—

:

,

,

láták, miképen magában Horvátországban alakult egy párt,
magyarok ellen felhívott gylölség ellenében az ezek iránti

boszankodva
melly

a'

rokonszenv öszpontositására irányozza törekvéseit ez által a' fiatal illyrek
összes irodalma uj lendületet nyert 's ezután nem vala egyéb, egy nagyszer pasquillnál melly igénybe látszott venni csaknem az egész illyr
intelligentiát. Mutatványul közlünk néhány helyet azon irodalomnak
akkori Ízetlen, fanyar gyümölcseibl, azon meggondolatlan, nemtelen,
igazságtalan, gyermekies kifakadásokat mikre hasonpéldákat a' magyar
irodalom legingerültebb korszakában sem találunk. A' ,,Danica Illyrska"
1841. cet. 9-ki számában p. o. következt olvashatni. ,, Keressétek tehát
de ezt soha sem fogjátok
a' szabadságot, hanem az okosat és eszélyesct
elérni a' magyarok által, mivel ezek csak maguk 's nemzetök számára
keresik azt 's ez által csak nagyobb mértékben nyomják a' szegény szlávokat.
Ha a' szláv a' magyarral akar egyesülni, nem tesz-e ugy, mint
a' tyúk, melly a' rókával, vagy mint a' liba, melly a' farkassal akar szöde
vetkezni 's kibékülni ? Nem akarjátok az igazság szavát hallani
olvassatok csak magyar könyveket, hallgassátok meg csak a' magyar
álapostolokat, kik a' szlávokat rágalmazzák 's elnyomják.
örüljetek,
mert nem sokára magyar színházat fogtok látogatni Pesten, 's trombiták
és hegedk kísérete mellett a' Rákóczy nótára, mit egy sárosmegyei szláv
28
í/j h, hm. Tár. IV. köt.
:

,

,

;

—

;

—

;
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szerzett, tánczolni ; magyar Öltözetben parádézni, '0 áldozni a' Pesten
telállitaudó Árpád márvány szobrának, melly kezében ostort, bikacsököt,
'ö buzogányt fog attribútumok gyanánt tartani.
Nem fogtok akarni

—

többé szlávok lenni, hanem uj magyarok lesztek (így nevezik otta'czigányokat is), szláv árulókat fogtok jutalmazni.
Éljetek boldogul árulók,
hazugok, sötétség fiai, slavomagyarok
szolgálatvadászok, bendeguzok
tanaink nem használnak ugy is semmit, isten veletek, mig eszetökre
tértek, mig a' szláv nemzetiség védszárnyai alá vonultok." 'stb. 'stb.
Minden eíFéle kifakadásokat felülmúlt amaz oktalan illyr marseillaise, az
illyr harczidal (Davoria), melly prózára forditva igy hangzott
,,1) A' ki

—

,

—

—

:

született szláv

's

—

született

hs —

Emelje

fel

ma

—
—
—

zászlóját

;

— Mindenki

Mindenki bátor lóra üljön
kardot kössön
Elre testvérek Velünk
Ellenünk az ördögök vannak.
van az isten
2) Nézzétek, a' fekete
Mint gázolja nemzetiségünket, nyelvünket — De mieltt
vad tatár
Taszítsuk le a' pokol örvényébe
legázolna
Elre 'sth.
3) Északról
a' hs szlovák 's délrl az illyr
E' hsi lakomához testvérileg nyújtják
kezöket
A' lándsák ragyogásához, a' trombiták harsogásához
A'
kardok csörgéséhez, az ágyuk dörgéséhez — Elre 'stb.
4) Hogy dicsségünket az ellenség vérében moshassuk
Mindenki egy fejet vágjon le ;
'S szenvedéseinek vége lesz — Elre testvérek
Velünk van az isten
Ellenünk vannak az ördögök !" 'stb.
Illy 's eíFéle irodalmi termékek
nem téveszthetek hatásukat különösen a' tapasztalatlan, könnyen lángra
lobbanó ifjúságnál. így történt Zágrábban
hogy midn egyszer egy
kiszolgált katona fényképeket mutogatna, minden illyr vagy orosz csillag
és korona mutatásakor a' jelen volt grammatikalis növendékek elragadott
tapsokban törtek ki 's midn a' 8 százados magyar korona tüntetett el,
;

—
—
—

—

—

!

;

—

—

—

—
—
;

—
—

!

!

,

a' fiuk zajosan kiabálák
,,L3 vele I" Nem találkozott senki, a' ki e'
kihágást komolyan megdorgálta volna.
A' 6-ik latin iskola növendékei
1840-bea egy rakásba hordák egyszer magyar nyelvtanaikat 's tüzet
rakáaak alájok. Nyilvános összejövetelek a' sétányon 's kés éjig tiltott
gdnydalok éneklése, ablakbetörések 'stb. napi renden valának. Az ott
fekv magyar sorezred hangászkarát kifütyölték, mivel egyszer magyar
zenedarabot játszott. A' diákok nyilv. piaczon magyarosan felöltöztettek
egy szalmaalakot 's a' fentebbi Davoria eléneklése mellett derekasan megdöngették. — Ezenkívül egymást érték a' messzebbre pillantó pánszláv
irányú czikkek, a' 80 millió szláv vali örökös kaczérkodások. Megemlitendk
e' helyen különösen Seljan Károly müvei t. i. ,, Földirat" -a. (melly még
a' kormányszékek figyelmét is annyira magára voná, hogy betiltatok), és
y,Ueber den Beginn, Fortschritt und Werlhder illyrischen Liter atur" 1840.
Továbbá a' ,,Kolo" czimü folyóirat 's általában az egész szépirodalom.
A' nevezett müvekben a' pansláv érzület minden tartózkodás nélkül mondatik ki. Elég legyen e' helyen oda utalnunk.
Gyors léptekkel közelgett azon idpont, mellyben az ,, irodalmi illyrismus" politikaivá változott által 's melly uj korszakot kezdett. 1841 -ik
végén szokatlan sürgés vala a' pártok között észrevehet, mik határozottabb szint vevének fel 'a ersebb válaszfalak által különzék el egymást.
Az 1842. tavaszán tartandó zágrábmegyei tisztújítás hol köztudomás
szerint legtöbb nemes lakott, különösen igénybe vévé az illyrek munkás:

—

,

,
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Miként lehetén az ösztönszerleg tlök el Forduló nemességet
megnyerni ? ez vala a' kérdés. Csakhamar legjobb eszköznek láták, ha a'

öágát.

terrorismurf

's

hatalmi tényekre hajlandó, "uralkodni vágyó, de az ellenzék

mindeddig féken tartott 's épen azért dühöd, akkori fispán,
Zdenczay Miklós karjaiba vetik magukat. Gay Lajos sürü látogatásokat
tn nála 's a' legnagyobb befolyást gyakorlá reá. Illy hangulatok közt
nyilt meg 1842. mart. 13-kán a' tiszujitást megelz elleges gylés. A'
által

zivatar eljelei nem soká késtek. Midn t. i, a' túrmezei gróf, Jozipovich
Antal, azon szabadelv indítványt tévé, miképen a' szavazati jog a' honoratiórokra is kiterjesztessék, indokait be sem várva, az összes illyr párt,
melly nagyrészt nem nemesekbl állott, teli torokkal kiabálá ,,nechemo I*'
(nem akarjuk). 'S midn Zdenczay kimondá hogy mig
a' fispáni
székben lend, mindig azon lesz, hogy egy nem-nemes még csak írnok se
ugyanakkor, ugyanazon fiem nemes csoport rémít zsiviókat
lehessen
valljon felkiáltás vagy szavazás utján történjék-e
ordított. Azon kérdésre
az els mód fogadtatott el hasonló zajos kiabálások között.
a' választás?
Miért ? Mert az illy választásoknál a' fispán befolyása mindig eldönt
szokott lenni. Mi kilátások támadhattak itt a' közelg tisztújítás eredményeire, elre volt gondolható, fkép miután egyházaik körében a' köz:

,

:

:

—

nemességet még a' papok is minden módon Zdenczay fispán pártolására
iparkodának reábirni. A' horvát-magyar párt kénytelennek látá magát a'
haza érdekében compact ellenzékké egyesülni 's csendes, oktató eljárással,
a' nemzeti jellemet megrontó vesztegetési
eszközök megvetésével, az
illyrismus ellen sikra kelni.
Az illyrek rendkívüli tevékenységet fejtének
ki. Több száz vÖrÖs sipka készíttetett 's osztatott el a' köznemesség között,
mint szinte számtalan barna szurka (szr) feltnleg cynicus, parasztos
szabással, mellybe a' százados
magyar ruha eldobásával, a' honoratiorok,

—

,

s

literatorok öltöztek, azonkívül zászlók az illyr uj czímerrel 'stb. Így
közeledett a' tisztújítás napja, els komoly kezdete a' késbb kitört nagy
zendülésnek. Az illyr párt a' magyar alkotmányos jogok mellett küzd
horvát-magyar párt tagjait „magyarománok"-nak (késbb „magyarón**oknak) csufolá, 's a' tisztújítást megelzött hetekben utón útfélen egyre
a'

hangzott a' „Nek se hrusti", a' „Davoria" 's egyéb efféle szellem illyr
dalok éneklése.
A' tisztújítást megelzött zajos közgylésen mindazáltal kitnt, mikép, daczára minden vesztegetés, korteskedés- és itatásoknak, az illyr párt nem sokat birand kikzdeai egyenes utón a' tömör
testté szilárdult, pusztán honszeretet által lelkesült horvátmagyar párt
ellenében, melly azonkívül Horvátországnak csaknem összes földbirtokosait
magában foglalá. Cselhez folyamodtak tehát ismét. Zdenczay fispán a'
gylés eltti estve magához hivatá rokonát, Jozipovichot, a' horvátmagyar
párt fnökét, 's felszólitá, részérl hasonlót ígérvén, biraá reá pártját,
hogy másnap fegyver nélkül jelenjen meg. Ez megígérte, az illyr párt
azonban nem mulasztá el még börtönbl kiszabadult fegyenczeket is, kocsisokat, inasokat, mesterlegényeket 's a' kit kapott, fegyverrel látni el. A'
közgylés után a' lvöndében gyülekeztek össze az illyr párt fnökei
titkos tanácskozás végett
majd nagy sebességgel kocsikra vetek fel
magukat 's Maximlrba hajtattak, az arra felé a' városba jöv, 's csaknem
egészen a' horvátmagvar párthoz csatlakozott sz. iváni nemeseket maguk-

—

;

28*
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Itt folyt az els vér
Egy sz.-iváni nemes fejébl folyt
ertetett holdas és csillagos illyr sapkát magától eltaszitván,
ezért egy feldühödt illyr kardja által megvágatott. A' vér látása dühbe
hozá a' szenvedélyeket. A' horvátmagyar párt köznemesei lábbal taposák
's fogaikkal tépek szét a' vörös sapkákat.
Egész éjjel, mit az iilyr párt
lármás demonstratiókra használt a' minden rendri és katonai felvigyázat
nélkül hagyott utczákon, a' nyers tömegek uj meg uj összekoczczanására
került a' dolog a' casino ablakai beverettek zene ének, Davoria hangzott 's az itatás az illyrek részén folyt virradtig, és Gay Ljudevit fölolvasá már itt a' fispántól áthozott másnapi sorozatát a' jelölteknek 'stb.
Illy elzmények után jelent meg az 1842. évi május ol-ének reggele.
katonai hatalomnak ismét semmi nyoma. A' horvátmagyar párt
korán reggel ,,mi szmo horváti I" (horvátok vagyunk I) kiáltások közt az
országház udvarára vonult 's a' jobbik oldalon 's a' felállított sátor közelében foglalt helyet. A' késbb érkezett illyrek az udvar bal oldalát
lepek el. A' fispán megjelenése után ez utóbbiak, adott jelre, a' horvátok
megtámadására kezdtek készüldni. A' fispán ezt észrevevén, szó nélkül
távozik. Egy nagy tekintély mágnás székre áll 's lecsillapítja a' zajongókat. De csakhamar ismét eltörnek az illyrek 's ököllel, karddal rohannak a' horvátokra. Valami 10 ember az utóbbiak között ekkor kardot
ránt ; a' turopolyai nemesek, kik grófjok adott szavánál fogva fegyvertelenül jelentek meg, székekkel igyekeztek felfogni a' csapásokat. Az illyrek
néhány perezre visszavonultak , majd azonban uj és növekedett dühhel
kezdik a' harmadik megtámadást. A' horvátmagyar párt fnökei ezt látva,
távoznak, nehogy védtelen párthiveiket még nagyobb veszélynek tegyék
ki 's felszólítják ezeket, hogy példájokat kövessék. Ez aUtt azonban az
illyrek hátulról feldöntik a' padokat és székeket, miken a' turopolyai
nemesség állott és ült, 's élesre köszörült kardjaikkal a' csellel földhöz
sújtottak közé megkettzött dühhel vagdalnak. Most közös Ion a' harcz
's a' szent hely, hol alkotmányos szabadság volt jogait gyakorlaudó, egy
csatatérré aljasult hol nem meggyzdés és hideg megfontolás, hanem
zabolátlan nyers szenvedélyek szomorú uralma igyekvék tért nyerni. A'
védtelenek odahagyák a' csatatért. A' menekvk közül többen az országház folyosóiba vetdvén, itt Zdenczay fispán saját kezei súlyát érezek.
Most végre több csapat katonaság érkezett meg 's fegyveres er foglalá el
az utczát 's az országháza bejárását, mellybe senkit be nem eresztett, 's
mellyben az illyrek végre egyedül maradtak. A' fispán látván a' csel
sikerültét, leérkezett az udvarra 's minden positiv törvény, méltányosság
és adott szava ellenére megkezdé a' tisztújítást
mellyben csupa illyrek
választanak csupa illyreket. A' tisztújítás, kedvök szerinti végeztével illyr
zászló, zene és zsivio kiáltozás között kisérék haza a' fispánt, tiszteikedének más magas pártfogóiknak 's tértek vissza, a' könny gyzelem diadalát fszállóhelyökön zajos dáridóval ünneplendk.
Ez volt azon
szomorú esemény, mellynek következményeit csakhamar megsinylé nz
egész ország. A' horvátmagyar párt feladatául tüze a' kudarczot megbszülni, sértett jogait érvényre emelni, 's hogy uj kicsapongásokra okot ne

hoz csábitandók.

!

az, ki a' reá

,

;

,

rköd

,

,

—

szolgáltasson,

sbb

a'

megyegylési mindaddig meg nem

helyre terjesztett sérelme orvosolva

nem

lesz.

látogatni,

mig

legfel-

Példátlan küzdelembe

—
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három

mig e' czélját
megyénél 's

A' törvénytelen tisztm. udv. cancelLáriánál és a'
káptalannál. Jun 20-kán egy 1,700 választó aláírásával ellátott kérvény
nyújtatott be ö felségénél méltóztatnék a' tisztújítási kihágások vizsgálata végett egy k. biztost kirendelni. Ez utóbbi 1842. jul. 25-kén meg
is történt a' verczei fispán Sg^/fot^ec/i József személyében. Megjegyzend
még, hogy az illyrek jun. l-jén tart. közgyülésökben határozatot hozának,
minélfogva rangkülönbség nélkül mindenki, a' ki a' tisztújítás megsemmisítésérl vagy az illyrismus ellen merne szólani, elfogattassék 's ismét
aug. 24-kén, hogy mindazok, kik a' tisztújítás törvényessége elleni óvást
aláírják, kereset alá vonassanak. Azonban mindkét törvénytelen határozat
felségének egy udvari rendelete által 1844. mart. 12-kén eltöröltetett.
A' megvesztegetett, demoralizált tömeg dühöngései csak most indultak
m3g féktelen vadságban kémkedések ormegtámadások sértegetések,
verekedések napirenden voltak, st gyilkolás sem hiányzott, ugy annyira,
hogy Zágráb lakosainak nagy része kénytelen volt pisztolylyal és trrel
fölfegyverkezni
midn bálokat, színházat akart látogatni vagy bármi
foglalkozása után járni alkonyatkor. A' sajtó példátlan ert fejtett ki a'
magyarok elleni gylölség terjesztésében az illyr hírlap számai egymást
mulák felül szemtelenségben és mérges rágalmazásban. St ezen pánszláv
izgalmak a' török földre is annyira kihívólag kezdenek terjedezni, miszerint a' boszniai basa
Mehmed Wedsehi szükségesnek látá egy bizalmas
iratot intézni a' katonai fparancsnoksághoz, mellyben Gay L. lazításairól
érzékenyen panaszkodott. Mert ezen urak hangja immár határt nem ismert.
(Lásd p. o Kukuljevich Ivánnak, egy kilépni kényszerült fhadnagynak
beszédét az 1843. jul. 10-ki megyei közgylésen).
's

évi harczba került,

újítás ellen óvás adatott

be

a'

clérheté.

a'

,

:

;

,

,

;

,

;

,

Siskovich kir. biztos kinevezése ellen azonnal óvást tett és felirt az
párt ; azonban csakhamar jött egy ujabb rendelet, mellynek ellentállani az illyrek többé nem bátorkodának. Mindamellett a' kir. biztos csak
több hónap elteltével, 1842. oct. l-jén jelent meg Zágrábban. Megkezdé
a pártok kibékítését, de ez nem sikerült. Atvevé tehát a' horvátmagyar
párt vádiratát, kíhallgatá a' tanukat 's néhány hónapra ismét eltávozott.
Végre 1843. elején ismét megjelent, a' vádpontokat a' vádlottakkal közié
's miután ezek válaszait átvevé, elment, 's többé vissza sem jött. Feltn,
hogy a' vádiratot elfogadá, de azt megvizsgálni vonakodék. Okát tudni
nem lehet. Jelentése mit benyújtott keresztül ment a' m. helytartótanácsnál 's m. udv. cancelláriánál
a' nélkül, hogy annak mind e' mai
napig valami hatását tapasztalhattuk volna. Egyszeren félretétetett.
Míg ezek történtek neveztetett ki gróf Haller Ferencz horvátországi
bánnak, 's 1842. oct. 16-kán ünnepélyesen be is iktattatott. A' kir. biztos
hivatalkodása aktt az illyr fanatismus nem sznvén meg szenvedélyes és
sért klviselete által mindinkább élkre állítani a' dolgokat, 1843. januáriusban váratlanul egy legfelsbb k. kézírat jelent meg, melly által, a'
nyugalom helyreállítása végett, az „illyrismus, íllyrium" nevek eltiltattak.
E' parancs lényeges változást nem szült a' küzdelem még nagyobb keserséggel folytattatott. Számtalan röpirat lépé el az országot, mikben az
illyr nemzet felszóllíttaték, hogy végre fegyvert ragadjon.
Illy kilátások között közelgett a' magyar országgylés megnyitásának
illyr

,

,

,

,

;
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horvát tartományi gylés 1843. apr. 27 -re hivatott

A'

ideje.

egybe.

Mindkét pártra nézve fontos idszak. Minden a' követek választásától 's
az adandó utasitfísától függött. A' horvát-magyar párt (mintegy 12 —13000
ember), hogy ujabb kudarcznak elejét vegye, ersen fölfegyverkezve
jelent meg. Azonban hogy az illyr párt sikere biztositva legyen, ismét
cselnek kellé segitenie. A' bán ugyanis a' választás napján egy tanácskozniányt hívott egybe mellyben az egész ügynek
felségéhez leend
,

választás elhalasztása határozatképen kimondatott. De
midn észrevevék, hogy a' horvátmagyar párt elszéledt, a' bán azonnal
uj tanácskozmjinyt hivott össze, mellyben leginkább a' zágrábi püspök
ajánhitára
a' követ választás más napra rendeltetett. A' horvátmagyar
párt hátramaradt része hiában tett óvást, hiában tiltakozott ezen hallatlan
cselszövény ellen, hiában hivatkozott alkotmányos jogaira. A' követválasztás megtörtént 's követül választatok három férfiú
kik az illyr mozgalmak élén állottak u. m. Busán Hermán
Klobucsarics Károly 's
Oz^egorich Metéli. A' hasonszellemü követi utasítás egyik pontja volt
többi között, minélfogva a' követeknek megtiltatott
magyar nyelven
szólalni fel. E' kihívó végzésnek természetes következménye vala azután,
miszerint az országgylés törvényileg meghatározá, miképen üléseiben
csak magyar nyelv eladások engedtetnek meg. Ez vala gyümölcse az
fölterjesztése

's a'

,

,

,

,

illyr

tulságoknak.

—

Az országgylés

horvátmagyar pártnak,

megnyitásával els teendje volt

követválasztás ellen óvást tenni 's egy újnak
kihirdetését kérni. Egy 1,800 választótól aláirt kérvény adatott be az
országgyléshez, mihez, küldi nevében a' túrmezei gróf is hozzácsatlakozott. A' hosszas országgylési vitáknak, mik között nevezetes volt
riaulik zágrábi püspök nyilatkozványa
ki egyházi megyéje lakosait nem
épen a' legkedvezbb színekkel festé, eredménye az ln, hogy a' magyar
nyelv törvényes jogát elfoglalá.
A' horvátmagyar párt az alatt nem
sznt meg otthonn, az állás újra elfoglalására, mellybl cselszövények
által szoríttatott ki
minden hatalmában álló eszközt felhasználni. Jó
alkalomnak látszott erre, az 1843. dec. 4-kére hirdettetett, azonban a'
vásár miatt, dec. 9-kére halasztatott zágrábi megyegylés. A' fondorkodás
az illyrek részérl ez úttal sem maradt el. A' gylésnap elestéjén megérkez túrmezei nemesek gunynyal és bán talmakkal fogadtatnak; vannak,
kik egy uj Bertalan-éjrl beszélnek. i\lkonyatkor az utczák falaira szegeztetik az „OgledaJo Ulyriuma^' (Illyríum tükre) czim, két évvel azeltt
megjelent illyr munka hirdetése roppant betkkel
éjfélkor a' vastag
fütykösökkel ellátott illyr fiatalság r.' „Davoria" kurjogatása közben
csatangol fel 's alá az utczákon 's a' túrmezei gróf neje házának ablakait
túrmezei gróf
beveri. A' horvátmagyar párt az akkor Pozsonyban
házát, az illyr párt pedig a' lövöndét 's az u. n. paradicsomkertet választják fszálló helyül. Dec. 9-kén reggel a' zágrábi városbíró fia, St. K. egy
vele a' sétányon szemközt jöv túrmezei nemesnek hírtelen ugy vág nyaka
közé
hogy ez e' váratlan megtámadásra, és az illyr fiatalság által is
üldöztetve, egy kerítésen át akarván ugorni, lábát töri. Ezután a' kiforralt
terv valósítása után látnak. Az illyr párt azon része, melly a' paradicsoma'

a'

,

,

—

,

;

idz

,

kertben szállásolt, már hajnalban foglalá el a' megyeházat 's a' serfzutcza csaknem minden házát, mellyeknek minden kapuja mögött, talpig
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fölfegyverzett

emberek rejtözének

;

mások

a'

Márk^piacz házainak padlá-

kik az egyház tornyára másztak,
hogy onnan, ha kellend, köveket szórhassanak le. 9 óra felé egy csapat
illyr kivonul gr. Draskovics János szállásáról 's csakhamar utána, a'
Davoria szenvedélyes orditozása mellett, a' mészáros-utczából egy lándsaira lopóztak

,

's

voltak ollyanok

is

,

zsákkal, pisztolyokkal, puskákkal felfegyverzett, nemesekké rögtönzött
paraszttömeg halad rátartós hányavetiséggel a' Márk-tér felé 's a' velenczei-utczába. Egy magyar érzelm kir. hivatalnok egy csapat által
's a' kaput, hirtelen be nem
vétetik 's ha jókor egy házba nem menekiü
zárja maga után, a' dühöngök ellenében élete koczkán forog. Mig ezek
történtek, a' horvátmagyar párt is legnagyobb rendben 's csendben indult
meg a' túrmezei gróf házából a' Márk-tér felé, csak azon fegyverrel birva,
raelly magyar nemest illetett, kardjával. Több mágnás és föur vezérlete
alatt érkezik meg az els csapat a' megyeház kapujánál. Itt ezen kérdéssel
fogadtatnak ,,mit akarnak itt ellenségeink!" Válaszul adaték, hogy nem
ellenségképen, hanem mint nemesek állanak itt, kik a' közgylésen részt
venni akarnak, jogaikat gyakorlandók. Erre az illyr párt egy vezére

zbe

-,

:

jeladás
egy ,,hurrah"-kiáltás, egy éles fütty 's
Következik egy második lövés a' megyeház egyik
ablakából a' serfz-utczában pedig mcgnyilnak a' házak kapui 's belelök pisztolyok- 's puskákkal ellátott nagyszámú illyrek omolnak el, a'
ropogtatva. Az iskohorvátmagyar pártra rohanva 's fegyvereiket
lákból kiszabadult fiatulság kövekkel kezd dobálni. A* helyzet veszélyessé
ln. Lelketemel volt látni a' horvátmagyar párt elkel vezéreit, kik
tiszta szándékaik öntudatában, léleknyugalommal és hidegvérséggel tárák
ki kebleiket a' körülöttök sivitó ónocolvóknak. Ekkor a' köznemesek rögtön
kardot rántanak, vezetjök, egy agg férfiú, feléjök kiáltja a' szavakat
,,Banitim most vagy soha'^
's mint dühödt oroszlánok rohannak a'
vörös sipkásokra. Ezek elámulva látják, hogy a' horvátmagyar párt
st most már
golyóik ell nem futott meg 's hsileg megállá a' helyet
ellenök tÖr,
rögtön megfeledkeznek bátorságukról 's miután a' horvátmagyar párt által néhányszor a' Márk-templom körül kergettettek, páni
fegyvereiket és nyakra
ijedségtl megragadtatva, eldobják lándsáikat
fre .pusztulnak a' csatatérrl, \s mindenütt véres nyomokat hagyva maguk

részérl megtörténik

egy pisztoly

a'

:

elsütés.

;

srn

:

I

,

—

,

mit
közel tuskaneczi erdben keresve menhelyet. Megkapák
milly kihivó önbizakodással jelentek meg az illyrek
a' csatatéren, épen olly kislel küleg h agyak el a' Márk- tért, elfeledvén a'
Gaj és Ilics által készitett 's általok nagy tzzel énekelt fenyeget harczidalokban tett Ígéreteiket. Köztök voltak a' botokkal, fütykösökkel a'

után,

a'

,

másoknak szántak. 'S a'

—

A' horvátmagyar
seminariumból kirontott növendékpapság tagjai is.
párt lemondott a' tovább ldözésrrs a' nyert gyzelemmel megelégedvén,
hüvelybe rejté kardjait, 's a' rend helyreállítására megjelen rendes katonaságot élénk éljenekkel dvözlé. Midn a' megyeház kapujára sze*:zett
hirdetést olvasák, melly által a' közgylés elhalasztatott, az illyrektl
nyert fegyverekkel, mint megannyi gyzelmi jelekkel rakodtan tértek
vissza fszállóhelyökre. Itt egy panaszló felírást szerkesztvén, rnelly 1,500
felségéhez volt felkldend, még azon nap
nemes aláírásával ellátva
estve teljes rendben haza felé vevék utjokat. A' horvátmagyar párt.
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els/:ántságának, de épen ugy mérsékeltségének is fényes tanújelét adá e'
napon.
A' felséghez intézett felírás támogatásául a' horvátmagyar párt egy
küldöttséget is rendelt, melly Pozsonyon keresztül, a' nádor közbenjárásának kikérése után járult a' trón elé, Bécsbe. Panaszainak itt legjobb
sikere volt. Már 1844. februárban bocsáttatott el Zf/^«cz.aí/ Miklós zágrábi
fispán, helyét gr. Haller Ferencz, a' bán foglalván el 's az 1843. dec.
i)-kén történt kihágások megvizsgálásául Rudics József neveztetett ki
kir. biztosul. 'S azt hivék, hogy már mindent megnyertek. Csalatkozának;
mert az 1844. februárra parancsolt tisztujitá? csak 1845. jul. 28-án tartatott meg. A' megyegyülések 1844. dec. 10-ig, az uj fispán eljöveteléig,
,

;

Ez id

alatt
mig az országgylés tartott, ersen folyt a'
Prózában és versben ismét epe és méreg öntetett ki pánszláv 's illyr érdekekben a' magyar ügy ellen. (Lásda',,Pe5maríca"czimü
könyvet 's azokban különösen Kukuljemcs és Vukolinomcs müveit). A'

lialasztattak.

,

hírlapi polémia.

kicsapongások újra napirenden voltak 's a' személy biztossága eltnt.
1844. májusban végre megérkezett Rudics k. biztos, azonban soká nem
maradhatott durva bántalmak mik között egy fia ellen intézett lövés,
siettették eltávozását. Senkitl nem sejtve tnt el, 's vele minden szép
Novemberben befejeztetik a' magyar országgylés Zágrábban
remény.
a' megyei felsbbségérti harcz megújul. A' tisztújítást megelz közgylés
1844. dec. 10-kén megtartatott, mellyen mindkét párt igen számosan
jelent meg. Az összeírok kineveztettek 's a' tisztujitás jan. 23-ára rendeltetett. A' pártok buzgalma okozá, miszerint a' szavazatképes nemesség
száma oUy hallatlan arányban növekedett, hogy ezzel a' tisztújítást meggróf Haller
tartani képtelenség leendett vala. A' választás elhalasztatik
bán Bécsbe utazik, utasítást kérend. Martius elején visszatér Zágrábba
minélfogva a' nemesi összeírás
's azonnal egy rendeletet bocsát közre
alapjául az 1835. évi összeírást kiváná tekintetni. E' rendelet azonban
törvénytelennek nyilatkoztatik 's ellene a' rendek óvást tesznek. Illy érte;

,

—

;

,

,

lemben tehát uj összeírás rendeltetik 's ennek eredménye az 1845. april
29-ki közgylés elé terjesztetik. A' több pontban feltn összeírási rovatokat a' rendek vizsgálat alá akarván venni, 3 napi vitázat után a* fispán
kijelenti, miszerint felsbb parancs következtében e' tárgyban a' többséget
kimondania nem lehet'serre nézve felsbb utasításokat vár. E' nyilatkozat
által sok eddig rejtélyes rugó ln ismeretes, itt tntek fel azon kezek
mködései, mellyek a' horvátmagyar bonyodalmak elidézésében, érlelésében igen nevezetes szerepet játszanak. A' horvátmagyar párt elkeseredése határt nem ismert; az illyrek hangos zsiviókatkíáltozának azalkotm.
szabadság e' sérelmének, 's az egész magyar állam figyelme felriadt Haller
bánnak nyílt, szinte szavaira, miknek következménye ln, hogy hivatalától elmozdittaték 's hogy az illyr conservativek t a' nádorral együtt
egy torzképben gyalázatosan kigúnyolák. Annyit azonban mégis használt
hogy a' kérdés megfejtése legfelsbb helyen alkotmányos
e' nyilatkozat
értelemben, a' horvátmagyar párt részére kedvezleg döntetett el, miként ez
a'maj. 29-ki közgylésben felolvasott kir. rendeletben kihirdettetett. Most
egy bizottmánynak adatott át az egész összeírási munkálat, melly jelentését a' jul. 9-ki gylésben terjeszté el 's mellynek megvitatása után
,
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végre a' tisztiijitás napja 1845. jul. 28-ára határoztatott. Ezen id volt
egyike a' legmozgalmasabbaknak. Az illyr párt, melly pénznek szkében
nem volt, ezreket költe egy napon. Azonban hiában. A' közönséges kortes is
olly jellemszilárdságot tanusitott
melly becsületére vált volna bármi
nagyobb miveltségü embernek is. A' pénz és Ígéretek megtörtek a' meg,

—

gyzdés

sziklafalán.
Végre elérkezett a' Horvátország jövjére eldönt
befolyással birónak látszó nap, 1845. jul. 28-ka. Szokott elzmények után
megkezddött a' tisztújítási választás. A' szavazók összes száma 2,281

Az alispáni jelöltek voltak LentuJay Benedek, Jellachich Eduárd,
Modych Adalbert, Nóvák Ferencz, Pavlekovich István és Szmnch József.
Az iWyr \}{iYt Lentulay, a' horvátmagyar Szuvichrsi szavazott. Két napi
ingerkedés és kemény bántalmak st vakmer merények és lövés
tusa
Szuvichnak volt 1,289,
után végre a' szavazás eredménye ez vala
Lentulaynak 974 szavazata. A' fispán ennélfogva kikiáltja Szuvicliot
els alispánnak; ez szólni kezd, azonban csakhamar félrevonulni kénytelen
az ellene emelked fenyeget jelek ell. Pártja azonban vállra ragadá 's
ugy vivé folytonos éljenzés között diadallal a' casino épületébe. Hogy a'
volt.

:

,

:

két párt össze nesurlódhassék, katonaság választá el a' különböz utczákon
történt haza vonulásokat. Az illyrek roppant zajjal, kiabálással tértek
szállásukra, midn uj nagyszer összekoczczanás színhelyévé változának
az utczák. Az iíju gróf E. ugyanis váratlanul elsüté pisztolyát. Erre
pártja összeszalad 's egy házat kezd ostromolni. A' katonaság vezényl
hogy visszatartózhassa
törzstisztje felhasználja minden szónoki erejét

ket

;

kér, fenyeget

;

—

,

mind hiában. Sértegetni kezdik

a'

katonaságot.

Kardokat, pisztolyokat, török-késeket kénytelen a' sereg szuronyával'
magától távol tartani. A' dühöngök a' Márk-egyház mögé szoríttatnak,
de csakhamar ismét eltörnek 's fegyverekkel, bunkósb9tokkal a' bán
házát fenyegetik szüntelen kiáltozva „Balassa Balassa! Áruló! Áruló !'*
Mi több egy hajdani katonatiszt, S. K. eláll, kinyilatkoztatván, hogy
Zágráb 12,000 polgára a' szuronyoktól nem fél, hogy hsileg meg tudnak
halni 's több effélét. Egy illyr ügyvéd és költ, B. erre olly tzbe jn,
hogy kardot rántva e' szavakkal rohan egy a' szárnyon álló fhadnagyra
feléje is vág, de
„Majd mindjárt más világra küldök egy ílly kutyát"
:

I

,

:

—

ez felfogván kardjcával a' csapást, az illyrt két arczvágással földre teríti.
E' pillanatban egy golyó megy keresztül a' tiszt csákóján. A' földrl ismét

felvánszorgó B. egy katona által agyonlövetik. Az illyrek több oldalról
lnek a' katonákra, végre ezek is komolyan veszik a' dolgot 's szomorú
eredménye az ln, hogy az illyrek részérl 17 halva, 60 megsebesülve, a'

katonaság részérl pedig 9 ember megsebesülve találtatott. Csaknem
ugyanazon idben egy másik utczában egy más véres jelenet adta el
magát. Egy illyrpárti pap minden ellenzés daczára, a' túlsó utczákba
akart keresztül hatolni. Az
katonának, ki útját állá, mellére szegzé
pisztolyát 's lelövé e' szavakkal „Questa e per tel" (Ez neked!) A'
katona egyik társa hasonlóul torlá vissza e' merényt, e' szavakkal ,,E
questa per te!" (Ez meg neked!) szinte agyon lvén a' papot. Az illyrek
most általános futásban kerestek menekülést. Több halott és sebesült lépé
az utczákat. A' katonaság, melly ellen nagyra növekedett a' düh, folytonosan szaporittatott 's a' csend lassanként helyre állott. Az illyrek egy
,

r

:

:

—
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ezek koporsóira e' mondat vala irva ,,Ma
sirnál kivont kardokkal esküvék a' holtak
megboszulását.
A' még hiányzó megyei tisztviselk választása augustus
2-kára halasztatott ugyanez alkalommal Bedekovich Kálmán és Brigiéricli József választatának követül a' közelg horvát tartományi gylésre.
Kz volt a' horvátmagyar pártnak els határozott gyzelme. A' remények
azonban, mik ehhez kötve valának, nem mehettek teljesedésbe.
A' tisztnjitás után tartott közgylésben, mellytl az illyr párt egészen
visszavonult, vizsgálat kezdetett meg a' történt kihágásokra nézve, minek
eredménye Bécsbe küldetett, azonban soha késbb világ elé nem került.
Ugyanezen közgylésen köszönet szavaztatott a' túrmezei grófnak 's az
egész köznemességnek, nemkülönben valamennyi magyar vármegyének,
niellyek a' horvát nemesség ügyét felkarolák. A' sept. 23-kára kihirdetett
tartományi gylésre menend követek utasitásaul adatott többi között
hogy azon esetre, ha ott a' nemesség eldönt szavazata kétség alá vonaték,
a' követek a' teremet elhagyják 's minden
,, róluk
nélkülük" hozandó
határozat ellen óvást tegyenek. Ez aggodalom nem volt alaptalan. E'czél
elérése végett választatott sept. 23-kán gyüléshelyül a' szinházi terem, 's
korlátokkal láttatott el. A' bánon, püspökön 's a' frendi egyéneken kivl
nagy számmal jelent meg a' köznemesség is, a' korlátokon kivl és belül
foglalván helyet. A' bán megnyitó- beszéde után fölkelt a' varasdmegyei
sírba temetek 12 halottukat

nekem, holnap neked!",

—

's

:

;

a'

;

:

hogy miután a' nemességet nem a' sorompókon
kivl, hanem mint activ részvevket, azokon belül látja, utasitása folytán
a' teremet elhagyni kénytelen, ügy is tn, mint monda, társával együtt.
A' sept. 25-ki ülésben a' korlátok még szkebbre szoríttattak. A' horvátmagyar párt jogainak ezen csorbítása ellen felszólalt miután azonban a'
bán kinyilatkoztatá, hogy ez egyátalában nem czélja, megnyugodtak.
Midn azonban az egyes t, hatóságok sérelmeinek megvizsgálására 's a'
tartomán}^ ííylés rendezésére kinevezett küldöttségek tagjaiul a' nagyszámú köznemesség és frend képviseli közül, mint azt a' szokás hozta
volna magával, senkit sem nevezett ki a' horvátmagyar párt kénytelennek látta magát ez ellen tiltakozni.Igy Ion, hogy néhány nemes csakugyan
kineveztetek 's megengedtetett, hogy óvásokat szabad legyen a' jegyzkönyvbe iktattatni. Ezzel a' nemesség meg nem elégedvén, a' túrmezei
gróf még azt is tudni akará, vájjon szavazatoknál a' nemesség egyéni szavazatjoga tekintetbe fog-e vétetni
mire a' bán egy e' tárgyat illet kir.
leir.ít felolvastatását rendelé meg. Sept. 26 's 29-kén a' túrmezei gróf
indítványba hozá, kéretnék meg
felsége ama sept. 14-ki leirat visszavételére. Hiában hangzottak e' részben a' legjobb publicisták szózatai,
az illyr párt, önérdeke ellen is, a' puszta ,,nem akarjuk"-kal állott ellent
's a' bán illy értelemben monda ki a' végzést. Erre a' turopolyai gróf
fölkéré a' bánt, a' horvát nemesség jogainak
felsége eltti védelmére,
hivatkozva mindenkori hségükre, jogos követeléseikre 's a' régi gyakorlatra. Serami szó nem használván, a' horvátmagyar párt odahagyá a'
teremet, tiltakozván a' jelen nem létében, az immáron csonka tart.gyülésen
hozandó végzések ellen. Ez utóbbiakra nézve az akkori lapokra utalunk,
itt csupán annyit jegyezvén meg
miképen e' gylés kidolgozá a' tart.
gylést rendez javaslatát, melly késbb n.jiyi keserségre adott alkal-

követ, kinyilatkoztatván,

;

:

;

,
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Az októbei'ben tartott közgylésben a' zágrábi követek egy alaposan
kidolgozott jelentésben adtak számot tart. gylési eljárásukról. Férfias
viseletökért köszönet szavaztatott 's elhatároztatott, valamennyi magyarországi megyét ügyök támogatására szólitani fel 's egyszerí^mind megkérni
hogy a' szentesités végett tolterjesztett, elvitázhatlan jogaikat
megdönt, szenvedélyeken alapuló és Magyar- és Horvátország törvén^'es
egységét felbontó rendezési javaslattól a' megersítés megtagadtassék.
nem csak Horvátországban, hanem a' pesti lapok
A' conservativ lapok
között is különösen a' B. P. Hiradó
ez önfentartási vágyszülte alkotmányos lépéseket ellenzéki törekvéseknek keresztelek. 'S a' journalistika
leginkább JozipovicJi Antal túrmezei gróf ellen fordult mérges nyilaival,
nézvén azon sziklának, mellyen az illyrismus dühének hullámai leginmat.

,

—

—

—

t

kább megtörtek. Vele együtt szenvedni valának kénytelenek a' magyar
'úgy meleg pártolói közül még
a' két Rauch báró, JeUachich Károly,
:

riszachich, Briglerich, Kuchtichj Bussich, Bedekot^ich Kálmán 'stb. Általában a' magyar ellenzéknek az ország anyagi és szellemi kifejtésére
intézett minden rendszabályai gyanusitással lnek illettetve 's a' horvátmagyar pártot amaz ellenzék viszhangjának csufolák. Az illyr ál- és a'
magyar ultra-conservativek szoros szövetséget látszanak kötni ámbár
világos volt, miként ez utóbbiak külön külön saját érdekeket akartak
conserválni. Mennyire haladott a' magyarok elleni gylölet, tanusitá az is,
mikép a' világhirü zongoramvész Liszt Ferencz hazánkfiának 1846-ik
július 31-kén megtiltották az európaszcrte kedvezleg fogadott magyar
dallamok eljátszását és Hainj magyar dalnoktársaságát, melly akkor olaszazzal
orszáofi mutazásából Záorábon keresztül utazott vissza hazánkba
Menyfenyegették, hogy lelövik, ha az ottani szinpadon föl mer lépni.
nyire mellzé az illyrpárt az alkotmányos tormákat, kitnik azon tartománygyülési vitákból, miknek folytán az 179 Yi 56. t. czikkelyt, raelly
által a' magyar Helytartótanács hatóeága, a' horvátok saját kérelmére, a'
társországokra is kiterjesztetett, most eltöröltetni 's egy illj^r helytartótanácsot felállittatni sürgettek miután pedig ennek elérésére nem vala
sok kilátásuk, azt a' törvényhozás befolyásán kivül, önkényleg behozatni
kérték Továbbá; a' tart. gylés elhatárzá, a' zágrábi püspökséget érsekséggé emelni 's ez alá 5 egyházi megyét adni, mik addig a' kalocsai érsek
alá tartoztak 'sth.
Illy állapotban találta az 184Yg-ki magyar országgylés Horvátorszánem
got. E' hongyülés midn a' nagy alkotmányreformot keresztül vitte
feledkezett meg testvéri kezet nyújtania' magyar nemzet a' horvát népnek
is. Az alsóház vezérszónoka Kossuth, mint tudva van, ünnepélyesen kinyilatkoztatá, mikép a' törvényhozásnak sohasem volt szándokában a' hor,

—

,

:

;

!

:
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szabadon anyahasználják
a' magyar nyelvet erszakolni
nyelvket belügyeik kezelése 's intézése körül csak a' törvényes kapocs,
raelly a' horvátokat Magyarországgal egybeköti, legyen magyar. És egyetvátokra

;

,

fel horvát polgártársait. E' nyilatkozat
országos végzés erejére emeltetett, 's a' felels független magyar ministerium utján a' horvátokkal közöltetett is. Megnyugtató lehete továbbá a'
horvát népre a' kinevezett ministerelnök személyisége is. Tudva van,
mikép gróf Batthyány Lajos a' nyelv és nemzetiség tekintetében olly

értésre, testvéri szeretetre hivá

,
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tanokból indult ki több frendi beszédeiben, mellyek közelebb jártak a'
foederalismushoz, mint azon türelmetlenséghez, mellyel e' kérdésben, olly
helytelenül vádoltatott a' magyar nemzet. Történtek továbbá az 1848-ki
magyar országgylés tanácskozásai folytán Horvátországra nézve egyéb
kedvez intézkedések is mellyekre az illyr pártiak az alsóházban jelen
volt képviselje, Bunyik József, háláját fejezé ki küldi nevében. 'S a'
pestvárosi ideiglenes központi bizottmány külön felhivást intézett a' horvátokhoz, kijelentvén, hogy a' magyarok a' horvát nemzetiséget tisztehk,
azt épségben kivánják tartani, 's testvérhez ill szinteséggel hivá föl ket
a' magyarokhozi hü ragaszkodásra. Egyszersmind küldöttség rendeltetett
a' középpontból Horvátországba, a' magyarok érzelmeit él szóval is tolmácsolni, 's megvinni a' biztosítékokat, mellyek a' legtúlcsigázottabb szenvedélyeket is mérsékelhetik. E' békit nyilatkozatok ellenében, a' martiusi
események folytán, Horvátországban is közeliteni látszottak kezdetben a'
pártok. Többen a' horvátok közöl beiraták magokat a' nemzetrségbe.
Az illyr párt azonban a' megbukott conservativ és absolut irányban
keresvén támaszát csakhamar ismét fölkelté a' visszahatás szellemét.
Röpiratok jelentek meg, mellyekben fleg az urbériségek és földesúri jogok
elvesztése panaszoltatik, (Lásd
Felelet a magij ároknak. Zágráb 1848.)
Hr. Gaj, kinek tekintélyét neveié, hogy királyi tanácsossá lett csak nem
rég kinevezve,
visszaérkezvén Bécsbl Zágrábba, ismét maga körül
gyüjté az illyr pártot. Általában nagy sokaságot gyjtött egybe az illyrek
gyülhelyén, a' Dvoráná-ban. Hosszasan beszélt egy nagy, hatalmas szláv
birodalomról, 's nyiltan
leplezetlenül, fensbb pártolás nevében, ellenforradalomra hivta fel Horvátország polgárait. Emlité sok nagyurak hozzá
intézett kérelmét. Emlité, hogy az árvái
liptói, trencsini 'stb. tótok csak
alkalomra várnak
hogy a' magyarok ellen fölkelhessenek. ,,Ki kell
úgymond
az ázsiai aristocratákat az országból hajtani
meddig
ezek fognak rajtunk zsarnokoskodni, szabadok nem leszünk.^' Majd a'
magyar ministerelnök ellen kelt ki, személyét gúny és szitokkal illetvén.
A' magyar érzelm horvátok, kik közöl néhányan e' gylésbe, a' békités
rügye alatt, meghivattak,
leverten hagyák el e' gylést, 's csakhamar
Zágrábot is, hol életöket sem láták bátorságban. E' jelenetrl tudósittatván
még Pozsonyban, az országgylés végén, a' nádor és ministerelnök, ezek
Zágrábmegye fitpánját kldék le azonnal Zágrábba. Lejövetelének azonban semmi eredménye nem lett. Összetett kézzel nézte a* dolgok fejldését
st maga hirdette, hogy a' magyar ministeriumnak buknia kell. A'
sajtó sietett a' Gaj által hirdetett tanokat közzétenni. Kiáltványok özönlék
el a' kis országot. Harczrahivó dalok közöltettek a' magyarok ellen. Bomlásnak indult minden személy- és vagyonbiztosság. Majd Gaj vezérlete
alatt egy
többnyire utón útfélen összeszedett 's a' zágrábi káptalan és
zsidó községtl vett pénzzel illyr köntösbe öltöztetett— küldöttség indult
útnak Bécs felé. Számukra uti költséget szereztek. Utasitásuk volt,
felsége elé egy 31 pontból álló kérelmet terjeszteni, mikbl az eddig rejtegett '") különválasztási, szakadási hajlam Magvarország ellenében, nyilván,
minden pontból kitnt. E' küldöttek april kezdetén Bécsben
felsége
,
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magyar országgylési iratokban

a' liurvát

követek beszédeit).
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eltt megjelenvén azon választ nyerték, hogy horvát nyelvök nemzetiés ez minden,
ségök '8 municipalis jogaik épen fogaak ugyan tartatni
felsége minden olly irányt 's
de
mit egy horvát hazafi kivánhat
törekvést, melly a' Magyarországgali kapocs gyöngítésére czélozna, mint
fejedelmi esküjével isellenkezt, határozottan rosszal; 's egyszersmind oda
utasittattak a' küldöttek, hogy ezen fejedelmi szót, Írásba foglalva, HauUk
zágrábi püspök 's helyettes bánnál vegyék át. Az illyr sereg nem akart
megjelenni azon fpapnál, kit egykor istenitett; és pedig azért nem
mivel ez a' magyar orsz. gylésen magyarnak merte magát mondani, 's e'
loyalis nyilatkozata által az illyr repealer-ek gylöletét vonta magára.
Némi alkudozás után mégis elhatározták magokat, nem ugyan hivatalos
küldöttségi minségben hanem mint magán egyének e' helyettes bánnál
felsége kir. kéziratát, szenvedélyes kitörémegjelenni. Átvévén ettl
sekben mutatták ki törekvéseik irányát. Kijelenték elégedetlenségöket a'
király törvényes és méltányos válasza ellen; fenyegetek a' helyettes bánt,
hogy Zágrábba ne menjen, hol reá veszély vár. Hasonló
tanácsolván
fenyegetéseket intéztek Jozipovics Antal, túrmezei gróf ellen. E' küldöttség iránt a' magyar országgylésen is kérdés tétetvén a' kapcsolt részek
jelenvolt követe, Bunyik József kijelenté, hogy e' küldöttségrl 's annak
megbízatásáról semmi tudomásuk nincs; 's igy azon küldöttség tagjai
semmi hivatalos minséggel nem bírnak, legfelebb a' Dvorana szenvedélyes
gyülekezését képviselik. Mindazáltal midn a' küldöttség visszament
Zágrábba: a' féktelenség nem sznt meg. Nemzetri csapatokba seregeltek
az illyrek, 's e' csapatok, mellyeknek feladata vala törvényszerint a' beibékét, rendet fentartani, mngok zavarák azt meg. A' zágrábi központi
bizottmány ^') egyik tagja, Ochich Péter, nyíltan kimondá a' bizottmányi ülésben hogy a' nemzetrségnek csak azon polgárok személy- és
vagyonbiztossága felett kell rködnie kik az illyr párthoz tartoznak. E*
bizottmány a' Pestrl testvéri üdvözlet végett Zágrábba küldött egyéneket, Prodanovicsot és Pásztoryt fegyveres kiséret alatt a' városházához
viteté, 's ott több órákig fogva tartá. A' magyar érzelm horvátok
egészen visszavonultak. így találta Horvátországot Jcllachich József
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bárónak bánná kineveztetése.
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p. x.

mellyek
függetlenné lett köztársaság statusai közt mégnem jelentek meg; hanemkésbb azon 220,000,000
hold területbl, melly az éjszaki és közép államoktól nyugotra, és Ohiótól
éjszaknyugotra egészen Mississippiig terjed, és délre Ohiótól még egy
alakitattak, miután azon
jóval nagyobb földöszveget foglal magában
földterület Georgia, Dél és Észak Carolina által a' szövetségnek engedtetett át.
Ezen uj államok voltak Washington Pesilipi Mésopotanial,
Michigania, Chersonesus, Saratoga, Sylvania, Assenipl, Pelopotamia és
Illinois.
Ez utóbbi éjszakról Wisconsln, keletre Michigan tó, Indiana,
és Webash, délre Ohio által, melly Kentuckytól választja el, és nyugotra
Mississippitl határoztatik, melly közte és Jova, Missouri között válasz
Illinois egyike azon északamerlkai szövetséges államoknak

a'

szabadságháborunak 1783-kl bevégeztekor
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lUy állandó bizottmányok mködtek akkor az egész országban

lések helyett.
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Terjedelme 2,757
mérrólJ és pedig hossza 250 és széles1848-b. 6o3,486 lelket számlált
sége 180 mfd. ISépessége
kik között
267,418 német találtatott. Egy
mfóldre 23 lakos jön. Népességének
növekedése sebes volt mint a' többi államokban. 1818-b. nem számlált
többet mint 35.220 lakost.
Nagy befolyással volt erre azon sokoldalú
és terjedelmes közlekedhetés, mellyel a' természet ruházta fel ez államot.
Számos és tekintélyes viz utai vannak, mellyek területére hozták a' települket, és forgásba mind szükségeiket mind müveiket.
vizei
Illinois, Kaskaskia, Muddy, Little Wabash, Michilimackinak,Cow-meadow,
Kainy, Vermilion, Mire, Spoon, Kocky, Sangarnoin. Leginkább azonban Mississippit, Ohiot, és Wabasht kell említeni, meílyek ez állam
határszéleinek mintegy kétharmadát képezik.
Innen, 's mert ez állam
legnagyobb részt lapályt képez, következik mikép területe legnagyobb
részt viz alatt van. Hegyek 's nagyobb dombok ritkák. Délre egészen lapály 's azért a' Mississippi 's Ohio közti tér igen gyakran fekszik viz
alatt. A' földjét minségére nézve 4 osztályra lehet osztani. Els mély
térséget képez, bvelkedve fákkal és igen termékeny földdel. Ezt minden
nagyobb folyamok körében találhatni kövérít szerekre soha sincs szüksége. Másodikba vizárasztott helyek tartoznak a' folyamok torkolatjain
és összefolyásuknál. Wabash és Mississippi torkánál több ezer holdnyi
találtatik. A' letelepülkre hasznos , jövedelmez
de nem biztos helyet
képez. Harmadikba azon száraz mezségek soroltatnak, mellyek 30
100
lábbal fekszenek magasban a' mély tereknél, 1
10 mérföldre terjedve.
Egészen fátlanok, kivévén hol folyamoktól metszetnek át. E' föld fekete,
földmivelésre igen alkalmas. Az államnak két harmada ez osztályba tartozik. Negyedik osztályt a' vizes mezségek képezik a' folyamok forrásainál. Ezek igen terméketlenek, posványok 's tavakban gazdagok , igen
rósz füvet termesztve.
Ásványok tekintetébl nem igen szegény ez
állam. Több vas, réz, ón bányái vannak. Kszén telepei számosak. Nevezetes só forrásai vannak Shawneetown közelében. Vannak több érczes vizei 's forrásai is , mellyek keser sót és kényköves magnesiat tartalmaznak. Vannak jelek hogy déli részeken ezüst is találtatik.
Illinois legels telepiti francziák voltak a' 17-ik század vége felé. A'
késbbi telepek a' 18-ik században szaporodtak meg. 1818-b külön álfalat képez.

,

:

,

—

Fbb

:

—

;
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—

—

—

lammá

alakitatott.

vezeti.

A legislatio

Közügyeit törvényhozó testület mellett egy kormányzó
itt is senatus és képvisel-házból áll. A' senatorok 4
's a' képviselk 2 évre választatnak.
Augustus els hétfjén történik a'
képviselk választása. A' senatorok két évenkint újíttatnak meg feliben.
A' senatorok száma 40, képviselké 91.
A' kormányzó a' nép által
4 évre választatik. A' bírói hatalmat egy f törvényszék 's annyi al széKormánykek kezelik, a' mennyit a' törvényhozás jónaklát felállítani.
zó fizetése
1,500 dollár, állam-titkáré 1,500; fbíróé 1,500, fügyészé
700.
Választó joggal bir minden 21 éves fehér ember, ki választás
:

:

—

,

—

:

:

—

—

Ez állam 7 követet küld
szövetség congressusába.
Az iskolák fentartására 998,374 hold
Akkor
föld van kijelölve. Jacksonvilleben egy collegium alapíttatott.
midn a' földek vételének kezelésére a' szövetségi kormány Washingtonban egy
's az államokban több al- földvételi hivatalokat állított, szinte
eltt 6 hóval már az állam területén lakott.

—

a'

f

:

—

:
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Illuminát-ok.

lUinoisben is álittattak fel és pedig Kaskaskia, ShawneetOAvn, EdwardsIllinois nevét IlliVandalia, Palestine és Springfield helyeken.
nois folyamától vette , melly némellyek szerint ember-folyamot jelent
A' biró1809-tl kezdve bir külön területi névvel 's helyhatósággal.
élethoszra.
ságok a' legislatio által választatnak
és pedig állandóul
Csak bizonyos esetek folytán a' legislatio kívánatára a' kormány mozdíthatja el.
A' köztársasági eszmék 's intézetek biztosítására 's terjesztéAz
sére alakult, Hunter's lodges' lUínoisben 21 helyen alakultak.
Ez
utolsó évtizedben 33 folyóirat 's hirlap jelent meg ez államban.
Szerzödvényeknél
állam közadósága 13,527,292 dollárt tesz öy^-re.
a' törvényes kamatok 10%-ig emelhetk
az uzsora a' kamatok háromKereskedelmi forgalmában a'
szori értékének fizetésével fenyíttetik.
dohány, kulíoricza, só, lovak 's br nevezetes kiviteli czikkeket képeznek. Kormányzás székhelye
St. Springfield Sangamo folyam partjain,
Indianopolístól nyugotra 40 mértf. távolságban. Lakosaínak száma csak
Még nevezetesb városai: Vandalia, melly azeltt fvárosul
2,000.
szolgált, Kaskaskia partján azon országutnál, melly Cumberlandtól St.
St. Gallena az
Louis-be vezet. 3000 lakosa van 's többnyire német.
állam legszéls éjszaki szélén Mississippi bal partján 2,000 lakossal. St.
Chicago azeltt Fort Dearbon Michígan tó mellett 4,500 lakossal. Van
kikötje és terjedelmes kereskedése. St. Alton JMíssissippi mellett, melly
:

—

ville,

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

:

—

—

—

S.
innen 1 órányira egyesül a' Missourival. Van 2,500 lakosa.
llluniiuát-ok vagyis felvílágosodottak. Ezen név alatt négy különböz
társulat létezett
az Alombradák Spanyolországban a' XVI. század véábrándozok és
gével
a' Guerinetek Francziaországban
1634. körül
lélekidézk; egy mystícusegylet .Belgiumban a' XVIII száz. közepén
's a' különösen u. n. Illuminált rend.
Az utóbbi 1776. alapíttatott Weisaz észt uralkodásra
haupt Ádám ingolstadti jogtanár által, czélja volt
emelni, vallási és politikai felvílágosultságot, az egyházi dogmahit és
cultus lerontása, a' deismus vagyis természeti vallás terjesztése 's republikánus gondolkozás és érzésmód képezése által elmozdítani. Eleinte
:

,

;

;

:

perfektíbilisták társulatának neveztetett,

's

Weishaupt,

ki

korábban je-

ezen rend szervezetét választá mintául. Hogy ezt fentarthassa, feltétlen engedelmességet kívánt a' felsbbek irányában, behozá
egy nemét a' fülbe gyónásnak, 's tagjai által tekintélyes férfiakat, állam
hivatalokat 'stb. iparkodott megnyerni. Ezen rend különösen Németország katholikus részeiben terjedt el, 's virágzása ídejél)en 2000 tagot számlált
kik között az alapítón kívül, Knígge és Bode említendk. Maga
Ernest gothai berezeg is figyelemmel kísérte azt. Knígge és Bode 1784.
elváltak tle, miután az alapítóval némi vallásbeli nézetek körül nem
tudtak megegyezni
1784. a* rendet Károly Tivadar választó fejedelem
feloszlatta, 1785. e' parancs ismételtetett. Sok tagja számzetéssel, börzsuita volt

,

,

,

tönnel és letétellel lön büntetve
's irataik elkoboztattak. Weishaupt a'
gothai berezegnél nyert menedéket. A' rend titkos feladói gyanánt annak
Grünberger , Cossondey és Utschneider.
3 kilépett tagja neveztetik
A' rend bukását leginkább annak természetien korlátozással , gyámkodással Önkénynyel egybekötött küls szervezete mozditá el , mellytöl a'
szabadabb emberek idegenkedéssel fordultak el.
p.
,

,

,

—

:

Tmmermann.
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Imre.

1 111 mer manii (Károly Leberecht) német költ, szül. 1796. Magdeburgban. Egyike a' jelenkor legkitnbb költi nevezetességeinek. Atyja,
1813-ban e' tanulki kir. hivatalnok volt, a' jogászi pályára szánta 's
mányokat Hallében meg is kezeié. De csakhamar oda hagyá 's a' francziák
ellen kiállított porosz hadseregbe lépett. Jelen volt a' belle-alliencei véres
csatában 's a' sereg Parisba vonulásánál. Mint elbocsátott tiszt érkezett
vissza Haliéba. Itt folytatá tanulmányait 's 1817. államszolgálatba lépett.
A' költészet iránti régi hajlama e' korszakban mutatkozott valódi hivatásképen. Kilépett a' nyilvánosság terére. 1824-ben Magdeburgban törvényszéki biró, 1827. Düsseldorfban tanácsnok lett. Ez utóbbi helyen érte el
a' halál 1840-ben. Ezek teszik küls életének fbb pontjait. Immermann
egyike volt a' német nemzet legtehetségdusabb költinek, 's azon emberek
közé tartozott kik akaratuk szilárdsága által az életben 's müveikben olly
eredményeket teremtenek, mik erejökön felül állóknak látszanak. Különösen mint dráma- és regényiró tnt fel. A' drámai téren két irányban
mködött saját müveivel 's eladások igazgatása által, minek folytán a'
düsseldorfi színpadot rövid id alatt els rangúvá emelé Németországon.
Öt illeti még azon érdem is, miszerint drámáinak tárgyát hazája történetébl kezdé menteni. A' regényirodalomban tle birjuk korunk egyik
legjobb vig regényét: ,iMünchhausen^^ (Düsseld. 1838. 4. köt.), mellynek
nem utolsó érdeme, hogy a' szzies ártatlanság legszebb 's legtisztább
képét rajzolja. Fiatén elleni polémiájában gyakran egész a' durvaságig
's ezek
ment. Szomorujátékaiból Shakespeare hatása nagyon kitnik
aesthetikai tekintetben magasabban állanak vígjátékainál. Nevezetesebb
Das Thai von Roncival ; Edtmn Petrarca (1828)
szomorujátékai
König Periander und sein Haus (1822.) Cardenio und Belande (1826.)
Alexio
Kaiser Friedrich II. (1828)
Das Trauerspiel in Tyrol (1827.)
Vígjátékai
(1832.); Tristan und sein Haus; DieEpigonen (1836.) 'stb.
Die Schule der Frommen ; Die schelmische
Die Prinzen von Syrakus
Egyéb munkái: Tulifantchen ; Miscellen ; Gedichte; Alexis;
Grapn^sth.
Összes mvei 1835 40-ben jöttek ki HamMerlin ; Memorabilien 'stb.
burg- és Düsseldorfban 12 kötetben. -— a.
Imre (János) egri megyei felszentelt pap, philos. 's theol. doctora
logica, metaphysica és erkölcsi phil. köztanára a' pesti egyetemnél, szül.
1790. oct. 6-kán Hevesmegyében Nagy-Fgeden tanult Gyöngyösön 's
Egerben 1808-ban bölcs. 1813-ban pedig theol. tudora lett Pesten. Elbb
az egri seminariumban 's püspöki lyceumban tanított. 1812. óta az egri
lyceum könyvtárának re, 1813-ban káptalankáplánja, 1814. óta bölcselet
tanítója lévén 1822-ben neveztetett pesti professorrá. 1825-ben dékánságot viselt. Munkái 1) Amicum foedus rationis cum experientia seu
Philosophia crisi recentissima deducta. Els rész Logica (Pest, 1818.)
második rész Metaphysica púra (Pest, 1819.); harm. rész Metaphysica
applicata (Cosmologia, Anthropologia,Theologia; (Pest, 1821.); negyed,
rész Ar etológia (Ethica; Pest, 1824). Ugyanezek ujabb gonddal másodbölcselkedés. 1-sdar.:
szor 's harmadszor is kijöttek 1824
1829-ig. 2)
a' gondolkodás tudománya. 2-ik dar.
az észmérés tudománya. 3) Logica
iterum novis curis aucta (1830.) 4) Az ifjú bölcselked (Pest, 1830).
1830-ban lett a' magyar t. társaság rendes tagja, de 1832-ben már elra,
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lelkes és
tanit ványainak
erélyes
kik a' népszer
Bölcselenagyon ragaszkodtak, mély szomorúságára.
minthogy iskolai rendtében a' válogató (ecclecticai) rendszert követé
szerünk akkor ugy parancsolá í^í^o//" modorában bölcselkedett, azonban
Kant és Krug rendszereit is müveié '0 kedveié. Eladásait, mennyire csak

gadta

a'

tiídvész

,

,

,

,

—

hazafi oktatóhoz

;

,

lehetett

,

szahadelmii

's

nemzeties elemmel füszerezé,

szetjog

's

aesthetica kimaradt

egyedül

,

's

ezzel pótolta

munkája hiányait, mellybl

,^Ratio Educafionis'^ által korlátolt

logica

a'

,

a'

a'

termé-

metaphysica és erkölcs-

philosophia lévén a' rendszer által tanításra kitzve. Munkáiról maga
megvallja, hogy azokban eredetiségre nem törekedett. Mszavai hiányosak; de tagadhaílan érdeme, hogy a' magyarságot lelke mélyébl szerété
's ápolá; tanitványai közt azok valának kedvenczei, kik magyarnl voltak
képesek felelni 's értekezni. Halálára egyik tanítványa Tóth Lörincz irt
h.
emlékkölteményt, melly ennek nyomtatásban megjelent els müve.
India. Ezen szentelt regékkel, mély tudománynyal's mvészeti hagyományokkal teljes startomány melly magasztos és bámulatra gerjeszt,
mint benne a' természet
az skor több népei által lön ismeretessé. A'

—

,

,

rómaiak és görögöknél India, a' héberek és kaldeoknál Hondn, Hoddu,
az arabok és peroáknál Hind vagy Hunud most Hindustan (a' hindu-k
országa) nevekkel birt. Mind e' nevek egy közös gyökérbl származtak,
Indus (kék, fekete folyam) neveivel,
's bizonyosan összefüggnek a* Sind
habár nem ettl vévé is nevét a' tartomány. Lehet hogy e' név legelször
azon népességektl lön átkölcsönözve, kik a' szemita nyelvekben nomádAmerika
éíetöknél fogva hindi azaz
bolyongók névvel neveztettek.
fölfedeztetése óta ezen egész országtömeg Keletindiának mondatik, Comidn nyugotnak evezett hasonlóul Indiába vélt érlurabus ugyanis
azonban e' helyett az amerikai szigetcsoportot fedezé fel. A* név
hetni
a' tévely belátása után is megtartatott, 's emez uj szigetvilág Nyugotindia, ama régi tartomány pedig Keletindia nevet kapott. Más igen
régi neve Dekkan melly annyit jelent., mint ,, délszak." — A' régiek a'
Gangesen inneni és a' Gangosén túli részre oszták e' vidéket mellynek
részleteit itt mellzzük. A' mai India magában foglalja azon nagy földtömeget, mellynek határai északról Tibet, és nyugotról Kabulistan, keletrl a' Nagy Oczeán, délrl 's d.nyugotról az Indiai Oczeán, területe mintA*
mfd, 's lakosainak száma több mint 150 millió.
egy 100,000
bengaliai öböl két félszigetre osztja e' tartományt, El és Hátsó-Indiára.
mfd.
1) El-India, más néven Hindustan, Bengalia, mintegy 67000
terlettel 's 130 mill. lakossal. Földje igen különböz. Északi részén van
a' Himalajahegység
óriási csúcsaival, mellynek alján mocsáros vidékek
's áthatlan erdségek egészségtelen levegvel, sok vad és kártékony álattal, beteges és rest emberekkel. Délfelé vizdus
termékeny vidékek,
áldás és bség. Nyugotra az Indus felé roppant homoksivatag, melly 100
mfdnyi hosszú 's 80 mfdnyi széles 's csak szilárd kereskedési utak által
lett hozzáférhet, Északkeletre a' Gorranhegység. A' tulajdonképeni félsziget Dekkan bels részeiben fennsik a' nyugoti 's keleti Ghauthegység által bekerítve gyönyör völgyekkel, mellyekben nem barbárok laknak. Folyói
a' Himalájában ered Ganges számtalan mellékfolyókkal,
,
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—
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erdkkel
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k.

boritott partjain

hm.

Tár. IV. köt.

's

szigetein tigrisek
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Isigyók,

majmok
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vizeiben krokodilok 'stb. laknak ; északkeletre a' Bramaputra 's északnyuIndus (Szind). E' három folyó eszközli áradásai által a' tartomány termékenységét. Légelye Az északi hegységben 4 évszak a' méra' forró tartományokban
sékelt égöv országaiban szelid és kellemetes
tropicus a' Guathegység környékén szárazság és es egymást váltják.
Terményei : nemes és nemtelen érezek, drágakövek, mindennem ásvány;
déli gyümölcs, nemes fa, fszer. Számtalan mennyiség vad és ragadozó
állat, az elefánttól kezdve a' majomig, az óriáskígyótól a' gyíkig. Elöindia
crotra az

:

,

,

,

lakosainak

f

és alapíömegét képezik

ni'

még számos népességek vannak, mellyek
leti nfjcívekj 's

hinduk

,

ezek mellett azonban

szokás, vallás, nyelvek

(1.

Ke-

maradványai

testalkatra nézve egészen különböznek,

a'

slakosoknak, kik a' betódult európaiakkal még nem keveredtek
össze. Ezen a' hindutörzstl többé kevésbé eltér idegen népségek között
a' bátor,
a' rabló ramuzik Ghats és Púnak vidékeken
a' nevezetesbek
Behar és
képzékeny és munkás piiharrik kik a' bengáli határszélek
Gond\yara vadonaiban vadászok és földmivelk gyanánt élnek a' vad 's
egészen négerszer pulindák a' Nerbudda forrásainál; sl' rahlópindarrieky
izlarahitüek; ?l hhilek, megvetett osza' Vindhya hegység vadonaiban
tály nielly elszórt csapatokban többnyire zsiványkodva él a' Maivas he'g
a' sziva és daemon valRadöputban 's Guzuratiban
gyekben
mellyek északi Mahrattországban
különösen
a' gondok
lást követik
pedig Gondwarában az slakosságot képezik, 's itt a' hegység legtávolabb
az utazók által ember áldozó és ev bálványimárejtekeiben tanyázva
dókként iratnak le, négerszer testalkattal 's állati természettel az ezeka' kulik a'
kel rokon kolek kendk és szmrok Orissa határhegységeiben
kik mint teherhordók és szolgák a' szomszéd
Godavvery északi partján
partvidékeken is el vannak terjedve; a' muhamedán mianák, azeltt vad
zsiványnép, most békésen élnek Kucs vidékén a' vaddák és czingalrézek
Ceylonban; végre a' Himalájában él számos népségek, mint a' buddhista
nirvarik Nepálban a' bhotiják, a' négerszer dómok, a' sokférj ségben
él bissahiri lakosok, a' földmivel kanavarik, a' nepcsák , murmik, lim~
buok 'stb. Ezen indiai slakosokon kivl, mellyek gyakran a' közös hindu
név alá foglaltatnak, van még több, történelmi idben bevándorlott néprégi

:

;

,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

,

;

;

,

,

;

,

névszerint az u. n. mongolok, többnyire persatörök származásból,
kik még most is a' persa nyelvet beszélik anyanyelvk gyanánt, továbbá
kik a' Himalája tör vénél a' róluk
az afghanok Keletindiában rohillák
nevezett Rohilkundban 's Pend-^abban vannak elterjedve , 's mint rablók
félelmesek, szintúgy mint az arabok, kik mint az elbbeniek muhamedánok, Malabas, Kalikut, Goa, Guzurate és Multán városokban találtatnak, 's kiknek hindukkal nemzett utódai mapulok vagy moplay oknak nea' zsidók, kik
veztetnek. Ezeken kivl megemlitendk még a' parzok
azt állítják, hogy a' babyloni fogság idejében vándoroltak be, most Malabar különböz vidékein laknak mint földmivesek , kereskedk 's kézmvesek, 's fejér zsidóknak neveztetnek, megkülönböztetésül a' fekete
zsidóktól, ki megtérített bennszülöttekbl származván, az egész félszigeten el vannak terjedve. Végre az Elindiában tartózkodó keresztyének,
kik részint malabari Tamás-keresztyének, azaz ind. katholikua proseliták a'
régibb *& mostani franczia és portugál gyarmatokból, részint protestánsok,
séo"

,

,

,

,
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többnyíre Malabarban 's a' kereskedk gyanánt az országban él örményekkel 's kevés abyssiniaiakkal, valamint az Indiában mulató európaiakkal együtt összesen nem tesznek többet 1,100,000 leieknél.
Elindia mveltségi fokozata a' benne lakó népségek nagy különbfélesége szerint felette különböz. A' hindu, idegen hóditóinak csaknem
ezredéves nyomásánál fogva tompult, gyáva és szolgai; élete szemléld
bámulatos
tengélet egy skori miveltség és leomlott uralom düledékein
,

;

rendithetlenséggel csügg hitén 's állhatatosan utasit vissza minden igyekezetet, melly európai polgárisultságot 's keresztyénséget akar reá ölteni.
Azon kevesek kik magasabb európai miveltség után törekednek csak
egyes kivételek 's példájok általán véve hatástalan a' népre. Rendesen a'
brahma hit tartatik a' tartomány uralkodó vallásának azonban ez csak
,

,

,

részben az , névszerint a' városokban. Kivüle nagy számú felekezet van,
melly ékben rajongás babona és butaság legnagyobb torzitványokat hoztak létre , mint ezt a' kicsapongó Sziva- és Lingamhit a' thugok gyilkos felekezete 'stb. tanusitja. Néhány hindunép a' hvddhismnsnak hódol,
névszerint a' Ceylonban 's a' Himalája körül lakók mások id folytán a'
muhamedámsmusra kényszerittettek melly a' brahmaismuson kivül a*
valamint a' szellemi milegterjedtebb vallás Indiában. A' kézmipar
,

;

,

,

népségek szerint szinte különböz. Némelly törzsök, különösen a' hegyiek, még csaknem természeti állapotban élnek,
mint pásztorok, vadászok
haramiák
ellenben a' szoros értelembeni
hinduk a' kézmüvészetet oUy tökélylyel kezelik mint azt a' régi világ
fiatalabb miveltségi népei sok részben nem ismerik. Mindamellett az ipar
igen csekély fokon áll, 's a' legtöbb termény, mellyet az ország nagy bségben hoz el, nyersen szállittatik el, 's Indiát Anglia boritja el gyártmányaival. Az ipar fhelyei, pamutszövésre Dakka, Madrasz, Szurate,
Lahore Amritsir 'stb.; selyemre: Mursedabad, Benaresz, Szurate, Multán 'stb. gyapjúra Lahore , és Kasmir. Az indiai fegyverkovácsok még
mindig igen hiresek. — Politikai tekintetben Elindia feloszlik európai
uralom alatt álló 's még független államokra. Az utóbbiak azonban lassanegész Elindia
ként mind eltnnek
's csekély kivétellel most csaknem
veltség is,

skori

's a'

,

;

,

:

,

;

,

részint közvetlenül az angol keletindiai társaság uralalatt
ma
áll (Lásd
Keletindia,) A' korábbi dán birtok (Tranquebar és
Szerampore) eladás utján most szinte Anglia kezére kerültek ; a' franczia

részint közvetve,

:

(Pondichery) 's a' portugál birtok (Goa) igen csekélyek.
Hátsóindia, máskép Gangesentuli félsziget, az indiai európaiaknál
Oczeán melletti China, éjszakról Chinával 's Elindiával, többi oldalairól
mfd. Északi részén
pedig az Indiai Oczeánnal határos. Területe 40,000
a' Himalája keleti folytatása a' Szine-San vagy hóhegység képezi az ország alapját, mellytl négy lánczhegység nyúlik be a' félszigetbe. Ezen
hegységek alkatáról 's közelebbi viszonyairól kevés van tudva 's általában csak annyit mondhatni, hogy magasságuk nem éri el a'hóvonalt, ha-

Q

,

nem hogy azok

kerekitett sürü

közép magassággal.

erdségü középhegységek 3 — 5000 lábnyi

Az Iravaddy

és

Thalayn

,

a'

Menam

és

May-Kaung

nevezett hegylánczok között van, valamint a'
Tonkini öbölnél a' tengerparttól a' félszigetbe vonulva mély sikok vannak,
mellyeknek ismerete hasonlólag még hiányos. Nyugoti részén, egy hegyalsó folyásánál, melly

a'

29*
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láncz által Ava birodalomtól elválasztva, van Arakaii parttartomány,
melly északnyugotra a' liindostani Lipályba megy által. Egy a' többivel
össze nem függ külön liegyláncz tölti be Maiakká félszigetét, melly az
ország délnyugati részében keskeny és hosszú vonalban nyúlik ki a' tengerbe. Légely és termények tekintetében Hátsóindia átalában megegyez
Elindiával, azon különbséggel, hogy több vize, termékeny földe van és
déli fekvésénél fogva sokkal bujább és határozottan tropicus jellemmel
bir. Hátsóindia lakosainak legnagyobb része az indo-chinai népcsaládhoz
tartozik; a' déli partokon azonban, különösen Maiakkában, malájok
uralkodnak, 's az északi hegyi vidékeken olly népségek laknak, mellyekröl mindeddig igen tökéletlen ismertetéseink vannak. Hátsóindia frészei
a' politikai felosztás szerint. 1) Britt-lndia 45000
mfd 's 1 mill. lakos,
ennek részei következ partkerületek Arakan, Martában, Tenasserim
és Singapore a' hasonnev szigettel, Pulo Piuang sziget 's Maiakká város; közigazgatásra nézve a' calcuttai elnökség alatt áll. 2) A' Birmani.
3) A' Sziámi birodalom. 4) Maiakká független államai 's 5) az Anami
császárság vagyis Cochin-China. A' Hátsóindiához tartozó szigetek
képezik az e' tartományt körülövez keletindiai szigetcsoportot, legnevezetesbek 1) Mikobarok 2) Szundaszigetek
Sumatra, Java, Borneo,
Celebes és Macassar. 3) Füszerszigetek vagy Molukkák; 4) Szuluszigetek; 5) Philippinák, 6) Karolinák 's 7) Ladronok.
India egyes részeinek története szorosan összefügg a' keletindiai társaság történetivel. L.
Kelet ; Keletindia ; Keleti irodalom.
k.
Indiai mvészet. A' ki beutazza mai idben az indiai csodavidéket,
látja a' múlt nevezetes és bámulatra gerjeszt emiékit
's rágondol az
arabok, persák és mongolok vandal pusztításaira, kik a' 8-dik század óta e' varázsország 'szent épületeit, szobor és képmüveit szétrombolták, 's szemügyre veszi az indiaiaknak torzképpé aljasult mai természetét
önkénytelen hitelt fog adni azon gondolatnak, hogy e' csodák világa már régen be van fejezve, 's hogy az emberi mvészet és tudomány
ezen régi nyomai felett évezredek vonultak el. A' mai indiai nép nem
,

:

:

—

—

,

:

amaz óriási mvek keletkeztet véleményök szerint nemtk (geniusok) alapították ott az örök idkre készült sziklaolympot, itt a' szentelt berkeket, emberi képzeldést haladó idkben. A' bramánok ezt 3000
évvel teszik elbbre a' mai világszámitásnál ; azonban ugy látszik, hogy
a' legrégibb memlékek nem nyúlnak be régiebb korba, mint 1500 évbe
K. e. A' mai vizsgálatok szerint ide tartoznak Az elephantei sziklatemplom Bombay közelében, hol a' 120 lábnyi hosszú 's épen ollyan széles
ftemplom él sziklába vésve, nem csak kápolnákkal 's mellékkamarákkal vau körözve hanem bemeneténél mvészeti csarnokkal is bir. A' bemeneti részen áll az indiai háromisten colossalis mellképe 's közepett a'
négyfej brahma, shiva hattyúval, az ijedelem és halál minden jelképeivel
's ^.^y sereg szellemmel és neratvel. 2) A' Salsette melletti emlékek, hol
a) a' nagy pagodák, bent 30 oszloppal, miknek ftéi elefántokkal vannak diszitve; b) két más pagód él sziklába vésve szobormvekkel, lépcskkel , szabad helyekkel 's a' tisztításhoz szükséges szent tavakkal c)
számtalan kisebb liget, mellyek még ismeretlenek. iMinde/:en salsetti
emlékeken ismeretlen betkkel írott feliratok találtatnak, 3} Carli nvAismeri

;

:

,

,

;
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Bombay és Puna (a' raahrattok fvárosa) között. Az itteni
letti ligetek
kevés dombormhiiddha-templom melly 126 1. hosszú 's 64 1. széles
vei bír ugyan de annál több rajta az ismeretlen felirat, 's mvészeti befejezés tekintetében ugy látszik , hogy a' buddhisták legrégibb memléke, 4) a' nagyhirü sziklaolymp Ellora mellett a' Ghauthegységben, melly
nagyszámú szentelt ligettel bir egy patkóalaku sziklahegységben mellynek két vége csaknem fél mfdnyi távolságra van egymástól, 's egy nagy
pantheon képét tünteti fel. A' föld alatt találhatni itt oszlopokat 's oszlopsorokat, obeliskokat, colossokat, pitvarokat, lépcsket, hidakat, káa'
polnákat s majd minden falon dombormüveket. A' legnevezetesbek
kaylasi templom 's a' Damas Leyna liget. Kisebb liget annyi van , hogy
csaknem minden egyes istennek van egy szentelve 5) építészeti szépséggel kitnek a' mahabalipurami hires 7 pagód a' Koromandel tengerparton, mellyek most egy régi székváros romjai képét mutatják. Az ezen
emlékek által elfoglalt tér több mfdre terjed
mert nagy részök a' hullámok alá van temetve^ 's csak apály alkalmával mered ki az iszonyú
mélységbl más részÖk pedig mértföldekre nyúlik be a' szárazföldre,
hol a' porladozó templomkupok megannyi hegycsúcs gyanánt tnnek fel.
Más templomok a' Deophur, Tanjore mellett a' Ramiseram szigeten
,

,

,

,

,

:

;

;

,

;

:

lev

,

pagód

Koromandel part északi végén. Mind ezen
emlékekben az indiai mvészet ugyan dus, de oUy szabálytalan képzehogy tulajdonképi mvészeti életrl szó sem lehet.
letben nyilatkozik
A' templomok alapformája több lépcszet gúla (piramis) melly kúpban
végzdik az egyes megszakadások domború fedelekkel kúpokkal 's csodás párkányzattal, valamint számtalan vésménuyel vannak diszitve. Áta's a'

hires fekete

a'

,

;

,

lában az alapformát túlterheli a' diszitmény , 's ismeretlenné teszi a' sok
czifraság , a' párkányok alkalmazása 's kifejtése különösen a' képteleuségig van vive.
Vésészet és festészetre nézve, gazdag mythologiájokban
kimerithetlen anyagot találtak ugyan
ez azonban a' népfelfogás önkényes képzelgése és jelképisége által igen károsan hatott a' mvészet fejldésére. Mert a' mvész, ki mindig 4
12 karú 's háromfej istenségek
eiállitásán dolgozik , alig fogja a' valódi élet tüneményeit alaposan kiismerhetni. Mindazáltal tagadni nem lehet, hogy az indiai mvészek a'
többnyire meztelen, de mégis gazdag ékkel ellátott emberi testet gyakran
nemes viszonyokban 's a' vonalok nagy lágyságával tudták elállitani.
Legnevetségesb istenalakjaik is tanúsítják , hogy képzeletök amaz alakokat egészen ártatlan lényeknek festé
habár a' magasabb isteni tulajdo-

—

,

—

,

nok igaz elállítása egy

tisztán

emberi testen,

a'

legklÖnnembb symbo-

összebalmozása által meg lön is gátolva. Csak a' régibb indiai
vésményekben, jobbára dombormvekben
találhatni valóban mvészi
irányt, az ujabbakban kevesebb az élet 's mindinkább slyednek a' Jegesztelenebb szörnyetegségbe. Némelly templomokban ó-indiai képeket is
találtak; azonban ezekbl semmi sem jött át Európába. Érdekesebbek
azon minature-gyjtemények, mellyek nagy számmai találtattak, többnyire kéziratokban. Ezek nagyobb része az ujabb korba tartozik 's különösen a' mindennapi élet jeleneteinek eladásában némi kellemet mutatnak, a' rajz és kifejezés szabadságára nézve pedig felülmúlják a' chinaiakat, (L. Bohleti Das alté Lidién. 2 köt. Königyb. 1830—31.)
a,

licus részek

,

,

:

—
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Indiai nyelvek. Ezek nagy számmal vannak. Elindia régi tudós nyelve
szanszkrit volt, melly jelenleg a' holt nyelvek közé tartozik 's csak India tudósai tanulják meg annyira, hogy abban szóval és Írásban kifejezhessék magokat. A' szanszkrit egy dialectusa volt 2^ pali nyelt), melly
most hasonlóul holt nyelv 's mellyen a' buddhisták számos szent könyve
van Írva, A' páU nyelv irodalmának maradványai közül csak kevés lön
ismeretessé; idetartozik ,,ü/«/(tí/í;o/25ö/' Ceylonnak egy történetírása, kiada'

,

va angol

(Colombo 1834.)
,,Kammiwa'^
Spiegeltl (Bonn 1842)
's a' „Rasatáhini'^ czimü
legenda-gyjtemény, mellybl Spiegel adott kivonatokat (Leipz. 1845).
Ezen nyelv alkotására nézve I. Burnouf és Lassen
„Essai sur le
(Paris 1826). Nyelvtanát 's szótárát kiadta Cíough (Colombo 1824). A'
szanszkrit egy másik szójárása a' prákrit nyelv, mellyen a' dsiniták szent
könyvei vannak irva
's
melly az indiai drámákban gyakran kerül el,
mint az asszonyok és alsóbb rend személyek nyelve. Nyelvtanait kiadták
Höfer (Berl. 1836) és Lassen (Bonn 1837). Szanszkrit elemekbl származott továbbá a' kawi azaz költnyelv melly Java szigeten költeményekben használtatik. H. o. Humboldt V. „Über die Kavisprache'' (3
köt. Berl. 1836—40).
Elnyelv, melly közvetlen a' szanszkritból
származik, 24 van Indiában. Legnevezetesbek 1) a' kasmíri, 2) bengáli,
mellyre sok szanszkrit
van átfordítva, 's mellynek nyelvtanát (Lond.
1821.) 's szótárát (Lond. 1834.) Haughton adta ki, 3) a' hindi, melly a'
muhamedánok által közönségesen értett nyelvvé emeltetett egész Indiában, eredetileg azonban Ágra és Delhiben honos, 's melly hindosztani
nevet kap ha persa és arab szavakkal van vegyítve 's arab betkkel iratik; ennek Shakspeare irta meg szótárát (Lond. 1835.) 's nyelvtanát
(Lond. 1843.), Garcin de Tassy pedig irt egy „Histoire de litératurehindoui et hindoustani (Par. 1839.), 4) a' bridshakha Brundelkhund tartományban, a' legköltibben kímivelt szójárás; 5) a' mahratti, mellynek
Molesworth szótárát (Bombay 1831)
's
Carey nyelvtanát (Serampor
1808.) írták meg 6) a' guzurati, északnyug. Indiában (nyelvtanát Drummond, Bombay 1808); a' pendsab ugyanott, (nyelvtanát Carey, Serampor 1812); 8) az orissza, máskép utkala vagy úrija (nyelvtanát Sutton,
Galcuttal83Í.) 'stb. Déli India nyelvei nyelvtani alkatukra nézve egészen
eltérnek a' szanszkrittól. A' fontosabbak közöttök 1) a' tamuli vagy malabari Malabar és Koromandel partokon (nyelvtanokat Beschi
Madras 1822; és Rhenius, Madrasl836; szótárt Rottler , Madras 1842)
2) a' karnati, Karnate tartományban Mysore vidékén (nyelvtanát Mackerell, Madras 1821, szótárt Reeve, Madras 1832)
a' telinga vagy telugii,
Dekkan közepén, mellynek nyelvtanát Carey (Serampor 1814)'8 Capbell
(Madras 1820.), ez utóbbi szótárát is (Madras 1821.) adtaid; 4) sl szingalezi Ceylonban, nyelvtanát Chater (Colombo 1815.) szótárát Clough
(Colombo 1821).
A' nevezett nyelvek irodalma igen gazdag, 's nagyobbrészt régi szanszkrit mvek fordítása 's átdolgozásából áll, mihez
a' téritk bibliafordításai járulnak.
A' hátsóindiai nyelvek között a'
íobbek a' birmani
Ava birodalomban (nyelvtanát Hough, Serampor
1825 szótárát Judson, Calcutta 1826
a' sz/amézi vagy thai Sziamban
(nyelvtanát Low, Calcutta 1828), 'a a' maláji. Mindezek, részben lega-

liturgiái

fordítással együtt Turnour-tól

;

m, kiadva

;

PáW

:

,

,

—

m

,

;

;

,

:

,

;

;

—

—

:

;

,

;

Indirect adók.

lább,

—

Különfélék még Indiában a'
miután majd minden nyelv saját Írásjelekkel
devanagari vagy istenirás, csinos idomú irás,

szanszkrit befolyását érezek.

a'

bettíjegyek (alphabetum)
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,

a'
bir. A' nevezetesbek
melly a' szanszkrit müvekben használtatik, régibb formái feliratokban
találhatók, mellyek az 5 századig K. e. terjednek 2J bengáli irás
a'
folyó alkata, hegyes vonásokkal; a' tibetán
devanagarinak egy ujabb
irás a' régi devagarihoz hasonló 's a' tamuli vagy malabari
igen kikerekített vonásokkal. Minden alphabetum, még a' pali és káwi is, igen
hasonlit a' devanagarihoz 's balról jobbra iratik. Különben az indiai
könyvek minden festék nélkül, részint pálmalevelekbe vannak hegves
tvel vésve, részint náddal vannak pálmalevelekre vagy gyapotpapirosra
Írva. Az egyes pálmaleveleket csomagba fzik össze.
Lásd: Keleti irodalom.
a.
Iiidiaiia /. Egyesült státusok Északamerikában.
Iiidigenatus /. Honosítás,
Indirect (közvetett) adók alatt mellyekhez tartoznak a' monopóliumok is, azon adónemeket értik, mellyeket nem egyenesen a' fizetni kÖtelea
és megrovatni szándéklott egyén fizet, hanem helyette más mintegy elnoha minden országban a' közjövedelem nagy
legez. Az adók e' neme
részét teszi
számos megtámadásnak van kitéve az irodalomban 's törvényhozó termekben. Azonban Rottcck is elismeri, hogy igen messze
mennénk, ha általában minden indirect adónem fölött pálczát törnénk.
Ha az indirect adók a' vagyoni adó eszméjéhez közelítenek, t. í. a' legfbb fényzési czikkekre vettetnek, de ugy, hogy e' mellett a' hazai ipart
nem nyomják, sok ellenvetés eloszlik ellenök.
Magyarországon az
1848. eltti haladási mozgalmakban, pártkülönbség nélkül nagy rokonszenv mutatkozott az indirect adózás iránt. Az ellenzék azért volt mellette, mivel látva a' közteherviselés körüli nehézségeket, örömmel raga:

;

,

,

,

,

—

—

,

,

,

—

meg minden

dott

forrást, mellyel a'

nemzet tömérdek szükségeit fedezheté

A' conservatívek pedig annak elfogadása által az egyenes adó kiváltság ellenes terheitl véltek menekülhetni. (L. Háziadó). Az országgylés is hajlamot mutatott ezen adónemek iránt. Az 1843. országgylésen kiküldött kereskedelmi választmány
melly a' követi tábla akkori
pénzügyészi tehetségeit, Trefortot, Ghyczi Kálmánt, Lónyai Menyhértet 'stb. magában foglalá, különösen ajánlotta az indirect adókat mondván
„a' választmány a' közvetett terhek több nemeit teszi javaslatba,
hogy több forrás nyittatván, azoknak egy neme mennyiségére nézve annálinkább mérsékeltessék, 's ez okból javaslá a' bélyeg- hus- és szeszfogyasztási dijt,'* különösen a' könny beszedéssel indokolván.
Az 1849 utáni
szervezés utján több indirect adónem hozatott be hazánkba, illyen az
accisa, bélyeg, fogyasztási adó, dohány monopólium, vámok 'stb. (1. ezekrl egyenkint). Ezek beszedése körüli rködés az u. n. financzörök tiszte.
A' közvetett adók védi között ftekintélyül idézik Smith Ádámot párvala.

,

,

:

—

;

Christian (Des impositions et deleurinfluence),
Ganilh (Essay politique sur le revenu public etc.) Sai, Sismondi Németországban Sonnenkaib (Grundsátze der Finanzwissenschaft), Benzenberg,
Sartorius, gr. Soden, Pölitz, Murhard, Malchus 'stb. Ellenei az indirect

tolói a' francziák között

:

;

adóknak

:

Eschenmayer (Über die Consumtions-steuer) Krönke (Anlei-
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tung zur Regulirung der Stauern), Behr (Staatswirthschaftslehre). Lips
(Über die alléin wahre und einzige Steuer) Lotz (Staatswirthschaftslehre, Destutt de Trazy (Commentaire sur l'Esprit de lois de M. Monk.
Lásd Egyenes adók.
tesquieu) 'stb.
liido-geriiicUi nyelvek. Ezen nevezet alatt értetnek mindazon népek
nyelvei, mellyek ama két f néptörzsbl eredve, egymással srokonsági kapcsolatban, a' kaukázi emberfajhoz tartoznak, és Ázsiának igen
nagy részében csaknem egész Európában 's innen más földrészekben is
elvannak terjedve. Ezen nagy nyelvtörzs hat osztályra oszlik, mellyek,
ismét közelebb 's távolabb rokonvalamint az azokat beszél népségek
nyelvek (I. ezeket), mik között
indiai
Az
egymáshoz.
állanak
ságban
1)
els a' szanszkrit legrégibb az egész törzs nyelvei, 's egyszersmind az
indiai nyelvek között. 2) A' medo-perzsavügyari (iran) nyelvek, mellyek
közt legrégibb a' szorosan a' szanszkrithoz csatlakozó zend melly a'
Zend-Avestában a' zoroaszterféle hit követinek szent könyvében maradt fenn. Vele rokon az ó-perzsa nyelv, mellybl a' parzok vagy gébe,

—

—

:

,

,

y

,

,

az uj-perzsa nyelv támadott; ide tartoznak még az
kurdok és osszetek 's az örmények nyelvei, melly
afghanok
utóbbi azonban az indogermán nyelvtörzshez nem tartozó sok elemmel
van vegyülve. A' pehlm raelly a' parthok idejében a' Zoroaszterféle hit

rek parzi nyelve

's

és heludsok,?i

,

inkább a' szemita nyelvekhez hajlik. 3) A' pelazgi
mikhez különösen a' görög és latin nyelv tartozik az elsbl
nyelvek
származott késbb az uj-görög nyelv, mig az elbbi, melylyel az umbrok,
sabellok, oskok nyelvei közel rokonok valának, a' nagy kiterjedés román nyelveknek lett anyjává. 4) A' kelti néptörzs nyelve melly csak
t.
i. a'
britt nyelvbea,
nyugoti Európában maradt fenn két f ágban
mellyhez Walesben a' icalesi, Cornwallisban a' corni 's Kis-Bretagneban
gael nyelvben, melly Irlandnan
's a'
az arniorikán szójárás tartozik

szent nyelve volt

,

,

;

,

,

—

az

ir

lik.

,

5)

magas skótoknál a' gael 's Man szigeten a' manki szójárásra oszmellyeknek élén áll a' góth, ezzel rokonok
A' germán nyelvek

a'

,

vandálok, herulok 'stb. nyelvei, mellyek azonban
gepidák
csaknem egészen nyomtalanul tntek el. Nyugoton az angol szászok
nyelve mellybl származott az (ó és uj) angol. Továbbá az ó-északi
nyelv, ebbl lett a' dán és scéd. Tulajdonképeni Németországban a' fries
és alsó-frank szójárás, ezekbl eredett a' hollandi nyelv (Niederdeutsch).
A' mai Írásbeli német nyelv (Hochdeutsch) leginkább Luther által kezddött fejlesztetni. 6) A' szláv) nyelvek, mellynek legrégibb formája a'
porosz-lithván és lett nyelv. Feloszlanak délkeleti és nyugotiakra. Az
elskhöz tartoznak az orosz (kis-, nagy-, fejérorosz szójárás) a' bolgár
(^egyházi vagy czyrill és ujbolgár ny.) 's az illyr szlávok nyelve (szerb,
horvát és karantán-szlovén.) A' nyugoti szláv nyelvekhez tartozik a'
lengyel (mellékszójárás a' kassuboké), a' cseh (cseh-morva 's magyartót
szójárás) 's a' lauzitz-szerb nyelv az alsó és fels lauzitzi
szlovák
vendek között. Bopp volt az els (Sprachvergleichende Grammatik. 4
abth. Berl. 1838
42. 4.) ki mély kutatások nyomán ezen nyelvtörzsöt
egészben foga fel, hozzájárulnak Pott 's mások munkái. Voltak nyelvbuvárok, kik még a' szemita kopt, maláji és kaukázi nyelveknek ezen
a.
nyelvekkeli rokonságát akarták kimutatni, azonban sikeretlenül.

voltak

a'

,

,

,

—

—

—

,

—

—
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Infusoriák.
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Infusoriák (ázalékok, ázbarcsák), igy neveztetnek azon, puszta özemmel nem látható apró állatkák, mellyek állati vagy növényi anyagok
vizzeli feloszlatása által támadnak. Az ujabb korban az e' tárgyú ismeret is tetemesen bvült, mint a' természettudománynak csaknem minden ága. Az ázalékok fölfedeztetése ugyan még a' górcs (mikroskóp) feltaláltatása korába esik (1660. Leeuwenhoek által)^ közelebb ismertetésökeX
azonban Müller O. F.-nek köszönhetni (1776), ki már 400 fajt számlált
el, végre pedig csak a' legújabb idkben támadt a' valódi ázaléktan, legAz ázalékok a*
inkább Ehrenberg (1. ezt) mély buvárlatai nyomán.
férgek ötödik és utolsó osztályát képezik. Szabadon mozognak, idomuk
lapos, gömböly, vagy heugerszerü 'stb. táplálatuk azon anyag, mellyben laknak. Nagy mennyiségben találtatnak minden álló vizben, minden
állati és növénynedvben, st az ember és állatok magvában is. Valameny^/-^ milliméter 's
nyi állat között a' legkisebbek középnagyságuk '/lo
puszta szemmel csak azon kevés látható szines pont gyanánt, mellyek az,
osztályukban óriási, 3 milliméternyi nagyságot érik el; a' legkisebbek
átmérje '^ooo vonal, annyira, hogy Ehrenberg szerint egy köbvonalnyi
viz 50 millió ázalékot foglalhat magában. Testök kocsonyaszerü átlátszó, ritkán élénk szinezetü szövetbl áll 's tulajdonképeni tagokkal nem
bir; hanem csak igen finom pillákkal 's szálakkal, miket evezk gyanánt
használnak, 's mik néha kerekek alakjában vannak összekötve. Ehrenberg
a' legnagyobb résznek igen összetett szervezetet tulajdonit, egy vagy több
gyomrot, bélcsatornát, fogakat szemeket 's nemzrészeket, st tetüket

—

;

,

,

,

Más

vizsgálók, névszerint Dujardin, kétcsodás fölfedezéseket vagy pedig egyszerbben magyarázták.
Az ázalékoknál szinte feltalálhatni azon harczokat, miket
magasabb osztályú állatok küzdenek élelmökért, szakadatlan mozgásban
vannak és soha sem találták ket alvó állapotban. Eletök rövid az ket
körülvev folyóság elenyészésekor szétfolynak, de kedvez körülmények
között , töredékeikben ismét visszanyerhetik eredeti élénkségöket. Ko's nedrábban azt hitték rólok, hogy esztendkig élhetnek beszáradva
vesítés által ismét megelevenülhetnek, azonban e' föltétel alaptalan. Szaporodásuk részint tojások, részint önfeloszlás által, részint mind két utón
történik. Az önfeloszlás abból áll, hogy testök lassanként két önálló
egyénné válik szét. Ez olly sokszorosan ismétldik hogy kevés óra alatt
ez utón egyetlenegy ázalékból egy millió egyén származhat. Sok ázalék
pánczéllal van fedve, melly kovaföldbl áll 's rothadás által el nem pusztul. 'S valóban a' természettudósok fel is fedezték, hogy a' fiatalabb földtzkövek 'stb. frészeikben illy öszrétegek sok képletei , a' fénypala
szefügg pánczélokból állanak, mellyek részint a' mai világ, részint
régmúlt korszak ázalékaitól származnak. Mindezek pontosan meg vannak
különböztetve 's leirva.
Az ázalékok támadásának kérdése sok , még
mindig be nem végzett szellemi harczot idézett el, miután a' természetbúvárok egy része azok tojás és szülék nélküli eredete lehetségét csak
kedvez elemi föltételek hozzájárulta mellett engedi meg, más része peAz ázaléktan jelenleg sok oldalról mveltetik, 's tádig tagadá.
ázalékairól is érkeznek hirek, minélfogva a' leirt fajok
tartományok
vol

is

vélt rajtok fölfedezhetni 'stb.

ségbe vonták

—

e'

,

;

,

,

,

,

—

—
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száma már igen tetemes rendszereztetésök szilárd alapon nyugszik és
sokaknak belszerkezete elmés kísérletek st honcztan utján is megállaazonban
pittatott. Mélyebb buvárlatra sok gyakorlat és elismeret kell
ki a' górcsvel bánni tud, csak 150 — 209-szoros nagyítás mellett is egy
Ehrenberg
csepp mocsárvizben egész csodavilágot fedezend fel. Lásd
(C. G.): Die Infusionsthierchen als vollkommene Orgaiiismen. (Leipz.
,

,

,

,

:

Í834.

tol.)

gyönyör

rajzokkal.

—

k.

Iii^'hiramí (Francesco) olasz tudós, szül. 1772. Volterrában, hol ló
éves koráig iskolába járt, ezután a' maltézi rendbe állott. Harczias kalandjai e' minségében nem voltak, összes tettei abból állottak hogy
1785 a' nápolyi király kíséretében volt egy tengeri utazás alkalmával.
Ekkor elhagyá a' rendet 's rövid idre kadétnak állott be a' nápolyi se,

regbe. A' tudományok iránti vonzalma nem soká szenvedé meg ott. Toskanába térvén vissza egy polygraph intézetet alapított melly nem sokára oüy hirre jutott, hogy számos növendék sereglett körüle. Foglalkois mazása hasonló volt a' legrégibb könyvnyomókéhez. Mintázok, ugy
Azetruski
ki.
miket
azután
saját
betivel
nyomott
munkákat,
azon
irta
ga
memlékek és Olaszország történetére nézve Inghiraminak nagy érdemei
,

,

F

müve a' történelmi szakban Toskana története 16 kötetben,
mellyet történeti hség jellemez 's a' korábbi történetírók által hagyott
sok hézagot kitölt. A' ^,Monumenti etruschi és Pitture dei vasi fittili va*s az ezen miivek rajzai a' mvészeti szakértk
lamint Galéria Omerica
ügyes tájeltt nagy nevet szereztek neki. Ö maga gyakorló mvész
képfest 's rézmetsz is volt. Meghalt 1846. Florenzben egész Olaszor-

vannak.

:

,

,

,

,

,

—

a.
szág részvététl kisérve.
liig'Us (Henry Dávid), egyike a' legkitnbb utleiróknak az angolirodalomban, szül. 1795. Edinburgban, hol atyja jeles ügyvéd volt. O itt
a' jogtudományt tanulá, de csakhamar az irói pályára adta magát. Azonban els regénye ^,The new Gil Blas'^ épen olly kevéssé tnt fel, mint
„Solitary walks in many lands'^ czim mve, mellyben a' dictio, a' gondolatok fensége és szépsége Byron és Scott rajzaival vetekednek. Annál
határozottabb tetszést arattak utazási mvei, mellyekben nem annyira

az eladott tárgyak correctsége és teljessége, mint inkább

a'

csinos

el-

adás kitn. A' legapróbb vonásokat észrevev éles szemmel rajzolá az
idegen tartományok nevezetességeit, 's mindent magasabb költi szellmben fogott fel, mi annyi sok utazni és irni szeret honfitársaiban
Tyrol with a
,,Spaiu in 1830" (2 köt.)
hiányzik. Remek útleírásai
glancé at Bavaria ; Sicitzerland , South of Francé and the Pyrenees ;
Tour through Norvatj, Schweden and Denmark ; Channel Islands, Jersey,
a.
Guernsey (2 köt. 1834.) Meghalt 1835.
Ingres (Jean Auguste Dominique) a' franczia akadémia igazgatója
Rómában egyike a' legkitnbb franczia festészeknek az ujabb korban,
szül. 1780. Parisban. Kezdettl fogva magánosan és elhagyottan állott,
*s egész élete nem volt egyéb fájdalmas küzdésnél 's tompa morgásnál
kora ellen. A' festészet elemeit Dávid iskolájában megtanulván, Olaszországba ment hol a' keresztyén mvészet remekeinek látása hamar jobb
Megkísérté
útra vezeté
's vele Dávid Ízlését 's oktatását megutáltatá.
a' természetet másolni, mint azt önszemeivel látá, 's nem akará azt többé
:

;

—

,

,

,

,
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antik szemüvegeken nézni, mint tanitómestere tanácslá. Rafael és Perugino lettek példányképei. Felfogás mélységére, a' rendezés fontosságára
festészek között egyik sem éri utói;
's a' rajz szigorára nézve az ujabb
hibái közé sorozták a' szinezet bágyadtságát 's elhanyagolását, ámbár
nem eléggé jogosan, mert habár nála a' színnek nincs is meg nedves
frissesége 's tiziani fénye, mindazáltal színezetének egyszersége 's bo-

rongóssága

teljes

öszhangzásban

áll

képeinek komolyságával

—

's

tartásá-

Számos müvei közül emiitjük: Oedipus és a' Sphinx;
Jupiter és
Thetis;
Virgil a' mint August és Octaviánnak az Aeneist olvassa;
~ VII. Pius pápa, nagypénteken
Kafael és Fornarina
egy odalisk;

val.

—

—

—

—

;

Krisztus
kápolnában
a' mint Péternek a' paradicsom
Rimini Francesca -- V. Károly bevonulása Parisba, Burgund herczeg elüzetése után;
XIII. Lajos esküje
Leonardo da Vinci halála;
IV. Henrik, a' mint gyermekeivel játszik 'stb.
Arczképei kitnek; az els consul arczképe életnagyságban, raelly a'
rokkantak palotájának könyvtárában van, egyetlen ollyan, mellyben a'
physionomia és arczalkat kifejezése Bonaparte jellemét hiven adja viszsza, mint az az akkori tudósitásokb()l ismeretes. Más arczképeiben is kimi által az arczképezést
elégit minden igényt; hatalmában van minden
a' természet hségében 's a' mvészet kívánalmainak megfelelleg adhatni
vissza. A' kormány rendeletébl két decoratiót festett a' Qulrinál számára Rómában mellyek egyike Romulus diadalát, másika Ossian álmát
adja el; remekmüve a' görög régiségek museumának egyik teremében
lev tetöfestmény mellynek tárgyát Homér istenitése teszi. Ezen apoa'

sixtinusi

kulcsait adja át;

—

;

,

;

—

;

—

—

,

,

,

—

mvészetnek talán legjelesebb mve.
valódilag classicai oskolának az ujabb regényes iránnyali
szerencsés összeköttetésében áll, melly a' régi olasz müvek tanulmányozásán alapul. 1826. tagjává választá az Institut de Francé, 1834. igazgatója lett a' franczia akadémiának Rómában
hová számos tanítványai
követték; 1836. ismét letevé igazgatóságát; 1842. a' pour le niérite porosz rendet nyeré. Követinek száma nem csekély
kik között kitnbbek Nauclrin és Flandria, legjelesb tanítványa, Lavoine 1837. halt

theosis
I.

a'

19 századbeli franczia

férdeme

a'

,

,

,

meg.

—

a.

liigusok. így neveztetik a' Kaukázus különféle népségeinek egyik
Az ingusok a' Kumbalei folyó néhány igen népes és kevéssé
termékeny földjét lakják , 's e' körülménynek tulaj donitható, hogy munkásságra nézve a' többi népségeket felülmúlják. Igen ingerlékenyek, 's a'
legcsekélyebb okból azonnal kardhoz nyúlnak, tzfegyverhez ritkán. Más
fegyvereik némi rövid vastag lándsák , 's védelml vértet használnak,
mellyet csodálatos ügyességgel kezelnek. Törvényeket 's bármi tekintélynek hódolást nem ismernek, még a' családfk sem gyakorolnak hatalmat. Ha a' fiu megntt , atyja fegyvereket ad neki és sorsára bízza.
Neveiket az ingusok az állatoktól kölcsönzik; asszonyaikat ezek szokásai
szerint nevezik, p. o. assir wachara=borjun nyargaló 'stb. Mind a' muhamedanismus mind a' keresztyénségtl távol maradtak. Felette nyers
bálványimádásuk a' sziklák imádásából , két böjtbl nyáron és tavasszal
áldozatok- 's bucsuj árasokból áll. Nagy tisztelettel viseltetnek néhány
régi keresztyén templom iránt , mellyek Thamar georgiai királyné idejetatártörzse.

,
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bi özárniaztak a' ki 1171— 1198-ig uralkodott. Falvaik nyomorú kunyhókból állanak, a' hegyszorosok bemeneténél azonban az ingusok ktornyokat szoktak építeni, mellyek 50 90 lábnyi magasságot is elér,

nek.

—

—

k.

Initiativa, kezdeményezési jog, azon joga a' népképviselknek, minélfogva önálló törvényjavaslatokat, módositványokat 'stb. tehetnek, a' nélkül
hogy erre a' kormány által ösztönöztetnének. Európa legrégibb alkotmányos országában, Angliában, tnt fel legelébb e' jog. A' régi szokás szerint
egy a' királyhoz intézett folyamodvány alakjában történt az melly
utóbbit a' háznak el kell vala fogadnia. A' mostani gyakorlat szerint mindenkinek a' ki közügyeket illet törvényjavaslatot akar tenni, e' végett
engedélyért kell folyamodnia a' házhoz. Ha ez megadatik, akkor a' meghatározott napon Írásban adja be javaslatát 's ez azután három izben
,

,

fel, 's vétetik tárgyalás alá. Azl791-ki els franczia alkotmány
népképviselkre ruházá a' kezdeményezési jogot. A' directorium alatt
a' törvényjavaslati jog a' második kamarára (az ötszázak tanácsa)
's az
elfogadási vagy visszautasitási jog az els kamarára (vének tanácsa)
ruháztatott. A' consulatus alatt a' kezdeményezési jog egészen elvétetett
a' népképviselktl, ugyan az történt a' császárság alatt.
Az ujabb
alkotmányok különbözképen intézkednek e' tárgyról. Spanyolország
állami alaptörvényei (1812-ki alkotmány) 's Norvégia alkotmánya legkiterjedtebb mértékben adja meg e' jogot a' képviselknek
az 1814-ki
franczia alkotmány megtagadá azt tlök. A' restauratio alatt annyira ment
a' dolog, hogy megtagadtatnék ollykor a' kamarák joga, hozzáadásokat és
módositványokat (amendements) tehetni, miután abban initiativát véltek
rejleni. A' júliusi forradalom újra visszaállitá a' jogot, de Lajos Fülöpnek
módja volt, azt hatástalanná tenni
a' kamarákból jöv javaslatok csak
igen ritka esetben menvén keresztül. A' bajor alkotmány megadá a' rendeknek az initiativát, hasonlóul a' szász is
ez utóbbi azon hozzáadással,
miszerint a' ministeriumtól származó javaslatok elsséggel birnak,
más
német alkotmányok megtagadták e' jogot, 's a' rendek csak petitiók alakjában járulhattak a' trón elé. A' népsouverainitás elve természetesen maMagyarországban 1848 eltt a' KK. és
gában foglalja az initiativát is.
k.
RR. táblája birá a' kezdeményezési jogot.
Ipar ; iparegyesületek ; ipariskolák ; ipariiiíikiállitások. Ipar alatt,
ha az nincs közelebbrl meghatározva, a' nyers anyagok mütani feldolgozását értjük, a' mint az gyárakban vagy kisebb iparüzk mhelyeiben történik legtöbbnyire azonban a' gyári munkásság értetik ez alatt, 's ez értelemben az ipar mindenesetre az ujabb idk szüleménye. A' mesterségek
korábbi czéhszerüüzése, kis terjedelemben, kevesebb segédeszközzel 's tkével, leginkább csak a' belföldi termékek feldolgozásával foglalkozva 's csak a'
munkálati módszerekkel mik régi
legközelebb szükségeket kielégítve
mind ez nem birhata olly befolyással
elavult formákban firól fira szálltak,
az egyetemes népéletre, a' nemzetgazdaságra 's egész országok szellemi 's
anyagi jóllétére, mint mint az ipar napjainkban kifejt. Most az ipar millió

olvastatik
a'

,

—
;

:

,

—

—

—

;

,

,

—

sokkal több ismeretet föltételez még a' legalsóbb
kezeket foglalkodtat
nemekben is a' nyers agyagok nagy részét sokkal nemesb kifej lési fokra
emejé, roppant tkéket hoz forgalomba 's a' közönségnek kívüle álló részét
,

,

461

Ipar.

részvénytársulatok által igyekszik egyenes Összeköttetésbe hozni az iparAz emberi ügyességnek egyesülése a' szorgalommal,
vállalatokkal.
képezi a' mszorgalmat vagy ipart. Egy ország ipara alatt a' lakosok azon
összes törekvéseit értjük, miknél fogva a' természet adományait az országra
nézve legnyereségesb módon iparkodnak feldolgozni. Az egyesek magán
ipartörekvései is csak ugy biztosithatnak hosszabb idre sikert, ha ama
köz iparirányokkal lehetleg megegyeznek. Az államnak anyagi czélja
hozza magával, hogy minden ország jövedelmi forrásainak bvitése , termelésének sokszorosítása 's gyártmányainak nemesítése által gazdagságát
nevelje. Épen olly kötelessége a' kormányoknak e' czélra törekedni, mint
kötelessége a' nemzeteknek elkövetni mindent, hogy e' ezél eléressék. A'
tkék nagyobb mennyiségben fordíttatnak az iparra. A' földmivelés meg-

—

szabadittatík bilincseitl

,

minden népszaporodás mellett még

's

Gazdasági iskolák

kiviteli

gazdászatí mesterségek fölébredének hosszú álmaikból. A' barom-tenyésztés, az erd és bányamivelés észszerüebben kezeltetnek. A' föld újra megujra felásatik, hogy
ujabb anyagok vagy nagyobb mennyiségben hozattassanak létre. Oskolák
egyik találmány a' másikat éri ;
és egyletek a' szellemi erket ébresztik
a' tudományok gyakorlati irányt vesznek 's a' legmélyebb búvárkodás
eredményeit rakják le az életben gépek, az emberi lélek nagyságának
ezen bámulatos tanúságai, felszabadítják az embert a' lealacsonyító munkáktól 's vasutak és csatornák közelebb hozzák egymáshoz a' píaczokat,
közelebb a' nemzeteket. A' kormányok 's államhatalmak kénytelenek a'
népek ezen törekvéseit pártolni, ébreszteni, buzdítani. 'S ez által ln az;
fölösleget

is

ígér.

állíttattak

's a'

;

;

mint Blanquí mondja, Európa nagyhatalmasságává. Már is mérkzni
kezd az a' hadi érdekekkel 's a' világuralom felé terjeszti ki karjait. Az
ipar hatalmát számos tény bizonyítja. A' tkék forgalma napjainkban épen
olly fontosságú
mint a' politikai események. A' kereskedelmi hitel egy
vonalon áll a' nyilvános hitellel a' pénzcsarnokok tükrei a' politikai bizaipar,

,

;

— Az iparról általában különböz nemzetgazdászati iparrendszerek
viták folytán, elvitázhatlan igazságnak tekinthet hogy az
állam anyngi czélja — az egész országnak meggazdagitása egyes lakosaiban — csak ugy érethetik
ha
belföldi termények mennyiségét és
lomnak.

a'

feletti

:

el

,

a'

hogy a' belföldi szükségleten túli fölösmennyit a' kívülrl behozott termények összes

értékét olly fokra sikerül emelni,

legbl több jön

be,

mint

a'

értéke tcszen, más szavakkal ha a' kivitel értéke a' bevitel értékét felülmúlja. Nem lehet tagadni, hogy ezen czél többi között az által is eléret-'
hetik
ha külföldi nyers anyagok olcsó áron bevitetnek 's azok becse
mütani átalakítás utján annyira neveltetik, miszerint ezek nagy nyereséggel
ismét kivitethessenek. Illy alapon nyugszik az angol gyapjú-, i amut- és
aczéláru-iparnak nagy része, st a' pamut-ipar mindenütt. Azonban
annyi bizonyos, miszerint egy illy ipar egész haszna a' technikai eljárási
módok rendkívüli tökélyén 's felette kedvez külviszonyokon alapul.
Sokkal szilárdabb alapon nyugszik azon ország jóléte, melly legels életszükségeinek legnagyobb részét önmaga termeszti, vagy épen felesleget is
képes elállítani ezekben, 's ha azonkívül olly termékekben bvelkedik,
mellyeknek mütani átalakítása jutalmazó iparágakat képez. Itt nem függ
a' létei annyira külviszonyokból. Mindazáltal más részrl bizonyos az is,
:

,
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hogy csupán csak a' földmivelés emelése, gabona, kereskedelmi növények
kizárólagos termelése által a' népgazdag's más termékek fölöslegének
ságnak tetemes szaporodása csak rendkívül kedvez körülmények között
remélhet, miután ugyanazon arányban, mellyben a' mtermékek belföldi
készítése megsznik, kell ezek bevitelének szaporodnia. Minélfogva az
államigazgatások kötelessége az volna, ugy vezetni az ország ipartörekhogy a' földmivelés 's a' nyers anyagok termelése a' miparral
helyes arányban álljon. Ezen arány azonban természetesen mindenütt más.
Általában ugyan megjegyzend
miszerint a' földmivelés emelése
a'
bányamívelés biztosítása 'stb. mindenkor legreálisabb 's legmaradandóbb
nyereségeit képezik egy országnak 's hogy általában azon iparágak érdemelnek legnagyobb kifejlesztést, mellyek a' saját országbeli termékek
feldolgozásával foglalkoznak azonban íoldiratí helyzet, vizer és tüzelési
anyag bsége, sürü népesség felette termékeny földön, kedvez külviszonyok 'stb. gyakran tanácsolhatják, hogy az emberek és íörgalnii eszközök
kisebb nagyobb mennyisége olly iparágakra alkalmaztassék, mellyek külföldi anyagokat dolgoznak fel. Ebbl világos
hogy az iparnak végs
kifejtése egymaga még nem elegend a' népjólét állandó megalapítására,
st hogy az ipar, ha aránytalanul tulcsígáztatik, az országokat nagyon
bizonytalan és mesterséges helyzetbe is hozhatja hogy gyakran egész
nemzetek ál és fonák ipirirányokat tzhetnek ki maguknak 's hogy végre
felette nehéz itt az absolut helyes utat eltalálni 's megtartani. Reményleni
lehet azonban mindenkor, miszerint az események folyama önkényt mutatandja ki azt 's ragadandja vissza a' nemzetet a' tulságokból. Múlhatatlan
véseit

,

,

,

;

,

;

földmivelés mindenkor kell arányban álljon az
tág értelmében leginkább csak az ujabb idk,
mintegy az utolsó két század sajátja, 's általában csak azóta létezik, mióta
gyárak vannak. Nem mintha a' kizárólag czéhileg zött mipar korábbi
idkben is nem lett volna lényeges befolyással a' népjólétre hanem ezek
mindig csak belföldi termékek feldolgozására szorítkozván, nem hatották
át az egész népéletet olly mértékben, mint most tapasztaljuk. Ezen iparkorszak az egyes országokban hol késbben hol korábban kezddik
jellemvonásai a' szigorú czéhzlet hál térbeszorulása, a' gyárrendszer
kiválósága 's a' nem miparos közönségnek is részvéte az iparvállalatokban
u. n. .részvény-társulatok utján. Csupán ez utóbbi eszköz által lett a' legnagyobbszer iparágak kifejlése az állam szorító gyámkodása nélkül lehetségessé csak ez utón történhetett, hogy magánvállalatok jelenleg olly
eszközök felett rendelkezhetnek, miket különben csak az állam volt képes
elteremteni. Annyi pedig már mindenki eltt világos, a' ki az állampénztárok és hivatalnokok gazdagodását az ország jólététl meg tudja különböztetni hogy jól vezetett magánvállalatok az országnak több hasznot
hajtnak, mint az állam által kezelt iparágak, nem is említve az egyedáruságokat (monopol), miknek károsságáról senki nem kételkedik többé. Az
állam soha sem dolgozhatik olly olcsón, mint magánember, 's egy gyárI^ivatalnok, ki az állam szolgálatában van, sohasem fejtend ki annyi buzgalniat, mint a' magánvállalkozó, Ide járul, miszerint nem tanácsos az

szkség

tehát,

hogy

a'

— Az ipar, mai

iparhoz.

,

;

,

f

;

:

;

,

—

's illyen kezdetben minden
állam vagyonát bizonytalan vállalatok által
iparvállalat
koczkára tenni. Tekintetbe kell venni végre azon elnyö-

—
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is, mik az által származnak, ha a' magánosak pénzértéke, a' helyett
hogy kamatokra kikölcsönözve heverne, élénk forgalomba kerül. Azonban,
mint mindenütt, ugy itt is van bizonyos mérték, mit túlhágni nem szabad.
El kell ugyanis ismerni, miképen lehetnek viszonyok, hol az államra nézve
kivánatos, st hol épen kötelessége az államnak, hogy önmaga is iparvállalatokba bocsátkozzék. Ide tartoznak mindazon vállalatok
mellyek
csak csekély vagy épen semmi hasznot nem hajtanak, ugy hogy magánosak
mellyek azonban nagy tömeg, különben
azokkal nem foglalkozhatnak,
munka nélküli embert látnak el élelemmel vagy lényeges elmozditó
eszközeit képezik a' többi iparnak, vagy pedig természetöknél fogva csendes, elrelátó, külkörülmény éktl nem függ, minden ábrándoskodástól 's
haszonleséstl ment üzletet igényelnek. Itt az államnak kell közbevetnie
magát, nem saját pénztárát gazdagítandó, hanem az ország 's az iparüz
magánosok érdekében. Terjedelmes bányák mivelése
államköltségéni
vasutak épitése 'stb. a' fentebbieknél fogva's bizonyos körülmények között

ket

,

—

,

,

az állam kötelességévé válhatnak.

Az iparnak korunkbani óriási lépései megegyengetik az utakat, hogy
hasonló nagy és biztos czélokat érhessünk el a' szellem országában is múlhatatlan alapok mikre a' gondviselés magasabb épületeket épit a' vasutak és gzhajók kiterjesztik hatalmas karjaikat, hogy átöleljék az egész
emberiséget. Hol az ipar még gyermekkorában van, ott az ember földhöz
van kötve 's játékszere az évszakoknak 's elemeknek. Keservesen keresi
az ember kenyerét 's anyagilag elnyomott állapotban teng. Nem igy van
ott, hol virágzó ipar terjeszti áldását, melly csak alig mutatkozik ugyan
még távol láthatárunk szélén de elbb utóbb bizonyosan be fog következni. A' gz, a' villany nem fognak megsznni, számunkra is dolgozni.
*S az emberi szellem e' hódításokból önmaga fog legtöbb hasznot húzni,
mert a' legtöbb ember értelmi képessége, melly most az anyagi szükségek
iránti gondok által emésztetik fel
's nehéz munka által nyomatik el, fel
fog szabadittatni 's természetes munkásságába visszahelyheztetni. Az ipar
elvégre kieszközli az intellectualis felszabadulást, a' helyett, hogy
mitl
öokan ok nélkül félnek
a' materialismust állítaná trónra.
Az ipar nem kisebb mértékben kedvez a' szabadságra nézve is. Választani kell az ipar és háború között, itt nincs középút az ember keze vagy
terem vagy pusztit. Mellyik legyen e' kett között az emberhez méltóbb
rendeltetés, nem nehéz elhatározni. Az ipar által megsznik a' casták
szerinti elkülönzés. A' kényelmek és élvek növeked tökélyesülése, általánosulása 's olcsósága folytán az emberiség azon nagy tömegének is, melly eddig
a' túlvilági boldogságrai reményekkel volt kénytelen beérni
kijutand
illet része, a' nélkül hogy más valakit meg kellene érte fosztani. Azonban
az olajág uralma alatt is lesz harcz és verseny, 's nem lesz megállapodás,
nem lesz temeti csend. A' háború el fog halni, hanem a' küzdelem wegr
marad, az élénk küzdelem, melly minden ert mozgásba hozand, a' tá?*8a=
dalom minden erejét összevonandja 's még sem boritand el vérrel egy
csatatért is. Az emberi jogok industriális nyilatkozványa eltt leomlott
tak a' születés és rang sorompói iparférfiak ülnek a' nagyok tanácsaiban
's a' királyok az iparbeli notabilitásokat gyjtik össze tanácsadásra magok
körül. Minden országban mozgalom és forrongás van. A' hová pillantunk,
;

,

;

,

,

—
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minden az

Mipar

ipar mindenhatóságát hirdeti.

Részvénytársulatok
külön rovatokban). — p.
;

'stb.

Az

(Lásd Földmivelés ; Gyáripar
egyes országok iparviszonyait a'
:

Hogy az ipar a' közelebb idkbeninagy fontosságának
kellleg megfelelhessen, több segédeszközökre volt szüksége.
Illyenekmindenekelttaze/?are^?/e5M/eíe/í:. Ezek a' jelen század legérdekesb
jelenségei közé tartoznak 's mint annyi más közhasznú intézeteknél Anglia
és Francziaország példái által hozatának létre Európa különféle részeiben.
Els volt a' már 17^4:. alkotott,, London Society of Árts and Manufactures'^
a' continensen els volt a' Parisban alapitott „Société d' Encouragement
pour VIndustrie national". Mind e' két országban azonban e' társulatok,
daczára a' már sokkal elbbre haladott iparnak, nem szaporodtak meg
annyira, mint Németországban, melly azoknak elnyeit ugyan csak késn
kezdé megismerni, azonbane'késedelmet a' gyors terjedés által csakhamar
dúsan kipótolá. Els német középponti iparegyesületnek tekinthet a'
„Polytechnische Vérein fürBayern'^ Münchenben 1816. óta; utána következett a' ,, Vérein zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen^' Berlinben 1820, óta; a' „Vérein zur Ermunterung des Gewerbfleisses in
Bhmen^' Prágában 1833., az els iparegyesület az austriai birodalomban,
melly eleinte sokat volt kénytelen küzdeni a' megalapítását ellenz kormánynyal
továbbá a' ,,Gewerhe vérein für das Königreich Hanover^'
1834. óta a' ,,Hessische Geioerbev erein zu Darmstadt^^ ; a,' ,,Kurhessischc
Handels- und Gew érbe vérein zu KasseV^ ; az ,,Industrieverein für das
Königreich Sachsen zu Chemnitz'^ ; a' „Vérein zur Beförd. und Unterstützung der Industrie und der Gewerbe in Inner-Österreich" Grátzban
1838 óta 's a' múlt tized folytán az egész osztrák birodalomra nézve
életbe léptetett ,,Österreichische Gewerbeverein^' Bécsben 'stb. Ezeken
kivül vannak Németországon számtalan íiókegyesületek. Mindezeknek
czélja pedig, a' helybeli érdekek szerint változó módosításokkal, az iparüz osztályok miveltségi állapotának emelése 's az eszközök, mik által e'
czélt elérni igyekeznek, leginkább következk
1) a' hazai iparállapot
hiányainak lehet kipuhatolása 's szül okainak eltávolítása 2) a' hazai
iparkészitmények kelendségének lehet biztosítása a' külföldiek felett
3) a' hazai iparmüvek idszakonkénti nyilvános kiállítása
4) kölcsönös
felvilágositások, ismertetések, eszmecserék az ipart tárgyazó haladásokban,
találmányokban 'stb. idszaki iratok utján
5) jutalomdíjak kitzése
nevezetes találmányok számára a' nyers anyagok és iparmüvek tökélyesitése körül, vagy pedig kitn mveseknek 'stb. A' haszon, melly ez
európaszerte elterjedt egyesületekbl egyesekre háramlott, kitnik azon
körülménybl, miszerint az iparzk nagy tömegében felkölték a' tudás
iránti szomjat 's az iparznek nem csak anyagi állapotát emelek, azon
helyzetbe tevén t, hogy mind jobb, mind ízletesebb, mind pedig olcsóbb
munkát készítsen, mint azeltt, hanem olvasás és gondolkodás által szellemi része is nemesebb irányt vett, melly az élet magasabb elveire képesít.
Nemzetgazdasági elnyeit az iparegyesületeknek legjobban tanúsítják az
iparmükiállitások 's küVónösen az 1851. évi londoni világiparmühiáUitás
(lásd alább).
Magyarországon sem maradhatott a' külföld példája hatás
nélkül, 's különösen midn nemzetünk a' haladás terén az anyagi érdekek
Iparegyesületek.

és feladatának
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emelésére nézve annyi üdvös rendszabályok, javaslatok, tervek születését
nem lehete fól nem ébrednie a' közügyet vezet férfiainkban a' vágynak, hasonló buzgalmat fejteni ki a' szellemi kifejldés mezején. A' magyar
iparegyesület els csirája 1841. Almást Balogh Pálnak a' ,, Pesti Hírlap-'
2-ik számában egy ,, hasznos ismereteket terjeszt társaság*' iránt közlött
felszólításában rejlett, melly annyi részvétre talált, hogy már kevés nappal
a' czikk megjelenése után egy nagyobbszerü tervnek kidolgozása lett
szükségessé. Felkarolák az ügyet számosan 's különös meleg pártolása alá
vévé Kossuth „Pesti Hirlap"-ja. Gylések tartattak, aláírások történtek,
választmány neveztetett, az iparegyesület megszületett 's már a' P. Hírlap
32. számában közöltetett egy e' tárgyú felszólítás és programm az illet
választmány által , mellynek tagjai következk valának Almásy Pál,
Antal Mihály, Balogh Pál, Benyovszky Péter, Császár Ferencz, b. Eötvös
József, b. Eötvös Dénes, Kossuth Lajos, Luka Sándor, Lukács Móricz,
Schedel Ferencz, Simon Florent, Trefort Ágoston,
gr. Ráday Gedeon
Zsivora György, Vajda Péter. Az iparegyesület czélja vala hasznos
ismereteket terjeszteni a' nép minden osztályaiban, mellyeknek nincs
módjuk ismeretvágyukat egy vagy máskép kielégíteni különösen czélja
volt pedig a' miparos néposztályt hasznos ismeretekben részeltetni. E'
végett több népszer nyelven irt, tanulságos munkákat, rajzokat adott ki
a' természet és mvészet körébl
jutalmakat tzött ki illy mvekre, 's
gondoskodott , hogy azok olcsó áron adathassanak 's terjeszthessenek.
Kiadott a' hazai iparérdekekben és saját ügyei közlönyéül egy folyóiratot
utóbb Warga István szerkesztése alatt).
QHetilapJ , eleinte dr. Vállas
Tartatott azonkívül pesti szállásán az ipartudományok különböz ágából
tapasztalt ügyes tanítók által nyilvános leczkéket. Rendezett iparmkíállitásokat (1. alább). Voltak az iparegyesletnek 1) rendes, 2) örökös,
3) alapító, 4) adakozó tagjai. Az egyesület élén egy választmány állott,
mellynek volt egy elnöke (gr. Batthyány Lajos) egy igazgatója, (Kossuth
Lajos), egy titoknoka, egy pénztárnoka, egy ügyésze és 40 tagja. Az iparegyesület jótékony 's közhasznú fáradozásának határt vetettek az 1848-ik
év rendít eseményei 's midn a' forradalom lezugása után újra kezdte
volna mködését, 1851. legf kormányrendelet által rögtön betiltatott.
(A' magyar iparegyesülct és mködésének történetét lásd bvebben a'
Pótlékczikkek között.
Ipariskolák. így neveztetnek általában olly tanintézetek, miknek feladata,
azon ismeretek és ügyességek terjesztése, mik által a' kézmvek és mvészetek kor- és czélszerbb kezelése mozdíttatik el. Korunkban az iparnak
minden ága olly lendületet nyert a' természettudományok és mütan haladásai által, miszerint ama gépszer eljárás, melly eddig nemzedékrl
nemzedékre szállott, a' legtöbb mesterségek haszonnali zésére többé nem
elegend. Szkség ln tehát, a' megkívántató tudományos ismeretek és
képességek megszerzésére alkalmat nyújtani mindazoknak, kik ílly mipari
ágaknak szentelek magukat, 's kik amaz ismereteket az általános tanintézetekben meg nem szerezhették. Legelször Angliában 's Francziaországban támadtak illy iskolák, 's ujabb idkben Németországban is
utánzásra találtak azon országok példái. Vannak az ipariskoláknak többféle nemei. Általában meg lehet különböztetni alsó 's fels ipariskolákat.
látá,
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alsókhoz tartoznak az u. n. mesterképzö-, vasár- 's ünnepnapi iskolák,
ollyanok számára, kik már mint inasok vagy segédek (legények) gyakorlatilag zik a' mesterséget, 's itt részint a' hiányzó iskolai ismereteket
szerzik, részint oktatást nyernek az alsóbb iparágakhoz szükséges elemi

tanulmányokban, mint min a' rajzolás, mértan 'stb. A' felsbb ipariskolák
rendesen általános iskolai képzettséget feltételeznek 's feladatuk, azon
tudományos és mtani elkészület megszerezhetése melly a' magasabb
iparágak üzéséhez szükséges. A' tanitási tárgyak tehát itt leginkább
mathematika, géptan, természettan, vegytan, terményrajz, mtan 's más
gyakorlati tudományok, valamint rajzolás, mintázat 'stb. Némelly iparmások önálló szerkezettel
iskolák a' reáliskolákkal vannak összekötve
birnak ismét mások valódi mtani egyetemek a' párisi polytechnikum
példájára (Bécsben, Karlsruhéban, Braunschweigban). Némelly országokban a' felsbb ipariskolák egyes ágai külön tanintézetekkint állanak fenn,
mint bányászakademiák, erdoszeti, gazdasági tanintézetek kereskedelmi,
Szorosabb értelemben ipariskoláknak neveztetnek
hajózati iskolák 'stb.
azon szegények iskolái is, hc*l szegény szülk gyermekei, a' tulajdonkékönny mechanikus munkával is elfoglaltatnak,
peni tanórákon kivül
melly némi keresetet biztosit számukra. Ez által két czél éretik el a'
henyélés meggátoltatlk 's a' szegénységnek némi könnyebbülés nyujtatik.
Nagyhirü és valódi példányintézetnek tekinthet e' nemben Fellenherg
Magyarországon szép sikerrel mködik
hofwyli intézete (1. HofioylJ.
egyetlen fels ipariskolánk, a' József-ipartanoda Pesten.
Iparmkiállitások. Mint általában csaknem minden a' mi az iparmvezet kizáró és maradandó hasznára szolgál, ugy az iparmkiállitások is
forradalom gyermekei. Az 1789. év eltti kormányok még azon gondolatig sem birtak fölemelkedni, hogy egy osztály, melly nem tartozott a'
nemességhez, 's mellyet csak a' kincstár megtöltésére tartottak alkalmatosnak, igényeket formálhasson, miveldését és jóllétét elmozditó rendszabályokra. 'S ugyanazért egy tagja a' nemes osztálynak volt, ki bepillantván a' jövbe, legels jutott a' kiállítás gondolatára. Történt ez 1797.,
midn Ayeze marquis, ki az akkori belügyministertlNeufchateau Ferencztl az állami sznyeg- és porczellán-gyárak felügyeljévé neveztetvén,
ezen intézetek hanyatló állapota által az iparszorgalom terményeinek nyilvános kiállítására vezettetett. A' minister elfogadá a' tervet 's e' czélra
az üresen állott St. Cloud vára adatott át. A' dolog legjobban indult,
azonban a' kiállításnak még megnyitása eltt, annak kezdje számzetésbe
küldetett. 1798. visszatérvén, újra felfogá ter\'ét, azonban a'íranczia kormány, ösztönöztetve a' franczia seregek ^kkori számos hadiszerencséje
által, már elbb emeltetett (1798. sep. 5.) a' Marsmezn a' béke áldásainak
szemlélete végett egy iparcsarnokot 'se' kiállításnak, a' respublika ünnepén
évenkénti ismétlése elhatároztatott. Azonban e' határozat eredménytelen
maradt. A' respublika alatt csak két kiállítás volt még 1801. és 1802. 's
Napóleon alatt épen csak egy 1806.
legközelebbi 1819. növeked
a'
sikerrel. 1834-ben elhatározták, hogy a' kiállítás minden 5 évben megujittassék, 's ez rendesen meg is tartatott. A' 11-ik 1849. évbe esett. Már ez
alkalommal inditványozá Buffet, kereskedelmi minister, hogy a' külföld
iparterményei is befogadtassanak, azonban tervét a' törvényhozó gylés
,

;

;

;

—
,
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—

botránykozáösal veté vissza.
Feltn, hogy az iparmkiállitások általánosan elismert haszna mellett, a' világ legiparosabb országában, Angliában, eleinte igen kevés rokonszenv mutatkozott az ipar ezen uj segédeszközei iránt
az 1828. Londonban 's 1834-ben Dubhnban rendezett
;

tárgyak számára 's minségére
az angol gyárosok korábbi
Annálinkább terjedt ez eszme Belgiumkisszer titkolózásaiban rejlett.
ban 's Németországban, 1816. Lipcsében 1818. Augsburg Nürnberg,
kiállitások

sem

a' kiállítók,

sem

nézve nem voltak kitnek.

a' kiállított

Oka leginkább

—

,

,

Münchenben rendeztettek

els német részletes kiállitások 's azóta
gyakran ismételtettek. A' német vámegyleti tartományok 1842-ben tar's az ausztriai iparzk
tották els egyetemes kiállításukat Mainzban
az

,

1845. Bécsben léptek fel egy fényes kiállításban. Elterjedtek azok kisebb
nagyobb módosításokkal az egész földön "s NeAV- Yorkban ugy mint Péter-

Moskauban Stokholmban ugy mint Nápolyban, Németalföldön
'S ezen iparmkiálliugy mint Schweiczban buzgó utánzásra találtak.
tások, a' mint napjainkban rendezve vannak abból állanak, hogy bizonyos idben 's helyen nagyszámú gyárosok 's iparzk, mhelyeik termévárott és

,

—

,

's rendesen nem, az alapos megítélésre
mindig képes közönség egyéni nézetei, hanem egy e' czélra külön
Összeállított választott bíróság (jury) által Ítéltetnek meg, minek következtében a' közönség méltányló elismerésén kívül kitüntetések, jutalmak
osztogattatnak az érdemesebb kiállítóknak részint iparegyesületek, részint
Az iparmkiállitásokból ered haszon többféle. Alkalmat
az állam által.
adnak az iparznek megmutatni, mennyire képes a' közönségnek felvilágosítást nyújt a' hazai ipar haladásáról, ez által a' külföldi termékek
iránti kórságot meghti 's a' hazai iparüzre fordítja, ki gondolkodó szorgalomra ébred. A' kiállitások kimutatják mellyik hazai terménynek van
még tökélyesitésre szüksége, mellylkben van fogyatkozás. Felébresztik a'
gyárosok és kézmivesek nemes versenyzését, 's kimutatják a' törvényhozó
hatalomnak az ipartéreni hiányokat 's nehézségeket. Igen sok függ természetesen attól
hogy a' választott bírák ne csak elméletileg mivelt
mtanászok, vagy csupán ügyes gyakorlati emberek legyenek, hanem

keit nyilvános szemléletre kiteszik

nem

is

—

;

,

,

szükség, hogy

a'

kereskedelmi viszonyokat

's

ezek vonatkozásait az iparra

magasabb statusgazdasági tekinteteket kellleg felfogni képesek, 's
hogy a' hozott Ítéletek mindenekeltt Igazságosak 's okadatolva legyenek.
Az iparmkiállitások ellenei között leginkább két osztályt lehet meg's a'

—

különböztetni azon termelk, kik a' kifejlés alsó fokán állván, termékeik
nyilvános összehasonlítását röstelik 's a' részletes kereskedk, kik veszélyeztetve látják érdekeiket, ha a' közönség áruik forrásának 's a' gyári
áraknak tudomására jut. Azonban ezen egyoldalú 's önz nézetek legkeA' magyar
vésbé sem képesek ezen intézmény hasznos voltát megczáfolni.
iparegyesület, fennállásának rövid ideje alatt, 3 iparmkiállitást rendezett.
Az elst 1842. év nyári hónapjaiban a' pesti redoutteremekben. A' másik
1845 ben. A' harmadik, mellyen a' nemzetben fölébredt iparszorgalom 's
különösen az 1845-ben alakult Védegylet (1. ezt) jótékony hatása, daczára
a' „másfél éves iparmozgalom" több oldalróli kigúnyolásának, nagy mértékben meglátszott, 1846-ban a' pesti m. múzeum épületében tartatott 's
általánosan elismert meglep eredményeket mutatott fel nemzeti iparunk
:

;

—

;
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elhanyagolt terén. Ez utóbbi alkalommal 462- re ment a' kiállított mdarabok száma 's a' beküldött iparczikkek között legnagyobb elismerésben
részesültek a' selyem és czukor
a' gyapjukelmék, zongorák, kocsik,
papiros, aczél és késmüvek, órák és méreszközök, 's különösen a' szivarok,
magyar nemzeti ruházathoz tartozó müvek, továbbá gzgépek asztalos
és nyerges müvek 'stb. A' bekövetkezett események, mint sok mást, ngy a'
magyar iparmükiállitásokat is megszüntetek. (Lásd bvebben sl' Pót léke zikkek között).
Az eddigi összes iparmkiállitások között mindent felülmúló
nagyszerséggel tnt kia'londoni 1851., miknek rövid ismertetését külön
czikkben adjuk.
p.
Ipariuükíállítás Londonban 1851.
Az egész nagy világ, a' föld
egyik sarkától a' másikig, kizárólag egy pontra függeszté 1851-ben szemeit a' londoni világvásárra, az egyetemes iparmkiállitásra. A' természet, mvészet és ipar termékei halommal küldettek oda minden oldalról
a' kiváncsiak, a' tudni 's tanulni vágyók száma, kik oda csdültek, végtelen
volt. Mindenki siete e' soha nem látott nagyszer tüneményt megnézni
és csodálni az emberi szellem és szorgalom felhalmozott eredményeit. A'
széles föld valamennyi népei, felhagyva egymás közötti súrlódásaikkal, a'
tudomány és mvészet határtalan mezején léptek fel versenyezve, 's a'
békének ezen harcza a' legszebb egy^etértésbe fzé össze a' közel 's távol
népcsaládokat. Ott volt China és Eszakamerika bená^lötte megjelent
a' yankee és hindu
a' számtalan apró államokra oszlott német
a' schweiczi , a' franczia
a' török és persa 's Pomare királyné küld^nénye még
Otaheitit is képviselé ; ott voltak a' spanyolok olaszok és Gíeolok az
oroszok, svédek, németalföldiek ; ott voltak Austria népei, 's köztök szerény helyét elfoglalva a' magyar is. A* föld legcsekélyebb, legszegényebb
'g elmaradottabb népei között sem volt
melly küldeményeivel
egy is
elmaradott volna.
Keletkezésének története ezekben öszpontosul. 1849.
június 15-kén történt, midn Albert herczeg, az angol királyn férje, a'
mvészetek társaságának évenkénti díjosztása alkalmával, kimondá kedvencz gondolatát, miszerint megjött az ideje, hogy a' föld összes népei
iparerejének kiállítása rendeztessék. Már jun. 30-kán terjeszté el Albert
herczeg a' tervezett kiállítás fbb vonalait azon alakban, miként az azután
teljesedésbe ment. 1850. jan. 3-kán neveztetett ki a' kir. bizottmánya'
világiparmkiállitás létesítésére valamennyi párt kitnbb tagjaiból,
pairek, ministerek, katonák, mvészek, tudósok 's népképviselkbl. A'
biztosítási öázvegek aláírása legnagyobb részvétre talált a' herczeg, az
egész udvar a' lordok, tkepénzesek és bankárok részérl. Az elleges
terv, minélfogva a' világiparmkiállítás a' mvészeti társulatra lett volna
ruházandó már korábban elvettetett 's több tkepénzessel köttetett
egyezés, kik a' vállalatra ajánlkozának 's a' haszon egy nagy részét egy
kiállítási alap alakítására ígérek meg. Megbízottak küldettek a' continensre
a' tartományokba, kik mindenütt legnagyobb készségre találtak.
's
A'
hangulat általában olly kedvezleg nyilatkozott ez ügy iránt, hogy Munday és fia urakkal kötött szerzdés felbontatott 's a' költségek fedezésére
közaláirás nyittatott meg, a' status minden segedelmezése kizárásával.
A' kir. bizottmány erre számos albizottmányra oszlott, kínevezett egy
végrehajtó bizottmányt, 's egy másikat a' javaslott egyesületekhez!, 's az
:
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idközben csaknem valamennyi

szárazföldi kormány által kinevezett bizgyorsan munkába vétetett, ámbár a'
tosokhozi viszonyokra nézve. A'
helyre és épületre nézve még semmi terv sem vala készen mig más részrl el vala már határozva, hogy 1851-ik május l-jén a' kiállitás meg fog
nyittatni. Feltn volt, hogy a' milly készséggel fogadák a' tartományok
az els felszólítást, épen oUy lassúak valának a' helybeli egyletek alakítása körül. Azonban egy a' londoni lordmayor által eszközölt közgylés,
mellyen a' kir. berezegek, ministerek, követek 's más nagybefolyásu személyeken kivül, a' 9,000 lakosnál többel biró helységek elöljárói is résztvettek, kieszkÖzlé hogy a' fváros lelkesedése az egész országban el Ion
terjesztve. Ugyanekkor a' bizottmány két jutalmat hirdetett, az egyiket
a' 3 rend díjemlékpénzek, a' másikat a' kiállítási épület legczélszerbb
tervrajza számára. Az emlékpénzekre 129 tervrajz, épületi terv 233 nyújtatott be. Az utóbbiak közül több nyert ugyan dicsér méltánylást, azonban egyik sem találtatott teljesen kielégítnek 's a' bizottmány, a' beküldött rajzok felhasználása mellett, egyik tagja BrunelG. által egy uj tervet
készíttetett, mellyrl azonban nem lehete tudni, mi nagyobb benne, azizetlenség-e, vagy a' kivihetlenség. Hasonló vala az egj tekensbékához, melly
tornyot hordoz hátán; téglából lett volna építend 's egy 150 láb magas
és 200 láb átmérj kúpot kapott volna, melly ennélfogva 11 lábbal
magasabb 's 45 lábbal téresebb lesz vala mint sz. Péter templomának
utánozhatlan kúpja. Elrémülten emelé fel hangját e' terv ellen egész Anglia
épületre szánt helynek,
's minden oldalról óvások hangzanak a' kiállítási
a' Hydeparknak, e' szándéklott elronditása ellen, azonban az építészi vállalkozóknak az illet rajzok már ki kiosztatának, midn Devonshire hg.
chatsworthi kertfelügyelje, Paxton József szinte azon gondolatra jutott,
hogy tervet nyújtson be, melly a' közkívánatnak 's az épületre szánt
helynek inkább megfelel legyen. Kilencz nap lefolyása alatt e' férfiú
eladá tervét egy kizárólag üveg és vasból építend kiállítási épületnek,
melly a' londoni Illustrált lap által közölve, a' gondolat újszersége, a'
csínosság és félreismerhetlen czélszerüség által minden szavazatot azonnal
maga számára nyere meg. 1850. jun. 26-kán Paxton megnyeré Albert hg.

m

;

,

,

beleegyezését is 's két nap alatt a' vállalkozók, Fox és Henderson, maguk
körül gyjték vasutak és telegráfok által Londonba mindazon mveseket
az országból, kik az épület kivitele körül ellennének foglalandók. Minden font vas, minden darab fa minden tábla üveg elre ki ln számítva.
Az egyes mvesek legnagyobb buzgalmat és bizalmat tanúsítanak a'
,

láb üveget ígért,
Az üveggyáros 4 hónap alatt 900,000
8,000 mázsánál többet, egyes táblákban, miknek mindegyike 49 hüvely
hosszú 's 10 hüv. széles, minket még soha sem készítenek a' vasönt
ígért 3,300 vasoszlopot, 14
20 láb hosszúakat továbbá az oszlopoknak
földalatti egybekötése czéljából vas csatornákat, 2,224 vas hordgerendákat
's ezeken felül 1,128 közép hordgerendát a' karzatok számára 's 358 kötgerendát a' tet számára. Az ács kötelezé magát 203 angol mfldnyi
ablakráma, 34 mfldnyi vízcsatorna 's számnélküli palló, tetborda, ablakrostély, válaszfal'stb. elállítására. A' költségvetés 150,000 font sterlingre
tétetett. Az építés körül használt gépek 's egyéb nagyszer intézkedések,
valamint magának az építészi tekintetben eddig példátlan épületnek részvállalat iránt.

;

—

;
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mellzni kénytelenittetvéii csupán azt jegyezzük meg,
minden erfeszítés daczára sem sikerülhete a' kötelezett idre azaz
1851. jan. 1-ére elkészülni az építéssel ámbár Fox és Henderson vállalkozók, részökrl mindent elkö vétenek 's a' mvészetek társulatát már dec.
31~kén az épületben vendéglék meg. Azonban annyi munka volt még
hátra, hogy szinte lehetlennek látszott a' megnyitást az eredetileg kitzött
május 1-s napján tarthatni meg. Mindazáltal ez mégis megtörtént, 's
Anglia királynéja a' nevezett napon déli 12 órakor lépett a' nagyszer
épületbe, azt személyesen egész pompával, megnyitandó. Megérkeztét

letes leírását itt

,

liogy

,

trombita-harsogás hirdeté. A' királyi szék az épület közepén volt felállítva
egy emelvényen, melly egy, 130 angoln által hímzett sznyeggel volt
borítva. A' szék eltt egy óriási kristály-szökkut szóra vizsugárait, a*
háttért a' Hydepark régi terebélyes szilfái foglalák el
miket Paxton
építész szinte az üvegpalotába foglalt, 's mik magas keleti növényekkel
valának körülrakva. A' királyné és kísérete beérkezvén, ezer énekes ajkairól megzendült a' ,,God savé the Queen" néphymuus, kisértetve a' kiállítási épületben volt egyik nagy orgona hangjai által. A' canterburyi érsek
iinát mondván 's áldását osztván, Albert berezeg, mint a' kir. bizottmány
elnöke elmondá a' vállalat keletkeztet és folyamát, mire a' királyné igen
kegyes válaszszal felelt. Ezen elzmények után, Paxton és Fox vezetése
mellett megindult a' menet, 's az orgonák egymást felváltó hangzása
közben bejárak az épület egyes részeit. A' karzatokon 25—30,000 néz,
kiállító 'stb. volt jelen, 's egy chinai mandarin
Ti Csín, a' császári hajósereg admirálja a' Sárga folyamon, annyira el ln ragadtatva a' látmány
nagyszersége által, hogy imádólag rogyott a' királyné lábaihoz. Ez viszszatérvén, megnyitottnak nyilatkoztatá ki a' kiállítást 's ennek kapui
raegnyilának a' különböz világrészekbl összecsdült látogatóknak. Ezen
naptól fogva valóságos népvándorlás vala észrevehet a' föld legtávolabb
részeibl a' londoni Hydepark felé, ugy hogy voltak napok, mikben
80,000-nél több ember látogatá meg a' kristálypalotát. A' roppant költségek mellybe ez a' vállalkozóknak került, hamar fedezve valának a'
bementi díjakból, mik eleinte 1 ft st., utóbb 5 shilling, végre 1 shillingbl
állottak. A' kiánitás pénztárába összesen 505,107 font sterling vagy is
több mint 5,000,000 p. ft. folyt be. A' felmaradt nagy öszveg'arra fog
,

,

,

hogy az ipar számára állavidó ünnepélyek és kiállítások
rendeztessenek.
A' kiállítás üvegpalotája egy nagy parallellogramot képezett, melly nek
kiterjedése, mint fentebb irtuk, 772,784 négyszög láb (a' Péter temploma
Rómában csak 223,900, a' majlandí dom c'sak 124,000 's a' londoni Páltemplom csak 114, 900
láb), vagyis mintegy 21 angol hold, mihez ha
a' karzatokon volt kiállítási térek hozzáadatuak, a' kristálypalota terét
30 angol holdra lehet tenni. A' földszinti rész köbtartama 33 millió láb,
mi a' karzatokkal még egy negyeddel szaporodik.
A' roppant épület,
felénél nagyobb részét Anglia és gyarmatai foglalták el, ugy hogy ezen
ország egy maga annyit állított ki mint a' többi országok együtt véve.
Az összes kiállítók száma volt mintegy 15,000. A' kiáUitó államok betrendben ezek voltak Anglia és gyarmatai Amerikai államok, Belgium,
Brasilia, Chili, China, Dánia, Egyiptom, Francziaország Algírral, Göröghasználtatni,

—

,
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Hamburg, Ha no ver, Holland, Lübeck, Mecklenburg-Schwerin,
Mecklenburg-Strelitz Mexico, Német vámegyleti államok, Oldenburg.
Oroszország, Osztrák birodalom, Persia, Portugál és Madeira, Roma,
Sardinia, Svéd és Norvégország, Schweicz Spanyolország, Társasági
szigetek, Toscana, Tunis, Törökország, Uj-Granada.
1) Anglia részérl volt összesen 8,834 kiállitó, 4 f 's 30 alosztályban.
Az els fosztály 4 alosztálylyal 's 947 kiállitóval a' nyers anyagokat, a'
második fosztály 6 alosztálylyal 's 3,272 kiállitóval a' gépeket, a' Larmadik fosztály 19 alosztálylyal 's 4,273 kiállitóval a' gyártmányokat a'
negyedik fosztály 1 alosztálylyal 's 522 kiállitóval a' mvészetet képviselte. Legersebben voltak e' szerint képviselve, a' gyártmányok 's gépek,
gyengébben a' nyers anyagok 's leggyengébben a' mvészet. A' hivatalos
összeállítások 's a' lapok múlt évi ismertetéseibl kitnt, miképen az angol
nemzet roppant tömegben 's nagy tökélyben állított ki mindent, mi embertl telik, a' legszkségesb dologtól kezdve a' legmagasb fényzés kívánalmáig. Ehhez járult még a' roppant kiterjedés angol gyarmatok kiállítása,
mik között els helyen állott a' 34,000
mfldnyi 's 103 millió lakossal
továbbá Jersey és Guernsey 37,
bíró Keletindía, 4 f 's 30 alosztályban
Ceylon 4, Jóniai szigetek 5 Málta 34, Jóreményfoka 58 kiállítóval 's
ezeken kivl még Nyugat-Afrika, Canada, Uj-Skótia, Uj-Fundland, UjGrenada,
Braunschweig
Szent-Ilona
Móricz sziget Sz. Domíngo
Montserat, Jamaica, Sz. Kittis sziget, Barbadoes, Antigua, Guiana, Bahama, Trinidad, Falkland szigetek Bermudas, Dél-Ausztrália, NyugatAusztrália, Uj-Seeland, Uj-Dél- Wales, Vandiemenföld, Labuan 's egyéb
szigetei a' keleti szigetcsoportnak, és Aschante.Ezek között leggazdagabb
's legnagyszerbb volt Canada kíállítása,melly ezen ország számára fényes
jövt látszik biztosítani. A' többi gyarmati tartományok leginkább nyers
anyagokban bvelkedtek, épen abban, mire az anyaország hatalmas iparának olly nagy szüksége van. — 2) Amerikai egyesült államok. Ezek
részérl volt összesen 534 kiállító. Ezen ország általában gyengébben
volt képviselve, mint sokan várták. Kiállítási ereje leginkább gazdasági
kukoriczában,
és közlekedési eszközökben
pamutban
ásványokban
gabonafélékben, kautschuk-készítményekben 's szappanban feküdt. Fényzési dolgok csaknem egészen hiányzottak. Ez egész kiállítás mutatá,
miképen Amerika egj keletkez fiatal óriás, melly, kétséget nem szenved,
hogy egykoron Anglia világraható nagyságát 's befolyását fogja örökölni.
3) Belgium összesen 512 kiállító által volt képviselve, e' kis országra
nézve igen kedvez arányban
kiállított remek mvei bebízonyiták,
miképen ez országnak különösen mipari kifejldése rendkívül magas
fokon áll.
4) Brazília. E' roppant birodalom öc-szesen 4 kiállító által
volt képviselve, csaknem csupa aprólékos fényzési mvekkel.
5) Cliili
összesen egy darab 3 mázsás arany ásványt küldött.
6) China részérl
mintegy 25 30 kiállító volt, kik közül azonban némellyík százakra
tárgyakat is küldött. Ezekbl kitnt, miszerint a' mennyei ország lakói
nagy kedveli a' fényzésnek, melly számtalan csecsebecse által dúsan
az élet hasznos és szükséges eszközei gyéren voltak
volt képviselve
kiállítva.
7) DánicihíA volt 43 kiállító, kik mind a' mipar, mind a'
termelés terén mindenbl nyújtottak egy keveset, az iparkodás ép törekvés
ország,
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dicséretes jeleivel. — 8) Egyiptom kiállítása, kormánya költségén jött létre,
összesen 39 Ikiállitási tárgy gyal, többnyire nyers anyagokkal. Bebizonyitá,
mikép a' természet által diisan Ion megáldva, de azt is, hogy fényzési
czikkekben is képes jeleset oMSklVitíxm. — ^) Francziaország összesen 1,740
kiállító által volt képviselve. Fényzési czikkeivel, izlés és szépség tekintetében az egész iparmükiállitáson az els helyet foglalta el; a' reális irányú
tárgyakban azonban Angliáé volt az elsség. Bebizonyult, miképen a'
franczia nagy mindenben, a' mi fényzés, 's hogy mennyi roppant gondot
fordit a' látszatra,

a'

küls

értékre.

Egyes czikkekben Francziaország

felülmúlta Angliát, egészben véve azonban ez messze túlhaladta amazt.—
A' francziák gyarmata, Algir részérl 67 kiállitó volt, jobbadán nyers

—

anyagokkal 's néhány jeles mipari tárgy gyal is (p. o. nyergek).
10) Görögország Gl kiállitóval, sok jeles nyers anyagot, de kevés mipari
czikkeket tüntetett fel.
11) Hamburg szabad város részérl volt 123
kiállitó, csekély nagyságához képest jól volt képviselve, mind ipartermények által. — 12) llavover 10 kiállitóval, leginkább lenszövetekkel.
'\o) Holland részérl 114 kiállitó volt, jeles mipari czikkekkel 's állati
terményekkel a' gazdasági tei menyek- 's ásványok elmaradának. ísem
voltak képviselve azonkivl Hollandnak roppant kiterjedés (29,529
mfld) gyarmati tartományai sem. — H) Lübeck szabadváros 11 kiállitóval, aprószer mipari tárgyakkal. — Ib) Mecklenbnrg-Schicerin\)6\ 8
kiállitó.
16) Mechlenburg -Sir elit zho[ 4 kiállitó,
17) Mexico roppant
kiterjedés (40,000
mfld) birodalma egy pár tájképet, viaszvirágot
egy kis fagyjteményt olajat gyümölcsök 's reptiliák viaszrajzát állitá
ki mindössze, tanúságul, mikép e' nagy ország még mély álomban szendereg.
18) Német vámegyleti államok részérl összesen 1,359
kiállitó volt, Poroszországon kivül leginkább Szászország, Wrtemberg
és Bajorországból. Poroszország nyersanyagok
gépek gyártmányok és
mvészet dolgában egyaránt igen kitntette magát, leginkább azonban a'
hasznos és szükséges tárgyak elállitásában. Szászország részérl volt 188
kiállitó, igen jeles gyártmányokkal és kézmvekkel, kevesebb tekintettel
a' fényzés kívánalmaira. Wrtemberg 109
kiállitóval dicséretes jeleit
adá e' népes kis ország szorgalma- 's iparának. Bajorország 93 kiállitó
által volt képviselve. A' többi német tartományok hasonló arányban járultak a' kiállitáshoz. Összevéve a' német vámegyleti államok igen jelesül
voltak képviselve 's együttvéve mindennel birtak. — 19) Oldenburg 3
kiállitóval.
20) Olaszország. Ezen óriási birodalom részérl volt öszvesen 385 kiállitó. A' kiállított tárgyak k()zött legjelesebbek valának a'
császári gyárak készítményei 's az aristocratiai fényzési czikkek, 's azonkívül számos nyers anyagai. E' birodalom sajátlagi fejldése csak nagy
Péter czár korában (150 évvel ezeltt) kezddvén, kiállítása, e' rövid idszaknak megfelel volt 's a' kormány folytonos nagyszer intézkedései
folytán, miket az anyagi érdekek kifejtése körül tanusit, biztos kilátásokat nyújt ez ország iparának jövjére nézve.
21) Osztrák birodalom,
összesen 746 kiállitó által volt képviselve, kik a' birodalom különböz
részei közt igen aránytalanul oszlottak fel. Az összes kiállításnak csaknem
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értelemben vett Austriától (Bécscsel együtt) származott.
és Pestet ebbl 4, Erdélyt 3, Fiumét V,,, száztóli illette.

Magyarországot
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Horvátország nem volt képviselve. Alsó és FelsÖ Austria kiállításának
melly leginkább mipari és
legnagyobb részét Bécsnek köszönhette
gyártmányi tárgyakból állott. Hasonlóul Csehországé is. Olaszország
kiállítóinak csaknem fele szobrászati tárgyakat hozott, ezeken kivül leginkább hangszerek és selyem tevék az olasz kiállítás tárgyait. Magyarország, daczára az alig elviharzott háborús idknek, 32 kiállító által volt
8 kiállítótól,
képviselve. A' kiállított tárgyak valának számos ásvány 7
bányavárosaink vidékérl carmin festék Pestrl nyers selyem Fehértemplom és Verseczrl finom gyapjak Kéthelyrl és Ürménybl gróf
Hunyady részérl, Figdor és fia nagykereskedtl kender Pestrl Birnbaumtól nyers és finomított repcze-olaj Pesti l Malvieuxtl egy kétcsöv puska Kirnertl egy nagy tetszést kivívott utazó óra és zsebóra
Králiktól kevés posztó Szakolczáról és Gácsról, ez utóbbi helyrl doszkin is egy csikós ostor; czifra magyar bunda Pestrl Geyertl; egy jeles
varrásu frakk Pestrl Singertl több czifra szr és guba Miskolcz- és
Rimaszombatból egy kabát 's mellény Sopronból nyers vas Znióbányáról, rudvas gr. Andrásy -gyárából Dernrl borüvegek, billikomok
Katalin völgyébl Kuchinkától
fa- tet- és ürtéglák és cserépcsövek a'
Rákosról Miszbachtól kszenek ugyanattól Pécs, Mogyorós, Miklóshegy
és Brennberg vidékérl
porczellánmüvek Herendrl végi Szentpétery
ezüstmivesünk remek érczlemez-képei, miknek mvészi értéke közelismerésre talált. Ezen rézlemezek egyikén Dáriusnak Nagy Sándorral küzdött
arabellai csatáját
a' másik ezüst lemez Pórus királynak Nagy Sándor
általi fogságba vitelét ábrázolá. Ez volt mindössze Magyarország kiállítása Gazdasági terményeinek roppant mennyisége és jelessége, gabonaféléi, dohánya, kendere, kereskedelmi növényei 'stb. egyáltalában nem,
Erdély leginkább
iparczikkei pedig szinte csak alig voltak képviselve!
a' szászok által képviseltetett, nagyobbára az élet közelebb szükségeihez
tartozó iparczikkekáltal.Általában Ausztriának
ámbár egyes fontos részei
mint p.o. Magyarország, képviselve csak alig voltak, kiállítása kedvez benyomást tett, 's tanúságot hogy leend anyagi felvirágzásának számos
föltételeit birja. Szobrászmvei az egész mkiállitásban páratlanok valának.
22) Persia 9 kiállító által volt képviselve, kiknek mvei magasabb
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nem birának. — 23) Portugál 1,299 kiállított tárgyat nyújtott,
mikbl 296 darab az ásvány, 296 a' növény 's 38 az állatországba tarto-

értékkel

zott
ipartermény volt 669. Ázsiai 's afrikai roppant gyarmataiból
mfld, 1,776,000 lakos) egyedül Madeira volt képviselve.
(57,606
24) Róma 31 kiállítóval, kiknek mvei tulnyomólag mvészetiek valának.
25) Schweicz részérl volt összesen 270 kiállító, kiknek mvei kedves,
gazdag és jól rendezett kiállításban adattak el, ugy hogy e' kis ország
szorgalma 's iparának eredményei felette jó hatást gyakorlának.
az anya26) Spanyolország számos gyarmatai képviselve nem voltak
országból volt 289 kiállitó
legtöbb fényzési czlkkekkel, kevés reális
27) Sréd- es
irányú iparmvekkel, sok jeles természeti adományokkal.
Norvégország 42 kiállitó által volt képviselve, mvei leginkább a' hasznos
és szükségesek osztályához tartozának.
28) Szardínia részérl 92
kiállitó volt
ez ország kiállítása minden olasz államok között legtöbb
;
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hasznos iparra mutatott.

— 29) Társasági szigetekhöl 2

kiállitó jelent

me^,
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kiknek egyike maga Pomare kinílyné volt
csekélyebb jelentségek
valának.
30) Toscana 117 kiállitóval, sok mvészeti czikkekkel.
31) Törökország kiállítása, kormánya által hozatott létre. A' tárgyak
száma- 1000-nél többre ment, mik bebizonyiták, hogy Törökország a'^ermészettl gazdagon megáldott föld, de lakói annál szegényebbek erkölcsi
tekintetben.
32) Timis kiállítása Muschir pasa tunisi bey által eszközöltetett; a' szükséges és hasznos tároyak elállításában mégr na^y hátramaradást, s csak az öltözékhez tartozó fényzésben tanusita ügyességet.
-- 33) Uj-Granada ; e' 17,400
mfldnyi nagy országot 4 kiállító képviselte leginkább növény termékekkel.
A' londoni iparmklállitáson kiosztott jutalmak 3 féle kitüntetésbl
állottak u. m. nagy és kis érdempénzbl 's dicsér megemlítésbl. E' három
fokozat szerint a' jutalmazottak száma összesen r),084-re ment közte
2,039 angol 's 3»045 idegen kiállító. Ausztriára 243 kitüntetés esett, t* i.
4 nagy 116 kis érdempénz 's 123 dicsér megemlítés. Francziaországnak
jutott 56, Angliának pedig 78 nagy érdempénz; a' díjkoszoruzott angolok
között van Albert herczeg, ki a' kiállítás megpendltése és létrehozásaért
s egy Lodgingház mintájaért nagy érdempénzeket nyert
továbbá Fox
és Henderson a' kristálypalota építéséért, Paxton pedig annak rajzaért.
Poroszországra esett 7 nagy érdempénz, Északamerikának jutott 5 a'
német vámegyletnek 3, Bajorországnak 3, Belgium, Schweicz, és Toskánára külön külön 2 Oroszország Keletindíai társaság, Egyiptom,
Németalföld, Kóma, Spanyolország, Tunis és Törökországra külön külön
1 nagy érdempénz. Franczia iparosoknak 628, poroszoknak 125 kis érdempénz osztatott ki. Szászország kapott 37, Würtemberg 18, Bajorország 16,
Hessen n. herczegség 8, Hamburg 5, Nassau 4, Lübeck 2, MecklenburgStrelitz, M. Frankfurt és Luxenburg külön 1 kis érdempénzt. — A' magyarországi 32 kiállító közül 1) a' huta- és ásvány termékek osztályában
íhcsérö einlitcshen részesült gr. Andrásy György derni nyers vasáért
Kochmeister Frigyes keresked Pesten 's bányatulajdonos alany és kékleny (Nickel és Kobalt) ásványiért Szumrák J. F. keresked és bányatulajdonos Beszterczebányán kékleny 'stb. ásványiért. 2) A' gyárakban
felhasználni szokott növényi és állati termények osztályában kis érdempénzt nyert Birnbaum Jakab Pestrl kenderért gróf Hunyady József
gyapjúért dicsér emlitéshen részesült Malvicux C. J. pesti keresked,
repczeolajért. 3) A' szíjgyártó, szcs és hajmüvek osztályában kis érdempénzt kapott Geyer J. pesti szcs egy magyar bundáért. 4) A' ruhafélék
osztályában kis érdempénzt nyert Malatinszky Imre miskolczi szabó egy
magyar szrért Sínger József pesti szabó egy frakkért. 5) A' porczellán
és cserépedények osztályában kis érdempénz ítéltetett Fischer Móricz
herendi porczellánjáért. 6) Építéshez és lakok ékesitésére való ásványokból
készült tárgyak osztályában kis érdempénz jutott Miesbach Alajosnak
Pestrl, tégláiért.
IVllnden államok között hasonllthatlan magasságban
állott Anglia, reális irányú, nagyszer termelésével, még azon esetben is
ha neki azon körülmény hogy otthon volt, be is számíttatik utána jön
Francziaország, rnelly kitníeg az ízlést és fényzést képviselte
ezután
jnek a' német vámegyleti államok, Ausztria, Belgium, Schweicz, Amerikn,
Spanyolország, Oroszország 'stb. Gépek dolgában 's gyáripari kifejldésre
;

—

—

—

,

;

,

,

;

:

;

;

:

;

;

:

:

;

—

,

;

,

^*^

Iparszabadság*

—

A' kiállításban részt
nézve Anglia után a' kis Belgiumé volt az elsség.
vett államok négy osztályra oszthatók 1) raellyek egészen vagy tulnyömólag gyártmányokat (Anglia, Belgium, Francziaország, Német vániegyl.
államok, Hamburg és Schweicz), 2) mellyek csaknem egyenl mértékben
gyártmányokat és nyers any;jgokat (Ausztria, Holland és Hanover),
3) mellyek nyers anyagok mellett némi gyártmányokat is (Amerika, China
és Oroszország), 4) mellyek tisztán nyers anyagokat hoznak a' világkereskedésbe (illyenek a' többi államok mind). A' tapasztalás mutatja, hogy az
u. n. iparos nemzeteknél van az er, értelem és pénz. A' föld sorsát nem
a' 396 milliónyi China, hanem az alig 28 millió emberrel biró Anglia intézi.
(Lásd Gazdasági lapok 1851. II. 42. 's köv. szám. Korizmics L. jelentését a' lond. iparmukiállitásról). -- A' londoni világiparmkiállitás sok
:

tekintetben ollyan volt, mint Columbus tojása. Miután életbe lépett, a'
gondolatot mindenki épen olly közelfekvnek mint természetesnek találta,

csupán e' körülménynek köszönheté, hogy olly általános részvétet,
buzgalmat és tevékenységet ébresztett az egész föld kerekségén. Egy
esemény volt az, melly még soká magára vonandja a' figyelmet, habár az
emberi tevékenységnek ez oszlopai már szét bontva 's a' szorgalom
és Ízlés- felhalmozva volt kincsei a' külön világrészekbe ismét szét vannak
is hordva
egy esemény, mellynek messzire ható horderejét még most

's

—

—

nem lehet.
a.
Iparszabadság, ezéhek. Az 1789-kí forradalom irtó-harczot indított meg a' hbéri kor minden intézményei ellen. Decretálta az emberi
jogokat 's ezek alapjául az általános szabadságol mellyet minden következményeivel valósítani törekedett. És ezt kívánta alkalmazni az iparkiszámítani

,

viszonyokra is, eltörölvén a' czéheket, mellyek az iparosok között az
aristocratiához hason egyedáruságot 's kiváltságos helyzetet alapítottak,
Mindezen
és a' mipar terén alapelvül az iparszabadságot állította fel.
elvek viszhangra találtak egész Európában. Az arístocratiai hbériség
elleni küzdelmek magok után vonták mindenfelé az industriálís hbériség
ugy az ipar terére is a' franczia
elleni törekvéseket is. Valamint ott
forradalom által dccretált elvek felé hajlottak az intézkedések. Mintha
egész Európában egyedüli álla.melvnek csak a' szabadságot kívánták volna
elismerni, mindent ez irány felé vezettek, 's így rendelkeztek a' czéhek
fell is. Európa legtöbb államaiban az iparszabadság mondatott ki. Ezt
-—
tette a' porosz 1817-kí, bajor 1825-kí, nassaui 18l9-ki iparrendelet
Szászország
választó-fejedelemség,
továbbá hasonlag Hannover, Hessen
hozatott be
'sa't. Austria némelly részeibe a franczia hadjáratok alatt
Azon sok jó, mivel a' szabadság kínálkozott, és azon
az iparszabadság.
sok rósz, melly a' czéhíntézet kifolyásaiban találtatott nagyon természetessé tették a' czéhek elleni harczot 's az iparszabadság felé vonzó vágya-

—

,

—

,

A' czéhek eredetileg az ipar és kézmüzet bölcsjét képezik. Midn
a helybeli
a' X. 's fkép a' XI. században keletkezének, a' hatóság által
meísterok
rendelt
ellenrzésükre
végett
szükségek ellátásának biztosítása
kijátszásán kívül leginkább az azon korban olly csekély vagyon- és
személybiztositéka létesítésére egyesültek, melly nélkül az ipar fejldése
lehetetlenség leendett. Illy czél egyité a' ravennai halászokat egy czehbe

kat.

943-ban, quedlinburgí szcsöket 1134., magdeburgi susztereket 11 57-ben,
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straszbnrgl, florenczi

szcsöket 1233.,

párisi mészárosokat

még

a'

Xll-ik

Sícázad közepén, londoni, oxfordi, yorki takácsokat,

kölni posztósokat
1233-ban 'stb., mellyek a' legrégibb czéhegy letek. Ezen testületek egyedül kezelvén az ipart és a' forgalom iparágait, mellyekkel Lyon, Köln,
Nürnberg, Velencze az északi és délkeleti részeket láttákéi, fkép az

öröködési jog megalapitása
a' szabadvárosok és a' hatalmas Hanzaszövetség keletkezte után nevezetes vagyonosságra emelkedtek
mit a'
fejedelmi kiváltságok még magasbra emeltek. Vagyonosságuk folytán
ugj^anis képesek lnek a' fejedelmeknek és rendeknek nevezetes pénzkölcsönöket adni
st képesek lettek ket hadiervel is segélni. így
nyújtottak IV. Henriknek a' kölniek és vormsiak segélyt. Illy fontosságuk
folytán az uralkodóktól mindig több és több jogokkal 's kiváltságokkal
ruháztattak fel. Ezek hatalom és gazdagság utáni vágyaikat még följebb
emelték, és a' haszonlesés legmagasb fokáig az egyedáruságig vezették.
Ezt hatalmuk, tekintélyük és kiváltságaik folytán könny volt behozniok.
Ezt és az innen következett kinövéseket, a' czéh-zsarnokoskodásokat már
a' XlII-ik században találhatni, midn magoknak már külön czéh-törvé,

—

—

nyeket alkottak, midn a' remeket és ennek üldözéseit már behozták a'
legény es tanulók számát korlátolák, a' törvénytelen születésüeket iparzéstl eltilták 'stb. Ezekért a' goslári czéhek II. Fridrik által már 1219.
's igy a' vormsiak 1231. ravenaiak 1232-ben eltöröltettek. Ezt idézték el
jnár akkor a' czéheknek egyedáruságig terjesztett kiváltságaik 's haszonlesésük. Annál kevésbé feleltek meg késbb eredeti hivatásuknak, akár
az ipar, akár a' közönség irányában. Ok számosakat nem engedtek belépni
a'
czéh-testületbe megfoi^ztva ket a' keresettl, melly czéhen kivül
tilalmaztatott. Ezeknek az iparszabadság kenyerüket visszaadni Ígérkezett.
Továbbá egyrészt a' közönség ellen hatalmaskodtak, az árakat önkényt
határozván meg és kedvez alkalmakkal összebeszélvén és egyezvén azok
tetemes felemelésére mig az iparczikkeket igen hiányosan, tökéletlenül
késziték, hasonlithatólag sem a' szabad viszonyokban készültekhöz. Más
részt határtalan zsarnokságot gyakoroltak a' czéh alárendelt tagjai
irányában, mink a' tanitványok, legények, vándorlók, remekelk, mesteri jogért folyamodók. A' tanitványok nem tanulók, hanem házicselédek
lnek,
kitétetve az egész család bántalmának és testi fenyitéseinek.
A' legények szinte szolgai szerepet vittek munkáj oknak minden méltányosabb becslése 's jutalmazása nélkül, a' viszonos egyezkedés alapja
egészen számzetvén. A' tan
legényi- és vándorévek a' mesterség által
rendesen nem igényelt számra emeltettek. A' remekelnek nehéz, szokatlan müvek adattak fel
munkájában készakarva hibák találtattak
újra
és újra visszavettettek, mind csak azért, hogy húz- vonhassák legényi
idejét és hogy tle minéltöbbet zsarolhassanak ki
ugy is fkép a'
lakomázások 's egyéb járulékok által felette magasra emelvén a' mesteri
jog díjat. E' miatt számtalanok nem nyerhették el a' mesteri jogot, nem
levén képesek a' díj letételére, és a' birálók ])énzszomjának kielégítésére,
így iparkodtak helyenkint a mesterek számát mindig olly kis számban
tartani meg
hogy a' versenyt kizárhatván a' közönség felett tetszéskint
zsarnokoskodhassanak. Különben azoknak, kik leányaikat, vagy özvegyeiket készek voltak nül venni igen hajlandók voltak a' mesterjogot meg,

,

;

—

,

—

—
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—

így nyilvános volt, mikép a' czéhek czéljaikat, mellyek alap-irányukat és hivatásukat képezek, távolról sem érték el. Nem eszközlöttek
adni.

nem

szolgáltak az ipar kifejldésére és nem nyújtottak
és tökéletes és olcsó müvekrl. De nem
biztositották saját tagjaikat sem, mert néhányon kivül többnyire elszegényedtek. A' czéhi^pénzgyüjtelékeket nem a' nyomor és szegénység enyhíill kiképeztetést,
a'

közönségnek biztositékot jó

anyag

tésére, szükségben,

lésére

,

és

mvészet-hiányban szenved

vándorlások elmozdítására

—

,

társaik

segé-

hanem lakomákra, tivornyákra

's

Midn a' franczia forradalom kimondotta a'
hason czélokra fordítván.
szabadságot az ipar terén is, azt hivé mindenki, hogy ez által megmenekülhetni az ipar terén szenvedett minden bajoktól, és elérhetni legjobban
mind a' közönség mind a' mipar kifejldésének czéljait.
Azonban azon félszázad, melly a' 89-ki eseményekre következett azon
hitet és várakozást mint csalódást tünteté el. Azt bizonyitá be ezen félszázad egy részt, mikép az iparszabadság sok olly viszonyokat fejt ki,
mellyekben a' társalmi érdekek nemcsak ki nem egyenlittetnek hanem
és más részt azt, miszerint az iparveszélyesen meg is zavartatnak
szabadság önmagában nem elegend még arra, hogy az
czéh intézetet
pótlólag az ipar fejldését, iparosok biztosítását eszközölje.
Midn az
iparszabadság mondatott ki, egyesek egyedárusága nem semmittetett meg,
hanem csak felcseréltetett egy ujabbal. A' czéhek egyedáruságát a' mindenható tkepénzesek; és hatalmas ipar-vállalkozók zsarnoksága válta fel.
Korunk legtöbbet tn a' tukepénzeknek néhány kezekbeni központosítására
és azután e' hatalomnak legtöbb befolyással és politikai jogokkal!
felruházására. E' hatalommal a' tkepénzek iparüzletbe fektetve minden
alárendeltebb, minden gyöngébb ert elnyomtak 's végkép felemésztettek.
A' nagy tkepénzekkel a' kisebb iparosok nem versenyezhettek. Az egész
iparer 's hatalom a' nagy vállalkozók kezeibe került. A' kis iparosok szolgáikká, hbéreseiké váltak szegénységre kárhoztatva, midn a' nagy
nyereség a' tkepénzesek tulajdonává ln. Illy állapotot idézett el a'
szabad verseny, mellyet az iparszabadság alapított meg. E' verseny élethalál harczot kezdett meg a' nagy és kis iparosok között, mellyben ezek
hasztalan erködve amazokat utóiérni, ezen versenyzési merészségük által
tönkre tétettek.
mond M. Chevalier
,,C'est un champ de bataille
oü les victimes sönt moissonnées avec une rapidité eíFrayante et oü la
foule partage les désastres de ses chefs" 'stb. A' korlátlan verseny ugy
tnt el mit minden szabad versenynek hiánya, mert ott hol az egész
ipartér felett a' nagj^ tkepénzesek gyakorolják a' túlsúlyt és uralmat,
velk a' tömeget képez apróbb iparosok nem versenyezhetnek. Ezen
korlátlan verseny
vagy is a' szabad verseny hiánya a' társalom viszonyait veszélyesen rázkódtatá meg. Nagy tömeg proletariátust teremtett
az apró iparosokban kik ki nem állhatván a' nagy tkék nyomásál^, lesülyedtek. Aránytalanságot szült a' társalmi javak és termesztés felosztásában. A' nagy vállalkozók tetemes nyereséget húznak, mig a' kis iparosok
élelemre alig elegend díjt nyernek. Ez nem vez;ethete niáshové mint
szembetn szaporodására azon osztálynak, melly az élet egy vagy más
esetében vagy idszakában köz könyörlethez kénytelen folyamodni.
Midn igy az állam segélyzése vétetik igénybe, a' társalom háztartási rendé
,

;

s
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megháborittatik mi nevezetes politikai különbségeket is idéz el. Mert
korunk e' tekintetben végkép könyörületlen a' legtöbbet dolgozók 's termelök, de a' nagy tkék túliiralma miatt legkevesebb jövedelmet nyerk
iránt. Ezáltal tetemesen szenvednek a' társalom physikai és morális eri is.
Mert ezeket majdnem végkép elfogyni látjuk az Ínséges életii kisebb iparosoknál. Itt mind az értelmi, mind erkölcsi képesség a' legalsóbb fokozatra szorittatik.
így az iparszabadság a' korlátlan verseny által egy
részre tetemes vagyont 's nyereményt 's más részre csak szegénységet
halmozván, a' társalom érdekeit, hivatását felzavarja. Es más részt önmagában nem nyújtja azon intézeteket sem, mellyek a' tanulás és vándorlás
elmozdítására, szegénység és nyomor istápolására eredetileg a' czéh szerkezetben foglaltattak. Megadatik mindenkinek az üzleti szabadság, de
midn kiki önmagára hagyatik, csak nyomor felé vezettetik. Az illy szabadság nem engedheti, hogy azzal a' szegényebb osztály önjavára élhessen. Az csak a' vagyonosoknak gyümölcsözik, kik tkepénzeik segélyével
a' vásárlás és készités elnyeit egyedáruikká teszik, és a' piaczon kizáróEzek a' korlátlan versenynek eredmélagos uralomra emelkedhetnek.
nyei. De csak ott, hol az iparszabadság egészen magára hagyatik, hol a'
szabadságának decretálásán kivül semmi egyéb nem történik. A' korlátlan versenynek roszai tehát, mellyek a' társalom alapjait megrendít
elégületlen ség és izgatottságra a' legtöbb anyagot gyjtik
gylölség
hogy, a' szabad verseny káros levén, a'
össze, nem azt következtetik
czéhek egyedárusága állittassék vissza. Hanem következtetik azt, hogy a'
szabad versenyben az alsóbb rend iparosok magokra ne hagyattassanak,
hogy a' tkepénzek túlnyomósága ellen védessenek, hogy a' kereseti és
szóval hogy a' szabad verseny- és iparnyereségi arány valósittassék
szabadságok élvezetére a' tkepénzeseken kívül a' kisebb Iparosok is felemeltessenek. Más részt következik az is, hogy a' czéhek által ígért, de
teljesíteni már épen nem tudott tanítás, segélyzés 'stb. a' társalom IntéCsak ez utón létesülhet a' valódi versenyzetei által eszközöltessék.
szabadság.
így fejldik ki azután azon iparrendszer, mellyben nem
csupán igen gazdagok 's igen szegényekre osztatnak az Iparosok hanem
A' társalom Illy
a' társalom hasznai Igazságosabban osztatnak fel.
verseny elállítására számos eszközöket blr. Mindenek felett nem említve
az egészen uj alapokra fektetend adórendszert, a' hitelmszonyohat 's
törvényeket kell rendezni. Ezekben legfbb hatalom rejlik a' társalml erk
's mozgalmak közti egyensúly helyreállítására. Azok ellenében, kik vagyo'a kevésbé szerencséseknek az
núkban bírnak temérdek hitelalappal
állam nyújtson hitel-forrásokat. A' hitel-intézeteket sokszorozni kell *s
azokkal a' pénzjegyeket Is. Meg kell forrásalt nyitni minden szegény
iparosnak
hogy az olcsó hitel segélyével olcsón juthasson minden ipar
eszközökhöz kiállításhoz és múkészltéshöz, így lehet, hogy versenyezhessenek a' tkepénzes vállalkozókkal. A' hitel felhasználásának másik
része a' gyönge, szétszórt egyes erknek összekapcsolása, egyltése, iparszövetségek alakítása az állam védelme és segélyzése alatt, hogy Illy Iparszövetségek tehessék azt és versenyezhessenek, mit a' tkepénzek Irányában egygyesek nem tehetnének. Az Iparosok igy szövetkezve megszerezhetik mindazon elnyöket, mellyek olcsó munkát, olcsó müveket teremt,
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hétnek, 's igy ezekkel a' piaczon a' szabad versenyt lehetvé tehetik,
így, illy eszközöket lehet és kell az iparszabadság terén használni a' nagy
és kis iparosok közti különbségek kiegyenlítésére és a' korlátlan verseny
De a' társulati szellem még tovább is terveszélyeinek elháritására.

—

a' czéh s intézetét kipótolja. Szükség
hogy az iparosok egyesülése az ipar-társak szegénységének, nyomorának és szerencsétlenségeinek enyhítésére is használtassék. És ne csak
hanem a' munka és kereset-képességet is lehetvé tegye.
az élhetést
Másrészt az államnak is kell gondoskodni, hogy fkép a' szegényebb
iparos növendékek megnyerhessék a' kell kiképeztetést, mellyet a'czéhek
többé nem képesek eszközleni. Nem csak az ipar- 's müiskolák, hanem az
utaztatás, jutalmak és más segélyzések is nagy sikerrel szoktak mködni.
Nem kell az ipar rendezésében arról sem feledkezni, hogy az iparosztály
's magának az iparnak felemelésére nagy befolyással van
az iparosokat
érdekl viszályok 's bajok békés elintézése, és józan kiegyenlítése. A'
conseils de prudhommes megbecsülhetlen intézetet képeznek az ipar-

jesztend, hogy az iparszabadság
t. i.

,

—

szabadság terén. Kiszámithatlanok azon hasznok, mellyeket a' gyárnokok,
vállalkozók és munkások közötti viszonyokban nyújtanak. De szükség
lenne ezen intézetet az iparosztály minden nemeire, minden szakára
kiterjeszteni.

Az

iparszabadságnak ezen viszonyai, változatai és fejldése folytán

1789 utáni idkben két iparrendszer alakult. Egyik az iparszabadságé
azon intézetekkel, mellyek íi verseny korlátlan kicsapongásait szabályozák és a' másik a' korlátolt, istápolt iparrendszer. Az els rendszert, nem
;

említve Angliát és Amerikát, hol a'czéhek soha sem ismertettek, Francziaországban találhatjuk fel mindenekeltt. Itt az iparzés egészen szabad,
csak iparadó fizetése kívántatik. Nem kívántatik semmi képességi próba.
A' tanítványok és legények viszonyai szerzdésen 'alapszanak. Amazok
fizetnek vagy ingyen dolgoznak. A' legényeknek mindig kialkudott díj jár.
Amazok a' hatóságtól könyvkivonatot, 's a' legények Hvretteket kapnak,
hová viszonyaik feljegyeztetnek 's igazolásukra szolgálnak. Csak némelly
rendri korlátok állanak. így a' sütknek mészárosok 's más utczai árusoknak rendri engedélyt kell kérni. Némi veszéllyel járó, vagy az egészséget sérthet ágaknál az üzlet helye és módja rendeztetik. A' por és
dohánykészités regálét képez. A' nyomda és könyváruság állami concesEs mig e' viszonyok az iparszabadságot valósítják, más
siót igényel.
részt használtatnak a' verseny korlátolásának minden józan eszközei is.
Hlyének a' számtalan társulatok, segélyzési egyletek 'stb. Valamint a*
különbféle iparintézetek és iskolák is. Az iparosok nyugintézetei
azután
a' takarékpénztárak szinte igen számosak.
Ezzel Németországban
jóformán ellenkez térre vitetett az ipar. Számos államokban a' czéhek

—

,

—

—

—

vissza is állíttattak mint Hannoverben, Nassauban, Hessenben 'stb. Máshol
az iparszabadság elve megtartatott, de átvéve a' czéhintézetnek számos
maradványait. Ezek segélyével alakíttatott azokban egy vizsgálati rendszer, melly csak a' tehetségek megpróbálása után engedi az iparszabadság
got élvezhetni. így Bajorországban az 1825— 1843-ki rendeletek a'
concessiót az iparos képességérl feltétezik, mi felett kerületi bíráló ható-

ságok ítélnek, mellyek

1

rendrbl, 2

iparegyleti tagból, elöljárókból és 2
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által nem iparegyletiekbl nevezett mértkbl állanak. így
Poroszországban IS miga'szász részekben a'czéhek egészen meghagyattak,
már 1835-ben az ipai szabadságot nyirbáló rendszeren dolgoztak. A' rajnaiak már ekkor sürgették, hogy a' mesterek részérl, kik tanitványokat
is tarthassanak, némi biztosítékok kívántassanak.
1840-ben Berlinben
számosan czéhbe is állottak. 1841-ben uj iparrendeletek jelentek meg.
Ezek folytán itt is behozatott a' képességet kimutatandó vizsgálatok
rendszere. Szászországban szinte illy gyámrendszer használtatik. Az
1835, 1837 és 1840-ki rendeletek a' fbb korlát-elveket fenntartották.
Ide tartozik az osztrák állam is. Itt egészen a' régi czéhrendszer képezi
még mindig az iparügy alapját. Alig tévednek, kik az itteni mipar hátramaradását és a' nyugati Európávali versenyre való képtelenségének egyik
f okát az elavult ezéhintézetben keresik. Meg kell azonban az osztrák
államban különböztetni az olasz tartományokat a' többitl. Ott teljes
iparszabadság uralkodik.
A' czéhintézet egészen ismeretlen. Bármilly
mesterség és mvészetnek gyakorlata teljesen szabad, valamint egyiktl
a' másikra való átmenetel is. Rendesen nem kívántatik más az iparzés
szabad 's önálló elkezdhetésére, mint csak bejelentés a' hatóságnál és iparüzleti jegy váltása. Az olasz tartományok az ipar emelkedésében kifejldésében és tökélyében hasonlithatlanul felülmúlják a' többi czéhes állami
Ezekben a' szabad iparzés korlátai még az által is emeltetrészeket.
nek, miszerint rendri és kereskedelmi iparágak különböztetnek meg.
Amazok engedélyezésénél, minthogy csak helybeli szükségekre alapittatnak a' helybeli szükségre a' vétel és készités közti egyensúlyra kell
figyelni, és az iparosok számát ez'szerint összeszorítani.
Az illyr királyságban a' czéhek 1815 után vissza nem állíttattak. Tirolban sem birnak a'

kormány

—

—

,

,

—

többihez hasonló terjedelemmel.
Magyarországban szinte fenállanak még mindig a' czéhek a' 13-dik
század elejétl fogva, hová lehet itteni keletkeztüket visszavinni. Történetileg ugyan csak I. Lajos idejében találjuk fel a' czéheket Erdélyben a'
szászok közt, midn ez 1376-ban egy rendeletet adott ki, hogy a' szász
hét-székek grófjok, Agnethler János elnöklete alatt jöjjenek össze, melly
gyülekezetben Gobbiu püspök 's kir. biztos jelenlétében a' czéhek reformálására több igen érdekes czikkek és szabályok hozattak. De ha illy
kifejldött czéhekkel birtak meliyeket akkor már reformálni jkellett, természetes, hogy a' czéhek keletkeztet sokkal elbbre tehetni. Es a' szászok,
frankok 'stb., kik Erdélybe vitték be a' czéheket, kik tehát azokat magokkal hozták ki Erdélybl, jóval elbb telepedtek le Magyarországban.
Tehát méltán lehet a' magyarországi czéhek keletkeztet a' 13-ik századra
tenni. Ez az itteni városok emelkedésével, vagyonosságával 's kiváltságaikkal is szoros kapcsolatban áll. Ezen hatalom és er szükségkép kifejté
külhatárra a' czéhintézetet is. A' magyar iparosok is sokszor nyújtottak
nevezetes segélyt a' fejedelmeknek
igy a' pozsonyiak Salamonnak
varasdiak II. Andrásnak
kassaiak és nyitraiak IV. Bélának. I-s István
,

—

alatt

Pécsváradon már vagyonos

—

,

és

kitn

aranymvesek,

—

asztalosok,

A' ezekeknek káros
ezukrászok, szobrászok, fazekasak és pékek laktak.
kinövései itt is korán fejldtek ki. Ezek miatt a' magyar legislatio czéhekkel
már a' XV. században foglalkozott, Az 1405 ; 1655 1659 és 1715-iki
;
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törvények tÖbb rendelkezéseket tettek körülöttük. Ls miután ezek nem
használtak a' czéh- visszaélések eltörlésére, 1723 és 1729-ben a' czéliek
eltörlése követeltetett. A' czéhbeli visszaélések mint másutt, ugy Magyarországban is kiterjedtek mind a' vallásbeli mind a' nemzetiségi felekezetességre. Magyar és német czéliek alakultak, mellyek csupán saját nemzetiségük tagjait ereszték be czéhtestületükbe, mint p. o. a' lcsei német
posztósok, kik 1595-ben azt rendelek, hogy közéjök egy magyar posztós
se vétethessék fel. így üldözék egymást viszonosan a'katholikus és protestáns czéhek. A' váczi szabók 1761-ben azt rendelek, hogy protestáns
és református inast ne legyen szabad felfogadni és tartani. A' czeglédi
szcsök pedig azt nem engedek, hogy czéhökbe pápista mester léphessen
be. Magyarországban azonban a' czéh egyedáruság némileg korlátoltatott
azon nemesi jog folytán, melly a' nemesi jószágon bár milly iparos általi
dolgozhatást megengedé.
A' czéhek szabályozására, czélszerübb rendezésére számos rendeletek u. n. czéh-czikkelyek adattak ki különböz
idkben. Hlyének hozattak 1792 1793 1794 1801-ben 'stb. Mindezek
között legfkép megemlitendk az 1813-ki ,,generales articuli czehales"
mellyek 55 számra emelkedve egész czéh-codexet képeznek. Kiterjeszkednek ezek a' czéhek minden viszonyaira. És számos igen helyes 's
üdvös javitásokat rendelnek. Sok esetben felmentik a' legényt a' vándorlás
terheitl. Az inasnak mestere bántalmai miatt megengedik a' távozhatást.
A' mesterjog díját 25 ftra szoritják. A' korhely hétft eltiltják. Remek
tárgyául korszert , könnyen eladhatót kivannak
több esetekben a'
remeket egészen is elengedvén. Minden remekelési zsarolások, akadályozások üldözések és tivornyák szigorúan eltiltatnak.
A' magyar legislatio és kormány illy 's hason üdvös rendeletekkel 1792. óta folyvást törekedett a' czéhek kinövéseit, káros kihágásait eltörleni.Es ezen kinövések,
ipar emelkedést gátló roszak még mindig fenállanak. Napjainkban láthatjuk még mindig ugyanazon visszaéléseket, mellyeknek eltörlésén már
a' múlt századbeli törvények és rendeletek mködtek. Világos jeléül
szolgál ez annak, miképa'czéh egyedáruság és szerkezet fentartása mellett
dugába dl minden szabályozás, minden kinövéseket illet javitás.,
A'
czéhek károssága 1825 után, midn a' magyar reform kezdetét veszi, mindinkább beláttatott. Nemcsak a' hírlapok és külön önálló munkák mint
—
p. o. yjCzéhek és iparszabadság Szokolai Istvántól (Pesten 1846.)"
hanem az országgylések is határozottan nyilvániták a' czéh-intézet
károsságát és az ipar emelkedéséveli összeférhetlenségét. Az eszmék mindinkább oda kezdtek fejldni , mikép a' társulati élet szükséges ugyan, de
nem a' czéh-szer kezet ; és hogy a' czéh-egyedáruságot el kell törleni, de
a' czéh-intézetnek irányául szolgált czélokat 's rendeltetést más eszközök
által kell valósítani
mellyeknek mintáit Nyugat-Európa ipar-életében
eléggé láthatni.
Mindezen szellemi és törvényhozási mködés azonban
nem volt elegend gyökeres reform behozatalára. Még az 1848-ki változások sem emelkedhettek idáig. A' magyar kormány
ha bár hihetleg
csak ideiglenesen is
ismét a' czéhszabályzás elvébl, és nem a' gyökeres
átalakítás
nem a' Nyugat-Európában és Lombard- Velenczében annyi
üdvös sikerrel látható iparszabadság rendszerébl indult ki az iparüzlet
körül hozott intézkedéseiben. Habár meg kell is vallani, mikép az elbbi-

—

;

;

;
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éknél sokkal blztosb, és sokkal józanabb elvekre kivánta fektetni az iparüzleti viszonyokat. Olly javitások foglalvák szabályzatában,

mellyek hatal-

masan befoly hátának egy egészen uj iparélet elidézésére. Ez 1848-ik
június 9-dikén a' magyar fóldmivelési minister által kiadatva 107 czikk-

bl

áll.

szerint a' ezéhek meghagyattak
de hiányos 's káros oldalaik a'
mennyire lehete, javittattak. Ezen egész rendszabályzat iránya ugyanaz
korlátolni a' visszaéléseket és a' ezéheket tervolt, mi már a' régieké is
mészetes rendeltetésükre visszavezetni.
Tehát az a' czéh-épületet

E'

,

:

—

ingatta meg alapjaiban, hanem csak rósz kinövéseit kivánta lemetszeni. A' czéhet képz személyfokozatokat megtartotta, de viszonyaikat
józanabb, jogosabb alapokra fektette. Fentartotta a^ remeket is, de arra,
hogy dolgozhassák , senkit sem kivánt kényszeriteni. Csak a' mesteri
jogokat, 's különösen a' segédekkeli dolgozhatást kötötte a' remekelés
teljesitéséhez.
a' kormány utján a' segédekkeli dolgozhatás engedvényezését is lehetvé tette. Ámbár ezt csak némelly ritka esetekre szoritotta. Azonban azt, hogy valamelly legény önkezére dolgozhassák, korlátlan jogként minden remekelés nélkül egészen szabaddá tévé, csak a'
hatósági bejelentést kötvén ki. Es ez legüdvösb és életbe vágóbb oldala
e' czéh-szabályzatnak. Mert miiit más államokban, ugy Magyarországban
is általánossá Ion a' kontárok üldözése. Most biztosittatott nekik
hogy
segédek nélkül szabadon dolgozhassanak.
szabályai e' czéh-rendeletnek következk. Megemlittetnek elször isa'czéhnek elemi személyei
a' tanulók. Rendeltetett, hogy szegd- dijuk 1 ft. Csupán iparos munkára
alkalmazhatók
14 éven alól napon kiiit csak 9 órára. Hol lehet, vasárnapi és rajziskolába küldessenek. Minden testi bántalom tilos. A' tanid
ruha nélkül 3 év ruhával alku szerint több lehet. A' felszabaditási dij
2 ít. minden lakoma nélkül.— A' legények azaz segédek viszonyai egészen
a' szabad egyezkedésre alapittattak migmás részt némi befolyást nyertek
a' czéh ügyeibe is.
Szabadon vállalhatnak munkát bárkinél gyárban
vagy mestereknél, nem mestereknél, vállalkozóknál 'stb. A' fizetés, lakás,
élelmezés 'stb. a' szabad egyezkedés tárgyai. Lakásul egészséges hely
adandó kárpótlás terhe alatt, padlás- vagy pinczelakok tilosak. Munkában
nekik válogatni nem szabad. A' munka-id naponta, reggeli 's ebéd nyugóráit nem számitva, 11 óra. A' próba és felmondási id alkutól függ.
Némelly esetekben felmondás nélkül is kiléphet.
A' szállodai bizottmányba a' legények 4 10 tagot választanak. Ugyanennyit neveznek ki
)nagok részérl a' kórházi pénztár bizottmányába is.
A' segédek tart-

nem

St

,

— Fbb

—

,

;

,

—

—

—

—

hatnak szállodát

— herberget — hogy ott

—

vándorlók és munkanélküliek
mhelybe utasittathassanak. Itt tartanak választó gyléseket is.
A'
szállodai bizottmány, hová a' mesterek két tagot választanak, 4 könyvet
vezetend mesterek jegyzékérl, vándorlók és munkanélküliek névsoráról,
munkát keres mesterek és vállalkozókrul, és a' mhelybe állt segédekrl.
Ezek mindig szabadon olvashatók mester és legények által. Csak 8 napig
maradhatni rendri engedélyen kivül a' szállodán.
A' kórházi pénztár
száraára mellyet mester és legényekbl álló bizottmány kezel, minden
segéd köteles valamit fizetni, mi évnegyed nlntt 30 p.krnál több nem lehet.
Minden utalványt kiadásra legalább 3 mester 's legény tagnak kell aláirni.
a'

—

:

—

,
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E' pénztárból a' segédek vándor vagy munka nélküli társaiknak pénzsegélyt adhatnak. De társpoliarakat, bucsu -lakomákat 's illy költségeket
abból nem szabad tenni. A' számadások a' szállodán vizsgálatul kitétetnek,
's a' czéhgy ülésnek benyujtatnak. A' kórházi bizottmány köteles a' betoiusegédeknek kórházban felvételét 's ellátását eszközleni a' kórházi-pénztár
rovására.
Arra hogy mesteri jogokat nyerhessen a' segéd, remeket kell
adnia. Erre egy két mesterbl, két legénybl és egy elnökbl választott 's
álló bizottmány 3 tárgyat jelölend ki azok közül, mellyek épen valamellv
mesternél meg vannak már készítésül rendelve tehát kelendt, nem látE' háromból a' remekel szabadon választ, és
darabot (Schaustück.).
elkészíti azon mhelyben, hol meg volt rendelve. így nem fizet sem a'
helyért, sem az anyagért, minthogy a'
a' megrendelnek eladatik -kivéve ha az anyagot elrontaná; saját anyagból kiki készítheti remekét.
A' bizottmány megbírálja a' remeket és szótöbbséggel Ítéletet hoz, melly
a' gyléssel, hatósággal 's remekelvel közöltetik. Az, ki nem elégszik
meg az Ítélettel, uj de 2 3 tagból álló bizottmány választását kérheti.
Ennél tovább nem felebbezhet, hanem félév múlva ismételhet a' remekelési kérelem. A' mesterdíj semmi egyéb mint 10 p. ft. Az u. n. kontárok
remekére félév tüzetett ki
különben segédekkel nem dolgozhatandnak.
Azok, kik remek nélkül, segédekkel kívánnak dolgozni, a' ministerium
engedélyét kötelesek megnyerni 's elmutatni.
De az illy engedvényezettek nem leendnek mégis egyenlk a' mesterekkel, mert segédeket
csak az engedély száma szerint fogadhatnak tanulókat nem tarthatnak,
czimtábláíkon mester nevet nem tehetnek ki, nyílt boltot nem tarthatnak.
Tehát a' czéhnek remekelésre fektetett szerkezete 's ezzel nagy részben
egyedárusága is fen tartatott. Annálinkább, mert az engedvény nélküliek
sem segédet sem tanulót nem tarthatnak, mesteri jogokkal nem élhetnek,
és csupán az áruihatást országos és hetivásárokon és a' czimtáblát használhatják.
A' czéh összes vagyona az u. n. czéh-ládában tartatik. Ezt
kezel bizottmányba a' mesterek 4 10 mestert, segédek 3 legényt választanak. Ide folynak be a' bírságok, díjak 's egyéb jövedelmek. Innen fedeztetnek a' czéh-ügy vitel költségei, az elbetegedett, tehetienné vált mesterek,
engedélyezettek
özvegyeik árváik és vándorlegények segélyeztetnek,
megszorult mhely-tulajdonosok segély-kölcsönt nyernek, tanulók számára
oktatási intézetek állíttatnak. Minden más, nem czéhczélrai kiadás tiltatik.
A' számadás a' czéhgyüléssel és hatósággal közlend.
Minden czéh egy
münökszéket is fog 3 mester és 4 segédbl választani. Ez fogja vasárnapi
üléseiben a' mesterek, engedvényezettek, segédek, tanulók egymásköztti,
ipar viszonyokból eredhet viszályait békésen elintézni.
A' czéh közgylésein, mellyek vasár 's szünnapokon
vagy dolognapokon esti órákban
tartatnak, szavazatjoggal birnak mesterek
engedélyezettek, és kórházi
bizottmány segéd-tagjai. De jelen lehetnek minden segédek
valamint
a' bizottmányi ülésekben is. A' közgylések fclévenkint a' tanulókat illet
szabályokat elttük felolvasandják's bellük kikérdezgetendik. A' segédek
is tarthatnak az atyamester tudtával, és az ö 's még két mester jelenlétében ülést, hol csak a' munkában lev, vagy saját kezükre dolgozó segédek
birnak szavazati és választói joggal.
A' nem mesterek, kik segédekkel,
segéd nélkül vállalkoznak, a' czéh és közadó terheit kötelesek viselni.
31
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— A' régi czéhszabályokbul meg nem változtatottak épségben hagyat— Ezen oUy sok üdvös és korszer intézkedéseket magában foglaló
a'

tak.

szabályzat csak kevés ideig maradhatott az események folytán életben.
1851-ik jan. 27-kén ugyanis a' magyarországi helytartóság az iparviszonyok rendezésére terjedelmes határozatokat adott ki. Alapul a'
határos osztrák koronaországok iparrendszere vétetett.
Firánya a'
czéhegyedáruság visszaéléseinek 's kinövéseinek elhárítása. A' szabad
verseny elve állíttatik ugyan fel vezérelvül, mellynélfogva mindenki, ha a'
törvényes feltételeket birja, joggal bir az iparzésre, csakhogy azon feltételek egészen a' czéh-intézet elvein alapulván, a' szabad versenyt, 's ipar-

—

szabadságot kizárják. A' czéheknek a' czéh czim semmi jogot sem ád arra,
hogy az uj folyamodókat az iparüzleti jog elnyerésében akadályozzák. Nem
tehet semmi akadályt a' vallás vagy nemzetiségi különbség valamint a'
szülk születése vagy állása sem.
A' kézmipar felosztatik szabadra
és engedélyezettre, 's ez korlátozottra. Megkülönböztetnek a' gyökerezettek
radicirte
és eladhatók is. — Az engedélyezetthez ipar vagy rend,

—

—

:

—

ri okokból bizonyos feltétek mellett hatósági engedély is kívántatik.
Szabad kézmipar az, mellynek üzhetésére személyes kellékek nélkül
egyszer hatósági bejelentés elegend illyen divatárusok, csipkészek,
varrók, himzk, vászonszövk, zománczozók, kmetszk 'sa't. iparága. —
,

:

Korlátozott iparágnál a' helybeli szükségre fordittatik a' figyelem, hogy
egyedáruság vagy az iparzk számának összeszoritása nélkül a' kell
arány fentartassék, illyenek ácsok, bábák, cserepezk, húsvágók, gyógyszerész, kémény tisztító kmives kövez, kútmester, pékek, serfzk,
vendéglk, sebészek, pástétomosok 'stb.
Gyökerezettek vagy eladhatók
fekv vagyon bírásához kapcsolvák, vagy már az engedély adásakor eladhatási joggal felruházottak.
Illy jog nem engedélyezhet többé. És a'
jelen birtokos a' kell feltéteket kimutatandja
vagy haszonbérleli.
Különben az iparüzleti jogot másra ruházni, haszonbérleni nem szabad.
Csupán özvegyek folytathatják isméti férjezésig.
Testületek sem nyerhetnek iparengedélyt.
Az iparengedély nem foglal magában községpolgári jogot.
A' szabad verseny az iparüzlet elvéül állíttatott ugyan fel ; de azért a'
czéhek is meghagyattak. Ha valamelly helyen bármilly szabad vagy engedélyezett iparág czéh-intézetet képez törvényesen, azon iparágat ott
czéhbelinek kell tekinteni. Ha valaki illy helyen hason iparágat kivan
zni, habár engedélylyel bir is, hogy azt gyakorolhassa, szükséges a' czéh
testületbe beíratnia. De uj czéhek nem alakíttathatnak. A' czéh eljárók,
helybeli szokás szerinti számban, az évnegyedes czéhlésben évenkint a'
jelenlev mesterek szótöbbségével választatnak, és az illet hatóságtól
megersíttetnek.
Ingyen tartoznak hivataloskodni, minden czéhpénzbli díjazás tilalmaztatván.
Végzésre szótöbbség kell, minden mester
egy 's az eljáró eldönt szóval birván. U. n. öreg mesterek eljogai megszntetnek. A' gylések tárgyai felsbb rendeletek felolvasása, tanítványok felszabadítása 's beszegdése, mesterek bekeblezése viszályok elintézése, fegyelem-tartás, ipar érdekbeni értekezés, eljárók választása,
szegény mesterek, özvegyek, árvák, 's betegek, nyomorultak segélyzése,
czéhköltségek felosztása, közvagyon feletti rendelkezés 's véler»ényadás
:
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iparügyekben. A' gylésrl mindig jegyzkönyv vitetik. A' czéhiratok,
A' czéhjövedelmet a'
könyvek, pénztár, pecsét a' czéh-ládában tartatik.
szerzdési 's felszabaditási illeték, mesterjogi díj, birság és mesterek évi
adózása képezi. Az évi adózást a' czéhgyülés határozza meg, de törvénytelen és a' czéhládába be nem folyó adóztatás tiltatik. A' czéh vagyona és
jövedelme csak a' czéh törvényesen megengedett szükségeire fordítható.
A' beteg mesterek 's legényekrl ha bevándorlottak is, a' köz kórházakban kell gondoskodni.
A' czéhek feletti felügyeletet a' közigazgatási
hatóság viszi, melly minden rendetlenséget és szabály ellenes tényt megszüntet 's ha kell meg is büntet, 's a' czéhgyüléseken egy biztos által van

—

—

,

—

képviselve.
A' czéhet alkotó személyek viszonyai

következkép rendeztetnek.

Tanítványnak 12 és nehezebb iparágban 14 év eltt

—

tilos valakit felvenni.

elemi iskolába való járást be kell bizonyítani. Négy vagy hat héti
által, melly az apa, vagy gyámnok
és mester közt köttetik a' tanítás, táp-pénz, tartás, tanid 's fóltétekrl.
A' tanid 3 4 év. Ingyen élelmezésnél 1 évvel hosszabb. A' fölvétel az
eljárónak bejelentetik 's a' tanítvány az ülésnek bemutattatik. Beszegdési illetékül a' czéh-pénztárba 1 p. ft. fizettetik. A' tanítványok száma
Ezekre nézve ezen uj czéh-rendtartás azt
ne haladja a* legényekét.

Az

próbaid után beszegdik egyezkedés

—

—

határozza, hogy mindeniknek vándorkönyvvel kell birni. Kiki szabadon
kivel a' próbaid, munka, bér, lakás
választja 's változtathatja mesterét
's egyéb feltétek iránt egyezség kötend. Kétség esetében a' felmondási
A' nyughetfk,
id 14 nap, és a' fizetés ideje a' helybeli szokás napja.
saját kézrei munkák, tanítványok testi fenyítése, magasb bér iránti összeszólalkozás tilalraaztatik.
A' tanyák megtartatnak az érkez 's kilép
legények szállásául 's tudakozódául. Más helyen csak a' rendrség tudtá,

—

—

Atyamesterek ügyelnek ezekre, 's felölök tanyakönyvet vezetnek
hol a' munkakeres mesterek is feljegyeztetnek. Itt 14 napnál tovább nem tartózkodhatni.
A' legények külön ládával bírnak, hová
val tartózkodhatnak.

—

—

szegény és beteg legények ápolására minden legény által a'
beállásnál 's aztán évuegyedenkint rendesen fizetend, *s 15 krnál többre
nem mehet dijak. E' láda kezelésébe egy a' legények által választandó
bizottmány is fog befolyni.
A' mesterek üzletjogukat ott hol czéh létezik, csak remeklés után kezdhetik meg. Azt a* czéh jelöli ki. Alkalmas
legyen az ügyesség kitüntetésére
de ne igen költséges, bajosan eladható, vagy mesterkélt.
Kmivesek, ácsok 'sillyeneknél egyszer rajzok,
minták és számvételekbl álland. A' remek elleni panaszok továbbá a'
hátráltatások az illet hatóság elé viendk, melly szakértk kihallgatása
után más remeket is adhat. A' remek saját vagy idegen mhelyben dljnélküli felügyelk felvigyázata alatt készíttetik. A' remek bírálata 3 mester
és 2 legényre bizatik, mind egyenl szavazattal birván. Csekély hiányok
elnézetnek, lényegeseknél uj remekid tzetik ki Yg évig terjedhet. A'
meg nem eléged remekel kérelmére a' hatóság által vagy szomszédczéh,
vagy uj választmány tzetik ki, hová nem czéhbeli mértk is meghivatnak. A' remek után 10 p. ft. dijt letévén mesterek közé soroltatik, pusztán
kézadás, és nevének jegyzékbe sorolása által. Más helybeli czchbei átléHa a' czéh köre
pésért nem jár remekelés, hanem csak felényi díj.

teendk

a'

—

—

—

—
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iicígyobl) területre is kiterjesztetett, az itteni mesterek is kötelesek a'
Az üzletet fulytató mesterek
bekebleztetésre, és a' czéhbcli terhekre.
Mesterek fiai apáik üzletére
a' czéíijogok 's kötelességek alá tartoznak.
szánva magokat, semminem kedvezéseket sem nyerhetnek.
Saját kézrei
dolgozáshoz Jog engedélynek többénincs ^e/z/e. Eddig feljogositottak tovább
használhatják.
Az engedélyzett mestereknek törvényes feltétek
is

—

—

—

után a' czéhbe való feltételt a' czéh scnnni ürügy alatt sem
tagadhatja meg. Különben a' hatóság maga is elrendelheti. A' czéhes
i[)arágak mellett megkülönböztetnek a' czéhet nem képz kézmvesek is.
l'izeknél csupán a' csatlakozás szabadsága szolgál elvül. Senki sem köteles
5i' nem czéhbeli
egylethez csatlakozni. Illy egyletet alakitók a' többiek
lelett semmi igénynyel sem birnak. De azokníik, kiknek tetszik, szabad vallásos erkölcsi, jótékony és iparczélokra társulatba állani.
A' nem czéhbelieknél a' tanitványi, mesteri és legényi viszonyok az ide vonatkozó czéhszabályok elvei szerint döntetnek el. Illyeneknél a' czéh helyét 's képviseletét vagy az egylet, vagy az ide nem tartozóknál a' hatóság foglalandja el.
Ezen iparszabályzat megemlíti a' játékszini vállalatokat is
és engedélyezésüket a' helytartónak tartja fenn.
A' kötéltánczosok, mlovarok,
vív- és táncz-mesterek, uszodák, tudakozódák 'stb. engedélyei megyei és
községi fnökök körébe való.
Az iparjog megsznésérl az rendeltetik,
hogy azt a' tulajdonos halála a' lemondás 3 évi nem üzés, és büntetés
általi üzletvesztés idézi el.
Az elsorolt rendelkezések egészen sértetlenül hagynak minden eddig törvényesen keletkezett iparvállalatokat és
más fenálló viszonyokat, mink p. o. a' földesúri regálék, törökök kereskedési szabadalmai, találmányi, javitási kiváltságok 'stb.
Ezek a' legújabb iparrendeletek. Látni bell()k, mikép a' czéhintézet legnagyobb terjedelmében megtartatik. A' czéhbe lépés kötelessége mindenkinek, hol czéh
létezik, meghagyatik
tehát a' legtöbb helyen. Meghagyatott azzal a'
remekelés terhe is, melly ellen ujabb idkben olly sok és nagy fontosságú
okok hozattak fel Európa minden államaiban.
Majdnem ugyanazon
]>usztán szabályozó, de nem gyökeres javitó modor, mellyet a' boldogult
teljesitése

—

—

—

—

—
—
,

,

—

—

llelytartó

Tanács rendeleteiben találhatni

fel.

—
— Nem

lehet

nem

látni

azon szigorúságot, melly e' czéhrendben az önkezükre dolgozók irányúban
nyilvánittatik, kik remekelés által mesterjoghoz nem juthattak. Hiányzik
itt az 1848- ki czéhszabályzatnak azon üdvös szabálya, mellyszerint önkezére mindenki dolgozhat és vállalkozhatik puszta hatósági bejelentés
mellett is.
Hiányzik a' legtöbb arra is hogy a' czéhnek olly elemi
alkatrészét képez 's a' czéhnek legfbb munkásait tev legényi osztály
érdemei 's állásához ill befolyásra emeltetnék. A' remek Ítélésénél a' mesterekkel nem bir hason képviselettel. A' gylésekben nem bir szavazattal
'sa't. Hiányzanak továbbá belle a' kórházi 's más bizottmányok, mellyeknek kellene napjainkban a' czéhek egyedüli czélját képezni, ésa'mellyekben az 1848-ki szabályzat szerint a' legényi érdekek is nevezetes képviselettel birhatának. Hiányzik az olly nagy fontosságú münökszék
a"
franczia conseils de prd' hommes pótléka
raellybe nem csak mesterek,
hanem hason számmal segédek is választatnak az 1848-ki terv szerint
a' viszonos viszályok elintézésére.
Nevezetes különbség az 1848-ki
és 18ol-ki rendeletek közt az is, mikép ebben egyedül a'czéhre bizatik a

—

,

,

,

—
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remek kitzése, az 1848-bau pedig 2 mester
jelöl ki 3 tárgyat,

mikbl maga

a'

remekel

'tí

2

legénybl

választhat.

—

bizottmány
Valamint igen

álló

nevezetes az is, miszerint 1851. szerint a' legények nem birnak befolyással
a' czéhnek egész vagyonára, hanem csak a' legényi ládára. Mig ellenben
az 1848-ki szerint az összes czéhvagyont és jövedelmeket kezel bizottmányba a' legények is 3 tagot választhatának.
Igen káros hiány az
1851-iben az is, mikép az 1848. szerint a' remek tárgya a' munka végett
megrendeltekbl jelöltetik ki, mi a' költségességet megkiméli. Abban a'
számadások sem emeltetnek olly nyilvánosságra, az utalványozás sem
kezeltetik olly ellenrséggel mint az 1848 szerintiben 'stb. 'stb.
Ezekbl láthatni, mikép Európában még nagy részt a' czéhintézet alkalmaztatik folyvást az iparügy fentartására. Ámbár eléggé világos, mikép
kebelében magok a' czéhbeliek sem emelkednek vagyonosságra, annál
kevésbé magasb és tökéletesb iparra. Láthatni, mikép sem a' remek, sem
az ezt pótló vizsgálatok sem nyújtanak elegend iparképességi biztosságot.
De láthatni legfkép azt miszerint a' czéhek mellett az ipar távolról
sincsen ugy kifejldve, és tökéletesedve mint Eszakamerikában, Angliában
országokban
és Frankhonban, hol az iparszabadság uralkodik. Ezen
naponta több és több történik mind a' határtalan versenynek korlátolására viszonos egyletek és állami intézkedések által; mindaz iparos kiképzésére és szerencsétlenségeik enyhitésére szinte magán és állami utakon.
Az iparügy illy intézetek által még nincsen ugyan a' korlátlan verseny
ellenében, mellyet a' tkepénzek tulnyomósága fejt ki, eléggé biztosítva és
természetes rendjébe vezetve 's rendszerezve
de e' felé nevezetes haladást tesz
és már is több tökélyt fejt ki az elavult czéhbeli intézkedéseknél
mig az ezeket
államok
már a' czéh egyedáruságát 's
intézeteit megsemmit közlekedési sebesség és növeked gyárüzlet folytán
is
szembetünleg hátramaradtak a' frank és angol mipar magas emelkedettségétl, melly elkerülhetlenül kivánja az iparszabadságot, habár
nem magára hagyatva, állami 's társulati közremunkálás avagy a' verseny
korlátolása nélkül is.
Sz. I.
Irányi (elébb Halbschuh Dániel) szül. Toporczon Szepesmegyében
1820 körül, tanult Eperjesen 's 1842. óta Pesten köz- és váltóügyvéd volt.
A' külföldi irodalomban nagy jártassággal birt 's a' forradalom eltti
években Pesten fennállott körök és társulatokban valamint számos közünnepélyeken tartott beszédeiben sok ismeretet's nem csekély szónok itehetséget tanúsított. Azonkívül a' napi sajtó terén is gyakran találkozott a'
közönség az
tollából folyt czikkekkel. így ln, hogy Kossuth figyelme
reá ln fordítva 's a' magyar forradalomban kiválóbb szerepre hivatva.
Forradalom alatti mködését az 1851. sept. 22-kén hozott cs. kir. hadtörvényszéki Ítélet következben adta el ,,Mint Pest város követe, e'
minségét még az 1848. oct. 3-ki legfelsbb nyilatkozvány után is meg14-kén történt
tartotta,
a' fels vidék kormánybiztosává 1848. oct.
kineveztetését elfogadta, 's mint ollyan a' forradalom szellemében, 1848.
dec. végig olly módon mködött, hogy a' Galicziából Magyarországba
indult cs. katonaságnak, még a' népfólkelés kirendelésével is, fegyveresen
lehet leghatályosabban ellentállott, 's az élelemszerek szállitáeát annak
számára legkeményebben megtiltotta több személyeket a' törvényes

—

,

;

—

—
—

rz

—

—

—

,

:

—

;

,
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kormányhoz! megpróbált hségükért befogatott

's

vagyonukat lezárol-

forradalom érdekében föllazítani 's ennek párthiveit szaporítani igyekezett
a' cs. kir. katonaságot
hitszegésre indítani törekedett, 's a' hitszegket mindenkép elsegítette
a' cs. kir. katonaság elnyomulását az utak eltorlaszolása, 's a' nemzetr-

tatta

;

továbbá

a'

népet emissariusok

által a'

;

;

honvédek

's szervezett népfólkelés kiállitása által gátolta; továbbá
1849. jan. 13-tól apr. 20-ig a' debreczeni convent-tanácskozásokban munkás részt vett, 's különösen az apr. 14-ki elhirült ülésben, melly ben
mint jegyz mködött, valamint az april 15. és 20-ki ülésekben, melylyekben a' felségsért határozatróli jegyzköny hitelesíttetett, 's a' gróf
Zichy Odön-féle holmik elsikkasztása tárgyalásba vétetett
a' függetlenségi 's trónfosztás! nyilatkozatban! megegyezését nyilván kijelentette
végre az 1849. april 25-kén reá ruházott Pest városi kormánybiztosi
hivatalt elfogadta, ezen minségben az ujonczozást buzgón sürgette egy
vésztörvényszéket állított föl Buda ostromára erélyesen közremunkált,
a' függetlenségi nyilatkozatot 's Buda bevételét megünnepeltette, 's
hatáskörét Budára is kiterjesztette, az ottani városi hatóságot forradalmi
szellemben ujitotta meg, a' közpénzek 's levéltárak átvételét eszközlötte

ség, a'

ugyan

;

—

;

;

;

—

;

seregek ereje- 's mozdulatáról a' lázadó-kormánynak jelentést
tett, 's midn ez utóbbi Pestre érkezett, hivatalát ugyan letette, azonban
mint követ a' forradalmi országgylésnek július 2-káQ Pesten tartott
ülésén, valamint az ugyanazon hónap végén Szegeden tartott ülésekben is
munkás részt vett."
1851. jan. l-jén felségsértési vád folytán rendeletileg megidéztetvén, de meg nem jelenvén, u. a. év sept. 22-kén hajtatott
végre rajta azon Ítélet, minélfogva az
és 35 más a' forradalomban részt
a.
vett férfiú neve Pesten nyilvánosan kiszegeztetett.
Irinyi (János) szül. Biharmegyében, Józsefnek idsb testvére, jeles
vegykém (chemikus). Szakában a* bécsi és berlini egyetemen mivelte ki
magát. Németországban két izben hosszas ideig tartózkodott, 's több jeles
vegytudósnak részint tanítványa volt, részint ismeretségébe jutott. Ismereteket és tapasztalatokat szerzett a' vegytan iparköri alkalmazásában is.
Meglátogatott számos gyárakat. Els utazásából visszajvén találmányokat tn a' gyúszergyártás körül, 's Pesten magának is gyúszergyára
volt. Az irodalom, fleg az
szakában, sok jó szavat köszönhet ez alapos
miveltségü, sok tapasztalásu vegykémünknek. Lapokban és folyóiratokban
(Athenaeum, Tudománytár, és Pesti Hirlap) több értekezése jelent meg,
melly nagy figyelmet ébresztett a' magyar tudományos világban. Azonban
e' tudományos világ olly kis kör volt, hogy egy emberi élet fáradalmait,
áldozatokkal szerzett tanulmányait csak becsülni tudta, jutídmazni nem.
így történt, hogy Irinyi nagybecs munkája ,,A' vegytan elemei. Nyomatott Nagy- Váradon." Mindez ideig be nincs fejezve, 's az els kötettel
fennakadt.
A' forradalom alatt Irinyi a' magyar kormány által az álladalmi gyárak ffelügyeljéül neveztetett ki. Forradalom után egy ideig
fogva volt Pesten, az Uj-Epület katonai laktanyában. Pár hónapi fogság
után azonban szabadon bocsáttatván, jelenleg Biharmegyében, at\;jánál
(Nagy-Létán) tartózkodik 's ott várja a' magyar tudományosság jobb
idszakát, midn olly tehetség, annyi miveltség, mint övé, nem fog heverni
m.
parlagon, hanem a' nemzet, a' közhaza érdekében hasznosittatik.
a'

cs. k.

—

—

,

:

—

;

—
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Irinyi (József) albisi születés (Biharmegye). Született 1822-ben. Atyja
igen értelmes és
gazdatiszt, kitl a' gazdasági lapokban több alapos
czikkely jelent meg. Irinyi József magasabb iskoláit rét?zint a' nagyváradi
akadémiában, részint Debreczenben végezte. Az ntóbbi helyen hallgatá a'
jogtudományt. Már mint iíju, és tanuló gyakran vegyült politikai demonstratiókba. Tanuló korában kezdé az irói pályát is. Ez idbl való külö-

kitn

nösen egy drámája Orlayház, Vörösmarty hasonló nev beszélye után.
E' szinmtí azonban nem látott világot. Egy évi joggyakorlat után Biharból
Pestre utazott, ügyvédi vizsgálatot tenni. Itt a' magyar irodalom több
elkelivel, különösen az „Athenaeum" ezimü vegyes tartalmú folyóirat
szerkesztivel (Bajza, Schedel, Vörösmarty) megismerkedvén, a' nevezett
folyóiratba egy pár czikket irt. E' czikkek közt nevezetesb volt az, melly
a' magyar helytartósági szerkezet föltétlen magasztalására vonatkozott.
1842. apr. 14 kén I J. külföldre utazott. Bejárta különösen Németország
egy részét, 's Francziaországon átkelvén, Anglia fvárosát Londont is
meglátogatta. Hosszasabb idt tÖlte azonban Parisban. Az eleven, mozgalmas franczia nép leginkább öszhangzó vala vérmérsékletével. Saját
magára ismert e' népben, 's csakhamar otthonosnak találta magát közötte.
Elsajátitá annak társadalmi szokásait, tanulmányozta, bár leginkább csak
politikai tanait. Ha utazása eltt föltétlen
hirlapok- és röpiratokból
magasztalója volt a' magyar megyerendszernek midn Parisból, egy év
múlva, ismét visszatért, a' franczia mintájú központosítási rendszernek lett
egyik legbuzgóbb apostola. E' szellemben vau irva utleirása, melly illy
ozim alatt jelent meg ,,iVé/rteí-, franczia- és angolországi uti jegyzeteié.
Irta Irinyi József ügyvéd. Nyomatott Hálában, 1846." A' munka czimén
már, mint ügyvéd jelenik meg. Hazatérte után az 1843-ki országgylés
alatt Pozsonyban tévé le az ügyészi vizsgálatot. A' munka továbbá, mint
czime mutatja," külföldön jelent meg. Benn a' hazában a' censura tizenegy
hónapnál tovább akadályozá megjelenését. Irinyi e' miatt ,,gróf Apponyí
György" magyar kanczellárhoz intézett nyilt levélben, melly munkája
eltt áll, panaszt emelt a' könyvvizsgálat ellen a' sajtószabadság érdekében.
E' bátor, férfias, de illedelmes modorú felszólalás azok részérl is tetszést
:

,

:

:

munkát, fleg politikai elvei miatt, nem
szembe szállt a' magyar politikai
tanokkal, 's több olly nézetekkel, mi körül addig más nézeteket terjesztett
a' magyar sajtó. Szemere utazása, melly azeltt néhány évvel rendkívüli
tetszésísel fogadtatott, párhuzamában London mellett nyilatkozott Paris
ellenében. Irinyi most Paris elsségét vitatta. Szemere jelesül ismerteté
Irinyi más, sok tekintetben
és magasztala a' porosz növelési rendszert
ellenkez nézeteket vitatott e' tárgy körül. Legjellemzbb vala azonban
I. müvében azon éles központosítási irány, melly az érintett uti-jegyzeteken
átvonult, 's azokat fleg egy röpirattá tévé a' központosítási rendszer
ügyében. Súlyt adott e' vitatásnak magának szerznek szinte bevallása,
hogy e' tárgyban egészen máskép gondolkodott utazása eltt. Ha a' censura nem akadályozá megjelenését ez lett volna els szó, els röpirat e'
tárgy körül. így a' Pesti Hírlap melly Kossuth kezérl Szalay szerkesztése alá került (1844. közepén), megelzte Irinyit. Tudva van, mikép az
vont

maga

után, kik különben

a'

szerették. Irinyi ez útleírásban merészen

;

,

,

uj Pesti

Hirlap

a'

központosítást tzte zászlójára.

Irinyi egyik

munka
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társa lett, 's a' külföldi rovatot abban egéöz 1848. közepéig szerkeszté.
Kétségtelenül több jártasságot és ismeretet tanusita e' körül , mint a'
magyar lapok külföldi rovatainak szerkeszti azeltt.Irt a' nevezett lapban
több fczikket is, fleg a' külföldi ügyek fejtegetésérl. Xagyobb zajt ütött
azonban e' lapban megjelent négy czikkea'központositásról. Igen látszott
's a' lap többi fmunkatársai (Eötvös,
e' czikkeken a' franczia szabás
Cseugery 'stb.) kijelenték azok ellen nem tetszésöket. Ok ugyanis a'
megyerendszert csak mint államrendszert támadák meg, 's midn a' tiszta
képviseleti rendszerre utaltak, más részrl a' valódi municipiumok barátinak vallák magokat. E' nézetkülönbségnek, vagy talán fleg formulázási
modornak (mert, mint látszik, a' félreértés Irinyi nem eléggé szabatos
fejtegetésébl , 's a' franczia minta szemeltt
tartásából eredt)
e'
különbségnek kell, mondjuk, tulajdonitani, hogy Irinyinek késbb, Csengery szerkesztése alatt, kevesebb czikkei jelentek meg, mint azeltt. Ez
idszakból továbbá az ,, Életképekben" is jelent meg Irinyitl néhány
czikkely, leginkább genreképek (mint a' táblabíró Paris rajza 'stb.) és
színházi bírálatok. Iratait általában mindig rendkívüli könnyüség, ollykor
pongyolaság is jellemzé. A' napi politikában fölszinen úszó eszméket
kellemes alakban tudta eladni, az utczai és kávéházi politikusoknál
mélyebb, de azért némileg terécsel modorban. Kellemesen, mulattatólag
járt a' tárgy körül
ollykor ollykor fejére is ütött a' szegnek. Voltak tármikhez különös elszeretettel, st tanulmánynyal is nyúlt az
gyak
untató részleteket azonban többnyire kerülte. Annálinkább szerette az
elmés ötleteket, 's az ellentéteket, a' franczia röpirodalom e' szikrázó
fegyvereit. E' vonások kiváló jellemüvé teszik Irinyi irodalmi mködését.
Hozzá senki sem hasonlít a' magyar irók közt nemében melly franczia
többen, fleg az ifjú irók
mintára emlékeztet, egyedül áll. Megkísérték
'S a' mi volt az irodalomban,
közöl, utánozni ; azonban nem sikerült.
,

—

:

,

—

;

;

;

,

,

;

t

—

ugyanannak

tüiit fel az életben. Itt is kivált a' magyar irók és államférfiak

közöl rendkívül gyors beszéde, élénk eladása és taglejtése

ban

mében

;

a'

,

's

általá-

modora által. Könnyelm a' szónak nem rósz értelkellemes benyomásokra fogékony kedély 's lovagias érzelm.

francziás

,

;

Kétszer volt párbaja; egy izbena' B. P. Hiradó egyik szerkesztjével, kinek
de azért nem
karját ltte meg. Párbajban mindig szerencsés, bátor
aggatózó, nem kihívó. — Az 1848-ki pesti országgylés eltt jelent meg
tle egy röpirat .,Az országgylés rendezésérl". 'S mieltt a' nemzetgylés Pesten megnyílt, tagja volt a' belügy minister által megbízott külmelly az alsóházi szabályok elkészítésével foglalkozott.
döttségnek
(B. Kemény Zsigmond, Lónyay Gábor, Bónis Sámuel, Csengery Antal).
Tagja lett továbbá a' nemzetgylésnek, mint Biharmegye egyik kerületének választottja. A' baloldalon foglalt helyet, azonban az úgynevezett
Madarászpárt eljárását nem mindig pártolta, st utója felé határozottan
annak túlzásai ellen nyilatkozott. Az anarchiától mindig iszonyodott. Az
mint
országgylésnek egész szegedeni feloszlásáig tagja maradt 's
Ítéletében olvassuk
a' magyar forradalom alatt az által vett kitünöleg
részt, hogy 1848. oct. 8-án a' forradalmi konnánytól, titkos megbízással,
800 p. ftnyi elleggel Parisba küldetvén, ott a' magyar követségnél, grót
Teleky László vezérlete alatt, mint követségi tanácsos, 500 p. ftnyi havi
;

:

,

—

;

—
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fízetéssel alkalmaztatott. 1849. máj. 15-kén, az apr. 14- ki függetlenségi
nyilatkozat híre után, a' Parisban lev londoni követségtl „Louis Laccone Korfuból" névre nyert vitlevél segélyével Magyarországba visszasietett, a' debreczeni orsz. gylés még két ülésében részt vett, az 1849-ki

21 és 28. ülésekben szónokolt 'stb." A' forradalom bevégzése után
külföldre akart menekülni, azonban Gratzban elfogatván, Pestre hozatott,
az Újépületbe. Több havi fogság után itt a' haditörvényszék által halálra

jul.

kegyelmet nyert. Jelenm.
liiaiid Oreland, ír föld), a' bennszülötteknél Eirin vagy EWn, a' régieknél Jei^ne, Inverna, Oüermia, de leginkább Hibernia), királyság és nagy
nagyságra nézve második az Atlanti Óceán
sziget nyugati Európában
23'
szigetei között. Nagybritanniától nyugatra fekszik 50" 24' 55",— 55"
csaÉszaki
az
7"
40'
12'
12"
Skócziától
kel. hossz, között,
ész. szél. és

Ítéltetett,

azonban

Ilaynau táborszernagy

b.

által

leg Biharmegyében él az irodalomtól elvonulva.

—

,

—

torna, Angliától az irlandi vagy ir tenger és a' sz. György csatorna által
választatik el, 's északról, nyugat- és délrl az atlanti oczeán által vétetik
körül. Hossza a' szigetnek 78, szélessége 40—42 mfld., területe 1531
Földje. Hosszú
mérföld 8,928,500 lakossal, kiknek y,-e katholikus.

D

—

,

hegylánczolatok e' szigeten nincsenek, de számos megszakadt hegy vonalok
és csoportozatok, mik azonban ritkán emelkednek többre, mint 3000'-ra.
Legtöbb hegységgel bir a' nyugati rész, mellynek partjain itt számos öböl,
délnyugaton Kerry
félsziget, st sziget is alakul. Legmagasb hegyei
grófságban a' Cahirconrigh 4200' nyugaton Mayo grófságban a' MacGilly-Cuddys hegyek 3200'; északkeleten Down grófságban a' Longpeldhegyek 's ezek között a' Sliehh Vonard 2950' 'stb. A' sziget közepét
:

;

kiterjedt mély-föld teszi, melly kelet felé egészen a' tengerig nyúlik. Ezen
termékenységre az angol
része a' szigetnek csaknem egészen lapályos
földhöz hasonló 's jól van vizzel ellátva, de távolról sincs olly szépen
,

össze
vezet

nagy mocsárfoldenagy csatorna köti
A' sziget északkeleti részén (Ulster) másik vizi-út
tengerre ez ut közepén fekszik a' nagy Neagh to>

Magába

mivelve, mint amaz.
ket, különösen a'

foglal számtalan tavat

Shannon folyó

a'

keleti parttal.

a'

mélyföldböl

a'

partjain.

Ezen folyót

's

a'

;

az északi, 's a' Neiery-cssLÍovnn által a' keleti
parttal köttetik össze. Ezen úttól keletre emelkedik fel a' Downi, északra
az Anlrimi hegy föld 's ez utóbbi az északi parton az Óriási gát bazaltsziklájában végzdik. Irland legszéls keleti részén t. i. mellynek partjain

melly

Bann

kifolyása által

többé szárazföld egész Amerikáig, 's mellynek meredek szikláin
hullámai törnek meg, nagy pompával és fenséggel emeloczeán
a' nagy
kedik egy bazalthegység, melly bámulatra ragad, mintha egy emberi kéz
legmerészebb vésje által lenne faragva, hasonlithatatlan szépségben
ugy hogy más országokban a' természetnek illy csodája alig található. Ez
az u. n. Giants Causeway
melly százkaru Briareusként, mint egy száz
meg száz egymás mellé állított oszlopokból álló gát messze benyúl ji' tengerbe, 's mellyrl azon szép rege maradt fenn, hogy általa óriások akarák
Skócziát Irlanddal egyesíteni. Ezen sziklaképletek pompája leírhatatlan.
Egyike ez a' világ legbámulatra méltóbb, partalakulásainak. 60—100'
hosszú pompás barlangok ijcszt<i csendben nyúlnak ele' magas sziklákban.
a' tengerrl
A' bazalthegységek mellyek több mérföldre kiterjednek
túl nincs

;

,

,

,

492

Irland.

nézve, egy óriási nagyságú régi vár képét tüntetik el, kiálló roppant
ersitményekkel, bástyákkal, sánczokkal, 's különösen feltn egy bazaltalak, az u. n. császárkorona, melly egy daczosan a' tengerbe nyúló fellegvárhoz hasonlít.
Irland egész bels és közép része téres lapály csekély
erdséggel, számos nagyobb és kisebb tóval 's mocsárral. Az északi part,
hol szinte nevezetes bazaltsziklák mutatkoznak, alig hajózható. Irlandban
igen sok 's nagy kiterjedés mocsár (bogs) van (mintegy 1,576,000 irl.
acre), különösen a' nyugati részen
a' kevés embertl lakott Cornaught
tartományban , hol a' levegt is megrontják. Folyói között legnagyobb
a' Shannon
melly az Allentóból származik Leitrim grófságban 's több
helyen mély és téres tóvá szélesedik az Atlanti tengerbe omlásánál IV2
míldnyi széles. Többi folyói Boyne, Liffey, Bann, Foyle, Earne, Blackwater 'stb. Tavakban Irland felette bvelkedik, illyenek a' Lough-Neagh
4 mfld hosszú 's 2 mfld széles, az Esk-t6, Berg-tó, az Earne- vagy Erne-tó,
10 órányi széles, benne 30 szigetnél több van; 2J Macnean-tó; az Allen-tó
30 ang. mfldnyi területtel, az Arrow-tó sok regényes szigettel, a' Ree-ió
a' Corrib-tó 12 mfld hosszú 's 3 mfld széles', 365 szigettel's 12
18 fontos
ízletes pisztrángokkal
az Erin-tó rendkívüli mélységgel, a' regényes
Killarney-tó, sok sziklával
szigettel
zuhataggal. Mindezen ir tavak
hajózhatók 's nagyobb részt lapályos és mocsáros partokkal birnak, csak
a' Killarney-tónak vannak sziklapartjai.
A' csatornák között nevezetes
a' Királyi csatorna 80 ang. mfld hosszú, melly a' sziget keleti partját köti
össze a' nyugatival
a' nagy csatorna
melly az ir tengert az óceánnal
e^^yesiti.
Ásvány-forrása számos Farnham, Ballynichink, Ballyspellan,
Kanturk 'stb.
A' felette megszaggatott tengerpartokon igen sok öböl,
's a' partok közelében
számos apróbb sziget van.
Éghajlata hasonló
Angliáéhoz, csak hogy a' lég itt még nedvesebb, sürüebb 's változóbb, 's
a' napvilág itt gyakran csak mintegy fátyolon keresztül látszik. A' mellett
azonban sem nagy hideg sem nagy meleg nincs, ugy hogy a' marha egész
éven át a' szabadban marad. Jég és állandó hó ritka tünemények az
idegenre nézve azonban a' lég itt még egészségtelenebb, mint Angliában,
ámbár a' belföldiekre nincs káros hatással.
Termékei Irland termékeny
ország egész éven át zöld 's a' szemnek kellemes látomány azonban
erdsége liiányzik. A' föld jobb használata mellett terményekben gazdagabb lehetne. A' földmivelés nincs a' fejlettség olly fokán, mint Angliában,
jóllehet ujabb idkben sokat haladott. A' sziget
termékét teszi a' gabona,
különösen búza. Len és gyümölcs nem elegend. Annál nagyobb mennyiségben termesztetik a' burgonya, melly az itteni nagy szegénységnek
csaknem egyedüli eledelét képezi. Egyik legfbb foglalkozást teszi a' marhatenyésztés, 's különösen az angol hajóhad számára tömérdek mennyiségben vitetik ki innen füstölt-hús, vaj, szalonna, faggyú, brök, nyelvek,
szarvak. Vannak lovai, mik különösen vadászati használatra kerestetnek
(hunters), szarvasmarhája, disznói, juhai (kevésbé nemes gyapjúval, mint
az angolokéi), szárnyasai 'stb. Vadakban nagyon szkölködik, hala szerfölötti mennyiségben van.
Kszene van uoyan, de a' szükséget nem
fedezi 's a' szegény lakosok leginkább az olcsóbb és könnyebben kaphat/)
turfát használják. Van mesze, fekete márványa, kigylája, ir-gyémántja 's

—

,

,

;

:

:

;

—

;

,

,

—

—

;

:

,

:

—

—

;

—

:

,

,

f

—

néhány fém-neme

is

u.m. vasa, reze, ónja,

st némi aranya

's

ezüstje

is.
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Lakosai. Valláöra iiézve van 6,427,000 katholikus, 752,000 episcopalis,
634,000 presbyterianus, 80,000 methodista 's 48,100 dissenter. Daczára
a' protestánsok ezen kisebbségének 's a' katholikusok emancipatiójának
mégis az anglicán egyház az uralkodó, mert csak ennek papjai húznak az
államtól fizetést. A' kath. papok a' keresztelési, házassági járandóságok 's
önkénytes adakozásokból fizettetnek. Az irek állhatatosan ragaszkodnak
A' kath.
a' kath. valláshoz, minélfogva sokan kivándorolnak közülök.
papok nagy befolyással bírnak különösen a' házasságoknál. A' keresztyénség még mai napig sem törülhete elközöttök számos babonát, mellyeknagy
részt a' pogányságból származnak. Máig is hisznek mindenféle erdei, barlangi, mezei tündérekbe, szellemekbe, boszorkányokba. A' szenteket felette
tisztelik. A' legnagyobb földbirtokosok Irlandban többnyire brittek, kik

az ország tulajdonképeni urait, az Íreket, nyomorú /iasZ'0w6er/óV helyzetben
tartották 's napról napra több szántóföldet változtatnak legelkké 's rétekké,
's ez által ezer meg ezer ireket znek ki az országból Az irek megtartották régi szokásaik nagy részét. Szenvedélyesen szeretik a' tánczot, illyen
a' jig nev nemzeti tánczuk, mellyet 4
3 személy jár egyszerre, 'smellynél lábaikat hihetetlen gyorsasággal húzogatják fel 's le, a' nélkül, hogy
helyökböl mozdulnának. A' játékot is felette szeretik, különösen nemzeti
játékokat. A' felsbb miveltségre nézve kevés történt, a' népmivelésre
nézve még kevesebb mint Angliában. Van egy egyeteme (Dublinban) több

—

kir. iskolája (Armagh, Bannagher, Carysfort, Erniskillen) 'stb., egy kir.
akadémia 's több közhasznú egyesület. Csaknem minden nevezetesb város
Irlandban csaknem az összes földbirtok
össze van kötve a' tengerrel.
birtokjoga adományozásokon alapul leginkább VIII. Henrik Erzsébet
királyné, Cromwell és III. Vilmos korából. Földesúri jogok, mink itt ott
Angliában még mindig léteznek, Irlandban nincsenek. A' földesurak
gyakran csak csekély bért húznak, mivel régi idkben igen hosszú bérszerzdések voltak szokásban (örök idkre, vagy 999 évre, vagy életidre,
melly bizonyos kötelezések mellett mindig meg volt ujitható). Kis földbirtokos csak kevés van 's a' szabad birtokosok (freeholders) száma nem
nagyobb 50,000nél, kik között 20,000nek 10; 10,000nek 20,'s 20,000nek
van 50 font sterl. évi jövedelme. Összesen legfölebb lYa millió holdat
birnak. A' föld többi része a' papság és nagy birtokosok kezében van, kik
közül többen 50,000 holdat is birnak. A' miveltségi állapotra felette káros
befolyású Irlandban az u. n. középemberek (middle men) sajátságos viszonya, kik a' földbirtokostól földet bérelnek 's azt újra a'mivel tulajdonosnak bérlik el, ugy hogy gyakran több bérl 's albérl áll a' földbirtokos 's
mivel között. A' föld mivelje felels nem csak a' bérért, mellyet közvetlen
bérljének köteles fizetni hanem mindazon kötelezettségekért is jót kell
állania, miket minden bérl fbb bérlje 's az eredeti bérl a' birtokos
irányában magára vállalt. Az albérlknek azonban semminem biztosságuk
sincs a' földtulajdonos irányában
's ha a' fbérlben változás történik,
azonnal elhajtatnak. Ezen rendszer az ir bérlk szegénységébl származott,
Eleim
's még mindig nagy befolyással van a' szegénység növelésére.
módok. A' mezei gazdaság nem áll azon fokon, mint Angliában és Skg^
cziában. A' földmivelés ugyan emelkedett némileg ujabb idkben *s most
több gabona termesztetik, mint az eltt, azonban akadályai közé tartoznak

—
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Trland,

még most

is
a' tulajdonnak sok apró részekre osztása azon szokás, hogy
Irland nyugati részeiben közösen miveltetik a' föld, a' számos apró bérlk,
kik azonkívül még miparral is foglalkoznak, 's ismét más részekben a'
földbirtoknak legelre 's tejgazdaságra felhasználása. A' gabonanemek
között legtöbb zab termesztetik búza még mindig kevés. A' mindenütt
bven term burgonya különös jóságú 's a' zabon kivül tápszerét képezi
a' lakosoknak. A' tejgazdaság a' tejbérlet angol rendszere szerint zetik,
bizonyos bérért minden tehéntl 's a' hozzá tartozó földtl. Csupán vajat
készitenek, mellynek java Angliába vitetik. A' marhatenyésztés nincs
()sszekötve a' földmiveléssel, mint Angliában. Az eredeti irlandi szarvasmarha kihalt 's a' mostani Angliából származik. A' juh leginkább Corna:

;

,

f

Münsterben tenyésztetik. Az

eredeti szrgyapjas ir juh most már
angol hosszugyapjas fajjal. Az ir lovak ersek 's biztosak. Kecskéje sok van. Sertés leginkább a' tejgazdáknál található 's
burgonyával hizlaltatik. A' méhtenyésztés pusztulásnak indult.
Ipar és
kereskedés. Els helyen áll a' lenipar melly még a' 17. századból származik. A' 19. század kezdetéig a' len csaknem kizárólag kézzel fonatott, 's
még most sincsenek a' gépek általánosan használatban. Irland látja el
Angliát 's Amerika nagy részét lennemüekkel; az évenkénti vászon eladás
60 mill. yardra becsültetik. Ezen kereseti ágra nézve egy külön felügyelség áll fenn Dublinban (Board of trustees of the linen and hempen manufactures), külön elágazásokkal a' tartományokban. A' /)a/?iMí-2/)ar ujabb
származású, 's némelly vidékeken háttérbe szorítani látszik a' lenipart.
A' gyapju-ipar kevésbé van elterjedve. A' pálinkaégetés nagy kiterjedés
's a' serfzés 30
40 év óta általánossá lett. A' kereskedés növekedben
van a' 19. században. Nagy-Britanniából bevitetik Irlandba vas és vasneraüek, dohány, indigó, pamut, festanyagok, czukor, kávé, ser, kalapok,
kartonok *stb.
br, hus, szarvasmarha, vaj,
Irland kiviteli ezikkei
pálinka, lenfonat, só 'stb. Elénk forgalma van Francziaországgal 's Amerikával, hová iojen sok finom vásznat szállit. A' kereskedést és for okaimat
elsegítik a' jó országutak és csatornák 's a' nagyszámú jó kikötk. A'
vendégfogadókban azonban teljesen hiányzik az angol kényelem tört
ablakok, rongycs törlruhák 's függönyök, piszkos ágyak 'stb. napirenden
vannak.
Állami viszonyok. Irland 4 tartományra (provinciára) osztatik.
Armagh, Down, Antrim, London1) Ulster, északon, 9 grófsággal u. m.
derry, Donegal, Tyrone, Fermanagh, Cavan és Monaghan
2) Leinster,
keleten, 12 grófsággal
Louth, Meath, Dublin, Kildare, AVicklow, Wexford, Kilkenny, Carlow, Queens-County
Kings-County, Westmeath és
Longford 3) Connaught, nyugaton, 5 grófsággal Galway, Mayo, Sligo,
Leitrim és Roscommon 4) Munster, délen, 6 grófsággal Cork, Kerry,
Clare, Limerick, Tipperary és Waterford. Dublin fvároson kivül a' nevezetesb városok Cork, Limerick Belfast Sligo, Galway, Waterford és
Kilkenny. Alkotmánya lényegére nézve megegyez N. -Britanniáéval (L.
Anglia, Brittország). Az unió óta Irland a' britt birod. parlamentben 2S
peer 's 4 püspök által képviseltetik a' felsházban 's az alsóházban, a'
rcformbill által 150-re határozott grófsági 's városi követek által. Ezekbl
választ a' 32 grófságban 60,607 választó 64-et, 's 34 város és helységben
31,545 választó 41 tagot. 1829 óta a' grófságokban egy 10 ft sterlinget
iight és

felette elvegyült az

—

^

—

:

:

;

1...

..

;

;

:

;

;

,

:

;

:

;

:

,

,

495

Irlancl.

jövedelmez szabad birtokhoz szavazati jog van hozzákapcsolva. A' í^e'^reáll a' Dublinban lakó helytartó (Lord-lieutenant), kinek
oldalán egy t 's egy altitkár van. Alatta áll a' britt ministeriumnak,
mellyben van az irlandi kanczellár is. Azonkivül az irlandi ügyekre nézve
van a' szárazföldi hadsereg fparancsnoka egy cancelláriai igazgató,
államügyész, fügyész 'stb.

hajló hatalom élén

,

Irland korábbi története az angol hatalom súlyának 's a' törvények
kegyetlenségének folytonos tanújele. Midn az Unió létre jött, 's 32 ir
földbirtokos a' lordok házába 's 105 az alsóházba vétetett fel, az emancipatio-törvénye 's e' szerint a' jogegyenlség még kimaradt. 29 évig küzdött
Irland az emancipatioért,'s csak akkor közeledett felé, midn 1810. a' nagy
katholikus társulat keletkezett
O'Connell buzgalma által az egész
's
országban tulnyomóságra emelkedve
a' kormányhatalmat fenyegetni
kezdé. 1829. april 13-kán, midn ujabb vihar keletkezett Francziaországból, az emancipatio-törvény végre el ln fogadtatva, 's a'régi barbár törvényhozásnak utolsó maradványa elenyészett. Azonban a' politikai egyenjogúság elnyei csak elméletben csak a' papiroson voltak meg, tényleg megmaradt a' régi nyomás. Egyházak épitése, iskolák alapitása meg volt
engedve
de nem volt vagyon ezek épitésére 's ellátására, 's a' mit a'
katholikusok összegyüjthettek volna is, azt a' gazdag protestáns papoknak
kellett átadni tizedképen. Az esküttszékek, a' városi corporatiók 's egyéb
hivatalok protestánsok kezében voltak 'stb. Az emancipatio által csak
egyet nyert Irland képviseli által szóba hozhatá a' parlamentben sérelmeit, 's nevelheté az ellenzék sorait. O'Connell Dániel, a' nagy népszónok, mesterileg tudá a' nép tömegét nagy eszmék iránt lelkesíteni, 's volt
elég bátorsága, hogy népe szenvedéseit a' parlamentben megható színekkel
fesse. Dictátora volt Irlandnak, szavára hallgatott az egész nemzet. Széles
jog- 's törvénytudománya, Irland állapotának ismerete nagyobb hatalom
volt kezében egész fegyveres seregnél. Melléje egy 8 millióból álló nemzet
állott, melly képes volt szavainak tettek által adni súlyt. Izgatására nagy
társulattá alakultak a' tömegek melly elébb katholikus, azután nemzeti
lett, 's gyléseket tartott
mikben 100,000-et tuda egy párttá egyesíteni.
Kifejté itt bvebben Irlandnak ezutáni czélját 's törekvéseit. Igazságot
akart Irland számára 's igazzá akará tenni az emancipatio törvényt. E'czélaz irlandi városszerkezet
ból ezeket követeié a' tized megszüntetését
reformját , 's ha ez nem sikerülne Irland elszakadását Angliától 's egy
független Írország alapítását. A' tized 's unió ügye gyakran volt ezután
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a' parlamentben, azonban minden fontos eredmény nélkül.
1829-ben az izgató kijelenté a' parlamentben, hogy ezután tizedet nem
fizet, példájára a' katholikusok tömegestül megtagadák azt. A' protestánsok 's katholikusok köztti elkeseredés tetpontra hágott. Hatalmas társulatok alakultak mindkét részrl, ott elnyomásra, itt szabadság ki vívására,
ollyan volt a' protestánsok részérl az orangisták szövetsége (Lásd ezt)*
A' tized kérdése azonban 1832-ig függben maradt. Ekkor lord Stanley,
tagja Grey ministeriumának egy uj tizedtörvényjavaslatot nyujta be,
melly azonban elvettetett. így járt késbb Littleton minister javaslata íf,
mig 1838-ban egy a' tizedet nem annyira eltörl, mint inkább módosító
Irland izgatott állapotja a' kormányt ellentállási
törvény hozatott.

sznyegen
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Trland.
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rendszabályokra hivta fel. Gvey ministeriuma adta ki 1832-ben az Irish
coercion bilit Trland zabolázására 's feljogositá a' fispánokat (lord-lieutenant) az országot haditörvény alá helyezni 's a' Habeas corpus actát ez
által ideiglenesen felfüggeszthetni. 36,000 embernyi sereg állott készen az
ország ellepésére 's 6,000 fegyveres rendrszolga volt a' hatóságok szolgálatában. A' béke helyre nem állott, 's a' rendszabályok fennállottak mig
a' torysmus 's Grey ministeriuma, az ir parlamenti tagok és a' whigek
egyesült mködése következtében megbuktak. Melbourne ministeriuma
alatt Irlandnak jobb napjai voltak. Nagy érdemekkel birt Irland állapotának javítása körül a' vicekirály Mulgrave, késbb Normanby marquis,
és pedig
ki a' szenvedélyeket lecsendesité 's a' törvényt megszilárditá
minden házkutatások és haditörvényszékek nélkül. Ekkor láta Irland
legelször olly esküttszékeket, mellyeknél a' politikai vagy vallásos pártelv,
nem jött tekintetbe. Az egyháznak is jobb dolga volt; imaházak építtettek
's a' népnevelésére gond fordíttatott. Akkor Irlandban nem volt több 720
templomnál, olly községekbenhol protestánsok épen nem voltak, s mellyeknek papjai mégis csak a' tizedbl magából évenként 96,420 font sterlinget
húztak, a' nélkül hogy az egyház 's népség érdekében valamit tennének.
Most Irlandban 10,428 iskola van 's minden 100 lakosra mintegy 8 iskolás gyermek jut. Az egész ország fel volt osztandó 35 kerületre, 's ezek
mindegyikében egy gazdasági intézettel egybe kötött példány iskola volt
állítandó. Dublinban nagy ipariskola alakíttatott. Mindez nem nyeré meg
tetszését a'toryknak's a' fpapságnak. A' reformokat az uralkodó egyházon
elkövetett árulásnak bélyegzék. Midn Mulgrave az ir kormányzatból a'
kabinetbe lépett, kevés hija volt, hogy a' felsház tory tagjai vád alá nem
helyzék. Pedig Irland még mindig távol vala attól, hogy valamennyi jogos
1841. Peel tory kormánya alatt,
kivánatainak teljesedését láthatta volna.
midn a' whigek háttérbe szorultak O'Connell hogy folytonosan ébren
újra szervezé az elszakasztási társulatot (repeal
tartsa az irlandi népet
association), melly magával ragadt ismét mindent. Különösen midn 1842.
végén a' kath. klérus is ez eszmét magáévá tévé 's a' népet lelkesité.
1843. év els hónapjaiban az egész sziget mozgásba jÖtt. O'Connell 's
társai bejárták az országot, összegyüjték a' népet 's lelkes beszédeket tártának, mikben az unió felbomlását hirdetek minden szenvedéseik egyedüli
ment eszközének. Az izgalom mindig fenyegetbb alakot öltött, aprilban
kath. és protestánsok között összeütközésre került a' dolog, 's 100 meg
100-an a' nép osztályok közül megtagadák földesuraiktól a' bért. A'
Mallowban május 22-kén tartatott roppant népgylés után, mellyben
400,000 repealer volt jelen, a' ministerek 's a' parlament komoly rendszabályokhoz nyúltak. A' már már lefolyó bili megujittatott, a' fegyverviselés az Íreknek megtagadtatott, számos hadsereg Irlandba küldetett,
több békebiró 's hivatalnok letétetett 'sa't. Végre a' kormány a' Cloutorfban már megnyílott nagy repeal gylést is betiltatta. O'Connel azonban
továbbá is folytatta mködését's a' társulat hetigyüléseiben határozatokat
hozatott, mellyek a' kormány tetteit törvényteleneknek nyih ániták 's kimondák a' társulat további fennmaradását, mindaddig, mig Irland külön
parlamentet nem nyerend. Erre az izgató 's társai pörbe fogatának, melly
X844. májusban a' vádlottaknak lázitás miatt, egy évi börtönre Ítéltetését
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vonta maga után. Ezek a' büntetésnek azonnal alája is adták magokat.
Azonban a' pörnél eljött több formahiány miatt a' pairtörvényszék sept.
2-án érvénytelennek nyilvánitá az eljárást 's az irlandiügy martyrjai ismét
szabad lábra tétettek. Ez által a' mozgalom legalább pillanatnyira elveszte
varázsát, különösen miután O'Connell elbbi állasába nem tudta mngát
többé bele találni. 1847. máj. 15-kén történt halála által az egész izgalom
összeomlottnak látszék azonban az 1846 47. és 48-ki éhség, melly e'
szerencsétlen országban dühöngött
ismét felizgatá a' szenvedélyeket 's
gyilkolások és nyilt lázadások még most is gyakori dolgok ott, különösen
mióta ama nagy férfiú letnt, ki szellemi felssége által a' népre olly jótéLeírhatatlan az irlandi kath. népség legnagyobb részékonyan hatott.
nek nyomora. Még Lengyel- 's Oroszországban sem található illy inség's
szegénység. Egy irlandi lakház roszabb mint másutt az istáló. Ugyanazon
kunyhóban a' többi nyomor-alakokkal együtt lakik a' disznó is, ezen leghívebb játszótársa az ir gyermekeknek, egyedüli gazdagsága az apának.
A' kunyhó belsejében nincs szék, nincs ágy, nincs edény, lakói a' puszta
földön guggolnak a' tzektz sürü tiistjébe burkolva egyedüli élelmök
a' burgonya. A' kunyhónak gyakran nincs ablaka, kéménye, tetje, szabadon jár be azon szél 's zivatar. 'S mind ez olly országban van, mellynek
földje termékeny, mellynek kikötibl évenkint 4 millió érték gabona
vitetik ki, 's mellynek lakói épen ugy adózni kénytelenek, mint a' gazdag
angolok, 's melly minden keresetét oda adni kénytelen, hogy adóit leróhassa. Kérdés támad, miért nem lehet segíteni ez országon, melly annyira
gazdag természeti adományokban, 's emberi boldogságban olly szegény ?
Az örökké pengetett municipal reformok szegény- és társulati törvény
mindaddig nem lesznek egyebek puszta hangnál mig a' kereskedés szabadsága, egyenjogúság és önkormányzat kivíva nem lesznek. A' világ
leghatalmasabb aristocratiája viseli lelkén Irland nyomorát.
p.
Írói tulajdon. Mennél nagyobb fejlésre jut a' szellemi élet, annál
kitnbb fontosságra emelkedik az irói tulajdon 's utánnyomás kérdése,
melly a' régibb törvényhozásokban még semmi figyelemre sem méltattatok.
Mióta az irodalom mostani magas jelentségére vergdött a' társadalmi 's
's ezek közt hazánké is, azon
állami tényezk közt
a' törvényhozások
figyelmet követel, fontos érdekek közé sorozák az irói tulajdont, mellynek jogszer szabályozását elmellzni nem lehet, 's a' napi kérdések közt,
fleg Németországon, 's ujabban (p. o. az 1 84 1-ki parlamentben) Francziaországban is elkel helyet foglalt el az utánnyomás kérdése vagyis
azon kérdés vájjon a' könyveknek, mások szellemi tulajdonainak, utánVannak, kik más
nyomása szabados, vagy jogsért és tilalmas dolog-e?
emberek brére túlságosan nemeslelkek 's bkezek, kétségbe vonják az
Íróknak 's az Írókkal szerzdött, ezektl a' tulajdont megvev, 's igy
ezeknek jogát képvisel kiadóknak világos tulajdonosi jogát, 's mig angolosan bitófára kárhoztatnának minden rablót, a' ki néhány fillérnyi anyagi
büszke szemöldökkel nézik le azt, ki az irói tulajdon
értéket elidegenít
védelmére szót emelni mer, és, szerintük, az eszméket, az összes emberiség
,, Tehát portéka az az
közös tulajdonait, egyedárusilag bitorolni akarja.
szalonna, vagy szappan !" igy kiált fel a' Daelme, ez az ész dohány
guerrotyp elmés irója, (46. lap) és sajnálja hogy olly iró, ki czikkeivel
32
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kereskedik, ki az egek legbecsesb ajándokát, az isteni szikrát serpenyben
méri, favágó nem lett, és jövendöli, bogy ha illy iró egykor Apolló és
,, takarodj ál, te arany
húo-ai elébe áll, ebrudon fog kivettetni, 's hallani
Elméöségekkel azonban semmi sincs bebizonyítva, 's a' Daguerbüzü.'*
reotyp irója kétségkivül jó ebéd után kényelmesen szivta illatos szivarát,
midn ezen sorokat irá. Komolyan tekintve a' dolgot, semmi kétséget nem
szenved, 's minden polgárisuk ország törvényhozása által elismertetett,
hoo-y valamint minden, a' mit saját ernkkel, már akár lelki tehetségeinkkel, akár küls eszközökkel, jogosan szerzünk, igaz tulajdonunkká válik
's birtokunkba megy át, ugy az is, a' mit, mint velünk született vagy
szoro-alommal 's költséggel szerzett erink 's tehetségeink eredményét,
Ki fogja tagadni , hogy az Írónak teljes és
leirunk 's kinyomatunk.
elvitázhatlan tulajdoni joga van saját kéziratához, vagy ennek kezében 's
birtokában lev lenyomataihoz? 's minthogy minden tulajdonosnak jogában áll tulajdoni jogát csupán részben is eladni, 's tulajdonának más birtokába lett bocsátatásánál némelly egyes, szinte a' tulajdonban foglalt
az uj megszerzveh némelly,
jocrokat magának visszatartani , vagyis
a' következ megszerzkre is önmagoktól átmenend megszorításokat
alkudni ki az Írónak is meg kell lenni azon jogának, hogy a' könyv vagy
kézirat tulajdonában fekv legfontosabb haszonvételi jogot, t. i. a' lenyomatás általi, eladás végetti soksorozás jogát magának, az eladás alkalmával visszatarthassa, kiköthesse. Az újonnan nyomás 's tovább eladás
utján gyakorlandó haszonvételi jognak ezen kikötése nem egyéb, mint a'
tulajdonban foglalt jogok összeségének megosztása, millyennek példáit a'
polgári jogban gyakran látjuk. Ha az írói tulajdon e^en fogalmát szem
ell nem tévesztjük magától értetik a' positív törvény szerint, hogy nem
csak az köteleztetik az után nem nyomás feltételének megtartására, ki a'
nyomtatott íratnak példányát egyenesen 's közvetlenül a' szerztl vagy
kiadótól veszi át hanem az is ki a' könyvet második, harmadik 'sa't.
Igaz ugyan, hogy az iró ezen említett joga nem
kézbl szerzi meg.
természeti jog, ha t. í. ezen elnevezés alatt csak az emberrel vele született
sjog értetik. De hiszen maga a' tulajdon sem születik az emberrel, 's azon
értelemben természetes tulajdonjog sincs, hanem csak természetes elsajávagy tulajdonszerzési jog. Minden tulajdon feltételez valamelly
títási
megszerzési tényt, 's ugyanez áll az írónak kizárólagos eladási jogára
nézve is ; szükséges t. i. valamelly cselckvény, melly által a' jog birtokába
lépjen, és éhez természeti vele született joga van. A' még ki nem adott
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könyv birtokához ugyanis senki sem jut jogosan másképen, mint a' szerzvel vagy kiadóval kötött szerzdés által a' szerzdéshez pedig tetszés
tehát azt is, hogy a' könyv az író vagy
szerinti feltételeket lehet kötni
kiadó egyezése nélkül tovább ne terjesztessék. Ezen feltételt az iró vagy
kiadó nyíltan is kimondhatná, minden egyes vev ellenében, 's ha kimondaná, kétségkívül jogosan volna védve minden utánnyomás ellen. A' vev,
ki az utánnyomás jogával^ nem bír, azt a' mivel nem bir, természetesen
másra sem ruházhatja át. És a' ki a' szerznek vagy kiadónak jogát utánA' mit az
nyomás által sérti természetesen kárpótlásra köteleztetik.
iró vagy kiadó minden egyes esetben kimondhatna, mint eladási feltételt
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ugyanazt sokkal czélszerübben

's

hatályosabban teheti az állam, ha tör-
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vényhozás utján egyszer mindenkorra kimondja az utánnyomás tilalmát
mindazon irók 's kiadók javára, kik attól nyiltan le nem mondanak.
Egyébiránt azok is, kik az irói tulajdont, mint jogot, elismerni nem
akarják, szivesen elismerik, hogy az irók egyedárusága természeti méltányosságon alapul 'a mulhatlanul szükséges, mint az irói érdem jutalma,
's irói szorgalom felbátoritása, és ha jogi tekintetbl nem is, de társas
czélok végett minden esetre tiszteletben tartandó. Arra, hogy valaki magát
Íróvá képezze, a' vele született természeti tehetségen kivül, melly eredeti
birtok, még sok id, szorgalom, készület, költség, beruházás is kell, mi
által a' tudomány szerzett birtokká lesz. A' tehetség kimvelésére forditott beruházás sokkal költségesb, mint akár a' búza fidé, akár a' mesteremberé nem méltányos-e tehát, hogy a' társaság azt is megvédje, mint
ezeket ? De meg kell védenie saját szellemi 's erkölcsi jólléteért is. Mert
ha e' védelem hiányzik, természetesen senkinek sem vagy csak igen kevés
önzéstelennek lesz kedve, jutalom reménye nélkül, tehetségeit 's faradságát
olly hálátlan mezre fordítani, melly még áldozatait sem tériti vissza. A'
tudományt
vagyonosok száma, kik illy nemes áldozatokat hozhatnak, 's idejük, fáradságuk és beruházásaik megtérítésére nem szorulnak,
aránylag igen kicsiny ; a' szegény tudománybarát 's költ pedig, ki szép
lelkén kivül, testbl is állván, testi eledelt nem nélkülözhet, kénytelen
lesz a' dics, de éhes pályáról elcsüggedten lelépni. Mi lesz igy a'polgári,

:

mvel

sodásból, mi a' státusból, ,,mellynek valódi ereje a' tudományos emberf
mennyisége"?
Ezért ujabb idkben alig van polgárisuk állam, melly az Írókat védelem
nélkül hagyta volna, 's a' hol az utánnyomás általánosan eltiltva nincs is,
legalább hosszabb vagy rövidebb idre védlevelek szoktak az utánnyomás
ellen kiadatni. Elmultak az idk, midn az irók 's kiadók teljes védlen
hagyása által akartak felvilágosodást terjeszteni 's az emberiséget és
mveltséget jograblás, 's barbár eszközök által mozdítani el. Tagadhatlan
a' journalistákon
is, hogyha az utánnyomás feltétlenül meg volna engedve
kívül nem lenne író
ki képes volna szellemi munkássága eredményeibl
,
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tisztességesen elélni,

's

a'

kiadás

is

egészen tönkre jutna és

megsznnék

ág lenni, mert az utánnyomók nyereségvágya a* sikerültebb vállalatok hasznának nagyobb részét magához rántaná, 's az eredeti vállalkozóknak csak a' kárt és koczkáztatást hagyná meg, mellyek kevésbé szerencsés irodalmi vállalatok kíséri. Az állam, melly minden egyéb jogos
kereseti

keresetet

met az

's

életmódot védszárnyai alá vesz,
kiadótól sem, mert

nem vonhatja meg

tudomány

e'

védel-

irodalom a' polgárísult
államnak épen olly szükségesek 's nélkülözhetlenek mint ipar és földmüvelés,
és mvelt nép nem kívánhatja, hogy azok, kik az emberiség
magasb igényeinek kielégítésére eszközöket nyújtanak, minden díj nélkül
fáradozzanak 's roszabb állapotban legyenek, mint a' legutolsó napszámos;
müveit nép, melly a' nemzeti irodalom becsét méltányolni tudja, nem
akarhat ugy bánni a' költvel, a' tudóssal,
a' hazának e' díszeivel
mint vadember a' fával, mellyet levág, hogy gyümölcsét kényelmesbben
Es pedig nem elég, hogy az író csak rövid évekre szóló,
szedhesse.
nem pedig egész élethosszára terjed védelem által legyen az utánnyomás
ellen megoltalmazva, vénségére pedig azon veszélynek legyen kitéve, hogy
író-
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,
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—

—

—
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koplaljon és fázzon addig, mig mások általa gazdagodnak, vagy örököseitl
ezeknek egyetlen segédí'orrását azonnal az apa halála után elvonják, mig
más örökösök a' szülk tulajdonában nem csak bizonyos számú évekre,
Nem elég továbbá az irói tulajdont
hanem mindenkorra részesülnek.
külföldi munkák utánnyomását pedig 's az utánnyootthon megvédeni
mottak szabad árulását megengedni, mint Belgium a' franczia munkákét,
mint Eszakamerika egyesült államai az angolokét. Mert a' mi magában 'a
egyedek közt jogtalan és erkölcstelen, az országilag, az államok közti
viszonyokban sem lehet jogos 's egy országnak sem lehet joga idegen

—

,

,

;

tulajdon sértésivei pótolni saját szükségeit. 'S hogy a' legpolgárisultabb
országok e' jogsértést trik, ez csak onnét magyarázható, mert egyik
kormány nem akar olly szabályt sürgetni mint a' másik, azért nem hoz
sznyegre, hogy addig is, mig a' sért nem eszmél, sérült viszonyaiba
némi egyensúlyt hozzon
a' mi a' jogsérelmet csak megfejti, de ki nem
menti.
Még azon tetszetes népszer ok sem alapos, mellyet az utánnyomás baráti olly igen fontosnak tartanak, 's minduntalan hánytorgatnak,
t. i. hogy az eredeti kiadások túlságos drágasága teszi az utánnyomást,
épen a' tudomány 's szellemi élvezet terjesztése tekintetébl szükségessé.
Mert épen azért olly drágák az eredeti kiadások, hogy a' gyorsan elkészül utánnyomatok megjelenése eltt a' kiadó költségei, legalább nagyobb
részben, már fedezve legyenek ha a' kiadó bizonyos lenne benne, hogy
jövedelme utánnyomás által nem fog csökkentetni, sokkal olcsóbban
adhatná számosabb példányban nyomatott könyveit. Illy számitás által,
ha egyes vevk krajczárokat nyernek, a' jogos tulajdonosok százakat 's
ezreket vesztenek, az egész pedig, a' tudományosság legfbb rugóit csorbitván, nagybecs szellemi javakat áldoz fel.
Azon nehézségnek, hogy
akadhatnak egyes irók, kik restellik munkájokat, mellynek uj kiadása
hasznos és kelend lenne, ismételve kiadni, 's igy a' közönséget, ha más
valaki helyettük gondosabban el nem jár, erkölcsi veszteséggel sújtják,
könnyen elejét vehetni olly törvénynyel, melly idt határoz, minek elfolytával valamelly munka, a' szerz életében is, elhagyott dolognak tekintend 's az els elfoglaló birtokába esik.
A' mi az e' tárgy körüli törvényhozást illeti bármilly kivánatos volna
is, védszövetség e' fontos ügyben a' polgárosodott országok közt még nem
létesült. Egyes országok azonban annyira mennyire gondoskodtak már az
irodalom embereirl. Németországon, melly eldarabolt állapotjában e'
bntl igen sokat szenvedett, 1815-ben hozott els határozatot a' szövetséggylés, melly e'
általános törvény alkotását szükségesnek monda
ki
de csak 18o7-ben létesült törvény, melly a' tudományos 's mvészi
tulajdont az utánnyomók ellen legalább tiz évre megvédi, 's a' külföldrl
behozott utánnyomatok árulását tiltja. Nagyobb és tetemes költséggel
járó munkák javára ezen határid 20 évre is kiterjesztetik a' szövetséggylés különös határozatai által. A' porosz kormány 38 szakaszból álló
kimerit törvénynyel szabályozta ugyanazon évben az irói tulajdont, és
szigorú büntetésekkel védte a' tulajdoni jogot, más államokra nézve,
azonban költsönÖsséget állitott fel, 's a' törvényt, idegen állambam megjelent munkákra nézve csak annyiban alkalmazá, a' mennyiben
;irói
tulajdoni jog azon idegen állam által is biztosittatik a' porosz munkákra
,

;

—

—

;

—

:
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Ezen törvény

ezerint az irói tulajdonjog védelme az Írónak egész
halála után 30 évre terjed
'se' törvény fvonalait Bajorország is elfogadta, a' többi német államok pedig hihetleg szinte követni
fogják, ha még ekkorig nem követték.
Az angol törvény 28 évre védi
a' kiadót, az irót pedig 's annak maradékait egész élethoszra.
Az északamerikai szövetségben szinte 28 évre van megvédve a' kiadó 's a' szerz,
és ez utóbbi, ha a' munka megjelenése utáni 28 évet táléli, még további
14 évre, mellyek halála után özvegye és gyermekei javára is számittatnak.
Francziaországban és Belgiumban a' szerz egész élethoszára tart a' törvényes védelem az örökösökre nézve pedig 30 évig az iró halála után.

nézve.

életére,

's

;

—

—

—

,

nem legkitnbb példányképe a' civiliszámára egész élethoszra van biztosítva a'
munkák tulajdona, az örökösök részére pedig az iró halála után 25 évre.
Az austriai birodalomban elbb meg volt engedve az utánnyomás ujabban megtagadtatott az utánnyomatoktól a' kiadási engedély, st általános
törvény is készült az utánnyomás ellen
a' monarchia olasz tartományai
számára pedig, a' Sardiniával, Toscanával 's egyházi állammal kötött
szerzdés szerint, egész élethoszra 's az iró halála után 30 évre határoztatott a' kiadási jog tartóssága. Legújabban Francziaországgal köttetett
illy tárgyú államszerzdés. Atalán fogva midin kább mutatkozik azon
irány, hogy a' könyvek utánnyomása elleni védelem, különös szerzdések
Nálunk Magyarországon
által, a' positiv népjog egyik részévé tétessék.
is, a' nemzeti irodalom terjedésével 's a' könyveknek némi keletre vergOroszországban
satiónak,

,

minden

melly különben

iró

's

forditó

;

;

—

désével, az irói tulajdon több esetben sértetvén (p. Oí Berzsenyi örököseinél
SzenDeynél, ki Schiller verseit más számára forditá 'stb.), éreztetni kezde
már az irói tulajdont biztosító törvény szüksége, és Szemere Bertalan
készített is e'
törvényjavaslatot, melly azonban, a* teendk tömege
közt, sorozatra '» érvényre még nem juthatott
mikor a' forradalom
kiütött.
T.
Irving (Washington) egyike Északamerika legszellemdusabb Íróinak,
szül. 1781-ben New-Yorkban. Szüli házában igen gondos nevelést nyert.
Iskoláiban olly szorgalommal üzé tanulmányait, hogy beteggé ln 's aszkór
kezdé fenyegetni. Ezt megelzend, utazásra kelt 's két évig utazott
Olaszországban, Schweiczban, Francziaországban, Hollandban 's Angliában. Visszatérve hazájába, ügynökségre adá magát, de sem a' törvénykezés, sem a' kereskedés, nem felelt meg vágyainak
's midn 1812-ben
Anglia és Amerika között kiütött a' háború, örömmel fogada el Tompkins
amer. tábornok alatt egy segédtiszti állomást. A' béke helyreálltával ismét
keresk. üzletéhez látott, azonban ezt, összes vagyonával együtt csakhamar
elveszte. Most tehát egész ervel az irodalom terére lépett 's ekkor dolgozott fel egy Angliába 1815. tett kereskedelmi utazása alkalmával gyjtött
anyagot „Sketchbook of Geoffroy Crayon" (Lond. és New-York, 1820).
Már ezeltt is ismeretes volt az olvasó közönségeltt ,,Letters ofJonathan
0/í/5ft//e";,,Sa/wagíMWG?2" czimü humoristicus lapja (külÖn kiadva; „Salmagundi, or the whimvams and opinions of Launcelot Longstaff and others
London 1823.)", 's „History of New-York by Diedrich Knickerhocker'^
munkái által. Európát ismét meglátogatá 's 1822. Parisban irá : Brace^
bridge Hall or the Humorists (2 köt. London 1823). 1822-ben a' Rajna-

nem

—

,

,

:
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vidékét látogatá meg, innen Prágába, Dresdába 's 1824. Angliába ment,
hol ,,Tales of a traveller" ez. m. adá ki (2 köt. London 1824). Rövid
tartózkodás után déli Francziaországból 1825. Spanyolországba utazott,
hol az Escurialban az Amerika fölfedeztetését tárgyazó kéziratokat 's
könyveket tanulmányozá, 's 4 évi ott léte alatt közelrl megismerkedék a'
spanyol szokásokkal. Ennek eredménye volt ,,Lifc' and voyages of Christopher Columbus" (London 1828. 4 köt.); Voyages and discoveries of
:

compagnions of Columbus (Lond. 1831.); Chronicle of the conquest of
Granada (Lond. 1829. 2 köt.); Alhamhra (Lond. 1832. 2 köt). Az utóbbi
müvet Londonban irá mint az ottani amerikai követség titkára. 1832. óta
ismét Washingtonban élt, mig nem a' spanyol udvarhoz követül neveztetett ki. Ujabb munkái A totír on the prairies ; Ahbotsford atidNewsteadAbbey ; Legends of the conquest of Spain ; Adventitres of CaptainBonneville (Lond. 1837.)
Sketchbook (Lond. 1839.) Mahomet 'stb.
Irving
munkáinak fényoldala kellemetes eladás, frissesség és irmodori ügyesség.
Nem teremt lélek ugyan, azonban a' mit az élet elébe ny-ujt, azt ügyesen
tudja feldolgozni 's annálfogva minden országból, mit meglátogatott,
elsajátított valamit. Utazási szenvedélye minden munkájából kitnik,
miután ezek tulajdonképen nem egyebek útleírásoknál. A' humor nála
kedély 's finom soha sem sért élez által pótoltatik. Mély pillantás az
emberi lélekbe I. irataiban nem található, de igen érdekes lélektani megjegyzések szüntelen mosolyog ugyan a' fonák hajlamok és törekvések
felett, de soha sem izgatja fel az ers
egymást keresztülvágó szenvethe

:

;

—

;

,

;

,

Szorgalma a' legnagyobb elismerést vivá ki. Összes müvei
megjelentek Parisban 1834-ben német fordításban M. Frankfurtban
1827— 1835-ben 50 köt. - a.
Irvina; ; Irviiigianu§ok. /. Eduárd, az irvingianusok alapitója, presbyteri lelkész és vallásos rajongó Londonban, szül. 1792-ben Annanban,
Dumfries skót grófságban. Edinburghban tanult hittant, 1810-ben mathematica tanítója lett Haddingtonban, 1812. a' gymnasium igazgatója Kirkaldyban 's innen a' híres egyházi szónok, Chalmer mellé jött segédpapnak Glasgowba. Eladásai olly tetszést arattak, hogy ennek következtében
elterjedt hírénél fogva a' londoni kaledon imaházba tétetett által. 1822.
lépett ezen uj hivatalába. Itt azonnal kihirdeté
hogy a' rendes egyházszónoklati eladási modort mellzni fogja 's szokatlan fegyverekkel küzdend a' befolyással bíró férfiak ellen, mert az hivatása nem más, mint
,, képzeletdús, politikus, törvénytudó 's tudós férfiakat, kik a' világ sorsát
kezökben hordozzák, arra tanítani, miként egyeztessék meg ügyeiket leikökkel, hogy ezentúl semmiféle kifogásuk ne lehessen.^' Az egyh. alapítvány
elöljárója, a' Yorki herczeg, felette meg vala ezek által lépetve, midn
I-et szónokolni hallá. Elterjeszté róla a' hírt az udvari körökben. A' kivánoeíság általában felébredt iránta mindenütt. A' kis kaledón imaház annyira
megtelt, hogy utóbb a' kíváncsi hallgatóknak mindig elre kellé magokat
délyeket.

;

,

:

—

's a' városi posta utján kaptak belépti jegyeket.
Az imaházba érve, azt gondolta az ember, színházba lépett, hol London finom
világa ül egy érdekes színdarab eladására várakozva. Végre megjelent a'
nehezen várt
pap. Egy nagy, 6 lábnál magasabb alak, halavány arczczal, gondosan ápolt,
barkóval,
szemöldökkel, szép magas hom-

jelenteniök

—
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lókkal 's éles, rendes vonásokkal. Szeme az épületes férfiúnak sajátságos
fellengségben úszott, hangja szép és teljes volt, azonban a' legcsendesb
suttogatástól rögtön a' legersb kiáltozásba csapott át, tagjártatása beható
's jól kiszámított vala. Fejét koromsötét haj fedé
régi olasz divat szerint
ketté választva. Eladását középkori styl, költi képek és közbe közbeszúrt'
erteljes kifejezések 's személyes vonatkozások által ha nem füszerezé is,
de élesité. Papjára büszke egyházközsége nagyobb imaházat akart neki
épiteni, de midn ez elkészült, akkor már hanyatlásnak indult az ö dicssége is. Két irata, miket most kiadott ,yThe oracles of God'' (Lond, 1822.)
és f,The judgement to Come^' tökéletesen eltemeté a' sír felé hanyatló nevét.
Ezekben meztelenségei leplezetlenül tntek fel a' nélkül, hogy tagjártatások által el lehete volna ket takarnia. Egy elszava miatt, mit
1827. egy spanyolból forditott munka elé irt, egy theologus, ki a' Krisztus
testének múlandósága 's vétkességérl ott elmondottakat eretnekségeknek
bélyegzé, bevádolá
a' presbyteri zsinat eltt, 's ez valóban roszalá I.
nézeteit. 1828. kiadá
,,The last days ; a disnourse on the evil character
of these our times, promng them to he the perilous times of the last days^^
ez. munkáját, mellyben ezen hely fordul el többek között
,, Óvlak benneteket, hogy a' felvilágosult kort ne magasztaljátok, mert az nem egyéb,
mint a'liberalismus fényl arkangyalának, a' sátánnak dicsségét fölibe
emelni Krisztusnak, a' tündökl hajnali csillagnak. A' ki azt mondja, hogy
isteni, erkölcsi és politikai igazságra nézve felvilágosodottabbak vagyunk
apáinknál, az azt állitja, hogy a' hitetlenség korszaka fényesebb és dicsbb
a' hit korszakának^'
1832. óta valóságos szemfényvesztésekre kapott
kedvet imaházában. így p. o. leányokat 's más személyeket léptetett ott
fel Skócziáhól, kik idegen nyelveken szólottak, azaz
tarkán barkán
összevissza hadartak mindenféle hangokat, miket I, bibliai nyelvre forditott le 's a' sz. lélek hatásának adott ki. Ez id óta ismét számosan látogatták imaházát a' babonások kíváncsiak 's nevetni szeretk seregébl,
azonban I., miután a' presbyterium által hiában intetett volna meg, 1832.
hivatalából letétetett, 1833. pedig a' skót fzsinat által az egyház kebelébl kizáratott. Meghalt 1835.
Egy nagyobb munkája még „Sermont,
lectures and speeches^' (3 köt. Lond. 1828).
Követi ezen talán nem
annyira rajongó, mint inkább ámitó papnak irmngianusok vagy irvingisták neve' alatt, külön hitfelekezet gyanánt mai napig fenmaradtak.
Dogmáik vagy szervezetök a' legújabb idkig ismeretlenek maradtak
miután minden másként hivnek csak akkor engednek bemenetelt vallásgyakorlataikhoz, ha egy tagjok által vezettetik be, 's mivel az európai
contlnensen, még az effélékre hajlandó Németországon is, csak csekély
mértékben terjedtek el. Eredetöket dogmatikailag a' sz. lélektl származtatják 's azt hiszik
hogy a' megváltó újra meg fog jelenni, mihelyt egyháza annyira megtisztuland, hogy képes leend illleg elfogadni vlegényét.
Krisztusnak ezen vlegényi viszonyát az egyház-szzhez nagy elszeretettel zsákmányolják ki
hasonlóul nagy fontosságot helyeznek az istennek közvetlen hatására 's nyilatkoztatására az ember irányában. Dogmáik
épülete az Apocnlypsis porladozó köveibl van épitve. Küls szervezete
12 ,, apostol" vnn egész Európa felett minde' felekezetnek következ
egyiknek meg van saját vidéke. Ezeknek alá vannak rendelve a' „profé,
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ták", egy neme az egyházi tanácsnak. Harmadik rangsorozatba jnek az
„evangélisták'* és ,, diakónusok" 's végre a' negyediket „angyalok" és
,, viceangyalok" képezik.
Ez utóbbiak alatt a' tulajdonképeni községi
lelkészek értetnek. A'
liturgia és prédikáisteni tisztelet alkatrészei
czió ; mindkett között l^g órai szünet, melly arra való, hogy ez alatt a'
község a' sz. lélek ömlengéseinek engedi át magát. A' liturgia zene nélkül
megy végbe, 's a' lelkészek hangadása nyomán, kik fejér egyházi ruhában,
némi emelvényen a' mise áldozat egy nemét végzik, az egész közönség
által énekeltetik. Tárgyát az ének legtöbbnyire az 0-Testamentomból
veszi, különösen a' zsoltárokból, miket e' szavakkal kezdenek és végeznek
„És igy vala ez kezdettl fogva és igy fog lenni örökké." Az ének végeztével a' „vice-angyal" térdre omlik, 's példáját az egész közönség követi.
Ezután elolvassa az agendát, mialatt egyes helyeknél ,,Amen" szóval vág
közbe Ismételt ének és a' sz. lélek ömleng^ésére szánt szünet után az
„Angyal" egy asztal elé áll 's elmond egy predikácziót, mi által az isteni
tisztelet befejeztetik.
Az utóbbi évtizedben történt, hogy az irvingianusok felekezete északi Németországnak némelly mysticismushoz hajlandó
vidékein elterjedt névszerint Berlinben, hol az utóbbi években 500-nál
több, istentl elragadtatott, minden rangú 's rend irvingianus volt.
k.
Isabey. (Jean Baptist), franczia festesz és litograph, szül. 1879. Nancyban Dávid tanítványa. A' franczia császárság niár els szakában nagy
tekintélyben állott, mivel tanítójának pályáját elhagyván, különös napi
eseményeket 's az uj udvar fényes ünnepeit rajzolá. Ezáltal annyira megnyeré Napóleon kegyét, hogy a' mvész csaknem egyedárusággal birt,
a' császárt és családja tagjait festeni
gyakran volt kénytelen a' császárt
útjában követni hogy nevezetesb jeleneteknél jelen lehessen, miket azután le kellé rajzolnia. E' napokban 's e' festményekkel I. tetemes vagyont szerzett 's kitüntetések- és czimekkel elhalmoztatott. Napóleon
bukása után a' mvész ugyanazon készséggel csatlakozott a' visszatért
Bourbonokhoz kiket mint szinte Európa csaknem valamennyi uralkodóit, számos képben állita el. Mvei rendkívüli csinosak 's kellemesek,
arczképei igen hivek. Hasonlóul kitnt litographi és porczellán festészeti
müveivel.
Fia és tanítványa 2) I. Eugén mint tájképfest szerzett magának nevet. 1830. mint kir. tengeri tájképfest volt az algiri hadjáratk.
ban 's az akkori eseményekre vonatkozó festményeket készített.
Isturiz (Don Javier de ) spanyol ministerelnök 1836. 's a' szabadelvüség megtagadója, szül. 1790. Cadizban egy nagykeresked házban.
Vn. Ferdinánd visszaérkezése után leginkább az által tnt ki, hogy Don
Thomas, de I. testvérével együtt, ki 1812 14. corteskövet volt, a' kormánnyal elégletleneknek biztos menhelyet nyújtott házában 's részt vett
azon felkelés rendezésében, melly 1820. nj évi napon Riego és Quiroga
által életbe léptetett. Az alkotmány vissza levén ismét állitva, I. Madridba ment 's itt a' legelhatározottabb párt vezére lett. Alcala Galiano 's
más népemberekkel együtt kiket elleneik ,,E1 quintillo de Isturiz"-nak
a' népet Martinez de la Rosa , Arguelles
(I. ötödik emelete) csúfoltak
ministerek és pártjok ellen izgatá, 1822. corteskövet, 1823. corteselnök
lett 's
is elment Sevillába
hol a' király felfüggesztése mellett szava-
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azonban szerencsésen Londonba menekült,

itélé,

itt

's

összeköttetésbe

lépett Zulueta kereskedházzal, az Arguelles iránti ellenségeskedésekkel
felhagyott, st Mendizaballal barátságos lábra is állott. 1834. a' régens

királyn által adott amnestia folytán visszatérhetett Spanyolországba 's
Cadiz tartomány által procuradornak választatván a cortesbe, Madridban
ismét a' legszélsbb párthoz 'csatlakozott mellynek soraiban Calatrava,
Alcala Galiano
Caballero 'stb. ragyogtak. A' milicia urbalas Navas
nának egy felkelése Tereno ministeriuma ellen nem sikerülvén I. kénytelen volt egy ideig rejtve tartani magát. De midn nem sokára ezután
barátja Mendizabal lett ministerelnök, I. nem csak nyilvánosságra léphetett, hanem tanácsadója is lett az uj elnöknek, st a' procuradorok 1835.
novemberben összegylt kamrájában elnökséget nyert. Ezt a' köv. évben
feloszlatá Mendizabal, 's mindent elkövetett, nehogy I. ismét elbbi
helyét foglalja el. Azonban épen olly buzgalommal dolgozott Isturiz Mendizabalnak megbuktatásán 's gylöletessé tételén. Párbajt is víttak. Mendizabal ministeriumának bukása után I, 1826. maj. 15. ministerelnök lett
Ezen megváltozása és bosszúállása által
's a' külügyi tárczát kezeié.
,

,

,

,

,

annyira maga ellen ingerié a népet melly 1836. aug. 13. a' királynét az
1812-ki alkotmány kikiáltására kényszerité, hogy dühe ell álöltözetben
kénytelen vala megszökni. Lissabonon keresztül Londonba 's azután Parisba ment, hol Miraflores, Toreno Frias herczegekben 'stb. bajtársakat
talált. Visszatérve Spanyolországba 1837. megesküdt az alkotmányra 's
mellynek
1838 (vadiz tartomány újra megválasztá követnek a' cortesbe
még is fenn tudá
ekkor elnöke is lett. Ámbár Esparterónak ellene volt
magát ennek kormánya alatt tartani 's titkon ersen dolgozni Krisztina
királyné visszatérhetése ügyében. Mindazáltal nem nagy kitüntetésekben
részesült Espartero elüzetése után. 1849. spanyol követ volt az angol
udvarnál.
k.
István fherczeg, Magyarország nádora 's királyi helytartója 1847
48-ban, unokája Il-ik Leopold ausztriai császár és magyar királynak,
fia József fherczeg nádornak ennek második házasságából, iker testvére Hermina fherczegnnek, szül. 1817. september 14. Születése életétl
fosztá meg anyját. E' veszteség daczára nagy gond fordittatott neveltetésére. Tanitói tapasztalt tudományos férfiak valának kik atyja felügye,

,

,

,

—

—

,

kitn

gondot fordítanak mind ismeretei szaporítására, mind
pedig szive nemesitésére. Ez utóbbinak szép bizonyságait adá az 1838-ki

lete alatt

,

budapesti árviz alkalmával. Meleg elismeréssel hirdetek akkori lapjaink,
miképen I. a' hullámok betörése alkalmával azonnal csolnakon átkelt Budáról a' zajló Dunán 's megjelent a' pesti utczákon a' legveszélyesb helyeken, jelenléte 's más segélyz intézkedései által szabadulást, vigaszt
nyújtandó a' szerencsétleneknek. I. ezen áldozatteljes föllépése legjobb
hatást szült az országban
's már akkor nagy népszerséget szerze neki
,

,

a'

magyaroknál.

1843-ban hosszas utazásra kelt

's

meglátogatá Német-

ország udvarait, városait 's tartományait. A' történelem és mvészet ema' tudományok és szépmvészelékei
a' legérdekesebb személyiségek
tek
a gazdasági és iparélet fontosb tárgyai nem kerülték ki figyelmét.
Visszatérte után az ausztriai monarchia egyik legfontosabb tartományának élére állittatott, 1843 dec. 9-én ruházván reá egy cs. kézirat Cseh,

,

,
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ország polgári kormányzóságát. Ez állomáson maradt 1847. széig, a'
midn atyja József nádor halála után ujabb és terjedtebb hatáskör jutott
osztályrészéül. Kineveztetett Magyarország királyi helytartójának
Pest
Pilis és Zsolt vármegye fispánjának 's a' jászok 's kunok fkapitányának. Az egész nemzet reménye feléje fordult. Megérkezésének napja ünnep vala, Buda- Pest örömtengerben úszott. Az akkori trónörökös 's
mostani ausztriai császár, Ferencz Jó^^e/" személyesen érkezek meg Pestfispáni székébe beiktatandó. Csakhamar ezután az ország kivánare
tainak 's szükségeinek közelebb kiismerése végett
beutazá az ország
legnagyobb részét. Útja diadalut volt. 'S a' lovagias fherczeg kedvencze
lett a' lovagias nemzetnek. 1847 nov. 11-én nyitotta meg az országgylést V-ik Ferdinánd király 's a' kir. eladások egyik pontját tévé az uj
nádor választása. A' kormány óhajtása a' nemzet akaratával találkozott.
Az országgylés egyhangúlag elhatározá a' király által nyújtott nádori
jelöltek névsorát fel sem bontani, hanem közfelkiáltás utján megválasztá
I.fherczeget Magyarország nádorává. A' bekövetkezett marcziusi események különösen kifejtették állása nehézségeit. Az akkori nyeremények
kivivásánál kitn részt tulajdonita a' hir I. erélyének. A' magyar ministerium éléni mködésérl lásd Magyarország története alatt. Aug. 14-én
kelt a' királynak azon rendelete, melyben azon oknál fogva
„mivel
felsége már Bécsbe visszaérkezett 's országai kormányzatát önmaga vévé
által", az 1848-ki törvények által a' nádorra [ruházott teljhatalmak jtle
elvétettek. Bekövetkezett Jellachich hadjárata. A' dolgok mindinkább
bonyolodásnak indultak. Sept. 15-én a' nemzetgylés egy küldöttsége
felszólitá Isioánt, hogy álljon a' magyar sereg élére, miután magyar törvény szerint a' nádor egyszersmind fkapitánya is az országnak 's nagyobb veszélyek alkalmával a' hadsereg vezérletét átvenni köteles. A'
nádor azonnal késznek nyilatkozott e' kivánatnak megfelelni, 's az éjjeli
liy2 órakor nála megjelent követség eltt kinyilatkoztatá, hogy más nap
reggel tüstént táborba szálland. Három napig még Budán
's háromig
alcsúti jószágán idzött. A' sereg élelmezésére
polgári biztosokképen,
Perczel Asztalos, 's Bónis képviselk adattak melléje. Sept. 31-én megjelent a' seregnél Keszthelyen. A' Balaton túlsó partján volt Jellachich
fszálló helye. István szándéklott alkudozásai 's békeegyezkedései sikeretlenek maradtak. A' tervezett összejövetel, melly a' nádor 's bán között
a' Balaton Kisfaludy nev gzösén sept. 21-én d. u. két órakor a Balaton
közepén lett volna véghez menend, nem történhetett meg. A' nádor
megjelent, de a' bán, tisztjeinek ellenzése által visszatartóztatott. István
még ugyanazon napon Budára tért vissza; következ éjjel paraszt kocsira
ült 's elhagyá hazáját. Bécsben beadá lemondását 's haladék nélkül távozott az osztrák tartományokból. Azóta magán emberként él németországi
birtokában Schaumburgban.
k.
Itzstein (Ádám János) szül. 1775. sept. 18-kán Mainzban
hol atyja
kurheszszeni titk. tanácsos volt. Tanulmányait azon zavaros korban végezé,
midn francziák 's németek küzdenek a' város uralma felett. 1799-ben
lépett állami szolgálatba, és ugyan elször a' késbben mediatizáltLeiningen herczegségben
ennek mediatizáltatásn után pedig Badenben, hol
1819-ig swetzingeni oberamtmann volt. Ekkor, minden ellenszegülése
,
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daczára, kabineti parancs által ftörvényszéki ülnökké neveztetett MannElször 1822-ben lépett a' kamarába, mint mannheimi képvisel.
Mingyárt ekkor elkezdé a' parlamenti harczot, jellemének egész erejével
s tevékenységével, 's bátran vedé az alkotmányt a' ministerek megtámadásai ellen. Az országgylés eloszlattatván
Itzstein is azon szabadelmü
követek során állott, kiket kegy vesztés ért. Azzal büntettetett, hogy
Mannheimból a' meersburgi törvényszékhez tették át, a' melly lakváltoztatás érzékenyen nehézkedett családi viszonyaira. Hiában hivatkozott a'
birodalmi végzésre, miszerint a' mediatizált államok tisztviselinek joguk
volt csak ott viselni hivatalt hol átléptük alkalmával laktak. A' badeni
kormány kényszeritette
beteges létére átvándorolni. Mostitzstein elbocsátatását kivánta , de ebben is sok nehézségre talált, 's noha nyilt és
tagadhatlan jogára támaszkodhatott, csak nagy nehezen viheté ki, hogy
800 forintnyi évi jövedelem csorbulással , nyugalmaztatott. Badennek
szomorú kora következett be. Maga a' kamrának keblében találkoztak
emberek, kik az alkotmány felfüggesztését kivánták ; 's az ország részvétlen maradt, midn az alkotmány leglényegesb pontjaiban megsértetett.
Itzstein ez egész id alatt szenved volt
bú emésztette lelkét 's hiában
keresett gyógyulást utazáson és fürdkön. Leopold nagyherczeg trónra
léptével azonban megersödvén a' badeni alkotmányos élet, Itzstein is
meggyógyult 'a uj erben lépett fel. Schwetzingenbl követté választatván,
sz hajakkal , de ifjúit lélekkel jelent meg a' kamarában. Els teendje
volt a' megrongált^alkotmány helyre állítását követelni. E' czélt elérvén,
az alkotmányos jogok bvítését
's kifejtését
p. o. az adó és ujonczok
megajánlásának jogát sürgeté 's ki is vívá, 's minden fontosabb és magaheiraba.

,

,
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,

érdek

,

kérdésben elharczos volt. Mennyivel kisebbek
annyival kisebb O'Connellnél
ugy
de valamint ezen nagy izgató
is minden idben meg tudta érdemelni 's rizni a' nép bizodalmát.
A' badeni második kamarában kétségkivül legkitnbb ember
az ellenzék lelkes vezére, a' ki egyedül volt
képes, annak sokszor igen különszerü elemeit összetartani. Mint szónok,
els helyen áll Németország parlamenti tehetségei közt. Eladása folyó,
egyszer
világos
válogatott
de erteljes
egy hatalmas folyamhoz
hasonló. Megtámadásai jól számitvák, egyenesen a' czélra irányzottak
gyakran felmelegl, neki lelkesedik, de sohasem ragadtatik el annyira,
hogy a' gyeplt kezébl kiejtse esze uralkodik érzelmein; érzelme melegiti a' hideg értelmet. Ezáltal igen veszélyes parlamenti ellenség
tisztán
átnézi a' csatamezt, felfedezi ellenfelének gyengéit, mig önmagánál
leveri azt
illyeket nem találhatni
de azért nem sért soha. Sohasem
hagyja el
a' nyugodt parlamenti tapintat, sohasem lesz csapongó, dagályos, érthetetlen, németesen pedáns, nem túlságosan czifra, vagy viharos
világosan gondolkodik és beszél, mindenkitl megértetik. Test- és arczmozgalraa megegyezik beszédével. Nyugodt
szilárdul áll, nem sokat,
de hatályosan 's erteljesen mozog. Balkeze többnyire öltönyében nyugszik, 's csakjobbával kiséri szavait
ha azonban ollykor rÖvid gyorsan
egymásra következ, erteljes tételekben intézi megtámadásait a' ministerpad ellen, férfiasan szokta kinyújtani összeszorított jobbkezét, 's két három
ütéssel ereszteni le a' szószék asztalára. Ha támadása tetpontjára ért,
sabb

politikai

Baden viszonyai

a'

britt birodaloméinál,
,

;

—

;

,

,

,

;

;

;

;

,

;

t

—

;

,

508

Izabella.

újra megnyugszik, élesen szegezi szemét ellenfelére, 's higadtan folytatja
világos okoskodásait.
1831 óta folytonosan elnöke volt a' budgetbizottmánynak, 's tagja az országgylési állandó bizottmánynak. 1842-ig
a' schwetzingeni kerület által választatott képviselvé, mellynek bizalmát
hivataloskodása idejében nyerte meg. 1842-ben gyzött a' gyáva félelem,
's a' választók többsége nem merte reá adni szavazcitát. De azért nem

—

maradt ki a' kamarából. Más kerület választá meg képviseljéül. A' kamara
mindenkor oda tette tiszteletes nevét az elnöki jelöltek közé, de a' kormány sohasem t nevezte ki. 1832-ben közeledni kivánt hozzá a' kormány,
ülnökséggel kinálta a' ftörvényszéknél. Itzstein nem akarta parlamenti
szabad tevékenységét korlátozni
nem fogadta el a' szép hivatalt.
's
1834-tl 1840-ig gyakran történt ellene felhívás. Veszélyes demagógia
vádjával illettetett. De a' kormány még sem hagyta magát azon aljasságra
ragadtatni, hogy Itzsteint olly bnnel vádolja, melly ennek jellemével
'e

,

Annál mérgesebben üldözte t a' kicsinyes pártkormánynak önmagánál is kormányiabb szolgái keser
bántalmakkal sértegették. Gazdag kárpótlást adott neki e' szenvedéseiért
Baden népe azon ünnepélyben, mellyet számára 1844-ben készített, 's az
alkotmánynnep napjaiban, mellyeknek legtiszteltebb hse Itzstein volt.
Arany érdempénz veretett tiszteletére mellyet az ország minden részeiösszeférhetlen volt.

gyülÖlség

;

a'

,

bl jött

követek nyújtottak át neki. Mannheim lelkesült népünnepet rendezett, 's ki ez alkalommal az ünnepadók nagy seregét, 's a' szinház teremében tartott lakomát látá, nem kételkedhetett, hogy Itzstein eljárása a'
nép tömérdek többségének tetszését birja.
1845-ben, májusban, barátjával 's elvtársával, Heckerrel Poroszországba utazván, hogy Stettinben
lakó egyik barátját meglátogassa, Berlinbl 's a' porosz államból minden
ok nélkül kitiltatott. Hogy utazásának czélja izgatás és ünnepeltetés nem
volt, kitetszik onnét
mert Lipcsében az ottani polgárok 's tanulók által
tiszteletére rendezett ünnepélyt szerényen visszautasitá. Itzstein a' badeni
követhez folyamodott
hogy ennek oltalmát vegye igénybe, de ettl,
minthogy még kora reggel volt, el nem fogadtatott. A' távozás ideje,
mellynek megtartására fegyveres ervel is kényszeríttetek, igen rövidre
lévén tzve
nem maradt egyéb hátra, mint a' porosz államot elhagyni.
Ezen esemény egész Németországban közboszankodást gerjesztett 's a'
megbántott közvélemény számos adressben, 's a' badeni országgylésen
is ers kifejezésekben nyilatkozott. Amim gróf, porosz belgyminister,
kinek a' kitiltási rendszabály tulajdoníttatok, kilépett hivatalából, 's ennyiben Itzstein némi elégtételt talált.
Legújabb politikai viseletét 1. Baden
alatt.
Itzstein rendesen Hallgarten nev mezei jószágán szokott lakni,
rokonérzelmü baráti körében. Osz öreg létére is igen erteljes, ifjú lelk
ember nagy gyalogló, 's igen munkás, a' mit rendesen, mértékletes életmódjánaií köszönhet.
T.
Izabella. II. (Mária Luiza), jelenleg uralkodó spanyol királyné, leánya
VII. Ferdinánd királynak 's ennek negyedik neje Mária Krisztinának,
szül. 1830. Azon körülménynél fogva került a' trónra, hogy VII. Ferdinánd, kinek nem volt figyermeke, 1830. mart. 29-én eltörlé a' saliai törvényt , melly csupán fiutódokról rendelkezik 's halála esetére végrendele tében nejét nevezé ki az ország regensnjének 's leánya gyámjának

—

,

,

,

;

—

—
;

—

,

Jackson.

509

mindaddig, míg ez nagykorúságát eléri. VII. Ferdinánd meghalt 1833.
sept. 23. 's M. Krisztina, leánya nevében kezébe vévé a' kormányt. Nem
sokára kiütött a' polgárháború
miután Don Carlos, meg nem elégedve
a' saliai törvény megváltoztatásával, tulajdonképen eltörlésével,
's az
ujabban készült örökösödési rendeletekkel igényeket formált a' trónra 's
azokat fegyveres kézzel iparkodék érvényre emelni. Az ügyes hadvezér,
Espartero ugyan lecsillapitá a' lázadást, azonban a' régens királyn 1840.
oct. 10-én kénytelen volt lemondani és Spanyolországot odahagyni
a'
midn Espartero tolá fel magát regensül Arguelles pedig a' fiatal királyn feletti gyámságot vévé által. Midn azonban nem sokára ezután
a' republikánusok és Krisztinapártiak egy szövetsége folytán Espartero
az uj ideigl. kormány Baylen herczeget
és Arguelles megbuktattatott
nevezé ki a' királyné gyámjának 's az uj cortes 1843. nov. 8-ki határozata
által nagykorúnak nyilatkoztatta a' királynét. Azóta ugyan a' spanyol trónon
megmaradt Izabella azonban az ország békéjének helyreállítása mai
napig sem sikerült. 1850. a' királyné fiút szült
ki azonban nem maradt
életben. 1851. egy ujabb szülésérl tudósítanak a' lapok.
fL. Spanyol,

,

,

,

,

,

,

ország.)

—

—

k.

J.

—

Jackson (András) tábornok 's 1829 1837. elnöke az éjszakamerikai
Egyesült államoknak, szül. 1767.irlandi származású szüléktl Déli Karolinában. Eleinte papságra készült, azonban a' függetlenségi háború alatt,
telve a' szabadság iránti lelkesedéssel
15 éves korában két testvérével
együtt oda hagyá iskoláit 's a' szabadságért küzdk sorába lépett. Két
testvére elesett, nem sokára szüléit is elveszte. A' béke helyreálltával a*
törvénytudománynak szentelé magát, 's már 1786. ügyvéd volt Salisburyban. 1790. Tennessee tartományban közügyésznek 's azután a' katonai
er parancsnokának is megválasztatott 's ez utóbbi minségben több
gyzelmet nyert az indiánok felett. Midn 1796. Tennessee is az Unió
államai közzé felvétetett
tagja lett az uj állam alkotmányát kidolgozó
választmánynak, 's ezután felváltva lett Tennessee képviselje a' congressusban senátora az Egy. államoknak, fbiró és katonai parancsnok Tennesseeben, errl azonban nem sokára lemondván, falusi jószágára vonult.
1812. az angolok elleni háborúban tábornokká 's a' katonai er fparancsnokává neveztetvén, seregével Uj-orleans felé indult, de nemsokára parancsot kapott seregének elbocsátására. Haza érve gyorsan ismét egybe
gyüjté ezt 's a' Pensacolában pusztító indiánok legyzésére használá. 1814
Uj-orleans komolyan fenyegettetvén az angolok által, a' Congressus újra
J-ra bízta az ország megvédését. Itt a* legkétségbeejtbb viszonyokat
találta, 's csak kitn erélyének síkerülhete némi védelmi rendszabályokat
létesíteni. J. megtámadá 2000 emberével az angol 5000-nyí sereget 's visszavonulni kényszerült. E kkor elscínczolván magát, seregét 3 7 00 emberig neveié.
'S ezzel a' tíz ezernyi angol serget fényesen visszaveré. A' többi hadi mködést az 1813. dec. 24. Gentben kötött békehíre félbeszakasztá; azonban J. a'
gyzelem eltti erélyes rendszabályai miatt,miket önkény kedésnek neveztek
,

,

,

,
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Jacoby.

feleletre vonatott
's miután az ellene kibocsátott elfogatási parancs
ell megmenekült, tetemes pénzbirsággal büntettetett. 1816 1821-ig az
indiánok elleni harczokban ismét kitüntette magát
miután azonban két
el

,

,

—

;

fbe lövetett, ez által ismét
Ez után újra a' magán életbe vo-

angolt, kik az indiánokat harczra ingerelték,
uj

megtámadásokat vont maga

ellen.

nult. Már 1824-ben az elnöki méltóságra jelöltetett ki a' tennessei törvényhozó tanács által; azonban absolut szótöbbséget nem nyerhetvén, a'
képviselk háza Adams John Quincy (lásd ezt) vetélytársát választá meg.
J. pártja melly legtöbbnyire democratákból állott, ezután mindig növekedett. Különösen a' déli államok a' vámtarifa behozatala óta elégedetlenek voltak Adams elnökkel, 's mindent elkövetének hogy J. megválasztását biztosítsák. 1828-ban ez utóbbi absolut szótöbbséget is nyert 's
uj hivatalába 1829. mat 4-én lépett be. A' f kormányhivatalokat jeles
szakférfiakkal tölte meg. Magát mindig szigorúan a' pártok felett tartván,
a' bel igazgatásban nagy mérsékeltséget tanúsított
mig kül politikája
leginkább a' béke fentartását 's az amerikai kereskedés terjedését czélozá.
A' szabad választások democrata elvét érvényre emelé 's kivítta
hogy
az államhivatalok törvényesen négy évre szoríttassanak. 1831. óta több
kérdés izgatá fel a' pártszenvedélyeket illyenek voltak
a' bank további
fenállása, a' vámtarifa 's az indiánokkali egyenetlenségek. Mindezek daczára J. 1832. négy évre újra megválasztatott. Ez alatt a' vámtarifa iránti
ellenszegülés olly fokra emelkedett
melly komolyan fenyegeté az Unió
békéjét Déli Karolina lakosai kinyilatkoztaták
hogy az Uniotul elszakadnak, ha a' tarifa meg nem szüntetik. J. egy a' viszonyokhoz alkalmazott kiáltványt bocsátott közre, egyúttal azonban hadi lábra is állította a'
sereget. Hozzájárult a' tarifa leszálitása, ugy hogy ezen ügy megsznt
okot szolgáltatni zavarokra. Uj bonyadalmak támadtak ezután az Egyesült
államok bankügyei körül. J. e' tárgyú intézkedései ellene ingerlék a'
bankférfiakat. Hozzájok csatlakozott a' senatus is, 's Jacksont egyenesen
alkotmány ellenes hatalmaskodásról vádolá, mig más részrl a' képviselház többsége annak lépteit helybenhagyá. A' senatushoz beadott óvásában
(1834 april.) az elnök erteljesen visszautasitá az alkotmánysértési vádat,
's fentartá továbbra is szilárdságát 's szigorú törvényességét
hatalmas
ellenei ellenében leginkább a' nagy számú kissebb földbirtokosok 's a'
dolgozó osztály rokonszenve által támogattatva. Rendszabályai által az
amerikai kereskedésen ugyan nem csekély sebeket ejtett
azonban nem
lehete máskép tennie, ha a' pénzaristocratia túlságos üzérkedését a' közjó
érdekében meg akará szorítani a' földmivel államokon segíteni 's a' democrata intézményeket a' kereskedi szellem mindig növeked befolyásától megóvni. Természetes, hogy a' reá következett elnökválasztásnál
illy körülmények között kisebbségben maradt. Követje Harrison lett,
pedig teljes visszavonultságban élt falusi birtokán, (lásd Éjszakamer.
,

,

,

,

:

,

;

,

,

,

,

,

—

Egyes, államok.)
k.
Jacoby (János) szül. 1805. Könisgsbergben izraelita szülktl, 's igen
jó nevelést nyert a' Fridericianumban. 1827-ben bölcsészet és orvostudományok tanára lett 's az államvizsgálatot is kiállotta Berlinben. Heidelbergi egyetemi pályája 's utazása után Königsbergben telepedett le.
Az ifjú már tanuló korában bebizonyította lelkességét 's a' visszaélések
,

,

—
Jacoby.

elnyomás

gylöletét. Elször
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az orvosi intézetek hiányait táa' békés irói pályáról.
A' szerencsétlen Lengyelországot, a' muszkán kivül, a' cholera is bántotta. Ezen iszonyú ellenséget megismerni, 's vele megvívni, Lengyelországba sietett, 's orvosi kötelességét, önélete koczkáztatásával is hiven
és

elleni

madta meg. Lengyelország

is

felkelése kiragadta

t

Visszamenvén hazájába, nagyhirü orvos lett, 's egyvszersüldözje minden visszaélésnek. Polémiái iratai,
a' zsidók
mellyeket oktatási ügyekben
's
érdekében
magas állami
tisztviselk ellenében irt
alaposság világosság de egyszersmind éles
irónia által kitnk 's a' censurával végtelen bonyodalmakba keverték.
Ekkorig Jacoby csak saját lakhelye szkebb körében volt ismeretes és
tisztelt név
trónra léptével kezddött reá
a' mostani porosz király
nézve azon új idszak melly nevét egész Németországon hiressé tette 's
a' nép szivébe beirta. Az alkotmány ügyében irt röpirata egyike a' legjeteljesitette.

mind elmés

és fáradhatlan

,

,

,

,

;

,

lesbeknek az újabb irodalom

mezején
fellmulhatlan világossággal,
logicával tárgyalja a' kérdést, minden tétele pánczélos, 's az egész
ellenállhatlan eszmephalanx , a' legegyszerbb 's egyszersmind legmegokok tábora. A'
sikere roppant nagy volt. Poroszország
népének szabadelm szelleme ezen iratban találta legékesszólóbb tolmácsát. Ezer meg ezer példányban nyomatott 's kelt el. A' kormány üldözni
kezdte az iratot , melly censurai engedelem nélkül jelent meg. Felségsértést, 's az ország törvényeinek és hatóságainak merész megrovását találták a' szabad iratban. Ezen per lefolyása egész kis történet, mellynek
megirása nem ezen korba való.
1841-ben kezddött a' vizsgálat, 's
néhány nap múlva Jacobynál házkutatás tartatott, és az irat egész német

m

;

m

gyzbb

—

szövetségben eltiltatott. A' berlini törvényszék april. 2-dikán, 2^/^ évi
várfogságra Ítélte Jacobyt. Fényes önvédelme, melly Zürichben 1842-ben
jelent meg, figyelembe nem vétetett. Jacoby természetesen felebbvitellel
élt, 's 1843-ban a' ftörvényszék által csakugyan felmentetett. A' felment Ítélet közlése azonban, minthogy ez az els törvényszéket compromittálta, tle megtagadtatván, emlékezetbl leirta az egészet, 's külön
polgártáriratban lenyomatta. Mig a' kormány ekkint üldözte Jacobyt
sainál rendkívüli népszerségre emelkedett; születésnapja nyilvános
ünnepély volt
beteg korában szinte ostromolták háza ajtaját, polgári
koszorút nyert aláírások gyjtettek számára, mellynek jövedelme késbben egy másik politikai martyr, Jorcíá/i javára fordíttatott. Jacoby
további munkássága szorosan össze van olvadva keleti Poroszország fejldésével mellyben elkel részt vett. Újra fellépett mint író két nevezetes röpiratot nyújtván hazájának, u. m. ,,Preussen im Jahr 1845'* és
„Da* königl. Wort Friedrich Wilhelms IIL^^ Az els irat e' három tételt
fejtegeti
„önálló részvét a' státuséletben a' nemzet' kívánsága; hivatalnoki uralkodás a' kormány felve ezen ellentétnek következése kölcsönös
bizalmatlanság.*' A' másik világos átnézetét adja a' népképvíseletre vonatkozó törvényeknek. Mind két irat idszakot teremtett a' porosz népvéleményben. Jacoby pedig a' könígsbergi polgárgyülésekbei részvétéért
Jacoby kö's 50 tallérra büntettetett.
ismét vizsgálat alá vétetett
zépnagyságú karcsú; arczának nemes keleti metszése van, szeme sötét,
nagy és mély; társalgása szeretetre méltó, vidám, satyrára hajló, elmés,
,

,

;

,

,

;

:

;

,

,

—
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de sohasem sért
kincs

nak

is

a'

mvelt

Jacotot.

mindenkor nyilt szinte igazmondó. Barátsága nagy
embernek, 's ezért barátai rendkivül ragaszkod-

;

,

,

és lelkes

—

hozzá.
T.
(Fridrik) szül.

Jacobs

1764-ben, meghalt közel 84 éves korában
1847-ben. Erdemei fleg a' classikai philologia körül vannak, mellyet
hosszú évek során át szorgalmasan mvelt, 's mellynek lényegét és elnyeit nem puszta nyelvtani stúdiumban vagy szókritikában helyezé, noha
hanem az antik élet felfogásában 's a' mai embeezt is mvészileg zte
riség javítására és nemesitésére alkalmazásában. E' szellemben fordított 's
Phidolgozott át 1776 olta egy sor görög irót a' görög antheologiát
lostratust, Alianust, Demosthenes beszédeit, mellyek mesterileg vannak
's egyszersmind, átdolgozásukban,
németre fordítva
a' leghbb német
érzület' tanúságai. Még inkább illyenek
„Németország veszélyei 's remenyei'^ 's ^^Németország becsülete^' czim beszédei, mellyekhez a' némel
irodalom kevés e' nembeli termékei hasonlíthatók. Hasonló szellemet lehellnek nemes meleg és gazdag értekezései az antik életbl mellyek öregre
Illy alapon nyugodott Jacobsnsik mély,
's ifjúra nagyszeren hatnak.
érett és nemes életnézete
melly az ismeretek és gyakorlati munkásság
különböz terén nyilvánult, szent buzgalma az iQuság 's a' nk' nevelése
ügyében emberisége szerénysége idegen érdem' méltányló elismerése.
Ítéletének szelídsége. Személyes jósága 's békés érzelmei mellett azonban,
egész életén át bátran megtámadta az aljast és gonoszt, a' papi szükkeblüséget de a' protestáns hyerarchát is 's minden önzést
melly a'
közjónak árt.
h.
Jacotot (József) egy nevérl nevezett tanmódszer alapitója (Jacototsche
Methode), szül. Dijonban, képezését a' párisi polytechnikai iskolában
nyerte; eleinte ügyvéd volt, azután humaniórák tanítója, tüzérkapitány,
hadügyministeriumi titkár igazgató helyettes 's nyelvek és matkematika
tanítója a' polyt. iskolában
végre a' franczia nyelv és irodalom tanítója
Leydenben. Ez utóbbi helyen lépett fel 1818-ban egyetemes tanítási
módszerével, melly számos pártolóra talált különösen Belgiumban, Francziaországban és Schveiczban, de sok ellenre is különösen Németország,

,

,

;

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

—

,

,

ban. Alapelve, mellybl kiindult ez volt
minden embernek egyforma
értelme, egyforma esze van, 's minden mindenben van, vagyis más sza:

minden egyénben van egy megfelel alapja a' szellemi és physiernek, mellybl a' nevelés 's oktatás épen ugy nem vehet el semmit,
valamint hozzá nem adhat, 's hogy annál fogva ez utóbbiaknak egyedüli
feladata, ezen létez ert czélszerüleg ébreszteni, vezetni és képezni, e'

vakkal

:

kai

mellett azonban mindig és mindenek felett a' növendék ön munkásságát
igénybe venni 's igy ennek szellemét az anyag feletti uralomra segíteni.
Szerinte ezen szellemuralomnak alapja és f feltétele az önuralkodás, mig
az oktatásra nézve az emlékezet gyakorlatának és képezésének tulajdonítja a' legels helyet. Czélja legvilágosabban tnik ki nyelv-módszerében, mit legtökéletesebben fejtett ki. Ellentétben az eddigi rendes szokással
az analysis útját választja
's a' tanitványt nem tanitja elébb
betket ismerni 's ezekbl nem alkottat vele szótagokat, szavakat, tételeket 'stb., hanem épen ellenkezleg bizonyos rövid tételt oly tökéletesen
emlékezetébe vés , hogy a' tanítvány ezen tételnek szavak , szótagok és
,

,

\

Jacqueminot.
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Jahn.

hangokká (betkké) felosztásánál tiszta belátással képes az alkatrészekrl
számot adni. Csak midn ez az els tételre nézve teljesen eléretett, megy
által egy másodikhoz
ugy hogy ügyes tanitónak nem lesz két lapnál
többre szüksége, hogy tanitványát az olvasás mesterségébe begyakorolja.
Ezen olvasási gyakorlatokkal össze van kötve a' szép- 's helyesirás, vala,

,

a' tulajdonképeni nyelvoktatás is, nyelvtan használata nélkül.
J.
rendszere idegen nyelvekre valamint minden más tantárgyra is
zenét
és rajzolást sem véve ki, alkalmaztatott, még pedig mindig meglep
eredményekkel. Hasonlit hozzá Hamüton módszere (lásd Hamilton). k.
Jacqueminot (báró) franczia tábornok és a' párisi nemzetrség fparancsnoka, szül. 1787. Napóleon alatt a' hadseregbe lépett, hol azonban
mindig csak topographikus munkákra használtatott. A' nélkül, hogy csak
egy hadjáratban is részt vett volna, 1815-ben mint ezredes kilépett a' szolgálatból
's 1827. a'vogesei, 1834. a' szajnai département választotta
követül a' kamarába. A' restauratio alatt mindig az ellenzékhez tartozott.
A' júliusi forradalom óta azonban buzgó hive volt az Orleansi háznak,
miért Lajos Fülöp által tábori segédnek neveztetett ki. Ez óta J. egész
ervel az udvari politikát pártolá a' kamarában, névszerint buzgón támogatá 1835 a' septemberi törvényeket. (L. Francziaország L. F. ah III.
köt. 344 1.) Ennek folytán a' király 1842. tábornokká nevezte 's Gérard
helyébe a' párisi nemzetrség parancsnokának, mi általános visszatetszést
k.
szült. Lajos Fülöp bukásával 1848.
is elveszte állomását.
Jaequeiiioiit (Victor) nagyérdem, és hirü franczia utazó szül. 1801.
A' párisi Jardin des plantes igazgatósága felismervén tehetségét természetrajzi érdekekben utazásra küldé kelet felé. 1828. augustusban indult
el Parisból, oct. 28-án Rio de Janeiroba ért, itt azonban csak rövid ideig
tartózkodván, útját a' Cap felé folytatá. Innen 1829. februárban Bourbonba ért, meglátogatá Pondicheryt és Calcuttát, hol lord Bentinck kor-

mint

,

,

—

,

—
,

,

mányzó

által gyámolittatott. Hosszabb tanulmányok után, miket itt szermeglátogatá Benárest Delhit, Nakót Dunkárt 'stb., ugy hogy
felért az éjsz. szél. 32 fokáig. Innen kelet felé fordult 's egész Bekurig
ért a' chinai Tatárság határára. Itt azonban legyzhetlen akadályokat
talált különösen a' lakosok részérl, ugy hogy vissza kellett térnie. Meglátogatá Tábor és Ghirry völgyeit
1830 decemberben Delhibe ért viszsza honnan Lahore, Pendjab Mjrpur érintésével Kaschmirba utazott.
Innen 1831 novemberben harmad izben utazott vissza Delhibe, 's rövid
tartózkodás után Bombayba utazott. Itt 1832. dec. 7-én a' cholera végett

zett,

,

,

,

,

,

,

,

Minden tekintetben kitn jegyzetei 's gyjteményei
k.
jöttek ki Parisban. ,,Voyage dans Vlnde'^ (3 kötet 4 rét).
Jahii (Fridrik Lajos) egyike a' legeredetibb 's feltnbb alakoknak
korunkban, ki az ó német lovagkorbeli irányok, eszmék és szokások iránt
rajongó rokonszenvvel viseltetett, 's a' mai kor elpuhult jellemétl irtózott. Tanusitá jellemének ezen irányát egész külseje, erteljes ép alakja
és régi szabású ruházata. A' németek általában vivó apának (Turn vater)
nevezték.
Szül. 1778 Pommernhen, hol atyja lelkész volt. Tanult Halle
vetett életének.

—

1832—34.

—

hol az ottani diák társulatokkal örökös harczban élt,
mivel külön hazájok szerint szászoknak, poroszoknak
németeknek nevezek magokat. 1809-ben Berlinbe jött , mint

és Göttingenben,

leginkább azért,
'stb:, 's

Uj

k.

nem
hm.

Tár. IV.

köt.

33

Jakab.
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tanító egy nevel-intézetbe

,

hol kedvencz hajlamait

's

világnézeteit na-

gyobb mértékben kezdé kifejteni. Meglévén gyzdve, hogy a' francziák
elleni közel irtó háborúban csak edzett nemzedék juthat a' kivánt czélhoz, 1810 Berlinben megalakitá az els nagy tornát. Testi er 's ügyesség volt egyedüli czélja; a' görögök gymnastikájának egyéb magasabb
czéljait megveté. Illy szellem volt egész nevelési rendszere. Késbb a'
a' francziák elleni önkénytes seregbe állott 's a' LützomakhaYmüáikzászlóalját vezénylé egy ideig. Csatában azonban soha sem volt 's többször
katonai engedetlenségek miatt is vádoltatott. A' hadjárat végeztével viszszándékosan távol tárta tanítványaitól minden
szatért tornászatához
finomságot szavakban, ruházatban 's szokásokban, 's e' tornázok gyakran
volnának egyedül Németország szabadugy viselek magokat mintha
ságának tám-oszlopai. A' nvilág az ifjak nyers teutonismusáról, a' szülk fiaik zabolázhatlanságáról panaszkodtak 's hangzottak ellenök felségsértési vádak is. 1819. J. el is fogatott 's várról várra hurczoltatott.
Hosszabb id után Freiburg kis porosz városra utasíttatott. Ide zarándokolt azután évenként legalább egyszer Németország minden pezsg vér
ifja, hogy a' szakálos, si kinézés férfiúnak, a' francziák 's minden ujabbkori irányok ellen még folyvást dörg szavai által lelkesedjék. Azonban
az ottani kormánynyal is összezörrenvén, több heti fogságot volt kénytelen kiállani Erfurtban. 1838-ban Freiburgban hova visszatért, minden
vagyonát tzvész által veszté el. E' városban maradt akkor is, midn IV-ik
Fridrik Vilmos 1840 tartózkodási szabadságát visszaadta; késbb a' vaskereszt rendét is megkapta. J. még egyszer tnt fel a' világ színpadán
1848, midn Freiburg megválasztá a' német parlamentbe; a' Pál egyházban a' legszélsbb jobboldal padjain foglalt helyet, onnan vetvén mérges pillanatokat a' baloldalra. Az ülésekben keveset szólott , de a' korcsmákban folyvást papolt a' forradalom 's annak terjeszti ellen. 'S viselete
miatt több apró bántalmaknak is volt kitéve. A' kor tulszárnyalá az öreg
ur nyers nézeteit. A' tornászat körüli érdemei azonban évrl évre mindinkább elismertetnek. Iratai közül megemlítend: ,,Runeríbldtter^' (Frankf.
Die Deuische Turnhunst (Berlin 1816);
Neue Runenblatter
1814);
;

k

,

—

(Neubg. 1828).

—

—

a.

Mez

KeJakab (István) m. akad. lev. tag szül. Biharmegyében
resztesen , 1798. october 29-én, hol édesatyja a' nagyváradi püspökség
gazdatiszte volt. Tanult Nagyváradon 's Pesten ; 1818-ban bölcsészet
,

,

tanára lett, 1820-ban pedig, egy évi törvény gyakorlat után , a' Helytartótanács jegyzkönyvi hivatalába lépett, hol 1823-ban fizetéses fogalmazó gyakornokká neveztetett idközben ügyvédi oklevelet is nyer1828-ban a' Helyt, tanácsnál fogalmazó , 1836-ban jegyzkönyvi
vén.
ki
Páratlan szorgalmú férfi
1839-ben pedig titoknok lett.
igtató
hivatalos munkái tömegén, 's irodalmi foglalkozásain kivül, mellyek
kötetekre mennek, a' hangászatban éneklésben, rajzban 's arczfestéaben
is kitn. Sokoldalúsága csodálkozást gerjeszt. A' nemzeti szinház repertóriumát mintegy 40 színmvel, 's ezek közt egy eredeti megjutalbemazott vígjátékkal mellynek czime Falusi lakodalom 's mellyet
teg ágyában
nyolcz nap alatt írt (1833) 's hasonlóképen megjutalmazott öt felvonásos drámával, melly ^yZsarnok apa^' nevet visel, (1836 ;
,

—

—

,

,

,

,

:

,
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jámbusokban) ugy szinte egy eredeti els operával, mellynek czime Csel
(1838) 'ö olaszból és francziából forditott köztetszésü 7 nagy operával
Halevy Zsidóhölgye ; Borgia
gazdagította. Ez utóbbiak során vannak
Lucrecia; Beatrice di Tenda ; Gemma di Vergy ; Eskü ; Marino Falieri ;
Daljáték-szövegei közelismerés szerint legjobbak,
Devereux Róbert.
mert maga is érti 's üzi a' zenét. 1825-tl kezdve közkedvességü kerino-i
Buda város minden nyilvános 's magános táncztermeiben zengettek. Apróbb munkáinak, alkalmi 's egyéb verseinek száma igen nagy, mellyeket
egyenkint csin 's könnyüség ajánl. A' Wigandféle Esmeretek Tárába
ezernél több czikket szolgáltatott, mellyek összesen 44 ivet tesznek. A' t.
társaság által fordításra kitzött drámai remekmüvek során Voltaire Alzirját
fordltá, miért jutalmat nyert, 's 1833-ban levelez taggá 's az akkor felállított játékszini bizottmányhoz jegyzvé választatott. Ezen ingyenhivatalt,
közérdekben két évig viselé 's ezalatt 70 régi stylü darab kijavításán
kívül, fordltá azon roppant mennyiség komoly és vig színdarabot,
Goldoni Fogadósnje Raupach Gyámatyamellyek közül nevezetesbek
*s
gyámleánya ; A' fiatal keresztanya ; Holbein Kétalakúja ; Sheridan
Knowles Mariannája ; Korona és Vérpad; Lear *stb. Ugyanekkor felelt a'
m. akadémia által feltett pályakérdésre Mikép lehetne Pesten egy állandó
színházat megalapítani ? melly munkája pályadíj mellett Fáy- és Kállayév'dl együtt kiadatott.
1834-ben irta Izabella czimü 5 felvonásos
eredeti szomorujátékát, ötös jámbusokban
melly a' pályadráraák során
dicsérettel említtetett. A' Tudománytárba 's Athenaeumba is sokat dolgozott, fleg fordításokat. Felsbb meghagyásból több közhasznú értekezést
forditott, u. m. Oktatás o' marhadögrl (1836) ugyanezt diákul; Dühös
állatok marását és veszettséget távoztató orvosi közbátorsági rendeletek ;
(1836) Pestis elleni közbátorsági rend {\^Z1)\ Utasítás, mikép kell világtalan gyermekekkel csecsem koruktól kezdve czélszerüleg bánni (ISSS); Marhavész elleni új gyógymód (1839). Ö irta a' budapesti hangászegylet, 's a'
m. nyugpénzintézet alapszabályait is. Az országgylési törvények kinyomatására is
szokott a' helyt, tanácsnál ügyelni legfelsbb jjlzodalomból mellyet példás szorgalma 's pontossága által jobban kiérdemelt, mint
bárki más. Ennyi munkáján, mellyel mint hivatalnok, 's mint iró tetemes
szolgálatokat tett hazájának, kivétel nélkül tiszta kéz jó izlés, könynyüség 's correctség látszik.
h.
James (George Payne Rainsford) angol történet- és regényíró szül.
1801. Londonban régi családból. Gondos nevelés és utazások által nyeré
kiképeztetését irói pályájára mit egy beszélyfüzérrel kezdett meg, melly
yyString of pearls^^ (2 köt.) czim alatt jelent meg. Scott Walter és Irving
Washington által ösztönöztetve irá a' mind kedvezleg fogadott 's gyorsan egymást követett regényeket
The beauty of Arles ;
Richelieu a
tale of Francé, 1826;
Darnley;
De l'Orme;
Philipp Angnstus;
Henry Masterton;— John Marston Hall (az elbbinek folytatása);
One
in a thousand, 1835;
Attila, 1836;
The robber;— The Huguenot;~ Charles Tyrrel, 1839;— Corse de León, or the Brigand 1841; —
Morley Ernstein, or the tenants of the heart 1842;
továbbá költeményei The ruined city ;
Book of the passions ;
azonkívül köznevelési
irata
On the educational institution of Germany 1835 mellyben Bel:
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p-ium , Würtembergj Bajorország, Nassau és Baden nevelintézeteirl
következ müvekkel lépé
A' történészet!
közli tapasztalatait.
The memoirs of great commanders,
föl: The history of chicalry, 1830;

—

mezn

—

—

—

The history of the life
The history of Charlemagne , 1832;
Memoirs of celebrated women,
the Black Prince , 1836;
The life and times of Louis
Lives of foreign statesmen ;
1837;
XIV, 1838, 4 köt.— James Vernons letters, from 1696 to 1708, 1841. 3
köt.;
A history of the Richárd, Coeur de Lion, king of England, 1842,
2 köt.
IV. Vilmos király által Anglia történetirój ának neveztetett

1832;

of

—

Edward

—

•

—

—

—

ki.

—

a.

Jameson (Anna) angol irón, szül. 1797-ben Dublinban hol atyja
Murphy Charlotte herczegnnek udvari festésze volt. Miután a' neveléslegelször egy olaszországi útjában irt naplóját
ügyre szánta magát
,

,

,

közié névtelenül Diary of an Immlid czim alatt, melly az olvasó közönség
figyelmét magára vonta. Jameson Róberthez menvén nül, következ
Characteristics
munkák jelentek meg tle Loves of the poets (1829);
Memoirs of celeof women morál, poeticái and historical , (1833);
brated female sovereigns (1834); Visits and sketches at homeand abraad,
(1834, 4 köt.) Characteristics of the female characters of Shakespeare ,
(németül Wagner A.-tól Lipcse 1834), mellyben a' ni jellem mély ismeWinterstudies and summer-rambles in Canada,
retérl tesz tanúságot;
London 1838, (németül Winter A.-tól, 2 köt., Braunschvveig. 1839;
A handbook to the public galleries of art, (London 1841). A' két utóbbi
:

—

,

—

—

utazásának eredménye. Meglátogatá Franczia- Amerika- és
Olaszországot, 's ismételve hosszabb ideig tartózkodott Németországban,
melly iránt különös érdekkel látszik viseltetni , 's Bécsben , Drezdában
és Weimarban többször volt Metternich, Amália szász herczegn Göthé-

munka

,

,

vel 'stb. találkozása.

Mivel

a' socialis

voltak,

tiojára sok figyelmet fordit,

vonalra akarták

állítani.

—

életre

kik

a'

,

nk

emancipakülönösen a'
franczia George Sandásl egy

a.

Janin (Jules) franczia hirlapiró ki szemfényveszt könnyelmséggel
csaknem mindenféle publicisticai speculatióra adá magát a' nélkül hogy
tudományos mélységet és tartalomdus ismereteket tanusitott volna. Szü,

,

1804 Ampuyban St. Etienne mellett, zsidó szüléktl. 16 éves korában Parisba költözött, 1823-ig iskolába járt 's ezután magán tanitással
keresé kenyerét. A' véletlen a' hirlapirás karjaiba veté, 's legelször a'
1829. a'
1828-ban a' QuotidiennS'hQ
Figaro czimü lapba dolgozott
Messager-híi 's 1830 óta Berry herczegn ajánlatára a' Journal des Debatshsí melly mai napig közli czikkeit. A' politikát csakhamar elhagyván,
a' tárczairodalomhoz fordult, mit szellemének nagy élénksége, könnyebb
irodalmi termékek, a' közkedvességü napi újdonságok tárgyalása, ragyogó szólásformái és fordulatai által érdekessé tuda tenni, ugy hogy minden tárczairónak példányképül szolgálhat. Tartalmasságra, bevégzett
stylre és nagyobb müveknél a' felfogás egységére nála gondolni nem lehet.
Ugyan ez áll regényeirl és novelláiról
áne mórt et la femme guillotinée (Paris 1829);
Barnave, 1831
La confession, 1830, 2 köt.;
32
Contes fantastiques 1823, 2 köt.
Contes nouveanx, 1833, 2
köt.
Csak ott, hol egymásra folyó hirlapi czikkekben a' napi élet tárletett

,

,

,

,

;

—
—

:

—

,

U
;

—

—

—
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gyait rajzolja, fejt ki valódi remekséget. Hlyen munkája többi között
,yUn hiver a Paris,^'
J. feltn és sajátos jelenség a' legiijabb franczia
folytán legnagyobb népszerségre emelkedett 's tolla
irodalomban.
termékeit épen olly örömest olvasták mint dúsan jutalmazták; egyéb kitüntetések sem hiányoztak.
most él franczia irók között , kik kicsinységek kiszélesitésében olly nagy kedvÖket lelik , J. vivé legtöbbre. Neki
minden, bármi csekély tárgynál a' ragyogó, rövid, odavetett, szökell
és hullámzó phrasisoknak egész tengere áll szolgálatára készen ; neki
könny dolog minden békából bikát csinálni, a' szellemet homoeopathiai
módon legapróbb részecskékre feloszlatni 's kevés eszmével egész köteteket tele Írni. OUyan, mint a' gyermek, kinek anyja egy csésze szappanos vizet 's egy szalmaszárt ad kezébe. Fújja, meg újra fújja, a' vizben
egymásra tornyosodnak a' buborékok, egész hegyek ragyogó gyémántokés szinekbl. A' néz nem unja meg a' nézést és csodálkozást, raig a' szép
:

—

Id

A

,

buborékok egymásután elpattannak a' kristály tündérvár eltnik , 's
végre a' csésze alján nem marad egyéb hátra néhány csepp ronda viznél.
J. a' legujabbkori idszaki sajtó és hírlapirodalom oszlopai és koryphaeusai közé tartozik, de mvei nem egyebek hamar hervadó leveleknél (feuilleton) napi érdekeknek irva múlékony pillanatok múlékony kiömlései,
az emberi szellem fejldési történetének ismerete 's az emberi sziv mélyeibe ható pillantás nélkül. Példájára más irodalmakban is támadtak a'
terjed lapirodalom utján számos illyen a' pillanat igényeinek szolgáló
tárczairók, azonban kifogyhatlanul ömleng könnységet semmi más
nyelvben nem érhették utói, igy a' rövid élet magyar idszaki irodalomban sem, minek f oka, egyebeken kivl, eme nyelvek természetében 's
a' franczia nyelvnek könny csevegésre alkalmas voltában is rejlik.
p.
Janicsárok, tÖYokvX jenicseri (uj katonák)
itt csak mint az ujabb
korban elenyészett intézményt emlitjk. így neveztetett a' török gyalogseregnek egy része, melly I. Amuradtól 1362. alapítva, 1826. oszlattatott fel. Eleinte nem voltak többen 9000-nél, azonban a' török birodalom
hatalma növekedtével nagyon megszaporodának. Jobban voltak fizetve
egyéb seregeknél és sok eljoggal birtak. Szer vezetk ez volt
162 orta
mellyek mindegyike 800 emberbl állott egy aga (fparancs(ezred)
nok), orta-basi (alparancsnok) siurhasi (kapitány) 's egy szakács ki
nagy tiszteletben részesült. Némelly ortának külön neve volt
p. o. tumandsi (agarak felügyeli) szumeng (vadászok) 'stb. Háborúban hosszú
puska, rövid kard 's pisztoly voltak fegyvereik, miknek helyébe béke
,

,

,

,

—

,

:

,

,

,

,

,

,

idején hosszú pálczát viselének. Taktikai ismeretekkel nem birván , a'
rendezett seregekkeli harczot nem soká birák meg. Támadásuk vad neki
volt. Közlök választatott a' szultán testrsége. Több szultán
meg, reformokat hozni be sok részben fegyetlen soraikba 's az

rohanás
kísérté

,

elavult intézmények kelyébe ujakat állítani, de sikertelenül. A' história
tanúsítja, mi gyakran veszélyeztettek magát a trónt. Az uj intézkedések
ellen mindannyiszor fellázadtak. Végre II. Mahraud 1826. cselnek kö-

szönheté hogy eltörölheté ket. Európai mintára egy hadtestet szervezett melly tüzérek-, bombászok- 's utászokból állott kíeszközlé
hogy
az ulemák (papok) a' birodalom mindén bajaínak forrásául a' janicsárokat nevezek, 's miután a' fbb tisztek rokonszenvérl biztosítva volt,
,

,

;

,

János. János,
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1826. májusban parancsot adott ki melly által uj katonai rendszer lioza*
a' janicsárok beleegyezni látszottak, de késbb izgalomba jöttek, agáj okát megölték családostul, 's neki mentek volna a' csáha ezt fogadásukra készen nem találják. Ki tzette a* köz
szárnak is
fegyverreszólitás jelét Muhamed zászlóját 's elpusztitá a' janicsárokat 's
minden szent emlékeiket. A' mufti hozzá csatlakozott 's megátkozá a'
janicsárokat. Az uj török sereg egészen európai lábra van állitva.
k.
János (Nepomuk Mária József) szász. kir. berezeg, szül. 1801. Drezdában, legiQabb fia Miksa berezegnek 's els nejének, a' parmai herczegnnek, öcscse a' jelenlegi szász királynak Fridrik Ágostonnak (1. ezt).
Els neveltetése igen gondos volt 's a' tudományok minden ágaiban elistörténelmi
mert nev tudósoktól nyert oktatást. Különösen emiitik
kedvencze volt az olasz nyelv , zene
és nyelvészeti tanulmányait
és a' szépirodalom. A' gyakorlati államélet megismerése végett már 20
éves korában a' titkos financzcollegium tagjává lett. 1821. Olaszországba
utazott. Visszatérve még a' görög nyelvet tanulá meg. 1824. 's azóta folytonosan nagy részt vett a' szász régiségi egylet mködéseiben , mellynek
elnöke volt. Figyelmet fordított a' mezei gazdaságra is. Sokoldalú képzettségével 1825. a' financzcollegium másodelnökségét vállalá el. 1830.
mindinkább nyilvánosabb térre lépett, 's a' nép nagyobb tömegének is
szemébe tnt. Bátyja megválasztatván együtt-uralkodónak, a' közcsendre
ügyel bizottmány élére állott 's átvevé a' communalrök parancsnokságát , melly 1845-ig volt kezében, a' midn az aug. 12-iki szerencsétlen
esemény következtében, letevé, hol t. i. egy közzavar alkalmával a' népre
lövetvén
személyes bántalgaaknak is kitevé magát. Ülést és szavazatot
nyert a' titk. tanácsban, 's midn ez feloszlattatott, az államtanácsban. Az
alkotmány készítésében nagy része volt. 'S midn életbe lépett , mint
hol tudományának , hukirályi berezeg ülést nyert az els kamarában
manisticus irányának 's gyakorlati és elméleti államismereteinek sok bizonyságát adá. 1838. újra Olaszországba utazott, most egész Siciliáig.
1842. a' büntettörvénykönyv kidolgozása körül kifejtett nézetei, valamint
a' kath. egyház igen buzgó pártolása folytán , mit köz és magán életében
tanúsított, elvcGzté a' szászok között korábbi népszerségét. Hozzájárult az
említett lipcsei esemény. Nyelvtanulmányait bizonyítja ,,i?awíe" Divina
comoediájának egy általa készült fordítása, kritikai és történelmi jegyzek.
tekkel (2 köt. Dresd.és Leipz. 1839—40).
János (Ker. József Fábián Sebestyén) ausztriai cs. kir. fherczeg,
Németország volt birodalmi kormányzója (Reichsverweser). Született
1782 atyja II. Leopold császár és király, anyja Maria Luiza infánsn
III. Károly spanyol király leánya volt. Esztehetségei, jelleme 's életeseményei egyikévé teszik Németország legérdekesb egyéniségeinek. A' névolt az, ki iránt legnagyobb bizodamet fejedelmi személyek között
lommal viseltetett a' német nép. Eletének els évei, neveltetése, 's késbb
a' franczia hadjáratokban! részvéte korábbi idszaknak teszi tárgyát. (L.
Közhasznú Esmér etek tára.) A* béke helyreálltával 's Parisból visszatérvén, eleinte Bécsben 's Bécs-Ujhclyen lakott, késbb állandóan Griitzbe tette át lakását, miután az ausscei postamester szép Icányávali n«zülése folytán (ki késbb Meran grófn czimet nyert), a' császári udvarnál
,

tott be. Eleinte
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,

—
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,

—
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tartózkodását lehetetlenné tette. Ferencz császár megbocsátá hosszú évek
után e' balkézi házasságot, azonban a' fherczeg neje örökre ki vala

Ezen körülmény 's J. fherczegnek egyéb szeméhegyek vadász és pásztor népéhez szitó vonzalmai a' felle forgásba került számtalan rege és dal okozák hogy J.
csakhamar nagy népszerségre talált Németország közel 's távol népe
között. Hozzájárult, hogy a' béke- hosszú napjaiban az akkori szomorú
politikával semmi összeköttetésben nem állott;
kizárólag a' béke ügyeitiltva a' császári várból.

lyes tulajdonságai,

a'

stájer

,

,

,

meglátogatá a' dalnokok
hangorászok és lövészek
megjelent és elnökölt a' stájer természetvizsgálók és gazdák
gyléseiben Grátzban, mindig mint egyszer férfiú, minden berezegi bibor és fény nélkül. Végre tetpontra emelé népszerségét kevéssel az
1848 év eltt a' porosz seregszemlekor a' Rajna mellett mondott azon
,,Nem Ausztria, nem Poroszország, hanem egy egyesit német
toasztja
és
birodalom!" O volt az egyedüli német fejedelem, ki nemzete ezen
körülkedvencz gondolatát szavakban kifejezé. így állott az sz férfiú
övezve a' nép szeretete és bizalma által, midn az 1848. év eseményei
bekövetkezének. A' német nemzet képviseli a' frankfurti sz. Pál egyházban 1848. június 29-kén János fhget Németország felelsség nélküli
kormányzójának (Reichsverweser) nevezek ki, 's az agg férfiú e' roppant
terhet, melly fiatalabb vállakat is meggörnyeszthetett volna, magára
vállalá (L. Igémet parlament). Ez id tájban neveztetett ki V. Ferdinánd
által a' Magyar- és Horvátország között kitört 's mindig vcszélyesb alakot
ölt egyenetlenségek kibékitjévé. Azonban tudjuk, hogy a' békitésnek
óhajtott sikere nem lett 's János elfoglalá uj állomását. A' mit mint német birodalmi kormányzó tett, az igen kevés nagyobb érdeme van abban,
a' mit tenni meg nem engedett. A' körülmények hatalmának ellentállani,
a' reaktiónak visszafelé rohanó szekerét megállítani nem vala képes, 's miután a' stuttgarti parlament már jóval elébb elvoná tle a' reá ruházott hivatalt, melly ugy is csak puszta árnyékká zsugorodott össze, azt nem a'
nemzetnek adá vissza kezébe, mellybl nyeré, hanem a' német szövetség
fejedelmeinek nyujtá át
's újra visszavonult a' magánéletbe, felséges
stájer és tirol hegyei közé.
k.
Japaii máskép Nipon vagy Niphon, a' chinaiaknál Jepon vagy Gevon
(Világosság országa), a' japaniaknál ^e;^/^a(ég alatti ország) Kelet-Ázsiának egy roppant még eddig elzárkózott birodalma
melly napról napra
inkább magára ragadja a' kíváncsi és vállalkozó európai tengerészek
figyelmét. Legújabb viszonyait következkben adják el a' külföldi tudósítások.
Ezen szigetország épen olly eredeti intézményekkel bir, mint
társa a' távol keleten, China. Az idegenek iránti bizalmatlanság, a' menynyire lehet még nagyobb fokon áll itt
mint amott 's a' japániak mind
ekkorig sokkal nagyobb szerencsével valának képesek az európai államok
behatási törekvésének ellentállani, mint a' chinai'ak. Mindkét nép eredete
bizonytalan, a' közhit szerint slakosoknak (autochton) tekintik magokat
azon földön mellyet birnak. A' japáni nép a' politikai és polgári társadalom szervezetére nézve sokban különbözik a' chinaitól. Nem mondhatni, hogy Japánban a' fhatalom absolut volna, st a' szabadságnak is
vannak nyomai a' polgároknak egymás közötti 's az állam iránti viszovel
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nyaiban. Különben Japánban két fejedelem birja a' fhatalmat, két császár
az egyik fpap
a' másik némileg alsóbb fokon álló
bizonyos
polgári 's katonai kormányzó. (Mondatott ezen országról hogy ott a'
zsarnokság zsarnok nélkül létezik.) Az els neve mihado ki utódja 's
képviselje levén az isteneknek, ura egyszersmind a' birodalomnak; ennek
és csaknem egyedüli teendje
elfogadni szentélye belsejében a'
népek hódolatát 's imádását. E' méltóság örökös 's székhelye Miaco. A'
jelenlegi mikado neve Kou-syo. A' második souverain közelebb áll a' közönséghez a' nélkül azonban , hogy egyenes összeköttetésben állana a*
nemzettel. Czime siogoun vagy koubo 's Yeddóban lakik
neve Sa fou.
Ez is örökös, 's nem közvetlen
maga igazgatja az országot, hanem
hasonlóul hódolatok elfogadásával töltvén el élte legnagyobb részét az
ország kormányzatát az államtanács egy nemének engedi által. Ezen
államtanács mintegy 13 tagból áll, kikbl 5 els rangú a' berezegek, 8
pedig a' nemesség keblébl való. Az ország ministerei ugy látszik nem
vesznek részt ez államtanácsban. Elnöke egy elsrangú tanácsnok ki
birodalmi kormányzó czimet visel 's valódilag ez kezeli Japán ügyeit.
Ezen tanácson kell keresztülmenni minden az államot érdekl rendeletnek, melly a' siogoun szentesítése által törvénynyé válik.
Mindamellett
hogy alig van a' világon fejedelem, ki annyi hódolatnak volna
tárgya, mint a' mikado és siogoun, ezek állása nem épen irigylend;
valódilag nem egyebek e' tisztelkedések rabszolgainál, mellyek egész
életöket lelánczolva tartják, ugy hogy gyakran megtörténik, miszerint
megutálják e' bálványszerepet 's arról fiaik javára lemondanak. - Atalában ezen lemondási rendszer általános Japánban, 's számos példáira
akadhatni azon hbéri berezegek között, kik a' tartományokat igazgatják.
A' polgári társaság szervezete lényegesen hbéri a' berezegek urai a'
földnek, 's két osztályúak, az egyik a' mikado, a^ másik a' siogountól
származik. Mindkett felségi joggal bir földbirtokán, vannak hbérnökeik,
seregeik 's adókat szednek be. Miként a' mikado a' sigoun 's az államtanács elnöke ezek is örökösek. A' rendrség kitn befolyást gyakorol
mindenbe, még az élet legapróbb részleteibe is, 's tán sehol sem olly
aggasztó az és megromlott mint épen itt de épen azért mivel folytonos
szemmel tart mindent a' mikadótól kezdve a' legutolsó tisztviselig, a*
társadalom örökös fondorkodások színhelye ugyan
de minden összeesküvés lehetetlenné tétetik.
A' japáni társadalom 8 osztályra oszlik a' berezegek, a' nemesek , a'
papok és katonák osztálya bir csupán azon szabadalommal, hogy két kardot viselhessen. Az 5-ik osztályt képezi a' polgárság tudományos töredéke a' 6-ikba tartoznak a' nagyobb üzérek és kereskedk, a' 7-ikbe a' kis
kereskedk, a' mesterember és mvészek, a' 8-ikba a' parasztok és napszámosok. Ezen nyolcz osztályon kivül vannak még páriák, kik mhit a'
legnagyobb megvetés tárgyai arra vannak kárhoztatva, hogy az emberi
társaságon kivül éljenek, ezek azon egyének kik a' brök, szücsmunkák
készítésével 's eladásával foglalkoznak. Ezen megvetés a' tisztátalanság
azon eszméjébl ered
mellyet a' budhaismus minden lialott és döglött
tárgyakkal egybeköt.
Japán erejét 's jövedelmét illetleg a' legújabb
utazók áUitásai szétágazók. Vannak, Idk 15, vannak mások, kik 40 miilóra
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A' pénzügy ereje 's a' hadsereg létszáma felett
sincsenek biztos adatok. Annyi bizonyos, hogy Japán sok anyagi kincset rejt magában, mellyet értelmes kormányzat haszonnal lehetne képes
kizsákmányolni. Japán kétségkivül nem birna elég hatalommal , hogy
Európa rendezett haderejének mindvégig ellentálljon, azonban a' japániak
buzgalmánál fogva valószinü , hogy e' nép férfiasabb és hosszabb ideig
Mióta a'
tartó ellentállásra volna képes, mint voltak a' chinaiak.
jezsuiták 's más keresztyének Japánból (1637) nagy mészárlások közben
kiüzetének, egyetlenegy európai népnek sikerült Japánnal a' közlekedést
fenntartani a' hollandiaknak. A' nagasaki-i kiköt nyitva áll számukra,
's joguk van a' Nagasaki város elrészében lev Dezima nev mesterséges szio^eten kiköthetni
azonban a' hollandiak közlekedése is csak évenkénti két hajóra szoritkozik
's egy hollandi sem léphet ki a' szárazra
más , mint kereskedi minségben. 1844, a' chinai események következtében a' hollandi kormány az európai kereskedelem érdekében a' japáni
kormánnyal némi barátságos egyezkedésre akart lépni. II. Vilmos király
felszólittatá a' siogount, hogy az európaiak számára némi uj kikötket
önkénytesen nyittasson meg, hogy ez által a' chinaiakéhoz hasonló kényszerségnek jókor elejét vegye. Tudtára adá a' levélben, hogy ha még
tovább is ellene szegülend elfoglalni azon helyet , melly a' japániakat a'
világ keresked népei közt megilleti, az európai hatalmasságok által elébb
utóbb épen olly lealáztatásnakleend kitéve, mint volt a' Mennyei birodalom.
A' siogoun két évig késett a' válaszszák Végre megiratá, hogy a' chinai eseményeket szigorúan meglatolván, és megfontolván, épen ezeknél fogva ugy
találja, hogy minden ország csak ugy tarthat állandó békére számot, ha
Soha sem enúgymond
minden idegent keblébl kizár. Ha a' chinaiak
gedték volna meg, hogy az angolok Cantonban annyira ers gyököt verjenek,
a' háborút elidézett panaszok nem születtek, vagy pedig az angolok olly
ertlenek lettek volna, mikép a' gyzelem a' chinaiak részérl semmiképen ki nem marad vala. Egyébiránt újra megersité a' hollandi királynak
teszik a' lakosok számát.
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de egyúttal kijelenté, hogy ezt semmi
bármi néven nevezend népre kiterjeszteni sem kedve, sem szándéka nincs. Ez értelemben adá ki parancsait tisztjeinek. A' japániak ezen
csaknem az embertelenellentállási eltökélése gyakran a' tulszigorral
séggel határos. Többször történt hogy idegen hajók, mellyek hajótörést
ezeket az ország kiköti felé
szenvedett japániakat szabaditván meg
hogy ez által hálából megengedtetik nekik a' japáni
vivék, reménylvén
eddigi kizárólagos szabadalmát,

más

,

,

,

,

,

kikötkben állomásozás. De mi történik? Egy 1843-ki rendelet, mellyet a'
hollandi követség a' többi európai kormányokkal közölt, kimondja, mikép
japáni nemzetnek azon tagjai, kik hajótörést szenvednek, nem vitet's azon
hetnek vissza hazájokba, csak hollandi avvagy chinai hajókon
esetben, ha azon szerencsétleneket, más nemzetek hajói hoznák, nem
fognak elfogadtatni. Illy eredménytelenek valának az oroszok minden
eddigi kisérletei, barátságos viszonyokba juthatni e' néppel; illyenek az
angolokéi, kik iránt a' chinai események óta itt még nagyobb ellenszenv
uralkodik. Az amerikai Egyesült államok is több izben próbáltak szerencsét e' helyen, igy legközelebb 1840, de azok azon okból, mivel „a' japáni
törvények szerint a' japániak nem közlekedhetnek más néppel, mint a'

a'

;
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hollandival és chinaival" mindannyiszor czélt nem érhetének épen ugy
mint, hasonlóul 1846, Cecillé franczia hajóskapitány sem ki több hajóval Nagasaki vizeiben megjelent. Megérkezésekor azonnal több japán
tiszt látogatá meg
kérvén öt, hogy tekintvén hazájok törvényeit, saját
,

,

,

életök érdekében , a' szárazra-lépést még csak meg se kisértse.
A' franczia tengerész csupán a' franczia lobogót és szineket akará megmutatni a' japáni népnek 's egyebet el eem is érhetett, mint azt, hogy
fölébreszté a' francziák iránti kiváncsiságot a' japániakban, kik számosan
élete

's

látogaták meg 's ostromolták kérdéseikkel, st voltak többen, kik szivesen elfogadák a' meghivást ebédéhez is. Legújabb idkben egy északamerikai corvette jelent meg ismét a' japáni vizeken, hogy visszakövetelje
azon amerikai polgárokat, kiket a' vihar a' japáni partokra vetett, 's jóllehet
hogy ezek kiadattak, jelenleg egy nagyobb expeditio van útban
leddo felé, a' siogount arra kényszeritend, hogy kereskedelmi viszonyokba lépjen a' nagy amerikai köztársasággal. Ki fog tehát nem sokára
tnni , mennyire képes Japán az politikai rendszerét támogatni.
A'
japániak mindezen balitéletei mellett felötl azon tény, mellyet valamennyi utazó érint, miszerint barátságos vonzalommal és finomsággal
vesznek körül minden idegent, ki partjaikhoz közeledik
ámbár távol
iparkodnak azokat maguktól tartani. A' japániak, daczára törvényeik tökéletlenségének, mivelt 's bizonyosan nyilt szellemmel biró nép. Századok
óta ismerik már a' könyvnyomdászatot, van irodalmuk, a' tudományokban
sem járatlanok. Az európai civilisatio, mellyet hajdan a' jezsuiták téritése
alakjában tanultak megismerni 's mellyet egész ervel utasitnak el maguktól , nagy mértékben ébreszti kiváncsiságukat. Nem mulasztnak el
semmi alkalmat, mellyben az európaiak 's állapotjok, törvényeik, hadseregök és tengerészetök fell tudakozódhatnak. Ös regéik
hagyományaik iránti szoros, csaknem babonás ragaszkodásuk, 's annak emléke ,
mennyire veszélyezteté a' keresztyénség si törvényeiket, okozzák, hogy
elfordulnak minden gondolattól , melly a' nyugoti népekkeli összeköttetésre vezethetné ket
ámbár ezek felsségét igenis elismerik. De a'
polgárisodás hatalmas karjai ell
St a'
eem fognak menekülhetni.
legközelebbi hirek szerint
az északamerikai hajóknak már sikerült is
megtörni a' japániak makacsságát 's a' hollandi kormány van felhiva
,

—

,

,

—

—

k

,

—

közvetit szerepre.
k.
Japán nyelv és irodalom. Klaproth szerint a' japán nyelv nem szójárása a' chinainak, mint azeltt hitték, hanem ettl, valamint minden
más nyelvtl, alkatra, nyelvtanra 's egyéb sajátságokra nézve különbözik. A' chinai például egy tagú nyelv
még az én
a' japán több tagú
személyes névmás is négy tagból áll 's a' mi hat tagból. Egyébiránt a'
japániaknak sok chinai szavok van miket némileg eltérleg ejtnek ki.
Van 47 betüjök, mik között a' A és / hibázik; az els helyett az utóbbi
helyett r használtatik. Eredetét a' YlII-ik századból veszi, 's négy különböz osztályú jelekkel irathatik azonkivül különösen a' tudósoktól,
^^S gyakran a' chinai irás is használtatik, melly a' Ill-ik században jött
át Japánba 's a' hivatalos okiratok még most is ezen kelnek. A' nk más
Írási jelekkel élnek, mint a' férfiak 's némelly könyvekben az összesjapáni
irmódok vegyesen jönnek el a' chinaival, h )gy némi tudós szint nyer,
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a' japán nyelv, függleges sorokban, felölröl
jobbról balra iratik. A' név hajtogathatlan hozzá ragasztott
részecskék képezik az ejtést, valamint a' többest is ezen ragok által
tasti y su , domo , ra
a' beszél vagy a' tárgy rangja szerint vagy a' szó
(embeismétlése által p. o. fito
ember, fitohito (e' helyett fitofito)
rek). Csak kevés tulaj donképeni melléknév levén a' hiányzók vagy tárgy
igék vagy a' genitivus által fejeztetnek ki. Az 1 és 2 személy névmásai
egészen elveszetteknek látszanak 's e' helyett a' beszél rangját 's kölcsönös viszonyát kifejez külön külön szavak használtatnak. Visszahozó
név elébe tétenévmás sincs, 's ez az által fejeztetik ki, hogy az ige a'
az ember eljött.
tik , p. o. kita fito
az ember
a' ki eljött
fito kit a
Az ige szám- és személyre nézve változhatlan, 's csak az idre nézve hajA' tagadás
togattatik, a' jelent ru
a' multat ta 's jövt o szótag jeleli.
hogy
nu vagy zu által képeztetik. A' szó-kötésre nézve megjegyzend
erre az ige 's a'
a' subjectumra az objectum 's a' többi függ casusok,
Alvarez (Amacusa
többi részecskék következnek. Nyelv-tanokat irtak
1593), Rodriguez (Nagasaki 1604, Paris 1825), Collado (Róma 1632),
Ozanguren Mexikó 1830
szó-könyveket : Collado (Róma 1638)
A' japán irodaMedhurs (Batávia 1938) és Siebold (Leyden 1841).
lom igen gazdagnak mondatik 's különnem tudományos müveket tartalmaz , különösen a' történelem, fóldirat, életirás és költészet körébl.
Egyike a' legfontosb japáni történészeti munkáknak a' Klaproth által
franczia forditásban (Paris 1834) kiadottjapáni császári évkönyvek (Nipon o da'í itsi ran). Ugyan
tle több japán müvek is jelentek meg for-

A* chinai, mint

jenek.
lefelé
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's
dításban. Különösen kedveltetnek a' japániaktól a' betrendben irt
képekkel ellátott encyclopaediák. Ezek közül néhány mutatványt közlött
Remusat. Azon kivül vannak sok ei^kölcs-bölcsészeti hatok többnyire
commentárok Konfutse müveihez. A' többi tudományokból az orvos tan
füvészet és csillagászat van némileg mivelve. Költészeti irodalmuk leginkább dalokból áll, a' lyrai és leiró nembl vannak azonban harczi dalaik
is.
költeményök mythoszaikkal esik össze. Külsejkre nézve a'
chinaiakhoz hasonlítanak.
A' japán szinészet szinte rokon ugyan a'
chinaival, azonban ennél magasabban áll. Tárgyuk többnyire isteneik és
hseik történetébl vétetik kiknek kalandjait tetteit 's szerelmes
történeteit versekbe foglalják 's zene mellett eléneklik azonban európai
szokásokat is szeretnek gúnyolni. A' darabok felvonásokra és jelenésekre
vannak osztva 's mindenkor egy prologgai kezddnek, melly a' tartalmat
érinti ugyan, de a' bonyolodásokat nem sejteti. Minden darab rövid és
egymás után több adatik. A' felvonásközök táncz vagy a' komikai személy
bohóczkodásai által töltetnek ki. E* színjátékok a' városok különböz
negyedeiben 's ezek költségén adatnak. A' színészek felserdült ifjak és
,

^

;

Hs

—
,

,

,

;

fiatal leányok, kik erkölcstelen életük folytán vannak e' szini eladásokra
kötelezve. A' színházak a' templomok formájára bambus nádból építtetnek,
tetejök szalmából és ágakból és gályákból áll, a' nézk a' szinpad eltt sza-

badban ülnek. Minden színdarab egy menettel kezddik ell vitetik egy
drága mennyezet (baldachin), melly alatt egy paizs van, 's ezen a' városnegyed neve, mellyben az eladás történik. Ez után a' zene következik,
mindennem fuvolák, kézi dobok 's csörgetyük hangjaiból összerakva, 's
;

,
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iszonyú zajt csinálva. Erre a' színpad gépei 's diszitményei vitetnek át
mik után az eladók jönnek párosával, utánok a' városnegyed összes
lakosai, 's végre egy sereg szegény, székekkel, sznyegekkel 's gyékényekkel a' nézk számára. A' zenészek a' szinpad két oldalán foglalnak
helyet 's a' tüstint következ eladást minden részeiben kisérik csak
azon ritka helyeken hallgatnak, hol a' színészek beszélnek, miután csaknem az egész eladás csupa tánczból es énekbl áll. A' dallam és taktus
azonban nincs elre meghatározva 's a' zene hangjai a' tánczosok mozdulataihoz alkalmazkodnak. A' szinészek öltözete igen fényes és a' szinház
gépezete bámulatos. Házak hidak, kertek, szök-kutak 'sat. természetes alakban és nagyságban jönnek el, 's a' változások még is nagy gyorsasággal és könnységgel történnek.
a.
Jarcke (Károly Erneszt). Német publicista, szül. 1799. Danzigban
prot. szülktl. A' német szabadságháboru utáni években a' német ifjúság
között elterjedt lelkesedés által
is elragadtatott
még pedig egész a'
,

;

,

,

—

,

rajongásig.

Bonnban

a'

vallásos elmélkedésekre

jogot tanulá, azonban
's

e'

mellett maradt

még

politikai világjavitási tervek forralására.

ideje

Ezen

regényes vegyület következtében történt, hogy Philipps barátjával együtt
a' kath. vallásra tért át. Ekkor tanár lett Bonnban, majd mint ügyvéd
ment Kölnbe 's innen Berlinbe hol egyetemi felolvasásokat tartott 's a'
„Politisches Wochenhlatt'^ ez. lapot alapitá. Ez utóbbi által zavarba
keveredett a' porosz kormánynyal, ugy hogy 1832. meghivatás folytán
Bécsbe költözött, hol mint tanácsos lépett be az udvari és állam kanczelláriába, 's Nassau berezeg nevelését vezeté. írásai
Handhxich des gémemen deutschen Strafrechts (III kötet, Berlin 1827; ) névtelenül
Die französische Revolution von 1830;
Vermischte Schriften (München 1839, 3 kötet,) — azonkívül dolgozó társa volt az Oest. Beobachternek és az Augs. Alig. Zeitungnak.
k.
Jászay (Pál) szül. 1809. febr. 19-én Szántón, Abaujmegyében hol
édesatyja megyei utigazgató volt. Iskolai pályáját a' sárospataki ref.
collegiumban végezte 1829-ben; idközben két évet (1823 4-et) sJ
német nyelv megtanulása kedveért Késmárkon töltött. Törvénygyakorlatra gr. Teleky Jósef akkori kir. táblabíró oldalához jutván, ez
annyira
megkedvelte, hogy miután 1832-ben a' m. kir. udv. kanczellariához udv.
referendárrá neveztetett,
is magával vivé,
's fogalmazó gyakornokul
felvétetését kieszközlé. Itt azután fogalmazóvá, késbben pedig titoknokká neveztetett. A' magyar ministerium idejében, 1848-ban gr. Batthyány
LíOJos mellett ministerein öki titkár volt, tanácsosi ranggal 's fizetéssel.
Azolta visszavonulva él.
A' fváros tudományos intézetei 's kincsei
mezt nyitottak kedvencz szenvedélye eltt, mellyet még sárospataki
tanítója, a' diplomatika 's történettudomány ottani oktatója Csengery
József csepegtetett belé. Már törvénygyakornok korában a' diplomatika
's a' rokon hazai történettudomány tette legfbb foglalatosságát.
Több
oklevelet másolgatott le igen nagy gonddal
mi által egy részt a' diplomák olvasásában 's jellemeik megkülönböztetésében gyakorlottságot nyert,
más részt egy történettudományi okleveles gyjtemény alapjait vetette
meg. Az 1830-ki országgylésen jelen lévén, ezóta az országgylési irományok stúdiuma is egyik részét kezdé tenni kcndvencz foglalatosságainak.
,

,
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cholera által Nagy Kallóba szoríttatván, 's az ott állandóan
központi küldöttségnél jegyzi hivatalt viselvén Szabolcsmegyének gazdag levéltára elég anyagot szolgáltatott honi történeti emlékekkel, 's országgylési régibb irományokkal ismerkedésre. Oklevél gyjteményében lassankint nyelvemléki kincsek is kezdettek helyet foglalni.
Els munkája, név nélkül, a' Tud. gyjtemény 1835-iki folyamában jelent
meg, 's némelly észrevételeket foglalt magában Podhraczkynak a' nemzeti
nyelv ügyében kiadott, hamis elv értekezésére. Ugyan 1835-ben a'
nyelvemlékek els kötetében megjelent bécsi Codex nyomtatásának a'
bécsi OS. k. könyvtárban lev eredetiveli egybehasonlitásával 's kijavításával foglalkodott , 's ahoz a' hasonmásokat saját kezével vette, ö másolta
le a' hires müncheni codexet 1836 elején, 's hasonmásokkal és jegyzetekkel kisérve nyújtotta be azt az akadémiának , melly alkalommal a'
magyar nyelv régiségeibeni jártassága 's e' részben a' t. társaságra nézve
tett érdemei tekintetébl levelez taggá választatott. Ugyanazon év végével a' Il-ik Ferdinánd és török udvar közti gyarmati békekötés történetét dolgozta ki addigel egészen ismeretlen oklevelek után
melly az
akadémia Tudománytár 1837-iki folyamában jelent meg illy czím alatt
„A' gyarmati béke 1625." Ezt követte a' következ évben, szinte ismeretlen oklevelek után a' szönyi els békekötés története
melly a' Tudománytár 1838-iki folyamában jött ki e' czímmel: A' szönyi béke 1627.
1832-beii

együtt

a'

ül

,

,

,

:

,

1839-ben

a'

müncheni codex commentálásához fogott,

e'

's

munkáját,

melly az akadémiai Nyelvemlékekben jelent meg, 1840 júliusán fejezte
bé; benne az emiitett codexben feltaláltató nyelvbeli nevezetességeket
ismerteti
a' nyelv sajátságait és szerkezetét uj tekintetekbl fogja fel ,
's az elavult vagy különös értelemben használt szavak grammatikai
kritikai szóraktárát adja. Az Athenaeum
Figyelmez ikerlapban 's
Tudománytárban több diplomatikai értekezést 's érdekes oklevelet közlött, és illy tárgyú munkákat birált meg. A' honi történettudományt 's
országgyléseket illet, saját kezével csupán eredetiekrl másolt gyjteménye sok száz ivre megy; 's ebben sok száz aláírási hasonmás, pecsétrajz 's oklevél másolat.
Az 1840-íkí országgylés után Wildnernek a'
Hitel törvényekrl irt munkáját fordította, 's a' váltó-biróságok számára
kiadott legf. utasítást adta ki. Legnevezetesebb munkája azonban a*
,yMagyar nemzet napjai a' mohácsi vész wíá/i*^ mellybl ekkorigaz I. kötet
,

—

—

,

—

jelent meg.

— h.

Jászság. Magyarországnak egyik (elbb úgynevezett szabad) kerülete, a' Kis- ésNagy Kunsággal közigazgatási 's törvénykezési tekintetben
egyesülve jelenleg a' pesti kormánykerület egyik alkotó része. A' Kisés Nagykunsággal együtt 85 négyszeg mfdet foglal el, mellybl a' jász
kerületre 17^5 négysz. mfd esik. Magyarország közigazgatásának ujabb
rendezése alkalmával a' Jászság régi kiterjedése meghagyatott, kivévén
hogy némelly pesti 's hevesi könyökök vagyis beszögellések és Tárna 's
Örs helységek Hevesmegyétl a* Jászsághoz csatoltattak. A' sajátképpi
Jászság két járásra oszlik, u.m. 2J jászberényire 47,257, 's a^ jászapáthira
26,543 lakossal, kik legnagyobb részint r. catholicusok. Fhelye nem
,

;

,

csak a' sajátképpi jász, hanem az összes jász és kunkerületeknek
A' Jászság Magyarországnak kell közepén , a' Duna
berény.

—

:

*s

JászTisza

;;

-^
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közt fekszik , a' Zagyva két partján , Heves és Pestmegyék közt. Róna
erdötlen 'd hegyetlen vidék, mellynek nagyobb része termékeny fekete
agyag vagy fekete homok ; st Alsó sz. György határán éppen semmi
A' Zagyva vizén kívül, mellynek partját a' véres szolhomok sincs.
noki ütközet tette emlékezetessé, emlitésre méltó folyama a' Tárna, melly
a' Mátra hegységben eredvén
'sTarnócza, Bene, Mérges, Gyöngyös,
Agó patakokkal öregbedvén. Mihálytelken felül a' Zagyvába szakad.
Mind két viz jóizü halakkal 's rákokkal bvelkedik. Nevezetes a' Jászságban a' Q^ssz árka nev árok, mellyet Tompa Mihál szép népmondája
tárgyává tett, 's melly régi emberi emlékezetet felülmúló idkben ásaTermékei közt els
tott, hihetleg sánczolásul a' hadvisel fajoknak.
helyen áll a' szép tisztabuza 's árpa; zab kevesebb termesztetik. A' baromtartás azonban elébe tétetik a' gabonatermesztésnek.
A' jászok ,
maradékai azon a' magyarral rokon fajnak, melly a' 11-ik században sz.
László király alatt jött az országba, 's az ijtóly vagy nyíltól nyerte si
nevét, szép, ers testalkatú emberek, hadra termettek, az uralkodó ház
iránti hségökrl ismeretesek, vallásosok, vendégszeretk; kirekesztleg
földmiveléssel 's baromtartássai foglaikodva, patriarchális természetek.
Elbbi kiváltságos
A' kiskereskedés is leginkább görögök kezében van.
polgári szerkezetük a' történeti jogokat félrevet uj szerkezet következtében megsznt 's jelenleg ugy közigazgatási, mint törvénykezési tekintetben ezen kerület is a' megyékkel egyenlvé tétetett; a' kapitányi név
azonban tisztviselik számára fentartatott. A' közigazgatási tisztikar áll
és
egy f- 's egy alkapitány alatt járási kapitányok- 's alkapitányokból
kik a' pesti kerületi fispán alá vannak
a' szükséges segédszemélyzetbl
rendelve. A' törvénykezési tisztikar áll egy kerületi törvényszékbl , a'
jászberényi 's jászapáthi járásbíróságokból 's ezek segédeibl.— A' Jászság városai Jászberény mintegy 16 ezer lakossal, kik közt mintegy 700
reformált, 's 30 óhit, a' többi r. katholikus; a' kerület törvényhatósági
házával, sz. ferencziek zárdájával, középtanodával, nagy r. cath. egyházzal. A' városháznál tartatik a' jászoknak olly kedves, régi, nagybecs
Lehelkürt mellybl ünnepi alkalommal inni szokás. Határa mintegy 40
ezer hold. Mesteremberei száma 580. Jászapáthi mintegy 8000 lakossal
Árokszállás mintegy 8200 lakossal Jászladány 5000 1. Kis-Er 4600 1. —
Faluk Alsó Sz. György 4000 1. Fels Sz. György 1 800 1. Dósa 2500 1.
Jákóhalma 2700 1. Mihálytelek 2000 1. Fénszam 4400 1. Most már ide
járul a' Heves megyétl ide csatolt Tárna és Örs helység is , puszták
Boldogháza Borsóhalma, Négy szállás, Agó , Szent András, Heves ivány
most már a' Hevesmegyétl ide csatolt Monostor, Kerekudvar ^sAlattyány
h.
és a' Pestmegyétl ide kebelezett Jánoshida puszták is.
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Játékszín /. Színészet.
Jaup (Henrik Károly) hcsseni statusférfiu a' martiusi napok után,
mint Gagern Henrik (l. ezt) utódja, ministerelnöke a' hess.-darmstadti
nagyherczegségaek annak legviharosabb idszakában. Szül. 1781. Gies,

1815. államhivatalba
közigazgatás különféle ágaiban n.1834.
ködött. Mint szabadelmü és rettenthetlen ellene a' kormánynak
nyugdíjaztatott. Ez id óta visszavonulva a' társadalmi tért választotta
senben. 1806.

lépett

's

r.

tanár volt

a'

giesseni egyetemnél;

fokról fokra elléptetve,

a'

,

,

,
,

527

Java.

munkássága színpadául. 1848. a' nép követül választá a' frankfurti parlamentbe, hol mindig Gagern barátja szellemében hatott/s midn ez utóbbi
a' központi kormány élére állott, helyébe ministerelnökül Darmstadtba
hivatott. A' bekövetkezett reactio azonban mint minden martiusi minisk.
is letaszitá helyérl 's most ismét a' magánéletbe vonult.
tert,
Java (és a' hollandiak gyarmatai Ázsiában). A' hollandiak gyarmati
népessége minteg;^ ötszörte nagyobb az anyaország népességénél, t. i.
több 9 milliónál, Ázsia középpontja Java, a' Sundaszigetek egyike 2326
mfdnyi területtel 's mintegy 7 millió lakossal. Földje vulkanicus hegyes, erds, termékeny 's vizben gazdag. Van több tava, számos ásvány
forrása. Éghajlata a' partokon egészségtelen, különben a' bels részekben
,

—

t

,

és kellemes. Termékei
kén , só , csaknem minden gabonanem,
tengeri, pamut, czukornád , kávé, dohány, indigó, bors, bival,
ló, juh, majom, tigris, antilop, rhinoceros, kigyók, halak, teknsbékák czethalak krokodilok 'stb. Lakosai között mintegy 22,000 európai van , 's az aránylag legnagyobb számú javaiakon kivül vannak még
chinaiak, ázsiaiak (bengalok, arabok) 's kreolok. A' javaiak a' malayi
fajhoz tartoznak, kis termetek, szelidek, értelmesek, kedélyesek, munkások 's elégedettek; városok- 's falukban laknak, szeretik a zenét, tán-

kedvez
rizs

:

,

,

,

czot, játékot, vadászatot 's az állatviadalokat. A' rabszolgák száma
napról napra kevesedik miután a' hollandi kormány rendeleteinél fogva
ujak nem támadhatván , a' régiek lassanként elenyésznek. Tudós vagy
szent nyelvök, melly már csak régi emlékeken 's régibb költeményeikben
található sok hasonlatossággal bir a' sanskritt nyelvvel. Ezen kivül rendes nyelvök a' malayi 's más nyelvek vegyületébl áll. Irodalmuk leginkább
,

,

költeményekbl

áll
azonban foglalkoznak mathematikai csillagászati,
természet- 's orvostani tárgyakkal is. Uralkodó vallás a' mahommedán,
de a' buddhaismus, a' chinai hit 's a' pogány vallás más különböz formái
is képviselve vannak. A' keresztyének száma nem megy többre 147000
mint ezt számos régi
leieknél. Hajdan a' brahma vallás uralkodott itten
templom és emlékrom bizonyítja számos irodalmi maradványaik pedig
azt tanúsítják
hogy a' javaiak egykor a' szellemi képzettségnek egy
magasabb fokán állottak.
Legfontosb foglalkozási ág a' földmivelés
különösen a' rizs (évenként 30,000 mázsa), czukor (250,000 mázsa), arak,
kávé , dohány 'stb. A' szigetnek mintegy */^-ét a' hollandiak birtoka teszi, a' többi benszülött fejedelmek tulajdona. Java teszi középpontját a'
,

,

,

;

,

—

f

hollandiak keletindiai birtokának
helytartó 's egy keresk. figazegy
gató alatt. Fel van osztva 1 7 kormányzatra (Resídentschaft), mellyekben
a' nevezetesb helyek
Batavia, az összes keletindiai hollandi birtok fvarosa, 47000 (hajdan 160,000) lakossal; a' város hanyatlását az egészség,

:

telen légely idézé

el

;

Ryswick, Molenvtiet

,

Weltefreden

,

Scheribon

Java független részeit teszik a' susunan es a
szultán birtokai mellyekre azonban a' hollandiak szinte nagy befolyással
vannak. A' kormányforma despoticus az alattvalók nemesek papok,

Samarang Surahaya
,

'stb.

,

,

,

,

parasztok 's rabszolgákból állanak 's ujabb idkben több európai szokást vettek fel. A' susunan székhelye Swrö/caría 105,000 lakossal,
A' hollandiak javai 's áltaa' szultáné Dsok-Sakarta 90,000 lakossal.
lában keletindiai birtokának virágzása leginkább azon egyszer kereske-

polgárok

,

—

,
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Jellachich.

—

dési és igazgatási rendszerbl ered , mellyet azok ott életbe léptettek,
mind a' mellett, hogye' gyarmatokban is van egy ers párt, melly hangosan

reformok után. Az e' vidékeni kereskedelem egy részt azon hollandi
kezében van, melly Handelmaatschappij név alatt 1824-ben
keletkezett, 's mellynek érdekei csaknem egyenlk az állam érdekeivel.
Azonban a' magán kereskedés nincs korlátolva 's napról napra virágzóbbá
válik. A* hollandi társulat nem bir azon kormányzati tulajdonságokkal
mink például az angol keletindiai társaságnak sajátjai. Itt közvetlen az
állam kormányozza a' gyarmatokat. A' hollandiak igen bölcsen ismerek
meg azon föltételeket, mik mellett amaz idegen népek feletti uralmuk
egyedül lehetséges és biztos. Mindenek eltt szorosan ovakodának minden tulságtól, a' népségek bens életébe elegyedéstl, 's tartózkodtak
megsérteni szokásaikat avagy törvényeiket az európai törvénykönyvek
kaptájára vonni. A' mennyire lehetett, tért engedtek az igazgatásban a'
bennszülötteknek is. Szokásaik és hitök meghagyatott nem csak ezeknek,
hanem még a' nagy számmal bevándorló chinaiaknak is. 'S ez magyarázza ki csak, azon feltn körülményt, hogy olly csekély számú nemzet
olly messzire elterjedt népségek felett olly szép eredményekkel , 's olly
k.
ritkán zavart békében uralkodhatik.
Javító intézetek. Ezen név alá tartoznak a) azon büntet intézetek,
mellyek a' fegyenczek javulását tzik ki czélul. b) azon intézetek, mellyeknek rendeltetése a' henye és rendetlen egyéneket munkára szorítani,
's javítani, c) elhanyagolt fiatal személyek számára állított ment intézeEz utóbbiak szükséges kiegészít
Dologházak).
tek. (1. Börtönök
kiállt

társulat

—

—

,

nem

czélszerü nevelés által
, fleg
kik ifjú koruknál fogva még legfogékonyabbak
a' vallásos és erkölcsi hatások iránt. Amerika e' tekintetben is els példát
h.
mutatott; követték Anglia 's Németország egyes államai.
Jellachich vagy Jeiacic (József, buzini báró) horvátországi bán,
osztrák táborszernagy szül. 1801. Péterváradon. Mig atyja, ki mint
osztrák altábornagy halt meg 1810. a' franczia hadjáratokban volt elfoglalva, addig J. anyjától, egy horvát nemes ntl nyeré els neveltetését.
Emlékez és szónoki tehetséget már korán tanúsított. 9 éves korában
Ferencz császárnak lÖn bemutatva 's ennek folytán a' Theresianumféle
lovagakademiába vétetett föl. Nyelvek, hadtudomány és történészet
voltak kedvencz tanulmányai. Hamar kitnt a' vívásban , lovaglásban és
lövésben is. 18 éves korában alhadnagy volt b. Knezemch dragonyos
ezredben, melly Galicziában Tarnow városban feküdt. Mintegy öt évet
részei az állam

e'

hatván azon egyénekre

gondoskodásának

,

—

,

,

helyrségi életben, mellynek egyhangúságát azonban fiatalkori
szenvedélyek kielégítése által igyekezett eltávolítani. Nehéz beteggé ln
's kénytelen volt Zágrábba atyai házába visszavonulni, hol hosszabb ideig
tartott, mig felüdülhetett. Szenvedéseinek ezen korában német versekben
önté ki eddigi élete feletti fájdalmát, mellyek ekkor nyomtatásban is megjelentek. „Eine Stunde der Erinneriing^' (Agram 1825.) 1825-ben mint
fhadnagy ismét visszatérhetett ezredéhez Bécsbe, következ évben ismét
Galicziába ment, hol elbbi zajos életét ollykor ismét megujitá. Merész
lovaglásai említtetnek különösen. E' korban tÖbb katonai dalt is készített. 1830. alkapitány lett az Ogulini határezredben, 's ezzel 1831. Olasztöltött illy

529

Jerney.

át
négy év múlva a' bosnyák határszélre került. 1837.
mostani fherczeg Erneszt ezrednél, 's a' dalmatiai katonai
kormányzó gróf Vetter von Lilienberg t. sz. nagy segéde. Ekkor ismerkedett meg Dalmátia viszonyaival. Nem sokára alezredese 's 1842. ezredese 's parancsnoka lett az els bánáti ezrednek. Mint illyen több izben
harczolt a' nyugtalan bosznyákok ellen. Az 1848-ki martiusi események
nagyobb tekintélyre és befolyásra emelték. Egy iiorvát küldöttség arra kére
hogy Jellachichot horvátországi bánnak nevezné ki. A' király
a' királyt
teljesité e' kivánatot, 's kinevezé azon kivül tit. tanácsnoknak, altábornagynak két ezred tulajdonosának 's a' bánsági varasdi károly városi
vidék fparancsnokának. Els liivatalos fellépésérl lásd llhjrismus. A' ráezok és szerbek nem sokára kitörtek a' magyarok ellen, Horvátországban is
fel voltak izgatva a' kedélyek. A' magyar ministerium a' bánt okozá ez
ellenségeskedések szerzjének. Nem sokára Ferdinánd király egy manifestumában a' bán minden hivatalától 's méltóságától megfosztatott. Egy
hogy igazolása végett Insbruckban a' csács. k. kézirat meghagyá neki
szári udvarnál azonnal megjelenjen, 's az önkényesen június 5-dikére
Zágrábba hivott tartományi gylést tiltsa be. J. megtartatá elébb e' gymellyben kath. püspökök jelen nem léte miatt a' karloviczi n. e.
lést
érsek és pátriárka által iktattatá be magát. Ezután jun. 12-én egy horvát
küldöttség kíséretében Insbruckba utazott. Hat nappal azeltt kelt letétele kihirdetve még nem volt. YÍQYQzQg Eszterházi Pál, a' magyar külügyminister, azt kiváná, hogy csak az jelenlétében engedtessék meg
Jellachichusik a' megjelenés a' király vagy fherczegek eltt. J. vonakodott, 's a' horvát küldöttség azonnal haza akart utazni. Végre audentiát
nyert J. Ferencz Károly fherczeg- és Zsófia fhercze'gnnél. Jun. 19-én
ünnepélyesen fogadtatott az egész udvar 's a' diplomatái kar által, hol
Eszterházi berezeg is jelen volt. J. a' horvát küldöttség élén fényes beszédet tartott. A' császári család tagjai könyekre indultak. Ezután János
fherczeg neveztetett ki a' magyar és horvátügy közbenjáró kiegyenlítjének. Batyányi gróf és a' bán július végén megjelentek Bécsben. A' kiegyenlítés nem sikerült. Sept. 4-kén jelent meg azon csász. manifestum ,
mellynél fogva J. minden elbbi hivatalaiba visszaállíttatott. Sept. 11-én

országba ment

rnagy

;

lett a'

,

,

,

:

,

,

m-

vezeté át seregét a' Dráván a' magyar kormány ellen. További hadi
ködéseire nézve lásd : ,,magyar hadjárat.'^ A' háború megszntével 1850.
nül vévé a' fiatal 's gazdag Stockau grófnt 's a' nevére alakított hadsérültek pénzalapjának nevelésére kiadá korábbi verseinek egy bvített *e
módosított kiadását, mellyben az 1825-ben a' ,, magyarokat'* illetett lel,

—

k.
kesedés most mindenütt a' „horvátokra" átszállítva jelent meg.
Jerney János (mérlaki) született Dorozsmán, a' Jászkun-kerületben,
1800-ik év máj. 12-kén. Iskolai pályáját Pesten és Pozsonyban végzé
Bécsben plédig ura;lkodó szenvedélyét követve , a' régiségtant 's keleti
irodalmat hallgatta. Ügyvédi oklevelet nyert 1821-ben. Kitüntetvén magát
jeles történetnyomozási munkái által, 1837-ben m. akad. levelez, 1838.
pedig helybeli rendes taggá választatott a' történettudományi osztályban.
Független vagyonú ember lévén, kizárólag tudományos szenvedélyének él, 's ez érdekben tett 184y5-ben érdekes utazást keleten. Munkái :
Vizsgálódások a' régi kún nemzet nyelvérl (1825. koszorúzott pálya;

,

—

Vj

h.

Ism, Tár. IV.

köl,
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a' jászkürtröl , ahoz hasonló több kürtök
ismertetésével (Szeged, 1827.); Világositás Ázsiában a' Kaukázus hegyén

munka, kéziratban); Gondolatok

lakó avarok és kunságiak nyelvének magyartalansága iránt, a' kaukázusi
népek rövid általnézésével (Szeged, 1829). A' terjed irodalom mezején
feltnt tudományos lapokban több olvasóra számítván vizsgálódásai szá-

mára azontúl leginkább a' Tud. Gyjtemény, Tudománytár, Athaenaeum
's Figyelmez lettek müveinek rakhelyei. így jelentek még többi közt
nevezetes értekezései az egerrölgyi franczia gyarmatokról (Athenaeum
,

:

1838. 11.) 's bvebb világositás az egervölgyi francziákról (ugyanott) ;
ujabb nyomozások ugyanazokról (Athén. 1840. II.) ; a' kubecsi népség
(Tud.tár, 1839. XIT.) közlemények a' hún-scytha betkkel irott turócz
vármegyei régiségrl (Tud.tár 1840. XIII,) a^ bi convent emlékezetének
fölélesztése oklevelek nyomán (Tud.tár 1840. X.) ; nyitravármegyei magyarság a' XVI-ik századból (Tud.tár 1840. XII.); való e\ hogy az orosz
birodalom alapitói magyarok voltak ? (Tud.tár 1840. X.) Törvénytárunk
nyomtatási legnagyobb hibája egy betben (felolvast. az akad. gylésében,
A' Figyelmezben tudós bírálatokat
's késbb megjelent Tud.tár 1841).
irt többek közt a' Chronicon budense, Bessének „Voyage en Cri?néé"-je,
Dussieux „Essai historique sur les invasions des Hongrois en Europe et
Akadémiai székspecialement en Francé^' czim munkája 'stb. felett.
foglaló értekezése, mellyet 1838-ban olvasott fel, a' „magyarhoni beseMagyar történeteket illet oklevél-gyjteménye igen
nykrl^' szólt.
gazdag, mellybl több érdekeset magyarázattal kisérve közlött a' közönKalauz a' m. o.
séggel. Ugyan e' tárgyat illetleg irta ezen munkáját
oklevelek ismeretére, a' levél kiadó hiteles helyek leirásával, és 100 hiteles
pecsét rézbe vésett képmásával (1836.), melly azonban kéziratban maradt.
Ez évben nagy költséggel adta ki érdekes Keleti utazását, a' magyarok
helyeinek kinyomozása végett \^A:^'?>l^ib-hQT\ (két kötet, 4 r. Pest, 1851).
Egy egész évet töltött a' fekete tenger partjain, 's e' könyvben adja utazása 's tudoraányos vizsgálódásai eredményeit. O egész életét azon vágy
kielégítésének szentelé, 's azon törekvés közt szült meg, hogy nemzetünk
;

;

;

—

—

—

:

s

— Hosszas tudományos

elkészület után, 1844-ben
kérdezsködött, ásatott. P]gész élete, 's az említett költséges és áldozatos utazás eredményei
íeküsznek elttünk e' két kötetben, melly nem csak érdekes útleírás,
hanem tudományos vizsgálat is hosszas búvárkodás 's ritka tud. források
Nem utazhatott olly messze, mint Körösi Csoma közbejött
nyomán.
akadályok miatt csak az azovi tenger partjáig juthatott. A' Dunán ment
le Moldvába, hová Galacznál lépett be; megjárta a' magyar faj egy ideigi
tartózkodási helyét, a' Constantin görög császár által úgynevezett Atelkuzut (Etelközt, a' Duna 's Dnister közt) azután Bessarábiába ment, a'
magyarok másik shazájába, Lebediába. Az azovi tengerpart hosszában
Taganrog városig, 's a' Don vizéig jutott. Innét 1844. aug. végén visszatért Moldvába, hol a' telet tölte, 's honnét 1845. tavaszán visszatért hazájába, mert kutatásait rósz szemmel nézte, 's ásatásait épen betiltotta az
ottani kormány. A' havasalföldi 's moldvai magyarok viszonyairól 's nemzeti elzményeirl mind ekkorig senki sem adott olly sok oldalú 's kimerít
ismereteket, mint Jerney.
h.
bölcsejét felkeresse.
megindult keletnek,

's

ott tehetsége szerint keresett,

—

;

;

—

,

Jeruzsálem.

Jeruzsálem
Kudsi' Sherif

531

most Soliman, az araboknál

,

el

Kods

a*

,

törököknél

szent), Palaestina régi hires fvárosa, jelenleg fvásandsaknak (megyének) a' damaskusi pasaságban. E' helyen
(diZ^z

:

rosa egy
Jeruzsálemnek mai képét adjuk, melly még mindig magára ragadja
figyelmét minden utazónak kik Palaeíítina szentelt földére lépnek
olly
gondolatokat 's érzelmeket ébresztve fel bennök minket a' föld semnii
más városa sem képes felkölteni. 'S ámbár az idk viharai 's az emberek
romboló szelleme alig hagyák meg hajdani nagysága 's fénye csak némi
árnyékát is, mindazáltal csodálat 's tisztelet tárgya maradt az még sülyedtségében is. Keresztyének zsidók 's mahommedánok egyiránt nevezik azt szent városnak, 's az oda zarándoklók száma még mindig tetemes.
Az európai utazók rendesen E-amlah (hajdan Arimathia) felé veszik utjokat, melly közel fekszik a' tengerparthoz 's még 9 órányira van J.-tl,
*s e' szerint nyugotról érnek e' városba, melly ez oldalról kiilönben semmi
nagyobbszerü benyomást nem teszen az érkezre. Egy meredek heoy
tetejére érve, közvetlen szemei eltt elnyúló térségen lát egy, az épületeket elfed magas kfalakkal békeritett kis várost, mellybl csak
néhány templom-torony és moshé-minaret nyúlik ki kopár víztelen
sziklavidéken
sötét és vad dombok között kdus földbl kiemelkedve.
Ha azonban Palaestinába Arábiából (a' keleti oldalról) térünk be, 's ha a'
Holttengertl vesszük utunkat azon hegylánczolaton keresztül, mellyet
az Olajfák hegye zár be, akkor Jeruzsálem, ezen részrl tekintve, sokkal
kedvezbb benyomást tesz.
Magának a' városnak alapja, földje egyenetlen, 's a' közbees mélyedések és emelkedések folytán egymástól
különvált magasságokra oszlik, ugy hogy a' régi J. különböz, magasabban 's mélyebben fekv városnegyedbl állott. E' négy hegy neve volt
Zion, Akra, Moriják és Bezetha.
A' mai J. ugyan a' régi város hel3^én
áll
azonban csak keleti 's nyugati részén éri el régi határait 's a' Zion
hegy nagy része mint szinte Bezetha hegysika körfalain kivül esnek
melly utóbbiak lrésekkel ellátva
's tornyokkal és egy góth várral ersitve a' mai várost egészen körülfogják. A' város körülete 1
1 y^ óra.
Lakosainak számáról különbözk az adatok. Egyike a' legújabb utazóknak, Tischendorfigy adja el azokat
Van Jeruzsálemben jelenleg több
mint 7000 zsidó 's mintegy 5000 mahommedán (az 1000 fre men török
helyrségen kivül) a* keresztyén lakosság 2000 görög, 900 r. kath., 350
örmény, 100 kopt, 20 syriai 's ugyanannyi abyssiniaiból áll
ehhez járul
még 60 70 protestáns, kik az amerikai téritk kivételével mind európaiak. Magánbirtoka csak igen kevésnek van; itt minden ,,waaf'* azaz
raoshék, egyházak, zárdák birtoka, vagy jótékony intézetek, p. o. Ilona
kórházának tulajdona. A' görög zárdák, mellyek itt leggazdagabbak,
mintegy 100 házat birnak a' városban. Súrlódás leginkább a' görögök,
latinok és örmények között uralkodik. Karácsony és húsvét között legtöbb idegen látogatja a' várost, miután a' legfontosb keresztyén ünnepek
e' két sátoros ünnep közé esnek. Húsvétkor különösen élénk a' város,
(mintegy 5000 idegen keresztyén jelenik meg illyenkor). Mekka és Medina talán több változatosságot tanusitnak személyek, öltözetek és nyelvek
tekintetében
azonban az ama városokba csdül zarándokok csak egy
templomot látogatnak meg, 's mindnyájan egy hitet vallanak, mig Jeru34
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zsidók mahommedanok minden párt csak néhány lépésnyi távolban egymástól végezik külön egyházi szertartásaikat,
miszerint az él istennek
mindegyik azon büszke hitben ringatózván
és hitrokonai száraára van rendelve szentelt
ezen városa csupán az
Kereskedésnek és iparnak semn i nyoma J.-ben. Egyedüli
helyül.
iparmüvek, mik itt készülnek, keresztek, olvasók 's szent maradványok,

zsálemben keresztyének

,

,

,

,

—

mikbl JafFából évenként egész hajóterhek küldetnek szét Olasz-, Spaáltalános keleti szokás szerint,
nyolországba és Portugálba. A' város
igen szabálytalanul van épitve azonban a' házak, bár ablakaik 's kéméépültek, 's általában szebbek 's tartósabbak
nyeik hiányzanak
mint Syria egyéb városaiban. A' tetk laposak, a' házak rendesen kétemeletesek. Itt ott egy sötét cziprusfa váltja fel a' küls alak egyformaságát 's egy magános pálmafa emelkedik ki csinos terrasse közepébl. Az
utczák szkek 's görbék, 's gyakran hegyes völgyesek, de ki vannak kövezve 'á hs árnyékot nyújtanak, miután a' lakosok e' czélból hosszú
ponyvákat vonnak egyik háztól a' másikig. Azonkívül az utczák igen
néptelenek, ritkán akadni bennök emberre.
Az idegenek a' St. Salvator nev ferencziek zárdájában mindenkor szives fogadtatásra találnak,
hogy meg kellene érette fizetniök. St alig tétetik itt különba' nélkül
ség a' protestánsok és katholikusok között. A' zárdán kivül a' ferencziek
még egy zarándokházat birnak a' keleti zarándokok, valamint a'
számára. E' zárda jövedelmei a' Spanyol- és Olaszországban 's Portugálban gyjtött alamizsnákból, a' keresztek, olvasók 's zarándokárukkali
kereskedésbl 's gazdagabb idegenek ajándékaiból állanak. Akadnak ollykor jámbor személyek Európában is, kik tetemes hagyományokban részesitik
's európai fejedelmek gyakran nagyobb ösz vegeket küldenek ide.
A' zárda fnöke püspöki rangban áll. 100 zarándok könnyen megfér
benne. A' zárda falain belül 22 kútnál több van, mellyek mind a' legjobb
ivóvizet szolgáltatják. Hozzá tartozik egy szép templom is.
E' ferencziek zárdájánál még nagyobb az örmény zárda, melly mintegy 1000 zarándokot képes befogadni, 's külön Qgy kis várost képez. Temploma,
közliit szerint, ugyanazon helyen épült, hol János fivére Jakab, Heródes király parancsára lefejeztetett. Ezen templom falai egészen porczellánnal vannak bevonva, 's különösen becses a' szentély, melly arany, ezüst
^s egyéb drágaságokban, márványszobrokban 'stb. gazdag, annyira hogy
a' néz nem tudja, az anyag értékességét bámulja-e, vagy a' tárgy
vészetét.
Jeruzsálemben úgyszólván minden talpalatnyi hely szentelt
alig van
föld; nincs ház, melly saját vallási regéjével ne birjon
melly
mellyhez szent emlék ne csatlódnék
nincs lugas vagy forrás
egy vagy más szent elbeszélés színhelyéül ne szolgálna. Pilátus kastéh^a,
Kaiphas háza, a' barlang, mellyben Péter sirt, miután mesterét elárulá,
mind ez
mellynél az idvezit elször találkozott Máriával
a' forrás
csak néhányát teszi ama nevezetes helyeknek, mellyekre a'jámbor kedély
a' szentelt városban minden lépten nyomon bukkanik. Azonban a' város
körfalai között semmi sem vonja annyira magára a' zarándok figyelmmt ü' szent sir. Ennek temploma, ámbár belülrl csak 70 lábmét
nyi széles és 120 láb hosszú, állítólag magába zárja mind azon helyeket,
mellyek az idvezit halála temetése, st feltámadása által is nevezete,
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Ezen egyház inelly több századon keresztül sértetlenül
megmaradt, 1808. leégett, azonban a' sirkápolna ekkor is épen maradt.
Azóta a' görögök, elbbi terjedelmében 's alakjában újra épiték, az elbbi
sz. állomások (státiók) megtartásával. Az egyedüli bemenet a' déli oldahol egy czédrusfából igen mvészileg épített ajtóval bir. A'
lon van
templomnak egyik magasabb kerek és felül nyilt kúpja alatt van a'
szentsir-kápolna. A' bemenés csak bizonyos adó lefizetése mellett engedtetik meg, mellyet a' mahommedánok számára kell fizetni 's melly az
utilevél és utazó különbsége szerint változó, 3—33 piaszterig. A' templom nagyszámú szent állomásai között legnevezetesebb a' szent sir
melly a' sziklába vésettnek látszik 's a' szent siri kápolna által van körülvéve melly utóbbi sok mvészettel és sok Ízléssel van épitve '» kívülrl
36 márványoszloppal, mindennem szobormüvekkel görög feliratokkal
'stb. építészeti diszitaiényekkel van ékítve. A' sz. sir eltermét képezi
az u. n. angijalkápolna, meliynek közepén egy 3' magas
V/^' hosszú
sekké lnek.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

márványk áll a' mellyen állítólag azon angyal ült vala, ki Jézus barátninek annak feltámadását adá hirül. E'
felett 15
folytonosan éo,
,

k

nagy lámpa függ. Innen egy

,

magas és 272' széles nyíláson
Ez egy üregbl áll, melly mintegy
3'

át a' tulaj-

donképeni sírhoz érhetni.
6' hosszú,
5' széles és 8' magas. Az üreg jobb oldalán egy oltár van, melly a' beltérnek csaknem felét foglalja el '0 mintegy 3' magas. Felette 36, örökké
ég 's nagybecs arany ezüst lámpa függ. Ezen oltár alatt van, közhit
szerint, Krisztus valódi sírja. Egy hosszú szakállú, tisztességes barát ül
az oltárnál, melly eltt 2—3 zarándok csak annyi helyet talál, hogy alázattal leborulhasson 's midn ezek térdre hullnak, a' barát keresztet
vonva homlokaikra rózsavízzel, ünnepélyes hangon e' szókat mondja
„íme itt lásd sírját urad és megváhóduak, Jézus Krisztusnak, ki a' te
bneidért halt vala meg.'' — A' sirtemplom 4 különböz keresztyén vallásfelekezet közös tulajdona, u. m. a' katholíkusoké görögöké
örményeké és koptoké, ugy hogy ezek mindegyike bir benne kizárólag egy
szent helyet. Minden felekezet saját szokása szerint végzi benne istentiszteletét azonban nem egyszerre
hanem külön kiszabott órákban. E'
különböz hitrokonok papjainak lakai a' sötét, keskeny mellékszárnyakban vannak, részint külön kápolnáik folyosóiban, részint a' sirtemplom
,

,

;

:

,

,

,

,

Minden három hónapban mások által váltatnak fel e' szent
tömlöczökben. Az ezen egyházban folyvást ég lámpák száma egy ujabb
utazó számítása szerint 442. — Egy másik igen nevezetes épület még
Jeruzsálemben az u. n. Salamon-mecsei^ vagyis inkább Omár-mecset,
mellyet 640-ben Amar kalifa Morijah hegyén azon helyen építtetett, hol
hajdan Salamon híres temploma díszelgett. A' mohammedánoknál e' moshénak neve Gamead el Sakkra (a'
moshéja), mivel benne álHtólagazon
van, mellyen Jákob feje nyugodott, midn a' mennyország lajtorjájáról álmodott. E' mecsetbe és környékébe zsidónak és keresztyénnek
halálos büntetés alatt tilos belépni. 'S ugyanazért annak leírását az eddig
utazók csak hallomás és puszta sejtelmek után adhaták, de mindamellett
annak nagyszerségérl egyhangú az ítélet. Legújabb idkben azonban
e' tekintetben is szabadelmüek kezdenek lenni a' törökök, ésOmar Effend
négy ízben cngezé meg Eichardson utazónak a' mecset megtekintését.
boltivei alatt.
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A' nevezett épületeken kivül meg számtalan helyeket mutogatnak az
idegennek a' város falain belül és kivül mellyek a' szent történet és bibliára nézve nevezetességgel birnak.
Rövid átnézetben ide mellékeljük
eT. viszontagságos régibb történetének
fbb pontjait. Józsua könyvének
15, 8. szerint a' város Ábrahám egy kortársa, Melchizedek által építtetett, Szalem nevet kapott 's a' jebuziták lakták. Midn (1500. Kr. e.) Palaestinát az izraeliták hóditák meg, akkor J.Benjámin törzsének jutott 's a^
tartományt ért majd minden politikai katasrophot maga a' város is érezé.
Dávid elfoglalá a' Zion hegyre épített Jebuz ers várat mellyben még
jebuziták tartózkodtak \s székhelyét Ilebronból oda teve át. Tle Dávid
városa nevet kapott. Salamon temploma által istenváros
igazi Jeruzsálem nzaz békelak lett. Salamon nagyobbitá a' várost a'Mória hegyén
épült templom által
diszíté egy királyi palotával 's erségekkel vétette
körül. Ez utóbbiakat késbbi királyok, mint Usias, Jotham, Hiskias és
Manasse szaporiták ugyan azonban a' város az ellenség támadásainak
még sem volt képes ellenállani. Nebukadnezar idejéig (586.) ki a' zsidókat 70 évi rabságba veté, öt ízben lön meghódítva, pusztítva '& rombolva.
Ezra és Nehemia lettek ezután a' nemzeti szentség és népszerség helyreállítói, mig ismét Ptolemaeus veté azt uralma alá. A' nagy Antiochus
alatt Szj^riához került, mellybl a' makkabaeusok szabadítákmeg. 64-ben
székhelye lett egy római helytartónak, a' midn Arístobulus felszólítására
Pompejus római vezér jelent meg az országban 70-ben K. u. J. minden

—

,

,

,

,

:

,

,

;

emlékeit teljesen elpusztitá Titus. Csupán ez idbl léteznek Josephus zsidó történetirónál biztosabb tudósítások J. fekvése 's épitésmódjáról, melly fent említett 4 hegyen igen nagy kiterjedésben volt
építve, számos templomokkal
tornyokkal, hidakkal 's nagyszer köz
és magán épületekkel. Ez utóbbiak között kitn volt Heródes gyönyör
márványpalotája, melly 30 lábnyi magas kfallal volt bekerítve. Kertek,
kéjkastélyok, tavak és sírboltok képezek a' város legközelebb környékét.
Hadrian végre tökéletesen elpusztitá, a' mit Titus még megkímélt 's Aelia
Capitolina névvel egy uj város építtetett. A' keresztyén császárok alatt
nagy Konstantin óta ismét emelkedni kezdett J. 614. Kozroes perzsa
khalifa hóditá meg, 628. Heraklius görög császár nyeré vissza 's 637.
Omar arab khalifa hatalmába került. Az arabok átadák a' turkomanokszentségeit

's

,

;

nak, kiknek nyomása a' keresztes hadakat szólitá életre. Az utóbbiak
1099. Bouíllon Gottfried alatt meghódíták a' várost, de 1187. egyiptomi
Szaladin kezébe került. 1229. II. Fridrik ismét elfoglalá, de csak 1244-ig
tarthatá meg, midn a' babyloni szultán lett urává. 1517. I. Szelim török szultán hóditá meg 's 1833-ig folyvást török bírtok volt, de ekkor
a' porta kénytelennek látta magát Szyríát
's ezzel együtt Jeruzsálemet
is az egyiptomi alkirálynak Mehemed Alinak engedni által. 1840. azonban ismét a' porta uralma alá került. Jelenleg székhelye egy a' damaszkusi pasa által kinevezett török helytartónak, egy kadínak egy agának
(parancsnoka a' várnak) továbbá *egy katholíkus 's (1841. óta) egy,
Poroszország és Anglia által ide rendelt protestáns püspöknek, végre
egy görög 's egy örmény patriarchának. Az e' tárgyra vonatkozó ujabb
utazók: Schubert Hailbronner , Püchler-Muskau , Robinson ^ Tischendorf 'stb.
k.
,

,

,

—

,

Jod.

Jerica.

•
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Jerica (Pablo de) a' legkedveltebb mostani spanyol költk egyike,
Vittoriában 1781; jogot tanult, de atyja halála után átvette ennek

szül.

kereskedési üzletét. Minden üres óráit spanyol és franczia költök olvasására forditá; 's Önmaga is a' költészet több nemében tett kísérleteket. Midn 1814. az alkotmány hiveit üldözték, Francziaországba kel-

menekülnie, 's itt Bayonne és Bordeauxban élt a' muzáknak. A' páspanyol követ közbenjárására 1815. befogatott, 's 3 hónapig szigorú
rizet alatt tartatott. Kiszabadulván, Parisba ment, 1820. azonban viszszatért hazájába, hol polgártársai a' vittoriai nemzetrség parancsnokává,
az alavai tartományi küldöttség tagjává, 's 1823. Vittoria alkaldjává
választották. A' francziák betörésekor ismét elfogták, 's szabadon boc?áták ugyan de nem sokára ismét uj üldözéseknek látta magát kitéve. Ekkor örökre elhagyá Spanyolországot, birtokot vett Francziaországban,
hol honositást is nyert. Müvei: „Ensayos poeí2Cos''^( Valencia 1814), har,,Poesias^'' (Bordeaux 1831). Tomadik bvített kiadásban e' czimmel
Colleccion de cuentas,
„Letrillas y fabulas (Bordeaux 1838.)
vábbá
f'abnlas, descripciones, anecdotas, dialoyos etc. sacados de comedias antíguas espanolas (Bordeaux 1831.); Miscellaneainstructwa y entretenida,
recopilada y traducida al castellano (4 köt. Bordeaux 1836). Meséiben,
víg elbeszéléseiben 's epígrammáiban nagy tehetséget tanúsít a' gúnyban
pajkos kellegyermetegsége
's iróniában, 's lekötve tartja a' figyelmet
me, finom meglep fordulatai 's rendkívüli természetessége 's könnysége
lett

risi

,

:

:

;

,

által

mind

a'

dictióban

,

mind

a'

verselésben.

—

a.

Je^zeiiák János (báró) született Pozsonyban 1800., január 22-íkén.
Atyja szinte János, köztiszteletben állott, 's az evang. kerületi egyhiízi
ezenkívül hivatalt nem viselés iskolai felügyelséget sok évig viselte
vén, csendesen, fleg a' tudományoknak, 's családa és jobbágyai boldogitásának élt.
Az ifjabb eíános nagy remény ifjú volt iskoláit a'
pozsonyi evang. lyceumban (1816-ig) 's az ottani akadémiában (1819.)
végezte, azután Pestre jött a' szokott kir. táblai gyakorlatra, majd Bécsbe bvebb önmvelés végett. 1820-ban utazást tett Olasz-, Franczia- 's
Angolországokban, 's ez utóbbiban különösen IV. György király koronázásán hg. Eszterházy kíséretében volt. Atyja díplomatlaí pályára szánta
hivatalvíselésre kedvet nem mutatván, 1822-ben az
a' jeles ifjat, de
atyai jószágok egyikét, Szeniczet Nyitrában vette át,'s ott gazdálkodott,
jobbágyaival legszebb patriarchális viszonyban élve. Ott laktában szorgalmas részt vett a' nyítramegyei gylésekben hol az ellenzékhez csatlako's késbben gr. Zay
zott. Mint a' nyitrai evang. esperesség felügyelje
Károly helyében az evang. egyházak 's iskolák dunán inneni kerületi felügyelje, buzgó részt vett a' vallásos ügyekben. A' forradalom pártja
zászlói alatt híven helytállva találta 's szerencsétlenségére, igenis munkás
mint forraszerepre hívta a' különben csendes és mérsékleti férfiút
dalmi biztos erteljes munkásságot fejtett ki, 's 1849-ben, a' forradalom
elnyomása után
hadítörvényszékileg halálra Ítéltetett, és oct. 15-kén
kivégeztetett Pesten
együtt Csányi Lászlóval. Öt gyermeke maradt
h.
életben, kiknek egyike most fhadnagy egy cs. k. huszárezredben.
teseddig
egyszer
ismert
(jodium,
ihlany,
egyike
62
a'
J.=:127),
Jod
teknek, vagyis vegytani elemeknek. Tartozik a' metalloidok osztályába,
;
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t. i.
vagyis azon elemek közé, mellyeknél a' fém- tulajdonok hiányzanak
sem metall-fénnyel nem bírnak, sem a' villanyt nem vezetik. A' jodl8i2.
óta ismeretes 'sigen érdekes sajátságokkal bir. Alkata szilárd, szine szürkés fekete , kissé fényl 's külsleg igen hasonló a' kemencze festékhez (Ofenschwarze). Melegen csudaszép ibolyakék szinü gzzé változik mellynek szaga a' chlorra emlékeztet. A' jod ritka anyag, szárazföldünkön csak néhány sós tóban található. Ellenben a' tenger sava jódot
foglal magában , Összeköttetésben nátriummal és magnesiummal 's kizárólag a' tengerben term, u. n. tange növények hamvából nyeretik. Más
sajátsága a' jódnak hogy az ezüsttel a' világosság iránt felette érzékeny
vegyületet képez, 's ezen alapul a' fényképek (daguerrotypek photographok) készítése. Ha a jod keményítvel jön össze, ez azonnal élénk két
szint kap. 'S ha p. o. tudni akarjuk, vájjon bizonyos irópapiros keményítvel vagy enyvvel van-e készítve, csupán egy szem jódot kell egy kis borha azután az Így nyert barna szinü olvadékkal
szeszben felolvasztani
kenjük be a' papirost, akkor ez tüstént ibolyaszinüvé válik, ha 1. 1. keményítve van , mlg a' másik esetben változatlan marad. Legnagyobb fontossággal bir azonban a' jódnak határozott gyógytani hatása, melly különöa.
sen a' br és mirigy-rendszerre terjed ki.
,

,

,

,

,

,

;

—

Jobbágyi viszonyok. Elmellzvén

jobbágy-viszonyok történeti
csupán azon állapotot fogjuk röviden rajzolni, mellyben a' honlakosok legszámosabb osztályát az 1848-lki törvényhozás érte, 's az azótai
legújabb eredményeket. A' középkorból fenmaradt szomorú és sötét viszonyokon miként azok fképen a' nemesség által véresen elnyomott Dósa
féle pórlázadás következtében a' jobbágyságra nehezültek, Mária Teköltözködést megenged II. Jósef császár és
's a' szabad
rézia úrbéri
király rendelete, a' raellyet a' II. Leopold alatti 1790 — 1-lki törvényhozás
is szentesített, érezhetleg kezdett már könnyíteni. Mária Terézia urbérét, melly által a' jogok és terhek legalább határozott alakot nyertek,
1773-ig fejedelmi hatalom sza's mellyet az anyáskodó királyné 1767
vával léptetett életbe, az 1791-lkl országgylés ideiglenesen, az 1836-lki
pedig átdolgozva, a' fejlettebb korszellemhez némi pontokban idomítva
és Így a' kir. rendelet országos törvénynyé
's megbvitve fogadta el
a' haladó pártnak egyik legelkelbb jelszava volt
lett. Az ellenzéknek
a' jobbágyi viszonyok enyhítése, a' hbéri maradványok eltakarítása 's meg
kell vallani, hogy a' magyar nemesség e' részben elég engedékeny volt, a'
mi az 1836-ki 's következ orsz.gyülésekt.czikkébltagadhatlanul kitnik.
A' magyar jobbágy állapota, miként azt az 1848-iki országgylés
itt a'

fejlését,

,

,

—

,

,

;

következ

az államhoz! viszonyait illetleg, földhöz kÖtve,
's elébb minden uri és köztartozásainak 's magán adósságainak eleget. tévén , szabadon költözhetett az erre való engedelmet a' földesúr tle meg nem tagadhatta személyes és dologbeli

találta

,

tehát rabszolga

volt

nem

:

volt,

;

,

felperessége

alatt kereshette,

követeléseit

saját

mindennem

életmódot szabadon választhatott,

's

's

felebbvitellel

kivévén

birt;

nemeseknek
1844 óta pedig
a'

kirekesztleg fentartott hivatalokat, minden más hivatalt,
nemesi jószágokat zálogban,
egyáltalán minden hivatalt viselhetett
polgári földeket 's jobbágy telkeket örökösen szerezhetett, az utóbbiakra
nézve azonban némi moo-szorltással a' földesúrral szabadon kötött egyes;

;
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ség által meghatározandó összegért a' földesúri tartozásokat, szolgálatokat
teljesen 's örökre megválthatta, és illyen egyezkedések felbonthatlanok voltak; ingó 's ingatlan szerzeményeikrl szabadon rendelkezhettek, az si javakbani örökösödés 's a' földesúrnak magszakadás és
végrendelet hiányábani örökösödése külön törvény által volt szabályozva.
Mindezen jogokat az 1836-ki 's következ felvilágosodott országgylések
állapították meg. Különösen heves viták 's izgatások tárgyát képezte az
örökváltsági törvény (1. ezt). Ellenben kötelességei igen súlyosak valának ;
viselte a' városi és szabadkerületi polgárokkal 's lakosokkal együtt az
államnak minden terhét, a' hadi és házi adót, mellytl a' nemesség szz
vállai legújabb idkig mentesek valának;
fizette a* tisztviselket, kiket
nem választott,
építette a' megyeházát, hol nem tanácskozott
az
utakat 's hidakat, mellyeken vámot fizetett, st az országgylési költséadott bizonyos meghatározott csekély összeggeket is legújabb idkig;
ért elfogatot, 's a' katonaságnak élelmezést, és szállást. Soraiból vétettek
az ujonczok, 's mindent kizárólag, a' nemesség hozzájárulása nélkül.
Végre a' községekben is fizette a' lelkészt, iskolamestert, jegyzt, 's
adózott a' község minden szükségére. Földjei termésébl, valláskülönbség
nélkül tizedet fizetett a' r. cath. papságnak. Látszik ezekbl, hogy a'
jobbágyságnak az államhozi viszonya, a' nemesség adómentessége miatt,
igen nyomasztó 's igazságtalan volt.
A' mi pedig a' földesurakhozi
viszonyát illeti, a' törvényben megyénkint meghatározott mennyiség
bels, küls és zsellértelkeket birt. A' bels telek mindenütt egy holdra
határoztatott a' küls birtok pedig minden megyére nézve különösen, a'
föld minségéhez képest ugy állapíttatott meg, hogy a' minimum szántó
földekben 16 holdat, rétekben 6 kaszállót vagy embervágót (falcastrum),
a' maximum pedig szántóföldekben 40 holdat, rétekben 22 embervágót
tett ki. A' megyék, e' különbséghez képest, 3
4 osztályba soroztattak.
A' holdak 1100, 1200, 1300 a' temesi bánságban 1600, Szerem és Verczemegyékben a' szántóföldek 2000, a' rétek 1000, Posegában a' szántóföldek 's rétek egyiránt 1296 négyszeg öllel mérettek ki.
Egy egész
jobbágytelekre a' legelbeli haszonvétel legkisebb mennyisége 4, a' legnagyobb pedig 22 holdban voltmegállapitva, holdját 1200 ölével számítva.
8 zsellérnek adatott a' legelbl egy egész telki járandóság. Ezen legel
illetség, a' jobbágygazdák helybeli többségének kívánatára a' földesMinden jobbágy község birt bormérési
úrétól el is különittethetett.
joggal, és pedig, ha szlhegye volt, Sz. Mihály naptól Sz. György
napig, különben pedig Sz. Mihály tói Karácsonyig; egyébbiránt abroncs
alatti nagyobb edényekben szabad volt bort bevinni akár saját szükségére, akár kereskedésre. Pálinkát égetni minden termesztménybl szabad
volt, kivévén a' gabonát; de kimérni nem volt megengedve; minden pálinka kazántól két forint fizettetett. Húst mérni rendszerint nem volt
szabad, 's az éhez való jog csak azon esetben éledt fel, ha a' földesúr
elegend húst nem vágatott vagy ha valamelly jobbágynak különben
egészséges marhája véletlen eset által további megtartásra alkalmatlanná
lett. Hol az uraság a' határban erdvel birván, a' jobbágyok tzi fáizás
abban meghagyattak st a' hol nagyobb erdk
használatában voltak
voltak, az uraság épületi fát is tartozott adni. A' makkoltatás a' jobbá-

és adózásokat
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—
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gyoknak hat krajczárral olcsóbban engedtetett meg mint idegeneknek.
A' jobbágy minden termesztményeit szabadon eladhatta bizonyos bérfi,

;

zetés mellett boltot nyithatott; jobbágytelkét az uraság tudtával szabadon 's taksafizetés nélkül eladhatta; vadászat, halászat, madarászat
jogával nem birt. Ezen haszonvételekért házbér vagy füstpénz fejében

egy forintot fizetett, 's kivévén a' bels telken, a' réteken, ugaron termesztett növényeket, szlkben az aszszuszlt , és a' föld második termését, a' földesúrnak minden egyéb termésbl természetbeni kilenczedet
adózott. A' méhekbl, tojásból, apró marhából 's a' szokásban volt apró
adózások 1836-ban eltörültettek. Ezen adózáson felül minden egész telkes
jobbágy szolgált hetenkint egy igás, vagy két gyalog napot; a' házas
zsellérek 18, a' hazátlan zsellérek pedig 12 kézi munka napot; ezen munkát (robotot) a' földesúr , sürgets munka idején kettztetve kivánhatta
meg , késbbi beszámítás mellett 's kivévén a' zsellérek kézi munkáit.
Tartozott továbbá minden telkes jobbágy ('s hasonlóképen 8 zsellér)
három napi vadászatbeli szolgálattal. Elbb igen terhelte a' jobbágyot az
úgynevezett hosszú fuvar; ez azonban 1836-ban eltörültetvén, helyette
egy egész telkes jobbágy két marhával két napig tartozott szolgálni. MinHol a' jobbágy fáizással
dent a' fél- és negyedrész telkesek, aránylag.
élt
ott tartozott egy telek után egy öl fát a' földesúr által kijelölend,
de két mérföldnyi távolságnál messzebb nem eshet helyre hordani 's
összerakni; hol pedig nádlással élt, ott 40 kéve nádat levágni 's elhordani. A' házas zsellér aránylag fél öl fa összevágására, vagy 20 kéve nád
lemetszésére köteleztetett. Ezek voltak azon tartozások, miket a' jobbágy,
ha pénze volt szabad egyezkedés utján örökre megválthatott. A' mitl
azonban meg nem menekedhetett az a' földesúri hatóság volt. A' jobbágynak ugyanis, els folyamodásban, a' földesúr uri székén szolgáltattatott ki a' törvény 's ott intéztettek el perei még azok is mellyeket a'
földesúr ellen viselt. A' földesúr tehát (vagy annak helyettese) biró és
perleked fél volt egy személyben. Ha földesúr elleni ügyek forogtak
fenn, a' földesúr vagy tisztje nem lehetett ugyan úriszéki elnök vagy biró,
de
nevezett ki elnököt 's birákat, és ellenrködés végett a' törvényes
bizonyság, azaz egy szolgabíró 's eskütt és a' megyei ügyész voltjelen
,

,

—

,

,

,

,

,

,

:

természetesen

a'

nemes földesúrnak nemes

társai

's

többnyire lekötele-

Felebbvitel azonban lehet volt. Bizonyos esetekben joga volt a'
földesúrnak a' jobbágyot és zsellért elmozdítani.
Az ausztriai birodalom többi tartományaiban (kivévén az olasz tartományokat 's Tyrolt, hol a' jobbágyi viszonyok ismeretlenek, 's egészen
szabad földbirtokosok vagy haszonbérlk voltak 's vannak,) u. m. a' nézettjei.

met cseh
megvoltak
állapotával

lengyel tartományokban a' jobbágyi viszonyok épen iigy
mint nálunk. St ha ezen viszonyok a' magyar paraszt volt

's

,

,

párhuzamba tétetnek

,

kitnik

,

hogy

a'

magyar jobbágynak

tetemesen jobb sorsa volt , mint austriai egyéb jobbágy társainak. Emezeknek a' magyar jobbágy felett csak annyiban volt elsbbsége, hogy a'
m. jobbágynak saját földesura elleni kereseteiben is az uriszék lévén a'
a' minek rósz következését csupán a' hivatalos megyei bizonyság
biró,
's véd ügyész jelenléte korlátolja némileg
amazok jogai, bár szinte
földesúri hatalom alá tartoznak, czélszerübb és szigorúbb ellenrséggcl

—

—
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voltak biztosítva. Különben pedig nem egy pontban mostohább volt a'
német tartományokbeli , cseh és lengyel jobbágyok állása. Ezeknek
ugyanis, ha házasodni akartak, erre engedelmet kellett kérni, birtokuk

—

átruházása esetében a' földesuraknak 5
10 pctnyi taksát fizetni, költözés esetében birtokuk 5 száztoliját a' földesúrnak hagyni
az igazság kiszolgáltatásért, melly M. országon ingyen történt, taksákat fizetni. A'
jobbágy elmozdításának törvényes esetei ott többek, a' jobbágy-birtok,
átraérleg véve kevesebb, (itt 28, ott 24 hold az egész országot véve)
itt a' robotbeli maximum, a' hosszú fuvar helyetti szolgálatot is beleszámítva, egy egész telekre 108 gyalog napszám; Gallicziában és Stájerben
156; ott az ugarban termesztett növényekrl is járt kilenczed, 's csirke,
tojás, méz 'sat. is adatott a' földesúrnak, a' melly utóbbi adózás itt
1836-ban eltörültetett. Ott nem volt azon joga, hogy a' földesurat legel
elkülönzésére szoríthatta volna, \s egy állománynál többet semmi esetre
sem bírhatott holott itt némelly helyeken négyet is, 'sat.
Mióta az eszmék tisztultak, 's a' journalistika és törvényhozás a' sikeretlen foltozások mezejérl a' gyökeres és lényegesen átalakító változásokéra kezde átlépni senki sem várt többé üdvöt azon aprólékos , sem a'
jobbágy magános, sem az ország közállapotát lényegesen nem javitó,
bár különben a' jog élvezetében íev birtokos nemességnek mind nemeslelküségét, mind józan felfogását tanúsító
apró engedményektl, míllyeneket az 1836, 's 1840-ikí országgylések a' pártoknak bénító küzdelmei közt, eredményeztek.
A' hbéri maradványok teljes eltörlése,
az úrbéri birtoknak allodíficatíója, minden földesúri hatóság megszüntetése, teljes és általános örökváltság, törvény eltti 's jogok- és terhekbeni
egyenlség, lnek a' kor, 's az annak igényeit sürget, haladó párt jelszavai. Ezen tárgy körüli keser viták között köszöntött bé a' végzetes
1848-iki év tavasza. A' pozsonyi országgylés többek közt épen örökváltsági törvényjavaslattal is foglalatoskodott, (1. Örökváltság) midn a'
párisi februári, 's bécsi martiusí forradalom kiütvén, a' nagy események
által ragadott országgylés jónak látta a' kedvez pillanatot felhasználni,
minden lehet népkitöréseket nagy szabású engedmények által elzni
;

,

;

,

,

—

—

—

meg,

's a'

jobbágy felszabadítását

kikiáltani.

—

Minden

úrbéri tartozás

az ezen
's hogy
rögtön megszntetett az 1848-ikí 9-ik t.czikk által
rendszabály által elkövetett tulajdonsértésnek a' birtokos nemességen
ejtett sebe legalább a' jó remény balsamával orvosoltassék, a' magán
földesuraknak kármentesítése megígértetvén, a' nemzeti közbecslet védpaízsa alá helyeztetett. Az ugyanazon évi 13-ík t.czikk a' papi tízedet is
akár pedig kir. adoeltörülte 's a' mennyire ez akár örökös szerzdés
mány által magáncsaládok birtokába jutott, az ílly tulajdonos családoknak a' közállam által leend kármentesítése szinte biztosíttatott. Terméhogy ezen rögtön eltörlés által a' gazdasági
szetes következmény lön
viszonyokban lényeges átalakulás történt, 's egyesek, kik a' roboterre
támaszkodtak, kész pénz 's gazdasági készület hiányában nagy zavarba
's kevés vagy
jöttek; mások, kik fképen úrbéri jövedelmekbl éltek
épen semmi majorsági földekkel sem bírtak, mint sokan fleg a' fels megyékben , tetemesen megkárosodtak st szegénységbe sülyedtek. A'
jobbágyság egy része pedig a' nem kellképen formulázott törvényt nem
,

,

,

,

,

,

,
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értvén, vagy balul értvén, sok helyütt megtagadta a' majorsági, curiális
st az akkori zr's haszonbérben birt földek után járó tartozásokat is,
zavarban szabadon engedve communisticus vágyainak, 's izgatók által
félre vezettetve, föglalni kezdte a' földesúr tulajdonát. Azonban meg kell
vallani, hogy annyi csábitó alkalom kÖzt, 's a' forradalmi eszméktl anynyira terhes politikai légben sem volt annyi visszaélés 's kicsapongás,
mint várni lehete, a' mit dicsérleg 's a' magyar jobbágy józan eszét és
becsületességét méltányolva kell elismerni. A' rögtönzött rendszabálynak
ncmelly sikerülhetlen kellemetlenségei nem maradtak ugyan el, de ha
népünk nem olly józan 's becsületes, lehettek volna sokkal nehezebbek 's
dulóbb természetek,
A' forradalom kitört viharai közt több izben
kiöértette meg a' törvényhozás az igért kármentesités felli gondoskodást,
de mindenkor sikeretlenül.
Elnyomatván a' forradalom, azt, a' mit az
1848-iki 9-ik 's 13-ik t.czikkek megadtak, mint visszavonhatlan tényt,
az octroyirozott legfensbb rendeletek is megtartották, 's igy a' ,,jobbágyi
viszonyok Magyarországon" már csak a' történetirás tárgyai. Minden
volt jobbágy szabad ura földének, 's a' nemessel egyenl honpolgár. A'
földesúri hatóság nem létezik többé, 's a' régi értelemben vett ,, földesúr
és paraszt" nevek megszntek. A' szervez legf. rendelkezések során, mellyek jelenleg a' törvényhozást pótolják
melly 1849. július
ott áll az is
7-én adatott ki, melly szerint mindenkinek, ki úrbéri jövedelmeket húzott a' késbb történend kárpótlásból ellegezések adatnak , és ugyan
minden úrbéri telektl 30, 's minden úrbéri zsellértl 5 forint; késbben
pedig ismét e' mondott összegnek fele. Ezenkivül egy saját bizottmány
foglalkozik a' még rendbe nem hozott úrbéri kérdések megfejtése- 's
elintézésével. Ki a' történetet nem a' pillanat szemüvegén keresztül,
hanem nagyszer általánosságban 's nagy vágásokban szokta tekinteni:
roppantnak találja az 1848-iki rázkódások ezen eltörülhetlen eredményét,
's a' sértett érdekek fájdalma közt is azon vigasztaló meggyzdésre jut,
hogy annyi ugy látszó visszalépés mellett is az emberiség ügye, egészben
véve folytonos haladásban van. A' volt földesúr, ki nemeslelküleg áldozott , vagy a' körülmények által áldozásra kényszerittetett
és most azt
látja, hogy sokat vesztett, 's kárpótlásul keveset nyert, könnyen hoz az
események felett elfogult Ítéletet
ki nem éveket,
de a' történetbuvár
hanem századokat átölel szellemmel pillant az eseményekre, enyhit
érzést talál azon meg nem semmisíthet eredményben hogy ,, nincs többé
robotoló 's kilenczedet és tizedet fizet jobbágy, ki az uriszék pálczája
alatt nyögve alig szerethetné hazáját, ha a' hazaszeretet a* szívnek ösztönszer érzelme nem volna."
T.

—

—

,

,

,

,

,

,

,

—

Jogtudomány. A' jogtudomány fogalmának meghatározásánál nem
sem azt, hogy a' jog összeköttetésben van a' politikával 's a'
sem azt hogy ezen összeköttetés nem ugyanazonság 's azért
hogy e' fogalmak tudományos tárgyalásánál ezeket sem összezavarni, sem
egészen elkülönözni nem szabad. A' görögök és rómaiak, p. o. Plató és
Cicero munkái a' jogot és politikát összekötve tárgyalták
de e' mellett
azon hibába is estek, hogy e' kettnek 's a' morálnak saját. Önálló határait nem elég élesen fogták fel. Azonban mégis elkerülték az ujabb irók
kell felejteni

morállal

,

,

,

,

azon egyoldalúságát,

miszerint ezek

a'

jogot

's

politikát,

—

mellyek,

.
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f

mint lélek és test az emberben ugyanazon élet két különböz
oldalai
az államra nézve
egymástól 's mindkettt a' nemzet valódi életétl és
hogy
a' moráltól is egészen elszakasztották, 's elkülönözték. Innét van
szabadsága' jogtudósok olly gyakran vádoltatnak eszmeszegénységgel,
szeretet, 's vallásos és honfias érzelem hiányával, embertelenséggel, uralkodási vágygyal
szárazsággal formalismussal , ragaszkodással a' holt
betükhez, és sophistai mesterkedéssel mindent vitatni, legyen bár fehér
vagy fekete, 's okokat találni a' legellenkezbb állitások védelmére;
vádoltatnak, hogy a' magasabb eszméket, 's az igaz, él jogot üres, holt
formákba 's cselszövényekbe meritek el az önhaszon érdekében , szolgai
érzelemmel. E' vádakat sok tekintetben nem is lehet elháritani az ujabb
,

—

,

,

,

—

kor jogtudósairól. De e' hibák nem gyökereznek a' jognak 's jogtudománynak lényegében hanem csak annak egyoldalú fonák felfogása- 's
alkalmazásából származnak. Különösen a' német jogtudósok nagy része
esett ezen hibákba, miután a' jogtudomány a' népnek nemzeti életétl 's
annak erkölcsi és politikai eszméitl 's törekvéseitl elválasztatott. Midn
nem az igazi helyes
a' legújabb kor e' hiányok megismerésére jutott is
utat választá az orvoslásra. St a' jogászok különféle iskolákra, u. m.
,

,

,

,

, bölcseleti és történeti jogiskolákra oszolván, ezen iskolák
fogván fel,
's a' dolognak csak egyoldalát
ismét egyoldalúságba estek
azt tették az egésznek helyébe, egymás közt haragos háborút viseltek,
és positiv jog közt életnek és tudománynak
's a' természeti, történeti,
A' világ leghíresebb
egyiránt kártékony ellenségeskedést alapítottak.
jogtudósai, a' rómaiak, 's a' közelismerés szerint classicai római jogtudomány eléggé bizonyítják, hogy ama hiányok nincsenek a' jogtudománnyal szükségkép összekötve; mert a' római jogtudósoknál még a'
már mélyen sülyedt Rómában is midn az életben már a' legnagyobb
elvetemültség 's rabszolgai érzelem uralkodott, magasztos, hazaszeret,
szabad , erkölcsös és tudományos szellem élt. Az elméletileg 's gyakorlatilag egyiránt jeles juristák még akkor is szokszor bámulatos 's tiszteletreméltó bátorsággal oltalmazták a' régi római szabadság és becsület
nemes elveit, 's ezekhez hiven ragaszkodva mvelték a' római jogot
elismert magasságára. A' római jog homlokára tüzÖtt nyilatkozatok a'
jogtudomány 's jogtudósok lényege- 's rendeltetésérl, nem egyoldalú,
abstract, formalisticus szempontból, hanem az élet valódi szempontjából
fogják azt fel, t. i. összefüggésben népöknek nemzeti, erkölcsi, 's politikai alapeszméivel, 's szabadságával. Szerintük a' jog feladása abban
áll , hogy a' nép társas életviszonyai a' legfbb erkölcsi végczéllal 's az
összes néptagok egyenl jogával egybehangzólag határoztassanak meg,
Szerintük nem olvad ugyan fel az
's vezettessenek (ars boni et aequi).
önálló magánjog a' közjogban, vagy (mint p. o. a' feudalista Haller tanítde nem is szakasztatik egészen el egymástól, és
ja) emez amabban
ismét a' politikától ; a' jog nem alacsonyittatik puszta küls kényszerít
mechanismussá, holt abstractióvá csupa formák gyjteményévé vagy

tisztán positiv

,

—

,

:

,

csupa positiv parancsok betühalmazává sem a' politika csupa eszélyességi vagy épen csalárdsági tanná. A' római jogtiszok a' jognak bölcseleti,
történeti és positiv oldalát életmszeres összeköttetésében fogták fel
nem szakasztották azt teljesen külön a' vallástól és erkölcstantól st a*
,

;

,

,
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„honestast, aequitast, bona fidest" tették az állandó magánjogi viszonyok
's
alapjává, de nem is zavarták össze a' jog és morál sajátságos köreit
Milly szegény és
az önálló jogelveket 's ezek határait nem adták fel.
nyomorult e' felfogáshoz képest a' jogtudománynak azon divatos fogalma, miszerint ez önmagát csak ugy tekinti, mint a' csupa kényszerit
törvények, a' küls szabályok ismeretét, a' törvények betinek könyv
nélkül tudását, 's a' jog lényeges megismertet jelét a' „kényszerben"
A' jognak 's jogtudománynak tehát, hogy nemes rendeltehelyezi
tésének megfeleljen, a' nemzeti, erkölcsi alapeszmékbl kell mint alapelvbl kiindulni , 's ezen alapeszméknek a' szabad, de rendezett népakahárom
's a' jog mind
rattalimin den oldalú, öszhangzó egybeköttetése
történetinek és a' positivumnak
oldalának
u. m. a' bölcseletinek
összehatása által, egyszersmind rendszeresen és gyakorlatilag alakulni,
így nem korcsul az holt formalismussá alacsony géppé 's anyagisággá
á' valódi jognak erkölcstelen gúnyjává.
A' rómaiakhoz legközelebb
állanak az angolok kik a' középkorból fenmaradt hbéri romok 's csodálatos szokások daczára is, legszabadabb 's életrevalóbb jogállapotnak
hogy az emberi ész csak egy,
örülnek. Az angol státusférfiak jól tudják
's darabokra nem szaggatható, melly azonban kisebb nagyobb mértékben
mindenütt zavarva van egyéni tévedések vegyülete által; de tudják azt
is
hogy egy szabad nép törvényeit illetleg az egyetlen helyes és gya,

—

!

—

,

,

,

f

,

,

,

—

,

,

,

abban áll, hogy e' törvények a' népnek erkölcsi 's polialapeszméibl, és sajátságos életébl fejtessenek ki, nem pedig
egyéni bölcseleti nézetek 's iskolai elméletek szerint alkottassanak. De
is, mint a' római juristák, saját bölcseleti tudományos mveltségöket
használják a' népeszmék helyes felfogására, 's ha szükséges, a' tévedések
felvilágosítására. Ellenben a' német jogtudósok
's következetlenségek
többnyire elhagyják a' jognak ezen alapformáit, 's majd egyéni önkényt,
hivatalos parancsokat, majd egyes tudósok vagy iskolák szinte egyéni
bölcseleti 's vallásos véleményeit fogadják el a' jog alapjául; miáltal a'
jog elveszti sajátságos, természetes alapját, 's feláldoztatik az önkénynek legyen ez azután egyes kényúr, vagy hivatalnok, casta, aristocratia
jezsuiták vagy jacobinus-clubbok önkénye; 's nélkülözvagy papság,
vén az éltet szellemet 's összefüggést, kikerülhetlenül aprólékos kicsinységek 's esetleges önkényes rendszerek chaoszába merül. Ezen emiitett
egyoldalúság feltn még a' különben legjelesb Íróknál is, kik kizárólag
a' történeti jog mezején maradnak
míg ellenben a' történetit egészen
mellz, tisztán észszerinti tárgyalás könnyen eltéveszti a' tért, mellyen
útmutatóul kell szolgálnia, 's phantasticus világba kalandoz át.
A' jogtudomány f irányaínak tehát, u. m. a' történetinek, bölcseletinek 's positivumnak elválasztása csak formális tekintetben megengedhet,
's ebbl a' jogtudománynak következ ágai származnak
1) az észszerinti
vagy bölcseleti jogtudomány, melly a' jog legfbb elveit az emberi észbl
származtatja, 's így alkalmazza azután az emberi viszonyokra. 2) a' téteA' tételes (positiv) jogok közt ismét megkülönlesjogtudományok.
böztetendk az úgynevezett európai anyajogok u. m. a' római polgári
azután az egyes
jog, a' katonai vagy egyházi jog, 's a' hbéri jog;
népek 's országok tételes jogai és ugyan
korlati út csak
tikai

k

,

—

,

;
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I. Közjog, mellynek f osztályai A) az államjog, B) a' népjog, C) a'
kormányzási jog, melly alá tartoznak a) a' büntetjog, b) a' rendrségi
jog , c) a' törvénykezéstan és ugyan aa) a' törvényszéki szerkezet 's ezt
illet törvényhozás, bb) a' törvényszéki eljárás, melly ismét a' büntet
és polgári törvénykezési eljárásra 's az önkéntes, (nem peres ügyekbeni)
melly a' jogtudomány nagyobb felét
bíráskodásra oszlik. II. Magánjog
képezi. Ennek ágait ismét egyes államok viszonyai szerint a' nemesi jog,
,

,

kereskedelmi 's váltójog, katonai jog, városi, községi, tengeri, czéhjog,
bányajog, úrbér 'sa't. Minket pedig mint magyarokat, 's az austriai
birodalom polgárait különösebben érdekel
a' magyar közjog és ugyan a)
államjog, b) büntetjog 's törvénykezés;
a' magyar magánjog, és
ugyan a) polgári jog 's törvénykezés, b) m. egyházi jog, mellynek részei
a' m. cath. evang., keleti, unitárius, éshéber egyházi jog, c) kereskedelmi
Továbbá az austriai köz- és magánjog.
és váltójog, d) bányajog.
A' szorosan vett államjog vagy hels közjog az uralkodók és alattvalók
kölcsönös jogait határozza meg; azon része pedig a' közjognak, melly
valamelly államnak más államokhozi jogával foglalkodik vagyis a' kiilsö
közjog neveztetik népjognak. A' szorosan vett államjog a' mennyiben az
állam alkotmányát tárgyalja, alkotmányjognak, a' mennyiben pedig a'
közigazgatási jognak hivatik.
közigazgatást
A' rajnai szövetség
1813-bani megsznte után felállott a' tiémet szövetség, a' német souverain fejedelmek és szabad városok népjogi egyesülete. Az államszövetség
egysége, 's az egyes szövetséges államokat átölel közös kötél mellett, ez
államok önállók és egymástól függetlenek
's mindegyik bir souverainiönálló, független államhatalommal 's államjoggal. A' német
tással, azaz
államjogban tehát megkell különböztetni a' szövetségijogot, *s az egyes áWamok különös államjogát, Mig a' könyvnyomtatás feltalálása által általánosb
tudományos mveltség nem terjedt el Európában a' közjognak 's annak
egyes ágainak czélszer feldolgozása nem volt lehetséges. Els fénysugárokat e' téren a' reformatio kezdett özönleni. Machiavelli munkái sokat
hatottak Hugó Grótius az emberiség és szabadság ügyét oltalmazá, mig Hohhes és mások ellenkez irányban mködtek. Sidney, Thomasius, Montesquieu,
Fiiangieri , Rousseau 'sat. bátran léptek fel a' visszaélések 's elnyomás
ellen. A' francziaországi nagy forradalom megnyitotta a' sorompókat, 's
azóta mély és erteljes vizsgálatoknak nyilt térmez a' közjog körében.
A' eritica philosophia tanulmánya fleg az államtudományokra irányoztatott, Kant , Fichte 's egyebek a' képviseleti rendszer mellett nyilatkoztak. Az alkotmányos szellem Európa szerte elterjedt az országgyléseken
a' közjognak legfontosabb kérdései teljes szabadsággal kezdtek vitattatni.
:

—

—

,

,

—

,

,

:

:

;

;

Az

1830-iki júliusi napok ismét szélesbitették

zdések

(1.

Alkotmányok)

's

államtörvények

a' mezt, 's az
nem csak évrl

állami szerévre szapo-

hanem elméleti 's gyakorlati súlyban, gazdagságban, 's tartalmuk
tervszer elrendezésében is tetemesen nyertek. A' közjogi tárgyak nyilvánossága elre haladt, 's a' körülmény hatalmas erre kapott.
A' népjog (jus gentium) a' különböz népek egymásiránti jogainak 's
kötelességének foglalatja. Mint a' természetjog az egyesek közti jogok
uralmának ideálját adja el, ugy a' bölcseleti népjog sl' w'úsLgkúVónféle
államai közti jog eszményét tanitja. Moser (János Jakab) volt az els, ki

rodtak,
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ezen tudományt felvilágosította. (Grundsatze desjetzt üblichen europáischen
Völkerrechts 'sat. Hanau, 1750). A' bölcseleti népjoggal szemközt áll a'
melly a' souverain fejedelmek 's népek szerztényleges positiv népjog
désein szokásain alapul 's mellyet európai népjognak is szokás nevezni,
mivel fleg az európai népek közt áll fenn. Minthogy azonban Európán
kivüll államok is éhez tartják magokat, p. o. az éjszakamerikai 's délaaz európai népjog neve nem helyes, 's ennek
merikai szabad államok,
helyében szemközt a' bölcseleti népjoggal inkább a' gyakorlati népjog
neve van helyén, annyival inkább, mert nem létezvén kötelez törvénykönyv a' népek számára a' tényleges vagy positiv népjog elnevezés sem
's részint
állja ki a' bírálatot. A' gyakorlati népjog tehát azon jog
mellyeket a' keresztyén és polkényszerít elvek tudományos eladása
gárosult népek Ci^oportjához tartozó államok, egymásközti viszonyaikban valóban alkalmaznak 's érvényesekül elismernek. Mert bizonyos
elvekre nézve, még háború esetében is, közegyezés van. Minthogy végre
ezen elvek felállítása 's elfogadása nem a' népek, hanem a' kormányok
részérl történt a' népjogot inkább gyakorlati küls államjognak lehetne
^

j

,

,

—
,

—

,

,

,

nevezni.

melly a' bnökkel, ezek vizsgálatával 's bünbüntet vagy fenyít jognak neveztetik. Legújabban

A' közjognak azon része
tetésével

veszdik

,

,

mind inkább és szorosabban meghatároztatott a' vonal melly a' fenyit
természet bnöket (crimes) a' kihágásoktól (delits) és ismét a' csupán rendri kihágásoktól elklönzi kétségen kivl tétetett hogy a'
büntet jog nem a' magán- hanem a' közjog körébe tartozik mellynek
,

jogi

,

;

,

mint
i. alapja és czélja a' közjóban fekszik,
's mellyben az államnak,
illyennek, tagjaihozi viszonya forog kérdésben. A' büntetjog részeit a'
szoros értelemben vett büntetjog melly a' bnök és büntetésekrl tanít;
's a' büntet eljárás. Az elméleti 's gyakorlati neveknek a' büntetjog ezen
részeire alkalmazása helytelen, mert mindegyik gyakorlati. Egyébiránt a'
büntetjog felosztható a) forrását tekintve positiv és természeti vagyis :
bölcseleti bntetjogra ; amaz a' bnök 's büntetésekrl rendelkez valóban létez törvények foglalatja, mellyek ismét vagy a' törvényhozásnak
nyílt, írott parancsain, vagy jogos szokásokon alapulnak; emez a' bölt.

:

^

,

okoskodás utján feltalált 's megállapított büntetjogi
elvek összesége. b) kiterjedését tekintve
fleg Németországon , általa^
nos vagy közönséges és különös; amaz, melly a' német birodalom idejében egész Németországon érvényes volt 's mellynek forrásai a' római és
egyházi jog, 's a' német birodalmi törvények, különösen sl^ „Peinliche
Halsgerichtsordnung'^ most már elvesztette általánosan kötelez jellemét,
a' mennyiben egyes államok törvényhozásába át nem ment; emez egyes
államok törvényhozásából származott, 's az illet államokban kötelez.

cseleti abstractio,'s

,

;

,

(1.

Büntetjog),

Nem

lehetvén

bvebben

itt

a'

nagy kiterjedés jogirodalom egyes termékeire

1. egyes országok irodalmait is) csupán
némelly híresebb neveket említünk meg, mellyek az irodalmakban, fleg
az utóbbi két évtized alatt, nevezetesen pedig a' tudományosan leginkább
mvelt 's mindennem müvekkel elárasztott német és a' csekély bár de

kiterjeszkedni (mik iránt

,

édesmíenk magyar irodalomban

e'

téren elismerést nyertek.— Különösen

,;
,

Jogtudomány.

545

a' német jogtudomány és segéd tudományaira nézve lásd
Enslin Bibliotheca juridica, mellynek második bvitett kiadását 1840-ig lehozva,
:

:

kiadta Engelmann Vilmos (Lipcse, 1840j. Nálunk pedig, a' m. jogtudományt illet régibb , leginkább deák 's kisebb részben magyar és német
nyelv munkák jegyzékét lásd a' Széchenyi- és Teleki könyvtárak catalogusaiban, 's Lehoczky András: Index scriptorum publ. polit. juridicorum.
(bvitett kiadás, 1803. Pozsony); legújabb idkig lehozva 's tud. rendbe
állitva pedig 1. Pauler Tivadar : Jog- és államtudományok Encyclopediája
(Pest, 1851.)
Az államjogot, és ugyan annak ugy philosophiáját, mint egyes kérdéseit, valamint egyes státusok külön tételes államjogait illetleg lásd
Aretin és Rotteck uj kiadásain kivül
Ahrens Arnold, Barth, Buss
Dahlmann , Döllinger Duncker , Eichhorn , Haas Hugó , Hülhnann ,
Jordán, Kinczinger , Klüber Krug , Maurenhrecher , Michaelis , Mohi,
Murhard , Pfister Pfizer , Pölitz , Schmid , Struve , Welcker
Zöpfl
'sa't. munkáit németül ; a' dán közjogra Paulsent ; a' helvetiai közjogra
Snellt.
Pagés , Schützenberger , Pinho-Ferreira ,
Franczia nyelven
Macarel ;
spanyolul Donoso-Cortes , olaszul Lampredi 'sa't.
A' népjogot németül Heffter , Oppenheim Mirus , Sckdffner , Píitter,
Müller-Jochmus ; angolul Wheaton
Oke Manning , Archer Polson
:

:

,

,

,

,

,

—

,

:

—

:

:

,

,

Reddie , Wildmann ; francziául Laurent , Martens , Klüber , Jouffroy,
Rayneval , Ortolan , HautefeuHh
Félix
Soloman ; spanyolul Bello,
,

Pando

,

olaszul Fincali gazdagiták.

;

A' természet, vagy észjogra nézve, régibb nevezetes irók, mint Fichte,
Krug , Bauer Hegel ujabb kiadásain kivül a' németek közt
,
Rotteck , Stahl , Schmalz , Reinhold
Benecke
Warnkönig , Pfister,
Fischer , Bitzer
Barth , Besser , Herbart
Hugó Guszt
Krause ,
Schnabel
Röder , Oppenheim ; olaszul
Capellari , Amici ; franczia
Belime
Ahrens
Bussart
nyelven
Macarel Fritot , Portets , Lherminier , Jouffroy 'sa't. svédül: Grabbe ; nálunk deák nyelven
Virozsil,
Bánó, Szibenliszt ; magyar nyelven Ahrens fordítója: Magyar F., Csacska Imre nevezetesek.
A' nemzetek természeti jogát Gagern Kaltenborn , nálunk deák nyelven Láner ; a' bölcseleti büntetjogot Beccáriának Császár Ferencz által magyarra is forditott ujabb kiadásain, 's Romagnosinak Luden általi német kiadásán kivül Richter , Hepp , Bauer,
Preuschen , Köstlin, Mittermaier ; franczia nyelven Rossi , olaszul Carmignani ; magyarul Szalag L., Csatskó Imre tárgyaiák.
Átmenvén már a' tételes jogra 's elször is az európai anyajogokra
a' római jog mezején nevezetes irók
Savigny
Gans Rosshirt , Marézoll
Puchta
Mühlenbruch , Mackeldey , Barth,
Seufert , Sahilling
Bethman-Hollweg ; Braun , Buchholz
Burkhardi
Elvers
Haenel
Klenze , Luden (kett)
Mayer M. S., Witte , Wening-Ingenheim Fritz,
Göschen, Thibaut, Láng, Wangerow Kritz Heffter, Böcking Deurer,
Arndts, Scheuerl a' németeknél
Maciejowsky a' lengyeleknél Dall'
Olló az olaszoknál
Haimberger Bécsben 's ennek olasz forditása VelenBlondeau
Ortolan
Lagrange és Savigny fr. forditása Gueczében
nouxtól a' francziáknál; Christiansen a' dánoknál; Szibenliszt Mih. (deák
nyelven) nálunk.
A' leghiresb glossátorok neveit 's eltér nézeteit
35
Vj k, hm. Tár. IV, köt.

Gr asz

,

,

,

:

,

,

,

,

:

,

:

,

,

,

:

—

,

:

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

;

;

;

,

—

,

—

,

,

,

;

—

;:

Jogtudomány.

546

aílják Falck Encyclopediája ; Mackeldey római joga; cs Haenel. A' római
jogforrások legújabb f'elfedezcöónek érdekes átuózete találtatik Gersdorf
Kepertoriumában. A' római jog történetére nézve hires irók Uugo , SaWalter Tigerslröm Danz, Rud or ff a.' németeknél
vigny Schweppe
Dupiti
Ortolan Troplong Laferiere a' francziáknál
Garcia Palanca
y Gutierez , és Heineccius fordítása a' spanyoloknál ; Savigny olasz fordítása Christiansen Altonában 'sa't. A' római jog rövid kivonatátadták:
Gólz , Bernhard 'sa't.
Az európai anyajogok közt második helyen van a' kánoni jog. A' leghiresb glossátorok neveit I. Walter : Kirchenrecht, és nálunk CAmer :
Enchiridion. A' kánoni jog történetére nézve legújabban Bickell, Láng.
Schenkl , Wiese , Frey , Brendel 'sa't.
Kánoni jogtudományt adtak
Walter , melly már tíz kiadást ért, 's íranczia
ujabb kiadásain kivül
és spanyolra is fordíttatott
Droste-Hülshoff , Amann , Borck Carové,
:

,

,

^

;

,

,

,

,

;

,

;

:

—

:

,

:

:

,

Weher , Eichhorn ; Grollmann ;
Jacobson
Kamptz , Krug
Tamburini , Grosch , Philipps ,
liichter
Helfert (Prágában), Meier
Permaneder Beidtel , Pachmann (Bécsben)
protestáns egyházjogot
Schmalz , Zehnert , Pahl a' németeknél
a' forrásokról értekeztek
Richter
Wasserschleben , Roszhirt
Theiner
Gfrörer Bickell ;
a'
Corpus Juris Can. legújabb kiadásait készítek Richter Lipcsében, német
fordításait pedig Schilling és Sintenis , Lipcsében, Láng Nürnbergben.
Dupin , Jouffroy 's deák
Franczia nyelven nevezetes egyházjog-irók
Legneux ;
az olaszoknál
nyelven a' francziáknál
Ferrari
Nardi ;
Cavalario ; az angoloknál
Bum Law , Stephens.
a' spanyoloknál
Nálunk deákul és magyarul Cherier Enchiridion Juris Eccl. 's magyaUdcardy.
Az egyházi jog betrend szerinti encyclopediáját adja:
rul
Müller : Lexicon des Kirchenrechts, Lipcsében. Nálunk a' kánoni törvénytár tárgymutatóiként használhatók
Bajzik és Duchnovics compenFolyóiratok Lippert Annalen des Kirchenrechts (Frankfurt)
diumai.
Archic der Kirchenrechtswissenschaft 'sa't.
C. Weiss
A' keleti egyházjogban Biener és Kimmel gyjteményei
a' héber egyházi jogban
pedig Michaelis , Brück és Saalschütz munkái az ujabbak.
Dieck
Mayer a' német
A' hbérjogot legújabban tárgyaiák külön
magánjoggal együtt
Eichhorn , Ortlojf Philipps ; olaszul
Foramiti
(Bécsben) nálunk deák nyelven
Vuchetich. Különösen pedig az austriaí hbérjogot
Heimerl Heinke
Kremer , Blaschke.
Áttérve a' tételes jog azon fajára , melly minket legjobban érdekel,
t. i. a' magyar jogra
ennek forrásait illetleg legújabb munkálatok
A' Corpus Jurisnaka'M. T. Társaság által eszközlött, 's Yerbczy Hármas
könyvének már meg is jelent kiadása; ugyanannak 1845-ikí budai deák
kiadása; az országgylési rendi és frendi naplók 's irományok, legújabban már gyorsírók, névszerínt Hajnik Károly által 's gondosan szerkesztRerum
ve Fejér Codex díplomaticusának utóbbi kötetei
Endlicher
llung. monumenta Arpadiana, és Die Gesctze des heil. Stephan ; Erdélyre nézve
G. L : Az
Incze : Az erd. diaeták végzéseinek nyomdokai
erdélyi diaeták 's országos végzések foglalatja ;
a' törvénytár 's országgylési irományok használatát könnyít ujabb munkák Csaplovicsé,
gr.
Eölrös íngnáczé
Szálé-é.
A' m. jog történetérc Fleischhakker
Gaupp
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—

Cziráky Hajnik régibb munkáin kivül
Szlemenics (Pest, 1845.)
A'
törvények magok, mellyek elbb deákul szerkesztettek, 1836 óta 1840-ig
magyar és deák, 1844 's 1848-ban pedig egyedül magyar nyelven lnek
alkotva, 'sebbl, mint hiteles szövegbl
fordittattak más hazai nyel:

,

,

vekre.

Az

ország közjogi viszonyainak tudományos tárgyalása nálunk fleg
Nagyobb önálló munkákban korunk terméketlenebb, mint a' korábbi id. 1830 óta megjelentek e' nemben, deákul:
Blaskovics : Status iurid. polit. Kegni Hung. Pest 1834. Virozsü Juris
publ. R. Hung. Specimen singulare; Budae, 1850, és a' közjog történetére nézve: Bartal: Comment. ad Históriám StatumqueeTuris publ. Hung.
magyarul Beöthy Zs. Elemi közjog Miskolczy : Magyaroraevi medii
A' m. kor. országainak státusjogi 's mon. állása.
szág közjoga Szabó
Botlka
Egyes közjogi tárgyakban
Kussevich
Madarassy Fejér ,
Gyurikomcs , Farkas deák és Bottka Kállay Podhraczky Jászay ,
Palugyay , Horvát Istv. magyar munkái emlitendk.
A' szinte közjog
alá sorozandó büntetjogban Szlemenics deák
Szlemenics
Csatskó ,
Kassay magyar nagyobb munkái, 's Szalay László Csatskó,
Szokolay
Szemere Bért., Sárváry e'
értekezései jelesek. Szerb nyelven Werowácz adott büntetjogi munkát.
A' magyar magánjog forrásaira nézve, megemlitjük Wenzel deák értekezését ,, De fontibus juris pricati hung.^^
A' biróságok jelenlegi szerkezetét, 's az eljárás rendét az 1849. nov. 3-ikán 's dec. 28-ikán kiadott
ideigl. rendeletek határozzák meg.
A' m. magánjogot 1830 óta rendszeresen tárgyalták Szlemenics
Frank Fogarassy Grusz , Acsády
Kunoss E., Madarassy Komjáthy Szcs, Kallós Radenics ; ugyanannak rövid vázlatát adták szinte Szcs Korács
Sipos. Az 1836-iki
úrbéri törvények nyomán egész külÖn jogirodalom keletkezett, melly
azonban, miután az 1848. 9. tcz. az urbériséget teljesen megszüntette,
érdekét veszté. Ide tartozók Csaplovics , Sárváry
gr. Majláíh J. , Haraszty Sebessy
Medgyesy , Chaply 'sa't. commentárjai és tárgymutatói,
A' tárnoki törés Preyer német irata a' m. jobbágyság állapotáról.
magyarul Kassay
vényhatóságról deákul Wagner
a' szászok jogai- 's
törvénykezésérl Incze, 's deákul Nagy ; a' m. nemesi jószág természetérl Krajner a' sz. k. városok polgárai jogairól Steeger, Szuborics, Chapa' csdtörvénykezésrl Császár Ferencz ; a' birói parancsokról Boly
A' váltótörvény 's ezzel kapcsolatban lev keresk.
vankovics irtak.
törvények szinte külön jogirodalmat teremtettek 1840 után. Az e'
irodalmat magyarul Stettner György kezdte meg Sáfár deák munkájának
Császár, Jászay
fordításával. Megjelenvén a' váltótörvény, Fogarassy
MesterEckstein
Zsoldos
Hiinfalvy
(Wildner forditója) , Karvasy
Sárváry ; németül Wildner , Biban^
házy , Vághy, Gegus Csolnoky
CG, Hauser , Benigni , Pulszky, Klein 'sa"t. léptek el magyarázó munkáikkal. A' váltóbiróságok számára adott \eg£. utasítást Császár és Jászay
közölték. Szabó-Keresztszeghi váltó 's csd ügyekben hozott ftörvényAz 1849-iki
széki határozatok gyjteményét adá, ugy szinte Kriebel.
szabályozó rendeletek 's a' bélyegtörvény behozatala után többen foglalkodtak ezek magyarázásával 's rendezésével. A' m. váltójogtant a'közön^35

journalistikai utón történt.
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séges váltó rendszabály szerint Suhayda, az új eljárás szabályait Fogarassy , Császár , Szeniczey , K. Nagy Dániel ; a' bélyegtörvény magyaSzokolay adák.
rázatát Ledniczky
a' forrásokat illetleg —
A' m. egyházi és ugyan r. cath. jogban
1846. Na íry szombatban jöttek ki az egyházi közügyekben 1844-ig kiboDuchnovics pedig az egyházi törvények kivonatát
csátott rendelvények
adá. A' m. országi egyházi jogokról 's törvénykezésrl legújabban Fejér
Gózony pedig magyar nyelven.
A' protestánsok számára
irt deák
^/öSí/ irt egyházi törvényt magyar nyelven, Kleifi pedig, és Erdélyben
Salamon, deák nyelven. Ugyan Erdélyben Benk adta ki ujolag Bod
Péter egyházjogi munkált. Végre Fabriczy jeles munkája ért második
kiadást.
A' keleti egyházjogot Hadschits müveié deák, 's Joannovics
szerb nyelven. Az unitaria vallást illetleg Székely munkája említend
Erdélyben.
A* m. bányajog körében Schmidlnek Bécsben 1834 8-igXXV. kötetben megjelent nagy törvénytára, Fáber, Jurjevich és Sófalvy deák, végA'
re Szentkirályi Zs. magyar nyelv munkái figyelemre méltók.
katonaságra vonatkozó törvényeket németül Stopfer magyarázta ; a' m.
honvédseregre pedig 1848-ban Rácz alkalmnzta.
,

,

—

,

;

—

,

—

—

—

Az

magánjog commentátorai
Winniwarter
Visini, Nippet,
magyarul Kiss ; olaszul Reale Castelli Taglioni ; A' jog
Damjanich ; az eljárásban
Wesseli
irodalom történetében
0/fner
Nowotny Btaschke Mittlacher olaszul CasNippet
Slubenrauch
Gennari ; az egyházi jogban
Graszl
Helfert Rechtelli
Giordano
Scari, Graszl ,-Kopetz ; a' keresk. jogberger ; a' zsidó egy h. jogban
Pauernfeind ; olaszul Ascona
a' váltóban Sonnleitner Fischer
Sardayna
Wagner
Kalessa
Zimmerl
Pauernfeind
törvényben
Blaschke
Tausch
Berger ; a' bányajogban
Ditscheimer
Offner
Weiss Schneider ; a' katonai
Tausch Schmidt St ember g Gritzner
Stephanchich
Damjanich.
A' közigazgatási ,
Bergmayer
jogban
közrendészeti, 's közjövedelmi vagy pénzügyi jogot Barth-Barthenheim,
Leiterberger
Franzl
Kremer
PaumKopecz
Krapf Sehnabel
Blumentritt Maucher,
Ott ; a' büntetjogot Waser
garten
Edlauer
Lützenau Jndermauer Koppéi Würth 'sa't. müvelék Jenull , Kudler
Vesque vagy
a' büntetjog-irodalom történetében
uj kiadásokat értek
Puttlingen és Maucher müvei nevezetesbek.
Egyes államok magánjogait 's tételes büntetjogalt illet commentárok száma sokkal nagyobb mintsem itt azokat csak emlitni is lehetne.
A' jogtani encyclopaediák, promptuáriumok gyjtemények, magaziJogtudománok, archívumok 'sa't, száma igen nagy. Itt csak néhányat
Blume Falck Vogel
nyi encyclopaediák a' németeknél legújabban
Pütler
Friedlander ; a' hollandoknál
Arndt
Stöckhardt
Löw
Warren;
Tex ; franczia nyelven Roussel Eschbach ; angol nyelven
dán nyelven: Kolderup-Rosenwinge ; magyarul Pauler Tivadar. Folyóaustriai
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Richter és Schneider Kritische Jahrbücher der deutsch. Rechtswissenschaft (Leipzig) ; Reyscher és IVilda : Zeitschrift für die deutsch.
Rechtswissenschaft ; Vogel E. F : Lexicon literaturae academico- juridiae;
Donandt : Bremisches Magazin ; Scholz : Juristiches Magazin ; Falk :
:

:

"
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Neues staatshürgerl. Magazin (Schleswig)
a' göttingai
Rheinisches
Magazin für Jurisprudenz ; Elvers
Themis (Göttingen)
Tanneherg :
Themis (Leipzig); mellyet Kind Emil folytatott; Strafs Themis (Berlin);
:

;

:

;

:

Encyclopadie der Wechselrechte ; Rosshirt : Zeitschrift für
Civil- und Criminalrecht ; a' giesseni Zeitschrift f. Ciinlrecht u. Praxis ;
a' berlini 's hannoveri Juristische Zeitung ; Savigny
Zeitschrift für geschichtliche Rechtsimssenschaft ; Wagner: Zeitschrift für oesterr. Rechtsgelehrsamkeit ; Weiske : Rechtslexicon ; (Leipzig) berlini heidelbergi,
erJangeni Jahrbücher-ek
Kappler Frid.:
stuttgarti, zwickaui, leipzigi
Treitschke

:

:

,

;

;

,

Promptuarium ; berlini Centralblatt für preuss. Juristen ;
Fürstenthal Encyclopaediája 's Repertóriuma Rotieck és Welcker q\íqyForamiti ; franczia nyelven
]Qát ,^Staatslexicona,'' o\3i&z\x\
Bousquet:
Wharton the
Nouveau dict. du droit; spanyolul Escriche ; angolul
Az összehasonlító jogtudományra nézve St. Joseph :
Law Lexicon.
Concordance entre les Codes Civiles étrangers et le Code Napóleon.
(Paris, 1840).
A' párisi Gazette de Trihunaux és Parquet törvényszéki lapokat 's a' politikai lapok törvényszéki tárczáit ; az angol parlamenti tartalmas Reportokat, 's az angol eriticai Reviewk és franczia Revuek
ide vágó czikkeit minden jogtudós nagy figyelemmel kiséri. A' bécsi
Gerichtszeitung igen szegényül felelt meg hivatásának. Nálunk a' törvénytudomány i^en gyéren volt ekkorig a' tud. folyóiratokban képviselve;
az Athenaeum közlött e' nemben is jeles czikkeket külön törvénytudományi lap vagy folyóirat pedig ekkorig a' jámbor óhajtások közé tartozik.
Y.
Szalag L. derék Themisébl csak három füzet jelent meg.
Joiiivílle (Francois Ferdinánd Philippe Louis Marié d'Orleans) berezeg, harmadik fia Lajos Fülöpnek a' francziák utolsó királyának. Szül.
1818. Neuillyben. A' berezeg már igen fiatal korában tünteté ki magát
is a'
szellemi tehetsége és népszersége által. Miként két bátyja, ugy
IV. Henri nev nyilv. collegiumban végzé tanulmányait, 's itt 1827 32.
különösen a' hadi tudományok iránti hajlama tnt íel. 1833. tanulmányi
utat tett a' tengeren Olaszország és Algir partjai hosszában, 1834. Brestben nyilvános vizsgán ment keresztül 's a' tengerész hadtestbe vétetett
meglátogatá Anglia és
fel. 1835. Didón hajón, mint tengerész hadnagy,
1836. mint kapitány Iphigenia
Irland partjait és tengeri készületeit
hajón, Görögországot és Syriát, a' midn a' szent földet is megtekinté.
1837. Hercules hajón Brasiliába vitorlázott. Ccnstantine ostromához, hova
útközben visszatérni parancsot kapott, késn érkezett. Folytatá félbenszakadt útját. Brasilián kivül meglátogatá a' délamerikai franczia birtokokat , 's visszutjában bejára Havannaht, az Antillákat és Ejszakamerikának fbb városait. Utazása egy évig tartott. Kevéssel ezután a' Mexico
mint kapitány Créole fregaton 's
ellen küldött hajóhadhoz csatlakozott
Saint-Jean-d'Ulloa ostrománál, (1838. nov. 27-28) személyes vitézségének is számos jeleit adá. 1839. Jupiter hajón keletre utazott, 's itt szárazra kelvén, több helyen tett tanulmány os kirándulásokat. így meglátogatá Konstantinápolyt és Abdul Medsid török császárt is. Legnevezetesebb expeditiója azonban 1840-ben történt, midn a' király megbízásából
Szent Ilona szigetére küldetett , hogy onnan Napóleon hamvait franczia
földre meghozza. Jul. 29-én indult el a' két fregat Belle Poule és FavoJuristisches
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Toulonból. Oct. 27-én érkeztek

meg

Sz. Ilona eltt.

15-én vévé át

hg Francziaország nevében a' szent hamvakat, 's 18-án elhagyá Sz.
Ilonát. Több közbejött akadály szerencsés legyzése után horgonyt vetett
Cherbourgnál. A' holttetem Beik Poule fregatról Normandie gzhajóra
's Rouenben egy a' Szajnára alkalmaskisebbhajóratétetett át. Itt is a' hg.
J.

vezényletet. Dec. 15. volt az ünnepélyes bevonulás Parisba. A'
a' gyászkocsi élén volt kíséretével. A' rokkantak palotájába érve,
királylyal találkozott. ,,Sire
monda a' berezeg
átadom önnek

vivé

a'

berezeg
a'

—

—

—

Napóleon császár tetemét.*'
,,'S én azokat Francziaország nevében
átveszem"
válaszolá a' király. A' tengerészet legkedvenczebb eszméje
's e' pályán nagy ügyességet
bátorságot 's jellemszilárdságot tanúsítva,
nagy népszerségre tett szert Francziaországban mellyet az 1848-diki
események sem törülhettek el. A' berezeg a' februári napokban tengerészparancsnok volt az afrikai gyarmatokban, 's a' respublika kikiáltása után,

—

,

,

hódolva a' nyert parancsnak, 's mint
monda ,, Francziaország akaratának," eltávozott állomásától 's elzött családja többi tagjait fölkeresend,
Angliába utazott hol azóta tartózkodik.
p.
Jókai (Mór), fényes tehetség regény- és novellairónk szül. Komáromban 1823 körül. IQabb éveiben versirásbim gyakorolta magát, 's talán
ez adá meg utóbb prózájának azon hangzatosságot, mi olly kellemesen
üti meg Jókai mveiben az olvasó fülét. Els dolgozatai a' Jelenkor és
Regél czimü lapokban jelentek meg. Föllépése az irodalomban azon
korra esik, mindn neje szintén elször lépett föl a' budai színpadon,
t. i. 1835-re.
Késbb, Petfivell megismerkedése után kezdé magát a'
prózai irodalomra adni. „Isten itélet'^ czimü novellája 1842-ben a' pápai
képztársulat eltt egy arany pályadíj t nyert. Ugyanekkor nyertek Petrics Soma és Petfi is egyenként kétkét aranyat. Említend itt azon
pályafordulat, miszerint ugyanez idben Jókai a' festészetre, Petrics a'
költészetre, 's Petfi a' színészetre képezé magát, 's mindhárman teljes
mértékben látták egymásban e' kedvencz tehetségeket miket a' következés mint tudva van, kicseréltetett vélek. Pestre jvén Jókai, az irodalom több nevezetességei Bajza, Vörösmarty és mások részérl szíves
fogadtatásban részesült. 1844-ben „Zsidó fiu" czimü pályadrámája dicséretet nyert a' Tudós Társaságtól. 1846-ban pedig már egy nagyobb
két
kötetes regény C^Hétköznapok"J jelent meg az iíju Írótól Mint regény
kétségkivl nem nagy érték dolog; a' részletek azonban, egyes leírások,
ittamott a' ragyogó színezet a' legszigorúbb mbirák figyelmét sem kerülhetek el. A' tehetség nyomai félreismerhetlenek már e' mben, mellyet
most talán maga szerz is kora szülöttnek tart. Feltnt e' mben már az
iíju Írónak hajlama a' comicaira, st humorra is. Még ragyogóbb vala
azonban föllépése novelláiban, mellyek az idben a' divatlapokban megjelentek. Hlyének „Marcze Zare", „Nepean sziget^^, „Sonkoly Gergely'^,
„Nyomorék naplója^' 'stb. 1846. közepén a' szépirodalom ifjú tehetségei
közöl tizen (ezek közt Petfi, Tompa, Pálfi Albert 'stb) szövetkeztek. Ezek közt volt Jókai is. 'S midn az év végén e' szövetség
kettn
kivül, az ,, Életképek" czimü divatlaphoz csatlakozott
1847 közepén
Jókai e' lap szerkesztését is átvette 's novellán kivül, növelte különösen

—

,

,

—

,

,

,

,

:

,

;

;

e'

lap élénkségét

a'

napi tárcza élénk kezelése

által.

Az

1848-kitéli tábo-

''>'^1

Jokainé.

Jókai cpen a' P. Hirlap szerkesztését viila
a' képviselházzal és számos barátival
mint
E' lap
is Debreczenbe ment. Itt az ,,Esti lapok'' -^xi szerkeszt.
tudva van, a' képviselház mérsékl pártjának volt közlönye. Jókai fleg
jeles humoristicus levelei és czikkei által gyakorlott hatást. Hatályos
fegyver vala e' humor a' „Marczius tizenötödike", a' Madarász párt közlönyének élczei ellen. A'' világosi fegyverletétel után 1851 elején. Pestre
ez id óta olly szorgalommal folytaíja szépirodalmi mkövisszatérvén
legtermékenyebb Írónknak. Régibb
dését, hogy méltán mondhatjuk
novellái ,,Vadon virágai'^ czim alatt jelentek meg két kötetben. Ujabb
mvei ,,Forradalmi csataképek'' két kötetben „Bujdosó naplója" egy
's szintén két kötetes nagy regékötetben (mindkett Sajó álnév alatt)
rozás

e'

lapot

oiegsziiíitetc.

is

átveend, midn 1849. kezdetén

,

,

t

:

;

;

czim alatt; „Erdély aranykora." E' fölött számos novellája jelent
zsebkönyvekben. („Losonczi Phnix", „Nagyenyedi album^' 'stb.)
folyóiratokban („Magyar irók füzetei'^ „Remény" 'stb.) naptárakban 's
közelebb a' „Pesti Napló" czimü politikai lap 's az „Értesit" tárczájában. Megjelent beszélyeinek száma már is többre megy száznál. 'S majd
mindenikben gazdag képzeldés, ragyogó leirás, eleven szinczet, erteljes, ollykor épen hangzatos szép nyelv. A' rajzoló és leir() költészetben
azonban ersebb mint a' jellemek alkotásában. Képzelnie ollykor ködphantasiája is kedaz
alakokat fest
's miként a' keleti regeiróké
velni látszik a' csodást, a' meseszert. — Jókai 1848 óta ns. Neje:
x.
derék szinésznnk. Laborfalvi Róza (lásd Jókainé.)
Jókaínc, született Laborfalvi Róza, els drámai szinésznnk. Családja
székely eredet Háromszékbl. Atyja az öreg Laborfalvi Benke József,

nye

illy

meg

a'

,

,

;

,

—

—

:

,

miskolczi tanár volt, 's a' maga idejében tudományos férfiú, ki a' latin
és franczia classicusok forditásával foglalkozott, midn a' magyar irodalom
még igen elhagyatott állapotban volt. Róza már gyermekkorában nagy
szenvedélylyel viseltetett az irodalom és mvészet iránt. Ezért atyja maga
hozta fel
1835-ben a' budai magyar szinházhoz leginkább Döbrentei
Gábor unszolására, ki neki gyermekkori barátja volt, 's ki sokat igert a
gyermek kora tehetségei után. Az atyai ház körébl, a' szinpadi zajos

t

,

életbe merülvén nem találta föl Róza a' képzelt eszmény világot. A' szinfalak varázs hatását eltünteté a' közelség; 's atyja közbenjárása mellett,
,

kieszközlé, hoírv az icfazofató fölmenté szerzdése alól. Késbb azonban,
hogy anyja meghalt, ismét visszatért Budára, 's ott játszott, mig a pesti
nemzeti szinház fölépült. Pályája kezdetén, mint mondják, nehezen
látszott fejldni, miként a' teljes virág, hogy késbb annál diszesebb
pompájában álljon elttünk. Magából kellett fejldnie, minta és szinészi
iskola nélkül. Hiszen szinészeinknek maiglan a' szinpaili gyakorlat egyeta' tanulmány nélküli utánzás, 's bizonyos
könnyen ragadja kezd szinészeinket rósz
útra
mellyrl nincs erejök meg visszatérni. Laborfalvi Róza öntudatosan, 's mint mondók, magából fejldött. Magas trngicai és komoly
drámai szerepekre képezé leginkább magát. Illy szerepekben Kántorné
tnt fel eltte, sok ervel, de modorosan. Jókainé felül küzdé magát e'
modoron, 's eiryike lön leo-aondolkodóbb szinészeinknek, kik nem magokat ismétlik mindannyiszor szerepeikben, hanem mmdenkor uj jellemet

len iskolája,

's a'

karzati taps,

modornak megszokása
,

,

olly

,
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melly Jóállítanak élnkbe. Ez öntudat szüli azon mvészi nyugalmat
kainé játékát kitünleg jellemzi. 'S a' lelki tehetségeket nagy mértékben
emelik a' derék szinésznben a' természet nem mindennapi adományai
deli termet, arczának komoly és méltóságos tekintete, 's
a' szép küls,
az egész alak méltóságos és még is könny mozgása. Vegyük ezekhez azon
tiszta, a' lassú beszédtl vagy társalgástól a' legmagasabb pathosig egyiránt kellemes hangot
melly a' gyöngéd érzelem 's a' legersb ni szenvedély kifejezésére egyképen alkalmas. Ez adományokhoz az iQui er
egész szorgalma járulván, nem csuda, ha pár év alatt szinpadunk els
rend tehetségei közé emelkedett. 1837-ben már honszerte ismert név
vala. 'S a' szinpadon kivül is kezdett föllépni mint szavaló
hangversenyeken és szavalati academiákban. Pesten az irodalmi körök nevesebbjei
vele szavaltaták mveiket. Mint szavaló valamint komoly drámai fleg
magas tragicai szerepekben maiglan egyedül, páratlanul áll közöttünk.
Szinpadon elször mint Elvira vonta magára a' közönség figyelmét „Rolla
halála"-ban. Sok oldalusága leginkább feltnik, ha ide jegyzünk néhány
szerepet, mellyekben a' közönséget rendesen kitör tapsokra ragadja.
szerepei
Thisbe Hugó V. Angelójában, Rózsa Szigligeti hason
nev vígjátékában Leona Czakótól Stuart Mária Bornemisza Anna,
Doray marquisn (Paul Jones), Zrinyi Ilona, Mari (egy anya a' népbl),
Lecouvreur Adrienne 'stb. Mennyi változatosság, mi roppant tere a'
tehetség megkisértésének, a' szerelemfélt indulatos Thisbétl a' nemes
Lecouvreur Adrienne mvészi haláláig. Mennyi méltóság Stuart Mária,
's mennyi élethség a' szegény Mari (egy anya a' népbl) szenvedéseiben.
Rózsa és Leona nem kiált-e e' két név egymás mellett egymás ellen ?
szeszélyes
A' vidor
de magaviseletében mégis méltóságteljes magyar
úrhölgy; 's ama földúlt lelk, félig rült n. Az utóbbinak vérfagylaló
beszéde, még most, évek után is, hangzik füleinkbe a' színpadról. Kisértetiebb, megrázóbb hangot talán soha sem hallottunk. Pedig Jókainé
soha sem torzit , nem kapkod hatás után. De ollyan alak kisértett a' düs
képzelmü, azonban borús kedély költ lelkében, ki rövid id múlva
elvété magától az életet.
Visszatérvén az életirás adataira föl kell
jegyeznünk, mikép jeles színésznnk 1848-ban férjhez ment Jókai Mór,
akkor már ismert nev Írónkhoz. Inkább csak családi dolog, de, ha egész
általánosságban is
meg kell említenünk azon önfeláldozással járó magaviseletet, mit a' forradalom alatti és utáni idkben e' derék mvészn
,
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férje iránt tanúsított.

Jomard (Edmond

—

x.

Fran^^ols) francziairó,

szül. 1777. Versaillesben.
1798. a' franczia hadsereget Egyiptomba kiséré, miután ezen tartomány
közelebbi megismerésére már korábban nagy készületeket 's tanulmányokat tett volna. Visszatérte után nagy érdemeket szerzett a' „Description
de VEgypte^^ czim munka kiadása által. Hasonlóul nagy képzettséggel
bírt a' neveléstan körében is. Tagja lett 1814. a' kölcsönös tanítási egyletnek, melly 1815. intézetet is állított. Vannak több nevelési iratai is.
Utazókra nézve igen jó tanácsadó volt Egyiptomot illetleg. Az
felügyelete alá ajánltattak azon fiatal egyiptomiak is, kik 1826 táján Mehemed Ali basa által kiképeztetés végett Parisba küldettek. Tagja volt
a' szépmvészetek akadémiájának és
számos tudós társulatnak. Mun-
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Jóniai szigetek.
kái számosak,
zák.

—

leginkább Egyiptomot

*s

's

annak régiségeit tárgyaz-

a.

Jníai szigetek. Olaszország Kisásia 's Görögország közt ez utóbbinak nyugoti partja mellett, fekszik hét nagyobb 's nyolcz kisebb sziget,
mellyek a' Jóniai tengertl, a' mellyben helyheztetve vannak Jóniai szigetek nevét viselik, elkülönzött államot képeznek, 's történetük, lakosaik
,

,

,

jelleme, és sajátságos politikai állásuk miatt nagymértékben nevezetesek.
A' jóniai szigetek állama három szigetcsoportot foglal magában , mellyek

az éjszaki szél. 36^ l'tl 39^ 46'ig, 's a' keleti h. 37^ 40'tl 40^ 46'ig
Korfu és
terjednek. Az éjszaki szigetcsoport Epirus partjai hosszában
,

Samotraki; emehez Antipaxo lArsulnak. Korfu, a' nevezett mellékszigetekkel mintegy
4 négysz. mfd. 50 ezer lakossal, középpontja a' kormánynak, széke egy
görög érseknek, cath. püspöknek, 's egyetemnek. Paxo, Korfutól négy
mérföldnyire délkeletre
1 V2 négysz. mérföldön 5000 lakost számlál.
Másik, a' lepantói öbölnél fekv szigetcsoport áll Santa Maura, Kephalonia , Theaki , és Zante nagyobb szigetekbl; Santa Maurához csatlakoznak Meganosi és Kalamos kisebb szigetek, mellyekkel együtt 5 négysz.
mfdÖn 20 ezer lakost számlál; Theakihoz tartozó melléksziget Atako, 's
Kephalonia kiterjedése
e' kettnek 3 négysz. mfdön 10 ezer lakosa van
16 négysz. mfd, lakosai száma 50 ezer; végre Zatitéé 5 Ya négysz. mfd.,
40 ezer lakossal.
Harmadik, legdélibb szigetcsoport Cerigo és mellékLegnagyobb
szigete Gerigotto 10 ezer lakossal 5 '/g négysz. mfdön.
sziget tehát Kephalonia, ezt követik Zante, Korfu, és Cerigo.— A'
hogy a' szigetek
jóniai szigeteken uralkodó vizhiány 's mészföld okozza
gabona szükségletének alig harmadrésze termesztetik. Zante, melly pedig
„Fior di levante'* (kelet virága) költi nevet visel csak 2 hónapra való
gabonát termeszt magának, Korfu és Kephalonia 4—5 hónapit. Csupán
Cerigo termeszt valamivel többet, mint a' mennyire szüksége van.
Rétnek 's legelnek nagy szke van, 's Odysseus pásztorai most roszul
hol
éreznék magokat e' szigeteken , *s Laertes fia nem találna erdt
Nausikaa szüzei eltt elrejtzzék. — Annál gazdagabb az olaj- füge- malozsa 'sat. termés
mindazon nemes gyümölcsök mellyek száraz természet földön tenyésznek, bven ömlenek e' szigetekrl. Paxo különösen
sok olajgyümölcsöt ad; az aprószl 's malozsa fleg Kephalonia, Zante
és Cerigóról jön. Különben a' lakosokat csaknem kizárólag a' tenger táplálja. Kis részük Morcába 's Hellasba jár át aratásnál segíteni.
A' jóniai szigetek földe Homér énekei által megszentelt classicus fold.
E' szigeteken tévelygett Odysseus Korfu a' homérusi Scheria, a' boldog
Pháakusok hazája, melly késbben, miután Korinth gyarmatot tett reá,
Odysseus *s a' szz
Corcyrának neveztetett.
Theaki a' régi Ithaka
Pénelopé, az erényes Telamach lakhelye Santa Maura a' régi Leucadia,
mellynek Leucate (Cap Ducato) bérczfokáról ugrott Sappho a' tengerbe
Zanthe a' régi Zakynthos Cerigo pedig Cythera, hol Venus Uránia hires temploma állott.
A' görögök 's római idk után byzantzi és siciliai
fejedelmek alá voltak vetve e' szigetek 1205 olta pedig Velenczét uralták , melly e' kedves és becses birtokát egyéb görög birtokai elvesztése
után is megrizte
a' törökök gyakori megtámadásai daczára. Korfu

Paxo nagyobb szigetekbl
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1527-ben vitézül állott ellen Barbarossának a' nagyhír kalóznak
1716-ban pedig Schulenhurg tüntette ki magát e' sziget védelmében
annyira hogy a' velenczeiek is a' Korfui téren emelt emlékszobor által
ismerek el az ünnepelt hs érdemét. Ezen kor foglalkodtatja fképen a'
jóniaiak emlékezetét, 's nem a' görög sapák mesés hstettei,
hanem
a' törökök elleni harczokban keresik büszkeségöket.
Schulcnburg kedvencz hsük lett.
A' jóniai szigetek lakói általában sokkal inkább azon
kor uralmának bélyegét hordják magukon, melly a' nagy sök emlékezetét
már elfelejté 's melly felettük hat századig tartott, mint a' görög eredetét,
kivévén némelly kiirthatlan f alapvonásokat. A' jóniai természet alapja
görög ugyan de mindaz, mit a' nevelés és vélemény adott velenczei.
Ujabb idkben Oroszország 's Anglia sem maradt befolyás nélkül.
Az
üzlet nyelve e' szigeteken az olasz; st a' görög nyelv is, mellyel a' közéletben élnek számos olasz szó hozzávegyitése által van elkorcsitva.
Velencze bukása után , mellynek uralma alatt a' jóniai szigeteken is tisztán aristocratiai intézvények fejldtek ki
Francziaország foglalta el
Gentili tábornok által e' szigeteket (jun. 28. 1797); 's franczia felsbbség
alatt Theotokis Spiridion gróf lett a' Korfuban felállitott középponti kormány elnöke melly alá a' corcyrai ithakai 's egéumi departementek
tartoztak. Miután a' fényes porta Francziaországnak hadat izent, Usobakow és Kadik-hei alatt egyesült orosz-török hajósereg jelent meg (1799)
Korfu alatt, melly a' várost négy hónapi ostrom után bevette. A' szigetek
fegyvert fogtak a' francziák ellen, 's Byzancz régi jogát vélvén feléledettnek, küldöttséggel járultak Stambulba. 1800 mart. 21-ikén az orosz és
török udvarok közt Stambulban létrejött szerzdés által ugyhatároztatott,
hogy a' szigetek, a' fényes porta felsbbsége 's Oroszország védelme alatt,
szövetséges köztársaságot képezzenek 's Törökországnak 500 ezer piasternyi évi adót fizessenek. Ismét a' nemesség ragadta magához a' politikai
jogok gyakorlatát; egyes szigetek senátorokat küldtek a' korfui középponti kormányba, mellynek élén ismét Theotokis gróf állott, mint elnök
és választott herczeg. A' franczia szellem mégis hagyott hátra némi
nyomokat; reformbarátok léptek fel a' nemesek közöl, kik egyenjogúságot követeltek. Theotokis felhivta a' védhatalmakat
1802-ben, török
felszólításra, angol 's majd ismét orosz er jelent meg Korfuban, melly
a' rendet helyreállítá. Ez id óta soha sem menekült meg a' szövetség
külföldi hatalmak gyámsága alul.
Theotokis és a' pályáját itt kezd
gr. Capodistrias államtitkár alatt 1803-ban alkotmány jött létre, melly a'
nemességen kívül a' capacitásokat 's az 540 aranynál több jövedelemmel
bíró nem nemeseket is részelteté a' politikai jogokban, 's a' szövetséges
rendszer helyébe szigorúbb központosítást állított. Egyes szigeteken
minden második évben csupán azért tartattak gylések, hogy a' törvényhozó tanács 40, 's a' végrehajtó tanács (senátus) 17 tagját megválasszák.
Ez utóbbinak élén két évre választott herczeg állott; ismét Theotokis ,
kinek halála után Comuto gróf következett. Sajátságos volt a' 3 censor
hivatala, kiknek feladása Ion az alkotmány feletti rködés, 's joguk volt
a' törvényhozó gylést rendkívül összehívni
's a' herczeget az eltt bevádolni.
Ezen alkotmány sem lehete tartós. A' tilsiti békében Napó's
1807 óta
leonra szállott át e' szigetek sorsa felli i-cndelkezés
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Berthier és Domelot tábornokok alatt franczia rend és törvény szerint
igazgattattak. A' párisi 1815. nov. 5-iki szerzdésben végre ugy intézkedtek a' nagyhatalmak
hogy „jóniai szigetek köztársasága" név alatt
független
de Anglia védelme alá helyzett államot képezzenek e' szige,

,

tek, 's önmagok készítsenek ugyan alkotmányt magoknak, de ezen alkotmányt Anglia ersítse meg, 's folytonosan angol lordbiztos lakjék a'
's rendelkezzék a' fegyszigeten; Anglia tartson rsereget a' várakban
veres ervel; Austria ugyanazon kereskedelmi elnyökben részesüljön,
,

—

mint Anglia; a' többi hatalom pedig consulokat tartson a" szigeteken.
ki a' senátust
angol lordbiztos Maitland Tamás tábornok volt
csaknem egészen elmellzte és csak korfui helyhatóságnak tekintette a'
szigetek függetlenségi érzetét ehiyomta, 's az alkotmányozó gylésre,
melly 1817. april. 23-kán nyilt meg, lényeges befolyást gyakorolt, ezen
erszakos eljárásnak indokolását abban keresvén, hogy az orosz befolyást
vala szükség ellensúlyozni. Az alkotmány 1818 els napján hirdettetett
ki. Ezen uj alkotmány is a' nemességnek tartja fel a' politikai jogokat.
Ez választja szerinte a' törvényhozó gylést, melly ismét, a' különféle

Az els

,

,

szigetekre tekintettel, választja a' végrehajtó senátust. Azonban a' lord
biztosnak az elnök 's minden egyes senátor választásánál kétszeres vétója
van. A' senatus elnöke „Altezza" czimet visel,a' senátorok czime: ,,prestantissimi." A' senátus vezeti a' közigazgatást, 's kezdeményezi a' törvéA'
's három tárczára oszlik.
nyeket ; áll az elnökön kivül 5 senátorból
ftitoknokot az angol lordbiztos nevezi, 's angolt is választhat e' hivatalra.
Az elnök minden 27^, a' senátorok minden ötödik évb^n jnek uj választás, illetleg kinevezés alá. A' törvényhozó gylés, szinte 5 évre választva, 40 tagból áll, kiknek czime „nobilissimi." Az elnök, a' lelép sená,

:

torok, 's a' szigetek 5 hypparchái (kik szinte 5 évre választvák) képezik
kik közöl
a' kijelel testületet, 's 58 tagot ajánlanak a' választóknak,
ezek 29et választanak. E' 29 egyén az emiitett llel együtt képezi a'
törvényhozó gylést. A' választási census elég alacsony, '& szabad mvészetek gyakorlása pótolja a' censust. A' lordbiztos vétóval bir a' törvénymellyet
hozásban, 's ezen felül vétójoggal bir még az angol király is
,

azonban egy év alatt kell felhasználnia. A' lordbiztosnak joga van a'
parlament üléseiben jelen lenni, 's a' rendszerint 3 hónapig tartó gylést
hat hónapra hosszabbítani. A' király pedig feloszlathatja azt.— Mindenik
szigetnek van egy régense, a' ki, valamint segélyszemélyzete is választátik ugyan, de a' lordbiztos helybenhagyásával. Ugyanezen angol ftiszt
-~ Uralis, 's vezeti a' posta- és egészségi ügyet.^
görög van elismerve; a'tÖbbi hitvallás tretik. Mindegyik szigetnek van egy kereskedelmi 's büntet és polgári törvényszéke,
ugy szinte békebirósága apró ügyekre nézve, 'sfelebbviteli törvényszéke.
Korfuban van a' legfbb törvényszék, mellynek 4 tagja van, kiknek
ketteje választatik, de helybenhagyás fentartása mellett, ketteje pedig
neveztetik, 's angol is lehet. Szavazatok egyenlsége esetében a' senátus
elnökéhez 's a' lordbiztoshoz tétetik felterjesztés, 's ha ezek^ sem egye-

nevezi

a'

kincstárnokot

kodó egyháznak

a'

sülhetnek, az utóbbi dönt. A' többi törvényszék tagjait a senátus nevezi,
's a' lordbiztos ersiti meg;
a' békebirákat a' szigetek fnökei (hypparchák) nevezik, 's a' senátus hagyja helyben. A' senátusnak van kegyel-

—
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Az angol rhadsereglpolgári ügyekben jóniai törvények
az rsereg száma az angol király tetszésétl függ, de a' szigetek
költségére nem szabad 3000 embernél többet tartani. A' jóniai nemzetrség benszülött tisztek, de a' védúr fhatalma alatt áll. Az állam czimere

mezési joga is.—
alatt áll

;

czimer, környezve az egyes szigetek czimereitl
zászlójukon a'
velenczei arany oroszlán kék mezben hét nyillal. A' pénzek egyik oldalán ugyanezen arany oroszlán 's hét nyil látható; a' másikon Britannia

a' britt

;

szz, ugyan

Forgásban vannak a' spanyol piasterek is és
mellyekbl 100 ér egy piastert.
Látszik a' jóniai alkotmány ezen eladott vonásaiból, hogy a' szigetek viszonya egy sajátszer,
mesterséges viszony. Pénzügyi nyomás ellen védve vannak ugyan de az
alkotmány egész szelleme oda van irányozva, hogy önállásukat ellenrizze
's az ellenrzéssel
megbizott egyének könnyen visszaélhetnek
jogaikkal személyes czélokra. így p. o. Maiiland bezáratta azon zantei
e' felirással.

,

—

réz obolusok,

,

,

lakosokat

kik az angol királyhoz panaszos folyamodást akartak benyújtörvényhozó gylés kizárt keblébl egj tagot, ki ezen dologba
volt bonyolódva.
1818-ban tartatott az els parlament, Theotokis gr.
elnöksége alatt, 's ennek els ténye nem más volt, mint
a' rendri hatalmat a' lordbiztosra ruházni. Az angolok naturahsatiója egy 1819-iki
törvény által igen megkönnyittetett. Kiütvén a' görög szabadságharez, a'
jóniai szigetek, hogy abban részt ne vehessenek, elzárattak (1821. oct.
a' neutralitás kimondatott 's annak sértire kemény büntetések
29.)
szabattak. Nyugtalanságok keletkeztek. Martinergo gr. számzetett Zantéból, mint összeesküv; Zante, Cerigo, Kephalonia, Ithaka és S.
Maura ostromállapotba tétettek. A' második parlamenten kephaloniai
Marino Veja elnökölt, 's a' hangulat ekkor sem szelídült. — Kisebb lett
a' feszültség Maitlandnak 1824. jan. 17-ikén történt halálával
kit Adam
tábornok követett hivatalában. Szigorú, de igazságszeret és munkás
ember, korfui
férje, ki alatt a' korfui egyetem megalapittatott. A'
harmadik parlament bevégezte után, mellynek elnöke Foscandis Demeter,
tani

;

,

's a'

—

:

;

,

n

majd ismét Theotokis \o]t,Adajn Keletindiába tétetett át, "s érczszoborral
meg a' korfuiak által. Utóda, >Fooc//brrf tábornok csak pár
hónapig maradt hivatalában. Helyében 1832. nov. 30-ikán Nugent lord
lépett, els jóniai biztos, a' ki nem volt katona. E' mvelt és szabadelm
fnök alatt a' gylésekbe nyilvánosság hozatott be, sok számzött viszszahivatott 'sa't. A' negyedik parlament elnöke Balgaris gróf volt, melly
azonban váratlanul feloszlattatott, 's Nugent is 1835-ben visszahivatott.
Helyébe Howard Douglas tábornok jött. Ezóta komoly ellenzék alakult,
mellynek élén korfui Mustoxidis András, és Flamhumani gróf állottak, 's
elkezddtek az alkotmány javitási mozgalmak, mellyeknek a' lordbiztos,
azonban most már alkotmányos utón
lehetleg ellenszegült. Az angol
tiszteltetett

—

gyarmati minister, lord Glenelghez nyújtott folyamodás szinte elutasittatott, 's az ötödik parlament 1839-ben feloszlattatott. A' hatodik, mellyre
Mustoxidis Korfuból ismét nagy szótöbbséggel választatott meg
1839.
mart. 5-ikén nyilt meg. Elnöke Petrizopulos ln. Az ellenzék folyvást
élénkebblt, 's ersbödött, 's a' közigazgatásban több üdvös javitás
létesült. Douglas lord háromszor oszlatta szét a' parlamentet, 1839.
1841 's 1842-ben. Mustoxidis gróf, az ellenzék vezére 1840-ben London,

Jordán.
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ban lévén kivívott ugyan némelly engedményeket
,

p. o. a' sajtó

nagyobb

szabadságát, de azért az elégiiletlenség 's ellenzés folytonosan növekedett. A' gylölt Douglas után sir Stewart Makenzie lett jóniai lordbiztos. Késbben pedig sir H. Ward következett. A' görögországgali egyesülés óhajtása mindinkább kezdett gyökerét verni.— 1849-ben összesküvés
fedeztetett fel, mellynek neve Fratellanza, (testvérség) volt, 's mellyhez
bennszülötteken kivül olaszok is tartoztak; czélja volt, mint mondatik,
:

egyesiteni a' szigeteket Görögországgal 's fellázasztani a' lakosokat. A*
szigetek szigorú ostromállapotba tétettek 's elkezddött 's egész az embertelenségig folytattatott az összeesküdtek üldözése 's büntetése. A'
,

ftagok azonban elfogatván 's haditörvényszék elébe állíttatván az ostromállapot meg Ion szüntetve. Cephalonia volt az összeesküvés fhelye,
's Vlacco és Rodara lelkész a' mozgalom
vezeti , kik 1849. october
19-ikén felakasztattak. Vádoltatik az angol kormány, hogy a' tulszigoruságot addig zte, hogy még 14 éves gyermek is végeztetett ki, 's a'
korbács nagy szerepet játszott.
A' parlament 1851 végén is feloszlatLásd a' jóniai szigeteket illetleg: Kendrick : The ionian islands
tatott.
(London, 1822.) Histoire et description des Hes ioniennes (Paris, 1823) ;
Memoirs on the jonian islands (Lond. 1816); Goodisson : A historical
etc. essay upon the islands Corfu etc. (Lond. 1822) ; Neigebaur : Die
Verfassung der jonisehen Inseln (Leipzig, 1839); W. Mre
Journal of
a lour in Greece and the ionian islands (2 k. London, 1842).
h.
Jordán (Sylvester) német jogtudós és államférfiú ki a' nyilvános
életbeni bátor fellépése 's életeseményeinél fogva hosszú ideig tartá lekötve Németország 's a' külföld részvétét. Szül. 1792. Tyrolban szegény
sorsú szüléktl. Hosszú küzdés után sikerült elérnie, hogy a' tudományos
pályára léphessen 's azon meg is maradhasson. 1806. az innsbrucki gyranasiumba költözött, 1809. Münchenben, 1813. Landshutban folytatta
iskolai pályáját. Ezután Qgj ideig közhivatalban 's ügyvédképen mködvén, 1820. a' heidelbergi, 1821. a' marburgi egyetemhez kapott meghívást, 's az utóbbi helyen viselé a' r. jogtanárságot, midn az idk eseményei ugy hozák magukkal , hogy alkalma támadt férfias , bátor
jellemének fényes bizonyítványát adhatni. 1830. ugyanis J. a' marburgi
egyetem részérl az els kurhesseni országgylésre követnek választatott.
A' várakozást teljesen kielégité, benne egy derék képviselnek minden
föltételei megvalának. Tudomány és képzettség benne bátorsággal és
lelkesedéssel párosultak. Az 1831-ki hesseni alkotmány , melly egyike
volt a' legszabadelmüebbeknek Németországon, Jordánnak köszönheté
legjelesebb tulajdonait, p. o. az Qgy kamarai rendszert 'stb. 1831. aprilben az els alkotm. rendi gylésre újra megválasztatott Marburg részérl
követnek. Midn innen visszatért , népszersége az egész országban
annyira növekedett, hogy útja valódi diadalut volt. 1833. harmad izben
választották meg. A' kormány minden áron akadályozni akará ezt, J.
azonban megjelent Kasselben 's a' rendi bizottmány helybenhagyá megválasztatását. Most a' kormány más eszközhöz nyúlt. A' belgyminister
megparancsolá hogy J. Kasselt 24 óra alatt elhagyni kénytelenittessék.
Ez a' törvényszékek oltalmához folyamodott 's itt ki is nyeré hogy a'
minister rendeletét a' ftörvényszék semmisnek nyilatkoztatta. Végre
,
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megnyílt az országgylés. Az országgylési biztos azt kiváná, hogy J.
fogadtatása halasztassék késbbi idre. A' ház azonnal elismeré 's helybeiihagyá azt. Erre az országgylés a' választó berezeg egy rendelete

Az újonnan

által fel lön oszlatva.

hirdetett országgylésre

elre lemon-

megválaszthatásról. 1839. politikai izgatások vádjánál fogva hivatalától megfosztatott 's csakhamar börtönbe hurczoltatott, miután az
1833. évi frankfurti merény (1. ezt) életbe léptetése köri is gyanúval
terheltetett. Szigorú rizet 's kemény bánásmód lett osztályrésze. A'
rokonszenv egész Németországban 's másutt is feléje fordult, annyival
a' törvények útjáról eltérni soha sem látta senki, st
inkább, mivel
ugy ismerek mint minden demagóg forrongások ellenségét. Általános
ingerültséget okozott annálfogva, azon Ítélet, melly által 1843 ötévi
várfogságra Ítéltetett. Ugy történt hogy 1845. kezességre, 's végre 1846.
egészen szabad lábra bocsáttatott. A' védelmére készült jogi iratok egész
egy kis irodalmat képeztek, mellyek között van saját önvédelme is. Azonkívül korábbi iiói müvei ; ,,Ueber die Auslegnng der Strafgesetze mit hesonderer Berücksichtigung des gemeinen Rechts. (Landshut 1818)
Lehrhuch des alig. und
Versuche über alig. Staatsrecht (Marb. 1828);
deutschen Staatsrechts (Kassel 1831.)
Jósika Miklós (báró), született Tordán 1796. april 28. az si Braanyja gr. Lázár Eleonóra. A' jogot elvégezvén,
nyicskai J. családból
dott

a'

t

,

;

—

—

—

;

savoy dragonyosoknál 's 1812-ben
volt 's a' hadjáratban részt
február
vett. 1814-ben a' Míncio melletti ütközetben jelen lévén,
8-dikán a' csatatéren neveztetett ki Gabelkoven ezredes által fhadnagygyá 's még ugyanazon év martius 14-kén kapitánynyá a' Coloredo-gyalog ezredbe. 1815-ben részt vett a' francziaországi hadjárat^
's ugyanez évben meg is
ban. 1818-ban már kilépett a' katonaságból
házasodott. Ezután hosszasb ideig visszavonult magányéletet élt tanulmányainak 's álmadozásaínak. Mveltségére különös befolyással voH,
több neveli között, Lenoir Dubignon d'Armand franczia ezredes, ki
Jósika Miklósimk Erdély közéleté^
Egyptusban Kleber alatt szolgált.
félénken
ben nem szerepelt, csupán az 1834-iki országgylésen látjuk
a'
egyébiránt határozott szabadelm irányban
's tartózkodva fellépni
megtámadott közvélemény védelmére, még akkor háta mögött súgóval.
's tulszerénységével maga sem érezvén magát
Természeti félénkségével
közéletbeli szereplésre hivatottnak, azontúl Pestre, Magyarországba
tette át lakását, 's csak a' nyarakat szokta regényes fekvés hunyadmegyei jószágán, Szurdokon, tölteni, a' szép természet kebelében keresvén
képeket 's lelkesülést regényírói pályájára. Semmi nem vala meglepbb,
mint a' csaknem ismeretlen nevet, mellyet ,Jráfiy^' 's „Vázolatok" czimü
részint politikai töredékei (megjelentek Kolosvárt,
részint philosophiai
1835) sem tettek híressé, egyszerre AbafiDal regényei egyik legjobbikával, látni fellépni, mellyrl szóló bírálatát a' Figtjebnez elragadtatott,
le a' kala,, Uraim
egyébiránt alapos bírálója jónak látá így kezdeni
academia, 's majd 1838-ban, a'
JJ.vi/frt csakhamar a' m.
pokkal !"
Kisfaludy társaság felálltával ennek tagjává, 's utóbb 1841-ben ugyanannak igazgatójává, 1842-ben pedig ezen társaság elnökévé választatott.

1811-ben katona
Gallícziában

,

ugyan

és

lett,

a'

,

1813— 14-ben Olaszországban

,

,

,

—

t

,

,

,

,

,

:

—

,

!
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A' forradalom folytán mint felsházi tag a' honvódelmí bizottmány tagSzegedre
's a' kormányt e' minségben Debreczenbe
jává neveztetett
és Aradra is követé
Kossuth kormányzósága idejében a' kegyelmezési
legfbb törvényszék tagjává neveztetett. A' forradalom kimúlta val külföldre menekült, 's Brüsselben tartózkodott, regényírói munkásságát
Jósika Miklós nem mint státusférfi, nem mint
német nyelven folytatva.
szónok, 's — bár a' haditörvényszék eltt meg nem jelenvén, makacskizánem mint forradalmár nevezetes
ság miatt halálra Ítéltetett
rólag a' szelid musák embere
^s nevének a' közönség eltt regényírói
1836.) kevés id
tolla adott hirt 's népszerséget. Abafit (2 kötetben
Zólyomi (1 kötet) 's a' Könnyelmek (2 kötet) követkemúlva követé
,

,

,

,

—

—

;

,

,

;

:

utolsó Bátori (3 kötet) 's a' Csehek Magyarországon (4 kötet).
E' mellett a' Kisfaludi társaság közgyléseit 's Evlapjait érdekesit , és
ismét a' zsebkönyvek 's divatlapokban adott közleményeit ,,Elet és Tiln-

zett

Az

:

dérhon^'- czium három kötetes gyjteménybe foglalá; mellyek Deceöá/
Merkúr Vid Isten és Ördög Bájcirág A' mohilok gyöngye A' beduin
leánya, A' htlen hiv 's „A' szuttin'' ezimü apróbb regényeit 's beszélyeit
tartalmazzák.
1843-ban következett ismét egy nagyobb történeti
„Zrinyi a költ'- (négy kötetben). — Az apróbb beszélyek
regény
Ábránd és való ; Vész és üdv ; Bózsa Mária; Hercnlanum ; Silközöl
Helione ; és Bornemisza Anna a' ,,Viszvio Foscari; A' völgy rózsája
,

,

,

,

—

:

:

:

két kötetes gyjteményben A' falusi jegyz , Brunhild ,
Tibod a jegyz, A' béke nemtje, Adolfme, 's Vizözöni kép pedig a' Sziv
rejtelmei czim két kötetes gyjteményben jelentek meg, miután már
különféle zsebkönyvek 's folyóiratokban szerepeltek. Ezekhez járult az
Élet utjai czim egy kötetes regény mik összesen 24 kötetet tesznek a'
Heckenast féle 12-r. kiadásban. Közben „Külföldi regények'' gyjteményét
is inditá meg, fordítván Trevylian szerzjétl a' gyönyör psychologiai
regényt „Egy házasság a' nagy világban" (egy kötetben) és Toussaint,

hangok'^

czim

;

;

MUgge után (négy kötetben).

—

Miután az

emiitett eredeti regények

's

Bovellák annyi kötetet betöltöttek, 1847-ben munkáinak uj folyamába
kezdett, mellyet, valamint amazokat Heckenast adá ki. Az uj folyamban
foglaltattak Akaidat és hajlam. Regényes képletek ; Jósika István (történeti regény 5 kötetben) 's ,,Egy két emeletes ház'' összesen 11 kötet).
A' sajtónak 1848-ikí felszabadulása után a' Pesti Hírlapba irt érdekes
erdélyi leveleket; miután pedig kibujdosott, Brsselbl a' M. Hírlap
levelezje lett, 's németül irta a' „Die Familie Mailhf czim két kötetes
regényt.
Abafi már 1838-ban megjelenvén német fordításban LipcséTreumuudtól,
ben,
Jósika neve hazáján kívül is ösmeretes és kedvelt
:

—

—

44-ig német fordíregényíró név lett, 's összes munkái Pesten 1839
tásban is megjelentek , Klein Hertn. és Schivarz V. által fordítva. A' drámaírói téren kisebb szerencsével mködött. Az Árvízkönyvben megjelent
„Adorjánok és Jenk," továbbá Két Barcsay ; Kordokubasz, 's a Gaál
Jóse/fel társaságban irt „Ecsedi tündér" nem nagy sikerrel dicsekedhetcsakhamar és méltán igen nagy
tek.
Jósika Miklós mint regényíró

—

,

népszerségre emelkedett ebbeli érdemei azonban csak ugy tnnek ki
nagyobb fényben ha elbbi magyar regényirodalmunk mértékével me;

,

reúk,

's

ha

a'

külföld regényirodalmi coryphaeusival

nem

hasonlittatik.

,
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St itthoni regényliteráturánk némelly ujabb termékeivel is csak néhány
jobb müve állja ki a' versenyt. Erdeme fleg az, hogy els volt, ki magyar nyelven nagyobb számú éldelhet st egy részben kitn jelességü
regényt irt, a' mi nálunk sokat jelent mert az irodalom összes körében
mvelt olvasót számit,
melly legtöbb kedvelt
a' regény azon faj
melly a valódi irodalmat képezi 's elég hatalmas a' nyelvnek és nemzetiségnek a' salonokba, a' legfelsbb körökbe is utat nyitni, 'a a' nemzet
azon részét irodalmunkhoz édesgetni, melly tudományos mveket nem
's a' magy. literaturától legújabb idkig idegenkedett. Ezen
igen forgat
érdem legnagyobb része a' különben is magasb körökhez tartozó 's azok
Ízlésével és szokásaival ismers Jósika Miklóst illeti, kinek regényei ha
mindnyájan a' szigorú mbirálat eltt magas fokon nem állanak is de a'
legkéuyesb úrhölgy asztalán is diszszel és becsülettel foglalhatnak helyet,
És valóban foglalnak is.
Legkitnbbek Jósika Miklósnak els föllépte utáni történeti regényei,
idejét
azonfelül hogy Erdély
különösen Abafi. Ezekben a' költ
ezen idszak szokásait, szellemét, öltözetét, életmódját saját érdekes
és szépen
szinben adá 's a' már csak Erdélyben létez nemzeti életet
*8
idealizált rajzolatban állitá el nemes erkölcsi irányzatot is tzött ki
szellem
akarat
Önálló
az
az
ers
t.
i.
nagy
eszmét,
egy
Abafihan
o.
p.
,

;

,

,

,

,

,

,

—

s

,

,

h

,

,

,

,

érzékitett meg, 's ezzel a' mvészet fensbb
maradandó becs mvet alkotott. A' feltalálásban

hatását önnemesbitésnkre
álláspontját érte el, és

,

elrendezésben is mvészi kézzel járt el. Itt a' különben is érdekes történetek, 's a' helyzetek, a' characterek után módositvák, 's mit Göihe a'
Következ regénye
feladásának mond, valósítva van.
regény
Zólyomi, Abafihoz sem külterjedelmére, sem érdemére nézve nem hasonlítható; a' mese sikamlós, az erkölcsi rajz nem olly teljes sokoldalú, a'
characterek nem olly biztos kézzel rajzolvák, 's a' történet mvészi öszszeállitása nem olly bevégzett; azonban az eladás, nevezetesen az erdélyi nemesség életmódjának festése, elég élénk, 's némelly helyzetek
Eladásában ekkorig Jósika M. különösen Scottot,
igen érdekesek.
Coopert 's általában az angolokat követte harmadik regényében a'
„Könnyelmekben /' hol szerz a' könnyelmség veszélyeire 'a gyászos
következéseire akar figyelmeztetni, eltér elbbi útjáról, 's tárgyra és
eladásra nézve a' francziák példáját látszik utánozni. A' színezet a'
jellemek különbfélesége, e' regényben igen élénk 's Abafit is túlhaladja ;
némelly leírások, mint p. o. az amerikai serdké, a' tengeri viharé 'sa't.
gyönyörek. A' költészeti igazság szolgáltatásra nézve haladás van. Ezen
Jósikának mvészeti tekintetben talán legsikerültebb müve ; a' történet igen kereken van dolgozva, a' titkos rugók, a' várakozást függben
's feszültségben tartó érdekek, a' fokonkint leleplezett mély háttér, ügyesen vannak itt felhasználva, bár e' regény, tárgyánál fogva, kényesb

's

—

f

—

;

,

,

m

Ízlés

nknek nem

—

Az
lehet olly kedves olvasmány, mint p. o. Abafi.
's a' ,,Cs éhekben,^' mellyek ismét történeti regények,

yyUtolsó Bátoriban'^

költ ereje még teljes díszében 's egészségében van; a* szövevényben
nagy találékonyság mutatkozik, az események mvészi elmével vannak
Qgy kerek egészszé olvasztva, 's a' figyelemgerjeszt érdekességen kia' gazdag
vül a' magasb psychologiai 's mvészi érdek is kielégittetik

a*

;

;

Jósika Sámuel.

5fil

—

characterfest lanka latlan erben áll elttünk.
A' mi Jósikának nyelvét illeti, az tehetségének megfelel, dúsgazdag ugyan, 's európai
mveltséget és erdélyi eredetiséget egyesit magában
de korántsem hiMinden egyes müveit bvebben ismertetni túlhaladván e' lapok
bátlan.
körét
elég legyen ennyi Jósika M. tagadhatlanul nagy regényírói érdemének méltánylásául; 's még csak azt jegyezzük meg, hogy késbbi
veiben, az elbbiekhez hasonlitva, tetemes hanyatlás mutatkozik, melly
már Zrinyihen nagy fokon észrevehet. Azonban az is, mit leggyengébb
,

—

,

m-

mvének

tart az itészet, még mindig elkel helyet foglal irodalmunkban
apróbb beszélyei közt helylyel helylyel gyönyörek találkoznak, mellyek
bármilly fejlett irodalomnak becsületére válnának, 'S a' nemzet legméltóbb
hálával tartozik e' termékeny, és nem egy müvében magas tehetséget
tanusitó, kedvelt Írójának, kinek elször sikerült a' megvetett irodalmat
(I. Magyar irodalom),
magasabb körökbe varázsolni.
Y.
Jósika Sámuel (báró), Erdély legkitnbb fiainak egyike, született
Kolosvárt 1805. jul. 7-kén. Atyja b. Jósika János, val. b. t. tan., erdélyi
kormányszéki elnök 's az 184:l-diki erdélyi országgylésen kir. biztos
anyja gr. Csáky Rozália csill. ker. hölgy. Szüleitl öröklött fényes elmetehetséggel 's a* természet dus adományaival felruházva, tanulását a' kolosvári lyceumban dicséretesen végezvén, 1823-ban a' kir. kormányszékhez, 1824-ben pedig a kir. itél táblához törvényes gyakorlat végett
felesküdt. Itt a' szokott vizsgálatot kiállván, 1825-ben az erdélyi udv.
cancelláriához számfeletti fogalmazóvá 1827-ben ugyanott számf. titoknokká 1829-ben pedig Tordamegye fisp. helytartójává neveztetett, 's
igy a' még csak 24 éves ifjú Erdély egyik legnagyobb megyéje kormánymidn a' megye osztatlan szeretetét dús
zásával bizatott meg. Innét
mértékben élvezné, 1831-ben a' magyar udv. cancelláriához számfeletti
1834-ben a' sok tekintetben olly igen
udv. tanácsossá emeltetett.
nevezetes erdélyi országgylésre, mint kir. hivatalos megjelenvén itt
kezddik sajátképen b. Jósika Samu nevezetesb politikai pályája. Ezen
sok nehézséggel küzd országgylésen, hol az ellenzék nagy többségben
volt, 's kitn tehetség és gyakorlott szónokok által vezettetek, a' legkényesebb 's terhesebb körülmények közt állott a' mérsékelt felekezet
élére, melly kész volt, a' kormány ellenébeni tetemes engedményekkel
kibontakozni az ország akkori abnormis állásából 's eszközölni hogy
is
mielbb az anyagi érdekek vétethessenek tárgyalás alá. Csak a' szemmellátó tanú méltányolhatja eléggé azon feladat kényességét 's terhesmint az udvari párt vezérére várt. E' feladat
ségét, melly b. Jósikára
nem kevesebb volt, miiit az ellenzék rohanó árjának, a' szónoklat fegyverét kitn ügyességgel forgató ellenpárt harczrakész seregének folytonosan ellenállani azok jól czélzott csapásait ügyes karral felfogni 's
villámsebességgel visszaadni; a' mérséklés és kiegyenlítés utján, a' nélkül
azonban hogy az által hazája szivén sebet ejtsen sikerrel haladni. E'
kényes feladatot J. S. lángesze 's szónoki ereje bámulatosan oldotta
meg. A' fels. udvar iránti hséggel lángoló hazaszeretetet kötve össze a'
köztanácskozásokban olly érett megfontolással vett részt az i^u államférfi,
olly hatást gyakorolt, az ellene intézett, akkor napi renden volt csips
megtámadásokra olly átható eleven észszel, és gyors felfogással válaszolt,
36
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ugy mint elleneit bámulatra gerjesztéj 's a' közfigyelmet
Ez országgylés után, 1837-ig
legnagyobb mértékben magára vonta.
Bécsben elbbi hivatalát folytatta ekkor az udv. kamarához tétetett át
hasonló minségben. Ugyanez évben a' szebeni országgylésre ment,
melly
ismét mint kir. hivatalos ismét mint a' conservativ párt vezére
feladatát, az 1834-ikieknél nem sokkal kedvezbb körülmények közt,
's bár
folytonosan kevesebbségben
hasonló ügyességgel fejtette meg
volt a' hatalmas ellenzékkel szemközt, az országos végzések hozatalába
mégis, minden pártok eltt kivivott tekintélyénél fogva, igen nevezetes
befolyást gyakorolt, 'saz ország rendéinek becsülését annyira megnyerte,
hogy ugyanazon évben titkos szavatolás utján (107 szavazattal) erdélyi
udvari cancellárságra jelöltetett ki. 1838-ik év tavaszán Bécsbe vissza's az udv. kamarától az
térvén, ott Sz. István m. kir. rendét nyerte
erdélyi udv. cancellariához tétetett át, mint referendár. Az 1839-diki
ott fényes elme- és szónoki tehetségeinek
pos. m. orsz.-re meghivatván
's
a' tanácskozásokban hatályos részt vett
ujabb tanúságait mutatta
elvbarátainak hatalmas támasza volt. 1841- 's 42-ben a' bntet törvénykönyv kidolgozásával megbízott orsz. választmányban vett munkás részt
liogy barátait

—

,

,

,

,

,

,

,

,

az ország legjelesebb egyénei sorában. Az 1841-diki kolosvári országgylésen az ürességben volt erdélyi fkormányzói hivatalra, titkos szavatolás
minre Erdély évkönyvei
utján, oUy roppant többséggel jelöltetett ki
sohasem emlékeznek, ugyanis 233 szavazat közöl 216-ot nyert. 1844-ben
Nopcsa Elek erdélyi cancellár nyugalomba lépése után az erd. udv. can,

's val. b. tit. tanácsossá neveztetett. E' hivatalt vitte
1848-ig, midn a' kolosvári országgylésen, ismét temérdek többséggel
(213 szavazattal) másod izben jelöltetett ki erd. udv. cancellárnak, melly
hivatalban ezúttal az uralkodó felség által is megersíttetett. E' hivatalra
lépése nagy reményekkel kecsegtette a' tle sokat váró Erdélyt azonban
Magyaror's Erdély
közbejöttek az embereknél nagyobb események
szággal elvileg egyesittetvén a' kapcsolt részek pedig Erdélytl elszakasztatván J. S. april. 10-kén letette cancellári hivatalát, 's azóta a'
tudománynak 's barátinak él kik nem
politikai pályától visszavonulva
h.
sznnek meg tle most is sokat várni.
született
JouflProy (Théodore Simon), franczia publicista és bölcsész
1796. Parisban Cousin vezérlete alatt leginkább a' bÖlcsészetnek szentelé
magát, még pedig olly sikerrel, hogy Royer-CoUard közbenjárására,
már 1817-ben a' normál iskolánál ,,maitre de conférences" és a' Collége
Bourbon-ban bölcseleti hellyettes tanár lett. Késbb magán felolvasásokat tartott 's 1829. Dubois és Damironníú együtt a' ,,Globe" czimü nagy
befolyású lapot alapitá. 1829. Milon helyébe neveztetett ki a' régi bölcsészet 's a' júliusi forradalom után Royer-Collard segédéül az ujabb philosophia tanárául. 1832-ben a' Collége de Francénál nyert alkalmazást
Thurot helyébe, 1833. tagja lett az Institut-nek (az erkölcsi és politikai
tudományok akadémiájának), 's 1837. elbbi állomásáról lelépvén, Cousin
ministeriumában az egyetemi tanácsba lépett. A' követi kamarában,
mellynek 1831 óta tagja, leginkább Guizot mellé csatlakozott. Publicistái
Mint iró legpályáján a' doctrinairek közé tartozott. Meghalt 1842.
inkább a'skót bölcsészet tanulmányaival foglalkozott. Tgy észrevételekkel

cellária alelnökévé
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József.

kisérve kiadá Dugald-Steioart ,,Esqmsse de philosophie morál" -ját
és.
munkáit (Oeuvres
6 köt. Par. 1836.) A' Globe-ban kiadott
czikkei ,,Mélanges philosophiques'^ czimmel jelentek meg (Paris 1833.
,

i?e26/

1838).

f

,

—

A' Sorbonueban tartott felolvasásait tartalmazza „Cours de

—

droit naturel" ez. munkája.

k.

Jowa Északamer. egy. stat.
Jozípovich Antal túrmezei gróf, a' magyar-horvát küzdelmekben
nagy hirre jutott férfiú, született 180(). július 21-ikén Nagy Goriczán,
Horvátországban, a' túrmezei (turopolyai) kerületben, 's ezen kerületnek
volt a' posonyi országgyléseken képviselje 1839 óta. Politikai hatása
szorosan össze lévén nve a' horvát-magyar kérdéssel 's Túrmez történetével, lásd ezen czimek alatt. A' sokat üldözött férfiú, meggyzdésének áldozata a' m. ministerium által 1843-ban zágrábmegyei fispánná
neveztetett jutalmául a' magyar nemzetiség 's Magyarország integritása
ügye mellett vivott tartós és állhatatos küzdelmeinek
's mint illyen
a'
felsháznak az 1848. oct. 3-diki legf. nyilatkozváuy kihirdetése után is
tagja maradt és a' m. kormányt Debreczenbe 's Szegedre is követte. A'
második m. ministerium által Debreczenben a' kegyelmczési legfbb törsajátságos mezeje 's havényszék birájává neveztetett. Egyébiránt az
tásköre a' zágrábi megye 's tartománygyülés volt
hol li túrmezei nemeseitl körülvéve, egész erélyét kifejthcté onnét a' horvát felkelés által
korán kiszorittatván a' forradalomban igen csekély tevleges részt vett.
A' forradalom elnyomatása után egy ideig bujdosva lappangott de elfo/.

,

;

,

,

,

;

,

,

gatván, az új-épületbe záratván, 1851. oct. 7-dikén a' pesti haditörvényhalálra 's javainak elvesztésére Ítéltetett ;
szék által , mint felségsért
Ítélete azonban kegyelem utján 10 évi várfogságra változtattatott.
,

Vas jellem

férfi,

kit

meggyzdésétl

—

's

annak gyakran kemény

és fara-

gatlan kijelentésétl semmi sem tartóztatott vissza. A' posonyi ország-r
gyléseken ismeretes volt a' horvát követek 's zágrábi püspök ellen
minden elforduló alkalommal intézett Liconicus rövidségü ers megtámadásairól mellyeket a' némileg sajátságává tett magyar nyelven,
,

,

kíméletlen phlegmával

,

tudott és szokott eladni.

— Y.

József (Antal János), austriai flierczeg, Magyarország nádora (lásd
Közh. Esm. Tára VI. k. 539 lap). Elhunyt 1847-diki január 13-dikán,
körülfogva szeretett családja 's Prágából megérkezett István fherczeg,
utóda által épen midn a' nemzet neki hálaünnepet készített. A'
Pesti Hírlap gyászba foglalt hasábja így jelenté halálát „A' nemzet nagy
ünnepre készült de a' végzet haláltakarót vetett az oltár fölébe, mellyen
a' hála tüzét felgyujtandók valánk, Jósef nádor meghalt. A' férfiú , ki e'
haza közdolgait félszázadon át ers kezekkel vezeté nincsen többé
's
mellyel e' gyászhírt olvasóinknak tudtul adjuk
a' fájdalom
annál mélyebb, minél inkább meg vagyunk gyzdve, hogy abban milliók osztoznak,
's mennyivel inkább érezzük, hogy e' nemzet nemcsak legfbb tisztviselje,
de leghívebb barátainak egyikétl fosztatott meg. Nyitott sír eltt állunk,
melly valóban kitn egyéniség földi maradványaira vár. A' férfiú, ki azon
hosszú korszakban, melly alatt nemzetiségnk 's alkotmányosságunk, nehéz
küzdelmek után, elismerését kivivá, a' nemzet élén állt, az a' haladás élén
állott
czélok kivívásáért fáradozott
méltán teheti
's a' párt, melly a'
fia 's

,

:

,

,

,

,

;

,

,
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József.

a' koszorút/* A' koronás fejedelem pedig azon már 1847. jan.
15-dlkén kelt legf. rendelményben, miáltal József nádor fiát. ennek liivalehivebb barátjának, 's Magyarország alkottalbani utódává nevezte
mánya felett mindenkori éber gondossággal rköd legbecsesb tanácsadójának 's munkatársának nevezte t. A' megyék egyenkint kifejezték
fájdalmaikat; Pestraegyében különösen, mellynek fispánja volt, az
ellenzék ékesszóló vezére K. L. tolmácsolá az érzelmeket. ,,E' kor" ugy
monda többek közt, mellyet elhagyánk, 's mellyet jelenleg élünk viszontagság és pártok kora, mellynek jelszava küzdelem, 's e' küzdelemben
a' testvériség kötelékei megszakadoztak. De ott állott harczaink közepette az sz nádor, 's patriarchai szelídséggel emlékeztetett, hogy küzdésünk között is testvérek vagyunk. A' kor melly
hatni látta
sok
tekintetben nehéz korszak volt. Látta a' fr. háborúk alatt futásban a' kir.
házat, és a' trón körül látta hségben ingatlanul e' nemzetet, melly a'
harczot magáévá tévé. Látta felébredni hosszú álmából e' nemzetet. Látta
pályája kezdetén a' nemzeti nyelvet megvonulni alacsony kunyhókban, 's
látta pályája végén ugyanazt a' trónra emelve. 'S a' kinek karján nyelvünk a' trónig emelkedett, az
a' nemzet nádora volt. Mig teste lassankint a' sir felé hanyatlani kezde
lelke uj eszmékre emelkedék. Ugy
mondják vég perczeiben ablakhoz vezetteté magát, búcsú pillanatot
vetni még egyszer a' fvárosra, melly fölött olly sokszor eltekintett; és
a' haldokló e' végs látványt összehasonlitván azon tekintettel, mellyet
félszázad eltt elször szemlélt, átrezgé lelkét ama gondolat, hogy e'kétképa'
m. nemz. múltjának 's jelenének képe. Az utóbbi 50 év (1847-ig) eredménye
mindenkor igazolni fogja a' bánatot, melly annak sz bajnokát sirba kiséré.
Mint fispánt ugy jellemzé a' szónok, mint ollyat ki hivatását nem a'
hatalomszó korlátlan gyakorlatában
hanem inkább a' lehet akadályok
elhárításában keresé, 's a' ki, méltóságához illleg felülállott a' pártokon.
Azon hatás, melly által József nádor Magyarország szeretetét olly nagy

ravatalára

j

,

:

t

,

,

,

,

:

,

,

's fleg 1825 óta
a' magyar haladással
roskadozni indult
alkotmányt uj biztosítékokkal
eráitette meg. Történetünk ez utolsó szaka, 1825-tl 1848-ig, leggyümölcsözbb nemzetünk évezredes életében ugy a' törvényhozási, mint
az egj^esületi téren. Anyagi és szellemi haladás örvendetes jelei mutatkoztak, organicus javításokat tartalmazó munkálatok jöttek létre, nemzeti intézetek emelkedtek, magyar akadémia, múzeum, szinház 'stb. a' nemzeti és közszellem fejlett 's javult. Ezen újjászületésben, nem ugyan kizárólagos, de tetemes és lényeges része volt a' nádornak, ki a' javításoknak
soha ellen nem szegült , st azokat szeretettel ápolta. A' m. akadémia
titoknoka által tartott gyászbeszéd szavai szerint
lelkében hely volt az
álladalom minden érdekeinek számára, 's nem volt ügy, anyagi vagy
szellemi, vagy erkölcsi, mellyre figyelme szívesen ne szállt volna. 'S
azért volt hatása érezhet mindenütt, itt tanácsa, ott helyeslése és bátorítása. Épen e' mindenre kiható gondban és hajlamban árulá el a' magas
lélek fejedelmi természetét.
Példája volt a' csüggedhetlen szorgalomnak, egymaga annyit dolgozott, mint egy egész hivatal.
Hol kormányszerkezet vagy körülmények meg nem kötötték gyors volt az elhatározásban, é? nyomós: veszély idején pedig vigyázó mérsékelt, erélyes, a'

mértékben megnyeré, egykorú

kezddék, melly év

^

s

a'

,

:

—

—

,

,
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mit például fényesen bizonyított be a' cholera és az 1838-iki nagy árviz
idején. Gondjainak legkedvesebb tárgya volt Budapest, 's ezért a' szépitÖ
bizottmányt kivette a' szükkörü városi kormányzat alul
's
független
hivatallá emelte saját elnöklete alatt, és a' szabályozásba önmaga befolyt.
E' tárgyat annyira kedvelte, hogy még utazás közben is maga után küldette az irományokat, 's betegségében sem bizta azokat más kezekre.
A' magyar nyelv körüli érdemeit hálásan kell elismerni. Gyermekkorában nem tanult magyarul, de a' kormányzására bizott ország nyelvét
megtanulni kötelességének tartá. Ha nem jól is ejté a' keleti nyelvet de
tökéletesen érté azt, 's az országgylési tanácskozásokat könnyeden felfogá, szabatosan vezérlé. Közbenjártának köszönheté a' magyar nemzet,
hogy nyelve diplomatikaivá emeltetett. Midn az 184y4-iki országgyléhol elnökölt
a' magyar nyelv kötelezeti; országgylési
sen az utolsón
nyelvvé tétetett, 's a' rendek gyöngédsége az sz elnököt az uj törvény
alul kivette
ezen gyöngédséget méltányolva fogadván reményt adott
a' rendeknek, hogy öreg kora daczára, legújabb viszontlátáskor, magyar
nyelven szólhatand Magyarországhoz. Ez nem történhetett meg mert
korábban elragadta a' halál, de a' helyt, tanácsot, 's a" jászkunokat, mifélszázados helytartói hivatala betöltésének ünnepét ülte, magyarul
szólította meg.
A' tudományokat szerette 's mvelte, sol^at olvasott,
az országtudományokban, történettanban 's gazdaság és kertészetben
pedig, e' kedveucz szakaiban, valóságos tudós volt. Szerette a' hasznost
a' széppel egyesíteni
mint az alcsúti (1. ezt) 's kisjenöi példány-gazdaságaiban bebizonyitá. A' m. muzeumot , kedvencz intézetét gazdagíthatni
f öröme volt. Családjának gyöngéden szeret atyja, az által szinte imádáöig szerettetett. Magas élvezet volt az sz statusférfit az alcsúti kertben,
gyermekei körében, virágait ápolni látni. Beszédében, viseletében, udvartartásában egyszer de nyugott méltósággal teljes
külféuy 's lát,

—

,

,

,

,

:

,

,

dn

—

,

,

;

szat helyett mindenütt valódiság, és igaz bölcseség.

—

—

IC' fejedelmi bölcs
kétségkívül igen is megérdemlé a' hódolat ünnepét, mellyet a' nemzet
neki félszázados kormányzása után készített, melly azonban az országban
uralkodó szükség miatt elhalasztatott, 's a' közbenjött halál által szinte
búra változott át.
h.
Jövedelmi adó /. Egyenes adók.
melly
Juaii, Don (regetörténet). A' Don Juanróli titokteljes rege
Spanyolország forró ege alatt született, mind megrázó hatására, mind a'
középkor szellemében gyökerez alapeszméjére nézve, az éjszaki Faust
regének felel meg, vagyis, helyesebben mond\'a , annak kiegészítése. Míg
ez utóbbi arra szolgál tanúságul hogy a' kielégithetlenül kutató gondolat, a' tiltott tudalom utáni szomj, az emberi szellem elé vont korlátok
addig a'
átugrása, bntény, melly mulhatlanul veszedelembe sodor
Don Juan-rege viszont azt mutatja, hogy a' földi élvezetek mértéktelen
szörpölése hasonló eredményre vezet. A' két rege együtt tehát magába
foglalja az összes emberi tévelyt
a' vétkezést a' gondolkozásban és az
érzésben. A' Don Jüan rege sokkal régibb a' Faust regénél 's egy történeti személyen nlnpszik, kinek családi neve Tenorio. Már 1350 kÖrül
emlités tétetik egy illy nev híres hidalgó nemzetségrl, 's külön ü?en egy
Tenorio nev tengerésznagyról, ki a' mórok elleni harczban fényee névre

—

,

,

—

,

;
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Fiainak legfiatalabbika
Jüan, lett hse a' regének. Castilia
Kegyetlen Péterrel legbizalmasabb lábon állott 's ettl elébb
egy IX. Alfons által alapitott rend, a' Banda lovagjává, késbb fpinczemesternek neveztetvén
ezzel minden kigondolható kicsapongások- 's
kegyellenségekben versenyezett, annyira hogy neve Sevillában és környékén utálat tárgya lön
's a' legkalandorosb és borzasztóbb elbeszélésekkel összeköttetésbehozatott. Kimúlásáról a' történet nem hoz adatokat
a' rege egyszeren arról tudósít, hogy D. J.
számtalan vétség és gyalázatosság elkövetése után Giraldát, egy sevillai szüzet is el akart csábítani, segítségére siet atyját, a' sevillai kormányzót, párbajban megölé
's késbb
elbizakodásában ennek kszobrát vacsorára meghivá, melly
ott megjelenvén, Don Jüannal poklokra szállott. Sevillában még ma is
mutatnak egy régi szobor-töredéket, melly közhit szerint annak maradványa, 's a' nép szájában valódikig „ííö vendég"' nevet visel. Azonkívül
még sok más rege él e' kéjenczrl a' nép között, így beszélik, hogy egyszer Sevillában a' Guadalquívír partjain sétálván, egy a' túlparton andalgótól tüzet kért szivara számára. Ez azonban az ördög volt. Egy hosszú
kar átnyujtá a' folyón a' tüzet
's Don J. hidegvérüen meggyujtá szivarat.
A' Don Jüan- rege már korábbi idkben lön feldolgozva egy vallási színmben
melly „Afheisto fulminato" név alatt
egyházak- és
zárdákban, int például többször adatott. Els
ttílajdonképen drámai
feldolgoztatását azonban Tellez Gábor szerzetesnek köszönheti, ki Tirso
de MoUna név alatt kedvelt vigjátékiró volt Calderon idejében 's mint
fnöke Qgy zárdának 1648. halt meg. Ez felfogván a' rege nagyszer és
dus tárgyát azt „El Burlador de Sevilla y Combidado de piedra" czim
alatt színpadra hozá (nyomt. megjel. 1634). A' regének ezen els drámai
feldolgozása ugyan nagyon szegény még, azonban egyes helyek nagyhatású eladása méltán figyelmet érdemel már itt is, így különösen a' darab
végének meglep kífejlése.
MoHna müve Olaszországba ment át,
legelsbben Cicognini kidolgozásában 's onnan csakhamar Francziaországba. De Vílliers 1689. ,,Le festin de pierrc ou le /ils criminel" czim
alatt Parisban színre hozá. A' darab tárgya itt olly figyelmet gerjesztett,
hogy Moliére kevéssel halála eltt szinte az után készité ,yDon Jüan ou
le Festin de Pien^e'' czímü 5 felvonásos comoediáját, melly 1665. febr.
15-én adatott elször a' Palais royal színházában. Corneille 1677. versekbe szedé azt,'s ez alakban maradt az fenn eddig a'franczia deszkákon.
A' franczia kidolgozások között megemlítend még Dusmeyiil színész (mint
iró Bosimon^ drámája
„Le festin de pierre ou Cathée foudroyé'' 1669.
Angliában is utat tört magának e' tárgy 167(). Shadwell tragoediája által
„The libertine'' (íi' kéjcncz), de ebben a' hs olly véghetetlenül megátalkodottnak festetett
hogy a' jól fogadtatás lehetlénné vált. Olaszországban 50 évvel késbb egy uj kidolgozás jelent meg
y,Don Gioranni
Tenorio osia il dissoluto puin'to, del Signor Avvocato Goldoni, Veueziano,*' melly újra föleleveníté e' tárgy iránti érdeket. Mindazáltal a'
regének mélyebb jelentségét 's megrendít borzasztóságát a' németek
fogak fel 's adák el. Gluck volt az els, ki nagyobb sikerrel próbálkozott
vele 1765 körül Jüan czímü hallétjével. Ez azonban már eddig feledésbe
borult. Késbb Mozart lánglelke foga fel a' tárgyat, ki ugy sejtvén, hogy
tett szert.
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Júniusi zendülés Parisban.

Július.

abban leginkább a' hangköltö számára rejlenek a' legbecsesb kincsek,
Don Lorenzo da Ponté költt egy szöveg Írására szólitá fel melly után
világhír mestermüvét, ,,Don Juan^' czimü operáját szerzé. Don Jüan,
mulhatlanul csak a' hanga' legkicsapongóbb érzelmi élet képviselje
müvészet által adathatott vissza egész mélységében. Mozart dalmüve 's több
költ késbbi kísérlete kik a' regét a' költészet számára újra visszaakarák nyerni
a' tennebbi állítás mellett szólnak. Byron elragadó epicus
költeménye, Don Jüan, elhagyja a' rege terét 's azért nem ide tartozik.
Megemlítend még néhány német költ, kik e' tárgygyal foglalkoztak
Grabbe (1. ezt), ki „Don Jüan und Faust^^ (Frankfurt 1829.) czimü tragoediájában az északi és déli regét összeköttetésbe igyekszik hozni
Holtéi, (Don Jüan, dramat. Phantasie in 7 Aktén. Paris); Wtese (Don
Jüan, ein Trauerspiel, Leipzig 1840); Lenau (Dichtericher Nachlass.
Stuttgart 1850).
Mindezen müvekben Don J. egyértelmüleg kalandor
kéjencznek festetik, 's mindenütt gyakorlatba hozza csábítási mesterségét
's számtalan vétségei következtében coram populo pusztíttatik el önlánglegújabb
jaítól
's végre az ördögé leszen. Fontosb jelenség ezeknél a'
idkben született spanyol dráma „Don Jüan Tenorío'^ (német ford. megjelent Lipcsében 1850), mellynek szerzje Don Jósé Zorilla. Ez nem csak
lélektanilag alapos kífejlésénél fogva, hanem az ujabb kor szellemével
megegyez iránya miatt is nagyobb figyelmet ébresztett hogy benne
mint Göthe Faustjában is, (a' néphittel ellenkezleg ugyan) kiengesztel
,

,

,

,

:

;

—

,

,

fordulat adatik.

—

Jiilius (Miklós

Hamburg
módjok

mellett.

,

a.

Henrik) német

Szüli

a'

író és

jóbírtoku

tudós, született 1783. Altonában

keresked osztályhoz tartoztak

,

's

Tanult Berlinben Heídelbergben, Würzburgban. 1809-ben gyakorló orvos lett Hamburgban. Az
1813 14 évi hadjáratokban tábori orvos volt a' hansa-legioban. A' háború végével visszatért Hamburgba honnan 1825. a' britt birodalomba
tett nagyobb utat, a' jótékony intézeteken kívül figyelmét leginkább az
ott nagy tökélyre emelt börtönügyre fordítván. Ez utóbbi tanulmányozása
ln ez idtl foova életének f feladata. 1827. Berlinbe költözött 's ott
felolvasásokat tartott e' tárgyról, mellyek ,,Vorlesungen iiber die Gefangnisskunde'^ czim alatt 1828. nyomtatásban is megjelentek. A' kormány
pártolása mellett e' czélra egy folyóiratot is szerkesztett ,,Jahrbücher
volt fiók nevelésérl gondoskodhatni.

,

—

,

—

45. Az általa úgyder Straf- und Besserungsanstalten." Berlin 1829
nevezett börtöntan érdekében tett utazásainak eredményei (Amerika,
déli Német- Lengyelország és
Canada Francziaország , Belgium
Anglia) legalább részben olvashatók következ két munkájában y,Nordamerikas sittliche Zustánde" (2 kötet 1839). „Beitrage zur brittischen
,

,

:

Irrenheilkunde^' (Berlin 1844).
's

—

k.

Júniusi zendülés Parisban. Az 1848. júniusi zendülés legborzasztóbb
leginkább kitervezett volt mindazok közül, mellyeket*Páris valaha ért.

's vezérei voltak legközelebb az állodalmí mhelyek igazgatói
aligazgatói továbbá a' republícánus Örseregnek rendezés alkalmával
kilépett tisztjei 's elbocsátott közlegényei, a' hegypártíak, a mozgó nem-

Fnökei
és

,

,

zetrségbl néhány szökevény, st annak némelly
sebb clubisták, végre

a'

Icgdühölegerosbek és leg-

tisztjei is, a'

kiszabadított foglyok közül

a'
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vakmerbbek. Tehát sok hajdani katona, több ügyes ember 's magasb
fnökök rendezték, igazgatták 's végreliajtották a munkásoknak e'
nagy mozgahnát melly a' társadalmi rend és mveltség ellen intéztetett.
A' 17. év óta Parisban elfordult lázadásoknál mindig nagy számú tanuállású

,

de most nem a'
embernyi hadseregének ftömege az állodalmi mheNégy nagyobb hadtömegre osztva mellyeknek mindegyike

lókat és boltsegédeket lehete látni mint részvevket

fölkelk 30

;

:

— 40000

lyekbl folyt.
— 7000 emberbl állott, az elszórt csatárcsapatokat ide nem számítván,
minden ervel a' városházhoz (igyekeztek a' fölkelk, honnan aztán gyzelmök esetére mindkét vízpart hosszában egész a' nemzeti gylés palotájáig elnyomultak volna. Fhadi szállásuk a Saint-Séverin egyházban,
,

í)

Saint-Jacques városuegycdben, fegyverhelyök pedig Saint-Antoine külvárosban volt, szándékuk végre a' városházhoz közeledve ama' félkört,
niellyben Parisnak fele foglaltatok, lassankint mindinkább szkíteni. A'
számtalan görbe utczákkal átmetszett hely minsége könny visszavonulást biztosított a' harczolóknak ha pedig kedvez vala nekik a' szerencse, ugyanaz egy lépéssel elre ket a' közlekedési futak uraivá tette 's
a' városház kezeikre került volna.
A' harcz jun. 23-án, reggeli 7 órakor, a' Saint-Denis kapunál ütött ki, hol
,

:

;

egy csoport fegyvertelen zubbonyos férfi jelent meg, az állodalmi
clubok és munkásegyesületek zászlóit lobogatva. Erre tüstint
kocsik-, deszkák-, gerendák-, járdakövek- és vasrostélyokból három torlasz készíttetett, és a' zubbonyos emberek, nem tudni mikép, majd mindnyájan el voltak látva fegyverekkel. 8 órakor riadalt doboltak az utczákon de a' nemzetrök nem igen számosan gyülekeztek és jelentek meg,
ugy hogy az els torlaszok ellen csak néhány gyenge zászlóalj küldethetek,
kik az els tüzet derekasan kiállották; de aztán nagy veszteséggel visszaverettek, mlg a' sorkatonaság (mellyuek száma eleinte alig ment 10,000-re
egész Parisban) és mozgó rsereg a' torlaszokat ostrommal bevenni nem
segítették. Mig a' csata a' jobb parton folyt, azalatt a' bal parton is elkezddött. Már déleltt Saint-Jacques negyedben két száz-ad sorgyalogság,
melly épen egy torlaszra tüzelt, a' fölkelk által egy szk utczában bekehirtelen

mhelyek

,

;

rlttetvén,viszavonulásra kényszeríttetett olly föltétel alatt, miszerint megfogadta, hogy többé harczolnl nem fog. Egy zászlóalj mozgó rség, melly
egy saint-séverini torlaszt a' leghsiesb de egyszersmind legvakmerbb
rohammal ostromolt, egyszerre 300 fiatal embert veszte. Még esti 11 óra,

kor valamennyi városneg3^edben hangzott a' közriadal; a nemzetrök
nagyobb számban állottak ki, 's egész éjjel katonailag el volt foglalva
Paris. De azért nem sznt meg a' harcz. Folyvást hallatszék a' fegyvertz ropogása és a' fölkelk által félrevert harangok tompa zúgása.
Jun. 24-ének reggele jobban és ersebben rendezve találá a' fölkelést,
mint volt az elbbi napon. Szerencsére a' nemzeti gylés tegnap este
minden polgári 's katonai hatalommal Cavaignac tábornokot ruházta fel,
's azon pillanat óta a' fenyegetett fváros védelme 's a' bsz zendülés elnyomása olly szabatossággal 's erélylyel Intéztetek, minnek példája még
eddig a' párisi polgárháborúk évkönyveiben nem fordul el. Reggeli 4
órakoj:

minden városnegyedben

lehetett hallani

a'

riadaít doboltak,

's

ugyanakkor igen

jól

puskadurrogást és az ágyú dörgést, mik egész estig tar-
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A' nemzetrségre, melly 23-án

a' legersebb tüzet állván ki, sokat
belvárosa rzése lön bizva. Minden század
a' maga negyedének utczáiban állott, hol szorosan felügyelt és gyakori
rt járt. 10 órakor az utczaszegletekre felragasztatott a' nemzeti gylés
végzeménye, mellynek következtében a' gylés magát állandónak nyilatkoztatá, Parist ostromállapotba helyezé 's Cavaignac tábornokot minden
végrehajtóhatalommal felruházá. Mostantól kezdve a' közlekedés eltiltatott,
az utczákon senki sem járhatott a' hatóság engedelemlevelc nélkül. Valamennyi bolt és házajtó bezáratni parancsoltatott, s az utczára néz ablakok kinyitása szigorúan eltiltatott mivel azokból sokat lövöldöztek.
Ezen itézkedések és Cavaignac tábornok védrendszabályai következtében
sikerült a' fölkelk tervét meghiusitani 's elönyomulásukat gátolni, ugy
hogy a' sorkatonaság, polgári, republicánus és mozgórsereg, vérök pazarlásával, minden megtámadást visszavertek, és csakhamar támadólag
kezdenek munkálni. Legádázabb harcz vivaték e' napon a' Saint-Jaoques
városnegyed fels részében
hol a' tüzelés majd
a' Pantheon mellett
egész nap tartott; végre e' Phantheon terérl elzetvén, annak belsejébe
menekültek a' lázadók
hol minden védesz közt készen találtak. Hogy
tehát innen kiüzettethessenek, a' Soufflot-utczában ágyukat kellé kiszögezni és az ajtókon rést lövetni. Ezen megtámadás legalább is másfél
óráig tartott. A' rés csakugyan elkészülvén
rajta a' sorkatonaság és
mozgó rség rohamlépésben a' golyózápor daczára benyomultak 's ert
vettek a'fölkelkön, kiknek ellenállása jobb ügyben hsinek neveztethetek.
A' legnagyobb fáradság- 's feláldozással elvégre a' fölkelés mind a' bal,
mind a' jobb parton visszanyomaték ugyan 's elvágatok a' Saint-x\ntoine
külvárostól de itt és a' keleti városnegyedek kül vidékein még igen ersen
elsánczolva 's még mindig félelmes volt. A' puska- és ágyulövések szünetlen durrogása egész kés éjig hangosan hirdeté, hogy a' harcz folyvást
dühöng és kimenetele igen bizonytalan, melly bizonytalanság a' nemzeti
gylés elnökét 's a' fvezért azon titkos megegyezésre birta, hogy a'
nemzeti gylést Parisból máshová tegyék át azon esetre ha a' fölkelés
gyzni találna. Cavaignac tábornok ugyanis a' fölkelkkel egy utolsó
csatát akart víni a' kamara környékében, 's ha ezen ütközet a' jó ügynek
nem kedvezne, a' hadsereggel és polgárkatonasággal Saint-Cloud- vagy
Versailles-, vagy valamelly még távolabb fekv tartományi városba viszszavonulni. Ámde csak a' legutolsó szükségben 's mintegy a' gyztes
fölkelk tüzelése közt eszközöltetett volna e' visszavonulás. Azonban a'
szenvedett csapások következtében kénytelen ln a' zendülés egyedül
védleges körre szorítkozni.
Jun. 25-kén Brea tábornok két zászlóalj sorgyalogsággal, két nehéz
ágyúval 's néhány osztály mozgó rséggel a' Saint-Jacques utón fölfelé
indult a' fontainebleaui sorompóhoz, mellyet mintegy 2,500 fölkel elfoglalva tartott. Közel a' sorompóhoz Bréa tábornok megállitá seregét, 's
Maugin százados kíséretében mint békekövet a' sorompó másik oldalán
elsánczolt fÖlkelkhöz ment. Oda érkezvén, a' rostélyajtómegnyilt elttük,
de ismét mindjárt becsukódékutánok. Mindketten megfoghattak és halállal
fenyegettettek, ha csak egy lövés is történnék. Ekkor Thomas alezredes
oda ment, a' gyalázatos csellel kelepczébe ejtett békekö veteket ^ vissza-

tottak.

szenvedett, 24-én leginkább

a'

,

,

,

,

,

;

,

,
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's meggondolásra félórát engedvén a' lázadóknak,
elsietett,
hogy Cavaignac tábornokot e' vészteljes körülményrl értesitené. Ezen
félóra alatt Bréa tábornok és Maugin kapitány csakugyan meggyilkoltattak. Midn az alezredes visszatért, 's újra egyedül akart a' sorompóhoz
menni, már messzirl puskalövésekkel fogadtatok mire tüstint megtámadtatá a' fölkelk állomását, mellyet a' sorompón kivül és bell hét tor-

kivánaftdó,

;

lasz környezett
igen ers rejteket képezvén belle. A' torlaszok ágyukkal összelövettek és szuronynyal elfoglaltattak, a' nélkül hogy a' hadosztály tetemes veszteséget szenvedett volna; de fájdalom! ama két tisztnek
csak rútul megcsonkított holttesteit találták. A' sorompót ismét a' sor,

katonaság és mozgó rség foglalta el, 'se' pillanattól fogva a' Saint- Jacques
és MouíFetard negyedekben a' lázadás végkép elfojtatván
íöbbé nem
motszant. A' jobb parton a' Marais negyedben több torlaszok, mellyek
még a' fölkelk hatalmában voltak szinte bevétettek de amazok még
mindig ersen tartották magokat a' Saint- Antoine külvárosban ez ellen
tehát a' katonaság 25-kén reggel egész a' Saint-Antoine-utczába elnyomult. Itt 7 órakor Duvivier tábornok, épen midn a' sikeres megtámadást
folytatni akará, lábán megsebesittetett. l*errot tábornok nyomban követé
t, 's egéísz nap a' legnagyobb buzgósággal intézé a' hadosztályok menetét
a' Bastille Mé, mig Négrier tábornok egy osztály sorkatonasággal 's nemzetri tüzérséggel a'Pont Marié- és a' coelestinusok laktanyájának tartva,
útközben számos torlaszokat elfoglalt, utóbb a' laktanyát is bevette, 's a'
fölkelket elüzé a' magtárból hová magokat befészkelték. A' katonaság
részenkint az auszterliczi hídig haladt, ezt bevette 's innen visszament a'
Bastille-tér felé. Négrier tábornok azonban a' Saint-Antoine külvárost
elrekeszt torlasz átellenében egy golyótól halálosan találtatott. Hasonló sors érte Charbonnel képviselt is, ki Négrier tábornok mellett
lovagolt. Ekközben Lamoriciére tábornok a' du Temple külváros útját
és a' Boulevardok vonalát egész a' Rue des Filles-du-Calvaireig elfoglalá.
Itt néhány épülfélben lev házat a' fölkelk bevettek
de ágyukkal,
mellyek másodperczenkint tüzeltek, ezekbl is kiüzetének, ugy hogy
Lamoriciére tábornok este felé már összeköttetését Perrot és Négrier
tábornokok osztályival a' Bastille-téren eszközölhette, és a' kormány
egyesült hadai végre a' Saint-Antoine külváros eltt állottak, melly e'
napon reggeltl fogva estig ágyuztatott.
A' jun. 24 's 25-kén mnjd minden ponton megvert fölkelés jun. 26-kán
tökéletesen legyzetett. Még fleg két külvidéken tartotta magát, t. i. a'
du Temple külvárosban, hol a' katonaság csak helyenkint tn foglalásokat, és a' Saint-Antoine külvárosban, mellynek csak egy része az auszterliczi hidnál és a' Szajna mentében volt meghódítva. Lamoriciére tábornok,
miután 25-kén a' Poissonniére, Montmartre és La Chapelle-Saint-Denis
külvárosok borzasztó pontjait elfoglaltatta, éjjel intézkedéseket tn a' du
Temple külváros bevételére 's aztán a' Saint-Antoine külváros bal oldala
elleni munkálatra. 26-kán reggel a' külváros bejárásánál a' csatornán
innen lev els torlaszok ágyuztatván és szuronynyal bevétetvén a' fölkelk a' csatorna hosszában a' Ménilmontant és Popincourt külvárosokba
visszanyomattak. A' mozgó rség és sorkatonaság azonnal a' csatornán
és Ménilmontant külvároson keresztül a' Popix.court városnegyed és Saint,

,

;

:

,

,

,
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felé irányzá menetét, hol négy nap óta erösité magát a'
Mieltt azonban erszak használtatnék, a' békés kiegyenlités
mindenkép megkísértetett de mind egyes követek alkudozásai, mind
pedig a' párisi érsek kiengesztel lépése, kinek fpásztori buzgalma martyrhalálba került
sikeretleneknek mutatkozván, csakugyan fegyverrel
kellett a' viszályt bevégezni. A' fölkelk részén volt a' három futcza.
u. m. a'Kue duFaubourg-Saint-Antoine, Rue de Charenton és Rue de la

Antoine külváros

fölkelés.

;

,

Roquette, mellyek szélesen elágazva nyúlnak a' Bastille-tértl a' külváros
a' Beaumarchais
's nyilasaiknál ers torlaszokkal elsánczolvák
Boulevard, Saint-Antoine-utcza és BourdonBoulevard pedig a' város fell
a' katonaság birtokában
ágyukkal megrakott három redoute födözé e'
háromszoros megtámadási homlokzatot. A' szabad Bastille-tér 's a' közepén keresztülfolyó csatorna választá el a' két tábort.
Perrot tábornok felügyelése 's fvezérlete alatt folytak a' külváros ellen
intézett hadmunkálatok. Mindkét részrl ersen készültek a' harczhoz,
midn négy békekövet jött a' külvárosból 8 óra tájban, azon ajánlattal,
hogy a' torlaszokat elbontandják a' fölkelk, ha fegyvereik nálok hagyatnak és a' vincennesi foglyok szabadon bocsáttatnak de természetesen e'
föltétel el nem fogadtatván, a' békekövetek visszamentek. 9 órakor isméti
alkudozások és szinte hiába történtek mert a' fölkelk csak azon föltétel
alatt akarák letenni fegyvereiket, ha számukra a' ,,democrát és socialis
respublika" biztosíttatik. Ekközben balra puska- és ágyulövések perczrl
perezre közelebb hallattak t. i. Lamoriciere tábornok a' du Temple külvároson keresztül a' SainttAntoine külváros felé nyomult. Epén 9^/2 óra
volt. E' pillanatban Cavaignac tábornok egyik segéde azon parancscsal
legvégéig,

;

:

;

;

:

hogy 10 órakor nyissa meg a' tüzelést, ha a' külváros föltétlenül meg nem adja magát. E' parancs közöltetett a' fÖlkelkkel. Ismét alkudozások történtek. A' hódolásra kitzött óra közelgett. Az
ágyuk ütegbe állitvák, 's az ég kanóczok készek elsütésükre. Altalános

jött Perrot tábornokhoz,

aggály szoritá a' sziveket. A' végzetteljes pillanatra mindenki mély hallgatagságban várakozók. Az óra tizet ütött. A' fölkelk fegyvert ragadtak.
Egy ágyúlövés jelt adott a' csatára. Elkezddék a' tüzelés. Az iszonyú
ágyúzás következtében rengett a' külváros 's a' tüzérek füleibl folyt a'
vér. A' fölkelk hasonló erélylyel viszonzák a' tüzelést. Csakhamar meggyúlt egy ház a' Rue de la Roquette szögletén. A' sürü füst, mellyet a'
ezekbl a' fölkelket kikergeté. Egy
szél a' szomszédházak fölé hajtott
,

kis

idre sznt

Ekkor a' mozgó rség türtelen katonái átugrálva
Bastille-tér felé a' város ellen rohamot futottak, a* torla-

a'

tüzelés.

a' sánczokoo, a'
szokról az els zászlókat

Perrot tábornok miután ket
gyors elhatározással tüstént rohamindulót veretett, 's utánok küldé a' 48-ik sorezredet, mellyhez a' nemzetrség is csatlakozott. Az egész sereg rohamlépésben három hadlábra osza' második a' Rue
lott
az els hadláb egyenest a' külváros ellen indult
de Charenton, a' harmadik pedig a' Rue de la Roquette utczákat támadta
meg. Elénk fegyvertz ropogott a' fölkelk részérl a' megtámadó hadde az els torlaszok csakhamar bevétettek és a' zendülábak ellen
lk mindenfelé szerte széledtek. A' katonaság berohant az utczákba, a'
házakba
és torlaszról torlaszra gyorsan elíoglalá az egész külvá-

semmikép

vissza

nem

elfoglalandók.

,

tartóztatliatta,

;

;

;

,
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ez imitt-amott még elkeseredett ellenállásnak. Míg
Bastiiie-téren és Saint-Antoine külvárosban harczoltak , az alatt a'

rost, daczára

a'

du

Temple külvárosból

és a' Boulevardról visszavert fölkelk a' csatorna másik oldalán elsánczolták magokat, fellázitván mögöttük a' bel'e-

községet, melly utolsó visszavonulásukat tödözé. Esti 5 és 6 óra
közt azonban a' bellevillei torlaszok bevétettek, 's a' nemzetrség, mozgó
nrsereg és sorkatonaság, a' tüzérségtl gyámolitva egész Beilevilletmegtisztiták a' fölkelktl, kik minden állomásukból hátrálván, utóbb rendetlen futásban mindenfelé elszéledtek. Es ezek valának legutolsó csetepatéi
a' Paris falai közt és ezek eltt vívott négynapi nagy polgárcsatának
A'
gyzelem a' jó ügyé maradt de csak hsi erködések után és fájdalmas
veszteségekkel küzdetett ki. Soha sem dühöngött a' polgárháború illy
szörny ervel, és soha sem folyt ennyi polgár vér, ontva polgárkezektl.
Az áldozatok száma mindkét részrl rendkivül nagy volt. Többen a' holtak
és sebesültek öszves számát 10,000-re, mások csak felényire becsülék.
A' mozgó rsereg, leginkább 15
20 éves ifjakból álló, kik már a' februári iisi napokban is harczoltak, 's ez úttal mikép a' régi császárrség vén
vasgyurói küzdöttek, ugy hogy az ,,ifju rsereg" czimével tiszteltetének
meg,
legtöbbet szenvedett, és a' zendülk elleni erélyes föllépése által
nyilván
billente le a' mérleget a' jó honpolgárok részére. Elvesztett
mintegy 1,000 embert, ezek közt több fbb és sok alsóbb rend tisztet
723 ember megöletett vagy megsebesült 250 pedig egészen eltnt, és
senki sem tudja, hová lett. A' nemzetrség és sorkatonaság hasonlag tetemes veszteségeket szén vedé. 14 vezér tábornok közül 11-en találtattak
ezek közül kett a' csatatéren maradt, u. m. Négrier, az afrikai franczia
táborozásokból ismert tábornok, és Bréa ; négyen, Francois, Keynaud,
Bourgon 's Duvivier tábornokok késbb sebeikben haltak meg öten
pedig, Bedeau, Damesme, Körte, Laíontaine 's Foucher, megsebesültek
végre Lebreton, Perrot és Lamoriciére tábornokok sértetlenül maradtak,
ez utóbbi alól két ló lövetvén cl. Eégi katonák bizonyítják, hogy a' császárkornak egy ütközetében sem volt olly tetemes a' megöletett és sebesült tábornokok aránya, 's hogy egy vár vagy redoute ostrománál sem
esett el annyi ember, mint a' párisi torlaszok bevételénél a' júniusi rettent
napokban. De a' júniusi zendülés teljességgel nem is hasonlít a' többi
fölkelésekhez, mellyek eddigelé támadtak és Parist vérrel undokitották.
Máskor két politikai rendszeré volt a' harcz
a' kormány által kizárt
kevesebbség háborúja az uralkodó státushatalom birtokosai ellen. Az
átszállott státus általában meghagyatok ugy, a' mint volt, vagy legalább
csupán egyes részeiben vala némi változtatá;íok alá vetend egyesegyedül az volt a' kérdés ki kormányozza? Az e' fölött keletkezett harcz
szenvedélyes elkeseredéssel ugyan, de mindig emberségesen, czudar alattomosság és alávalóság nélkül vívaték, 's egy hasztalan gyilkosság jobban
felháboritá a' közvéleményt 's nagyobb utálatot gerjesztett, mint a' zendülés bnös kezdeménye. Kz uttal a' vörös zászló 's vele egy borzasztó
elv fejtetett ki
nem kiállák többé ,,Vivo la charte Vive la nation I''
vagy ,,Vive la liberté I" hanem a' zendlk e' kiáltással harczoltak
.,Vive la républiqne démocratique et socia'o !'' 's commentárul e' hadi
jelszóhoz néhány zászlójokra ezt irák ,,Le pillage et le viol I*' Egy elluvillei

!

,

—

—

;

;

;

;

,

;

—

;

:

:

:

I

:

:
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gott fölkel igy nyilatkozék jjMiu^lazok, kik valamit birnak, gazemberek;
ez az én vélemeDyem, és csupán ezért harczoltam !'* Egy másik, midn
kérdeztetnék, mit ért a'„democrát és socialis respublika'* alatt? ezt feleié
Nehezen találjuk más európai népek év-:
,,A' munkások kormányát.'*
könyveiben példáját illy dühös és gyilkoló harcznak. Hihetlen barbárság
cselekvényei követtettek el a' zendülk által kik közül ugyan sokan
elcsábítva lehettek, de sokan vak szenvedélybl 's kannibáli gyilkolásvágyból cselekvének borzasztó hallani vagy olvasni a' kegyetlenséget,
:

—

,

;

mellyel az elfogottakat kínozták 's kivégezték Közülök egyébiránt szerfölött sokan fogattak el ; a' fölkel foglyok száma ugyanis mindjárt az
els napokban 6 500-ra és csakhamar 14,000-re ment kik többnyire a'
párisi vármüvekben helyeztettek el. Közöttük minden rend és ran^u
emberek, nyugdíjas katonatisztek, kilépett katonák, mérnökök, árkászok,
mintegy 100 tanuló, számos ifjak a' feloszlatott republicánus Gi??rrgbl,
!

,

munkások
is

's

kézmvesek pedig

igen sokan, kivált szabók,

st asszonyok

találtattak.

—

40 mérföldnyirl,
A' lázadás hirére nem csak Paris környékébl 30
a' távol Bretagne-, Vendeé-, st Elszasz- és Franche-Comtömegben siettek el a' fegyveres nemzetrök , 's két nappal a'
téból is
zendülés után majd 100,000-re ment azoknak száma, kik az ország minden szög-zugából a' fvárosba tódultak, mindnyájan jól fölszerelve, vidoegész Francziaország fölkelt mint
bátran és harczkészen ; szóval
ran
M.
egy ember a' zendülés elnyomására.
Jury /. Esküttszék.
mint politikai rendszer,
Ju«»te milieu. Szóról szóra józan közép,
a' divatos franczia
igaz értelemben
a' veszélyes tulságok kikerülése
értelemben azonban valami egészen más. Semmi sem lehet észszerbb;
gyakorlatibb 's ajánlatosb az emberi ügyek megítélésében, mint a' józan,
helyes középút, minthogy egyoldalúság és szenvedély nagyon is hajlandók a' kérdéseket egy tulságból másikba rángatni 's két tulság két
élesen szemközt álló párt p. o. túlságos conservativismus , 's túlságos
radicalismus közt semmi sem lehet üdvösebb mint valamelly igazságos,

hanem még
,

:

,

—

—

:

;

,

,

,

,

kibékít, kiegyenlít, közvetít középút. De e' szép név alatt nagyon is
's a'
gyakran fekszik a' valódi igazságnak és kiegyenlítésnek ellentéte
két szemköztálló párt és elv mindegyikének sérelme, önkény, és elvtemás oldalról erkölcslenség. Ha p. o. egy oldalról erkölcsiség és jog
ezek közt képzelhetetlen valamelly juste
telenség 's jogtalanság állanak
közt ide 's oda akkép
milieu
's a' ki a' szabadság és rend kívánalmai
ingadozik hogy majd az egyiket majd a' másikat áldozza fel, ne mondja
magát juste milieu emberének, a' melly nem lehet fél igazság 's fél hazugság, 's nem állhat abban, hogy valaki, nem birván bátorsággal az
vegyesen egy kis jót 's egy kis
egész igazságot kimondani 's követni
roszat is tegyen. Lehet-e azt az ellentétben álló egyének vagy pártok
helyes kibékitésének, tehát józan. középnek nevezni, haönkényesen mindkettnekjoga megnyirbáltatik, 's mindkett megsértetik és elkeserittetik
Illyesféle volt pedig a'
hogy egyiknek is elég tétessék ?
a' nélkül ,
Fülöp
képezett ki, 's melLajos
mellyet
milieu-rendszer,
franczia Juste
lyet a' Journal des Débats olly szellemdúsan védelmezett. Az valódi ha,

,

,

:

,

,

,

—
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mis juste milieu volt, melly önkényesen 's elvtelenül ingadozott az ellentétben lev erk közt, majd az egyiket majd a' másikat pártolva, elnyomva, csonkítva; melly továbbá kizárólag anyagi volt, a' magasabb szellemi
melly tehát valódi kibékitésre,
's erkölcsi életelvek megnyerése mellett;
hanem csak ertlenségre,
kielégitésre kiegyenlítésre nem is vezethetett
feloszlásra, 's anarchiára. Csak látszólag, képmutatólag hódolt az az alkotmányosság 's szabadság eszméinek valóban pedig az önkénynek és
Nem lehet tagadni,
önzésnek (1. Francziaország Lajos Fülöp alatt).
hogy magas államtndósi pillanat kivántatik a' helyes középnek minden
egyes viszonyokbani kitalálására, 's olly bölcs eljárásra, miszerint az
bens 's életers egyesítése
ellentétes elemeknek igazi természetszer
elvül felállítható, hogy a' jogosság
's közvetítése eszközöltessék.
további megrövidítés,
elveitl, ha azok egyszer meg vannak állapítva
vagy úgynevezett mérséklés által eltérni nem szabad. Mert
csonkítás
ezen elvek már úgyis megfelelnek a' helyes mérséknek, 's azoknak további
csonkítás
és maga a' jogtalanság lenne.
mérséklése vagy feladása
Az úgynevezett tulságoknak a' mondott elvvel ellenkez, önkényes és
igazságtalan közvetítése nem juste mílíeu, hanem elnyomás, egyoldalúság
olly eljárás, melly Procrustes ágyára emlékeztet, melly's ertlenség,
hez a' belefekvk tagjai rövidségük vagy hosszúságokhoz képest kifeszítve
h.
vagy elvágatva idomíttattak.
,

,

,

—

,

—

,

F

,

,

—

,

,

—

—

K.
Kabul , keletindiai tartomány, északról Hindukus, keletrl Peschauer,
délrl Kandahar, nyugotról Ghorat által határozva. Lakosainak száma
mintegy 1 millió.
és székvárosa Kabul, hasonnemü folyó partján,
szép, jól mivelt és népes vidéken, délrl és nyugatról magas hegyek által
környezve, van egy fellegvára, a' shaknak egy palotája nagy bazárja,
fontos kereskedése és 80,000 lakosa. A' város igen zajos és élénk. Délutáni órákban a' zaj olly ers, hogy az utczán nem érti egyik ember a'
másik szavát. A' legtolongóbb városrészekben láthatni rege-beszélket,
kik a' dologkerülket mulattatják és derviseket, kik a' próféta tetteit
hirdetik. Az utczák igen szkek
's fedett kis csatornákban tiszta viz
folydogál rajtok keresztül. Érdekes látmány a' bazár egy 600^ hosszú és
30' széles izlésteljes oszlopsor
melly négy egyenl részre van osztva.
vasárusok
a' czipészek
Csodálatraméltók itt a' kiterített selyemáruk
és aszalt gyümölcsárulók számos csinos boltjai. Estve minden bolt meg
van világítva, mi tündéri fényt kölcsönöz a' bazárnak. Láthatni itt könyv
és papírkereskedket is. K. különösen híres szederérl 's általában gyümölcsben igen bvelkedik. A' szlfaj itt olly különböz 's a' szltkék
olly dúsan teremnek
hogy az év három hónapjában még a' marhát is
szlvel tartják. A' város környékén számos kert van 's a' Kabul folyó
partjait fz, jegenye és szederfák árnyékozzák. 1843-ban az angolok
egészen lerombolták a' nagy bazárt. Fél órányira a' várostól van a' 16
száz. élt Babér császár
az indiai nagymogulok birodalma alapitójának

F

,

,

,

,

;

,

,

,
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emlékszobra. A' tartomány fekvése és számos egyéb elnyei arra ösztönzék az angolokat hogy Afghanistant is (1. ezt) mint Beludsistant cs Laborét maguktól függvé tegyék. RundsitSing meglióditá Kabult, 's hdála
után egy másik fejedelem ragadá kezébe az uralkodást, kit az angolok
el nem ismerének 's azért elüzenek. Elfoglalák a' várost, azonban 1841.
kudarczot vallottak 's az összes angol rizet lekaszaboltatott vagy elfogatott, 1842 és 1843. megboszulák magokat az angolok 's ezóta K. beiviszonyai igen meg vannak zavarva. A' két vetélked fejedelem Schah
Schudsecha és Dóst Muhamed volt. Az elst saját honfitársai ölek meo*,
a' másikat az angolok fogságba hurczolák
szabadon bocsáttatása után
visszatért, de az uralkodást többé nem vállalá el, hanem átadá azt fiának
Ukbar Khannak, (Lásd Afghanistan ; Bst Muhamed khán ; Keletin,

,

,

dia),

—

k.

Kabylok

igy neveztetik egy arab néptörzs az afrikai tengerparton,
,
Algir bels határán. Ezen emberek nagyok, karcsúak
ers termetek ,
harczias kinézésüek járásban és tartásban, brük szine arcz és koponya
alakulásuk kaukázusi fajra mutat. Éhséget, szomjat, meleget, hideo-et
,

,

egyforma könnységgel trnek. Többnyire a' hegyekben elszórt egyes
házakban laknak, független fejedelmek alatt állanak, 's marhatartással,
földmüveléssel vagy mesterségekkel foglalkoznak
st az Atlas hegyben
még bányászatot is znek. Eletmódjok egyszer, árpakenyér, olajfa
olaj
vad fige eledelük
ruházatuk egyszer panyóka
szijas saruk
semmi fóveg házaik embernyi magas csupán nád fa föld gyep és
trágyából készült kunyhók. A' kabylok, kik a' törökök uralma alá is csak
névleg tartoztak a' francziáktól is függetlenek maradtak mig más arab
törzsök elismerték a' franczia felsbbséget. Ezekkel 's az arabok beduin
,

,

;

,

,

,

;

,

,

,

,

,

a' francziák, afrikai invasiójok els kezdete óta igen ellenséges
viszonyban állottak. Engesztelhetlenek 's az ellenségeskedés újra kezdésére mindig készek. E' hegyi nép száma mintegy 200,000 fre megy 's
a' hegyi népek általános szokásaival 's félelraességével bir.
k.
Kacskovics Lajos m. akad. lev. tag szül. 1804. máj. 30. Nógrádmegye Mohóra helységében, tanult 1814-tl 1818-ig Pesten, azután a' váczi
lyceumban, 's 1823-tól (a' törvénytudományt) Gyrött, és ismét Pesten;
az utóbbi helyen volt törvénygyakorlaton is. 1828-ban kir. t. jegyzvé,
1829-ben pedig okleveles ügyvéddé lévén, királyi ügyvéd mellett nyert
segédi alkalmazást. Majd 1836>ban a' kisdedóvó- és a' gazdasági egyesület jegyzjévé választatott, 's e' hivatalokat több évig lelkesen viselvén, 1844-ben Pest városi íjegyzséggel tiszteltetett meg. Ezen minségben érte el vágyainak legmagasb tetpontját, t.i. a' ferenczvárosi választó
kerületbl az els pesti nemzeti gylésre 1848 nyarán, képviselvé választatott, 's az mai-adt egész a' forradalom legyzetéseig. Nevét is az
amnestiázott követek során olvassuk.
Irodalmi munkássága
a' Koszorúban
Urániában, Társalkodóban
Nefelejtsben
Honmüvészben
megjelent dalok- ódák- satyrák- és epigrámmakon kivül fképen a' gazdasági 's kisdedóvó-egyietck körében forgott.— A' kisdedóvó intézeteket
terjeszt egyesület felállását megelzleg
a' kisdedóvó intézetekrl néhány czikket igtatott a' Társalkodóba 's az egyesület szerkesztésében is
munkás részt vévén ugyanennek titoknoka lett. E' minségben az egye-

törzseihez

—

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,
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munkálatiról 1837-tl kezdve évköny vecskéket szerkeszte
mint
íágegyleti titoknok pedig az ezen egyesület által 1837-ben megindít. ti ^jGazdasági Tudósitásokat'^ adá ki; ugyan a' gazdasági egylet
1839-ben ,, Mezei naptár^- czim alatt egy népszer kalendáriumot is indísülét

;

gfiz'vl;

meg, mellynek több évi folyamát K. L. szerkeszte, 's tárgyalnak
nagy részét önmaga irá. Ezen naptár els évi folyamából 5000, a' második évibl már 15,000 példány kelt el. Ezen hazafiúi 's irói érdemeiért
választatott 1837-ben a' m. akadémia 1. tagjává, 's mint illyen a' Tudománytárba dolgozott, törvénytudományi 's bányászati mszavakat gyjKözletött, 's a' zsebszótár fordításában is részt vett. Utolsó munkája
mények a" kisdedóvás és nevelés körébl. (1842. I fz. 8 r.)
h.
KaíFerek. Neve egy számos törzsbl álló nemzetnek Déli-Afrikában
a' Kapföld (1. ezt) határától a' Delagoaöböllg (20— 25^ dél. hossz és 25^
dél. szél.). Területe még bizonytalan. Légelye egészséges és kellemes. A'
kaíFerek az afrikai népségektl eltér, sajátságos nemzeti jelleggel bírnak, nagyok;, ersek, szép termetek szinök barna, mit vörösre festnek,
hajók fekete, gyapjas és sr, de szakáluk gyér. Tartásuk nyilt és férfias; arczalkatuk sajátos. Az európaiakkal közösen birják a' magas homlokot 's az emelkedett orrnyerget, azonban kiálló pofacsontjaik a' hottentottokra, 's duzzadt ajkaik a' négerekre emlékeztetnek. Többnyire tejbl
ritkán húsból
vadászat és marhatartás f fog's veternényekbl élnek
lalkozásuk; egy része nomád. Öltözetök brökbl áll, miket korallok- és
tott

,

:

—

;

;

,

réz kapcsokkal fznek össze. Eredeti jellemök tiszteletre méltó büszkeség, vendégszeretet, vitézség, eszély kitn tulajdonaik; csupán az
európalakkali gyakori közlekedésök tévé ket gyanakvókká
bosszúállókká rablókká 'stb. Kormány for máj ok határozott 's igen régi egy hatalmas aristoeratia által korlátozott patriarchális monarchia. Az összes
nép törzsek szerint van osztályozva, miknek élén egyegy örökös fejedelem
;

,

:

,

törvényhozó és biró, élet és halál ura. Hová a' Kapföld gyarmatai
be nem hatottak, ott valódilag patriarchális életet élnek a' kaííerek.
Fegyvereik gerely és buzogány. Kifejlett vallással nem bírnak hisznek
egy magasabb lényben, és vannak babonás szertartásaik. Nyelv ök a' sok
magánhangzó következtében, lágy, és hasonlít az olaszhoz. Pénz gyanánt
üveg karollokat használnak.
törzseik
1) a' ííoo55á/r (Amakossa, Kussa; Kaussa) 2) Tambukik vagy Amaitimba 3) Matimbák, 4) Mambukkik.
'stb. A' kaíFerek viszonya a' Kapgyarmathoz eleitl fogva
5) Zulák

áll,

még

,

:

F

:

—

folytonos ellenségeskedés vala. Már 1774. kezdett a' hollandi kormány
irtóháborút ellenök, mellyet a' Kapföld mai urai, az angolok még mindig
folytatnak. Egy rész már mégis hódolt
a' többi még mindig elkeseredetten küzdi az élethalál harczot a' benyomuló európai polgárisultság 's
,

—

elnyomóik

ellen.
K.
Kállay Fereiicz m. akad. rendes tag

szül. 1790, dec. 4-ikén üebreczenben hol tanulását is végezte
szives barátságát
's Kölcseyveli
megalapította, melly egész életkre kiterjedt. Pesten 1812-ben ügyvédi
oklevelet nyervén Bécsbe ment, 's az austriai polgári és katonai törvényt
tanulta. Ebbl is kiállván a' vizsgálatot a' f haditanács által a' második
székely gyalogezred mellé rendeltetett hadbírónak (auditoruak), hol
1814-tl fokva 1828-ig szolgált, 's 1829-ben kapitányi rangra lépett.
,

,

,

;
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Egy ideig nyugalomban élt Erdélyben, azután 1832-ben Pestre jött lakni,
hol a' M. Academia által elbb levelez, majd rendes taggá választatott,
Munkái részint
's azóta e' tud. intézet kebelében szorgalmasan mködik.
önállók, részint a' Tud. Gyjteményben, 's fleg az academiai Tudománytárban, és Evkönyvekben jelentek meg. Az elsk közé tartoznak Históriai értekezés a nemes székely íiemzet eredetérl, régi hadi és polgári
intézeteirl (Nagy-Enyeden
1829); A' magyar nemzetiségrl (Pest,
1836) ; A' nemzeti képviselet tudománya , kéziratban melly az academia
által 1832-ben nyomtatásra elfogadtatott, de meg nem jelent
Értekezés
az Ideológiáról , kéziratban; Felelet az academia ezen jutalomkérdésére :
Mi módon lehetne a' magyar játékszint Budapesten állandóan megalapitani (Pest 1834) ; Kölcsey Ferencz gyermek- 'í ifjúkora rajza (Pest ,
1839); Az esküttszékekrl (Pest, 1844); Finn-magyar nyelv (Pest,
Philosophiai, történettani , nyelvtudományi igen becses érte1844).
kezéseinek legnagyobb része
mint
A' philosophia tárgya , czélja , 's
hasznainak fbb vonalai ;
philosophia fordulatpontjai Francziaországban ; A' szabad akaratról ; Az öngyilkosságról ; A' Drummond és
Lesbie angol családok magyar szár mázat ár ól ; Lebediasról ; A* Frangepánok életkora 's történetei ; Az angol alkotmányról ; A' keleti nyelvek
fontosságáról m. történeti dolgokban ; A' szlávok tót nevérl a' Tudománytár különböz évfolyamaiban jelentek meg; mások, mint A'^ szükségrl , mint az éldelet
rugójáról ; A' halálos büntetésrl ; Osvilági
rokon bölcseletek keleten 's nyugaton , továbbá Köteles Sámuel 's Görög
Demeter feletti emlékbeszédek az Evkönyvekben Az opera theoriájának
vázolata; Mithra tiszteletérl 's emlékeirl Magyarhonban, 's több könyv:

,

,

;

,

—

:

,

A

f

;

a' Tud. Gyjteményben.
Tárába, különösen életirásokat

—

birálat

Dolgozott

a'

Közhasznú Ismeretek

Kritikai lapokba birálatokat, végre a'
conservativ irányú politikai hirlapokba, névszerint a' Világba, 's Nemzeti
Liszt és társai ; Jellemrajzok az alÚjságba vezérczikkeket. Hlyének
kotm. élet 's kormányrendszerek körébl ; Védvámok 's egyletek ország;

a'

:

gazdászati szempontból ; Éjszakamerikai állapotok ; Tót Horvát , Dalmátországok 's a' magyar tengerpart magyar közjogi szempontból
Örökváltság ; A' majorátusokról ; Olvadás és olvasztás nemzetiségi teAz academiai felolvasások során igen gyakran lép fel
kintetben ; 'stb.
tudományos értekezéseivel a' bölcselet, philologia 's történetKállay
Munkáiban nem sok az élet 's eredetiség, de sok
st jogtan körébl is.
II. Ödön csanádmegyei folvasás és széles ismeretek jeleit viselik.
szolgabíró 's követ az 1843- 4-iki posonyi országgylésen, 's a' szabadelmü radicál párt hive P erezel Mór iskolájából a' pesti nemzeti gylé9-ben szabolcs-nádudvari követ, és a'
sen 's Debreczenben pedig 1848
,

—

,

—

—

,

;

—

veres tollas ellenzék egyik legszózatosabb tagja Komáromvári élelmezési
a'
biztos; szül. 1845-ben sept. 3-ikán Napkoron Szabolcsmegyében;
forradalom elnyomatása után fogságba vezettetvén 's hadi törvényszékilég halálra Ítéltetvén , azok sorába tartozik , kiket 1 850-ik év nyarán b.
;

Haynau kegyelmezett meg.

—

— h.

Kallistheiiia. így neveztetik az emberi boncztan és physiologia elveire
melly a' ni test tagjainak és mozgási mszereinek
alapított azon tan
öszhangzatos kifejlését és ersítését tárgyazza. A' ni test épsége és er,

r/j

k.

hm.

Tár. IV. köt.
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st mellzhetlen alapja életers kitartó 's a' jelenkor
sitésc legfontosb
nagy kérdéseinek megoldására 's a' mai foglalkozásokra alkalmatos nem,

,

zedékeknek. Egy a' test fejldéséhez alkalmazott testgyakorlati rendszer
legbiztosb és legsikeresb ellenméreg mindazon számtalan íinom és vészteljes foglalkozások ellenében
mik által annyi leány olly korán elveszti
arcza pirját's egészségét. Általánosan elismerték ezt külföldön 's e' czélra
több rendbeli módszer hozatott javaslatba, mik közt legajánlatraméltóbb
franczia testgyakorlókat képz tanár egyszer módszere, melly
Clias
által 1810 óta számtalan sikeres gyógyításokat eszközölt testi hibák körül. Rendszere több izben különféle bizottmányok által lön megvizsgálva,
's bebizonyult
mikép kallistheniai gyakorlatok által képzett leányok
nagy testi ert nyertek, a' nélkül, hogy ersödött izmaik a' niséget elvesztették volna. L. Clias : Callisthenie
ou somascétique naturelle
appropriée a réducation physique des jeunes filles. Besancon 1843.
k.
Kalobiotika (szépenéléstan) igy neveztetik legújabb idkben, mikben e' fogalom született, a' szépen élés mestersége, vagyis azon mesterség,
minélfogva az életet ugy fogjuk fel és alakítjuk, hogy bennünk mind az
értelemre, mind a' képzeletre, mind az érzelemre
szóval az egész emberre mind érzéki , mind szellemi részében , lehetleg öszhangzatosan
hasson. R' tan mindekkoráig még igen parlng mez, 's a' tárgy még nem
ébreszte érdemlett figyelmet , azonban valószín hogy annak gyakorlati
fontossága mindinkább el fog ismertetni. Az irodalmi téren eddig leginkább Bronn Vilmos foglalkozott e' tárgy gyal ezen munkáival
,,Fwr
Kalohiotik , als ueu ausgestecktes Féld menschlichen Strebens. Wien
1835 és 1838.;
Kalohiotik , Kunst schön zu lében, wissenschaftUch
aufgefasst. Leipzigl844. Prágában 1845 óta az Ost und West czimü lap
melléldapja e' mvészet érdekének közlönyéül szánja hasábjait.
a.
Kamara (magy. kir. udvari) vagy kincstár, az országos 's királyi jövedelmekre felügyel fhivatal, mellynek székhelye volt 1784-ig Pozsonyazután Budán. Il-ik József császár e' közhivatalt a' Helytartótaban
nácscsal kötötte össze
annak halála után újra elválasztattak. Állott a'
k. kamara egy elnökbl, alelnökbl, 's a' kir. ügyek igazgatójával együtt,
ki ezen fhivatal alá volt rendelve, 15 tanácsosból, 's nagyszámú titoknokok, fogalmazók- és segédszemélyzetbl, u. m. az igtatói
lajstromzói,
számvevi, fizeti 's taksáló hivatal osztályokból, és a' királyi
levéltári
ügyek igazgatóságából. A' kebelbéli hivatalos személyzet utóbbi idkben
túlhaladta a' 330-at , 's fizetése a' 222 ezer peng forintot.
Ezen kormányszék ügyelt fel a' m. koronának majdnem minden jogára követelésére
's jövedelmeire; az adó azonban a' Helyt, tanács íütal kezeltetett,
a' bányászat a' közönséges bányászkamara alá tartozott
a' posták is
politikai tekintetben a' Helyt, tanácstól függtek
bár jövedelmeik a' kamara kicstárába folytak. A' szabad kir. és a' szepesi XVI. városok, miot
koronajavak gazdasági tekintetben a' kamara által kormányoztattak, 's
a' kamarától és ezáltal küldött biztosoktól nagy mértékben függk voltak ,
a' mi, összekötve a' helytartó-tanácstóli politikai függéssel, egyik
volt a' sz. k. városok országyülési szavazata megadásának akadályai közöl. Csempészkedési
dugárussági , elkobzási esetekben a' kamara bíráskodott. Királyi adományozások eseteiben a' kamara
illetleg kir. ügy,
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igazgatóság véleménye hallgattatott meg "sat. A' törvények értelmében
a' m. k. kamarának minden más kormányhivataltól függetlennek kellett
azonban tettleg a' közöns. udvari kamara 's a' bányászkavolna lenni
mara alá volt rendelve és ezek utján vette a' legfelsbb rendeleteket.
Alatta többféle kamarai hatóság volt az országban p. o. a' temesi, zommármarodi 'stb. kamarai igazgatóságok
a' kamarai
bori
uradalmak
tisztjei; a' harminczadi hivatalok (^11 kerületi felügyelség, 's 173 har(a' selmeczi f kamaragrófság
minczad) a' bányászhivatalok
szomol's bánsági
noki 's nagybányai f felügyelségek
bányaigazgatóság,
ugyanannyi bányatörvényszékkel), sóhivatalok (2 felügyelség 's 78 sónagybányai pénzpróbáló, 's nagybányai
ház); a' körmöczi pénzverház
1848-ban felállván a' független m. minisés pesti beváltó intézetek.
a' kir. udvari kamara a' pénzügyministeriumhoz olvadt. Utolsó
terium
kamarai elnökök 1825-tl fogva gr. Zichy Károly, gr. Keglcvich Gábor, b.
Mednyánszki Alajos \^ÚAr\di\i\ ezeknek helyét 1848-ban Kossuth Lajos
mint pénzügyminister, és államtitkára Duschek Ferencz, már elbb kam.
foglalák el. Mieltt az uj szerkezetek megállapodhattak volna,
alelnök
a' bécsi pénzügyministeriumtól függ orszáa' forradalom elbukta után
gos cs. k. pénzügyi igazgatóság állittatott fel mellynek szakért elnöke
gr. Almássy Móricz-. Mellette pénzügyi f tanácsosok 's tanácsosok és
titkárok állanak, 's alatta az ország 18 pénzügyi kerületre osztatott,
mellyek következk posonyi, rózsahegyi nyitrai b. gyarmati kassai,
miskolczi ungvári, szathmári debreczeni, nagyváradi, aradi, szolnoki,
szegedi, budapesti, gyri, pécsi, kanisai, és soproni. Mindegyiknek
élén egy pénzügyi tanácsos 's kerületi igazgató áll, elegend mennyiség
ker. biztosokkal
fogalmazókkal számvevi 's irodai személyzettel és
h.
pénzügyrséggel (Finanzwacht).
Kamptz (Károly Albert Keresztély Henrik von). Porosz titk. államminister és tagja az államtanácsnak, szül. 1769. Schweriuben. Fokonként
emelkedvén állami hivatalokban 1817. val. titk. kormány-tanácsnok és
igazgatója a' rendrministeriumnak, mint szinte tagja az államtanácsnak,
1824 az egyházi és orvosügyi ministeriumban a' közoktatási osztály igazgatója 1825. val. titk. tanácsos és az igazságügy ministerium igazgatója,
végre 1842. államtanácsosi méltósága meg1830. igazságügyi minister
tartása mellett, nyugalmaztatott. Ritka statusférfiui ügyesség és rendkívüli szorgalom voltak kitn oldalai, azonban, különösen a' demagóg
mozgalmak körüli túlbuzgó kutatásai miatt sokszor igen kemény megki feladásai által leginkább törekedett a'
rovásokkal illettetett. O volt
német egyetemek szabad szellemét féken tartani, 's az általa létrehozott
,
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rendri kémrendszer által az ébred német hazafiúi érzületet még csiráelfojtani. Nevét a' német ifjúság mindig gúnnyal és keresüséggel
emlité 's 1817. w^artburgi ünnepélyen nyilvánosan elégetett könyvek
között els volt a' K. által kiadott „Codex der Gensdarmerie". Számos
irodalmi munkái leginkább a' porosz rendri és törvénykezési ügyekre
vonatkoznak.
K.
Kaiidahar, keletindiai tartomány, egy része Afghanistannak, keletrl

jában

,

—

az Indus folyó hosszában Keletindia,

bels Irán pusztájától

,

északról

délrl Beludsistan, nyugatról

Kabul

által

határozva.

Csupán
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liegycs részének

vizdusabb völgyeiben termékeny

,

's

itt

rizs

,

búza

,

limiyc, bor, vetemények, mandula, gyümölcs, sáfrány, gyapot, selyem, mariul, vas, gyémánt, topáz 's más drágak található. Nyugati
egészben azonban kopár és homokos ugy hogy végre
része lapályosb
mellyben
a' tartomány legnevezetesb részei is elenyésznek.
válik,
sivataggá
•

,

,

slakosai a' Tadsik, azokon kivül vannak afghanok, beludsok és kissilKandahar még mindig egy Kabultól (1. ezt) különvált tartományt

basák.

képez, melly

,

mióta az angolok

által

odahagyatott, újra saját fejedelmek

Fvárosa Kandahar. Hirmend folyó partjain fekszik áthághatlan
hegyek között 's ezeken kivül még mesterséges ersítéssel is bir. Lako-

alatt

áll.

,

sainak száma mintegy 60,000, kik hajdan nagy kereskedést, most kertk.
es fóldmivelést znek.
Kandia (a' régi korban Idaea vagy Kréta, most a' törököknél Kirid),
egyike a' Középtenger és az ozmán birodalom legnagyobb szigeteinek, a'
34^ 35' szél. és 4P 23' hosszaság között, három világrész közepett, 200Q
mídnyi területtel. A' sziget közepén tornyosodik a' 7009' magas Ida hegy.
Pontjai igen szaggatottak, mi által számos igen szép kiköt alakul, mellyek Kandia szigetnek Európa, Ázsia és Afrika közti fekvésében nagy
kereskedelmi fontosságot nyújtanának ha nem volna a' porta birtokában. Földje, melly vizben épen nem szkölködik, igen termékeny 's hegyeinél fogva légelye szelid, egészséges és kellemes. Termékei között
kitnek déli gyümölcsök, gabona, fa, bor, selyem, len, gyapot 'stb.,
melly hogy nem terem még nagyobb mennyiségben, csupán a' török kormány mostoha ápolásának tulajdonitható. Lakosainak száma 200,000, kik
között 120,000 görög 's 80,000 ozmán van; régi idkben 1,200,000 lakossal birt. A' krétaiak vagy kandiaiak szép, ers emberek 's jeles katonák,
kik már a' régi idkben dicséretesen tüntették ki magokat. Van itt cseKandia
kély számú arab és néger is. A' sziget 3 sandsakátra oszlik
Relimo és Kanea. Fvárosa Kandia székhelye a' pasának és érseknek,
E' vidéken láthatók még roma' sziget északi részén.
15,000 lakossal
maradványai a' régi kor két nagyhirü tömkelegének (labyrinthus). Más
Kanea (Cydonia) a' sziget
városai Retimo (Rhetymna) 6000 lakossal
legfontosb keresked városa 12,000 lakossal, ersitvényekkel 's kikötNincs pont a' földön mellyhez magasztosb emlékek volnának
vel.
kötve, mint Kandiához, ezen törzsszigetéhez az európai mveltségnek,
emberiségnek és államszerkezetnek. Mindez természetesen Homér eltti
idkre vonatkozik, mikben Kandia oUy fényben jelent meg, melly csak
Aegyptusban tnt fel. Ez volt az Összeköt láncz Aegyptus és Görögország között. 1669 óta a' törökök birtokában van. Legújabb idkben a'
kandioták ugyan több izben keltek fel a' török kényszerít uralma ellen,
óhajtott szabadságukat elnyerniök.
de mind e' mai napig nem sikerült
Azon részvét, mellyel a' törököknek 1821 évi fólkelésök iránt viseltettek,
csak uj borzalmakat és pusztítást szerzett nekik, 1830. a' sziget az aegyp-

—

,

:

:

,

,

,

,

,

—

,

,

tusi alkirály

nyoma

kormánya

alá került, ki fólkelétíöket

vérengz hatalommal

de némi rendet és törvényes állapotokat is hozott be. 1840-ben
Oroszország Anglia
Austria és Poroszország egyezkedése folytán az
alkirály kénytelen volt Kandiát a' portának visszaadni. Egy késbbi fölkelés szinte nem yezete czélhoz. A' sziget kormányát egy három lófarku
el,

,

,
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pasa viszi 's a' görögök viszályainak kiegyenlítésére van egy ,,kapitani"és
egy érsek. L. Sieber : Reise na eh der Insel Kréta (2 köt. Leipz. 1822)
Höck Kréta etc. (3 köt. Götting. 1823—29); Pashley: Travels in Creta
;

:

Camb.
Kapföld 's

(2 köt.

—

és London 1837.)
k.
az angolok délafrikai gyarmatai. Kapföld vagy

Jóremény-

foka (Kapland, Kap der guten HoíFnung, Cape of Goode Hope) Afrika
legdélibb tartománya az Atlanti és Indiai oczeán között, éjszakra éséjszaknyugotra a' független hottentottok keletre és délkeletre a' kaíFerek ormfd. Lakosainak száma 1841-ben
szágától környezve. Területe 6000
154,460 volt. Ezek hottentottok, négerek, malayok, európaiak, (hollandok, angolok) 's bevándorlóit kafferek. Uralkodó egyház a' református,
a' malayok mahomedánok. Mióta e' tartomány az angoloké, nagy számmarfoglalkozásai
mal vannak itt térit intézetek. A' gyarmatosok
hatenyésztés, föld- és szölömivelés. Keletindiába utazók itt szoktak meg,

D

:

f

:

magokat élelmiszerekkel ellátandók. A' Kapföld azeltt holállapodni
landi gyarmat lévén , ott még most is nagyobbára hollandi nyelv 's
szokások uralkodnak. Az 1814-ki párisi béke óta K. a' brittek birtoka,
kik itt 3 ezred 's egy század tüzérségbl álló helyrséget tartanak, melly,
,

ha a' légelyt megszokta felváltva Keletindiába szállíttatik. Az angolokra
nézve e' birtok, keletindiai hajózásuk tekintetébl felette fontos. Az
a' kiadás 121,334 font
1835-ki budget szerint a'' bevétel 122,230
's
sterlingre volt téve
mellybe azonban az rsereg zsoldja nincs betudva.
A' Kapföld élén egy kormányzó áll, ki legújabb idkben brltt törvények
szerint igazgatja az országot (még kevés évvel ezeltt a' korábbi hollandi
alkotmány állott érvényben)
az ország nem rég óta két tartományra
(nyugotira és keletire)
's ezek ismét kerületekre 'stb. vannak osztva.
A* békétlenked szomszéd kafferek ellen az angolok évekig valóságos
irtó háborút viseltek
mellynek mai napig sem sikerült egészen végét
,

,

,

;

,

,

szakasztani.

D

Az angolok délafrikai birtokait angol statistikusok 100,000 angol
mfdre teszik, a' lakosok számáról igen eltérk az adatok. Éghajlata, daczára az iszonyú forróságnak a' legegészségesebbek közé tartozik a' vimellyrl az év
lágon miután e' földet három oldalról mossa a' tenger
legnagyobb részében egészséges szél enyhiti a' léget. Csak kevés évszakban uralkodnak forró északi szelek mellyek mintha lángoló kemenczébl
jönnének, annyira forróakká lettek a' nagy kalihari sivatagnak, melly fell
jönek, ég homokja által. A' nyugoti part vagyis Cimbebasia szakadatlan
pusztaság, melly az es évszakában gyönyör zöldszinbendiszlik's számsivár és borzasztó
a' száraz évszakban
talan nyájnak legelül szolgál
az öntözés számtalan,
sivatag. A' keleti vidékek legtermékenyebbek
,

,

,

,

,

;

a' hegyek fában és ásvárészben hajózható folyók által eszközöltetik
nyokban, névszerint réz és vasban gazdagok. A' növényéletre nézve
egy tartomány sem bir olly sajátos jellemmel, mint a' Jóreményfoka.
mellyek másutt
Dél-Afrika végcsucsán számos olly növényfaj jön el
sehol sem találtatnak. Egyébiránt Decandolle bebizonyitá a' Kapföld 's az
amerikai Vandiemenföld növényei közti hasonlatosságot, melly utóbbi
hasonló fekvéssel bir, azaz szinte egy nagy szárazföldnek képezi déli csúcsát. A' vidék egyik legjótékonyabb adománya a' nagy változat osságu
;

,

—
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nedvteljes gyökerek és gümk, mellyek a' legszárazabb pusztában is
megteremnek 's bséges italt nyújtanak. Vannak más kövér, vastag level növények mellyek tápul 's italul szolgálnak egyszersmind. Az állatországból vannak vizi lovak, rhinocerosok giraífok oroszlánok, sakálok, hyénák, vad kutyák, zebrák, 's különös bségben vannak az anti,

:

,

,

lopok különböz fajai. Az elefántok lassanként az északibb vidékekbe
húzódtak. A' madárfajok közül a' szaladár (strucz) — az Európában
létez strucztoUak legnagyobb része a' Jóreraényfokáról származik.
A'
bennszülöttek két ftörzse
a' liottentottok és ka/ferek (1. ezeket).
A'
kapgyarmat 1600 1806-ig volt a' hollandok kezében, ekkor tényleg 's
1814. egész formasággal ment át angol birtokba. Az angolok politikai 's
kereskedelmi czélok végett foglalák el, mindenekeltt mint katonai 's
hajózási középállomást ázsiai birtokaikra nézve. A' Kapföldrl elláthatja
magát a' Móricz-sziget (Isle de Francé), melly az angolokra nézve igen
fontos védelmi pont, 's szükségletét máshonnan kénytelen fedezni. Ámbár
a' Kapvárosban nem bir biztos kikötvel, a' nyugoti és déli parton mégis
van több ollyan öböl, melly a' hajóknak, a' passatszelek változó iránya
szerint, biztos menedéket nyújt. A' gyarmat bevitele 6
700,000 ft. st.,
a' kivitel 250,000
az átmeneti kereskedés sokkal fontosabb. A' be és kivitel közti különbség a' katonai pénztár kiadásai 's az angol tkék hozzájárulása által fedeztetik. A' termelés sokkal nagyobb lehetne, ha a' né25 30,000 angol, 60
pesség sürübb volna. A' jelenlegi lakosság
sokkal csekélyebb és sokkal
70,000 hollandi, mintegy 100,000 afrikai
gyérebben van elszórva az országban, semhogy annak összes természeti
áldását kellleg kizsákmányolhatná. Mióta Európában a' kapborok (Kapweine) iránti elszeretet eltnt, azóta
kiviteli czikk a' búza, melly
legjobbnak tartatik a' világon
és gyapjú. Az angolok megjelenésével
emelkedett a' juhtenyésztés, de olly lassan
hogy a' kivitel 1812 30-ig
96 mázsáról csak 334 mázsára emelkedett. 1842. már 16,600 mázsát vittek ki. Ellenben a' borkivitel értéke 1834— 42-ig 93,744 font sterlingrl 40,820 fontig szállott alá, ámbár az angolok a' bortermelést mindenképen elmozditani iparkodnak. A' népesség három eleme
az angol,
hollandi és afrikai
némelly pontokban
saját külÖn érdekekkel birnak
azonban találkoznak. Az angol lakosság, ámbár a' 3 között természetesen a' legloyalisabb érzelm több év óta mégis folytonos ellenzésben áll
az anyaországgal. Sérelmeik közt els helyen áll az alkotmánygy. Második sérelmi pont a' kormány vonakodása, hogy bevándorlási tkét nem
akar alapítani. 1849. a' britt kormány, legújabban fölvett igazolási rendszere (probatory system) alapján
több száz állítólag megjavult fegyenczet akart a' gyarmatra erszakolni de ez olly nyilt ellenzést szült, hogy
néhány sikeretlen fenyegetés után a' kormány kénytelen volt tervétl
elállani. Egyéb sérelmeik a' kaíFerhatárszéleket illetik. A' hollandi boérok
elégületlenségének okai az uj és idegen kormány, törvények 's szokásokkal
szükségképen együtt jöttek. Nyomatásukid folytán annyira elviselhetlenné
lön, hogy 1836. körül tömegesen kezdenek kivándorolni a' keleti part
Port Natal vagy Viktória nev tartományába. A' kivándorlók számát
20,000-re teszik. Hajdani rabszolgáik, kik most felszabadultak, önként
követték ket. Uj hazájokban respublikái szerkezetet vettek fel, 's a' köz-
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igazgatást egy 25 tagból álló néptanácsra bízták, melly minden évnegyedben gylt össze. Eleinte az angol kormány látszólag beleegyezett a'
kivándorlásba, utóbb azonban ismételt megtámadásokra került a' dolog,
így utoljára 1848. augusztusban, midn az angol helytartó K)'\r Harry
Smitli ágyukkal, lovasokkal, 3 ezred gyalogsággal 's néhány hottentott
csapattal állott ellenükbe. A' hollandi boérok megverettek, de nem adták
meg magukat, hanem elhagyák a' vidéket, hogy szekereik 's barmaikkal
még beljebb vonuljanak a' kaíferek fidébe. Itt elltüntek.
A' szomszéd
kafferekhezi viszonyok, melly ek az angol és hollandi gyarmatosok sérelmei között nagy szerepet játszanak egészen az északamerikai telepitvényeseknek az ottani vadakkali viszonyaira emlékeztetnek. Történelmi
szabály, hogy ott, hol a' polgárisultság által erejöktl még meg nem fosztott mivelt nemzetek 's vad népek találkoznak , az utóbbiak okvetlenül
elenyésznek. Ezen tény fog Dél-Afrikában is megújulni. 1760 óta szünetlen harczban élnek a' benszülött kafferek a' bevándorlóit európaiakkal.
Aze' századbeli nagyobb kaíferháboruk voltak 1811, 1819, 1835, 1846.
Mindezeknél még veszélyesebb alakban tnt fel az 1851. kezddött hákik a' tzi fegyver használatát már az
ború, mellyben a' vademberek
eltt is ismerték, most csaknem rendezett sorokban küzdenek. Az angolok egész ervel fordultak ellenök. Ezen crisis alatt a' Kapgyarmat fentebb hangon, mint valaha, követeié az alkotmány 's közigazgatás rendezését , mit az anyaország mindig makacsul megtagadott.
k.

—

,

,

—

Karac«» Fereuez, els 's ekkorig egyetlen magyar irásmetszö, szül.
1769-ben meghalt 1838. april. 14-ikén. Szkkör íöldirati literatúránk
neki köszöni csaknem mindenét, mert
készített annak, pontosan és
szépen alkotott földképeiben segédszereket. Karács nem csak idegen
megbízásból dolgozott, hanem saját hazafiúi lelke sugallatából, önvagyona koczkáztatásával is vállalkozott. Abroszai közt különösen kitn Magyarország 1813-ikí nagy abrosza, mellyet gr. Teleki László pártfogása
alatt 4 táblán kiadott 's melly minden hasonló nagyságú 's alakú dolgo,

,

,

zatok közt legteljesebb 's legpontosabb. Elte utolsó éveiben il/a^!/íir ^í/ásán dolgozott, melly 24 táblán adja Európa minden országait a' legjobb
elképek után. Azonban neki is, mint annyi szép ígyekezet 's áldozatkész hazafinak lever részvétlenséggel kellé küzdenie mellynek kínait
Kunoss Endre érzékenyen rajzolá az sz mvész temetésekor tartott beszédében.
Neje Takács Éva, 's leánya Karács Teréz, az utóbbi most egy
nevelintézet tulajdonosa Miskolczon , irodalmunkban dicséretesen ismeretesek; amazflega'Tud. Gyjteményben, ez szépirodalmi folyóirataink,

,

—

ban

lépett

fel.

—

h.

Karácson Mihály kir. tan., magy. acad.' l. tag, jogtudor, táblabíró 's
pestmegyei törvényszéki ülnök, szül. pozsonmegyei Darnó helységben,
csekély vagyonú nemes szülktl. A' középtanodákat M. Óvárott végezvén, 1815-ben az ájt. iskolák szerzetébe lépett, 's követk. évben az alig
16 éves iíju középtanodai tanítóvá neveztetett ki. A' nemzeti Újságban
közlött értekezései 's versei Kidcsár István figyelmére érdemesítek
's
midn 1819-ben a' szerzetbl kilépvén, bölcsészeti 's jogtani kiképeztetés
végett a' pesti egyetemhez jött, a' Nem?. Újság 's Tud. Gyjtemény szer,

—
584

Karaifikakis.

kesztésében részt vett. Jogtudorrá 's ügyvéddé avattatván , 1825-ben,
temerini gr. Szécsen házánál nevel lett, 's e' nevelést 1836-ban végezte
be. Kedvencz tárgya mindenkor a' nemzeti irányú nevelés volt
's e' körül központosulnak szerény, de fontos hazafiúi szolgálatai, 's érdemei. Az
1825-iki országgylésen, mint távollevt képvisel, az országos ülésbeni
felszólalása által figyelmezteté a' rendeket, hogy a' magy. nyelv több középtanodában felsbb rendeletek ellenére , rendes tanulmánykint nem
tanittatik. Figyelmeztetésének eredménye ln , hogy az abbeli mulasztás
azonnal megszüntetek.
Közoktatási rendszerünk azon hiánya felett,
miszerint tanodáink az iQuságnak egyéb pályát nem nyújtottak, mint az
ügyvédit 's orvosit
miután e' hiány a' közoktatási rendszernek kidolgozásával megbízott országos kiküldöttség figyelmét sem vonta magára
,

,

—

,

—

aggodalommal telvén el kebele, hogy t. i. ha a' reál tudományok hazánkban továbbá is elhanyagoltatnak, 's az ipar értelmesség nem ébreszt étik és
ki nem fejtetik
a' magyar faj
benne rejl képessége mellett is az ipar
terérl örökre le fog szoríttatni
eltökéllé magát Pesten egy ipartanoda létesítését megkísérteni. De a' vállalathoz szükséges pénzalapot el
nem teremthetvén ipartanodái tervét 1836-ban az országgylésen jelen
volt gr. Széchenyi Istvánnal közié. Az ország nádora érdekkel viseltetett
a' fontos ügy iránt; az indítvány megtétetett 's a' czélra 200 ezer forint
mégis szavaztatott; de ez alkalommal egyéb eredmény nem léphetett
életbe.
K. M. nem sznt meg a' mondott irányban buzgón mködni.
1839-ik évben a' Helytartótanácshoz kebelezett tanulmányi bizottság 's
,

,

,

,

—

,

—

könyvbiráló fhivatal ülnökévé neveztetvén a' közoktatási rendszer átalakításában
nevezetesen az ipartanodák tervezetében a' bölcsészeti 's
jogi tanulmányok uj szervezésében, mellynek folytán több bölcsészeti és
jogi .tanulmányok magyar nyelven rendeltettek eladatni, tevékeny részt
vett. A' pesti ipartanoda megnyitása legf. helyen elrendeltetvén, K. M.-ra
,

,

,

bízatott

annak életbeléptetése,

felszerelése

's

ideiglenes kormányzása,

's

1846. nov. 1-én, József nádor fhg. félszázados örömünnepére nyitá meg
a' kir. József-ipartanodát. Keményleni lehete, hogy ezen ipartanoda egy
magy. öszmintézet Tpolytechnicum) kezdeménye leend, miután számára
nem csak tágas épületi tér jelöltetett ki , (a' servita-zárda) hanem építési
költségek fejében 300,000 p. forint utalványoztatott is.— K.M. 1847-ben
kir. tanácsosi czimny éréssel együtt az ipartanoda valóságos igazgatójává
neveztetett , 's olly értelm felterjesztése folytán hogy az ipartanoda,
akkori szervezeténél fogva a' méltányos követeléseket ki nem elégithetendi, legf. helyrl utasíttatott, hogy a' József-ipartanodának olly átalakítását tervezze, melly az ipar-értelmesség jelen állásának megfeleljen.
1848-ban elkészité 's felterjeszté a' tervet, de annak foganatosítása a' bekövetkezett gyászos események miatt meghiúsult, 1849/50 tanév végével
az ipartanoda igazgatósága másra ruháztatván , K. M. a' pestmegyei cs.
k. törvényszék ülnökévé neveztetett ki , 's most a' fenyít törvényszék
ideigl. elnökségét viszi.
h.
Karaiskakis (Gryörgy) a' görög szabadságháboru egyik hse , egy
thessaliai régi klephta családból származott. Harczi ügyessége azon örökös
csatározásban képzdött, melly honfitársai 's a' felettök uralkodó kegyetlen török pasák közt évekig folyt. Eleinte csak szállongó csapatok élén
,

—

,,
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tnt ki. 1825 óta azonban neve nagyobb fényben kezde ragyogni. Reschid
pasa seregének nyugtalanítása, elszakasztása 's gyengitése körül neki
van legnagyobb érdeme. A' túlnyomó ert meg nem törheté ugyan egészen
de esküjéhez hiven
a' fegyvert mindaddig le nem nkarta tenni
mig az ellenség legyzetve 's a' helyettes kormány Capodistrias grófnak
E' czélból fáradhatlan volt a' rokonérzelmek
(1. ezf) átadva nem lesz
gyjtésében, seregek toborzásában az ingadozók ersitésében 's olly általános lelkesültséget ébresztett hogy az önkénytesek egész zászlóaljakká növekedének 's maga Rumelia fparancsnokául neveztetett. Változó
hadi szerencse után
merész és vakmer támadásai által sikerült kiznie
a' török sereget e' tartományból. Innen Livadia felé fordult.
Elszánt serege öldökl csatákat vivott, mik néha 7
8 napig tartottak. Gyzelmeinek következménye volt, hogy Hellasban minden ajak K. nevét hangoztatá 's zászlói alá seregesen tódultak az önkénytesek. Most az athéni
vár elfoglalása lett kitzött czélja. Ez alatt Gordon ezredes és lord Cochrane angolok
a' görög sereghez érkezének 's Chnrch tábornok neveztekik
tett ki fparancsnoknak. Nehezen sikerit az idegen vezéreknek
általános, nem részenkénti támadást ohnjtának
K.-t terveik pártolására
birni. 1827. május 6-dika jelöltetett ki a' támadás napjául. Néhány napelpal azeltt K.-t betegség ágyhoz szegzé. Egy este az ellen és az
rsei között összeütközésre kerül a' dolog K. felugrik az elrsi vonalhoz siet a' rendet helyreállítja, 's a' mint visszaakarna térni, egy golyó
által földresujtatik. Két óra múlva a' görög szabadság egyik legvitézebb
a.
védje, egyike a' legjobb hadvezéreknek, kiadá lelkét.
Karíiithia vagy Karantán herczegség Karniolával vagyis a' Krajnai
hgséggel együtt képezi 1815 óta az Illyriai királyságot, az osztrák birodalomnak az 1849-i rendeletek szerint is, egy külön álló koronaországát.
Karinthia területe 188
mfd lakosainak száma 299,000, kik nagyobb
,

,

,

,

,
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,
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D

részt

kézm-

alsó karinthiai

Amannak

,

kereskedéssel foglalkoznak. Feloszlik 1)
klagenfurti és 2) fels karinthiai v. villachi kerületre.
fvárosa Klagenfurt 33 mfd. Bécstl, 12,000 lakossal a' koés gyáriparral

's

t\

,

ronaország helytartóságának székhelye. Az utóbbinak Villach, a' Dráva
rakhelye.
mellett 2800 lak., több gyárral, a' karinthiai érczgyártás
mfd. 444,000 lakossal. 3 kerületre oszlik, ezek:
Karniolia területe 175
1) a' lajhachi (Fels Krajna) 2) a' neustadti (Alsó Krajna), 3) az adelsbergi (Behö Krajna) kerület, hasonnev fvárosokkal, mellyek kzött
legnevezetesb Lajbach 40 mtfdre Bécstl, 18 mfdre Zágrábtól, a' hajóz49
Az 1848
ható Laibach folyó mindkét partján 13,000 lakossal.
évek eseményei e' tartományokban legkevesebb rázkódásokat szülének.
k.
Egyéb viszonyaikr(')l 1. Osztrák birodalom.
Karnevál, (carne vale, mintegy bucsu a' hústól), eredetileg a' vízkülönösen
kereszt és hamvazó szerda közötti idt jelenti, mellyben
Olaszországban
a' bekövetkezend böjtért mindenféle mulatozás által
igyekeznek magoknak az emberek ellegesen kárpótlást szerezni. A' tulajdonképeni karnevál azonban
mellyben minden vigalom összeszorul
14 napból áll, 's valószínleg a' római saturnaliáktól
rendesen csak 3
veszi eredetét. Olaszország a' karneválok tulajdonképeni hazája; a' középkorban leginkább a' gazdag, büszke Velenczében voltak nagy divatban,
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nagy

íenyüzéstscl kiállított álorczátí

menetekbl,

Márktéren vcgliez-

a'

mindennem

mulatságokból, látványokból és gondola-versenybl
állott; egy másik karnevál rnapjának ünnepével volt összekötve 's buc*e/í/í;ro-iinnepnek| neveztetett, mivel a' velenczei dogé egybekelése a'
tengerrel is ekkor ünnepeltetett. Velencze hatalmának 's gazdagságának
elenyésztével a' kai^nevál egész pompájával líómába vonult. Itt ugyan
csak a' hamvazó szerda eltti utolsó hét 's ebben is a' napnak csak délutáni órái (3— 6 között) vannak a' farsangnak szentelve; azonban e' 24
vitt

éri el a' vis^alom és elevenséo-. Már jó elre örül
es elkészületeket tesz ez idre mindenki. '8 ha végre megindul a' karnevál, akkor uj élet pezsg az utczákon tarka sznyegek borítják az óriás
városon elláthatlan hosszaságban keresztülvonuló corsót az olasz viga-

óra alatt legfbb fokát

;

,

lom ezen tzpontját,

tündérszépségü asszonyok foglalják el az erkélyeket. Minden a' jelre vár, melly a' kapitoliumból fogadatni, 's melly
feljogosít mindenkit, ideiglenesen bohóczczá lenni. Végre megkondulnak
a' büszke Campidoglio harangjai; e' percztl fogva szabad, álarczban
jelenni meg. Az els napokban még csekély az álarczosok száma, azonban
folytonosan növekedik 's vele együtt a' kéj, a' derültség és vigalom.
Mindenki saját módja szerint igyekszik mulatni; ismeretlenek itt a' nagy
álorczás menetek és kicsinált eladások. A' tekintet, kiszámítás nélküli,
önkénytelen kéjelgés kitnik minden álzottból, 's átmegy az alsóbb néposztályokra, st a' gyermekekre is. Tréfa és kedvcsapongás az éjszaki
országok fiai eltt megfoghatatlan fokig emelkednek; de a' kedvtöltés soha
sem gonosz szándékú és soha nem sért. Ni álarczoknak kedve telik ugyan
vagy egy hosszú
p. o. a' férfiálzottak ruháiról a' gombokat levagdalni
bajuszt megkurtítani; azonban mi«den jó kedve mellett az olasz soha sem
hágja át a' korlátokat; illetlenség szinte lehetetlen. A' lehet legnagyobb
illem uralkodik a' tömegben
's a' törvénynek nem is kellene olly szigorúnak lennie mint a' min, miután az erkölcstelenségek elleni undor
már ugy is a' nép jellemében fekszik. Ha effélék történnek, rendesen
idegenek által hozatnak el, 's ekkor a' rendrség kérlelhetlen szigorúságú is. Az örömzavarók a' mellékutczákban felállított cavaletti-kbe vitetnek hol kezök és lábok térdepl helyzetben becsavartatván
megbotoztatnak. Fegyverek szigorúan el vannak tiltva; a' menedék-jog fel van
íüggesztve. De a' rendzavarás ritka eset, egész lélekkel függ minden a"
csendes mulatozáson. Metsz gúny, és sújtó satyra ritkán használtatik az
álzottak által. 'S mind e' vigalom csak igen kevésbe kerül
az álruhák
csekély költséggel állíttatnak ki. Gyakran megtörténik hogy egy ember
évekig jelenik meg ugyanazon álöltözetben. Több álzott az olasz népszinmüvészet világából van kölcsönözve, így az arlequinok
colombíne-k,
scaramuze-k és pantalone-k. Ezek közt láthatni kertészeket, halásznket,
koldusokat nket férfi ruhában 's viszont
házsártos vén kapitánokat,
matrózokat, számtalan doctorokat, gyógyszerészeket, ügyvédeket, contikat
zubbonyosokat dominókat 'stb. Papi álruhák tilosak.
Ezen
tarka tömeg hullámzik tehát fel 's alá a' corsóii, határtalan tolongás, kábító zajongással. Kocsik csak lassan haladhatnak 's gyakran kell megállniok
e' kocsikon ülnek a' bájos rómaink, gyönyör öltözeteik által még emelve bájaikat. A' kocsisok és inasok is álzottak, az elsk gyakran
álru's

,
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hában st néha a' lovak is fel vannak Öltöztetve, 's a' ni ruhába öltözött
házi eb a' kocsis lábai között üldögél. A' kocsikat sürüen fogják körül a'
kifáradhatlan vigságu gyalog állzottak. Néha sikerül egyik vagy másik
conte-nak, figyelmet gerjeszteni; illyenkor megállapodnak a' kocsik, nagy
sereg veszi körül a' szónokot, ki egy széket vagy utczasarkkövet választ
;

szónokszékül
állókat.

,

Virág

's

ügyes és élezés szóbeli eladás

és confetti-szórás a' jutalma.

által

Ezen

ragadja

confettik

el a'

körül-

még inkább

nevelik a' közörömet. Régebben a' confetti-k apró czukorsütemények
voltak , mikkel titkosan volt szokás dobálózni. Most e' szokás elfajult. A'

sütemény jelenleg, melylyel gyakran egész szekerek vannak megterhelve 's roppant mennyiségben szóratik itt-ott a'
vigadók közé
hull mint a' jéges, olly sürüen hogy a' lég elsötétül '0
a' föld mintha hóval volna behintve. A' gazdagok azonban újra megkezdték a' régi szokást, virágokkal és valódi confettikkel dobálni
ezeknek
kocsijait mindenkor roppant kapkodó gyermeksereg követi. Illy mulatságok között gyorsan telik a' délutáni három óra. Alkonyatkor következik a' lovak versenye, lovagok nélkül. Egy lovas katona-osztály áll el,
szabad tért eszközölni a' felállitott kocsisorok között, 's ekkor ágyuszó
jelére szabadon bocsáttatnak a' türelmetlen lovak. Ezek, az oldalukon
lelóggó szúrós golyók által még inkább ingerelve és suhogó aranypapir
által még jobban vaditva
rohanó vágtatással futják be a corsót, mellynek másik végén befogatnak
egy aranyhimzett szövet)
a' dijt (pallio
gazdáik nyerik. Egy ujabb ágyuszó 's minden elszéled a' corsórul
egy
része a' szinházakba siet, másik a' festine-kbe, mellyek részint a' nagy
.^zinházak termeiben
részint a' franguak palotáiban adatnak
's hol
táncz, játék és dévajság között folyik az id; a' harmadik rész az osteriákba megy
hol egész reggelig tart a' lakmározás. Más nap délután
újra kezddik a' tegnapi kedvcsapongás. Elérkezik végre az utolsó nap
még egyszer megindul a' szilajkodás egy római leánysereg még egyszer
helyet csinál magának a' corsón
hogy a' szenvedélyesen kedvelt és szép
santarella tánczot eljárja a' tambourin hangjainál
még egyszer megfutják a' lovak a' corsót
ekkor utoljára megdördül az ágyú 's a' sötétbe
borult corsón sürüen alakulnak a' népcsoportozatok. Egy gyertyafénynél
meggylik a' másik 's egy pillanat alatt mindenkinek kezében ragyognak a' moccolik (kis gyertyák) utczákon erkélyeken háztetkön fény
árad el 's a' tömeg rögtön egy tüztengerben úszik. Minden oldalról az
öröm ezen utolsó órájának jelszava hangzik
,,Moccoli
smorzate moccoli !'* 'S most a' legélénkebb háború veszi kezdetét. Minden igyekezet
és leleményesség arra központosul
miként lehessen a' moccolik eloltását
vagy elrablását meggátolni, mit elérni mindenki minden kitelhet módon
iparkodik. A' dévajság, mulatság, jó kedv tetpontját éri, a' zaj és kiáltás kábitó lesz, minden rjöngeni látszik. 'S mégis
a' mint egyet kong
az óra, elalszik minden gyertyavilág; fekete éj és mély csend követi a'
végtelen zajongást
's kevés perez alatt nyomtalanul eltnt a' tömeg
hogy bünbocsánatért könyörögjön sz. Péter templomában, azon vétkeért, hogy örült és mulatott.
Sokkal kevesebb élénkséggel ünnepeltetik a' karnevál Francziaországban
hol mindössze a' tánczvigalmakbani
és álorczás bálokbani nagyobb szabadságban 's a' magán körökbeni pezsconfetti-ik kevésbé finom

,

—

,

;

,

,

,

;

,

;

,

,

,

;

;

,

;

—

,

,

,

,

:

!

,

—

,

,

—

,

588

Karniolia.

Károly Albert.

gbb

életben nyilatkozik. A' húsevés megsznésének bekövetkez ideje
az által jelöltetett, hogy a' boeuf gras, egy aranyozott szarvakkal és
szalagokkal diszitett hizott ökör, nyilvánosan vezettetett az utczákon
keresztül a' vágóhidra. Németországon 's ez után Magyarországon is, az
olasz karnevál példájára alakult a' farsang (Fasching), mit egyébiránt
nem ritkán üldözésének tárgyául választott a' clerus mint pogány és
ördöngös szokást. Az u. n. Fastnachtsspiele (farsangéji játékok) eleinte
rögtönzött darabok voltak, mikben mindenki szerepet vállalt 's egészen
Önkénye szerint játszott végig késbb már némi elkészülettel adattak,
's els kezdetei voltak a' német drámai
irodalomnak.
A' reformatiói
mozgalmak 's a' 30 éves háború sokkal komolyabb és véresebb drámák
valának, semmint a' farsangi kedvtöltésnek véget ne szakasztottak volna.
Csak a' franczia forradalom után hozák be az Olaszországban gyzelmes
francziák ismét a' karnevált Parisba
honnan átszivárgott ismét Német,

;

—

,

országba

's

Európa egyéb

corso, az olasz ég

's

részeibe. Természetes,

az olaszok gondtalan,

mindenkor nagyon érezhet

volt.

részint csak az uralkodók udvari

hogy ezekben

a'

római

könnyelm jellemének hiánya

'S a' legnagyobb ünnepélyek nagyobb
pompázásai valának. Ujabb idkben Né-

metország nagyobb városaiban több izben tartattak mvészileg érdekes
nagyobbszer álorczás menetek igy Münchenben Kölnben Mainzban.
,

,

,

nem

Az

utóbbi helyen volt egy hirlap is, raelly az e'
mulatságok leírásának és tudósításának volt szentelve (Narhalla). Az 1848 49-díki
évek eseményei csaknem mindenütt háttérbe szoriták a' karneváli vigalmakat, 's a' legújabb idkben csak igen nehezen tér vissza európaszerte
ismét az elbbeni kedvcsapongás és dévajság.
k.
Karniolia v. krajnai herczegség 1. Karinthia,
Karolina Auguszta, ausztriai császárné 's Magyarország királynéja,
második leánya Miksa József bajor királynak, szül. 1792-ben. 1808. az
akkori koronaherczeghez, késbbi würtembergi királyhoz ment férjhez,
de ettl már 1815-ben elvált. 1816-ban I. Ferencz császár és királynak
nyujtá kezét, kinek harmadik neje volt, 's mint ollyan leginkább jótékony
intézetek, különösen kisdedóvodák alapítása körül bír fényes érdemekkel. 1825. Magyarország királynéjává koronáztatott Pozsonyban, 's 1835
óta özvegyi állapotban él többnyire Salzburgban.
k.
Károly Albert (Emánuel) Sardinia királya , szül. 1798, fia Károly
Emánuel Savoyen-Carignani berezegnek és Mária Krisztina herczegnnek a' szászországi és kurlandí berezeg leányának. 1817. nül vévé
Mária Teréziát, Ferdinánd toscanai nagyherczeg leányát 's visszavonultan élt si birtokán Piemontban. Látszólagos elzárkozottsága alatt a'
legdicsvágyóbb terveket fzte, 's majd lelke és központja lett azon összeesküvésnek, melly 1821. Piemontot akará fellázítani. Miután a' fölkelés
Károly Albert nyilváa' hadsereg hozzászegdése által erre tett szert
nosan átvevé az igazgatást, a' gyönge király által helyettesül nevezteté
ki magát, kikiáltá az 1812-ki spanyol kortes-alkotmányt, esküt tön reá,
's egy ideiglenes juntával közösen uralkodott teljes forradalmi szellemben. Buzgalma hamar vala meghlni kénytelen miután minden kilátásai
me<íhiusultak
Francziaorszáo; az általa o^vlölt kortesalkotmánv miatt
.segélyadástól voFiakodott
Károly Félix tiónörököt^ a' kin'ily uiuuleu
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Károly Albert.

sereg
's Lombardia fell egy osztrák
útnak indult. A' berezeg rögtön eltnt Turinból (1821. mart. 21), a' nélkül hogy a' juntát tudósította vagy utasitást bagyott volna hátra. Átment
Novarába 's onnan az osztrák fhadi szállóhelyre. Szökése halálos döfés
volt a' fölkelésre nézve, az ügyek végtelenül bebonyolodtak, árulástól
féltek mindenütt, a' sereg ingadozni kezdett, egész szakaszok az ellenséghez mentek át, a' kik hátramaradtak, azok saját fegyvertársaik és az
osztrákoktól nyomattak el. K. A. neve az olasz hazafiaktól átokkal tetéztetett. St azzal vádolák, hogy kezdet óta árulás volt a' czélja, 's a' fparancsnokságot csak azért vállalá el, hogy a' fölkelés valódi szerveztetését megakadályozhassa. Hogy önz czélokból, az olaszországi királyság elnyerése végett pártolá a' forradalmat 's az alig kezébe ragadt
ügyet azonnal elárulá, mihelyt a' kilátás a' királyi trónra elhomályosult,
kétséget nem szenved. így foga fel családja is viseletét. Kerülték , az
mig
udvarból formaszerüen kitiltották, és soká kellett rimánkodnia
engedelmet nyert, hogy érzelmi hségét egész Európa szeme láttára
fényesen tanusithassa. E' czélból részt vett 1823. Angouléme alatt a' spanyol
hadjáratban, hol több izben hsileg tünteté ki magát. Jutalmul visszatértekor fényesen fogadtatott Parisban szabad volt ismét Turinban megjelennie, azonban a' bocsánat irányában nem volt teljes, csakhamar szabadulni igyekvék tle az udvar 's Sardinia szigetére küldé helytartónak.
a' hajdani carbonari fnököt ülKároly Félix halála (1831. apr. 27)
teté trónra. Mindenben a' reactio szellemében uralkodott, szigorra nézve
's börtönben tartva még azon
a' többi olasz államokat is felülmúlva,
szabadelmüeket is, kiket ö csábított lázadásra. Két oldalról történt ellene
összeesküvés. Az ultraroyalisták (Latour, des Geneis) a' modenai herczeget akarták helyébe ültetni a' carbonariak 's a' genuai nemesek pártja a'
német és lengyel szökevényeket hivák az országba a' kétszinü Romarino
vezérlete alatt. Az 1834-ki szerencsétlen savoyi hadjárat megkettzteté
a' király szigorát; börtönbe vettetett, elitéltetett, gályákra küldetett vagy
fbe lövetett mindenki a' ki a' szabadelmüek terveivel közelebb vagy
távolabb összeköttetésben állott. A' politikai izgatottság csillapultával több
reformot hozott be, melly leginkább a' sereg rendezését czélozá, azonban
a' király politikája legkevésbé sem hajlott a' szabadelmüséghez. Ausztriának Lombardiában növeked zavarait éhes szemekkel nézte K. A. A'
majlandiak saját nyilatkozatai tanusiták hogy a' sardiniai király épen
akkor midn Bécsben a' legszentebb béke-igéreteket tévé , Majlandban
lépését érvénytelennek nyilvánitá

,

,

;

t

,

,

,

,

,

Másod

izben állott a' carbonarikkal szövetségben,
mivel az olasz vámegységet inditványozá , mivel
alkotmányt igért és adott (1848. február) , leginkább pedig azért, mivel
seregei Olaszország legjobb seregei voltak. K. A. az olasz harczias szellemet, melly 1848. elején, különösen Ausztria ellenében nyilatkozott,
felhasználá, épen azon perczben midn az olasz radikáloknak már csaknem sikerült kimutatni , hogy a' „Spada d'Italia" (Olaszország kardja),
mint magát K. A. nevezgeté , titkos szövetségese Ausztriának. Mart. 24.
rögtön egy meglep kiáltványt bocsáta közre , melly annyi volt , mint
hadizenet Austriának, 's mellyben Lombard és Velenczének minden
lehet testvéri segedelmet igért. Más nap a' sereghez tért. Jelen volt az
a'

fölkelést szitotta.

kik kibékülének vele

,

,
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Károly.

Károly.

Mortara mellett 1849. mart. 22—24.
osztrák hadsereg ellenében állott mind végig, ámbár a' bizalom iránta
az olasz népben soha sem verhetett teljesen gyököt. Legyzetése után
nem maradt számára egyéb hátra, mint lemondani a' trónról. Martius
24-én éjjel ezt meg is tevén, fia Victor Emánuel javára, látszólag elkeseredett kebellel éjféli 1 órakor a' seregtl búcsúzó egyszer tiszt gyanánt
elhagy á azt 's Portugálba költözött. Nem sokára jul. 2 8 -kán Oportóban
meghalálozott. Tetemei nagy pompával hozattak Genuán keresztül Tuolasz hadjáratnak végkimenetelén

Az

,

rinba.

—

k.

(lásd Közh. Ism. Tára VII. köt.)
Férjfiu
martius 30-ikán.
ki két század határán
állva, fényesen ragyogott át a' jö vendségbe. Elete az európai nép történetével függ össze. O többet tett annál, hogy csatázott 's gyzelmeket nyert;
a' véres gyzelmi zászlón kivül szellemi zászlót is emelt jobbjában
's a'
német becsület és önállóság zászlótartója volt a' legnehezebb idkben.
Mint 21 éves ifjú harczolt elször 1792. nov. 6-dikán JemappesnáVs következ németalföldi, schweiczi német- 's olaszországi táborozásaiban
Francziaország leghíresebb vezérei Pichegru, Kíeber Jourdan, Desaix,
Molitor ^ Messeiia, Bernadotte, Moreau álltak ellenében. Olly körülmények közt nyert ellenük gyzelmeket, midn a' franczia sereg gyzhet1807
egyedüli férfinak tartatok,
lennek tartatott. A' tilsiti béke után
ki Németországot Napóleon bitorlásától megmentheti, 's egész Németország ujongott örömében midn az asperni mezkön kiragadta a' gyzelmi pálmát hatalmas ellene kezébl. A' wagrami csata elveszett ug} a i,
de a' lelkekben láng
's a' schnbrunni békekötés megalázta Ausztriát
Akkor a' németek
maradt lobogva, melly 1813-ban tettekben tört ki.
kit kabineti tekintetek
fájlalva nélkülözték Károly fherczeget élükön
Bécsben tartóztattak vissza. Ettl fogva boldog magánéletbe vonult,
a' protestáns Weüburg-nassam herpolgári hséggel szeretett nejével
czegnvel, kit 1815-ben tett, az apostoli kath. ház herczege, élettársává,
Weilburgját épité. Halála közsaj's kinek számára Baden melletti szép
mert neve nem ln elfelejtve.
nálatot okozott egész Németországon
Jeles tudományi munkáját Kis Károly m. akad. tag forditá nyelvünkre.
Ujabb idben pártfogó elnöke volt számos jótékony tudományos, 's
vészi közintézetnek, p. o. az alsó ausiriai iparegyletnek, a' bécsi segélyez egyletnek 'stb.
T.
Károly (XIV. János) Svéczia és Norvégiának a' nép által szabadon
választott királya, családi nevén Bernadotte Ker. János Gyula. Atyja
ügyvéd volt nyugoti Francziaországban Bearnban. Szül. 1764. A' széptehetség gyermek gondos nevelésben részesült 's 16 éves korában hajlam-

Károly (Lajos)

megh. 1847-ik év

austriai föherczeg
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lett. Pondichery mellett a' brittek ellen harczolt 's megsebesülve ezek kezébe esett. Kicseréltetvén hazájába tért vissza 's folytatta
katonai pályáját. Nem levén nemes, alsóbb tisztségnél feljebb nem vihette,
's 1789. mármár elhatárzá magát, a' magánéletbe lépni 's az ügyvédkedésre adni magát midn a' forradalom kitörése uj tért nyitott tevékenységének 's bátorságának. A' népügy mellé 's a' haza védi sorába állott.
1792. Custine seregében ezredes, 1764. osztálytábornok lett, több izben
tüntetvén ki vezéri tehetségét. 1796-ban 20,000 emberrel sietett Bona-

ból katonává

,

,

Károly.

S9l

honnan az

parte segítségére Olaszországba,

elfoglalt zászlókkal 1797.
respublika legbiztosabb támaszául
hol több hadi tetteivel
ajánltatott. Majd ismét visszatért Olaszországba
tnt ki. A' campoformioi béke után franczia követ volt Bécsben, honnan
nem sokára visszatért Parisba. 1798. nül vévé Clary ILugeme Bernhardine Desirét, egy marseillei keresked leányát 's Bonaparte József nejének mostoha testvérét. 1799. a' Rajnán átkelend figyel sereg vezényletét vévé át. A' franczia hadsereg ügyefogyottsága e' hadjárat kezdetén,
egy erélyes hadügyminister választatását tévé szükségessé. A' választás
Bemadottera esett. A'seregben helyreállott a' bátorság,fegyelem, megsznt
a' szükség, 's megjött a' gyzelem. De ármányok nem sokára leszólliták erélyesen kezelt állomásáról. Visszavonult a' magánéletbe honnan brumaire 18-a után Napóleon hivta vissza az államtanácsba. Egyes pontok felett
meghasonlás és feszültség uralkodott közte 's az els consul között, mit
azonban Bonaparte József közbejárása elenyésztetett. Majd a' nyugati
sereg vezényletét vévé át. Nem sokára betegeskedése miatt letevé. 1804.
Hannoverben marsainak nevezé ki Napóleon 's a' becsületrend nagy
szalagjával diszité. A' közvélemény itt is
mint másutt magasztalólag
emlité B. kimél és emberi eljárását. 1805. Ausztria ellen szállott táborba.
1806. Napóleon kinevezé Pontecorvoi berezegnek. Ezután a' poroszok
ellen küzdött Saalfeld, Jena mellett 's Blüchert capitulatióra birta Radkau mellett. Majd a' nagy sereghez indult Lengyelországba , hol az oroszok ellen csatázott gyzelmesen, itt 1807. jun. 5. Spangennél fején sebet
kapott melly távol tartá további hadakozástól. A' tilsiti béke után az
éjszaki Németországban hátramaradott sereget vezénylé, 's itt szinte az
egész éjszak tiszteletét nyeré meg. 1809. ismét Austria ellen küzdött ;
jelen volt Wagramnál. A' bécsi békekötés után (1809. oct. 14). B. családja körében élt. 1810. aug. 28. Oerebroban a' svédek országuk koronaherczegévé választák 's ezt ünnepélyes küldöttség által adák neki hirül.
Áttérése az evang. luther. vallásra, 's egy téritvény kibocsátása voltak az
elébe terjesztett ffeltételek. Napóleon nem ellenzé e' választást. B. elfogadá. Nem sokára megjelent Svédországban, 's oct. 19. Helsingrben az
upsalai érsek kezébe tévé le evang. hitvallását. Az uj koronaherczeg Ká~
roly János nevet vett fel. Nov. 2-án vonult be a' nép örömkiáltásai között
Stockholmba, 5-éQ elfogadá a' rendek hódolatát, miután az esküt letevé.
XIII. Károly király kinevezé a' katonai és tengeri er generalissimusának,
's az upsalai egyetem kanczellárjának. Fia Oszkár (szül. 1799,) Südermanland berezeg czimet kapott. Ettl fogva Károly János legnagyobb
buzgalommal dolgozott a' svéd érdekek fejlesztése körül. A' földmivelés,
hadsereg és pénzügy különösen érezé rövid id
halászat kereskedés

Parisba küldetett

's

Bonaparte

által a'

,

,

,

,

,

,
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,
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múlva tevékenységének jótékony befolyását. Majd különösen Norvégia
birtoklását illetleg, Napóleon politikájával jvén ellenkezésbe, eleinte
feszültség uralkodott kÖzöttök, végre a' csatatéren is szemközt állának
egymással. K. vállalá el fvezérséget a' porosz orosz angol és svéd seregnek melly Napóleon ellen egyesült, neki köszönhetk a' Grossbeeren
és Dennewitz melletti gyzelmek st a' lipcsei elhatározó ütközetben ia
fontos részt vett. Tovább haladván svéd seregével a' dán királyt, VI.
kicserélésére.
Fridriket kényszerité Norvégiának svéd Pommerneli
,

,

,

,

,
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Kárpátok.

Francziaországíg vezette seregét

,

's

rövid múlatás után visz-

Párisbani

szatért Svédországba,
teljesen meghódithassa.

hogy az azalatt önkirályt választott Norvégiát
Rövid harcz után ez utóbbi teljesen Svédországhoz csatoltatott (1818. aug. 14.) XIII. Károly halálával akadály nélkül
foglala el a' svéd trónt (1818. febr.
„A' nép szeretete
5.) Jelszava volt
jutalmam!*' Az államigazgatás minden ága, az ipar minden része sok
:

,

czelszerü javítást köszönhet neki. Az országadóssági ügyét rendbe hozta 's a'
hitelt megállapitá. Igazságosság és bölcs szilárdságjellemzé a' király minden
határozatát, hol visszaélések megszüntetésérl volt szó. Tanintézetek, a' katonai és tengeri er szaporítására mindent elkövetett. Külföldi politikájában
nagy eszélyességet tanúsított. Mindazáltal egy mindig növeked ellenzékkel

(LSüédorsmg). Meghalt 80 éves korában 1844. Utódja
egyetlen fia Oszkár (1. ezt). Neje, ki 1811. odahagyá
és Svédországot,
1829. újraegyesült vele 's ugyan akkor királynvé is koronáztatott.
k.
Kárpátok. Hazánk ezen hegylánczolata nem ollyan magas ugyan,
mint az Alpesek a' Pyrenék, 's a' Sierra Nevada Spanyolországban, de
az Alpesek után leghatalmasb hegység Európában 's legkiterjedtebb az

kellett küzdenie.

t

lett

—

,

2000 D mfld. Európának egy hegysége
sem bvelkedik annyira nemes érczekben és sóban, mint ez. A' Kárpátokban rejl sótömeg megmérhetetlen 's a' világhír Yielicskától (Galliczia) egész a' Bukovináig és Moldvaországig terjed; hasonlóul nagy
mennyiségben található az a' déli lejtségekben mind Magyarországban,
mind Erdélyben. A' Dunánál, Dévény és Pozsony között kezddvén,
Magyarország éjszaki határán vonulnak fel. Morvaország, Siléziaés Gallicziáig, keresztülfutják Erdély keleti részét, bekerítik annak déli vidékét
's a' Bánságban Orsova mellett végzdnek, hol a' szerb alpesi lánczolattal
találkoznak ugy hogy Magyarországot azon ponttól kezdve, hol a' Duna
ausztriai birodalomban. Területe

,

,

az országba omlik, azon pontig, mellynél azt elhagyja, 160

mdnél liosz-

f

szabb körben kerítik be. A' hegység
gerinczébl számtalan ágak oszolnak el a' közel tartományokba, u. m. Morvaországba, ausztriai Siléziába,
Gallicziába, Magyarországba és Erdél3^be miért is annak szélessége sok
helyen 15—18, st Erdélyben 40 míldnél is többre tehet. Ezen ágak
között legnevezetesebbek azok, mellyek a' középponti Kárpátoktól dél
felé a' Dunáig nyúlnak 's magyar ér czhegys égnek mondatnak
's azok,
mellyek az erdélyi Kárpátok flánczolatától Magyarország keleti részébe
nyúlnak be 's ennek és a' Bánságnak síkjain elenyésznek. A' gallícziai
részen a' Kárpátok rövidebbek 's gyorsablían végzdnek. Bármi hatalmas
egyébiránt a' karpáti hegység, nagyszerségre és méltóságra nézve mégis
sokkal mögötte áll az Alpeseknek, 's csak a' középponti Kárpátokban
(Szepes) 's az erdélyi vonal egy részében bír némi alpesi jellemmel, miután
legfbb csúcsai itt is csak kevéssel emelkednek többre, mint 8,000 lábra;
örök hóval borítva nincsenek, mert az nyáron még a' legmagasb csúcsokon
is elolvad
jóllehet vannak egyes mélyedések, miken hó- és jégtömegek
örökösen megmaradnak, de ezek jég- és hógödröknél egyéb nevet nem
érdemelnek. A' Kárpátok egész hegyrendszere 4 f csoportozatraosztatik:
1) mjugoti K., 1) magas ragi/ középponti K., 3) kárpáti erdöheggség és
4) erdélyi Í(.~A' nyugati K. alatt azon ágak értetnek, mellyek Pozsonynál, a' Dunánál kezddve éjszakkeleti vonalban, a' Morva és Vág folyók
,

,

,

,

;
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völgyei között Morvaország és Siléziába nyúlnak be egész Gallicziáio*
(Javorina, Lissa-hora, Babia-gura, Beszkédek). Ezen ágban, melly összevéve is Beszkédeknek neveztetik, kevés kivétellel, még a' legmagasb
csúcsok is sürü fenyvesekkel vannak benve, annyira, hogy sok helyen
A' köz^épponti Kárpátokat képezi a' Tátra csoerdknek látszanak.
Liptó, Arvaraegje és Galliczia
port a' szepesi fensik mellett Szepes
határán. Ezek a' magyar Kárpátoknak legfbb csúcsai, itt vannak:
a' gerlachfalm csúcs 8285', a' lomniczi csúcs 8235', a' jégvölgyi 8140',
a' késmárki 7900' 's a' KrivánlSlQ' a'tengerszine felett. Ezen csúcsoktól
dél felé nagyobb és számos mellékágak vonulnak
illyenek a' Fátra,
zólyomi, körmöczi, karponai és selmeczi, cserháti csoportok, a' Mátra és
Bik, szomolnoki, sóvári 'stb. csoportok. Ezek közt van az u. n. magyar
érczhegység, hazánk legtermékenyebb bányáival.
Harmadik
része a'
Kárpátoknak a' kárpáti erdökegység, ez legalacsonyabb, 3000 5000'
a' Poprád eredetétl a' Tisza eredetéig terjed, a' gallicziai-magyar határ
hosszában 's több ággal nyúlik be mind Gallicziába, mind Magyarországba
egyike ezen ágaknak a' hegyaljai hegység, mellynek egyik részén a' világhír tokaji bor terem. Éjszaki lejtségén ered a' San, Dniester és Pruth,
déli lejtségén a' Tisza.
Az erdélyi Kárpátok (keleti K.) negyedik
részét teszik az összes hegységnek a* Tisza és Pruth forrásaitól, a' kárpáti
erdhegység megsznésétl, déli irányban 's ketts lánczolatban vonulnak
el Erdély keleti oldalán 's Moldva határán, bekeritik Erdély déli részét
Oláhország határa hosszában, a' Verestorony szorosnál az Olt által megszakasztatnak, innen tovább folytatják utjokat Erdély déli oldalán 's délnyugoti irányban a' bánsági határrvidéken keresztül Orsova mellett a'
Dunáig érnek, hol e' folyamnak utolsó sziklaszorosait képezve megsznnek. Ezen erdélyi Kárpátoknak egy mellékága Erdély éjszaki és nyugati
oldala hosszában Magyarországba nyúlik be 's erdélyi érczhegységnek
neveztetik. Az erdélyi Karpathegység e' szerint egész Erdélyt sánczként
övezi köri, mellyen át sok szoros vezet Bukovinába, Moldvába, Oláhországba és a' Bánságba azonkivl több mellékág terjed ki Erdély bel-

—

s

,

,

—

f

—

—

;

f lánczai ugyanazon magasságra emelkedközépponti K., st némellyek állitása szerint ezeknél még
magasabb pontokat érnek el. Legfbb csúcsok a' Büdös 9000', Bucsezcl
8160', Retyezát
Ünekö és Szurul, mindhárom 7000'-nál magasb. Több
része az erdélyi K. hegységnek még egészen ismeretlen 's oláh vadászok
és juhászokon kivl más emberi láb még nem tapodta. Ezen hegységnyugati lejtzetén erednek a' Szamos Maros Temes és Olt
a' keleti
részen a' Szireth. Van e' hegységben több tó is, igy p. o. a' 3 mfldnyi
hosszú Hódos.
Nagy nevezetességüek a' kárpáti hegységekben az u. n.
tengerszemek f hegyi tavak, miket a' hegyi vándor majd kisebb, majd
sejében.

Az

nek, mint

erdélyi

Kárpátok

a'

:

,

:

,

,

;

—

nagyobb magasságban, gyakran iszonytató sziklaregekben talál leginkább a' középponti Kárpátokban, Liptó ésSzepesmegyékben's a' gallicziai
részen. Ezekrl a' nép között azon rege van elterjedve, hogy a' tengerrel
földalatti összeköttetésben vannak, ennek mintegy szemeit képezik a'
szárazföldön (tengerszem), 's mozgásba jnek, ha a' tenger hullámait
felcsapkodja a' vihar. Ezen alpesi tavak 4 — 6300' magasságban feküsznek, mély völgyekben, gyakran 2000—3000' magas sziklafalaktól körül38
Uj h. Ism. Tár. lY. köt.

;
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Mélységük igen nagy és sajátságos sötétzöld szinöknél fogva
rendkívül feltnk. Legnevezetesbek 1) a' priblini tó, 2) a' zöld tó, 3) a'
poprádi vagy halas tó, 4) a' felkai tó, 5) a' veres tó, 6) a' fekete tó. Ez
(ivezve.

;

olly fekvés, hogy a' napsugarak által csak alig érintethetik, mi nagy
mértékben mozdítja el fekete színét 's azon sürü sötétséget, melly mélységeit lepi. Egyik oldalán egy hegycsúcs képezi határát, mellyet karbunkulus -toronynak neveznek. E' nevet egy régi népregétl nyeré, mellyszerint hajdanában a' zöld tó felé hajló csúcson egy
ragyogó sugaraival
a' szomszéd tengerszem sziklaüregének egész vidékét megvilágosító nagy
karbunkulus
ragyogott. Ezen drágak állítólag a' homonnai Drugeth
családnak volt tulajdona 's ennek kihalása után a' bécsi kincstárba került.
7) a' fehér tó, 8) a' steinbachi tó, körülbell egy mfldnyi magasságban a'
hegy tövétl gyakran borzasztó kiáradásokat okoz rendkívül mély
közepébl egy roppant szikla nyúlik ki, melly tele van írva látogatók
neveivel
délnyugati oldalán emelkedik fel a' híres lomniczi csúcs. 9) a'
béka-tó, keleti oldalán van egy szikla, melly barátnak neveztetik, ki a'
rege szerint védszellemként roppant kincshalom felett rködik
a' tóban
létez sok békáról állíttatik
hogy aranyszemeket hordnak magukkal
11) a' nagy fekete tó a' lengyel határon, 12) a' plock-tó és számos kisebb
tó mint
a' fagyott
uj
tölcsér-tó 'stb.
A' kárpáti hegység ftömegében átmeneti vagy mészkövületbl áll csak Pozsony és Miava között találhatni gránitalkatokat. A' Tatra lielységben ez képezi annak
magvát 's a' legmagasb csúcsok valódi gránitból állanak. Többi része
kíválólag karpáti fövénykbl áll. Egyébiránt Magyarországnak és Erdélynek összes ásvány- és érczgazdagsága a' kárpáti hegységnek nem
ugyan ftömegeiben hanem annak alacsonyabb mellékágaiban (magyar
és erdélyi érczhegyekben) rejlik.
k.
,

k

;

;

;

;

;

,

:

,

;

—

,

,

,

,

,

,

,

Karríkatura

—

(ez olasz szótól: rancare,tulhalmozni, túlozni, francziául

charger), torz- vagy gunykép; így neveztetik olly képbeli vagy írásbeli elaa' felvett tárgy ugyan félreísmerhetlenül el van találva, egyes
ismertetjelei azonban túlozva vannak, ez ellentét általa' nevetség hatását
idézvén el.
dolog, kérdezni, valljon a' karríkatura jogos mforma-e,
valljon használata erkölcsileg igazoh'a van-e, 's valljon politikai dolgokban
dás, mellyben

Medd

szabad és hasznos fegyver-e ? Az, hogy van, mutatjalétezési jogát mvészeti
tekintetben hasonló joggal bír, mint a' burlesk satyra a' költészetben, 's
épen azon felötl túlzás
melly által a' rutát meg akarja semmisíteni, a'
szépnek érdekét mozdítja el erkölcstelenné pedig csak akkor válik, ha
ernkön és mulasztásunkon kívül álló hibákat igyekszik nevetségessé
tenni vagy a' nézben gylöletet gerjeszteni. Ez utóbbi esetben megsznik
karríkatura lenni. Természeti hibás fejldés és torzalak azon felül még
túlozva is, csak durva ember eltt lehet nevetséges; az erkölcsi érzetre
efféle eladás mindenkor csak sértleg hat. Az elgyengült agg, a' szerelmében megcsalatkozott vénül leány nem tárgyai a' karrikaturának,
de igen az elhaladott kora daczára még mindig szerelmesked piperkcz,
's a' kávéfindsákkal
ölebekkel 's burnótszelenczékkel környezett, 's még
;

,

;

,

,

mindig kaczérkodó vén szz. A' karrikatura-rajzoló egész nemeket jellemezhet így p. o. az ostoba, a' fukar, a' dicsekv, a' házsártos, zsémbesked elbizakodott stb. embereket 's ekkor szükség, hogy ezeknek
,

,

;

,,
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egész lényét hlvoii felfogja, 's egyszersmhiíl egy külÖn ismertet jel szerencsés túlzása, vagy legalább erteljes kinyomása által a' megkülönböztet szellemi pbysiognomiát világosan kitüntesse mint ezt különösen
Leonardo da Vinci mesterileg érté. Ha ugyanazon egy nem különböz
képviselin észrevett ezen ismertet jelek egy egyénre vitetnek által ez
karrikaturává válik; ha ellenben a' csupán egy egyénnél elforduló, nem
általános ismertet jel torzitva adatik el, ez egy egész nem typusává
,

,

megtörténik néha
hogy egy személy rögtön minden hozzá
egy egész osztály, foglalkozás vagy szellemi iránynak lesz
képviseljévé. De egy szellemdusan készített torzkép távol van attól,
hogy a' nézben gylöletet ébresszen az eladott személy iránt; csupán
nevetésre ingerel az
még pedig ugy hogy a' mvész szeszélye feletti

válhatik

,

's

,

hasonlók,

,

,

örömünkben felejtünk a' kigúnyolt tárgy felett nevetni. A' torzképnek,
min t a' comicumnak mindig van kedélyes oldala. A' vígjátékokban
bohózatokban a' karrikatura mindig volt és lesz. így Shakespearenél Gá,

liban és Falstaff

vig operákban

,

a'

Cervantesnél
buffo, a'

Don

Quixote, Gozzinál Tartaglia, az olasz

német bohózatokban számos alakok,

mUgyar

a'

táblabírák, karrikaturák. Használatban volt az már
Az olaszoknál Leonardo da Vincin kívül kitnt e' téren
a' régieknél is.
A'
Annibale Caracci a' francziáknál Callot , az angoloknál Hogarth.
politikai karrikaturák hatalmas fegyver az államélet természetlenségei

népszínmvekben

a'

—

,

ép viszonyait támadja meg. Leginátjött Franczia- 's Németországba is.
áll a' „Punch^^ nev torzlap, mclly különösen
ers a' személyi torzképekben ezekben az angolokat nem múlja felül
senki. Francziaországban a' ,,Charicari'^ leginkább divatbalgaságokat
a' társas és vidéki élet nevetséges jeleneteit ostorozza, 's 1848. a' febr.
forradalom a' korlátok között tartott személyi karrikaturát is életbe hozA' wémeí karrikatura
ta, melly legújabb idkben ismét megsznt.
üres és rendszeres
nyilvános jellemek hiánya 's Németországnak száraz
politikája miatt igen lassan fejldött. Idegen lapok utánnyomataiból tengett az összes torzkép-mvészet. Az 1848. év egész özönét boritá Németországra a' karrikaturáknak mellyeknek azonban legnagyobb része igen
csekély mvészi becsesei birt. A' pártok éles ellenségeskedései csakhamar
oda vivék a' dolgot hogy a' torzképekben gúny és megvetés lépett a
humor helyébe 's volt ízetlenség, gonoszkodás, nyerseség, durvaság és
leleménytelenség akármennyi. Az id e' lapokat gyorsan el is temeté.
,,F/2eSok jutott ezekbl Bécsre. Legjelesb torzlapjai a' németeknek
gende Blátter^^ (Münchenben), ,,Kladderadafsch^^ és „Krakehler^^ (Berlinben.)
Az éjszakamerikai torzképek jelleme rokon az angolokéval, de
nyersebb 's élczben és szellemben szegényebb. Ujabb idben számos jeles
torzképre szolgáltatott alkalmat a' Kaliforniába vándorló aranyásók hoszszu sora. Egyébiránt -e' gazdag és boldog népnél nagy jövje van a' karrikaturának. Minél épebb ott egészben és nagyban az államszerkezet,
annál szembeszökbbek egyesek hibái és tévelyeí 's annál élénkebben
mködhetik a' rajzón a' tehetségdus amerikai kezében , ha ez az európai
ha az itteni mveltségi fok és nyilvános élet közti iszonyú
viszonyokra
ellentétekre fliggesztí szemeit. De tökéletes torzképekhez magasabb mvé-

ellenében; hatástalan, hol annak

kább Angliában virágzik,
Angliában legels helyen

's

onnan
;

—

,

,

,

:

—

,
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—

melly a' ya^keeban ez idben még hiányzik.
Magyarországban az 1848. év teremtett sok gyenge és gylöletes közt
szeti fejldés kívántatik,

külön megjelent rajzokon kivül leginkább az
több talpraesett torzképet
akkori magyar Charivariban, a' ,, Dongó' '-han. Legjelesbek voltak azok,
Oroszországban Chinában
mik gr. Andrássy Manó kezébl kerültek.
nyoma sincs a' karrikaturának.
's most már más európai országokban is
,

—

Torzkép

ott

maga

az élet.

—

,

a.

Kasmír (Kaschmir, Kasmira)

keletindiai tartomány, melly az IndusSikkek birodalmának részét képezi, korábban
regényes hegyvidék,
's késbb Afghanistannak
mellyet a' Himalaya és Hindukus vesz körül és a' Seluna (Jelm, Dselum) foly keresztül. Gyönyör légelye és termékeinek gazdagsága miatt
indiai paradicsomnak neveztetett, shona az indiai hagyományoknak.
Fölötte érdekes alakzatú hegylánczolatait terjedelmesen irja le a' német
természetbúvár b. Hügcl (Kaschmir und das Reich der Siek. Stuttgart
1841
8. 3 köt.) A' nevezetesbek
a' Mon-alpesek, a' Santch hegyek, a'
Baldewa vagy Rumnuggur , a' Tricota , Ratau Parjahl (11,6009 a' Baramule hegyek, Kamsirhegyek 'stb. A' tojásdad Kasmirvölgy, mellyet 3
folyam hasit keresztül, a' Dselum , a' kis Sind és a' Kiseken- Geng a , 's
mellyben a' 6 mlfdnyi hosszú Uller-tó terül el, minden oldalról havasokkal van körülvéve 's csak délnyugati részén vannak e' havasok alacsonyabb hegylánczok által pótolva. Déli oldalán lassú emelkedés hegyei
Légely.
vannak, a' legdúsabb 's leggyönyörbb alakzatú növényzettel.
Ez általában egészséges azon serdk kivételével rnellyek közvetlen a'
roppant határhegység tövében vonulnak el. E' vidékek a' pusztitó lázak
miatt alig lakhatók. A' hegysorok között meleg völgyek feksznek. A'
tél itt sokkal komolyabb, mint gondolni lehetne, mit nem a' geographiai
szélesség , hanem a' tenger szine feletti magas fekvés és a' roppant havasok közelsége okoz. Három hónapig lábnyi magas hó boritja a' földet. A'
szorosabb értelemben vett Kasmirban (egy vizdus, 30 36\geogr. mfdnyi
hosszú és 15
20 mídnyi széles völgy) sem szigorú tél, sem roppant hfokon alól 's a' levegt a'
ség nem uralkodik
a' hévmér ritkán száll
hegyi szél mérsékli.
Termények, A' völgyekben 's a' hegyek lejtzetén
rizs, sáfrány, gyapot, dohány, kender, felséges szl, mindennem
európai gyümölcs, czitrom és narancs terem. Erdei fákban nagy bség
van. A' tölgy, gesztenye és hársfák rendkivüli nagyságot érnek el. A'
magasabb rétegekben vannak fényük, nyirfák, jávorfák, fzfák, fanemü
rétfiivek és pompás rhododendrumok; a' hegyek legfelsbb gerinczei kopárok. Azonban Kasmir összes fanemei között els helyen áll a' méltóságos cíeocííir a' Himalaya czédrusa, 's si keleti pla7itane. Mindenütt a'
legigézbb virágcsoportok bájolják el a' vándort, különösen kitnek a'
rózsák, mellyekbl a' lakosok a' drága rózsaolajat készitik. Az állatok
országából vannak itt: leopardok párduczok, tigrisek, medvék, farkasok rókák , hegyi vadak 's az erdkben szarvasok zek nagyszámú
szarvasmarha, juh 's az ismeretes finom
kasmiri kecskék; továbbá
lovak, szamarak, öszvérek. A' szárnyasok közül számos énekl madár.
Selyemtenyésztésnek is van nyoma. Az ásványok országából van arany,
vas , kén , só és drágakg,
Lakosok. Ezeknek száma 2 millió , ámbár

tartományhoz tartozik 's
része volt Hindostannak

a'

;

,

—

:

f

—

,

,

—

—

;

—

,

,

,

,
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Hügel 1832-ben csak 800,000 és 1836-ban csak 200,000 lakost vett fel,
cholera és éhség következtében; 36 peraunnah-ban (kerület) volt 10
város és 2200 helység. A' kasmiriak
törzsüek 's ers és szép emberfaj.
nadrág,
Hosszú szakái turbán,
ujjú gjapju ködmen 's széles öv
fels ruha 's az összes hajat fed posztósipka az asszonyok
a' férfiak-,
öltözetét és piperéjét képezik. Eletök egyszer. Fejér br, világos arczszin, hosszudad arcz, kiálló vonások, sötétbarna haj és szr különböztetik
meg a' feketés hindutól. Az alsóbb osztályú nk ruták az elkelbbek
egész éven át el vannak zárva. Fiatal leányok
kikrl föl lehet tenni
hogy szépek lesznek, már 8 éves korukban adatnak el szüleik által 2- -300
frankon Pendjabba és Indiába. Nagy testi erejöknél fogva a' k.-iak roppant
mellyvállalatokra képesek. Minden bizonytalanság és nyomás daczára
nek vagyonuk és személyeik ki vannak téve munkások. Jó indulatuk,
szemlél tehetségök és gyors felfogásuk dicsérettel említtetnek az európai
utazók által. A' vendégszeretetet és becsületességet, kényuraik, a' sikhek
nyomasztó járma alatt sem felejtették el
ámbár nem mulasztják el ezek
a' cselt
ellenében teljesen felhasználni egyetlen fenmaradt fegy verket
és hazudságot. A' legsulyosb nyomás alatt is folytonos derültséget tártnak fenn szelídek és ártalmatlanok. Hajdanában azonban harczias nép valának, de elébb a' mongolok, utóbb az afghanok, végre a' sikhek által
leigáztatva, minden bátorságot elvesztenek 's ritkán mernek többet zúÉletmódok. A' foldmivelés és marhatenyészgolódó panaszkodásnál.
tésnél
melly a' fennsíkokon zetik
nagyobb a' kasmiriak iparzése.
Mint ácsok, fametszk, hajógyártók, br, aczél, fénymáz áruk, papiros
*stb. készitk kitnek. Azonban legnagyobb hirre, a' finom shawlok
szövése által tettek szert (Ka smir- shawlok)
16,000 szövszék (hajdan
40,000) évenként 80,000 shawlt készit. Ez egyébiránt roppant munkájokba kerül, hozzájárul, hogy az armeniai és egyéb kereskedk által
áruik igen roszul fizettetnek. A' magas vámok 's a' bajos szállítás drágítja
azután azokat olly rendkivülilcg. Amritsirban van a' f piacz, innen szállíttatnak tovább a' shawlok Indiába
El-Azsiába és Európába.
Sanskrit a' kasmiriaknak szent nyelve és a' persa nyelv az életé irodalmuk az elshöz tartozik. A' lakosság legnagyobb része a' hinduk vallását
követi a* buddhismust csak lassanként szorítja ki az izlam. Vannak Inképezik a' legfbb oszdiából bevándorolt brahminok 's még most is
a' sunnitákra és az
tályokat. A' mohammedánok 2 felekezetre oszlanak
Ali és Nurbukhsy felekezetére, mellyek folytonosan üldözik egymást.
Tiszteletreméltó felekezet továbbá a' reyshi-k (mintegy 2000) kik egy
láthatatlan istent imádnak, sokjót tesznek 's egy felekezetet sem bántnak.
Vjahh történetének föpontjjsii Kasmir, melly a' 16 és 18. században a'
mongol császároknak egy helytartósága volt, az afghanok hatalmába
hogy ezen
került. Ezeknek durva uralma alatt K. annyira nyomatott
hajdanában gazdag, 's földi paradicsomnak nevezett tartomány, nyomorult, puszta vidékké 's a' lakosok fukar, kincsszomjas, htlen és cselszöv
rabszolgákká aljasodtak. 1819. Kasmir Rnndsit-Singh alatt a'Pendjab birodalomba kebeleztetett Akbar császár a' heííyszorosok (panjahl) rizetét örökös hegyi fejedelmekre (maliik) bizta, kiknek a* hegyi helységeket
Í8 általadá, azon kikötéssel, hogy ama szorosokat védelmezzék 's háború
a'
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idején

a'

sereget bizonyos szániu hegyi sereggel támogassák.
7) máig is fennállanak, de hatalmuk elenyészett.
Kasmír (Sirinapur , Srinagara azaz : szent város) 5800

császári

Ezen mallikok (számra

Fvárosa

:

—
—

tengerszinétl most 40,000 hajdan 150
200,000 lakost számlált. Néhány szép kerten és hidon kivül nincs, mi a'
szenny és piszok fedi az
szemet gyönyörködtesse. Régi paloták romjai
k.
utczákat. (lásd Pendjab).
Kassa (Kaschau, Kossitze, Cassovia) sz. kir. város, Fels- Magyarország legnevezetesebb városa, Abaujmegyében (I. ezQ^ Budapesttl 35
mÜdnyire. Fekszik a' Hernád jobb partján, egy majdnem egészen szlhegyektl övezett kellemes völgyben. Mind a' mellett hogy a' város fekvése alacsony 's a' Hernád áradásainak gyakran van kitéve, levegje
tiszta és egészséges 's ragadós nyavalyák, különösen mióta a' v. tanács
rendeleteinél fogva a' hajdani mocsáros sánczárkok kiszárittattak, nem
honosulhatnak meg. A* kassai légkör tisztaságát nem csekély mértékben
mozditják el a' csak 11 mfldnyi távolban elnyúló Karpathegyek fell
öml északkeleti szelek. P^jzek ugyan rendesen ridegek de szárazok 's
azért a' lég tisztulására igen jótékony befolyásuak. Innen van az is, hogy
kellemetlen és egészségtelen ködök és komor borús napok, különösen
nyáron itt nagy ritkaságok, 's legflilebb szszel mutatkoznak az északi
szelek kimaradtával. A' milly jótékony és üdvös a' légkör, szintolly vonzó
a' szépen épült város egész külszine 's barátságos környéke. A' belváros
tojásdad ahiku melly legnagyobb hosszában az egykori fels-kaputól a'
még létez alsó-kapuig 380, legnagyobb szélességében pedig 230 ölet
tesz. Északról délre a' várost a' Csermely patak futja keresztül (melly
egy közel szlhegyen eredvén, mieltt a' várost elérné, 1 fürész-, 1 papir5900' lábnyi magasságban
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a'

rendkivüli szélessége és szép épületei által

kitn

nagy fö-utczát egész hosszában átmetszvén, a' várost keleti és
nyugoti részre osztja. Folyama mintegy közepén a' Csermely patak két,
egymással ismét egyesül ágra oszlik 's ez által egy szabályosan tojásdad
alakú szigetet képez. E' szigeten vannak a' város legszebb épületei, melylyek kétfell ismét palotaszerü házsorok által rámáztatnak be. A' legdiszesebb épitmények Nepomuk sz. János szobra sz. Mária szép gazdagon aranyozott szobra vas szegély zettel, a' palával fedett nagy kávéház
szinházzal és redouteteremmel
szép diszpiacz 's végre a'
a' téres és
négyszögkövekbl régi góth stylben épült méltóságteljes nagy Erzsébet
templom, egy rézzel fedett magas toronynyal továbbá a' sz. Mihály
templom 'stb. (1. Kassa templomai). A' Csermely szigeten van még az
alsó kaszárnya is", melly 1713. épült. Ezen sziget két oldalán elnyúló
utczák, különösen a' f-utcza nyugoti és keleti részei, olly házsorokból
:

,

,

,

;

miknél szebbeket és hosszabbakat. Pesten kivül, az országban
Ezen épületek fbbjei a' nyugati oldalon az alsó-kaputól
kezdve: 1) a' püspök lak és plébánia, 2) a'kam. ud., melly ben van a' posta,
pénzügy-igazg. 'stb., 3) a' kat. parancsnokság háza, 4) a' helyrség törzstiszteinekháza rendesen fegyvertár nevezet alatt. A' keleti oldalon: l)a' városház, 2) az akad. (hajdan jezsuita-) templom két tornyával 's e' felirással:
„Honorae Sanctissimae Trinitatis Princeps Sophia Báthori posuit", 3) a'
néhány évvel ezeltt megujitottsz. Ferenczi, most helyrségi és seminariumi
állanak

nem

,

találhatni.
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a' Perényi család által góth atylben építtetve, 4) az
fels-kaszárnya, 1726-ból 'stb. A' távolabb utczákban említésre
méltó még a' Domokos templom és a' magas kúppal ellátott csinos evang.
egyház, jeles oltárképpel és ízlésteljes elrendezéssel. A' várost környez
kfalakat nagy részben kertekkel ellátott csínos apróbb házak veszik
a' fels, közép és alsó ; mellyek mindegyike
körül. Külvárosa 3 van
Qgy
sétatér által van elválasztva a' belvárostól, 's hasonlóul szabályosan vannak
A' lakosok száma mintegy 14,000, kik magyarok,
építve, téres utczákkal.
németek és tótok a' középrend leginkább német, azonban az ujabb
idkben itt is nagy haladásokat tett a' magyarság. Tudományos intézetei
élén áll a' k. akadémia, van gymnasíuma 's több elemi iskolái azonkívül
vannak rajz- és zeneiskolái, több magán nevel-intézet. A' nnevelés
körül érdemekkel birnak az Orsolya-apáczák. Van egy akadémiai könyvtára (10,000 kötet) ahoz tartozó természettani gyüjteménynyel. Jótékony
intézetei között els helyen áll a' kórház, egyike a' város legszebb épületeinek. Kassa székhelye egy r. kath. püspöknek. A' forradalom óta f
városa a' kassai kerületnek. Vannak br-, dohány-, posztó- és kedénygyárai, fÖrd-intézete, 3 nagy rlmalma, lporgyára, papírmalma, téglaés mészégetje, pala- és kbányái. Környékének földe és szlhegyei jeles
Magyarország legújabb politikai felosztása
tulajdonaikról ismeretesek.
szerint a' kassai kerülethez 8 megye (Szepes, Gömör, Abauj, Sáros, Ung,
Zemplén, Bereg-Ugocsa, Mármaros) tartozik 56 fszolgabírói járással,
mflddel 's 1,412,785 lakossal. Az 1848— 49-kí hadjárat alatt
vagy 708
K. városa felváltva volt a' magyar, osztrák és orosz hadseregek birtokák.
ban (1. M. hadjárat).
Kassa város teiiiploiuaí. A' müizlés fejldésével 's a' hazánkban
elszórt memlékek iránti részvét fölébredésével ujabb idkben nagyobb
figyelem fordult Kassa város ó stylü templomaira, mellyek nem csak e'
város, hanem Magyarországnak is legfbb mkincsei közé tartoznak, a*
külföldiek sorában pedig minden esetre kitn helyet foglalnak el. Ezek
pedig sz. Mihály kápolnája és sz. Erzsébet temploma. Az els keletkeés régiségbuvárunk
zésének kora h\zonytíú?ír\, üenszlmann Imre, jeles
azt styljénél 's egyéb történeti viszonyoknál fogva a' XIII. század els
felének végére teszi, midn t. í. a' tatárok pusztítása után IV. Béla gyarmatosokat hozott be honunkba. A' XVI és XVII. században, midn a'
róm. katholíkusok és ágostai hitek változó szerencsével küzdöttek a'
templomokért, 's sz. Mihály kápolnája hosszabb idre az utóbbiak hatalmába került, ezek még egy, a' régihez hasonló nagyságú kápolnát csatoltak hozzá, ezektl származik a' mostani sekrestye is. A' kmives munka
e' kápolnán igen kitn
kevésbé jeles a' szobrászati. Különösen jeles a'
kapunak kmives munkája, mind pontos és metsz kidolgozásra, mind
pedig eredeti szerkezete miatt. Igen éles munkát láthatni a' karzatnak
megmaradt eredeti részein is. Egyébiránt mind a' kmives, mind a' szobrászati munkák mostani állapotjukban majdnem egészen kiujitvák, különösen a' kapu homlokzatában lev sz. Mihály dombor szobra és a* kapu
oldalán álló két szoborka. Sz. Mihály arkangyal itt mérlegben mázsál
^^y j^ '^ ^gy gonosz embert és ámbár a' rosznak ser})enyjét két ördög
is igyekszik lehúzni, ez mégis sokkal könnyebb, mint a' jóé. A' régi szob-
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Kassa város templomai.

munkákból a' kápolna külsején csak néhány növénydiszitmény
maradt fenn t. i. a' kapuhomlokzaton a' felfutó levélcsomók (Krabben) és
a' nagy csúcsivet (Spitzbogen) tartó vállkövek (Tragsteine, Kragsteine,
Consolen) virágszálai. A' kápolna bensejében több kisebb mérték szobrászati munka maradott fenn
nevezetesen az ivgerinczek vállkövein és
az orgonakarzatot tartó nyolczszegü t-fejeken. A' kápolna bens falai
eredetileg al fresco valának festve, azonban nem tudhatni, mikor, bemeszeltettek 's legújabban arra várnak, hogy mért kezek által rút takarékuktól megszabadittassanak.
A' második remek épitmény Kassán
sz. Erzsébet temploma. IV. Béla gyarmatositásai a' XIII. század második
felében 's fiának V. Istvánnak Kassa iránt tanúsított királyi pártfogása
valának e' város felvirágozásának els kezdetei. A' német gyarmatosok
alkalmasint thuringiak voltak 's igen valószinü, hogy ezek Thuringiának
kevéssel azeltt (1235.) fa' szentek közé emelt herczegnje
Erzsébet
(IV. Béla húga) tiszteletére alapiták a' kassai nagy templomot
egyetértleg István herczeggel, kinek ama szent nagynénje volt, 's ki a' kassaiak iránt különös kedvezéssel viseltetett. Hibás tehát a' magyar történetírók eddigi állitása
kik a' kassai templom keletkezését Erzsébet
királynénak, Róbert Károly nejének tulajdonítják. Henszlmann ennek

rászati
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eredetét,

nyomán

's
az alapterv és a' legrégebben
XIII. század 6-ik vagy 7-ik tizedére
teszi. Az alapterv, kevés kivétellel, egészben és minden részleteiben egyöntésü, mibl valószinü, hogy az ugyanazon egy mestertl eredt. A'
templom legrégebben kiépített része az oltárhely és az annak északi oldalához közel fekv iíiszök építmények (jelenleg sz. István kápolnája).
Ezek után régiségre nézve az északi és a' nyugot felé fekv kapuk következnek, mellyek valószínleg Erzsébetnek, Róbert Károly hitvesének 's
lengyel herczegnönek költségén a' XIV. század els felében építtettek.
Sokkal késbbi eredetek a' tornyok, ámbár tervezésk valószínleg az
els mestertl származik. A' déli toronynak fels része Mátyás királynak
a' kassaiak részére elengedett újévi ajándékpénzébl épült, mit többi között
a' Corvin családnak 's a' király által birt országoknak itt látható czimerei
bizonyitnak. Ugyan Mátyás korában épültek még a' déli kapu küls
díszei 's a' templom belsejében lev szentségház (tabernaculum). A' mai
sz. János kápolnája, a' káptalan sekrestyéje (hajdan sz. kereszt kápolnája) 's a' plébánia sekrestyéje ujabb építmények. Ezek szerint Róbert
Károly és Lajos királyok alatt valószínleg Erzsébet hozzájárulásával,
a* kassai templom építkezése, mint az most áll, az els karzatig, azaz
46 lábnyi magasságra vitetett fel egészben 's legfölebb még nyugoti homlokzatán az els karzat készült el, az éjszaki homlokzat karzata már késbbi idomokat mutatván, mink t. i. a' XV. században valának divatban.
A' déli homlokzat fala az elöépitett csarnok miatt sem karzattal
sem
nagy ablakkal nem bir, mig a' más említett két homlokzat nagy ablakainak csúcsaiban a' dlszeslt idomok világosan a' XV. század hanyatló Ízlését tanúsítják. A' két meglev homlokzat csúcsai nagy részben a' XV.
század végén újíttattak meg (Krompholz Miklós építmester által) miután Ulászló öcscse, a' lengyel Albert ostromló ágyúival elrontotta volna
azokat mint ezt máig is egy emlékezetül meghagyatott lígyugolyó tanú-
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Kataster.

sitja. A' templom eredeti tervezjének 's els építészének neve ismereilen.
Lángeszének és merészségének azonban fényes tanúbizonysága az épület,
ámbár az eredeti terv után egészen kiépitve nincs is. így tekintve, a' kassai templom a' dusasabbak, kifejldöttebbek közé tartozik, 's alsó felében
leginkább a' nagyhirü kölni dómhoz hasonlít, ámbár ennél sokkal kisebb
's épitészi tekintetben attól kisebb nagyobb mértékben eltér. A' templom
Kassa város fpiaczán a' Csermely patak két ága között foglal helyet.

Részletes rajza 's leirása 1846. jelent meg a' magyar irodalomban eddig
páratlan csinos kiállítással Henszlínann Imrétl
,, Kassa
városának ó
német stylü templomai", (fol.) Pesten (Landerer és Heckenast).
a.
Kassai (József) m. akad. 1. tag sz. 1767. márt. 15. Bodrog-Kisfaludon
Zemplénmegyében tanult Tokajon, Kassán (Baróti Szabó Dávid alatt)
1786-ban kispappá lett Egerben, 's a' hittudományt tanulta Pesten. Már
itt elkezdte szótári jegyzeteit, mellyeket egész éltén át folytatott. Áldozó
pappá avattatván, 1790 4-ig tarczali káplán, 1794 1824-ig pedig szerencsi plébános volt. Ekkor a' kassai püspök által nyugalmaztatván, három
évet Noszván töltött Almási Jánosnál 1 82 7-töl pedig b. Szepessy pécsi
püspök védszárnyai alatt munkálkodott. Munkái 1) Magyar nyelvtanító
könyv. (S.-Patak, 1817). 2) Barátságos és ügyes felelet a szemügyre,
(Kassa, 1818). 3) Tudományos torlás a' Tud. Gyjteményben 1820,
Thewrewk J. ellen. 4) Szerencs leirása, ugyanott.
A' M. Akadémia,
mellynek még 1831-ben jelentette be szótári munkálkodásait, 1832-ben
választotta el tagjául. Azóta adta ki Származtató és gyökér észö magyardiák szókönyvét. Pest, 1833
8.
négy csomóban
P-ig. A' munka
vége kéziratban maradt. Meghalt 1842. mart. 15-ikén. Szókönyve az els
származtató és critikai szótár, 's azért különösségei mellett is becses és
hálát érdeml. A' nép nyelvének gazdag tárháza az. Kassai szeretett a*
köznéppel társalkodni, 's ennek hasznát, de kárát is látta, mert mveltebb
irói fokra emelkedni nem tudott.
h.
Kataster, igy neveztetik a' földtulajdonnak, az épületeknek, üzleteknek és az ezektl fizetend kamatoknak hatósági felügyelés alatt készült
jegyzéke. A' földtulajdon -kataster készítése következ, egymással összefügg részletekbl áll 1) A' tér kimérése. Erre nézve az összes katastrálandó földnek általános összefügg felmérése 's ezen alapított térkép a*
legtöbb idt igényl de a' czélnak egyedül megfelel eszköz. 2) A' föld
becslése. Ez gondosan megvitatott, gazdaságtani 's a' tapasztalás által
helyeselt elvek szerint történik. Ezek a' kimérés- és becslésbl származó
telekadó-katasterek azután 3) összeállittatnak, még pedig, könnyebb és
kényelmesb áttekintés végett táblázatok, rovatok alakjában. Minden egyes
helységnek külön kimutatása készíttetik, mellyben minden részletbirtokra
nézve a' tárgy, birtokos, fekvés, alak, használhatóság, térfogat, minség
's egyéb hely viszonyok megneveztetnek. Ekkor azután 4) az -egyes birtokrészletekre es terhek kivetése következik.
Az épületek adóztatásának
mérvét illetleg, ezek faluhelyeken
hol ritkán nyujtnak tiszta hasznot,
kiterjedésök szerint vétethetnek föl, mig városokban az évi béröszveg
szolgál az épületek becsének legbiztosb alapjául.
Lehetetlen levén,
minden egyes iparüz tiszta hasznát megbecsülni, ezek megadóztatása
legsikeresebben történhetik osztályok szerint, mi mellett figyelmet kell
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nehogy a' !?zegcnycbb iparüzk a' reájok rovandó adók
Hazánkban az általános adózási rendszer életelnyomaösanak.
az országnak a' forradalom utáni ujabb szervezése alkalbeléptével
mával a' katastrális munkálatok a' hatóságok részérl, az elöbbeni ingadozó adózási alap mellzésével, szinte életbe léptek.
p.
Katoiiatartás /. Élelmezés.
Kaucsuk ruganyos mézga (Gummi elasticum elastisches Gummi,
caoutchouc) sajátságos, közvetlen növényanyag. Valamint a' mézga 's a'
gyanta nemek, szintúgy található a' kaucsuk is különböz fajú számos
növényekben, még pedig azoknak téjnedvében. Valószinü, hogy különböz módosításai vannak. Azon növények, mellyek legnagyobb bségben,
Siphonia
's névszerint mtani feldolgozásra nyújtják a' kaucsukot, ezek
elastica, S. Cahuhu Dél-Amerikában, Guyanában azután Urceola elastica^
Sumatrában Jávában továbbá Ficus elastica indica religiosa, KeletIndiában és Artocarpus incisa^ integrifolia Nyugot-Indiában 'sa't.
Leginkább május és augusztus hónapokban gyjtetik a' növények ezen
nedve. A' kereskedésben háromféle alakban kerül el a' kaucsuk mint
folyós nedv, mint palaczk-kaucsuk és táblák alakjában, mint úgynevezett
mézga-szalonna (Gummi-Speck). A' kaucsuknedv Amerikából jön rézpalaczkokban. Maga a' nedv sürü, halványsárga, tejfelhez hasonló. Szaga
savanyus, rothadós. Vizzcl minden arányban vegyithet 's e' mellett semmi
más változást nem szenved, minthogy megritkul. Azon kaucsuk, melly kisebb
nagyobb prt/í/cz/fo/f alakjában jön hozzánk ugy készittetik, miszerint a'kifolyt
nedv égetlen agyag formára kenetik, lángtüzfelé tartatik (innen annak fekete szine), megszárittatik 's újra rákenetik és szárittatik mindaddig mig a'
szükséges vastagságot eléri, ekkor a' bels forma széttöretik vagy viz által
felolvasztatik. Ezen kaucsuk, a' vizén kivül, ugyanazon alkatrészekbl
áll, mint a' nedv. Tisztátalansága a' koromtól származik. Az u.n. mézgaszalonna 2
3 hüvelknyi vastag táblákban jön el, mellyek kivülrl darabosak és fekete barnásak, bellrl likacsosak átláthatlanok, fehérek a'
sajthoz hasonlók és ha átmetszetnek
poshadt szagnak. Ez valószínleg
fnrditatn arra,
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ugy készittetik hogy a' növények téjnedve a' törzsök aljába ásott kis
gödrökbe vezettetik, és itt megszárittatik.
A' tiszta kaucsuk tulajdonságai következk átlátszó, színtelen, vastagabb rétegeiben sárgás. Több
hónapig megtartja azon tulajdonságát, hogy a' tárgyakhoz hozzáragad,
és friss metszési lapjai, ha a' nélkül hogy érintetnének, egymáshoz szoríttatnak, ismét régi ervel ragadnak egymáshoz. A' kaucsuk tökéletesen
ruganyos. Ha kinyujtatik, homályos, gyöngyszinü és rostos lesz, de
összehúzódás alkalmával elbbi tulajdonait visszanyeri. Hidegben megkeményül, nehezen hajtható, de nem törékeny. A' meleg visszaadja teljes
nyujthatóságát. Vizben fel nem olvad; ha ebben fzetik, felduzzad és az
olvasztó szereket könnyebben magába veszi. Aetherben felolvad. —
,

—

:

M-

kitn

nyujthatóságiuy áthatlanságán és változatlanságán alapul. A' kaucsuk nedv számos vízhatlan eszköz mint felczipk, csizmák, hajlékony csövek 'stb,
készítésére használtatik
leginkább azonban a' vizellenes ruganyos
szövetek készítésére. Legújabb idben gutta perchavai vegyítve a' legA' kaucsuk
különfélébb czélokra használtatik (lásd Gnlla Percha).
tani alkalmazása sokféle és fentebbi

tulajdonságain
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megjegyzend legels emlité.st tett róla La Condamine 1736; készítése módját legelsbben Fresneau adta el 1751; az
ujabb id kezdé azonban ez igen fontos anyag különszerü feldolgozását
Mint kereskedési czikk a' kaucsuk évrl évre fontoés használatát.
sabb lesz, 's a' bevitel Amerikából Anglián Francziaországon, Hamburgon és Triesten keresztül évrl évre nevekedik. Árának emelkedésétl
félni nem lehet, mert p. o. az Orinoko partjai egy magok képesek volnának egész Európát vele ellátni. Kaucsuk-szövet gyárak vannak Manchesterben Parisban Bécsben
Berlinben és Nürnbergben. Maga Paris l
millió frank érték sebészi kaucsuk mszereket szolgáltat. Ratlier ottani
gyárában naponkint 200 darab nadrágtartó készül, hasonlóul Reithoffev
gyárában Bécsben.
k.
Kaukázus. Ezen hegység természetes határt képez Európa és Ázsia
között, Európának délkeleti részében. Örök hóval és jéggel borított teti
fejér vonalként választják el e' két földrészt egymástól. A' K. a' Fekete
és kaspiumi tenger közötti földszorost keresztül vágja, két egyenetlen
részre osztja; iránya éjszaknyugottól délkeletnek tart 's 13 hosszúsági
fokon (az 55 '—67 %) vonul keresztül. Szélessége különböz. Magassága
8
10,000 láb között változik, ámbár vannak egyes csúcsai, mellyek e'
magasságot tetemesen meghaladják p. o. az Elbrusz^ 17 350', a' Kasbek
15870' 'stb. A' növényélet sokkal szegényebb mint p. a' schweiczi alpeseken mellyektl a' K. még az által is különbözik
miképen tökéletesen
kifejlett gerinczekkel és csúcsokkal, u. n. szarvakkal, mint amazok, nem
bir. Minden folj^ója és patakja 4 f folyamba gyl
ezek
a' Terek
Kubán, Rión és Kur
az els kett nyugoti irányban a' Fekete-, az utóbbi
kett keleti irányban a' Kaspiumi tengerbe ömölvén. Erdkben némelly
helyeken igen gazdag, mások fában nagy szükséget szenvednek. Szintcsupán a' Fekete tenger
úgy különbözik a' gyümölcstenyészet is.
partjain található.
A' Kaukázusban lakó összes nemzetiségek 7 népségben foghatók össze, ezek a' cserkeszek vagy czirkassziaiak, abasszok
vagy abházok, osszok vagy osszethek
georgiaiak vagy gruziaiak, csetörténetét illetleg
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csek vagy csecsenczek,lesghiek vagy lesghinczek 's tatárok. Örményekés
zsidók csak elszórva élnek a' Kaukázusban. A' késbb bevándorolt tatárok kivételével ama népségek, testalkatra 's arczvonásokra nézve, mind
az indo-európai néptörzshez tartoznak. Blumenbach joggal nevezé el a'
sémita és indo-európai néptörzseket kaukázusi fajnak, miután kétségkivül a' Kaukázusban találtatnak e' fajból a' legszebb emberek. A' nyelvek
és szokások e' különböz nemzetiségek között id folytán némi egyenlséget nyerének az egész hegységben, keleten és nyugoton.
tulajdonsága a' Kaukázus embereinek a' meg nem törhet szabadsági érzet. Ámbár itt ott örökös fejedelmek uralkodtak, gyakorta nagy hatalommal,
mindazáltal soha sem merészlé ezek közöl egy is az egyesek személyes
szabadságát megszorítani. Testi er és személyes erély az egyedüli erények , miket a' kaukazi elismer 's miknek önkényt meghódol. A' rablási
rendszer idegen tartományok irányában sokáig divatozott egyes e' czélra
összeállott szövetségekben, azonban ámbár törvény e' részben hozva nem
volt, 's ámbár a' zár és lakat a' Kaukázuson bell ismeretlen vala, mindenkinek személyes tulajdona mégis mindig tiszteletben tartatott.
Most
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f

foglalkokevés fóldmivelésen kívül marhatenyésztés teszi a' kaukaziak
zását. A' nk, kik itt sokkal szabadabbak 's nem járnak örökké fátyolozottan, mint a' kelét egyéb részeiben, leginkább a' házi szükségeket
végzik, azonkivül sznek varrnak, himeznek 'stb. Tisztelet az idsbek
vendégszeretet és vérboszu uralkodó sajátságok Kaukázusban
iránt
mint El-Azsia minden hegyi tartományaiban.
Ha egy üldözött idegen egy kaukázinak házába menekül 's ott mieltt
elfogatnék a' házi asszonynak mellét sikerül érintenie, ez által, bár mit
mint a'
vétett légyen tökéletes biztosságra számolhat 's ugy tekintetik
ház gyermeke. A' vérboszu mellynél fogva egy megölt ember legközea' mi
lebb rokona volt köteles annak halálát a' gyilkoson megtorlani
gyakran ízrl ízre szállt egész nemzedékeken keresztül, 's nem ritkán
egész családok kölcsönös kipusztitásával végzdött , ujabb idkben hol
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függetlenségi
önfentartási
tásra a' kaukazi népségeket

magasabb czélok ösztönzik szoros összetar-

,

—

tetemesen alábbhagyott.
Az összes népesség számát pontosan kimutatni, még most a' lehetlenségek közé tarhogy ez a' hegyes vidékeken nagyobb mint
tozik. Bizonyosnak látszik
Az egyes népségekre
a' síkokon 's körülbell 1,200,000 lélekre megy.
térve át, következket jegyzünk meg. Íj a' cserkeszek (280,000-en) a'
Kaukázus nyugoti részén laknak a' Fekete tenger partjain. Ámbár snép, mindazáltal csak 1836 óta, midn a' Vixen nev angol hajót elkobzá, 's a' kaukázusi népeknek az oroszok elleni szakadatlan kemény harczaík folytán vonták magukra a' közfigyelmet. Ok Adigheknek nevezik
magukat. Köztök az bír legnagyobb befolyással
ki bátorsága és erélye
által leginkább kitnik. Nagyobb része a' mohammedán vallást követi,
vannak azonban számos pogányok 's némi nyoma a' kereszténységnek is.
Nevezetesen nagy tisztelettel viseltetnek a' kereszt iránt. A' cserkeszek
nem nagyok ; de karcsúak 's tagjaik tetszets alkata által tnnek ki. Ismeretes karcsú termetök, csinos lábuk és szép kezök. 2) Az abasszok
140,000) keletre laknak a' cserkeszektl a' Fekete tenger partjaitól
éjszakra a' másodrend éjszaki hegység gerínczeig. Az oroszok az abaszszokat dsigeth és abházoknak nevezik. A' délkelet felé a' tengerpartján
lakó abasszok külön fejedelemmel bírnak, ki trónját biztosítandó, 1823.
kénytelen volt Oroszországnak meghódolni. 'S ámbár most orosz sergek
tartják megszállva a' partokat, mindazáltal nem bátorkodnak csak néhány
órányi távolságra is a' tartomány belsejébe vonulni. Az abasszok barnább
színek a' cserkeszeknél kikhez egyébiránt sokban hasonlítanak 's a'
Kaukázus népei között leginkább kitnnek vadságuk 's nyerseségk által.
A' dél felé lakók keresztyéneknek mondatnak azonban a' nagy résznek
nincs fogalma vallásról. Egy csekély rész az ízlamhoz tartozik. 3) Az
osszok vagy osszethek (60,000) leginkább éjszakra a' Terek folyam és
mellékfolyói magas völgyeiben laknak. Korábbi idkben még inkább éjszak felé a' síkon volt lakásuk, de a' mongolok által a' hegyekbe szoríttattak. A' népvándorlás alánjaival kétségkívül rokonok
de nem egy 's
ugyanazon nép mint sokan hiszik. Legújabb búvárlatok szerint, nyelvök
a' persával találtatott rokonnak.
A' nagyszámú törzsök között leginkább
kettt lehet megkülönböztetni ezek a' déli részen a' dwálok vagy dwaletliek 'tí a' í?zoros értelemben vett osszok (digürok,thagaurok). Az osszok
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általában erteljes nép, zömök széles termettel, közép nagysággal. Arczok kerekded; szke haj nem ritka, a' barna igen gyakori. Az igazi oszszok fejedelmekkel birnak 's nagy részt mohammedáiiok, a' dwálok ellenben egymásközt egyenlk 's hajdan a' keresztyén valláshoz tartozának,
a' keresztvetésen kivül
mellynek szokásait azonban idfbly tán
mind
elfelejtek. Az oroszok mindamellett a' ker. kath. egyházhoz tartozóknak
tekintik ket 's papokat küldenek nekik kik idrl idre elkergettetnek.
A' dwálok és osszok elismerik ugyan az oroszok felsségét, de e' viszonynyal egyébként nem sokat tördnek. 4) A' georgiaiak vagy gruziak
(50,000) a' tulajdonképeni és alsó Kaukázus völgyeit lakják, a' Rión folyam medenczéjében. A' nyugati törzsök vegyitlenül maradt, legtisztább
,

,

,

,.

ágai swánoknak vagy swanetheknek neveztetnek. Ezek nagy része a'
respublikának egy nemével bir, hol mindenki egyenl; a' többi törzsök
idegen fejedelmek felssége alatt élnek. Az oroszoktól azonban semmifüggésben sincsenek. A' keleti részen lakók össze vannak vegyülve
az osszokkal és csecsekkel, mikbl több különnevü mellékág származott
mellyek részint vének által igazgattat(psáverek, chefszurok, thúsok)
nak , részint az orosz felsségnek meghódolt külön fejedelmek alatt állanak. A' georgiaiak nagy része megrizé a' keresztyén vallást mig a' hegyi törzsök közt régen feledésbe merült az. 5) A' csecsek vagy csecsenczek
(110,000) Gelaenév alatt már Strabo által is emlittetnek. Tulajdonképeni
n evk mitzdseghi, orosz kiejtés szerint mitschik. Laknak az orosz katonai
útvonal, a' tulajdonképeni andiai Kaukázus és a' Terek folyó között.
Csak a' hegyekben lakók maradtak tisztán, a' többiek sokképen elvegyültek a' tatárokkal. A' csecsek mellékágai az ingusok karabulakok , kisztek 'stb. Ezek hasonlóul keresztyének voltak, azonban most elpogányosultak; a' többiek rajongó mohammedánok. Az oroszoknak csak az ingusok
egy része van alávetve, a' többiek 1840 óta keser harczot vivnak az
mint az ossz.
oroszok ellen. Az igazi csecs erteljes, de nem olly zömök
Szine is sötétebb , a' barna haj uralkodó
van azonban fekete is. Az
abasszok után a' csecseket mondhatni a' Kaukázus legvadabb 's legnyersebb népének. 6) A' lesghiaiak vagy lesghenczek (400,000) leginkább a'
Kaukázus keleti részét lakják egész a' kaspiumi tengerig. Vannak köztök
tatárok és turkomannok is. A' cserkeszek leginkább szép termetök és csinos
lábaik, a'lesghiaiak pedig férfias erejök, athletai termetök által tnnek
ki. Legnagyobb részt az izlamot vallják, 's mint a' Kaukázus minden
egyéb mohammedánjai a' sunniták felekezetéhez tartoznak kik 8 fejedelem alatt állanak , a' kiknek legnagyobb része már az oroszoknak hódolt
meg van azonban fejdelemség (Avar), melly a' kaukazusLnagyhirü vezér, Schamü, birtokához tartozik. 7) Tatárok (80,000) elszórva élnek ii
Kaukázus éjszaki és keleti részében. Leginkább a' nógai törzshöz tartoznak. Külön elágazások
a' karácsaik 's karacserkeszek (fekete cserkeszek), maikárok
manszurok és nauruszok, a' Terek déli részén vannak
a' kumükok , kik e' század elejéig elhirhedett rablók valának, mig az oroszok által meghódittattak. Általában a' tatárok számos fejedelmei is az
orosz felsbbséget ismerik el.
A' kaukázusi népeknek az oroszok elleni
hosszú, véres és elkeseredett harczaikról, miknek még napjainkban sinc^
a'
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(Vilmos) egyike a' jelenkor legnagyobb rajzolóinak 's fes1805. Waldeck herczegségben. A' rajzmüvészetben atyjától, ki aranymives volt, nyert legels oktatást. A' festészetet választván
életmódjául, 16 éves korában a' düsseldorfi mvészeti akadémiát látogatá
meg 's itt különösen Cornelius igazgatónak és Mosler tanárnak köszönheté
képeztetését. A' lelkes és tehetségdus ifju gyors elmeneteleket tett.
Els bizony itványa többi között egy Mária volt a' gyermekkel ölében 's
két zenél angyallal, mit egy westfáliai templom számára készitett. 1820.
Cornelius által Münchenbe hivatott 's ennek szigorúan eszményi styljében festé ott az Odeon nagy teremében a' tetképet ,, Apolló a' mnzsúk
között" késbb többed magával a' királyi udv. kert ivezeteiben a' történelmi freskókon dolgozott (l. Frescofestészet), Az
müvei itt a' vizitéiízelnek, szül,

:

;

:

istenek 4 coiossalis és a' Baváriának gyönyör allegóriái alakja. Ugyanekkor (1828 29.) készült egészen ellenkez realisticus szellemben

—

,,Orültek

háza"

czim

képe

,

eredménye azon benyomásoknak, miket

a'

Ez
berezegi palotákban rzött nagyszámú

düsseldorfi tébolydának egyszeri meglátogatása

idbl

alkalmával érzett.

valók a' müncheni királyi 's
festményei a' német történelembl, 's Klopstock, Wieland, Gthe
egyes költeményei nyomán. 1837-ben fejezé be nagyszer compositióját
,,v4' hunnok csatáját", melly az elesett hunnok és rómaiak szellemeinek
Róma kapui eltt küzdött csatájáról szóló rémséges regét ábrázolja. A'
varázserejü
rendkivüli
démonilag megható uj tárgy nagy figyelmet
gerjesztett a' mvészet világában. A'
Raczinsky gróf hires mgyjte-

rajzai

's

,

ményébe

m

,

Ez

K. Hogarth tanulmányozásának szentelé idejét
's a' genre-szakban adott néhány jeles darabot Schiller és Gthe (Faust)
müveihez. 1837 — 38. egy ujabb nagyobbszer heroicus compositióval
lépett fel
„Jeruzsálem elpusztítása Titus által", mellyben hasonlag
rendkivüli gondolatbség és szellemer ragadta bámulatra a' nézt. A'
mhöz magyarázó szöveget maga a' mvész készitett. Egyéb müvei ez
idbl „A' szent sir megszabaditása a' keresztesek által" „Krisztus az
elpokolhan" „Anakreon és kedvese" (melly Magyarországra került) 's
egy életnagyságú alakokkal rajzolt kép Gthének egy elégiája után.
1844. a' porosz király a' világtörténet fmomentumait tárgyazó 6 nagy
olajfestmény készítésére szólitá fel. Különösen emlitésre méltó még
,,Reineke Fuchs" képgyjteménye, melly 1846. rézmetszetekben füzetenként jelent meg. 1847. a' bajor király kívánatára az akkor nagyhír
Montez Lola (l. ezt.) tánczosnt festé olajba, életnagyságban. A' nevezett
évig udvari festesz volt Münchenben
's akkor a' porosz király által
Berlinbe nyert meghívást
nagyobbszer fresco-festmények készítése
került.
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Kávé, kávé-kereskedés. A' kávé egyik ftárgya levén a' világkereskedésnek, különös figyelmet érdemel. Míg a' Mokka kávénál egyéb nem
Velencze kereskedett vele ,hová orvosságiszer gyanáiit
1591. vitetett be de nem sokára meg kellé osztakoznia e' kereskedésben
a' hollandiakkal 's jelenleg annyira ment a' dolog, hogy Velencze, kávéjának legnagyobb részét Triesztbl nyeri. Ekkor a' hollandiak ragadák
magukhoz az egyedáruságot
különösen miután a' Java kávét hozták
forgalomba
a' 18. században azonban Francziaország és Anglia emellétezett, kizárólag

;

,

;
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kedtek fel hatalmas versenytársakul, \s most ílambiirg is liozzájárult,
melly utóbbi utón legtöbb szállittatott be. 1835. Európába 217,600,000
font kávé hozatott be, melly a' különböz kereskedelmi piaczok szerint
igy oszlott fel
Hamburg 41,000,000 font Amsterdam
Oroszország 98,402 pud
36,000,000 font, Rotterdam 28,600,000 f., N. Britt. és Irland 28,000,000 i\,
Havre 15,400,000 f.,
Antwerpen. 22,000,000 f., Triest 19,900,000 f.
Marseille 9,600,000 f., Bréma 9,300,000 f., Bordeaux 4,100,000f, Genua
2,000,000 f Livorno 1,700,000 font.
Északamerika 1832-ben bevitt 91,722,329 fontot, önmaga fölemésztett
40,471,171 fontot, kivitt 55,251,158 fontot.
Mac-Culloch a' f kávétermesztési tartományokból az évi kivitelt öszszesen 147,000 tonsra teszi, ehhez járulnak egyenkint
Arábia 10,000 tonssal. Java 18,000 t., Sumatra és Keletindia 8,000 t.,
Brasilia és Spanyol-Amerika 42,000 t., Domingo 20,000 t Cuba és Portorico 25,000 t.. Angol nyugotindiai gyár. 11,000 t.. Holland nyugotind.
gyár. 5,000 t., Franczia nyugotind. gyár. és Bourbon 8,000 tonssal.
A' kávéfatenyésztés virágzásnak indul Elindiában, különösen annak
déli részében leginkább a' Keletindiai Társaság gyámolitásai folytán.
Ugyanazon vigyázat szükséges a' kávé elküldetése mellett, melly megkivántatik aratásakor, hogy t. i. semmi ne hozattasaék közelébe, a' mi
ers szaggal bir. Erre figyelemmel kell lenni, akár hajón, akár tengelyen
történjék az elküldés. Az amerikai kávé e' részben még érzékenyebb, mint
az ázsiai, mert ez tömörebb, az taplósabb, 's a' fahéj, bors 'stb, szaga
:

,

,

,

,

:

,

könnyebben átjárhatja. A' vételnél leginkább arra kell figyelni, hogy a'
kávé friss, száraz, kemény, nehezen elharapható, sima, más vegyülettl
ment tömegben szagos de ne idegen szagú legyen a' kávészemeknek,
ha földre ejtetnek, hangot kell adniok. Ezen tulajdonoktól függ a' kávé
jósága.
A' kávé most már annyi különféle tartományokban termesztetvén, a' különböz légely és föld befolyásánál fogva is már többféle
fajra kell oszolnia. E' fajkülönbséget elmozdítja még a' mivelés és beszedés különfélesége. Ez utóbbi évek folytán még ugyanazon egy helyen is
változik, 's azért sokszor egy helynek fajai is változnak. Hozzájárul az
idjárás változandósága melly rendkivüli befolyással van az aratásra 's e'
szerint az ültetvény termékeinek minségére. így történt, hogy Havanában 1836. az aratás mind mennyiség- mind minségre nézve jobb volt,
mint a' három korábbi évben. Gyakorlott szem, rendkívül megkülönböztet szaglás és finom izlés kívántatik már ahhoz is, hogy a' fájok nagy
tömegét rendes ismertet jeleiknél fogva megkülönböztethessük azonban a' legügyesb szakért is zavarba jön, ha változtatott mivelési mód,
változott idjárás és az aratás körüli hanyag eljárás megmásítják a' kávészemeket. Illy esetekben nem marad fenn számára egyéb, óvatos pörkölés
és fzésnél, hogy az áru minségérl meggyzdjék. A' kávéfajok jósága
egyébiránt legtöbbnyire egész nemzetek és egyes személyek Ízlésén alapul,
nemkülönben nemzeti hiúságon. így p. o. a' hollandi a' javát, a' franczia
,

,

;

—

:

bourbont, ujabb idkben a' martinique-ot, az angol a' jamaikát szereti
legjobban a' mokka után, világosan azért, mivel mindegyiknek legjobban
gyarmata termékei. Muc-Culloch jóságuk szerint
szivén feküsznek az

a'
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igy osztályozza a' kávéfajokat Mokka, Jamaika, Domingo, Berbice,
Bourbon, Java, Martinique, Hayti. Általában, különösen Angliában két
osztályra osztatnak a' kávéfajok a' keletindiai (mellyhez a" mokkái is
soroztatik) és a' nyu§otitidiai vagy ültetvényi kávé. (East India coíFee és
Westindia v. Plantation coíFee olaszul Ponente). Legels maradt még
mindeddig a' Mokka, azonban mondják, mikép ez a' jelen század kezdete
óta nem azon minség többé, mint azeltt volt.
A' kereskedésben a'
k.
kávénak még számtalan apróbb alosztályai 's elnevezései vannak.
Kazaii (Kasán) ázsiai orosz kormányzóság, északról a' wiátkai, keletrl az orenburgi, délrl a' simbirski, 's nyugatról a' nischnei-nov/gorodi
kormányzósággal határos. Területe 1,100
mfld. Általában véve e'
tartománynak inkább csak dombjai vannak, mint hegyei, a' keleti részen
az Uralhegység néhány ága terjed el. Földje nagyobbára termékeny.
Folyóinak alacsony partjai gyakori áradásnak vannak kitéve. Legnevezetesb folyama a' Volga, melly számos más kisebb nagyobb folyót vesz fel
magába, illyenek a' Kamasura, Zuwil, Swiaga 'stb.
Légelye rideg
a' tél rendesen novembertl mártiusig tart, 's a' többi évszakok hónapjaiban is gyakori a' hideg és fagy, különösen északák idejében. Termékei
nagyrészben megegyezk a' mérsékelt égaljban találhatókkal. Orvosi
füvei 's általában flórája igen változatos.
Lakosai, oroszok, 360,000,
tatárok 435,000 hajdan uralkodó
a' tartománynak most uralkodó törzse
törzs, kevés kivétellel muhamedánok, kik a' városokban kereskedéssel,
falukon földmiveléssel foglalkoznak; csuvasok 300,000, többnyire keresztyének , de csekély miveltséggel falusi rozzant kunyhókban laknak,
cseremiszek
földmiveléssel, barom- és méh-tenyésztéssel foglalkozva
80,000, az elbbiekhez hasonló jellemmel mordvinok 11,000, a' moksa
törzsbl, keresztyének, igen tudatlanok és rondák, földmivelk, vadászok,
fuvarosok votjákok hasonló foglalkozásokkal. E' népségek összes száma
1835-ben e' tartományban 24 nyilv. tanintézet volt
1,342,900 lélek.
ezenkivül voltak még egyházi és tatár iskolák. A'
1,156 tanitványnyal
kazáni orosz püspökség (eparchia), melly 1554 óta áll fenn, 's mellynek
els püspöke sz. György volt, most 420 görög-orosz egyházat 's több
A' kormányzóság
zárdát bir. A' mohamedánoknak 688 mecset] ök van.
12 kerületre oszlik.
Történetének
pontjai. Régi idkben többnyire
a' régi bolgárok lakták, késbb a' tatárok foglalták el, a' 15. század közepe
táján a' kazáni khánság az u. n. arany csordától függetlenné tévé magát,
1552. Wassiljewits Iván nagyfejedelem kezére került; végre czárság vagy
királyság czimmel Oroszországhoz csatoltatott. Hely tartóssága 1782-ben
emeltetett. Sokáig sürü homály lappangott e' tartomány felett. Nagyobb
világosság csak akkor kezde derengeni, midn 1833. a' pétervári tud.
akadémia 200 arany jutalomdíj t tzött ki K. történetének leírására 's
1836. legalább székhelye fedeztetett fel a' hajdan olly hatalmas Kazán
15 században nem csak az orosz birodalmat,
birodalomnak, melly a' 13
hanem Európa nyugati részét is megremegteté. E' székhely az Achtubának
Zarew város közea' Volgába ömlésénél, a' saratowi kormányzóságban
lébeni magas hegyekkel körülvett, 's kelet felé elvonuló nagy térségen
találtatott. Ott találtatának romjai Sar ágnak, amaz Astrachannál tovább
terjed^tt birodalom régi székvárosának. Bámulatot gerjesztenek a' nagy
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részben aranyozott szobrok, templomok és paloták óriási maradványai '.s
colossalis város építészeti szabályszersége, melly századokon keresztül eltntnek látszott a' föld határáról , 's hol gondos ásások folytán
eddig 3000-nél több házhely fedeztetett fel, 's egyúttal mindennem régi
mongol fegyverek és eszközök egész kincsének birtokába jutottak.
vidék felette érdekes általános történelmi és helyirati tekintetben
's
különösen a' magyar történetre nézve is (1. Finn magyar kérdés ; Regulyj Miután ott a' Volga termékeny vonzó partjain a' legrégibb idkben a' legkülönbözbb népcsoportok (besenyk, khazarok, uzok, bolgárok
olly népekének , miknek kö'stb.) folyvást változó szinhelye tnt fel
zelebb viszonyairól , tulaj donképeni székhelyeirl mai napig sincsenek
biztos tudósítások. A' kazáni kormányzóságban folyvást a' legérdekesb
eredményekkel meglep ásások történnek. (1. Erdmann : Beitrage zur
Kenntniss des Inneni von Russland. 2. köt Riga. Leipzig. 1812 2Q),
Még jelenleg is a' kazáni császárságban a' legtarkább népvegylet található. 1842. az 5,011,850 nagy és kisoroszokon kivül volt 615,000 tatár
származású, 815,000 a' nagy finn népcsaládhoz tartozó 's 12,000 mongol
eredet. Épen olly különféle a' cultus. Az 5,905,000 görög-orosz hitüeken kivül 548,000-re megy a' más hiten levk száma, kik a' róm., armen,
kath., protestáns, reformált és anglikán valláshoz tartoznak; továbbá
néhány zsidó, 518,000 mohammedán, st még 284000 bálványimádó is,
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kiknek legnagyobb része a' Dalai-Lama tanának hódol. A' kormányzóKozan votjákul
ság és hasonnev kerület fvárosa Kazán (csuvaszul
Kuzon, cseremiszül Ozong) 6 werstnyire a' Volga partjától, festi vidékben. A' városnak 3 része van a' vár vagy Kreml a' belváros és
külvárosok. Számos 's nagy részben építészeti érdek templomokkal.
Több jeles és gazdagon ellátott tanintézetekkel, köztök az 1804. Sándor
czár által alapított egyetem, jeles tud. gyjteményekkel, könyvtárral 'stb.
Ázsia szomszédságánál fogva az egyetemben klÖn tanszékei vannak az
arab, persa, tatár, mongol 's (1828 óta) a' chinai 's armeniai nyelveknek.
Vannak posztó- és br, szappan, szalag-gyárai, harangöntdéi, serfözi
'stb. Van 1 nagy lporgyára. A' kazáni bagaria-br és szappan nagyhír.
Nisnei-Nowgorod
Kazán és Astrachan között gzhajózás tartja fenn a'
közlekedést és kereskedést. 1833-ban a' lakosok száma 57,250 lélekbl
mellyek rövid id alatt virágzásra
állott. K. azon városok közé tartozik
emelkedtek 's az orosz hatalom alatt álló törökök és tatárok fvárosának
tekinthet.
k.
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Pótlékczikkek
törvénykönyv (legújabb osztrák birodalmi 1852. máj. 21 -r öl).
ezen büntet codex az osztrák biraloraba "akkép hozatott be, mikép
;iz 1852. sej)t. 1-tl kezdve Magyarországban is életbe lépett
a' codifliutio legfbb, legnélkülözhetlenebb szükségeinek egyike elégíttetik ki. Az
mi máshol a' magasb tökély 's kifejldöttebb polgárisodás kifolyása 's
mtéteié, itt az a' jog 's közbiztosság mezején az életfentartás kivántatósága. Elavult , csak emlékeinkben él századok büntörvényei maradtak
reánk, azok korunkhoz nem ill szellemét 's tulajdonait hordván magukon, a' nélkül, hogy az idk erkölcseit és szokásait is elhozhatták 's fentarthatták volna számunkra. Századok világ eseményeikkel, 's a' nagyság
bus emlékeivel választanak el bennünket azon legislatoroktól kik coditicalták azon büntörvényeket, mellyek jelen perczig álltak fenn törvénykönyvünkben, a' nélkül, hogy a' jelen század igényei léphettek volna
helyökbe. Ezen eredményeiben megmérhetlen ellentét, melly az ó 's jelen
kor között létezik, 's a' melly minden polgárisultabb államban a' codifiv?atio szükségét állította el, melly legközelebbi törvényhozási mtétei a*
régiek avult intézeteinek kitisztázására , a' megtarthatlan hbériség eltávolítására, a' kasztszerü osztály-különbségek megsemmisítésére és a'
büntet joggyakorlatnak emberiség igényei felé való vezetésére szóval
melly codificatio mindenütt a' históriai iskola tanainak elvethetésére szolgált
ettl távol azon ellentét csak a' jogbiztosság hiányainak kitüntetésére szolgált. Nem lehet mellzni ezek alapjainak vizsgálatát
ha
egész tisztaságában 's fontosságában akarjuk látnia' bncodificatio szükségét.
Es egyik ide vonatkozó körülmény az vala mikép számos
bntettekrl törvénycink sem voltak , millyenek a' gyermekkitétel nrablás, családi lopások, magtalanitás mchgyümölcs-clzés, sodomia 'stb.
'stb. Mellzve
mikép maga az uj kor is számos intézeteivel 's találmányaival mink p. o. a' chloroform, lgyapot, sajtó, vasút, telegraphok,
uj törvénytelen kihágásokra szolgáltak alkalmul.
Mig az elfogadott
bntettek körül törvényeink a' legnagyobb határozatlanságban 's homályban hagytak, egyszersmind olly büntetési rendszert hagytak reánk, melly
részint szokatlansága, részint kegyetlensége folytán alkalmazhatlan. Társalmunk jelen helyzetében nem foglalhata többé helyet az örökös vagy
ideiglenes szolgaság melly p. o. a' vértagadásnál, álarcznál rendeltetett
büntetésül
nem a' kerékbe töretés felnégyeltetés 's a' fejnek karóba
húzása, mit Vcrbczi I. r. 15 ez. a' rablókra mondott ki; nem az elevenen eltcmetés
mellyel a' gyermekgyilkosok ícnyittettek
vagy a' megBíiiitetö
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mellyre a' nagyobb gyújtogatok, egyházíeltÖrk , bbájosok , st
lutheránusok is, és az idegen pénz-behozók Ítéltettek. Ezen kor, a* társalom különféle viszonyainál fogva szükségkép a' vadság 's kegyetlenség
jellemével ruháztatott fel. Ez egy olly átalános jellem volt, mellyben
Európa minden államai osztoztak, a' társalom viszonyai, az élet foglalkozásai a' tevékenység hivatása , hivatásköre, 's igy a' nemzeti erkölcsök
is mindenütt közösök lévén. Innen azon vad kegyetlenség a' büntetésekben. Az istenkáromlók agyonköveztettek, bbájosok máglyán égettettek,
rablók és szülgyilkosok karóra húzattak, példák ezek kÖrülmég a' 18-ik
század közepérl sem hiányozván. A' házasságtörk pedig elevenen földbe ásattak, és a' pribékek zsákba varrva vizbe dobattak, 's ott megfulasztattak. Es mig illy kegyetlen, súlyosbított halálbüntetések rendeltettek,
egyszersmind olly gyakoriak voltak a' halálbüntetések mikép majd minden bntettre illyen rendeltetett. Ez p. o. a' háromszori káromkodókra,
a' lopásra, I. Lászlói!. 12. 14. fej. 10 dénár érték lopást akasztófával
rendelyén fenyíttetni, mit Verbczi I. 15. is megujit a' tolvajoknál. Es
mig egy kegyetlen büntet rendszer alapíttatott meg, annak gyakorlatában a' bíráknak még a' legtágasb önkény is hagyatott fenn. Nem állíttatott fel ugy szólván semmi szabály, melly a' legkegyetlenebb büntetések
gyakorlatát némileg korlátolhat á. A' biró szabadon rendelkezhetett az
ember 's élete legszentebb jogairól. Nem állíttattak fel semmi fokozatok
a' büntettek 's bnösség kifejldésében. Halált mondottak ki a' tolvajságra átalában, tehát annak minden nemeire 's eseteire minden különbz
tetés nélkül. Nem különböztetvén meg igya' bünösségi beszámítás fokozatait, egyenln büntettek minden bntársakat, bnszerzket és segédeket,
kÖzremunkálókat és egyenln tekintették a' bünkivitelnek bármilly foégetés

,

a'

,

,

;

végrehajtott bntett 's a' kísérlet vagy ennek közeli \s
távolabbi lépcsi között semmi válaszfalat nem emelvén.
Ide járultak
még azon kaszt különbségek ártalmai is, melly ek a' nemes és nem nemeMidn ezen intézetek
seket választották el még e' téren is egymástól.
's törvények maradtak reánk a' 19-ik században, melly ek már önmagoka'
ban is végtelen korlátlanságra emelek a' birói akaratot 's belátást
mi viszonyainkban még magasb birói önkényt , 's igy jog bizonytalanságot , közbátorság hiányt kellé elidézniök. Mert az elmúlt kor büntetési
kegyetlen rendszere nem volt többé alkalmazható. Alig jöhetett el eset,
mellyben törvényeinkre lehetett volna hivatkozni , a' nélkül hogy barbár
kegyetlenségbe vagy tettleges kivihetlenségbe essünk. Az önkény foglalá
méltó helyzetbe döntheti a'
el a' törvény helyét , mi csak szánalomra
társadalmat. Szokások keletkeztek , mellyek különfélék voltak az ország
minden részeiben. Innen vidékek szerint ugyanegy büntetti eset sokfé-
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bntettetett. St ugyanegy megyei törvényszék is
Ha
a' mint tagjai változtak.
hason esetek felett
az
pedig a' tiszti ügyész sürgetésére kimondatott is a' halálos Ítélet
kegyeimezé
foganatba legtöbbször nem mehetett. Innen a' felette
mellyeknek
sek. 1821-ben az els bíróság 187 halálos ítéletet hozott
de ebbl a' fejedelem 70-nek adott
felét ersité meg a' ftörvényszék
kegyelmet. 187-bl 21-én hajtatott végre. 1837. 174 halálos ítélet volt
feljebb vitelen már csak 79 ersíttetett meg — és legfelsbb helyen 15-re

lekép Ítéltetett el

különbözleg
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Ítélt
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olvadutt,

273-bl 15

valósittatott. Ezáltal

iránti tisztelet. A' büntetés

nem gyarapodhatott a'

nem

törvény

hathatott sikeresen a' büntettek gátlásra. ~™ Midn illy joghelyzetbe jutottunk, természetessé lÖn az elavult
törvényeknek ujakkali felcserélése utáni törekvés. Már a' múlt században
elismerték seink a' codificatio szükségét. Tehát ez egy oUy intézet, melly
felé hazánkban már rég óta intéztetnek a' kisérletek.
Legels kisérlet büntet törvénykönyv alkotására Magyarországban
már a' 18-ik században történt. Az 1790-ki országgylés egy választmelly deputatio regnicolamányt külde ki büntet codex készitésére
risnak kiküldetése az 1790/1 : 67. t. ez. szentesittetett. Ez hiven 's becsületesen járt el munkájában. A* codex terv elkészült, és pedig olly szellemben melly a' haladásnak nevezetes jeleit horda magán. A' hbériség
falait lerontotta, a' büntetési rendszert szeliditette, 's a' polgári jogok
biztositásáról gondoskodott. 11. József uralkodásának jelleme, 's azon kor
tükrödztek vissza e' mben, 1807. ki is nyomtattatott , de
eszméi
törvényhozási tárgyalás alá nem került
's igy törvény-erre sem emelkedhetett. A* második nagyobbszerü kisérlet 1827. történt. Ezen évi
törvényhozás megujitotta az 1790. megkezdett mködést, habár nem
fkép 1815.
azon szellemben is. Az 1790— 93-ra következett idszak
után nem kedvezett még a* jogtudományok szellemiebb emelkedésének
sem. Mig az 1791-ki codex-terv észjogi fejtegetéseken alapult távol a'
históriai iskola tanaitól, addig az 1827. legnagyobb részt a' magyar szokásos jogból indult ki, mellyet csak reformálni és a' szomszéd codificatióval némileg Összeolvasztani akart.
Sokkal nevezetesb lépés 's haladás
történt 1840
44 alatti idszakban. Majd minden törvényhozás sürgeté
's élénkül ohajtá a' büntet törvénykönyv behozatalát. 1840. e' tárgyban
egy választmány neveztetett ki, mellynek tagjai az ország legkitnbb
jogászai 's államférfiai valának köztük különösen Deák F. , Eötvös József, Pulszki F. , Majláth , Teleki József, a' korán elhunyt Dessewffi A.,
Pázmándi, Zoltán, Lonovics, Vághi, 's kit mindenekeltt kellett volna
neveznünk, Szalay László, ki a' választmány munkálataiban legtöbb részt
vett 's legnagyobb avatottsággal 's szaktudománnyal mködött. Ezen
választmányt az V. t. ez. csak azzal bizta ugyan meg, hogy a' kornak megfelel börtön 's javitó fogházi rendszert dolgozzon ki, és az 1827. codex
tervet revideálja. De az a' f oltozgatást czélra vezetnek nem találván, egy
egészen uj magában önálló, rendszeres bntet törvénykönyvet készitett.
Ez 1843. Lipcsében német fordításban is megjelent. Európa szaktudósai által az addigi codificatioi kisérletek legelre haladottabbikának nyilváníttatott. Sajátságai közül jellemzésére elég megemlíteni azt
hogy a'
halálbüntetést eltörlé, a' javitó börtön-rendszer elveibl indulván ki; a'
becstelenit büntetés rendszerét kizárta, eltörölvén mind a' bot büntetést,
mind a' büntetésekhez kÖtni szokott infamans következéseket a' bírói
önkényt akkép terjeszté, mikép korlátjául csak maximumot 's nem minimumot is állított, mint ez Angliában van, hol azt még az 1848. 11. 12
novelláris a' felségsértésnél nem állította fel
melly elvbl indult ki az
1815-ki genfi codex is; a' bnkisérletet pedig csak bizonyos azt képez
tetteknél , tehát csak a' törvény által kijelölt esetekben
mellyek 10-re
határoztattak
rendelte büntettetni ; és a' confiscatiot egészen kizárta
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kebelébl. Mittermayer korunk egyik legkitünbbjogbölcsésze azt monda
törvénykönyv sem hir annyi eredeliséggely mint
tervrl
,, Egyetlenegy
a' magyar javaslat, 's törekvéssel a' kor haladásának, az igazság követeléseinek, 's a' legújabb büntet jogi nézeteknek megfelel törvénykönyvet
alkotni , ezen törekvés bélyegét egyetlenegy törvényhozási munka sem viseli magán olly nagy mértékben, mint a' magyar javaslat/^ Ezen m. az
1844-ki törvényhozás által tárgyaltatott, de szinte az 1791-kiés 1827-ki
Azért az ezen munkálatra jött idkben, mellyetervek sorsára került.
ket annyi viharok 's csapások jellemzenek, a* régi jogállapoiban kellé
maradnunk, mellyet bizonytalansága 's önkénye miatt inkább jogon kívülinek lehetne nevezni. Az 1852. maj. 27. rendelet kivan e' helyzetbl
kiemelni. Ez az 1803. codex alapján ujoIag kidolgozott büntet törvényt
kiterjeszté Magyarországra is. Történeti kifejldése tehát összefügg az
1803. osztrák codex alakulásával. Az egész Németországot illet Karolina hiányai a' bécsi kormányt már századok eltt önálló codificatióra
késztették. így hozatott 1-s Miksa alatt 1499. nov. 30. az els osztrák
büntet törvény „Malefizordnung für Tirol.^' Ezt követte az 1514. alsó
1546 *8 1656. ujabb
austriai
1535. karinthiai
1559. fels austriai
alsó austriai; 1574. stiriai; 1577. karinthiai; 1637 's 1675. Cseh, Morva
és Silézia országok számára. Ezen különbségeknek mellyek az örökös
tartományokat egészen elkülönzék egymástól, eltávolításukra 1768-baü
Mária Terézia alatt az u. n. „Coustitutio Criminalis Thereziana" adatott
ki
melly az egész osztrák biralomra t. i. az osztrák és cseh tartományokra mint egyedüli büntet codex jelent meg. Ez volt a' legels köz
's átalános büntet törvény, melly
a' különféle tartományi törvényeket
és szokásokat eltörlötte. Jellemzésére elég megemlíteni, hogy a' rettentési
tan elveibl indult ki. Ezt mind M. Terézia, mind József alatt számos
novellarisok követték
mellyeket méltó megemlíteni már azért is mert
közöttük azon nevezetes resolutio is melly 1776. jan. 3-án kelt, 's a'
melly az összes német örökös tartományokban
ide értve Gács országot és a' Bánátot is
eltörlötte a' kinpadot 's ezen vallatási rendszert.
Részint az uj rendeletek változásai, részint a' rettentési tan kizárása végett
II. József alatt 1787. jun. 13. egy elbbinél sokkal emberiebb szellem codex
jelent meg. De ennek is számos hiányai lévén, II. Leopold alatt uj codex
készittetett, melly bírálatul a* tartományi bizottmányoknak küldetett
meg. A' beküldött vélemények 's terv felsbb vizsgálat alá vétettek. így
melly 1796.kisérletülnyugoti Gácsországba vitetett
keletkezett azon
be. Ezután 1803. sept, 3-án kihirdettetett az uj „Büntettek és súlyos rendri kihágásokról szóló büntet törvénykönyv ,** melly 1804. jan. 1-én
melly fkép világos, tiszta eladása, érthelépett életbe.
E' mün is
tsége és pontos határozottsága által köz dicséretet *s helyeslést nyert
tntek fel id haladtával némi javitni valók. Már maga a* haladás 's ipar
kifejldése is szükségessé tévé azokat. A' gépészet
gzer vegyészet
olly jeleneteket 's reformokat szültek
mellyek a' bünjog terén is sok
lényeges változtatást 's bvítést igénylettek. E' czélra hozattak számtalan
pótrendeletek, mellyek kötetekre mennek.
Az 1850. jan. 17. bnvádi
eljáráson kivl
melly Magyarországra nem terjesztetett ki
megeralitenu legújabb idkbl az 1848. május 22-ki rendelet, melly a* nyilvánoa
e'
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büntetéseket, 1850. jun. 17. melly több kegyetlen 's
korszertlen szabályokat törül el. Ezen okok folytán az 1803. codexnek uj átnézeteelkerülhetlenné vált.Ennek teljesítésére bizottmány küldetett ki. Ez
1852. végzé be munkálatát. 'S ez képezi az 1852. május 27, megjelent 's
kihirdetett büntet codexet
melly azon év sept. 1-tl Magyarországban is egyedül érvényes büntörvény.
Alapját az 1803-ki képezi de
tetemes átdolgozással
Bármilly törvény
bvítéssel és javításokkal.
ismertetése
hogy kielégít legyen, csak a' szigorú kritika utján lehet.
De ennek olly hely 's idhöz kötött kellékei 's igényei vannak mellyek
bárhol *8 mindig fel nem találhatók. Azért itt csak azt lehet jelenleg
kiállítást és testi
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—
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,

megjegyeznünk

—

mellzve

a' bölcsészeti

— hogy

vizsgálat többi oldalait

ezen 1852-ki kiadás az 1803-ki irányában több nevezetes javítási 's haladási pontokat nyújt élnkbe
és hogy igy attól sok lényeges eltérések
választják el. Ezeknek eladása 's a' codex fbb vonalainak 's elveinek
megismertetése által kívánjuk annak jellemképét elállítani.
Ezen máj. 27. törvénykönyv két részre osztatott. Elsben a' büntettek, 's a' másodikban a* vétségeket és kihágásokat illet törvények soroltatnak el. Az els rész ismét kettre oszlik, általános és részletesre. Az
elsben 1 7 fejezetig a' minden bntetteket illet általános szabályok
foglalvák 's különösen , mellyek a) a' bntettekrl ezek beszámithatásáról bntársak és segédekrl és bünkisérletrl b) a' büntetések különböz nemeirl, bntetti elítélés becstelenit következményeirl, bírói
kimérésrl bnhalmazatról 's külhoni kihágásokról 's c) a' nehezít 's
enyhít kürl meny ékrl, ezek alkalmazásáról 's a' büntetési nemek átváltoztathatásáról hozattak. A' részletesben 7
26 fejezet a' büntettek egyes
nemei adatnak el, akkép osztályoztatván a' 6. fejezetben a' mint vagy
a' közügyet
vagy közvetleal a' magán érdekeket érintik az államiak
megkülönböztetvén a' mint az államot társalmi kapcsaiban, vagy köz
intézkedéseiben, vagy a' köz bizalmi téren támadják meg
és a' magán
büntettek a' mint vagy a' személyt, vagy a' vagyont, vagy más jogainkat
fenyegetik. A' 27. fej. a' büntetések megszntének alapjairól rendelkezik.
A' második rész szinte általános fogalmakat 's rendelkezéseket bocsátván
elre az egyes törvénysértéseket 3 osztályba sorolja a' mint t. i. vagy
a' közbátorság
vagy a' magánosok biztossága vagy a' közerkölcsiség
ellen intéztetnek. Az egész codex a' bevezet parancson kívül 332. §§.ból
áll.
Ide járul még egy külön sajtó rendszabályzat, és a' bírói illetség
rendezése. —- A' mi e' mü jellemének fbb vonalait illeti
ezek következkben állanak.
Mint a' franczia, bajor, 's a' legújabb 1851. porosz
büntet codex a' büntetjog körébe tartozó törvényellenes tetteket 3
osztályba sorolta, megkülönböztetvén a' bntetteket, vétségeket és kihágásokat. Ezen osztályzás a' mennyiben uj
annyi's az 1803-tól eltér
ból lényegesen különböz a' fentebbi codexek hason osztályzatától is. Az
1803-ki codex a' törvény áthágásokat csak bntettek és sulyosb rendri
kihágásokra osztotta, ez utóbbiak mellé sorolván a' vétségeket is. A' jelenlegi pedig itt a' vétségeket és kihágásokat külön vette. Ez az egyik
lényeges eltérése az 1803-tól. Ámbár el kell ismerni, mikép a' vétségek
és kihágások közötti klönböztetés nem lényeges
a' bntettek bens
terraészetén alapuló, hanem csak névszerinti elemeken nyugszik, a' meny,
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hogy fontosságuk minsége szerint
Es e' szerint a*
vétségek 's kihágások közti különbség lényegesen abban áll, miszerint azok
társas
collegialis
biróság emezek pedig egyes járásbirók által fognak
nyiben

t.

i.

szükségesnek találtatott

különböz bíróság

elé és

—

—

különböz

,

eljárás alá vettessenek.

—

—

igy emezeknél az eljárás is rövidebb levén.
két törvénykönyvben magából a' büntettek bens természetébl, kisebb és nagyobb súlyosságából merittetett a' felosztás.
Mindenütt azon eszme állt a' törvényhozó eltt, mikép a' büntettek átaljában különböz természet 's nagyságú jogsérelmeket foglalnak magokban , és különböz bnösséget nyilvánítanak. Némellyek ugyanis magok
a' társalmi 's magán polgári lét jogai ellen intéztetnek
p. o. az állami
kapcsolat , élet vagy testépség ellen mig mások nem illy jogok, hanem
csak azon társalmi intézkedéseket 's rendelkezéseket támadják meg, mellyek azért hozatnak hogy a' biztosság veszélyei, a' jogsérelmek elhárittassanak 's bármilly rósz meggátoltathassék; a' mellyek tehát a' jogsérelmek körül nem forognak közvetlenül, hanem csak közvetve. Es ebben
Továbbá némellv
fekszik a' büntettek 's kiháoások közti külön bséo-.
jogsérelmek szándékosan mások ellenben csak vétkes vigyázatlanságból
követtetnek el 's végre némellv jogsérelmek nagyobbszerük, igen fontomások ellenben csak csekélyebb eredményüek. E' két tekinteten
sak
nyugszik azon válaszfal, melly a' büntettek és vétségek között állittatoit
tárgyaltatni

's

Ítéltetni

Azonban mind

a'

,

;

,
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ugyanis nem találtathatik a' köz jogérzelemmel összeegyezheta' legcsekélyebb büntettek j). o. egy pár krajczárnyi lopások,
vagy pusztán szóbeli piszkolódások a' legnagyobb p. o. az állam elleni
büntettek sorába állíttassanak. Mert a' közérzet egyenl súlyosaknak
sohasem tekintheti ezeket. Es ha összekevertetnének, csak a' valódi nagyobb büntettek súlya gyöngittetnék a' nép eltt. Valamint ez soha sem
tarthatja hason nyomatékú 's rosszaságunak azt sem, ha valaki csak
gondatlanság vagy vigyázatlanságból követ el sérelmet, azzal, ki arra
szándékosan irányzá cselekvését. Es azért a' vétségek alatt értetnek mind
vigyázatlanság kifolyásai.
a' csekélyebb jogsérelmek, mind a' vétkes
Lászik mikép e' különböztetések a' törvény elleni tettek bens természetébl erednek alapulva a' jogpolitika szigorú igényein, mellyek a' néprei
hogy a' büntettek száma minél
befolyást szem ell nem téveszthetik
inkább kevesbittessék. Es itt fekszik azon különbség az osztrák és más
külföldi, 's nevezetesen a' franczia code büntetti osztályozása között. Ez
de
is háromszoros
crimes, délits és contraventions-eket állítván fel
hanem tekint a' tettek bens sérelmi, vagy bünösségi természetére
nem csak abból indul ki, miszerint a' crimes eseteire testi vagy infamans,
t. i. 5 nap 5 évi börpeines correctionelles
a' vétségekre fegyelmi
tön, 15. fr. túli bírság 's némelly jogok elvétele; és a' kihágásra pusztán
rendri büntetések alkalmaztatnak. Ebben fekszik azon lényeges tulajdon melly szerint a' franczia code osztályozza bntetteit, tehát nem a'
jogsérelmek természete, hanem a' büntetések minsége szerint. E' szerint
azután különböz leszen mindenütt a' biróság és bírói eljárás is. Es illy
elvbl indult ki a' legújabb 1851 -ki porosz törvénykönyv is, melly liasonlag a' bntettekre szabandó büntetések 's eljárás szerint osztályozza
a' büntet törvény elleni tetteket. Es ez egyik lényeges különbség az
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1852- ki osztrák

's

az uj porosz

's a'

régi franczia code között.

büntet törvénykönyv jellemzésénél elhatározó

—

Minden

vannak

befolyással

's

f

kiinduló pontokul tekinthetk, a' birói kimérés köre, a' büntetési rendí<zer , az infamans következmények alkalmazása, '0 a' bünkisérlet tana.
Minden codex tökélye , haladása , igazságossága leginkább e' kérdések

—

A' birói kimérésre nézve korunk az elmúlt
lényegesen különbözik. Azon tan mikép a' bntettekre absolut büntetések alkalmaztassanak 's rendeltessenek, egy büntet
miké{»i eldöntésében rejlik.
ftiíázadok szigorától

,

törvénykönyv által sem követtetik többé. Mert elismertetett, mikép minden
büntetti kihágásnak, minden törvény- sérelemnek ezerféle esetei jöhetnek
el az életben , mellyeket , bár mennyire terjesztessék is a' casuistica,

mind

a'

törvénybe foglalni

hogy

's

elleg meghatározni,

mer

lehetlenség. Te-

büntet jogot igazságosan nem

lehet gyakorha absolut büntetések hozatnak, mert ezek csak akkor igazságosak,
ha a' sérelem különféle nagyságához és a' bnösség fokozataihoz alkal=
elleg meghatározni nem lehet.
raaztatnak mellyeket mint mondatott
Innen fejldött ki azon tan, mikép a' büntethetség igazságos kimérésére
a' birói önkényt minél inkább ki kell terjeszteni. Innen keletkezett az,
hogy csupán két fokozat egy maximum és egy minimum határoztatik
meg törvényekben és ezen két széls pont között egészen a' birói belátásra bizatik a' bnösség 's büntetés fokozatának kifejldése. St néhol,
mint p. o. Angliában, egész odáig terjesztetett a* birói szabadság, hogy

hát eiiamertetett
lani

,

a'

,

,

,

,

,

még minimum sem

állittatik

fel,

a'

biró

arra jogosíttatván,

hogy

a'

legnagyobb büntetésfoktól a' legkisebbig választhasson. Ezen elvet fogadta el a' magyar 1844-ki codex-terv is. Az
osztrák codex mind 1803. mind 1852 -b a' birói kimérés szabadságának
elvébi indult ki annak a' két végpontok között elég tágas tért engedcsak addig
vén a' választásra- De a' minimumot nem zárta ki körébl
engedvén a' birói önkényt terjedhetni hogy a' törvényes maximum 's
's amaz 20
ez a' bntetteknél 6 hó
minimum között mködhessék
év vagy örökös börtön lehetvén. Különben a' 49 és 53 §§. világosan azt
rendelik, hogy nem szabad sem a' büntetés törvényes nemét megváltoztatni, sem a' büntetést maximumon tul sulyosbitani, vagy minimumon
alól könnyíteni
hanem „a' büntetés ideje csak azon körben 's korlátok
Azonban az
között jelölhet ki, mellyet a' törvények engedtek meg."
osztrák törvényhozás is elismerte azt, hogy jöhetnek esetek, mellyekben
igazságtalan lenne még a' minimum alkalmazása is. Azért kivételeket állított fel nem csak az 1852. hanem már az 1803-b is, mellyekben még a'
minimumon alól is lehessen némellykor Ítéletet hozni. Ezen minimumtóli kivételek az 52, 54 's 55. §§.-ban alapíttattak meg. Ezek szerint
vagy örököa
a' büntetés nemeit megváltoztathatni és pedig a' halálost
börtönt 10
20 évire ha a' bntettes tette elkövetetésekor 20-ík évét
még nem haladta meg. Különben ha enyhít körülmények jönnek el a'
törvényben

kijelölt
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büntetés végrehajtása felfiiggesztetik , és a' legfelsbb hatóság
utján a' fejedelem elé terjesztetik. Ha pedig több olly enyhít körülmények forognak fenn mellyek a* bntettes javulására mutatnak , és ha a'
b|intett büntetés-ideje 5 évet nem halad, nem csak szelídebbre változhanem még a' 6 hói minimumnn! rövidebb id
tathatni a' börtönnemet

halálos

,

,
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Ez

történhetik olly bntetteknél akkor is ha a' bntetha az hosszabb ideig tartaoa,
tetemes kár keletkeznék, de akkor az elengedt id hosszasága a' börtönA' birói kimérésnek ezen
zés sulyosbitása által rendeltetik pótoltatni.
'a más kevésbé íontos kellékein kívül megemlitend még , mikép az osztrák codex némelly általános beszámítási elveken kis al a' 44—47 §§.-ban

is

alkalmazható.

,

tes családjára a' kereset gátlása folytán,

—

több olly körülményeket ád el , mellyeknek létele a' birót a' büntetéát
vagy enyhítésére kötelezi nevezetesen az enyhítésre nézve
meg, ha a' tett még csak bünkisérlet volt, vagy a' tettes 20
éven alóli, ha f'edhetlen élet volt, ha nyomasztó szegénység által kényszericeteti 'sib.
A' bünkisérletre nézve rég elismertetett azon elv, miszerint azt a' bevégzett bntetthez hasoniag büntetni igazságtalan lenne.
Ezt csak a' rettentési tan iskolája követte, melly hason rosszaságot látván
annál, ki a' bnt létesítette
mint annál is, ki azt nem tette ugyan de
tenni akarta azt vélte, hogy a' büntli elrémitésre hason büntetés szükségeltetik. St az ujabb jogiskolák még tovább is mentek, azt mondván,
hogy a' bünkisérietet átalában mindig nem is kell büntetni, hanem csak
olly esetekben , raellyekben külön valameíly vétséget képeznek
vagy a'
törvény által bizonyos bntetteknél arra külön kijelöltettek. Ez elvet
követte az 1844-ki magyar büntet törvény terv
csak 10 esetben rendelvén a' kísérletet feuyitendnek.
Az 1852. codex szinte az érintett
elv valósítására törekszik, midn a* 8. §.>ban azt mondja ugyan, hogy a'
bntett lételére a' tett tökéletes végrehajtása nem szükségeltetik, és a*
bünkisérlet is bntettnek tekintend ugyan de egyszersmind azt is rendeli , hogy azon szabály csak akkor áll
ha a' törvény kivételt nem teáz.
Tehát megengedi , hogy a' törvény bizonyos esetekben a' bünkisérlet
büntetését kizárhassa, hogy a' bünkisérlet bntettnek csak akkor veend,
ha a' kivitel véletlen, idegen akadály közbenjötte, vagy a' cselekv tehetlensége miatt maradt el
tehát hol a' tettesnek megbánása
jóra
fordult szándoka legkisebbet sem mködött. Azon felül a' 47. §. szerint
a' bünkisérietet mindig szelidebben is rendeli büntettetni
és pedig azon
mértékben a' mint sl kiviteltl távolabb esik.
A' mi a' büntetési rendszert illeti, az 1852-nél az 1803-ki irányában íélreismerhetlen jelek lát^
hatók a' haladás és szeliditésre nézve. E* pontnál mindenütt legnagvobbfontossággal bir a' halálbüntetés. Az osztrák uj codex is megtartotta
ezt, mert mint a' többi codexek alkotói
veszélyesnek találta az állam
biztosság legfbb sértéseit halálos büntetés nélkül hagyni ^ és
's magán
azért nem csak a' közönséges bntetteknél
hanem még a' politikai vétségeknél is megtartotta, melly utóbbi tekintetbl korunkban olly sok
nagy érdek aggály, 's a' büntetés igazt-agos gyakorolhatásának lehetnehezítésére
azt emiitvén
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ségét kétségbevonó körülmények nyilváníttattak és igazoltattak. Éspedig
illy büntetéssel járó büntettek közé nem csak olly közremunkálást sorolt,
melly a* fejedelem személye 's kormány jogai ellen intéztetik; hacsak

maradt is, hanem illy bntettesek közé vette fel azokat is, kik
közvetlenül a' kormányforma erszakos változtatására, valameliy biralmi
rész elszakasztására, bens lázadás 's polgárháború elidézésére , vagy
kül veszély elhozatalára vagy nagyítására mködtek, és pedig akár íegyverrel akár nem, akár egyes akár társulatok, titkos vagy nyilt eszközök,
kísérletnél
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Innácsadás,

—

szó,

képlet,

szinte ha kísérletnél

irás,

maradt

nyomtatvány

is a'

cselekvény.

általi csábítás 'stb. által

— Ezen politikai vétsé-

geken kivül még négy esetben tartotta meg a' codex a' halálbüntetést.
t. i. ha idegen tulajdon gonosz sértése által nyilvános erszakoskodás
iDÜntette által elrelátható emberhalál okoztatott, vagy az illy eredménynyel különösen veszélyes körülmények közti tettek vagy mulasztások
által, nevezetesen vasutakon, gzhajókon, bányai 's hidi müveknél 'stb.
követtetett el továbbá ha valaki végrehajtott gyilkosságnál bünszerz,
vagy közvetlen közremunkáló volt; ha a' rabló agyonütésnél közvetlenül
közremunkált és végre ha valaki a' két veszélyesb esetben gyujtogatást
;

;

vagy pusztításra
követett el , t. i. midn elrelátható halál okoztatott
irányzott csoportulat által követtetett el. -- Ezek szerint az 1803-ki
codex halálesetei kevesittettek. Nevezetesen eltöröltetett az a' felségsértés távolabbi közremunkálati eseteinél, közhitelpapirok hamisításánál, és
az ismételt 's legalább egyszeri kitöréssel járó gyujtogatásnál
melly
esetek az 1803-ban szinte halállal fenyíttettek, de az 1852-ki által börtönre változtattak.
A' büntetési rendszer szelídítésének vannak még
több tényei is. Ide tartozik nevezetesen az hogy a' kiüzetendk bélyegzése eltöröltetett. A' halál 's örökös börtön büntetések súlyosbítása
pedig kízáratott
melly az 1803. még helyet foglalt. Eltöröltetett a'
közmunka és szégyenkiállitás is, mellyek az 1803. 18. 19. §§.-ban rendes
büntetésnemek közé tartoztak, és nem engedtetik meg többé, hogy az
ideiglenes börtön súlyosbítására a' deszkaágy elvonása használtathassék.
A' testi ütlegek száma 30-ra határoztatott mint maximumra, mi 1803. szerint a' büntetés ideje alatt többször ismételtethetett. Ezenkívül az 1803. szerint ötven ütlegig emeltethetett
míg
az 1852. azt csak egyszer engedi meg alkalmazhatni
és akkor is csak
a' visszaes bntetteseknél és az orvosnak elleges vizsgálata , 's az iránti
jelentése után, hogy a' tettes egészségi állapotjának nem ártand, melly
feltételek az 1803-ban hiányzottak. Az 1803. 20. §. a' testi büntetés kiszabásánál csak a* tettes gonoszságát, testi képességét, 's a' bntett nagyságát rendeli tekintetni. Az 1852. 18. §. a' bntettes eddigi foglalkozás
módját 's mveltségi fokozatát rendeli tekintetbe vétetni a' munka kiosztásánál.
A' gályarabság egészen kizáratott a' büntetések sorából.
A' magány külön elzáratás, melly az u. n. philadelphiai javító fogházi
rendszernek alapelveit képezi, az 1852. codex által csak kivételkép, mint
a' börtön-büntetés súlyosbító szere fogadtatott el
és pedig csak 1 hóig
folytonosan
egy hó lefolyta kívántatván hogy ismét alkalmaztathassék,
3 napra sötét magány-kamarába való elzáratás is, alkalmaztatható az 1852.
szerint.
A' büntetési tan szelídítésére mutat az is mikép a' párviadal
büntetése nevezetesen kevesbíttetett 1
1 évire
5 évi börtönrl 6 hó
szállíttatván le. Felségsértésnél az akadályozás 's fel nem jelentés elmulasztása élet hosszanti legsulyosb és sulyosb börtön helyett 1852. szerint
csak^5
10 évi súlyos börtönnel leend fenyítend. A' rablás, erszak használata által végrehajtva nem örökös börtönnel, mint az 1803-ki 173. §.
rendelé, hanem csak 10 évi súlyosbítottál fenyítend.
Ataljában a'
bntettek büntetéséül csak halál, melly kötéllel hajtatik végre, 's örökös
és ideiglenes börtön használtatik, melly utóbbi súlyos és nem súlyosra
,
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osztatik. A' vétségek 's kihágások pedig
pénzbirság
áru 's mszerek,
jog 's kiváltságvesztés, fogság, testi fenyiték bizonyos helyrl, koronaországból vagy az egész bírálómból való kizetéssel fenyittctnek.
A'
mi a' halálbüntetést illeti ez valamint Magyarországban mint fentebbi
adatokban látható, ugy a' többi osztrák biralmi részekben is gyéren használtatott. A' rendes bnvádi eljárás utján 1804. 1-s januártól 1848-ig
Fels 's Alsó Austriában Salzburg Stiria, Karinthia, Karniolia, Triest,
Görcz, Gradiska, Tirol, Vorarlberg, Dalmatia, Cseh, Morva, Silézia, Bukovina 'ö Gács országban 1304 halálos itélet hozatott, mik közt 911 gyilkossági ,121 felségsértési, 174 hitelpapir hamisitási, 84 gyujtogatási, és
agyonütési volt.
Ezek közül csak 448 hajtatott végre és
14 rabló
856 kegyelem utján megváltoztattatott. Tehát körülbelöl 10 jutott csak
minden évre.
Még az, mi minden büntet codex jellemére lényeges
befolyást gyakorol
az u. n. infamans
becstelenit büntetésekben
vagy következményekben fekszik. Az uj jogiskola még egy kérdést sem
fejtett meg több határozottsággal, 's még egy tény veszélyes 's káros
következményeit sem világitá ki kétségbevonhatlanabbul, habár még
mindig nem kell 's kivánt eredménnyel is. Tisztán kimutattatott mikép
a' czélszerütlenség st az igazságtalanság vádjától is alig menthetk mindazon büntet rendszerek, mellyek az infamia tanán alapszanak, akár
átaljában a' bntettekkel mint Frankhonban
akár egyes tettekkel mint
Oldenburgban
akár a' büntetés nemével vagy helyével köttessék az
össze, mint a' badeni és szász codex szerint a' fenyit fogházzal
'sWrtembergben a' fegy 's dologházakkal. Abban mit Hellie
Frankhon
egyik kitnbb jogásza mondott
mikép Francziaországban a' büntetti
visszaesések gyakoriságának legfbb oka az infamans szabályokban rejlik
kétségtelenül sok igazság fekszik.
Sokszor hozatott fel már a'
frank code ellen azon szembetn jogellenesség miszerint az, ki ugy sebesit meg valakit, hogy 20 napig tehetetlen lesz
és a' bajor ellen az,
hogy szerinte az ki 25 fc értékt lopott
már becstelen ellenben az,
ki csak 19 napig tartott tehetlenséget idézett el, vagy csak 24 ft. 50
kr. értékt lopott, már nem szenvedi az infamiát. Angliában több bizottmányok 's különösen az 1838-dikinak jelentése adatokkal bizonyitá be,
hogy az imfamia a' bntettek uj forrásául szolgál. Mert a' javulhatást
már csirájában elfojtja
mig a' romlottakra , kiknek igen csekély vagy
semmi becsletérzetük sincs már
rettentési befolyást épen nem gyakorolhat
legkárosabb befolyásuk pedig akkor van
midn magokat a'
polgárjogokat
magát a' keresetmódot is elveszik.
Innen némelly
codexek
mint a' svéd és norvégiai nem minden bntettekhez mint a'
franczia hanem csak bizonyos kijelöltekhez kötik az infamiát.
Badenben a' biró 5 évre szoríthatja bizonyos jogok felfüggesztését.
^ agy
felhatalmaztatik a' biró arra, hogy a' körülmények, indokok, vétség fokozata szerint mondja ki, vagy ne alkalmazza az infamiát. Illy elvet követett Németalföld 1840-ki codexe. így rendelkezett az iparzlet elvesztésére nézve az osztrák 1803. és 1852-ki codex is. Az uj codex a' régin
javított is, mert az iparjog-veszteséggel nem köti össze a' polgárjog elvesztését is, mi az 1803. 24. §. szerint egyszerre történhetett. Mint az
angol, ugy az 1844-ki magyar codex-terv is egészen kizárta kebelébl
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az infamiát, miért Mitterraayer azt irta felle

,, Miért nincs egyetlenegy
viszonyok közt inkább egészen számzze a' becstelenit büntetéseket, 's a' büntetettnek kilátást
nyisson, hogy feddhetlen magaviselete által polgártársainak bizalmát
megnyerhesse? A' magyar büntet t. javaslatnak szerkeszti voltak enynyi bátorsággal, és számtalan nehézségek, mellyek más országban azok
alkalmazásából erednek, a' javaslat elfogadásával végkép eltnnek."
Az 1852. osztrák codex nevezetesen eltér az 1803-tól e' tekintetben.
Ott a' fennemlitett iparüzlet elvételérl szóló 24. §. kivül, az infamiáról
szóló rendelkezés abbin állt ,, Minden bntet Ítélettel, melly által valaki
halálos súlyos vagy legsulyosb börtön-büntetésre Ítéltetett, még ked-

törvényhozónak annyi bátorsága, hogy

:

illy

—

,

,

vez eredmények vannak

a) Ha az uri, vagy lovagi rendbl
katonai rang megtartásával polgári
szolgálatba lépett át
kitöröltetik onnan és tiszti rangját elvesztendi.
b) Ha nemes, ezt minden jogaival elveszti, de csak
's nem nje 's az
Ítélet eltti gyermekek is}' Az 1852-i 2íj. §. sokkal több vesztességet
foglal magában. E' szerint minden büntetti elitélés folytán elvesztettek
aj minden bel 's külföldi rendjelek , polgári 's katonai becsületjelek
b)
minden köz czimek , academiai grádusok 's méltóságok ; c) idszaki iratok felels szerkesztsége d) köz hivatalok, szolgálat 's még tanítói alkalmazások is ; e) egyházi javadalmak /) bírói ügyvédi 's jegyzi hivatalok, köz ügynökség és köz hatóságok eltti képviselet; ^^ nyugpénzi
szabályokon alapuló nyugpénzek
segélyellátások, nevelési járulékok 's
javadalmak 's minden kegyjárulékok.*' Ezekhez járul még a' 27. §. azon
esetekre , midn valaki halál vagy súlyos börtön büntetésre Ítéltetik. Az
illyen elvesztendi, a) ha nemes volt, nemességét, mi njére és ítélet eltti
gyermekeire nem terjed ki. b) Büntetés ideje alatt nem tehet végintézetet, 's nem köthet élk között
kötelez szerzdést
az elbbiek épségükben maradván."
Az látható, hogy a' bntettekkel 1803-nál sokkal
több veszteség köttetett össze ; de az is hogy némelly hivatalok 's alkalmazhatásokon kivül a' polgárjogok, a* keresetet illet igények, '& nevezetesen a' czéh-szubadalmak érintetlenül hagyattak.
Sz. I.
Erdély közélete 1791-töl 1848-ig. Erdély, ama kis ország, melly a'
forradalom alatt vadregényes sorsa és niobei könyei által magához bvölte
a' világ részvétét, ritkán vala olly szerencsés , hogy a' forradalom eltti
alkotmányos küzdelmei iránt megnyerhesse nagyobb testvérének Magyaországnak rokonszenvét. Pedig e' küzdelmek, kivált 1831 óta, érdekességökre nézve a' közfigyelmet méltán igényelhették volna.
az
1834 -ki kolosvárí hongyülés makacs szelleme, a' bekövetkezett ostromállapot, és az 1837-kí szebeni diéta, mellynek föladata volt , az állami
hatalmak közt folyt versenygéseket lecsendesíteni, sokkal változatosabb
és sokkal vonzóbb képcsarnokát tárták fól az eseményeknek
mint
Magyarországon az 1836 ki ingerlékeny hangulat, mint az azt követ
politikai pörök, mint Pálífy gróf reactioja, 's mint az 1839-ki pozsonyi
diéta, mellynek magasztos szerepét szintén a' kedélyek kiengesztelése és
visczaáiiított bizodalom jellcinzi. 'S mégis, a' mit évtizedek alatt,
a'
volt-e Pesten az irodalom, Pozsonyban a' törvényhozás, bár annyira
fölvilágosítva Erdély áüapotairól
hogy az ott fölmerült életkérdések

van
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összekötve,

belegyetem békebelezett tagja
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fontosságát és horderejét átérteni, vagy legalább méltányolni tudhassa ?
Beszéltünk Pomare királyné és Otahaiti sziget befollegzett jövjérl
beszéltünk az angol 's franczia követelések jogossága felÖl, éa az ausztráliai ügyeknek európai jelentékenységérl, majdnem annyi érdekkel 's
nem sokkal csekélyebb avatottsággal mint a' „Királyhágontuii viszonyok"
bonyodalmáról és azon alkotmányos kérdésekrl
mellyeknek védelmezése által egy Kemény Dénes egy Wesselényi pályája szokatlan íénynyel
volt körülsugározva. 'S alig van több ingerrel biró tárgy, mint a' két
testvér- ország egymás iránti részvétét emelkedései- és aláeséseiben nyomozni. Mert e' részvét a' politikai szabadság légkörének hévmérje is, é»
csodálatos pontosjsággal jelöli ki az Erdély alkotmányában történt nagy
;

;

,

,

változásokat.
Izabella

Midn

a' budai királylakból Gyulafehérvárra költözött
vagy,
váradi béke megkötése után, a' kettészakadt Magyarországnak éjszakkeleti fele, t. i. „Erdély'* és a' szélesebb értelemben vett „Partium** Ion
,

a'

magyar nemzetiségés alkotmányosság súlypontjává. Mert a' szultánok
ezen földet nem tekintek sajátjoknak, hanem a' vasalli hség fitételei
mellett, független közjoggal és szabad kormányzással biró országnak. A'
török védelem , melly Erdély sorsa foiött jól és roszul másfél századig rködött, nem vala, sem a' nemes gerjedelmek szempontjából tekintve,
atyáskodó; sem az állami elméletek szerint birálva, a' bölcseség tribunálja eltt sükerrel oltalmazható. De az országnak alkotmányos és nemzeti fejldését tüzetesen soha nem gátolta; st a' külviszonyokra *8 az
európai államokkali közvetlen érintkezésekre nézve is , hagyott, a' fejedelem és Si rendek számára, ha nem is széles azonban csakugyan figyelmet érdeml mozgáskört.
*S már maga ezen fél független állapot , 'a az önálló belkormányzás,
mellyet Erdély folytonosan megoltalmazni tudott, magára vonta Magyarazon Magyarországét, melly kiterjedésére nézve
ország figyelmét,
karcsú és szaggatott volt, alkotmányos életét tekintve pedig
inkább
árnyék-jogokkal és papir-törvényekkel, mint valóságos szabadsággal birt.
E' figyelem, e' részvét még magasabban fokoztatok több körülmények
miatt, mellyeknek nevezetesbjei Erdély bei-erejérl 's politikai életének
ébersége fell tesznek tanúbizonyságot. A' legkitnbbeket emlitendjük.
Erdély gyakran volt a' magyarhoni politikai menekültek védhelye,
hol, vagy letelepülének és az állam szolgálatába léptek
vagy alkalmat
a'

,

—

,

;

Lengyelországba 's keletre vonulni. Továbbá Erdély még a'
mohácsi vérnapok eltt határozottabban hajlott a' protestantismusra, mint
Magyarország. Ott a' római hit utolsó türelmetlen és lángesz harczosa
Martinuzzi, a' nagy státusférfiu, de túlbuzgó fpap vaía. Az megyilkoltatása és a' papi javak securalizátiója eldönt túlsúlyt adott a' reformátiónak , melly a' bevett vallások törvényeltti egyenlsége mellett is , a'
társadalom minden rétegeiben szünetleni, 's néhol majdnem erszakos
foglalásokat tett , és kivált a' Báthoriaknak
e* fényes és tragikai emlék családnak
meghiúsult reactiója után , minden magasabb állami és
társadalmi polczot magának tulajdonított. Aztán már a' Zápolyák korának
végéveiben a' latin nem vala Erdély kormánytanácsának és törvényhozó
termének nyelve. A' közigazgatás és közkezelés többnyire magyarul folyt.
találtak

,

—

—
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A' nemzeti szellem 's hang lön általános jelleme a' mveltebb társadalmi
életnek és a' fejedelmek udvarában kizárólag uralkodott. Csak a' tudományok köztársasága, csak a' magasabb irodalom nem tudott még a' latintól
megválni. A' hittani röpiratok és polémiák az anyai nyelv által igyekeztek
ugyan a' szegényebb sorsuak körében a' buzgóság szent lámpáját, melly
a* család küszöbén bell kedélyesen világit, vagy a' rajongás lobogó
kanóczát, mellyet a' szenvedély gyakran a' tömegek félrevezetéseért ragad
kezébe, meggyújtani de az irodalmi munkásság ezen eléggé széles nemén
kivül, a' többiekben inkább a' latin mveltetek, és kivált a' XVII-dik
század közepéig történészeink Erdélyben is nem Örömest használták közlegül a' magyar nyelvet. 'S ha a' kor, mellyrl most szóltunk, egyedül
irodalmi tekintetben méretik össze kétségkívül Erdély nem fog határozottabb nemzeti irányt fölmutatni, mint Magyarország. Azonban, mihelyt
a' társadalom és közélet mezején minden fölmerül jelenetekre hasonló
gonddal terjesztjük ki figyelmünket, látni fogjuk, hogy a' nemzetiség
nem pedig Pozsony
vezérzászlóját Erdély lobogtatta, és Gyulafehérvár
volt fajunk erejének súlypontja. Erezték ezt pártkülönbség nélkül, minden müveit és melegkeblü hazánkfiai 's nem csoda ha a' részvét szünetlen uj táplálékot nyert Erdély iránt hol a' nemzetiség utolsó védbástyái elgyengülve még nem valának.
melly az elszakadt
Utoljára hozzuk föl a' legnagyobb különbséget
és a'
erdélyi fejedelemséget a' magyar királysággal szemben jellemzi
t. i., a' semmi
legersebb rokonszenvek apadhatlan kutforrásává Ion
státuscsin által soha meg nem gátolt alkotmányos életet.
A' Rákóczy parancsára szerkesztett Approbata Constitutio , melly az
1540-tl 1653-ig hozott törvényeket szemelte ki , és a' késbb megjelent
Compilata Constitutio, melly 1653-tól 1669-ig terjed, alkotják a' nemzeti
fejedelmek alatti Corpus jurisát Erdélynek. Ha e' rendetlen gyjteményre
tekintünk, megosztott bámulással fogjuk látni csekélységét és nagyságát
a' XVI-ik és XVII-ik század alkotmányos életének. Az akkori erdélyi
nem sokat tördtek sem az állami hatalmak
mint kiviláglik
diéták
jogkörének, sem a' törvény és rendeletek közti határvonalaknak szigorú
megkülönböztetésével. Figyelmöket ma olly tárgyra szoriták, mellyet a'
kormány intézmények utján vagy a' hatóságok statútumok által teljesitholnap pedig azon magas regiókba emelkedtek, hol a*
hettek volna
lelkiismeret szabadságának örök érdekei mérlegeltetnek és az egélynek
ma egy rendri hiraz államhozi viszonyai nyernek alakot és szabályt
detménnyel egy mezgazdászati határozattal bíbeldtek ; holnap az
igazgatási formák lényeges részeit álliták össze vagy dönték meg. De e'
tarkaság, e' fogalomzavar
és a' tárgyaknak e' szeszélyes rendetlensége
mellett is, ha igazságosak akarunk lenni be kell vallani, hogy a' fejedelmek korából fónmaradt erdélyi törvénykönyvek, mind a' hitvallások szellemi igényeit, mind az alkotmányos élet lényegét határozottabban látszanak fölfogni és visszatükrözni mint az európai államok nagy részének
azon idszakban hozott közjogi 's vallásos törvényei.
Az igazgatás a* fejedelem kezében volt ki a' diéta által élethosszára
választatok de legitimitását azon egyezkedési szerzdéstl nyerte, melly
f^fejdelnii conditióknak'' neveztetett, 's mellyben az ország közjogának
:
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kimondattak, a' törvények megtartása ünnepélyesen elvállaltaték,
egyének vagy testületek szabadságai biztosittatának. A' fejdelem
tanácsosai , kiknek véleményét minden fontos kérdésben meghallgatni
tartozott, a' törvényhozás eltt felelsek valának
de csak egyénileg
a* nézetekért, mellyeket a' senatusban képviseltek. A' rósz tanácsadó honárulási pörbe fogaték. A' senatus, mellyrl itt szólunk, coUegiális szerkezettel bírt, 's leginkább a' mostani státustanácshoz hasonlita. Az egész
Az országgylés a' fejdelem
közkezelés élén pedig a' korlátnok állott.
irányában annyira magas helyzetet foglalt el , hogy kivált a' késbbi
„conditiok" szerint inkább fölötte mint mellette látszott lenni. Mert
azonkivül hogy az adó- és katonaajánlás alkotmányos jogait sértetlenül
birta, a' végrehajtó hatalom több kérdéseit tettleg munkakörébe sodra,.
's a' veszélyes perczekben
bár az alkotmány szellemének ellenére
kezébe ragadta a' kormányt, st a' fejdelmet hivatalából elmozdította,
föloldván az országot a' hségi eskü alól. A' diéta irányában felruházva
vala ugyan a' fejdelem az összehivási és eloszlatási joggal; de e' jog a^
késbbi törvények által, mellyek az évenkint kétszer tartandó országgylések kinyitási idejérl és hat héti rendes folyamáról emlékeznek
sok
tekintetben meg ln rövidítve. A' törvényczikkeket és diétái határozatokat, az utolsó idkben, már a' fejdelem kénytelen volt megersitni mert
azok irányában olly keskeny, olly korlátolt vétóval birt, melly igénybevételt nem érdemelt, miután csak a' kedélyek fölíngerlését eszközölhette,,
a' nélkül, hogy a' szándékok megváltoztatására hathasson. A' diéta szerkezete rendezve nem volt 's a' tanácskozásokba befolyó elemek aránya
ismeretlen. A' fbb birtokosok és magasállásu egyének személyesen vettek részt; a' többiek választás utján. Választási joggal pedig ellátva volt
a' magyar nemesember, a' tekintélyesebb városok polgársága, továbbá a'
székely és szász nemzet
sl
keblében létez statutaríus és szokásos megszorítások mellett. Erdély közjogának legáltalánosabb körvonalaiból sem
maradhat ki, még annak megemlítése, hogy a' fejdelmek korában, már
Erdély kifejlett megyei élettel birt 's a' megyék élén rendesen két fispán, 's azok alatt az összes nemesség által rövid idre választott tisztvielvei
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selk állottak.
Mennyivel halványabb, mennyivel borongóbb
régi közéletének képe

e'

rajznál,

Magyarország;

I

Említés nélkül hagyjuk a' táborozásokat, mellyek midn a' török hatalomnak a' Középduna völgyén történt végs megsemmisítése által, Európának
és a' keresztyénségnek érdekeit elmozdították ugyanakkor a' birodalom
a' magyar korona tartományaiban,
központosítására irányzott törekvést
;

,

kímeríthetlen sgédeszközökkel ruházták fel, és a' Kírályhágóntuli részek
's katonai tekintetekbl egyaránt mellzhetlenné
tették. Elég mondanunk , hogy Buda bevétele után nem sok id múlva,
Lotharíngi Károly seregének nagy részét Erdélybe hozta. Az erdélyi
kormányos diéta szörny aggodalmak közt vala. Egyaránt félt a' töröktl
elpártolni , és a' német császár védelmét visszautasítani. Alkudozások
szövettek, majd komolyan, majd idnyerés végett. Az idjelek a' fél hold
erejének vég-megfogyatkozását hirdetek ; Erdély nem habozott, 's miután
a' török kímaradhatlan mes^támadásai ellen védelmi módokról intézkedek^
visszaszerzését politikai
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gyorsan vonult Leopoldnak, mint magyar királynak, protectiója alá. E'
tény Erdélynek alkotmányos életében uj*korszakot nyit meg, Bethlen
Miklós és a' kormány többi tagjai a' Leopolddali kötlevél szövegében
négy eszmét törekedtek keresztül vinni 1) hogy Leopold's utódai, mint
magyar királyok, a' védelemért a' hségi eskün és a' kölcsönös oltalmi
évenkinti protectionális adóul egy határozott pénztartozáson kivül
Összeget nyerjenek *)
2) az ország belkorraányzásába mentl kevesebbet vegyülhessenek idegen befolyások, akár Magyarhon részérl, akár
a' Bécsben lakó fejedelem közvetlen környezetébl
3) a' különszakadás
óta keletkezett törvények épségben tartása iránt tett afftdatio által, biztosítva legyen Erdélyben az alkotmányos élet, a' vallások egyenlsége és
a' három nemzet közti unió; 4) miután a' fejdelem tanácsosai állandólag
meg távol 's idegen befolyások alatt leend,
az országban maradnak
de kellemetlen következményei akként hárittasezen helyzet szükséges
sanak el
hogy az erdélyi magasabb kormányzat minden tagjai az
országgylésen választassanak , szintúgy mint a' megyei hivatalnokok a'
megyegylésen; azon különbséggel, miként mig ezekévenkint változnak,
amazok választása élethosszára terjedjen. Természetes volt, hogy a' kormány tanácsosait megersítés végett fölterjeszteni kelljen; de hogy a'
megyei tekintélyesebb hivatalnokok is hasonló sorsban részeltessenek:
ez az erdélyi alkotmányos fogahnakkal ellenkez nézet vala, de a' melly
mint látszik, a' Leopolddali kötlevél els tervébl sem maradott volt ki.
:

,

;

;

—

,

,

:

—

charta irány eszméi. Leopold küldöttjei még betehadvezér csak német lehessen.
Mihelyt a' hódolati hit letétetek, ketts ervel éledtek föl az Erdélyben
lakó magyar és germán elem közti súrlódások. A' vitály tárgya többnyire
az adó ki retése és fölhajtása volt 's minthogy a' szászok a' belkormány
hol az
által magokat terheltetve hitték, szünetlenül Bécsbe folyamodtak
erdélyi közigazgatásnak semmi törvényes orgánuma nem levén természetes vala; miként okvetlenül idegen tanácsosak befolyása közt kellett
az udvarnak a' nemzetek egyenetlenségei *8 más elmerül sérelmek fölött

íme

!

lették

az erdélyi
,

hogy

a'

magna

f

,

;

,

bíráskodni.

Hogy

e'

helyzet kellemetlensége

kikerüitessék, Keresztesi

ügynöknek küldetett Bécsbe, ki a' szükséges fölvilágositásokat vala megteend. Reá bizaték az udvar és az erdélyi kormány közötti levelezések
kezelése u. Néhány alárendelt egyént vett maga mellé, mint régen szokták
volt a' szultán és díván értesítése végett Stambulban mulató megbízottak.
E' csekély számú 's hatáskör személyzet hivatalszobákba vonult. Munkálkodni kezdett. 'S megalakult az erdélyi udvari kanczellária. A' szerény
id alatt tekintélyes hatóság ln, melly a'
de a' kormányszéket rendre
birodalmi mínisteriumtól föltétlenül függe
maga alá hajtá. Ez utóbbi testület jegyzkönyveinek számai közt föltalálhatók néhány árnyék, országgylésnek határozatai , mellyek még a*
magyarhoni ,,palatínaiis congregatiók" szellemével sem mérkzhetnek.
A' XVIII-dik század közepe felé hirdettetett ugyan három vagy négy
olly országgylés is , mellybl egész formasággal megersített törvényés igénytelen agentiából rövid

,

*) Béke alatt 50,000 tallért,

400,000 forintot-

a*

háború kiütésétl bevégzéséig pedig

,.

évenkint
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czikkek keletkezének; de a' tárgyak, mikre azok vonatkoztak, nem vágtak az országlat organismusába , nem folytak be az eddig követett rendszer megváltoztatására és néhány bányászati czikken kivül igen alárendelt
becscsel birnak.
Miután a' fölbomlás szelleme az alkotmány és társadalom körébe dae-

monicus erejét
a'

nemzetiséget

hogy egészen érintetlenül hagyja
A' magyar nyelv lassankint kezdett a' magasabb tár-

kifejtette, lehetetlen volt,
is.

salgási körökbl kiküszöböltetni és helyét a' német foglalta el. 'S voltak
tsgyökeres magyar házak hol illedelemelleninek tartaték a' zsendülni
kezd honi irodalom müveit megemliteni. Azonban, ámbár e' vétkek Erdély értelmes és vagyonos osztályait terhelik mégis kétséget nem szenved hogy sokkal kisebb mértékben mint Magyarországét. A' nemzetiség
soha ugy meg nem tagadtaték Erdélyben az aristocratia által, mint nálunk. Azok ivadékai, kik a' nemzeti fejdelmek udvarában csak magyarul
társalogtak, nem hihetek könnyen el
hogy anyai nyelvünk által leheA' nemzetiségnél is
tetlen eszméket és érzelmeket hn tolmácsolni.
aggasztóbb hanyatlásnak indult st kivált a' XVIII- dik század második
felének kezdetén egészen tönkre jutott, Erdély legféltettebb, leginkább
kedvelt szerzeménye a' lelkiismeret szabadsága^ vagy, miután ez szigorú
mellyet az
értelemben a' fejdelmek korában sem létezett, ^azon állapot
a' bevett Dallások
erdélyiek mindig e' fogalommal cseréltek föl. Értsd
jogegyenlségét, 's különösen a' protestantistnus szabad fejldését,
A' lángesz és nemesszivü József császár ,,tolerantiale edictuma*' oltá
ki a' vallásos gylölet és hitüldözés ég kanóczát. József császárnak lehet
köszönni
hogy Erdélyben a' XVIII-dik század végén a' hitdüh csillapodni kezdett, és az egély körüli eszmék többé nem vitték be szenvedélyes harczaikat a' család tzhelyeihez. A' Magyarországtól független
erdélyi önkormányzás miatt e' kellemetlen emlék kérdések akárhová
,

;

,

,

—

,

:

,

:

,

fejldhettek voliia.
József császárnak kellett,

a'

gondviselés különös szeszélyébl, valamint

Magyarországon ugy Erdélyben is az alkotmányos élet és nemzeti szellem
els felvillany ozójává lenni. O az állami intézmények tengerén hasonlított
ama hires világhajóshoz, ki mindig kelet felé vitorlázott, *s minthogy
következetesen haladott kitzött pályáján, elvégre megérkezék nyugatra,
nem gyanított tévedései által a' föld alakja iránt egy nagy igazságot bizonyítván be, melly addig is ösmerteték ugyan a' gondolkodó fejek által, de
még sem annyira, hogy uj megmutatásokra ne szoruljon. József a' philoegyöntetvé töresophiai oskola növendéke és Il-dik Fridrik utánzója
kedett tenni birodalmát; tagadta a' történészeti jogok szentségét és erejét;
nem hivé sem szükségesnek sem nagy érdekek által védettnek a' magyar
korona országainak si alkotmányát, 's mint bátor kezdeményez ment a'
merészen ernyedetlenl
felfogott ösvényen mindig tovább, vállalkozva
de összeolvasztás! eszméi minél messzebb nyomultak, annál kitartóbb
a' központosítás fölébreszté a' régi autonómia
ellenszenvvel küzdenek
védelmét; a' nemzetiséget sért uj követelések figyelmet, részvétet,
bálványzást gyújtottak Erdélyben és Magyarországon az eddig parlagban
hever, a' legázolt alkotmány és közélet iránt. Minden, mit a' rögtönzött
rendszer kivánt, fölakadott; minden, mi a' múltra emlékeztetett, vallásos
40
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kegyelettel karoltaték át. József tervei meg nem fogantak vagy hamar
elhervadának ; de a' ledöntött régi közjog és a' népéletben gyökeret nem
vert uj szervezetek üres helyein, buján ntt ki az ingerültség, a' gyanú,
elfoglalt minden tért 's még a' trón zsámolya eltt
a' bizalmatlanság,

—

is

fölzsendült.

Illy

állapot tarthatatlan volt.

küzdelmekben kifáradt

'S

végre föláldoztatok. A'

és beteg császár két rendeletén,

t. i. a'

tolerantiale

edictnmon és az örökös jobbágyság eltörlésén lúviú, többi intézkedéseit
megsemmisité. 'S midn korágyából tiz év romjaira tekintve, vigasztalás
nélkül hunyta szemeit be , utódja II. Leopold 1791-ben olly diétát hirmint elrelátható volt
már
detett Kolozsvárra, mellynek hangulata
lényegesen különbözött azon árnytörvényhozásokétól, mellyek Mária
Terézia lovagias de enervált és eszmeszegény korában , egyegy alkotmányos biztosíték vagy vallási jog ünnepélyes ledöngetése végett gyjtettek

—

—

néha

össze.

1791-ki év korszakot kezdett. 'S hogy szellemét és törekvéseit
megbírálhassuk, figyelmünk elébe kell idézni a' hatásokat, mellyek a'
kedélyeket mozgásba és az eszméket fermentatióba hozták,
A' milly kornyadt vala Mária Terézia halálakor a' közélet semmi kétséo-, miként József császár, ha anyja nyomdokait követi, azon tiz év alatt,
melly számára a' Danaidák történeteit ujitá meg, minden lényeges ellenszegülés nélkül véget vethetett volna a' magyar korona országaiban , 's
különösen Erdélyben, az önálló kormányzás még fenlev maradványainak.
A' hosszas és atyáskodó kormány alatt a' kedély ugy elveszte emela' jellem szívósságát, a' hazaszeretet a' kötelességekrli
kedettségét
fogalmat; továbbá, az aristocratia már annyira összesztte saját érdekeit
hogy könny föladat lett volna a' birodalmi ösza' kabinet irányaival

Az

,

,

:

és rendek elnézése mellett, st hozzájárulámert az egész kérdés titka már csak az id lassú munkásságának meg nem zavarásában, a' rombolások közt a' nagy zaj kikerükülönösen pedig az aristocratia
lésében, és a' nemzet elítéleteinek
hiúságainak tömj énzéseiben állott. Ha József erszakos lépésekhez nem
nyúl ha a' régi felolvasztási terven halad ha minden jogbontást magyar
kezek által és az olcsó becsszomjak lekenyerezésével hagy teljesíttetni
ekkor mathematikai biztossággal számithatott volna czéljának elérénemcsak centralisálni, hanem a' XlII-dik század bölcseleti
sére. De
eszméi szerint alakítani is akart. E* két törekvés a' politikai modor megválasztására nézve teljesen ellenkezett. Az lassan, ez merészen kivánt
az a' mély elítéletek
tenni az ámítással ez nyíltan vágyott szólani
kíméletét, ez megdöntését sürgette. Az els irány történészeti szövetségese a' fels osztály nagy töredéke volt; a' második iránynak még ezentúl
minthogy nem csupán
kellett rokonszenveket keresni. József császár
dynastcius érdekbl, hanem az eszmék kedveért is szerette volna az ösz-

pontositást
sával

a'

magyar karok

is létesíteni;

,

;

;

:

—

;

,

;

,

pontositást a' nyilt és destructiv modor mellé állott, és midn a' magyar
a' magyar önállóságot nyíltan megszüntetni
nemzetet germanizálni
,

,

akarta; ugyanakkor egyszersmind a' hbéri és aristocraticus eljogok
ellen az encyclopacdisták hevével lépett föl, 's messzerezzenté magától
a' birodalmi központosítás régi barátait, a' nélkül, hogy ujakat szerezhetett volna olly üluminatismus zászlója alá , melly a' szabadság els zsen-
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gélért a* nemzetéletet látszott áldozatul kivánni. A' helyzet szerint
lyet

a'

szabadelv József

a'

magyar alkotmány

és

,

mel-

magyar nyelv irányában

az ellenhatásnak okvetlenül nemzetinek és illiberalisnak kellett
Visszaköveteltettek a' jogok , ha kártékonyak valának is
azért,
mert veszélyesebb volt az önkény, melly azokat eltörölte. 'S ezen alapnézet, valamint a' magasabb alkotmányosságnak zamatját tévé; ugy
másfell számtalan önz vagy szükeszü törekvésre vetett népszerséget.
A' magyar az erszakolás által makacscsá tétetvén , nem akart többé a'
legártatlanabb és leghasznosabb reformban mást látni , mint ámitást ha
kecsegtetnek tnt föl , vagy veszélyes czélzatot, melly késbb fog lelepleztetni. 'S mert minden viszonyok összedulva és egymáson hevertek, nem
vala csoda, hogy a' kéz, melly annyit rontott még az épités foglalatosságai
közt is, el ln kárhoztatva a' tömeg, és segéd nélkül hagyatva az intelligentia nemesebb része által. Innen van, hogy kivált Erdélyben, ha vizsgálat alá vesszük a' kérdéseket, melly ek a' közhangulatot leginkább ingerlék kétségkívül ugy találandjuk, hogy József reformjai örökké akkor
gyújtogatták a' szenvedélyeket lángra, mikor a' nemesi rend eljogait
vagy elitéleteit fenyegették ; a' szabadság elméleti érdekein és az alkotmányosság nagy garantiáin ejtett sérelmek pedig, rendszerint hidegebb
elfoglalt,

lenni.

,

,

,

vérmérsékü és gyérebb számú Ítészekre találtak. Halálakor is nem a'
közigazgatás szervezetére vonatkozó rendeletei égettettek meg a' megyetermekben és a' várospiaczokon de a' cataster elkészületei , a' népösz;

szeirás, a' földmérési adatok.

'S elkezddtek az 1791 -ki országgylésen a' tanácskozmányok oUy
emberek összege által, kik közöl egyiknek sem volt parlamenti tapasztalása, st sejtelme is a' pártok vezetése és a' sznyegre vont kérdések
tapintatos kezelése iránt. De hamar tanultak 'saz 1791-ki diéta Erdély
,

feltn

helyet foglalt a' megfontolás , a' szónoklat és hazafiság
tekintetébl; ámbár tévedései, melly ck a' viszonyok nehézségei miatt
menthetk valának , és az organisatio körüli botlásai , mellyek néha a'
körülmények kényszerségén kivül a' státusférfiui belátás hiányára is mutattak, igen könnyen kimutathatók. Il-dik Leopold kabinetje, midn a'
magyar korona országaiban a' rendek összehívására rászánta magát a'
régi viszonyok helyreáUitását csak lényeges módosítások mellett akarta.
évlapjain

,

1791. tehát alkotásra bízatott meg a' romok közt. 1791-nek kellett a*
visszaélésekbl azokat eltörölni mellyeken a' hatalom önként túladni kívánt , és a' régi törvényekbl azokat visszahozni , mellyek komoly akadályokat nem gördíthetnek a' bécsi kormány elébe. 1791-nek kellett magát alkotmányos évnek szinleni, hogy a' törvényesség felügyelete alatt
tábláztassanak be a' kormány követelései. Ez vala a' fels akarat és
a' még ersebb viszonyok akarata.
st veszélyekkel.
A' diéta eltt két ut állott , mindenik akadályokkal
Az egyik a' teljes visszahelyzés követelése a' másik a' régi közjognak uj
törvények általi fölvilágositása és módosítása. A' nagy többség vágyott
mint
kilépni a' tizévi skertelen kísérletek által hátrahagyott zavarból
ki egy széles tenger minden zivatarait a' csodák kegyela' csónakból az
mébl átélte és az emberi természetnél fogva megutálta. A' koczka el
ln vetve. Az 1791-ki országgylés rövid id alatt a' megyéket, a' tör,

,

;

;

,

,

40*

:

Erdély.

628

vényhozást és a' kormányszéket újra rendezte a' Leopolddali kötlevél
alapján de a' legersebb ékkövek kivétele 's az egész épület térszínének
niegkeskenyitése mellett. Ezen alábbszállitása az irott szabadságnak, ezen
egyezkedés a' kényszerséggel, nem történt fájdalom és küzdelmek nélkül.
'S midn illy lényeges kérdések oldatának meg vagy metszettek ketté,
magokat eszmék és
természetes volt hogy a' pártoknak kiformálódni
modor által jellemezni, st egymással hevesen csatázni is kellett. Az
engedékenységet rendesen a' kormánynyali összeütközések elzték meg.
A' szónoklat védte a' jogokat. Megdönté. Eltemette. Sajnálta, midn
azok sznyegre jöttek sejtvén hogy áldozatoltárra vitetnek késbb a'
tarka kötelet kezébe ragadta 's az áldozatot virágokkal hinté be mig
bárd alá vouszolá. Lássuk az 1791 -ki diétának az alkotmány körüli fbb
;

,

,

,

;

,

,

,

intézkedéseit.

József császár központositási kémletei okozván az ingerültséget, szükségesnek tárták Erdély karai és rendéi szintolly határozottan
mint a'
magyarországiak kimondani hogy Erdély csak mint saját alkotmánnyal
és közigazgatással biró állam; nem pedig mint a' birodalomban fölolvadt
tartomány 's nem ,,ad normám aliarum provinciarum" kormány oztathatik.
E' törvény a' pragmatica sanctiónak az ország területi épségét és független beligazgatását biztosító általános kifejezéseit olly határozottan
magyarázza meg, minél világosabban a' régi törvényeknek szintén erben
lev intézkedései sem szólottak.
Továbbá mellzhetlen vala a' haldokh')
császár által visszavont szervezetek közöl a' törvényszékekre és az ügyfolyamra vonatkozók iránt részletesen intézkedni mert több megkezdett
pör vala eldöntetlen 's a' személy és vagyon érdekében feküdt szabályt
állitani föl
melly meghatározza a' ,,competentiáf és ,, eljárást" a' még
függben lev keresetekre nézve.
A' diétának e' tárgyat kimerít
intézkedései inkább arról tesznek bizonyságot, hogy a' többség a' régi
:illapotot czafrangjaival és bonyodalmaival együtt kedvellette; mint pedig
arról , hogy elég ismerettel és akarattal birt a' törvényszékek és a'
pörfolyam reformjában rejl
állami és társadalmi nagy kérdéseket mél,

:

—

;

,

,

—

,

tányolni.

József császár ,,tolerantiale edictuma" által a' hitdühnek és a' téritgeerszakolásnak árját föltartóztatván, természetes volt, hogy a' három
háttérbeszoritott és üldözött vallás
a' beállott nyugalom alatt uj erélyt
's bátorságot merített: törvényes jogegyenlségét oltalmaz-ni és a jövend
számára hizdositani. Erre czéloztak a' vegyes házasságot, a' reversalisok
érvénytelenítését , és az áttérést érdekl törvények
mellyek kétségtelen
hiányaik mellett is a' lelkiismeret szabadságát magasabb fokra emelték,
mint a' minrl a' Leopolddali kötlevél aláírása óta valaha tettleg szó
lehetett. Végre, József az örökös jobbágyságot eltörölvén, e' reformot a'
kedélyek nyugtalanitásaért a' fels, rendeletek közöl a' törvények hasábaira is átplántáltatni kellett.
És az 1791-ki honatyák megelégültek
illy kötelesség teljesítésével, 's néhány potom intézkedésen kívül, fölöslegesnek tárták az úrbéri viszonyok szabályozásáról többé gondoskodni
mert , mint hivék , a' fontos kérdés tüzetes és hosszú vizsgálatot érdemel. Az elsorolt törvények által leszámoltak a* rendek József csá-

tési

,

,

—

ezárral.
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Mi a' kormányszéket illeti : az 179L-ki többség hosszas alkudozások
közt abban állapodott meg , hogy a' kormányszék megüresült helyeit
ezentulra is az országgylés tölti be választás utján ; de olly megszorítással, miszerint a' Leopolddali kötlevélben is világoson emiitett fels
megersítésre a' négy bevett vallás közöl mindenikbl felküldi a' három
legtöbb szavazatot nyert tagot. Tehát az üi-ességbe jött tanácsnoki hivatalra összesen 12 egyén terjesztetik föl, 's ezek közöl
felsége a' vallások
egyenlségére ügyelve teendi megersítését. Csak ennyi fordul elé magáhová a' kormányban a' törvényczikkben a' sarkalatos hivataloknak
széki elnökségen és tanácsosokon kivül az udvari kauczellár, a' nemzeti
fölkelés vezére, a' kir. tábla elnöke és itélmesterei is tartoztak
betöltése iránt. De a' jegyzkönyvben még az is említtetik
hogy felsége

—

—

,

minden

választási lajstromból,

a'

vallások egyenlségének tekintetbe véte-

—

örökké a' legtöbb szavazatot nyertet ersitendi meg.
Még sokkal
gyarlóbb, st majdnem szándékos homályba burkolt szerkezet azon tÖrvényczikk, melly a' megyei hivatalok választási módszerét rendezé. A*
Leopolddali kötlevél szerint a' megyei tekintélyesebb hivatalhelyeknek
betöltése is fels megersítéstl függött. Erdély többé nem vala olly nyomatékú hogy egy jogot mellyet tettleg a' birodalmi igazgatásnak adott
mert Illyésekben az udvari kancellár contrasignaturája csak bábát
valaha uj vitatás és eldöntés alá vonni merjen. Az 1791 -ki
játék volt
országgylés is tehát alkotmányozásában csupán azon kérdésre terjeszmin hatásköre legyen a' megyéknek a' felség által megersíkedett ki
tend hivatalok választása körül? A' kijelölési jog a' fispáné volt, kinek
mindenik bevett vallásból külön az egyes állomásokra hármat kellett candidálni. A' megersítési jog
viszont a' vallások egyenjoguságárai ügyea' felségé. E' két igen jelentékeny befolyás közt volt szüklem mellett
ség, a' megyék választási joga számára a' hatáskört kimutatni. Azl791-ki
többség ezen komoly föladatot ugy oldá meg mint a' jövend idk tallínyait szokták a' Pythiák. Terjesztessenek megersítés végett föl
így
szól a' Xll-ik törvényczikk
,^tria e receptis religionibus idonea Individua pluralitate votorum electa." Mit jelent e' szó tria
három
íi
négy bevett vallás egyenjogúságával és a' fispánok fennebb emiitett kijelölési jogával egyeztetve ? adott-e valami hatalmat a' megyei választók
kezébe, vagy pedig puszta szójáték vala, melly alatt valóság nem feküdt ?
olly kérdések, miknek megfejtése országgylési jegyzkönyvek
és megyei szónoklatok által, az évek változó folyama alatt, mindég nehezebbé tétetett olly kérdések mellyek a' legnemesebb erk munkásságát emésztek föl és kétszer helyzék az országot ostromállapotba.
Ekként végzett a' Leopolddali kötlevéllel az 1791-ki diéta. Mellzzük
a' Xl-dik törvényczikknek az országgylés rendezésére vonatkozó határozatait; mert azok fölött a' késbbi idkben nem folyt sem a' parlamentben sem a' nyilvánosság Ítélszéke eltt élénk és az események alakulására ható vita. Csak annyit jegyzek meg miként a' Xl-dik czikk, midn
szorosan meghatározta a' megyei és városi képviselk számát ugyanakkor , a' felség által a' kormány tanács ajánlatára kinevezend királyi hivatalosak mennyiségérl
semmi intézkedést nem tett. Továbbá a' királyi hivatalos „potior nobilis" és „sufficiens possessoriummal" ellátott
lével,

—

,

,

—

:

—

—

,

—

:

—
—

—

—

,

;

,

.

,

;

,

,

,
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egyén legyen de, miután 1791-ben a' mágnási rend eltöröltetek, és azt,
hogy mennyiben kell az „elégséges birtoknak" állani maga Oedipus sem
tudta volna megfejteni
hogy az igazgatás valamint
természetes vala
tetszése szerinti számmal
szintúgy egészen tle függ elemekbl alkot:

,

,

;

,

—

hatta a' királyi hivatalosok testületét
azon testületet , melly a' követekkel egy teremben tanácskozott, 's mellynek mindenik tagja annyi
szavazattal birt, mint egy követ. Ennél elméletileg nem lehetett nevetségesebb organisatiót kigondolni. De az 1791-ki rendek mentségéül fölkeli
,

k

hoznunk, miként
a' Xl-ik czikkben nem codificáltak^
hanem csak a'
létez, a' hagyományos vagy szokás által becsúszott tényeket regestrálták. 'S a' mi keveset e' történészeti állapotokból eltöröltek
többnyire
olly helyesen történt, mint a' milly gyarlók valának azon csekély menynyiségü uj indítványok, mellyek a' Xl-dik törvénybe csúsztak. Az id
szellemének ismertetésére fölhozzuk a' magyarországgali egyesülés kérdését, melly elször 1791-ben pendittetett meg, 's onnan nyerte pártolóit,
hol késbb gyanakodással fogadtatok.
A* magas hivatalnokok köre és a' kormánypárt zászlóvivi, voltak az
uniónak els barátai. Ebbl magyarázható hogy a' magyarországgali
egyesülés ügyében kezdeményezvé Il-dik Leopold ln, ki a' királyi elterjesztményekben fölszólitja a' rendeket, az unió mikénti létesithetése
iránt tervet késziteni, és a' trón elébe terjeszteni. Il-dik Ferencz követte
eldének nyomdokát, a' mennyiben szintén hajlandónak nyilatkozott a'
magyarországgali egyesülés eszméjét különös figyelemre méltatni azonban, mint látszott, a' fels regiókban e' kérdés iránti rokonszenv naponkint apadt. De nem tagadhatni, hogy magában a' törvényhozás teremében sem vala az uniónak népszersége; st a' testvérhonnali szorosabb
kapcsolatra vonatkozó elleges javaslatok; ha súly nélküliek valának, hideg
pártolásra ha fontosak elnapolásra vagy visszautasításra számíthattak.
Csak két kérdés volt melly a' többinél átalánosabb helyeslésre talált
az t. i. hogy az erdélyi udvari kanczellária egyesittessék a' magyarországival , 's hogy a' kormányzó a' pozsonyi országgylésen a' felsház
tagja legyen, és a' magyarhoni hivatalnokok hierarchiájában azon rangot
foglalja el az országbíró és a' croatiai bán közt
melly a' mohácsi veszedelem eltt az erdélyi vajdáké vala. Gróf BáníFy György rendkívül vágyott a' vajdák régi rangjára; ellenben gr.Teleky Sámuel nem vágyott az
egyesítend udvari kanczellariák alkorlátnoka lenni a' két legfbb hivatalnok ezen ezembeálló érdekeibl folyt, hogy BánfFy az emiitett indítványokat a' diétán elfogadtatá
Teleky pedig Bécsben megbuktatta.
Ez vala az unió sorsa az 1791-ki országgylés alatt. Az alkotmányozó
1791-ki diéta sejté, miként transigálván a' múltra nézve a' kormánynyal,
fontos teendi vannak a' jövend számára
még pedig nemcsak a' sérelmek és közjog, de a' reformok 's kivált az anyagi érdekek mezején is.
Tagjai közöl többen kisérték rokonszenveikkel a' franczia pártok mozgalmait, 's minthogy a' Szajna mellett divattá vált a' kor nagy igényeit,
a' múlt minden hagyományaitól megtisztított és „tabula rasavá" tett
államba, codificatió utján ültetni át
az erdélyi törvényhozás tagjai,
legalább a' tárgyalási módszerben, hódolni akartak az európai divatnak,
melly Il-dik Katalin udvarában is már egypár évvel régebben nagy pár,

,

;

,

,

,

,

;

;

;
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ennélfogva az úrbéri viszonyoktól kezdve a' törvényszékek
rendezéséig, minden fontos ágára nézve a' reformoknak, országos és
rendszeres bizottmányokat neveztek ki , 's azoknak kötelességükké tétetett, alapos, kimerit és részletes törvényjavaslatokat késziteni , a' szakmájokba es tárgyak fell. Itt jöttek az erdélyi parlamenti életbe az országgylés bezárása után és a' következ törvényhozás számára munkáló
választmányok; mellyek alakulásoknál fogva csak o! szétoszlott diéta többségét tükrözhették vissza , 's épen ezért gyakran kellett volna az uj diéta
többségét kielégítetlen hagyniok, ha valósággá válhat vala szerepök. Mi
tolóra talált

Erdélyben

;

még kevésbbé

történt meg, mint

Magyarhonban.

1791-diki diéta pályájának végével megint nagy csökkenésnek indult a' közélet. A' rendek eleinte többször hivattak tanácskozásra össze ;
de a' szellem naponkint szolgaibbá vált. 'S erdély tizévi alkotmányos lét
mig országgylései gyorsan következtek egymásra annyit hullaalatt
hogy ha még tiz évig rendetott el a' különben is árnyék alkotmányból

Az

,

,

,

alio^ maradhat vala egyéb teajtaját, 's mmtan többe
terem
bezárni
tanácskozásra szükség nincs, mint a' római színésznek, midn a' comoedia bevégeztetett, a' közönség eltt elkiáltani magát: „plaudite!" 1 811-tl
egy századnegyed alatt nem gyltek össze a' hon atyái. Végtére a' kétfelé
t. i. a' diétái és a' diétán ki vüli eljárás eredménye ln, hogy bureaucratián
kivül más állami hatalom nem létezett Erdélyben. Az évenkint tartatni
rendelt országgyléseknek megsznésébl pedig önként folyt a' kormányszék legalitásának elenyészése mert a' halál által koronkint apadt azon
tanácsnokok száma, kik a' diétán választatván meg, törvényesen ültek helyeiken. Továbbá a' megyegyülésekbl az idk nyomasztó befolyása közt
kifogyván minden erély, utoljára a' tisztujitások divatból kikoptak,^ 's a
kormány által nevezett vagy helyettesitett hivatalnokok folytatták állandólag és bureaucratiai függésben a' felsségtl, a' közlekedést és a' megye
kormányzását. Tettleg tehát a' választási elem szétpárolgott. Az alkotmányos élet a' traditiók közé tartozott, mellyben senki sem akart hinni,
mindaddig mig a' vagyonosabb és tekintélyesebb családok magokat,

sen

lett

volna orszáo^oryülése

endje, mint egy határozat

,

a'

véo^snek

által

a'

;

,

,

miután

a'

közügyekre hatást elvesztették

,

a'

hivatali állásokból

is

csak-

egészen kiszorítva látták. Jlly hátratétel többeknél párosulva a' hazaszeretettel, némellyeknél a' hatalom polczán levk iránti gylölettel, nagy
mértékben segítette el az ellenzék alakulását, 's olly gyors terjedését,
hogy igen rövid id alatt a' kormány, bár rendkívüli eszközökkel's majdnem míndentevséggel bírt teljesleg népszertlenné ln. A' békétlenke-

nem

,

dés a' nyilvános életre viszont színt és jelentékenységet ruházott. Erdély
befolyásosabb egyénei a' közügyek iránt érdekkel viseltetni 's a' megyei
gylésekben részt venni kezdettek. Többen a' felsbbrangu és vagyonos
osztályból megyérl megyére járván, mindenütt meglátogatták a tanacskozmányokat, 's folytonosan ostromiák az igazgatás és a' törvényhatóságok
élén álló férfiakat. Kétségtelen, hogy az 1791 óta bekövetkezett demoralisatío a' viszonyok természetén kivül , mellékesen az egyéneknek is vala

De a' pártszenvedélyek mindent csak az egyének hanyagmi egyébiránt más országok történeságaira vagy bneire hárintottak
teiben is hasonló körülmények közt el szokott kerülni, 's a' harcz, melly

tulajdonitható.

,
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késbb a' szabadelveknek a* conservativek elleni küzdelmévé változott,
egyes személyek népszertlenné tételével kezddék de már 1830. körül
politikai szint vett magára, 's bár tárgyainál fogva kizárólag a' sérelmi
téren foly, eszméi által, az ujabb kor pártmozgalmaival naponkint szorosabb rokonságba jött.
1831-tl kezdve, kivált Széchenyi gróf Hitelének elterjedése és a' júmellyet a' belgiumi 's lengyel gyorsan követett,
liusi forradalom után
az erdélyi közvélemény szemlátomást ébrebbé és a' kormány visszaélései
irányában szigoruabbá Ion. Az úgynevezett „vándorló patrióták ," kik
az ország minden részeiben tartott megyegyülésekre nagy csoportokban
:

,

jelentek meg, organizálni kezdek az ellenzéket az által, hogy az átalános recriminatiók és az egyes fispánok vagy administratorok elleni kikelések terérl néhány nagy alkotmányos sérelem körébe vontak minden
figyelmet és tevékenységet. Különösen a' megyei tisztviselk jogtalan
állása, kik, tisztujitások nem tartatván, helyettesités utján birták hivatalaikat

,

vala

a'

legalkalmasabb kérdés

a'

szétszórt

Mi gyorsan

's

még nem

disciplinált

mert a'
közbizodalommal
mint felesleges
nem gondoló tisztviselk apró zsarnokságait
vagy gyanús tulajdonnal
megérezte és megunta a' tömeg. Midn a' megyei választásjog miatti keserség tetpontra ért; midn fként Alsófehérmegyében Kemény Dénes
kitn szónoki tehetsége és alapos törvényivsmerete kijelölte *g diadalemlékekkel ékesité fi a terrénumot mellyet az ellenzék a' municipalis éleugyanakkor egy
ten ejtett jogtiprások kérdéseiben elfoglalandó vala
másik és még érzékenyebben sújtó vitatárgy emelkedett fel a' sérelmek
tengerébl, 's Kolosmegye tanácskozó termeiben gróf Bethlen János maga a' fkormányszék ellen kezdett ostromot és miután évek óta követett
ellenzéki elemek öszpontositására.
megyei élet teljes ájultságát , 's

is

haladott elqre

—

a'

—

;

,

;

,

nemcsak

eljárásaiban, de mint testükormányszéket törvénytelennek nyilatkoztatá ki ; mert tagjai nem
az országgylés által választattak, 's mindenik tanácsnoknak — egyen
hivataloskodása gúny
kivl ki az 1809-ki diétának köszöni helyzetét
a' Leopolddali kötlevél és az 1791-ki törvényczikk ellen. Illy szempontfelségéhez az országgylés rögtöni
ból, Bethlen János fölirást javaslott
politikáját szigorú birálat alá vette,
let is e'

—

,

összehivása iránt, 's elhatároztatá, hogy a' megye a' kormányszéknek tagadja meg az engedelmességet és csak azon kérdésekben trje rendeleteit el, mellyek nélkül az administratioteljesleg megakadna. E' felszólalás
hire villámgyorsan terjedett a' vidékeken szét. Az ország majd mindenütt
a' kolosmegyei gylés irányait fogadta el. A' kormányszék rendeletei föl
sem olvastattak. Megszakadott csaknem minden kapocs azon igazgatással , mellynek csak a' hetven éves Straussenburg vala törvényes állású
tagja; de ez is már beadta nyugalmaztatási kérelmét. Bethlen pedig föllépése által rögtön az oppositio vezérévé lett , kik régibb befolyásnak
valának, elismerek szelleme felsségét. A' kormányszék maga érzé, hogy
helyzete az ország sark-törvényeibe ütközik , 's erélytelenné vált. Az
anarchia kikerlhetlennek látszott, ha a' nagy többséggel biró ellenzék
követeléseit túlfeszíti 's véleményeiben elágazik. De a' pártfegyelem ez
idben az oppositionál igen szoros volt. Nem támadtak veszélyes nagyraaz ellenzéki
vágyások. Bethlen határozó tekintélynek tartatok. Szóval
,

,

:
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fonalszálait Bcíhlen
's minden liatáa
centralizálva voltak
ki a' milly határozottan szabadelv, olly óvatos, mérha kellett ravasz is tudott lenni ; mind olly tulajdonok, mellyek

mozgalmak

,

tartotta kezében,

sékl, st
pártvezérben szükségesek.
(csakhamar a' megyegyüléseken kivül még egy küzdhomoka nyilt a'
pártoknak t. i. a' reformátusok egyházi figazgató tanácsának nagygylése. Némi ismétlés nélkül lehetetlen képzetet nyújtani olvasóinknak azon
széles hatáskörrl, mellyet az ellenzék az egyházi kérdések által a' kor,

ellen mozgásba hozhatott. Az alkotmány három nemzet és négy
bevett vallás teljes jogegyenlségén nyugvók. 'S minthogy a' kathoHka
vallás az osztrák birodalomban más vallásoknál több kedvezményekben
részesült tehát Erdély a' jogegyenlségi szép theoriák mellett is, 1791.
óta viszont tapasztalni volt kénytelen, hogy hivatalnokai majdnem kivétel
nélkül katholikusok voltak. Ebbl következek, hogy az ellenzék, kivált
az els idkben többnyire protestánsokból
a' kormánypárt pedig alig
valami kivétellel mind római hitüekbl állván
a' politikai küzdelmekbe
vallásos szinezet, érdek és irány vegyült. Ez elevenebbé, de eredménytelenebbé is tette a' tusát. Különösen a' reformátusok egyházi figazgató
az
tanácsa igen gyakran volt az ellenzék legnevezetesebb kérdésében
erdélyi fkormányszék törvénytelen helyzetének megtámadásában , még
mint a'
fényesebb szónoklatok 's még erélyesebb határozatok színhelye
megyei gylések. A' törvény szerint t. i. a' püspökön kívül az egyházi
figazgató tanács többi elnökeinek az erdélyi fkormányszék református
tanácsnokaiból kellett volna választatni. Legalább ez látszik két ellenkez törvény legioyalisabb magyarázatának. De azon egyetlen tanácsnok,
ki az erdélyi fkormányszéknél reformált hit volt , hivatalánál fogva
követelte az egyházi figazgató tanácsnál az elnökséget. Az ellenzék tiltakozott illy jogbitorlás ellen , mert a' guberniumot nem Ösmerhette el
törvényesnek 's ha szintén azt törvényesnek tekinthette volna is , csak
olly elnök alatt kivánt egyházi figazgató-gylést tartani ki szózattöbbség által választatik e' méltóságra. Szándékát keresztül vitte. Bethlen
János, ki a' fegyházi tanácsnál is vezére volt az ellenzéknek, szózattöbbséggel egyik elnökké megválasztatott.
Alig ln a' diadal megnyerve , midn az ország figyelmét még inkább
igénybe vette az egyházi figazgató tanács organisatiójának kérdése.
Csak egy példát hozunk fel, minthogy sajátlag azon fordult meg az egész
organisátió kérdése minden pártszakadásokkal és ingerültségekkel együtt,
mellyeket magával vont. A' törvény szerint némelly papi és világi hivatalnokon kivül az egyházi figazgató tanács tagjai közé tartoztak minden
pátronusok. De a' kérdés ez volt kiket lehet pátronusoknak tekinteni ?
Erre semmi fölvilágosítást nem nyújtottak a' régi adatok, a' régi gyakorlat ; mert a' vallásügyben is az ellenzék erélyes föllépése eltt a' hatalom
a' szokott visszaéléseknél fogva kizárólag a' hivatalnokok kezében vala.
Bethlen János
és az általa vezetett párt a' képviseleti rendszer utján
vélték a' kérdést megoldandónak. Az egyházi figazgató tanács mintaiskolája akart lenni a' democratiának, és az ellenzék megmutatni kivánta,
hogy mimódon szándékozik Erdély közjogát átalakítani
ezen gondolat
foglalkoztatta a' kormány- és aristocratapárt egyéneit. Több fölterj észté-

mány
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:
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sek küldettek az udvarhoz, 's Bécsbl rövid id múlva egy fedd rendelet
érkezett le , melly az organisatiót megsemmisiti 's mindent a' régi lábra
állit vissza. A' kormányszék, minthogy törvénytelen helyzete miatt sokszor támadtatott meg az egyházi figazgató tanács által, örömmel ragadta
meg az alkalmat a' kölcsön visszafizetésére 's egy kaltholikus biztost
nevezett ki keblébl, ki a' consistorium naggyülésében megjelenvén , sl
pirongatást és az organisatio megsemmisitését fölolvassa. Ezen eljárás
boszankodással fogadtatott de magára a' fels rendeletre nézve az engedelmességnél egyéb választás nem maradt fenn.
A' szenvedély, az indulatos polémia, melly a' megyei és egyházi tanácskozmányokon átzúgott és a' higgadtabb kedélyt is magával sodorta, a'
társadalomban sem sznt meg növelni azon különszakadást és kölcsönös
gylöletet, melly fként a' fels aristocratiát, a' politikai mozgalmak kezdete óta, a' családéletben is két ellenségestáborra osztotta. Minden körülmény arra mutatott hogy a' pártok közt már olly nagy hézag támadt,
mellyet egyes eredményekkel többé betölteni nem lehet. Vagy a' rendszernek 's az azt képvisel egyéniségeknek kellett megbukni; vagy a'
kormánypártnak az erhatalom segitségére vala szüksége , hogy a' rend,
olly értelmezésbén, mint általa vétetett, helyreállhasson.
Bécsben az
utolsó fogadtatott el. Wlassics báró
altábornagy és horvát bán teljes
polgári és katonai hatalommal küldetek Erdélybe. Az alkotmány felfüggesztetett. Megyei gylések csak engedelem mellett és egyszerre hirdettetének
akkor is kizárólag a' választások kérdésében tett határozatok
visszavonása végett
de e' czél nem sikerült, vagy gyér kivétellel és a'
körülményeket elsoroló óvások mellett. Bethlen terve volt a' horvát
bánt nem azonositani az erdélyi kormánypárttal 's arra törekedni, hogy
Wlassics biróvá tétetvén a' viszonyok fölött, az ellenzéknek adjon igazat.
elször a' bán alkotmányIlly nézpontból kett következett volna
ellenes megbizását nem támadni meg, vagy legalább csak formából
másodszor az erdélyi kormánypárt törvénytelenségeit az eddigi szinteséggel ostromolni. De Wesselényi Miklós, ki Magyarországból babérokkal és nagy szónoki hirnévvel érkezett meg, hibáztatta e' politikát. Az
ellenzéknek a' két irány kÖzl választani kellett, 's az némi ingadozások
élczei és
után a' Bethlenét tette magáévá , ki leigéz társalgási modora
világismerete által , már az öreg altábornagy nál rendkivüli tekintélyt
szerzett. A' bán szivesen hallgatta ki a' szabadelveket, rokonszenvet
kezdett érezni irántok, megvallá, hogy Erdély illy alkotmánytalan helyfelségénél az országgylés kihirzetben soká nem maradhat, és sürgeté
,

;

,

,

—

,

,

;

:

,

:

,

;

f

,

mi a' kormányszék fhivatalnokainak megbukásával egy vala,
miután már elvileg nem hozaték kétségbe hogy törvényszerint a' diétának kell választani a' kormánytanácsot. E' közben Wlassics báró Bécsbe
fölhivatott, 's többet soha le sem jött. Erdélyben gyaniták, hogy a' kordetését,

,

és pártja buktatta meg, az ellenzékkeli czimborálás miatt.
Wlassics távozása után kitn idegenkedés kezdett a' polgárok és katonaság közt fejldni. Mi volt oka? senki sem tudá. Némellyek a' Kende/f)/
Ádám gróf temetésekor támadt neheztelésckbl magyarázták mások
hinni akarták, miként a' katonaság lázadási szellemet lát mindenütt. A'
gyúanyagok közé egy fiatal ember gondatlansága szikrát vetett. Az

mányelnök

;
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1834-ki farsang utolsó napján t. i. az
letartóztatott valami rendetlenrhely eltt egy tanulót. E' miatt többnyire diákokból álló
ségért a'
csoportozat alakult, 's az ifjú kiszabaditásáért küzdés kezddött. A' zavar hirére támadó doboltatván, sortz adaték, 's a' futó nép szuronnyal zetett mindig tovább. Bethlen több társaival a' nagypiaczra sietett , hol a' csoportozat és a' katonaság közt a' krawall már elkezddék.
Ok csendesiteni akarták a' kedélyeket , és személyes tekintélyökkel befolyni a' rend helyreállítására. Bethlent egy szurony arczban sértette meg
és a' sortz alkalmával az ellenzék néhány tekintélyes tagja szintén sebet
kapott. Nagy zaj támad egész Erdélyben a' kolosvári szerencsétlen esemény miatt. Az ellenzék a' kormányelnökre háritá , noha alaptalanul , a'
krawallt, minden felelsségével együtt. A' megyegyülések a' diétának,
melly a' sok rendetlenségeknek véget vessen, összehívásáért folyamodtak

f

legkomolyabb hangon, küldöttségeket neveztek ki az udvarhoz, kik
fáradhatlanul és ismételten kérjék az ország alkotmányos jogainak viszszaadatását. De még mieltt ezen deputatiók fölérkeztek volna , már az
országgylés kihirdettetett május 2-kára.
Az 1834-ki diéta a' legfényesebbek egyike volt minden erdélyiek közt,
ha a' szónoklatokat tekintjük, de a' legkevésbbé gyakorlott és a'leghibáöabb, ha a' kínálkozó alkalmak eszélyes fölhasználásárórs az eredményrl
Ítélünk egy törvényhozás fölött. Pedig alig vala országgylés , mellynek
teendje iránt olly világos , olly határozott programm lett volna nemQ3ak
a'

a' pártszónokok fejében, de magának a' közönségnek meggyzdésében is.
Kiki hitte, hogy 1834-nek föladata a' kormányszék tagjainak megválasztása által Erdélynek törvényes és népszer igazgatást adni, mellynek
védszárnyai alatt gyorsan egyenlitessenek ki a' sérelmek, és az ország
alkotmányos szabadsága helyreállitassék. Ezenfelül sokan a' törvénytelen
vagy közölök legalább azokat kikkel élesebb súrlódásba
tanácsosokat
jött a' közvélemény, a' országgylés birószéke elébe állítani, 's az Approbata szerint htlenségi pörbe vonatni akarták; de a' nagyobb rész megelégült, ha a* nemzet a' választásokbóli kihagyatásuk által nyíl vánitandj a,
,

,

e' férfiak törvénytelen állást foglalván el, és az alkotmány megsemmisítésére munkálván, a' haza bizodalmát elvesztették. Ennyi vala, mit a'
megyei többségek 1834-tl vártak. Ok a' tisztújítás körüli sérelmeket a'
kormánytagok helyes választása által önként megszntéknek képzelték.
'S a' közvélemény annyira fel volt ingerelve a' kormányszékre , hogy
boszankodásai miatt eszébe sem jutott , miként e' hatóság tettleg a' birodalmi gépezetnek csak egy alárendelt része , melly nem határoz azon
mozgalom fölött, mellyért a' gép alkotva ln hanem vagy teljesíti hivatását; vagy ha az erk útjába áll, mieltt sokat árthatna a' gépnek, szét
fog töretni. A' tanácsosok tehát egyenkint és együtt vádoltattak hibákért
is, miket valósággal elkövettek; de csakugyan sokszor valának olly bnök
szemökre vetve, mellyek a' helyzet természetébl eredtek, 's késbb szintén ismételtetének a' többség választottjai által. Azonban ezen ingerültség
mellett is
noha Wesselényi, ki a' heves megrohanásokat kedvellette,
gyzött Bethlen János szelídebb
szünetlenül verte a' hadi tárogatót
modora, 's Kolosvárról olly követutasitási tervek mentek a* megyékre

hogy

:

—

ki,

's

—

fogadtatának többnyire pontról pontra

el,

mellyekbla' tanácsnokok
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híitlenségi pörbe idéztetése kimaradt, 's minden súly a' válaeztási jog
visszaszerzésére és helyes raódszerreli gyakorlására vettetek. 'S bár majd

minden törvényhatóságokban az ellenzék

kövct-jelöltjei nyertek többséget,
diétán , erélyes de nem tulcsapongó szellemre vala kilátás. Illy eljelek
közt jött nyilvánosságra a' királyi hivatalosok névlajstroma.
Az ország megütközéssel látta, hogy a' követi kart majdnem háromszor
a'

száma, kiket az igazgatás nevezett ki a' nemzet képviselivel egy teremben szavazni és tanácskozni. E' lépése a' fels igazgatásnak, melly az erdélyi kormányszék fonák értesítései és cselszövényei
miatt történtnek állittaték a' gyanakodó kedélyeket szokatlan ingerültségbe hozta, a' mérsékelt vélemények kelendségét csökkenté. Növeked
súrlódások közt érkezett tehát el a' rég várt országgylés kezdetének
ideje. A' tagok megjelentek. Az elleges tanácskozásokhoz hozzá kellett
fogni. Annál is inkább, mert azon fhivatalnok, kit a' kormány a' ház
elnökének tekintett , a' törvények szigorú értelmében nem vala elnök az
pedig, kit ideiglenesen vagy kora miatt a' rendek az elnöki székbe ültettek volna a kormány által nem ismertetek el. Hogy illy tömkelegbl a*
pártok kibontakozhassanak , egyezkedésre volt szükség , mert a' huszonhárom év óta várt országgylést, senki sem óhajtotta mindjárt a' megnyitáskor szétoszlatni. Természetes vala tehát összegylni és a' kiegyenlítés
módjáról gondoskodni.
De ez is lehetetlen volt pártcsata nélkül. Mert Erdély három nemzetbt állott, melly egyenetlenül vala az országgylésen képviselve. A' szászok a' követek számára nézve alig tették a' magyarok negyedrészét
a* székelyek alig felét. Továbbá a' szászok közöl csak három vagy négy
nemessé emelt család tagjaiból lehetett királyi hivatalosokat teremteni,
és a' székelyek is a' magyarokkal e' részben a' versenyt szintén ki nem
min gylésen történjék az elnöki ügy
állhatták. Kérdés vala tehát
fölött az elleges vitatkozás. Volt t, i. minden nemzetnek nemzeti gylése
és volt egy közös nemzeti gylés. Az egyik az elleges tanácskozmány okban a' curiatum votum eszméjét, a' másik a' számszerinti többségét foglalta
miután az országos
magában. A' nemzetek külön tartandó gylései
ülésben a' szavazás a' százados gyakorlat és az 1401. évi Xl-ik törvénynevetségesek valának, *s
czikk szerint személyi és nem curiai volt
felülhaladja azok

,

;

,

;

:

—

—

hogy az elleges tanácskozmányokban örökké
egyéb állapodás hozassék mint a' mi az országos ülésben elfogadtatik.
Az ellenzék tehát összes nemzeti gylést akart. A' kormánypártnak sem
látszott az ellenére lenni. Csak a' szászok voltak elégületlenek. A' kitzött órára a' követek 's többen a' királyi hivatalosok közöl a' kormányszék udvarába siettek, hol a' háttéren az els emeletben volt az országos
terem, mellynek lépcsözeteihez egy nagy ajtó vezetett. Néhány perez
alatt az udvar néppel és törvónyhozókkal telve volt. Ekkor az ajtó felé
nyomulnak. Az zárva vala. A' kirekesztett karok és rendek eleinte ezt a' kormányszolgák részérl elkövetett hanyagságnak gondolták. Küldözének a'
felnyittatás végett. De az ablakokból és ajtókból egy arcz sem mutatko-

legfelebb arra vezethettek,

,

zott.
ajtót.

által

Kihaltnak látszók az udvar. Wesselényi Öklével döngetni kezdé az
A' botrány növekedvén, végre a' tartományi ko^rlátnok egy küldött
tudtul adta az összegyiilteknek, hogy az országos terem a' nemzeti
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gylés számára, mellyet diplomatikus gylésnek tekintem nem leliet,
felsbb intézkedések következésében nem fog kinyittatni. Wesselényi az
udvaron a' korlátnok tettét éles birálat alá vette. A' hangulat ingerültté
vált. Ez alatt a' közel fekv reformátum templom a' lelkész szívességébl,
a' nemzeti gylés tartására megnyittatott, 's kiki oUy sejtelemmel távozék
oda, hogy az iménti jelenet miatt a' mérséklett ellenzék sokat veszített
terrénumból, Wesselényi sokat nyert, és ha még a' kormányszék által
több botlás kö vettetik el akkor nem Bethlen János de Wesselényi fog
az országgylési nagy többség vezetje lenni.
Általában a' kormánynak a' nemzeti gylések iránt követett késbbi
politikája is, mindinkább a' szélsségek felé íagadta a' kedélyeket. Eleinte
t. i. e' tanácskozmányok, mellyek a' magyarországi egyesit kerületi gylésekhez hasonló befolyást gyakoroltak a' megállapodásokra, a' gróf Bethlen Gergely féle lovardában tartatának , 's a' kormánypárt több tekintélyes tagjai által is látogatottak valának. De midn az ellenzéki eszmék
növeked ereje észrevétetett meg ln ugyan engedve a' nemzeti gyléseknek az országos terembeni összehívása azonban a' kormány arra törekvék, hogy olly intézkedések lépjenek életbe, mellyek e' gylések
tanácskozatait fölöslegessé vagy skertelenné tegyék. A' királyi hivatalosok kezdettek tehát kimaradni. A' három nemzet külön gyléseinek
fölélesztése a' kormánypárt által elhatároztatélí. De e' terv a' kitzött
czélra a' közhangulat miatt legkevésbbé sem vezetett.
Bethlen János, mint az ellenzék feje
a' követválasztáskor a' központi
megyének bizodalma által tiszteltetek meg; de követségérl lemondott,
mert királyi hivatalossá neveztetvén ki barátjai a' párt érdekében czélszerbbnek találták, ha a' követségtli visszavonulás által alkalmat nyújt
egy taggal szaporítani az országgylési ellenzék számát. Ez
a' fönnebb
emiitett fejlemények szerint Ítélve
mert a*
kétségtelen ballépés volt
párt legeszélyesebb egyéniséget
a'
helyzetének természeténél fogva
nyilvános tanácskozmányokban mellékszerepre kényszerítette. Ekkor három ragyogó szónok , t. i. Wesselényi Miklós Kemény Dénes és Szász
Károly közt oszlott meg az ellenzék vezénylete. Eleinte Szász és a' mérséklett irány
utóbb Wesselényi és a* radical párt került felül, ^s kísértetek a' tömeg ocatiói által. Illy népszer férfiak ellenében egyedül báró
kellett
Jósika Sámuelnek a' kormánypárt nagy talentumu vezetjének
az eredmények kivívásában versenyezni. E' pártnak, a' parlamentben csak
vezére volt kitn katonasága kevesetért. 'S az nem sokat használt,
hogy Jósika, mint szónok senkinél hátrább nem állott, mint politikus líz
ellenfélnél tekíntélylyel birt
és mint lovagias jellem
még az ingerit
szenvedélyek közt is, közbecsülést vivott ki; mert követi gyakran compromittálták, 's neki mindenekeltt arra kellett törekedni, hogy párthívei
ne vitatkozzanak és
szónoklataikkal ne oltalmazzák. így gyzni alig
volt lehetséges. 'S csupán a' tisztességes visszavonulásokról lehetett szó.
De a' bécsi ministerium kevéssé vala olly engedékenységre hajló a' kolosvári kormányszék pedig megszokván uralkodni nem óhajtott olly kiegyenlítést, melly a' hivatalban lev személyek nagy részének feláldozásába került volna. Minden részrl tehát növekedett az ingerültség, mi
viszont a* Wesselényi zászlóját emelé; mevto,' mévaékUtt közép nem fejthet
a'
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nagy, a' jobboldal pedig gyönge és nem
pártfegyver forgatását. Az ügyes jobboldal teremti az ers közepet
az ers közép egyedül gátolhatja meg a' jobboldal gyzedelmet.
Erdélyben ezen tengely körül mozgott az 1834-ki országgylés sorsa.
Havak folytak le olly tusában, raellyben a' szónoklatok, mint az árviz,
elboritották az egész láthatárt, a' nélkül, hogy a' süker reményének legkisebb zöldje, a' nélkül, hogy az özönbl egy magasabb eredmény emelkedett volna föl, mellyen az elmék megnyugodni, a' kedélyek kipihenni,
a' kivánatok horgonyt vetni tudtak volna. A' királyi hivatalosok lajstromának és a' követek megbízó leveleinek átvizsgálása, szóval, a' verificatio
midn
kérdése medd küzdelmek után végtére átnapoltaték azon idre
a' ház elnöke
ki törvényszerint a* kormányszék birói osztályának
elnöke volt
kik a' szintén választás alá tartozó
's a' ház tollvivi
itélmesterek valának
szózattöbbség által megválasztatván, és a' felség
által megersittetvén, hivatalra lépésök következésében mintegy legálissá
teszik az országgylést. Ekkor csakhamar a' választás elvei kerültek sznyegre , viszont nagy zajjal és kölcsönös ingerültséggel fejtegettetve.
Hogy minden kérdésben lev állomásra a' négy vallásból külÖn három,
tehát összesen 11 egyén küldessék fel csak eziránt voltak a' pártok öszhangzók mert a' törvény szavai világosak valának. Ellenben száz apró
nehézség és solutio vált Eris almájává. Az eredmény megmutatá, hogy
mindenik hivatal és mindenik vallás jelöltjeire nézve az ellenzék nagy
többségben volt ugyan ; de midn e' párt emberei majdnem 200 szózattal
az els és második helyeket elfoglalták , ugyanakkor a' kormánypárt jelöltjei is 90 vagy 100 szózattal minden vallásnál a' harmadik helyre becsúsztak. Ezen váratlan kimenetel nagy nyugtalanságot okozott a' teremben. Ékes szónoklatok közt a' felküldend névlajstrom mellé kisér fölirat
készíttetek, mellyben a' gylés többsége a' trón elébe terjeszté azon reményét , hogy
felsége a' vallások egyenlségét szem eltt tartva a'
legtöbb szavazatot nyertet ersitendi meg.
A' bécsi kormány azonban nem hajlott e' kérésre
's azok neveztettek
ki, kik a' kormánypárton valának, mi az erdélyi rendek eltt nem látszók
természetesnek, noha a' legnagyobb mértékben megfogható volt. A' hiba,
melly elkövettetek a' késbbi idk számára is cynosurává vált ügyetlen
választási módszerre esik de a' rendek hajlandók valának inkább a' kormányt, mint magokat kárhoztatni, 's Nopcsának, a'házuj elnökének kellé
legoíbb a' szerencsétlenül végzdött választások eredménye miatt az
üröm-poharat kiüríteni. Mert midn székét elfoglalná, kérdésbehozatott;
ki a' szavazatoknak alig birván harmadát,
vájjon törvényes elnök-e
tulajdonkép egy csekély minoritás által igtattaték fényes hivatalába ? Ekkor a' többség Cato-censorrá vált , 's nemcsak az igazgatás régi és nemrégi bnei soroltattak el de különös szemle tartatok Nopcsa fölött is, 's
megmutatva ln, hogy sem elbbeni tettei, sem mostani helyzete által
nincs jogosítva elhinni, hogy közpályáján a' rendek bizodalma, melly nem
erszakolható kitámogatandja.
Illy gyöngédtelen és tapintat nélküli jelenetek közt mind zordonabbá
ott hatást ki, hol az izgatottság
érti a'
;
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vált
a'

a'

szellem,

napirend

követelbbé a' közvélemény, mélyebbé a' pártviszály. Most
háborgó viták; majd a' házelnöki jogok tulterjesztése

fölötti
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miatt gerjedt neheztelések voltak sznyegen : ha e' csekély kérdésekben
az ellenzék gyzött, a' jobboldal, ha a' kormánypárt gyzött, akkor a'
baloldal igtatá

a'

jegyzkönyvbe ünnepélyes tiltakozását. A' törvényhozás

hajó volt , melly iránytjét elvesztette , 's hányaték a' tengeren , fölötte
borús láthatár , körüle tajtékzó hullámok. Végre már halaszthatlan vala,
megint elvenni a' választási ládákat. Az ellenzék, mieltt a' rendek szavazathoz fognának, sürgeté a' verificatio kérdését, minthogy az, csak a'
házelnök és itélmesterek megersítéséig vala elhalasztva. Most a' kormánypárt nézete szerint is kiegészítve vagyunk , mondák a' baloldalon ;
ideje tehát, megtudni, kiknek van kétségtelen joguk szavazni, 's kik foglalták el jogtalanul vagy az alkotmány szellemének megsértése mellett, a'
törvényhozási padokat ? Elvétettek tehát a' királyi hivatalosok , hogy
megmérettessenek. De midn a' legersebb szónoklatok zsilipjei már
fölemeltettek , valaki észreveszi , hogy a' királyi hivatalosok authenticus
lajstroma azon borítékba, mellyben leérkezettnek mondaték, be nem fér.
Ezért nagy és sok gyanúsításokkal vegyült lárma támadt ; mi alig hogy
lecsilapult , a' házelnök által leteend eskü kérdése még élénkebb kitörésekre vezetett. A' többség t. i. a' régi esküformát igen szolgai modorúnak
találta, 's helyébe ujat határozott készíttetni. De az elnök és a' királyi
biztos
fensége nem ismerték el a' karok és rendek azon jogát hogy az
:

elnöktl fels helybenhagyás

nem

eskü letételét kívánhassák. Illy korlátozás az ellenzék által a' törvényhozó test jogköre csorbításának tekintetett. 'S elhatároztatok e' sérelem orvoslása végett egy országos bizottmánynak Bécsbe küldetése, melly egyszersmind a' haza
panaszát a' kormányszék régibb és ujabb eljárásai iránt, a' trón elébe
elé

terjesztett

terjesztend.

Több héti szünid állott be. A' felküldött tagok Bécsbe 's onnan a' fvárostól távollev felséghez mentek. Közülök néhányan, különösen Bethlen János és Szás::^ Károly , magán elfogadtatást nyervén ; az ország
állapotjáról
részint Bécsben Metternich berezegnek , részint Brünben
,

magának Ferencz császárnak elmondák véleményeiket. Egyébiránt

a*

f

követség, mint elre lehetett tudni,
czéljára nézve, eredmény nélkül
járt; de valának, kik hitték, miként a' kormányszék elnökének néhány
hét múlva történt lemondása kapcsolatban állott volna a' követség
az ülések folytak
ködéseivel. A' diéta szünidejének lepörgése után is
mindaddig
szenvedélyességgel és eredmény nélkül. St még egy uj
tárgygyal szaporodott a' viszály halmaza. Mert a' nemzeti gylésen tara' kormány pedig akatott szónoklatok kiadását a' rendek elhatározták
dály oztatá. Wesselényi a' naplót mint magánvállalatot, kezdé saját kde
nyomdáján adni ki, állítván, hogy jogilag nincs censura, 's állítván
hogy ha a' nyomdákról volna is
ez már sophismának is különös volt
rendelet, a' knyomda fell semmi tilalom el nem mutatható. Alig készült a' beszédek tárából néhány iv el, midn hivatalnokok jelentek meg
Wesselényi mhelyében és a' knyomdát zár alá vetették. A' közönségben nagy ingerültség támadt. Magok az országgylés tagjai is nagy zavarba hozattak Wesselényi Miklós által; mert a' sajtószabadság, és a'
knyomdának tetszésszerinti használata, mind olly kérdések valának,
melly ek a' napló ügyével mesterségesen összebonyolittattak,'s alig voltak
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A' merséklett véleményüek jól látták, miként
sajtószabadságot lehetetlen egy sérelmi kérdés által dekretálni. Ábrándnak tárták az osztrák birodalom egyik zugocskájában a' régi törvényekhez ragaszkodva megbuktatni a' censurát, és ugy buktatni meg, hogy
a' korlátlanság fékezésére még sajtótörvények se létezzenek. Nagy zavarban voltak tehát. Választniok kellett, vagy Wesselényi pártolása által az
országgylést bezáratni ; vagy Wesselényi fólhagyásával az ellenzéket két
pártra szakitani 's magokat a' hbb vérüek eltt, kik mindent, mi igaznak látszik, rögtön létesithetnek hisznek, népszertlenné st gyanússá
tenni. Az utolsóra határozták el magokat.
Nyolcz óra körül az utczaszögletekre f olragasztva volt , hogy tiz órakor országos ülés fog tartatni. Tömegben gylt a' nép a' kormányszék
udvarára 's elfoglalá a' terem tornáczát , lépcsit, bejáratait. A' királyi

többé kiilonválaszthatük.
a'

,

hivatalosoknak és képviselknek alig lehetett ülhelyeikhez érkezni. Egy
harsány ,, éljen" Wesselényi jövetelét jelentette. Kevéssel utána megérkezett az elnök is 's látható zavarral arczán a' gylést kinyitotta. Ekkor
kezdtek különböz és csodálatos hirek terjedni egy Bécsbl jött leirat
fell. Katonaság állittatott fel az országgyléshez közel es utczákra. A'
nép sora megnyilt. A' tanácskozó terem szárnyajtói feltárattak. A' fherczeg, kisértetve a' kormányszék, a' melléje rendelt hivatalnokok és kafelsége
tonai segédek által, megjelenik, 's a' trónra lépvén , elolvassa
leiratát, mellyben az országgylés szelleme szigorúan kárhoztatva van,
az alkotmány felfggesztetik, minden polgári és katonai hatalom a' fherczeg kezébe öszpontosittatik, és az országgylés feloszlatottnak nyilvánittatván, a' tör vénykozás tagjai komolyan intetnek, hogy tüstént haza
távozva, minden rendzavarástól óvakodjanak. így végzdék az 1834-ki
,

diéta.

—

Wesselényi kinek elfogatásáról volt szó Magyarországba sietett, Pozsonyba, mint felsházi tag a' salvus conductus védelme alá szándékozván
magát helyezni. Bethlen János ki estvére egy párttanácskozmányt hirdetett volt, azt a' kitzött idben megtartá, 's a' jelenlévk a' rendkivli
körülményekben követend politika fell értekeztek. A' pártfegyelemre
vonatkozó viszonyok lassankint megint régi medreikbe mentek vissza.
Ismét Bethlen János körül gyltek össze az ellenzék tekintélyesebb egyéeszélyétl és tiszta combinatioitól vártak a' bonyodalmak közt
nei. Az
irányfonalat. Megint Bethlennek ln egyedüli központi hatása. A' fherczeg kormánya nagyobb politikai port csupán Wesselényi ellen indított.
,

,

,

O

az erdélyi királyi tábla elébe a' knyomdáért idéztetek de mellékesen
csomag botrány hozatott sznyegre mellyrl egy politikai keresetben nem kellett volna említést tenni. Mivel pedig Wesselényi szintén
a' szathmári közgylésen az
akkor a' magyarországi királyi táblán is
örökváltság fölött tartott beszéde miatt, nótaprbe fogatott természetes
meg nem jea' mint idézve vala
volt hogy Vásárhelyre személyesen
lenhetek. Itt tehát a' királyi tábla által „in contumaciam" elmarasztatott.
De miután a' fügyvéd ellene ,, példás testi büntetést'' kért , senki sem
tudta hogy az itélet mimódon fog megoldatni.
A' kivételes kormány nem annyira a' személyek mint az elvek ellen
törekvése volt : a' megyei tisztválasztás kérdését
intézte szabályait.
;
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mederbe vezetni vissza, hol az a' birodalmi központosítás érdekei
meg. Ez leginkább a' tettleg becsúszott de soha nem

szerint oldathatik

,

törvényesített régi állapot alapján történhetett. A' régi állapoton értették pedig az országgylések megsznése után az ellenzék ersödéséig,
tehát 1811 óta 1830-ig , némelly megyékben divatba jött szokást, mellynek támasza és kifej tj e kétséges magyarázatu országgylési jegyzkönyveken kivül, a' fispáni önkény és a' közvélemény ájultsága volt.
A' kivételes kormány második czélja volt , addig tartani a' damoclesi
;

kardot a' tömeg fölött, mig a' követválasztásokra nézve kezessége van a'
szélsbb elem háttérbe nyomására
's mig a' lecsillapult hangulat miatt
lehetségessé válik a' kormány tanács tagjainak népszertlen részét, a' diétái
többség szavazata által, a' múlt években rajok halmazott bizalmatlansági nyilatkozatokért kármentesíteni. De e' czél valósithatása mindig csak
a' távoli láthatárban derengett. A' pártok továbbra is bizodalmatlanok
valának egymás iránt
's a' kormányszék tettei az egész országban az
,

,

ellenzék régi szemvegein biráltattak.
Kihirdettetett az országgylés melylyel azért
,

is kellett sietni

,

hogy

a'

magyarhonival egyszerre ne tartassék. Helye Kolos várról Szebenbe tétenem akarván a' kormány a' hallgatóság befolyása alatt látni a'
tett át
tanácskozraányokat. A' követválasztások eredménye tisztán ellenzéki
volt. Nem jelentek meg ugyan a* törvényhozás termében az 1834-ki legtekintélyesebb szónokok Wesselényi és Szász de Bethlen János inkább
eltérre lépett Kemény Dénes a' lefolyt három év alatt a' párt leginnepeltebb egyéniségévé ln, 's a' hivatalaikról lemondott fispánok és kora' réginél gyakorkik mind követekké választattak
mánytanácsosok
latibb elemmel szaporították az ellenzék sorait. Midn már a' tanácskozások elkezddtek, szétterjed a' hír; hogy a' királyi biztos estei Ferdinánd
,

:

,

,

,

,

föherczeg a' három év óta követett politika helyeseltetését kívánja az által,
hogy szavazattöbbséggel erdélyi kormányzóvá szándékozik magát tetetni.
Ha az 5 országgylésnek melly 1834 óta a' forradalom kiütéséig
tartott, szellemét összehasonlítjuk, eszély és számítás tekintetében iiz
1837-nek fogjuk a' pálmát nyújtani. Folyama alatt egyik párt sem gyzedelmeskedett föltétlenül a' másik fölött; egyik sem tulajdonította az
eredményeket kizárólag magának de, bevégzdésekor mindenik kényelmesebben érezte magát kevesebb ingerültséget táplált keblében a' múlt
miatt, több reményt a' jövend iránt. Az ellenzék nem csak párttekínte,

:

,

de leginkább a' haza iránti aggodalomból kívánta eltávolítani
azon kedvetlen helyzetet, midn évek óta többnyire szintén és igaz hittel
táplált reményei
egy bízodalmi nyilatkozatnak kiadható korteskedési
vagy megfélemlési tény által füstté és párává oszlanak. Az ellenzék írtómellyben a' mérleg azon serpenyjét hol a' törzott látni a' pillanatot
vénykönyvek, az alkotmányos biztosítékok és a' hon minden érdekei
hová a' rettegés
fölbíUenteni fogja a' másik serpeny
együtt vannak
tekbol,

,

,

,

,

,

vagy haszonvágy egy szavazati ládát fektetett.
E' hangulatot nagy ügyességgel használá Bethlen János a' pártok közelítésére, 's látván a' más oldalon is az elégületlenséget, rendre közelebb
vonta a' pártok fnökeit egymáshoz, alkudozni kezdett a' hívatalhelyek
iránt és a' berezeg kormányzósága ellen szövetkezek azokkal, kiké' magas
41
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polcz iránt reméuyt formáltak volt, még mieltt a' pártok közti gylölet
lángjai kitörtek. A' királyi biztos személye körül levk illy közelítésnél
mindent lehet^égcscbbnek tartottak gyanú és aggodalom nélkül várták
;

dolog kimenetelét. A' fherczeg nemcsak legtöbb szavazatot nem
nyert de a' kijelöltek sorába sem esett. Az ország határozottan nyilatkozott a' rendszer ellen mell}' a' berezeg egyéniségével azonositva volt,

tehát

a'

;

,

's

midn késbb

a'

meglep eredmény

inditó okai világosságra

kezdenek

magas egyéniség füléhez hatottak
ezen értesítést, mint
inkább szeretnék Wesselényivel
mondják következ szavakkal fogadá
egy szobában, mint Bethlen Jánossal egy országban lakni. A' kormányderülni

's a'

,

,

:

,

szék többi állomásai is a' két párt közti egyezkedések utján töltettek be.
A' conservativek szavaztak a' kivételes állapot miatt lelépett tanácsnokokra éd fispánokra, kik a' mérséklett ellenzék sorába tartozának ; az
ellenzékiek szavaztak a' kormánypárt kijei öltjeire, ha csak magokat túlzó
irányaik miatt rendkívül népszertlenné nem tették. így alakult meg a'
kormányszék, elször vétetvén teljesen igénybe azon választási jog a'
mellynck erélyes visszakövetelése miatt kétszer függesztettek föl az alA' szebeni diétának második teendje volt a' megyei
kotmány garántiái.
tisztujitás kérdésének végeldöntése. Az ellenzék hosszas küzdelem után
gyzött mert elhatároztatá miként a' megyei tisztválasztásról szóló
törvényczikknek olly világos értelme van, hogy uj törvényalkotásra nincs
foganasitása, mit eddig a' kormány elmulaszszükség, és sC réginek
nem a* kétséges kifejezések de a' mesterkélt félremagyarázások
tott
következésében ln hátráltatva. Illy diadal a' kérdést nem annyira megoldá, mint hátrább napolta.
1837-ben az általános sérelmek összeszedésére fordított fáradtságon
,

—

,

:

h

,

,

kivül, még a' ,, Részek" körüli eljárás igényelt legtöbb figyelmet. Ennek
rövid története következ. 1836-ban szentesítve ln négy törvényható-

ságnak Erdélytli

De

elvétele.

a'

pozsonyi országgylés

,

midn

a*

„Ré-

az erdélyi közvélemény szerint olly kérdésben
rendelkezett melly iránt nem volt joga semmit egyoldalulag határozni.
A' XXI-dik czikk által a' reincorporatio foganasitása a' végrehajtó hataszeket*'

visszacsatolá

,

,

lom kötelességévé tétetvén, a' legsajátszerübb bonyodalmak támadtak.
Mert a' magyarországi kormány a' hozott törvényt teljesedésbe akarta
venni az erdélyi kormány ellentállott. Mind a' két államban az ellenzék
;

kérdés iránt egyetértett a' kormánypárttal. A' birodalmi központban
pedig ugyanazon idben adtak igazat mindenik versenyz félnek, 's Bécsbl a' magyarországi helytartótanácshoz utasítások mentek a' reincorporatio végrehajtására, míg szintén Bécsbl az erdélyi fkormányszék a'
végrehajtás meggátlására buzdíttatott. Több évig folyt e' különös eljárás,
hogy magok a' partiumi megyék a' legváltomellyet még az is tetzött
o'

,

zatosabb szeszélyt követve, majd Magyarhonhoz csatlakozói, majd Erdélynél maradni akartak. Ezen ingadozás alatt az anarchia köztök mind
inkább lábra kapott; a' megyék jogai majd a' magyarországi, majd az
erdélyi fogalmak szerint definiáltattak 's a' függés mentl kevesebb vala.
'S valóban a' XXI-dik törvényczikk miatt elidézett állásból a' világ
legbölcsebb igazgatása sem tudott volna nagy compromissio nélkül menekülni. 1837-ben azonban a' kapkodásnak és az egymást átvágó intézke-
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(léseknek meg csak kezdete indult meg. Krasznamegyet. i. követet küldött
a' szebeni országgylésre, de olly utasítás mellett, hogy a' ,, Részek"
visszacsatlásán kívül más ügyhöz ne szóljon ellenben Zaránd megengedte
;

képviselinek a' fölmerül tárgyak vitatásába vegyülni 's így tettleg
Erdélyhez tartozónak képzelte magát;
végre Középszolnok a' XXI-ki
czikket kötelez ervel bírónak nem tekínté, st Magyarországhoz csa,

—

toltatui ezentulra

sem

kívánt.

A' „Részek" ügyének illy stádiumában az erdélyi diéta közmegegyezésbl nyilatkoztatá jogtalannak és érvénytelennek a' XXl-dik czikket,
miként az
'S a' trónhoz intézett felterjesztésben alaposan kifejtették
adatok, mellyek a' magyarországi törvényhozást vezették, egyoldalúak,
hiányosak és csonkák valának a' következtetések mellyeket azokból a'
karok és rendek vontak, a' diplomatiai elveket és az igazság érzetét megtámadják
kifejtették
miként Magyarországnak nincs több joga egyoldalú határozat utján a' f^Részeket'' mint magát Erdélyt visszacsatolni,
és a' felség az alkotmányra tett ,,affidatiojánál** fogva kéretett meg, Érdél} területi épségének oltalmazására. Ezen vita, melly most kevés érdekességgel bír, de akkor nagy tzzel foly tattatott sokat szelídült azon
nyilatkozat által, hogy Erdély
noha a' négy megyét kezei közöl ki nem
bocsátja, kész egészben a' testvérhonnal egyesülni.
Illy alakban mondaték ki a' törvényhozás termében elször az unió
iránti rokonszenv. Il-dik Leopold els indítványától fogva 57; az erdélyi
rendek els rokonszenví nyilatkozatától számítva 11 év kellé, míg a'
magyarországgali egyesülés életbe léphetett hogy egy rövid év alatt,
megint semmivé tétessék. Mihelyt a' szebeni országgylés berekesztve
ln, a' megyék saját autonomiájok és választási jogaik fölött újra elkezdették félbeszakított csatázásaikat. 'S az ellenzék tisztújítási kérdése körül
nyomig megmaradt régi nézete mellett; de a' kormány politikája annyiban változott, hogy miután iv fispánok két megyén kívül a' többiben
a' heves súrlódások
úgyszólván párt és védelmezk nélkül hagyattak
kikerüléseért megengedték nekiek miként tiltakozás mellett Bécsbe felküldhessék az olly választásokat is mellyekben az egyes állomásokra a'
követelt kilencz egyén helyett megersítés végett csak három terjesztetik a' fejedelem elébe. Kölcsönösen az ellenzék sem igen törekedett a'
pénztárnoki hivatalra mást választani, mint a' kinek már tettleg kezében
volt a' pénztár. Illy óvások és óvatosság közt forgott három év le. A'
mellyekre
substítutus hivatalnokok e'játékká vált tisztujitások daczára
folytatták, ugy, mint csökkent
fels megersítés soha nem érkezett
tekíntélyök mellett lehetséges volt, hivatalos kötelességeiket; a' pártok
pedig az eredménytelen tusákban, mellyek még az eszmék újdonságának
naponként lankadtabbá 's kimerültségük által
ingerével sem bírhattak
,

,

;

;

—

,

,

,

,

,

:

,

,

—

—

,

türelmesebbé lettek.
Ezen hangulatban találta az országot az 1841-dikí diéta. A' sérelmi
kérdések elvesztették varázsaik nagy részét; a' Magyarhonban pengetett
reformeszmék kezdettek eltérbe nyomulni , és kivált a' néptömeg sorsa
mindinkább magára vonta a' közfigyelmet. Illy körülmények okozák a'
nagy hatást, mellyel a' ház elnökének, november hó 15-kén tartott megnyit^ó beszéde fogadtatott. Az elnök nyilatkozata majdnem a' politikai
41 *
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programinak liatározottságávnl bírt. Belle az látszék bogy a' kormány
közjog fölötti elvvltákbaii hihetleg maradni fog régibb nézetei mellett; de ha a' rendek a' retbmtérre lépnek, ott kész a' haladás zászlójával
maga menni ell, st kész a' magyar nemzetiség ersbitésére és Erdély
érdekeinek Magyarország érdekeiveli azonositására mindent elkövetni.
mellyet
Hogy ezen végeszméken az unió létesítése felé A^aló törekvés
Il-dik Leopold és I. Ferencz császár a' törvényhozás figyelmébe atyai
ezt többé senki kérdés alá
részvéttel ajánlott
újra czélul van tzve
nem vonta. A' conservativ párt vélvén hogy Bécsben támogattatni nem
az ellenzék pedig
fog felhagyott a' haladási irány elleni buzgósággal
remélvén, miként némi elzékenység által a' reform ügyét elmozditandépen nem volt tulszigoru a' sérelmek körül. így ln hogy mindkét
ja
párt, st maga az erdélyi kormány is, csalódott számitásaiban, vágyaiban
mert a' közösen óhajtott, vagy legalább kevesek által
és aggodalmaiban
ellenzett törvényczikkek félretétetének vagy olly változtatások mellett
küldettek uj vitatás alá, mellyek a' siker iránt kevés hitet hagytak fenn.
Azonban az 1841-diki országgylés e' szerencsétlenségek daczára is
megérdemli, hogy törekvései emlékünkben fölelevenittessenek. A' rendek
:

a'

,

—

—

:

,

,

;

,

,

:

,

,

—

—

kitn

mérséklettel haladtak át a' lajstrom
eddig fol}'a' veriíicatio
hivatalokra
tonos küzdelmeket okozott kérdésein , 's az ürességbe jött
a* választásokat a' pártérdekek kölcsönös méltánylással tették. Mindjárt
a' tanácskozások elején napi rendre került a' magyar nyelv ügye, melly
a' megnyitó beszédben is meleg szavakkal hozaték a' törvényhozás figyelmébe. Erdély 1791 óta hallgatott a' nyelv kérdése iránt. Ott hiányzott
azon küzdelmi korszak melly Magyarországon 1825-tl kezdve minden
országgylésen a' latin nyelvet tiprotta 's a' magyart fokonként emelé
a' diplomatiai polczra. De bár viták nem folytak mégis a' lassan változtató szokás erejénél fogva, nyelvnk észrevétlenül nyert tért és befolyást,
A' diétán ugyan a' felírások és törvénytervek latinul szerkesztve küldetpedig ez megkülönböztek Bécsbe ; de soha még a' szász nemzetbl is
mint a' horvát
senkinek eszébe nem jutott
tettebb helyzetben volt
latinul szónokolni. A' kormányszék birodalmi érintkezéseiben szintén a"
azonban a' beligazgatásra nézve alig valami kivétellel
latint használta
magyar volt, st az ujabb idkben rendszerint a' szászokkal! levelezéseit
's tlök többször nyert magyar mint latin választ.
is magyarul folytatta
Törvényszékeik némelly apró formaságokon kivül egészen lerázták nyaa' reformáltak
kukról a' holt nyelvet oskolai növelésük magyarrá vált
ejívházi igazo-atása nem akart a' belkormánvzásban a' latinról semmit
tudni; a' lutheránusok, kik kizárólag a' szász földön laktak, e' nemzet
önálló életénél fogva minden sérelem nélkül Írhattak volna németül
végre a' görög vallásúak, kik a' nép nagy részét tették, a' mennyiben az
hajlók voltak a' magyar
egyházi igazgatást gylésekben gyakorolták
a' hol t. i. illyenek léteznyelvvel élni, 's még az anyakönyveket is
tek
nem ohajták és nem is igen tudták oláhul vezetni.
így tekintve a' dolgokat, Erdélyben természetesnek látszhatok a' nyelv
kérdésének fejleményeit az id szellemére és a' viszonyok csendesen alakító hatalmára bizni; de miután i841-ben úgyszólván a' kormány védpaizsa alatt, 's a* magyarhoni eszmék befolyása közt vitetett a' nyelv

f

,

,

,

,

—

—

;

,

;

;

,

;

,

—

—
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ügye

szintén megfogható volt, liogy a* többpozsonyi ellenzék kiindulási pontjaira épitett
javaslatot fog sznyegre hozni. Mi ugy is történt. A' Kemény Dénes
által inditványozott terv másolata volt a' magyarhoni oppositionalis kivánatoknak 's az javaslatait a' kormánypárt is támogatta
st a' kortürvényliozás termébe

a'

ségben lév ellenzék

:

a'

,

,

mányszék sem tartá kifogás alá eshetknek.
Azonban a' szászok — kikre a' törvényczikkben akként volt tekintet.
mint a' magyarhoni törvényjavaslatoknál a' horvátokra — nemzeti egyenjogúságukat hozván fel, megtámadták mindazon pontokat, mellyek által
a' latin nyelv ugy küszöböltetik ki, hogy üres helyét kizárólag a' magyar
foglalja

tését

bár

Ok

el.

a*

's

nem

a'

a'

nem akarták

hogy a'
magyar szöveg

ellenzék

hitelességgel

martalékból. A' törvények szerkeszcsak a' magyar nyelvnek engedni át
latin és német nyelven hozandó törvényeknél

osztozást kívántak

felírásokat
,

;

bírjon.

Továbbá

a'

kormányszékkell leve-

kölcsönösség alnpján követelték elintéztetni, 's ha megengedték hogy magyar szerkezet leiratok küldessenek hozzájok akkor
igénybe vették, miként válaszaikat azokra németül terjeszthessék íel.
Sürgetéseik az akkori körülmények közt szerteleneknek látszottak 's újdonságuk által a' kedélyeket ingerültségbe hozák azonban miután az
1791 -ki 11-dik törvényczikk világos szavai a' curiatum votumot visszautasítják, 's a' szász követeknek is csak egyéni szavazatot engednek, az
egész zajongás és tiltakozat egy csekély számú minoritás müvénél többnek alig tekintethetek. A' törvényczikk tehát Bécsbe küldetett; de onnan néhány hónap múlva oU}' változtatásokkal érkezek le, mellyek a'
létez állapotnál kedveztlenebbek lévén, uj de eredménytelen vitatkozások és föliratokra szolgáltattak anyagot.
Hasonló sorsa volt a' tisztújítás iránti törvényjavaslatnak is. A' mint a'
szenvedély els tüze ellobogott, belátni kezdek az eszélyesebb kormánypártlak, hogy az opposltlót a' részletekre nézve alig lehet sikerrel ostromolni. Megvallák tehát, miként a' megyei életnek tágabb körben szükséor raozoo^ni. Meo;vallák a' választások körül szokásba jött módszer
gyöngeségeit. De állították, hogy az ITDO-kl törvény összevetve az országgylési jegyzkönyvek szavaival, legalább ugy szól mellettök, mint
ellenök. Tehát homályos és magyarázatot Igényel. Felszóliták ennélfogva
lezéseiket

a'

,

,

;

sznjék meg egyedül magának követelni a' törvény-fejteszerepet, melly semmi pártnak nem vált kizáró szabadltékává, 's a'
helyett lépjen az országgylésben törvényjavaslattal föl, melly megszüntesse a' fenforgó egyenetlenségeket. Azonban az ellenzék semmi esetre
nem akart a' sérelmi mezrl lelépni mert álhatatosan hitte, hogy midn
onnan eltávozik, a' birodalmi központosítás számára feladta az egész
tisztújítás kérdését, 's a' viszonyok kényszersége miatt még sokkal szerencsétlenebbül fog járni, mint az 1791-kl diéta tagjai, kik midn a' régi
törvényeket uj tárgyalás alá vették, a' hívogató szó után Indulván, posaz opposltlót

:

get

;

vány

és lápok közé jutottak, hol alig volt tér biztos és tiszta.

1841 -ki országgylés megnyitásáig. De ekkor
reformok létcsithetésébe vetett remény háttérbe nyomtaaz eddig követett politikai modort, 's az ellenzék önként ajánlotta, hogy noha az 1791.
mégis a' meghasonlások eltáXll-lk törvényt világos értelmnek látja
Illy szellem uralkodott az

a'

,
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volitásáért kész a megyei hivatalok betöltésének ügyében uj törvényt
alkotni; de olly világos kikötéssel, bogy ba a' Karok és Rendek ezen az
utón czélt nem érendnének ,, tartani fogják magukat az eddig is fennállott
tiszta törvényeik rendszabályáboz." Ez nem csak jegyzkönyvbe igtattaték ; de egy fölirásba is -- a' kormányszék észrevételei ellenére

—

törvény Kemény Dénes indítványa szerint fogadtatott el, 's lényegében az volt, a' mi magyarázatot az 1791-ki Xll-dik
törvényczikknek adott vala az ellenzék tizenkét év óta folyt küzdelmeiben.
Csak mellékes hozzátételekkel bvíttetek, mellyek a' helyettesítés szabályozására vonatkoztak
és a' conservativ pártnak tett azon engedménynyel, hogy ezentúl a' restauratiók nem évenként — mint az eddigi törvények követelték, hanem minden három évben tartassanak. Ezen törvényjavaslatot a' kormánypárt nevezetes része is magáévá tévén, azt
nagy íi)bbséggel fogadták el és terjesztették megersítés alá a' rendek
Bécsben hajlam nem mutatkozék a' régi sérelmi viták befejezésére, 's a'
törvényczikk olly változtatásokkal jött le, mikre a' diétának ráállani nem
lehetett, 's igy ujabb felírásokra vesztegettetek az id, a' nélkül, hogy
valaki már tÖbbé az eredményben komolyan hitt volna.
Azonban legalább a' reform kérdéseiben mellyek a' kormánynak is
szivén feküsznek, sikerülni fog annyit létesíteni, mennyi Magyarországnak
ezzel vigasztalták magukat a' kedélyek. '8 fordítsuk mi is
szabad volt
figyelmünket e' mezre. Még az 1837-ki országgylésen rendszeres bizottmányok neveztettek a' közjogi adó, katonaság, úrbéri, törvénykezési,
vallási, kamarai és közgazdászati kérdések körül igényelt reformok javasbefoglalva lön.

Az

uj

,

;

,

:

,

latba hozatalára. Széles tér nyilt volna tehát mindennem codiíicálásokra ;
de a' kormány az ide vonatkozó törvényczikket nem ersítvén meg, három

évnél több teljes nyugalomban tölt el és csak 1842. dec. 22-kén érkezett
olly királyi határozat, mellyet a' rendek változtatás nélkül elfogadván, a'
rendszeres bizottmányok valósággal elkezdhették munkálkodásaikat, azon
világos meghagyással, hogy minden tárgyak közül, legelbb az urbérre
fordítsák figyelmöket. Ezen megállapodással kapcsolatban indítványozták,
hogy miután a' kimerít tervek , a' nagy codexek, félszázad óta Erdélyben örökké csak a' levéltárokat gazdagították 's bár most a' viszonyok
javulásnak indultak is mind a' mellett évek kellenek, mig a' kinevezett
bizottmány ajánlatai átvizsgáltatván, a' törvény táblájára írattatnának :
ennél fogva, hogy az országgylés ne oszoljék eredmény nélkül el, készítsen a* bizottmány az úrbéri 's más sürgetbb kérdésekben szemelvényileg
olly törvényjavaslatokat, mellyek rögtön tárgyalás alá vétethessenek
's
még a' diéta bezárása eltt fels megersítést nyerhessenek.
A' bizottmány szorgalommal és szabadelvüleg járt el kötelességében,
's rendre a' következ fbb tárgyakban
kerültek a' szemelvények a' ház
sznyegére: A' görög nem egyesült vallás bevett vallásnak nyilatkoztatik.
A' neríi nemesek hivatalképessége elhatároztatik. A' közmunkák'ban az
úrbéresek terhe szabályoztatik , 's a' földesuraknak is bizonyos aránybani
részesedése megállapíttatik. A' legrövidebb polgári perek íblyr.ma a' hitel
<''rdekében rendeztetik. Eltöröltetik azon törvény, melly az országgylés
tartása alatt a' polgári perek folyamát fölfüggesztette. A' museumnak
mellyet gróf Kemény József és gróf Kemény Sámuel gazdagon adoma,

,

,
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nemzeti szinház jövjének biztosíegy országos terem építésére, jelentékeny öszveg ajánltatik,
raellyböl 60 ezer pengn kivül
mert ennyi az országos pénztár activ
tulajdona volt
a' többi mennyiséget a' magyar és székely föld minden
lakosai egyaránt hordozandják; de a' szászok csak az országház költségeinek fedezésére fognak járulni. A' bizottmány többi szemelvényei az
úrbéri 's azzal kapcsolatban álló kérdések elintézésére vonatkoznak. Törvényczikk terjesztetett el: az úrbéri szolgálat maximumáról, a' kiköltözé:^
és elmozditás eseteirl, az úrbéri apróbb javadalmak és tartozások megváltásáról, a' földesúri hatóság szabályozásáról, a' legelk elkülönitéséri
és a' mezei rendrségrl.
A' törvényhozás e' javaslatokat, mellyek az ellenzék nézetei szerint
nyertek szerkezetet, némelly változtatásokkai elfogadván, azon alázatos
felsége még a' folyakéréssel íerjeszteté Bécsbe fel hogy méltóztassék
matban lev diéta alatt az»k megersítését leküldeni. De a' rendek közóhajtása nem teljesülhetett és a' 15 hónapig tartott országgylés 1843-ban
február 21 -kén bezáratott. A' kormányzó búcsúbeszédében megviga?ztalá
a' kedélyeket, mondván,
hogy noha illy sok id fáradozásainak látható
eredménye alig van; de az eszmék, mellyek elhintetének kisarjazni 's
utóbb Ízletes gyümölcsöket teremni fognak.
Három év repült megint el várakozások közt. A' kormánypárt leghatalmasabb 's legbélátóbb egyénének udvari korlátnokká választatása 's a'
titkolt félelem, mellyel a' királyi hivatalosak kÖzl többen az úrbéri és
lassanaz agrariai viszonyokra vonatkozó változások elébe tekintettek
ként megtermé hatását. A' conservativek száma és Összetartása ersbült.
\S bár a' megyei gyléseken az ellenzék többnyire még mindig többségben volt, elre Ichete gyanítani, hogy a' közelg országgylésen a' határozatlanok 's kik eddig is inkább meíjszokás és divatból szavaztak Kemeny Dénessel, már ezentúl a' kormányhoz fognak csatlakozni; annyival
is inkább
mert a' sznyegen lev reformkérdéseket a conservatív párt
,

fólállitására , a' kolosvári

—

—
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,

,

,

,

sem tagadta

meg, hanem csak

a' részletekben akar á saját tanai
vala tehát egészen váratlan azon tény, hogy az
1846-dik év sept. 9-kén megnyílt országgylésen az ellenzék a' térbl
naponként veszített 's végre a' lényegesebb kérdéseknél kisebbcégbeu
maradt. 'S kik ösmeretesek voltak a' határtalan nehézségekkel, mik Er-

elvileg

szerint forinulázoi.

Nem

dély sajátságos viszonyai miatt, a' hozott törvények szentesítésének útjába állottak, kik a' tespedésbli kilépést áldozatok mellett is óhajtották;
azok csak örvendliettek e' változáson, mert több okuk volt remélleni,
hogy talán így a' sysiphusí tevékenység átkától menekül a' diéta, 's valami eredmény merülhet a' vitatások özönébl ki. De ezen csalálmat U
a' komor való szétoszlatá. A' királyi elterjesztmény szerint mindenek
eltt az úrbér vala felveend
's minthogy a' rendszeres bizottmány úrbéri törvényjavaslatait már october 9-kén be is adta, azok a' megyékkel
utasítás végett közöltettek
's az országgylés, rövid elnapoltatás után,
friss ervel kezdé el
és sok küzdelmek kÖzt utoljára szerencsésen be is
végzc, a' félszázad óta szünetlenül várt urbért.
Érdektelen lenne most, miután az európai események szétrombolták a'
luibéri viszonyokat, a' megholt intézmények felett, mellyeknek feltárna,

,

,
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dása sem váratik , akár dicsér akár biráló véleményt mondani. Elég
megjegyeznem, hogy az ellenzék a' hozott törvényjavaslatokkal elégületlen volt 's Kemény Dénes más utón kivan ván a' bajt orvosolni, módokat
,

,

mellyek

egyezkedésre fektetett örökváltság kérfolyhasson be a' földesúri érdekek békés utoni
kiegyenlítésére. Tervét a' conservativek sem ellenezték
's elfogadtaték
az egyetlen czikk melly az úrbéri ügyben a' magyarhoni intézkedéseket
felülhaladta. Azonban csak a' jöv országgylésre lehetett remélleni, némelly függben lev törvényczikkekkel együtt, az úrbér életbeléptetését
is. Ezen diéta az eloszlatott után rövid idre be is köszöntött, de a'franczia
februári forradalom 's utolsó pozsonyi országgylés berekesztése után az
unió és az úrbéri fólszabaditás vala a' jelszó, mellyet a' körülmények parancsoltak és a' trón helybehagyott. (L. bvebben
Pesti Napló 1850
319. 'stb. számait „Visszatekintések Erdély múltjára/')
e.
Forgalom Magyarorszcig és az austriai n^m magyar koronaországok
között (történeti kifejldése szerint 1852. étig).
Azon területi és polikai viszonyok
mellyek Magyarországot a' nem magyar austriai országokkal szoros kapcsolatba hozták, életkérdésü befolyással voltak minden
idkben a' kereskedelmi forgalom irányára és terjedelmére is. Ugyanazon
viszonyok idézték el azon viszonos forgalmat illet vámrendszert is ,
melly egy századig egyik leglényegesb jelleme volt az e' két rész közötti
kapcsolatnak, és a' mellynek olly sok panaszokra alkalmul szolgáló befolyása volt Magyarország összes nemzet-gazdászati kifejldésére, és a'
melly a' belintézetek 's viszonyok lényeges átalakulásával csak a' lefolyt
18ol-dik évben szüntettetett meg. Ezen forgalmi rendszer, mellynek
lényege az u. n, közbens vámvonal által állíttatott el
azon mindenütt
nagy figyelemmel kisért törekvésbl folyt ki melly fkép kezdetben de
sok helyütt késbb is, elmaradhatlan összeütközésbe hozta mindenütt a'
forgalmi és nemzeti iparérdekeket. A' forgalom a' nemzeti anyagi és
szellemi nagyság 's felvirágzásnak életfeltétele. Az értékesiti a' szorgalom munka, fáradság müveit, mellyeknek elállitása csak azon jutalom
és nyereség reményében lehet mellyet forgásba hozataluk nyújt. A' forgalom kizártával kizáratik a' nemzeti tevékenység szorgalmi buzgalom,
és gyáripart.
's mindaz, mi tökéletesitheti akár a' fóldmivelést, akár a'
Minden idkben az tapasztaltatott hogy a' vagyonosság, pénzer, tkepénzek gazdagság csak ott láthatók, hol a' kereskedelmi forgalom virágzik, melly elvitte mindenhová a' szellemi élet emelkedésének magvát is.
iiiditványoza
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Azért már

a'

közép századokban annyi erkifejtés

a'

kereskedelem

kifej-

legfkép biztosítására, mert azon korszakban a' személy 's vagyon-biztosság képezé a' legfbb akadályt. Azért a' viszonos biztosítá-

tésére

's

sokra szolgáló szövetkezések, 's különösen a' Hanza-szövetség. De hason
okok idézik el azon számtalan állami intézkedéseket is napjainkban. Azon roppant tömeg tkepénzek, mellyek a' csatornákba, folyamok
szabályozásába gzhajókba 's mindenekfelett a' vasutakba fektetnek,
és a' mellyek egy igen nagy tömeg pénzt vonnak el a' terményzéstl,
mipartól, és szellemi eszközök elállításától
egyedül a' kereskedelmi
forgalom élénkítésének érdekében adatnak ki. Ez nyújt csak, más tekinteteket mellzve, legfbb érdeket a' németországi hajós csatornának, a'
,

,

—
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duna torkolati munkálatoknak, mellyek azonban

a'

Duna

— fekete tengeri

forgalom nagyszer érdekeihez képest nagyon is lassan
haladnak
és legújabban a' Paris-straszburgi vasútnak, melly azon roppant távolságot meliy Pesttl Londonig terjed rövid három napi útra
szállította le. Nem emlitve meg itt a' legújabb kereskedelmi szövetségek
törekvéseit, mellyek egy részt Austria más részt a' Porosz állam által követtetnek, mellyek egy részt egész Németországot, tehát az összes német
elemet egész, valódilag összeforrt testté alakithatják, 's más részt egy
közép-európai kereskedelmi szövetséget teremthetnek, melly Olaszország
nagy részét is magában foglalandja. Lehetnek itt mint minden társalmi
kérdésnél más fontos czélok 's tervek is
de kétségtelen mikép általuk
semmi sem érintetik olly közvetlen 's olly nagy terjedelemben mint a'
E' törekvések lényeges befolyással leendnek Magyarország
forgalom.
anyagi 's fkép forgalmi jövjére is. Itt a' forgalom legújabb idkig olly
pangásban 's hátramaradott helyzetben volt, hogy azon anyagi kincsekkel mellyekkel hazánkat olly bven áldotta meg a' természet
szembeötl ellentétet képeze. Nem lehet, ha igazságosak akarunk lenni, tagadmikép okául igen nagy részben, és szükségkép bens intézeteink
ni
szolgáltak, azok, mellyek a' hbéri állam szerkezetbl fejldtek ki, 's a'
mellyek a' kiváltságok, adómentesség, jogegyenlség 's biztosság hiánya
'stb. által anyagi kifejldést sehol sem engednek meg. De kétségtelen az
mikép a' kereskedelmi forgalom hátramaradására Magyarorszíígbun
is
mindenekeltt befolyást gyakorlott azon vámrendszer is, mell}' 1851-b.
sznt meg. Magyarország kereskedelmének legnagyobb része az austriai
tartományokkal vitt forgalomban áll. Mert mig ez évenkint 130
150
a' külföldi forgalom alig emelkedik 20 millióra. Es épen
milliót tesz
azon forgalomra sulyosodtak legtöbb akadályok. Ez szinte azon rendszernek kifolyása volt melly rendesen minden államban ellentétbe hozta
a' kereskedelmi 's terményzési érdekeket
csakhogy másutt ideiglenesen
's azért a' legdúsabb sikerrel. Ertjük a' merca/i/?/ rendszert, melly Angliát,
hol rendszerré alakitása eltt is gyakoroltatott századok óta, a' nagyság
legmagasb fokára emelte, 's a' melly Francziaország nemzetgazdászatának még jelenleg is lényegét képezi. Ez nem azon elvbl, mit csak ellenei
emlegettek, hogy a' nemzet minél többet adjon el a' külföldnek, és minél
kevesebbet vegyen a' külállamoktól hanem azon kétségtelenül nagy hasznú elvbl indulván ki, mikép egy nemzet csak ugy emelkedhetik vagyoha saját gyár 's iparmüveket szállit ki
nosságra
és idegen nyers terményeket és élelmiszereket hoz be, mindent elkövetni kivánt, hogy a' bel
Ezért készíttetett, terjesztetett, 's ápoltatik
's gyáripar kifejtessék.
még jelenleg is a' véd-vámrendszer, melly azonban számos helyeken
összeköttetés
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tiltó-rendszerré fajult

kormány

el.
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Ezen

iskola tanitásai fogadtattak el az aus-

el itt is, hogy a' nemzeti
végett istápoltassék
'h fkép tehát a' kül verseny
ellen biztositassék. Ennek eszközlésére kétfélekép törekedett elször az
összes austriai biralom egy vámvonallal vétetett körül, melly a' külföld
irán3^ában tiltó vámrendszerre alapittatott
másodszor Magyarországot
meliy köza' többi nem magyar tartonuíin októl egy külön vámvonallal
bens vámvonalnak neveztetett, rekesztetett el, melly a' kül prohibitio-

triai

által

ipar kifejtessék
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is.
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Szükségesnek ismertetett
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nál kedvezbb volt ugyan
de az is a' védvámrendszer alapjaira állitottsi
az osztrák tartományokat Magyarország irányában.
Ez egyike volt
,

—

azon intézkedéseknek
mellyek Magyarország anyagi körülményeinél
fogva is már a' XVII. század elejétl fogva elkerlilljetlen szükségeseknek
tartattak, 's ennek folytán az 1755-ba. valósitatott 's II. József alatt
tökélyre is vitetett. Magyarországban I. Károly alatt hozatott be a' harrainczad, nielly azután folyvást használtatott a' be 's kivitel megadóztatására. Törvényhozásunk igen számos ide vonatkozó intézkedéseket hozott,
habár a' vámügyet csak pusztán íiscalisi szempontból, mint jövedelem
forrást tekintette is. Megemlitend azok közül Zsigmond 2. d. 17. ez.,
melly az oi-szág rendéi közvetlen hozzájárultával a' kiviteli harminczadot
alapította meg; 15G7. 37., melly a' kezelésrl 's ennek javításáról rendelkezik
Ulászló 1. 27. ez. 1622. 47, 1647. 90. mellyek a' vámszabályzat
régi gyakorlatát rendelek megtartatni; 1553. 18, melly a' megalapított
vámszabályzás változtatását tilalmazá; 1547. 34, 1548,52. ez., mellyek
egyes czikkek vámjait is meghatározák
1567. 38. melly egyes czikkeknek országos befolyás nélküli felemelését tilalmazá; Ulászló 1. 27, 2.
29. Lnjos 4. 44; 1.545, 28, 1553, 18, 1595. 46, mellyek a' harminczad
mentes czikkeket jelölték ki Ulászló 2. 27, 3.31, 's 32-dik ez. 1596.
50. kiviteli tilalmakat állitottak
Ulászló 3. 55, 142. 46; 1548.55,
1560, m, 1553. 18, 1557. 16
1559. 44, J596. 56, 1622. 48, 1630. 17.
1649. 13, 1723, 14 vámmentességeket alapítottak meg, mellyek 1632.
22, 1638. 14, 1647. 27, 2S, 's 1659. 60. ez. czikkekben ismét eltöröltettek.
Továbbá 1655. 100, 1659. 61, 1715. 91, 1729. 2. 1790. 67
és
1827. 8. czikkekben országos bizottmányok küldettek ki, mellyek a' vámszabálvzatot az idk körülmén veihez igazítsák, 's az egész országra nézve
hason d vekre fektessék. Az 1635. 1, 1838. 67, 1647. 27, 1649. 2, 1655.
4, 1659. 9, 1662. 15, 1681. 15. czikkek a' harminczadot az ország minden részeiben 's minden árukra nézve átalában felével emelték fel ideiglenesen, 's a' felemelést mint az adó egyéb nemét országgylésrl országgylésre ajánlották meg.
A' mi különösen a' Magyarország és austriai
Örökös tartományok közti forgalmat illeti, az egészen szabad volt, minden
gát 's korlát nélkül, egészen a' 17-ik század elejéig. Azon viszonos kereskedelmi szabadság több törvények, királyi kötlevelek, 's egyezkedések
által ertittetettmeg 's biztosíttatott. Ide tartozik a' bécsi békekötés 28.
ez. folytán az austriai rendek által adott biztosító levélnek 6-ik szakasza
az 1609. 42. czikk; II. III és IV-ik Ferdinánd 's I-s Leopold kir.
kötleveleik feltétele, 1681. 79. ez. Ezek a' kereskedési viszonosságot 's
egyenlséget hazánk 's a' nem magyar tartományok kÖzt folyvást fentartatni kivánták. A' harminczad és vám ez idkben az értéknek 3% volt.
Azonban a' XVII. század elején tettleges törekvések nyilvánultak már
a' magyar czikkek vámjának felemelésére, és 5"^ neveztetett azokra. Innen keletkeztek azon azutáni törvények, mellyek a' vámok régi szokás 's
viszontagságtól eltér felemelésének megszüntetését a' magyar czikkeknek szabad bevitelét követelték, 's megvámoUuíásuk iránt egyezkedések
kiítését kivánták. E' czélból országos biztos-:ígok is nev(>ztettck ki, nevezetesen
1588. 15, 1625. 32, f659. 59,62,1662.42,1681.45,1715,
75, 1723. 78, 174?. 27 által. A' nyers terményeknek osztrák tartomá,

;

;
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nyokon

1715. 7 és 117,1723.
1542. 48; 1546. 54,
1741. 27, 55, 1764. 31. t. czikkekben.
1548. 30; 1546. 54, 1613. 29, 1635. 1, 1647. 29, 34, 35 'stb. czikkek a'
Ezekbl láthatni, mik ép hoszharminezadi jövedelmekrl rendelkeztek.
szas ideig egészen szabad és viszonos volt a' magyar osztrák kereskedelmi
forgalom. Mihelyt azonban azon nézet kezdett felülemelkedni, hogy a'
német örökös tartományokban a' mü és gyáripart kell kifejteni , szükségkép oUy változásoknak tétetett ki azon viszonosság, mellyek a' magyar
forgalom elé nevezetes gátakat emeltek. Magyarország a' természettl arra
látszott hivatva lenni, hogy a' nyers terményzési erket fejtse ki, 's azért
a' nemzeti szorí^alomnak földészi ácraira szoritkozzék. Mior ellenben a' nem
magyar tartományok a' müiparra képesebbnek találtattak. Ez okból oda
irányoztattak a' törekvések hogy Magyarországban a' nyers terményzés
fejtessék ki, de terményeinek kivitele csak odáig 's akkép engedtessék
meg, hogy a' nem magyar fóldmivelk érdekei biztosítva maradhassanak.
Egy részt tehát a' magyar fogyasztási piacznak osztrák müczikkek használatára való szorítása , 's más részt a' nyers termények kivitel vámjának
felemelése szükségeltetett. Ez mindenekfeK-^t azért találtatott szükségesnek , mert a' magyar fóldbirtokosság adómentes az osztrák pedig adózó
volt. így ennél a' terménykiállitási költségek nagyobbak lévén , olly olcsón mint a' magyar birtokos nem árulhaita terményeit. Ez okból hogy
a' verseny lehetvé tétessék,
olly vámoltatás alá vettettek a' magyar
czikkek, mellyek az adó különbséget kicl/'dthéttck. lUy elveken alapult
uz 1755-ki vámtariffa, melly a' közbens vámvonal rendszerét létrehozta.
IL József azt 1784-b aiig. 27-ki tiltó vámicndszere által tökéletességre
emelte. Ennek folytán a' magyar termények piacza egyedül az osztrák
tartományokban létezett, és azon czikkek. mellyek ott nem szüségeltettek, a' tiltó rendszer miatt kühe nem xoltak vilietk. Ezenkívül még
azon egyedüli piaczrai szállítás is nehezítve volt. Azon rendszernek
ugyanis, melly a' magyar-osztrák közbens forgalmat szabályozá, ezek
át külrel szabad kivitele szorgalmaztatott

:

-

78, 119,

—

,

,

voltak elvei.

Azon közös vámvonalon kivül

tehát, melly az egész osztrák biralmat elváa'mellynél fogva Magyar 's Erdélyországa' külföld
irányában ugyanegy vámegyesület alá tartozik a' többi magyar tartományokkal, még egy külön vonal létezik, niolly Magyarországot a' többi
tartományoktól külön zi el. A' birodalom termékei 's kézmüvei a' nem
maíívar tartománvokból INIaovarorszííííba c.s viszont innen ki és bevihetk a' többiekbe. Ezeket meglehet hanninczadoltatni mind Magyarországban mind a' többi koronaorszrígokban. Az azonban mindig kitétetik,
hogy a' vániilletuség miért fizettetett, valljon a' magyarországbóli kivitelért, vagya' Magyarországba való behozatalért-e? Rendesen a' magyar kereskedelmi czikkek kedvezbb vámilleték alá tartoznak mint a'
külföldiek. Ila ugyanis a' vámjegyzékben külön rovat alá nem tartoznak,
az olty czikkek bevitetvén az osztrák tartományokba, felényi vámot fizetendnek, mint fizetnének ha azok küiróldrl vitetnének be az osztrák tartományokba, kivévén azon esetet , ha tiltva lennének. Ha ugyanis tiltottak, azon bizonyos czikkek külrl Austriába be nem vihetk, akkor illy
czikkektl, mikor Magyarországból szállíttatnak az örökös tartományokba,
lasztja a' külföldtl,

's

.

,
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mellyet kellene fizetni , ha
egy hatoda fizettetik azon dijnak
engedély adatnék azoknak külrli bevitelére. Az élelmiszerek kivételt
képeznek. Ezek értékük szerint becsültetnek, nem darab súly, hanem
az érték pénzben vétetvén
bevallott érték szerint harminczadoltatuak
fel
és 5%-nél többet nem fizetnek. Ezektl azon harminczad fizettetik,
melly alá a' külföldrl behozottak tartoznak. A' gyár és mipar czikkek,
mellyek az osztrák tartományokból Magyarországba szállíttatnak, az 1795.
october 2-ki vámjegyzék második rovata szerint harminczadoltatnakmeg.
Ha azonban az illy czikkeknek külfóldrli behozatalára rendelt vám lejebb szállíttatott, akkor szinte lej ebb fog szállíttatni azon harminczad
is, melly az osztrák tartományokból Magyarországba történt behozatalukért rendeltetik fizettetni. Mert mindenütt fenn kell tartani a' külföld
irányábani arányosságot. Továbbá, ha valamelly gyár 's mipar czikknek midn Magyarországba hozatik be az örökös osztrák tartományokból, nem lenne aa emiitett vámjegyzékben külÖn rovata, és az átalános
kitételek alá p. o. selyem, gyolcs kelmék alá nem soroltathatik, érettük
azon vámot kell fizetni, melly fizettetnék, ha kül országból hozattatnának
be. Ha bármelly kereskedési czikknek az osztrák tartományokból jSIagyarországba való kiviteléért semmi különös kiviteli vám nincs kitéve,
akkor a' közönséges kiviteli vám fizettetik a' Magyarországba való bevitelért, és megfordítva. Ha magyar czikkek vitetnek az örökös osztrák
tartományokba, kiviteli (Essito-Dreyssigst-Gebühr) vámfizettetik. Hogyha pedig minden egyes czikk külön rovattal nem bírna, akkor azon vám
fizettetik, melly az örökös tartományokból való kivitelnél szedetik, melly
esetben teljes viszonosság van.
Ezen szabályok szerint a' kivitelnél a' magyar királyi harminczad a'
német tartományi kiviteli vámmal megegyezett. Azonban a' fogyasztási
kivételért

,

,

,

,

adó-vám Magyarországból a' többi német tartományokba való vitelnél
sokkal nagyobb, mint midn a' czikkek innen szállíttattak Magyarországba. Ezenkívül a' magyar czikkek midn kivitettek, legtöbbnyíre még
mellyek majdnem
igen magas városi és tartományi vámokat is fizettek
,

tartományonkint változtak. 1829-b. lejebb szállított fogyasztási adóval
Stándíscher-Entschadigangs-Aufschlag nevet vicseréltettek fel, melly
Atalában a' magyar czikkek két consummo és egy essi- 's még
gelt.
egy transito harminczadot fizettek ellenben az osztrák czikkek csak egy
A' magyar terconsummo alá tartoztak és transitot nem is fizettek.
oO— 60
vám alá vettettek.
mények kivitele külföldre igen magas
A' gyapjú várna 16 forint, dohányé 12 ft, gerebetlen kenderé 4 ft, lené
Azt hogy e' vámrendszer, a'
5 ft, és a' bamuzsiré 10 fr. 12 kr. volt.
akadályként emelkedett,
legyzhetlen
közé
ibrgaloni
osztrák
és
magyar
mindenki belátta. Elismerte azt különösen II. József császár is. Látta ez
is, hogy illy rendszer mellett Magyarország; nemzetgazdászata örökös
pangásra Icend kárhoztatva. Azonbiin nem kerülheté figyelmét az sem,
hogv a' magyar aristocratia adómentessége miatt a' nem magyar birtokosok tÍHikrejutásnak lennének kitétetve. Azért késznek mutatkozott
ha a
ugvíin a' vánncndjrzer átalakítására, de csak azon feltétel alatt
ma'j-yívr nemesség oUy sok vefcztesóget okt)zó adómente^égérl lemondand. Illy értelemben keletkezett 1785. dec. ol-ki leirata, mellyet gr.
:

—

;

—

—

%

—
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PálíFy kanczellárhoz Intézett. E' levélben többi között klmondatik
,, Annak meghatározása , bogy a' más részrl kipótolandó adó felemelés Ma:

vagy egyenesen félrevetend
jelenleg
annál szükségesb, mivel a' német örökös tartományok adórendszere épen
most van kidolgozás alatt 's miután az leginkább a' folyó piaczi ár szerint kiszámitandó telek-terméki jövedelmekre alapittatik, ezen piaczi ár
pedig a' magyar termények szabad versenye által szembeszököleg alább
szállana
's azért a' német tartományokban
egy egészen más adóelvet
feltételezne ; miután továbbá a' gyáraknak ha oilyanok felállitása idvel
Magyarországban is lehetvé tétetnék , gyarapodásából a' német tartományok terményzése 's fogyasztásában származó csökkenés ismét beszámitandó volna azért egyedül ezen elhatározástól függend hogy Magyarország a többi örökös tariományokkaU riszonyában amazokkal egyenl
kedvezéseket nyerjen-e íí' kereskedésben
^''^gy ellenben mint mer gyarJózsef törekvése, mint tudjuk, valósulást nem
mat tekintessék 'stb.
nyerhete. Es igy az aristocratia bnös kiváltsága folytán csakugyan folytattatott tovább is azon gyarmati állás
mirl levelében emlékezett. Az
országgylések panaszai nem használtak 's nem is használhattak, mert a*
gyökeres roszon nem akartak segélni , hanem a' helyett hogy a' hbéri
folyvást csak követelték visszaállását azon
épületen javitottak volna
szabad forgalomnak 's vámviszonyoknak, mellyek régi törvényekben alapultak, de a' késbbi idkre hbériség mellett nem alkalmaztathattak. Azért
volt Qgy oldalú az 1843. orsz.gy. által kiküldött kereskedelmi választmánynak véleményezése is, melly következ szavakkal fejeztetett be
mdlyeket e' helyen elsorolni hosszas lenne,
,,Ezek 's több hasonlók
váltig bizonyitják, hogy mióta hazánk az osztrák tartományokkal egy
közös fejedelem uralkodásában részesült, azóta kormányunkra a' nemzetgazdászat érdekében az austriai tartományoknak a' mieinkkel ellenkez
érdekei, azoknak ápolására, ezeknek elnyomására irányzott szándék min's a' hazai
dig túlnyomó volt
közgazdászat állapotja mutatja, hogy e*
befolyás most is létez. Tehát itt a' legfbb id, hogy a' nemzet törvényes
jogaihoz szorosan ragaszkodván mind azt mit azoknak 's az örök igazságnak paizsa alatt kivánhat, elhatározottan és szilárd állhatatossággal
követelje mindaddig, mig igazságos kivánatai teljesíttetni nem fognak-" ~
Midn az örök igazságra hivatkozott e' választmány, feledé, mikép a' legfbb , 's legörökösebb igazság az hogy a' közterhek viselése egyenl leAzért a' közbens vámvonal megtartatott tovább is. Illy körülgyen.
mények között a' magyar-osztrák forgalom nem emelkedhetett azon fokra,
hová természeti kellékei 'sterületi helyzete folytán hivatva van. AzBecher
ezerint 1838-b 163, 180, 591 ftot tett, mellyböl a' magyarországbai behoz?.tal
101, 396, 470 ft. tett, a' német tartományokbai kivitel pedig
áruczikkek pedig a' kivitelben
nyers gyapjú
61, 784, 121 ftat.
27y2 millióval, mezei termény 10 m., marha ^^/^ m., dohány 3 m., fszerszám 3., nyers kikészitettt és szrös br ly^ m., természeti készítmény
y2 m. italnemü 1 m., bányatermék 1 m., eleség 1 m. Ezeken kivül kisebb öszvegekkel méz és viasz, faáru, üveg és agyagáruk, ruházat, kü
és kender, fonalak, selyem 'stb. A' behozatalnál fbb czikkek
pamutm:
64 millió; gyapjuáruk 17,912,807 ft ; len és kender müvek
5 m., se*

gyarországban alkalmazható-e
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1,955,780 ft. bányatermék 2,710,446 ft., fszeráru V/r^ m. és
lyem
iy3 m. ft. Ezeken kivül hozattak be mezei termékek, eleség, italnemüek,
üveg, agyag és szatócs áruk, ruhák fonalak, nyers selyem, br és kenEzen forgalom iránt mások különböz véleményben vannak.
der is.
:

,

—

1834-b.

—

behozatali érték 77,933,290 ft. 's a' kiviteli 43,984,150 ft. volt.
A' gyapotszövetek csak 44 milliót tesznek és a' gyapot müvek 15 milE' forgalomban legnagyobb részt vett Austria, mellynél a' beholiót.
a'

:

—

's a' kivitel oda 29,378,810 ftot tett; azután Morvaország
17423000 ft. behozatallal és 8931830 ft. kivitellel; Gácsország 8436180 ft. behozatal
2357730 ft. kivitellel. A' többiek sokkal
kevesb részt vettek nevezetesen Lombard- Velencze csak 9 ezer behozatal és 48 ezer kivitellel, Tirol
3780 és 4820 ftal, Illyország 420,920 és
866 750 fttal, Csehország, 6200, és 56416 ftal; és Fels-Austria 480
behozatal és 21740 ft. kivitellel.
Az 1827-i kereskedelmi választmány
által használt kimutatások szerint az osztrák-magyar közbens forgalom
volt: 1816-b. veszteségünk: 6119470 ft. 56 kr,, 1821-b. 2,291,622 ft. 39
kr. nyereség. 1826-b. 2286869 ft. 15 kr. nyereség.
Ezen idszakban 's
nevezetesen 1827-ben a' fbb forgalmi czikkek igy állottak kivitetett az
osztrák tartományokba szarvasmarha 103,724 d., gyapjú 190003 mázsa
53349 m. gabona 1,735,734 p. mér; sertés: 226528 d., bor behozatott
azokból 4098 mázsa és kivitetett
11680 m. és
302,347 m. pálinka be
ki : 5389 m., dohány
71431 m. kivitetett kender 19584 m., zsir
3658 m., fagyju 20952 m., méz 17416 m. Behozatott az örökös tartományokból gyapjúszövet 23,455 m., pamutszövet 10,101 m., gyolcsszövet 42287 készített br 3837; mindenféle fonal: 4111 m.; selyem39828 font kalap 25316 forintnyi diszáru 48355 ft., szabó és
csizmam 100,654 ft.
A' magyar-osztrák forgalom érdekében 1850-b lényeges változás alapja
melly végett tartatott meg a* közbens
tétetett le. Azon lényeges ok
vámvonal, megsznt. Az aristocratiának adómentessége eltöröltetett a'
teherviselés kötelessége közössé tétetett. Ezenkívül behozattak Magyarországba mindazon uj adónemek is, mellyek eddig csak az osztrák örökös
tartományokban divatoztak, nevezetesen a' bélyeg és fogyasztási adó,
dohányegyedárusság. Ezek folytán a" magyar terményekkeli verseny a'
kiállítási költségek tekintetébl, hová tartoznak az adóterhek is,
nem
lehete többé szomszédainkra veszélyes. Elhatároztatott tehát a' bécsi
kormány által a' közbens vámvonalnak eltöröltetése a' martius 4-diki
melly azt mondja
charta 7 §-nak alapján
„Az egész biralom egy vára
"s kereskedelmi kerület. Belvámokat semmi szin alatt sem szabad behozni,
's azoknak, mellyek a' birodalom egyes terményrészei közt most léteznek,
megszüntetésének lehet leghamarabb be kell következni egyes helyek
vagy tartományrészeknek a' vámkerülettli elkülönítése vagy idegen kerületeknek abba befoglalása, a' birodalmi fhatalomnak tartatik fenui"
Ennek folytán jelent meg az 1850. június 7-ki nyilt rendelet, melly azon
év okt. 1-tl kezdve a' közbens vámvonalt megszüntettnek lenni kimonmiután a' közös adóztatási rendszer e' koronaországokban
dotta,
részint életbe lépett, részint végrehajtásához közelit. Kimondatott abban,
hogy a* viszonos és szabad kereskedelmi üzlet érdekében elkerülhetlen

zatal: 49,916,300 ftot,
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Csak azon álladalmi egyedáru.<ági czikkck vé-

raellyeket az illetékek

kölcsönös kiegyenlitéFe végett,

még most megvámolni szükséges. — Ezen vámvonal megszüntetés mindjárt ugyan nem létesittetett, de az elevenen szállított ökrök, bikák, tehe-

nek és borjuktóli be és kiviteli vámvonal azonnal megszüntetett. És
azon külön harminczadi eljárás is eltöröltetett melly eddig azoknak külrl Magyar és Horvátországba lett behajtásuknál divatozott. Egyszersmind azon határ és szárazvám is, melly eddig függetlenül a' hid 'sutvámtól
szedetettbe a' közbens vonalon, szinte azonnal megszüntetett. Ellegesen
tÖrténtekmég némelly közbens intézkedések. Nevezetesen 1850. jun.l5-i
rend. által a' ezukorrépa csont csontliszt 's belczukor tcrmesztmények
forgalma harminczad 's vámmentessé tétetett, 1850. dec. 2-i rend. pedig a'
,

,

vám-eljárást szabályozta, melly

,

a'

közbens vámvonal

teljes

megszntéig

magyar-osztrák forgalomban még szükségeltetik Pest Pozsony, Bécs,
Brünn, Olmütz, Prága között. Ennek folytán a' délkeleti vasat vámvonalnak nyilváníttatott
a' forgalom cszközölhetésének szabályai kijelöltetvén. 1851. mart. 3-ki rend. a' só és dohány cgyedáruságok behozatalát
szabályozta; 1851. május 2-ki a' digestiv só beviteli vámját szállította
lejebb.
Végre megjelent az 1851. június 20-ki rendelet, melly az 1850.
a'

,

,

—

...

jun. 7-ki rend. életbeléptetése végett adatott ki, tehát a' közbens vámvonal eltörlésének foí^anatositására. Az a' közbens vámvonal meofszün.

tének határnapjául 1851. évjul. l-jét tzte ki. Ekkor a' Magyar, Horvát,
Tót 's Erdélyország szélein eddig létezett vonal végkép megsznt létezni;*
Csupán a' só egyedárusság érdekében hagyattak meg még ideiglenesen
az elbbi szabályok a' magyar, horvát, stiriai, krajnai s illyr partokon

—

létez vámvonalon;
Gácsországba és Bukovinába való só-kivitel is tilos
maradván.
Tehát 1851. jul. l-jén sznt meg azon közbens vámvonal, melly Magyarország forgalmát olly nagy mértékben nehezítette,
melly a' nemzetgazdászat kifejldésének életbe vágó akadályait képezé,
melly a' terményzés értékesítését lehetlenitetto.
Sz. I,
Francziaország legújabb eseményei. A' TIT. kötetben eladtuk

—

—

ujabb történetének fpontjait a' nemzetgyvagyis 1850. nov. 11-ig. Azóta uj korszakot
Eladtuk az egymást követett
képz fontos események merültek fel.
reactionarius törvények történetét, mellyek idszerinti rendben a' nemzetgylés kezdete óta annak 1850. augustusban történt elnapoltatásaig
következk valának: Betiltása a' kluboknak 's megszorítása az egyesületi
jognak (1849. jun. 19.); a' párisi nemzetrség 8, 9 és 12-ik légiójának
az els sajtó-megszoritások
feloszlatása meghosszabbittatik (jul. 11,)
(jul. 57.)
törvény az ostromállapotról (aug. 9.)
GV^ milliónyi hitel a'
római expeditio számára (oct. 20.) újra behozatala az italadónak (dec.
20); els megszorítása az általános szavazatjognak (dec. 26.) a' júniusi fölkelk számzetése iránti törvény (1850. jan. 22.); oktatási törvény (mart. 15.) ; eltörlése az általános szavazatjognak (maj.31.); eltörlése az ingyen tanításnak a' polytechnicai 's katonai iskolákban (jun. 15.);
az elnök képviselési dijának fölemelése 3 millióval (jun. 24.); behozatala
a' cautiónak és bélyegnek a' hírlapok körül (jul. 16.) ; színházi censura
jul. 30).
Az augustus 10-én beállott parlamenti szünnapok alatí lega'

franczia

köztársaság

lés újólagos összeüléseig,

—

;

;

;

;

;

—
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az ebiök utazása Francziaország déli 's késbb
nevezetesb esemény volt
nyugati részeiben melly alatt immár nyíltabban kezde szólani 's szavakat ejteni a' batalom állandóságáról, a' jelenleg fennálló viszonyok szinapóleoni és conservativ,
lárdítása szükségérl, 's elkezdé e' szavakat
egyértelmeknek nyilatkoztatni.
A' legitimistáknak Wiesbadenben
tartott gylése, bol Chambord gróf (V. Henrik) személyesen megjelent,
egy bizottmány kinevezésén kivül egyéb eredményeket nem szült. Kedvetlenül tértek vissza hazájokba a' fényes nev franczia legitimisták,
a'
számra 1030-an. E' congressus csak megnehezité a' párt helyzetét
nép még inkább megersödött ezen a' jesuitismussal szövetkezett család
az Orleans családdal több izben megiránti ösztönszer ellenszenvében
kísértett kibékülés ismét halasztást szenvedett.
1850. nov. 11-én újra összeült a' nemzetgylés. Dupin ismét többséget
nyert az elnökválasztásnál. Belügyminister Baroche felolvasá a' köztármelly elsorolása volt azon érdesaság elnökének izenetét (message)
meknek miket Bonaparte Lajos Francziaország és a' rend irányában
8zerzett. A' külügyekre vonatkozólag, az izenet különös hangnyomatékkal emelé ki hogy a' franczia sereg Rómában megtöré a' romboló demagógiát IX. Piust a' szent székre visszaállitá 's hatalmat adott kezébe hogy szabadelm ós philantróp szándékait valósithassa. Végül biztosítást nyujta alkotmányh érzelmeirl. Utolsó szavaiban pedig a' közel
jövre veté pillanatát, 's hatásra számított kifejezésekkel ajánlá a-* nemzetgylés figyelmébe az alkotmány revisiójának ügyét, ,, Bármi legyen
ugymonda
egyébiránt
a' jöv méhében rejtve, értsük meg egymást,
hogy soha szenvedély, meglepés és hatalom ne határozhasson egy nagy
nemzet sorsa felett. Mi nekem leginkább szivemen fekszik, nem megtudni,
ki fogja 1852-ben Franczlaországot kormányozni, hanem arra használni
minden idmet, hogy ez átmenet, bármin legyen is, ingerültség és zavar
nélkül történjék. Egy magas lélek legnemesb czélja, nem keresni a' hatalomban megmaradást hanem ezt arra használni hogy a' közjó érdekében a' tekintély és morál elvei megszilárduljanak mellyek az emberek
szenvedélyeivel és a' törvények állhatatlanságával daczolnak."
Az
1850. év békésen folyt le. Közfigyelmet csak azon viszály gerjesztett,
melly Changarnicr tábornok és az Elysée között kifejlett, melly nek teljesen napvilágra nem jött keletkezése korábban, a' satory-i sereg-szemlékben keresend , 's melly most csekély okból rögtön komoly fordulatot
vn. Changarnier a' többség nagybecs hive , monarchista 's harmadfél
év óta a' párisi hadsereg fparancsnoka 's ennélfogva régibb tekintély
volt magánál Bonaparténál. Parancsait a' fényes Tuileriákból osztogatá,
nélkül negyedik államhatalomnak neveztetett. Egy közbejött
^s túlzás
véletlen esemény egymás ellenébe állltá a' köztársaság elnökét 's a' hadsereg fparancsnokát. Egy képvisel Mauguin ugyanis, képviseli eljogai
ellenére, adósság miatt elfogatván, a' nemzetgylés egyik quaestora
által szabad lábra tétetett. Börtönében a' parlamenti hivatalnok a' sereg
segélyül hívásával fenyegetzvén, azon kérdés merült fel, vájjon a' törvényhozó hatalom rendelkezhetik-e a' seregrl. Az elnÖk becsúsztatta izeoszthat a' seregnek paranmikép egyedül
netébe azon állítást
,

,

,

:

—

;

;

,

,

,

,

,

—

—

,

,

,

—

,

,

csokat

;

most pedig Changarnier

arról biztositá

a'

nemzetgylést

,

hogy

,
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a' gylés seregfelhivási joga soha kétségbe nem vogylés élénk elégültséggel fogadd e' nyilatkozatot, látván

szállóhelyén

natott. A'

belle, hogy a' párisi hadsereg fparancsnoka serami államcsinyhoz segédst a' gylés kivánatára annak ellent fog állani.
kezet nem nyujtand
Changarnier tehát mintegy ellenmonda az elnök azon áUitásának, mintha
rendelkezhetnék. Ha Bonaparte Lajos ez ellentállást
a' seregrl csupán
akkor vége van tekintélyének a' sereg eltt. De a' nemle nem gyzi
zetgyülésseli, olly nagy bajjal kieszközölt béke ismét veszendbe megy,
ha Changarnier elmozdittatik
ez okból a' ministerek vonakodának
beleegyezésöket adni e' lépéshez. De az elnök kimondá, hogy Changarniernak többé nem rendeli magát alája. Mieltt letételét elhatározta volna, némelly régibb tagok meghagyásával, uj ministeriumot alkotott, t. i.
Rouher igazság-, Drouyn de Lhuys külügy, ^aroe^e belügy-, Regnaud de
St. Jean d'Angely hadügy-, Ducos tengerészet, Magne közmunkák, Bonjean fldmivelés és kereskedés-, de Parieu közoktatás-, Fow/í/ pénzügyre.
A' Changarniertl elvett parancsnokság elválasztatott Perrot neveztet,

:

,

—

,

vén

nemzetrség tábornokának, Baraguay

ki a' szajnai

d'Hilliers

pedig

els katonai osztály fparancsnokának. Changarnier letétele nem volt
ugyan váratlan, de roppant hatású a' többségre
kevésbé a' baloldalra melly csendes örömmel nézé a' monarchicus coteriák lealáztatását.
Orleanisták és legitimisták egyaránt boszankodának, hogy a' bonapartismus ismét tért nyert, 's a' parlamenti viták alatt a' baloldal mindhárom
miszerint meggyzdék
részrl olly nyilatkozatokat hallott
hogy nem
az

,

,

,

,

egyéb tettetésnél ha a' többség törvényességrl beszél. A' Changarnier
számára inditványozott köszön szavazat, a' republikánus szavazatok
,

tekintetbl mellztetett, 's a' ministerek elleni bizalmatlansági szavazat el lön fogadtatva 417 szavazattal 278 ellen.
A' parlamenti szokások szerint erre következett ministeri változásnál,
Bonaparte Lajos uj sértéssel illette a' nemzetgylést. Uj ministeriumát
sem a' többség, sem a' kisebbségbl nem vévé férfiakat választott, kiket
ugy lehete tekinteni, mint személyes szolgáit, mint monda, szakembekik párteszmék nélkül egészen az üzletnek szentelendik magoreket
Veillant
Schneider Magne ki a' régibb ministeriumból
kat Brenier
Randon Germiny Royer és Giraud. Az izenetben,
jött át
Weiss
mellyben Bonaparte ez uj ministeriumot bemutatá feltnt azon alkotmányellenes állitás hogy a' törvényhozó és végrehajtó hatalom egymástól egészen független. A' nemzetgylés válasz nélkül hagyá azt, a' mint
általában az elyséi politika uj fordulatát némi zavarodással tekinté. A'
többség félt, hogy messze ment, 's beszéltek ismét egységrl, beszéltek
azon szükségességrl minélfogva a' javithatlan hegypártot egyesült ermelly mind addig
vel kellene megtámadniok. Fegyverszünet állott be
tartott, mig az zletminiszterium az Elyséenek egy üzletét hozá sznyegre, egy uj dotationalis szavazatot, ezúttal 1,800,000 frankot, képviselési
költségek czime alatt
egyébiránt minden további indokolása nélkül a'
szükségességnek. A' nemzetgylés megsokalá a' dolgot 's 196 szóval 294
ellenében elvété a' javaslatot. Az elnök ennek folytán vagyonának egy
részét, lovait 'stb. kezdé elárvereztetni, 's ez utón ébreszteni fel maga
iránt a' rokonszenvet.
A' nemzetgylésben apró csatázásokkal telt az
iránti

;
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De a' versenytársak nem engeszteldtek ki, st inkább, a' legitimismég távolabb voltak a' fusiótól mint valaha, 's az Elysée és nemzetgylés közti hidegség épen oUy feltn vala
mint az üzletminiszterÍLim keletkezte eltt. Ez utóbbi 1851. april. 11-én lépett vissza 's az

idö.

ták

,

,

elnök bizalmi féríiai Rouher , Faucher León
Fould és Baroche^ ismét
el foglalák helyeiket
csaknem ugyanazon nevek, mik nem régiben
bizalmatlansági szavazat következtében visszalépni valának kénytelenek.
A' meglepetés a' bizalmatlanság általános volt.
:

,

—

.

Azonközben

a' revisio kérdésének megoldása mindinkább közeledett.
A' vidéken olly mozgalom 's ebben olly irány fejtetett ki miképen naponként érkezének folyamodások a' nemzetgyléshez, a'revisiót sürgetk,
ezernyi nevek aláírásával. Mindamellett hihetetlen volt hogy a' gylés,
,

,

szükséges szótöbbséget valaha elnyerje,
A' revisio- mozgalom körüli cselek épen ollyszerüek valának
mink
kezdet óta a' respublika ellen feltntek. A' három monarchiái csoportozat
mindegyike önmaga számára iparkodék a' revisiot felhasználni, 's mindenekeltt ez vala törekvése a' herczegelnöknek magának
ki
midn a'
mozgalom tetpontját érte, Dijonba sietett 's ott szokott modorában, a'
factiók és nemzetgylés elleni kikelésekkel, egy beszédet tartott, mit politikája uj nyilatkozványának tekintenek. A' nemzetgylésben Changarnier felelt e' megtámadásokra
biztosítván azt a' hadsereg törvényes
érzületérl.
A' bastille ostromának volt évnapja (jul. 14.)
midn a'
revisio drámája megkezddött. Az egyes pártok megfogadák hogy nyugottan 's mérséklettel fognak tanácskozni,
érzék, hogy a' nemzetgylés hitele forog koczkán. Lehetleg megtartákszavokat; hat napig egymásután tanúi valának, azon,Francziaország parlamenti évkönyveiben hallatlan
tüneménynek hogy a' forradalom gyztesei 's legyzöttel kölcsönös történeteiket tárták egymás szeme elé, nézeteiket 's mveiket ers birálat
alá vevék 's mégis a' mérsékeltség korlátai közt maradtak. A' rendpárt
megvitatá, 's tagadólag felelt azon kérdésre
vájjon a' köztársaság legalkalmasabb kormányforma-e Francziaországra nézve. E' táborból Berryer és Falloux voltak a' legnevezetesb szónokok. Cavaignac , Michel (de
Bourges) és Hugó Victov republikánus szónokokra egy tekintélyes hajdani orleanista
Dufaure következett. Azok a" monarchia ezek az respublika dicséretében mentették ki magokat. A' vitát Odilon Barrot fejezé
be két óránál tovább tartott beszéddel. Szavazás alkalmával 446 tag
volt a' revisio mellett, 387 ellene. 724 tag szavazván, a' megkívántató
háromnegyed-többség 543 lett volna, de éhez 97 szavazat hiányzott.
A' revisio feletti viták alkalmával ismét megérkezett a' nemzetgylés rendes elnapolási ideje. 1851. aug. 10. megkezddtek a' szünnapok, miután
a' gylés megválasztotta volna állandó bizotmányát. A' fusio párt e' szünnapok alatt elére végs csapását
Berryer, Sf. Friest és Benoits d'Azy
legitimistáknak Claremontba tett expeditiójok teljesen megbukott. Tliiers
tanácsára Joiamlle berezeg megtéve az els lépéseket, hogy az 1852-ki
elnökválasztásnál mint jelölt versenyezhessen. Egyébiránt minden párt
zavarban volt e' részben. Annyi követel léptetett fel, hogy nz anarchiának ezen neme nem csekély aggodalmakat szült a' jöv iránt. így, hogy
a' fbbeket említsük, a' jobb-ohlal jelöltjei voltak; Larochejaquelein. Bera'

baloldal ellenkezése mellett,

a'

,

,

,

,

,

—
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,
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—

egy közép párt jelöltjei ismét Cha^iguvtovábbá a' bal középrl Lanioriciere
vagy Cüímignac 's végre a' széls baloldalról Carnot és Redru BoUin,
kikhez a' hegypárt csúcsa még két munkást állított. A' bonapartismus
nyugottan nézte, mennyire koptaták és használák fel egymást ezen zavarok részvényei a' pártfnökök titkos mködése nélkül is emelkedtek.
Ez utóbbinak leginkább két f czélja volt a' tömegek és a' hadsereomegnyerése.
Mieltt a' képviselk megérkeztek, az elnök uj ministeriumot alkotott
Corbin igazságügy, ki azonban lelépvén helyébe Daviel lépett, Tourgot
külügy, Géraud közoktatás, Thorigny helügy
Casabianca kereskedés,
Lacrosse közmunkák, Le Roi Saint Arnaud hadügy, Fortoul tengerészet,
Blondel pénzügy Maupas rendrség. Ezen ministerium rendeltetése volt
az általános szavazat helyreállitása, azonban már els tényei gyanút gerryer

,

nier

,

Changavnier

,

mellette Joinvüle és

,

Tliiers

:

,

,

,

:

,

,

,

jesztenek,

hogy ezen

uj

szolgákkal államcsíny szándékoltatik. Visszafojtott

mindenki az elnöki tudósítást, melly mély titokban lappangott. Az ország virágzásáról 'stb. szóló rendes phrasisokon kivül különösen két hely tnt fel benne. Az egyik, melly az 1852-re készüld
demagógia ellen a' másik, melly az általános szavazatjog visszaállítása
mellett szólott. Általában pedig minden pártnak mondott az valami biztatót, 's a' benyomást, mit az országban tett, nem lehete kedveznek
nem mondani. Nem így a' nemzetgylésben, mellynek többsége tudta
hogy az adófizet és souverain néz szemében nem víselé többé egy eleven testület jellemét, hogy egy szabad és szilárd akarat lehetségét többé
benne nem keresik, 's hogy nem nevezik többé egyébnek, mint az Elysée
parancsai végrehajtójának. Támaszai, mikre szükség esetében számollélekzettel várta

,

,

hatni vélt,

nem

igen biztosak valának. A' középosztályok elveszték ellen-

hatalom irányában mióta megtudák hogy Lajos Füa' republikánusok gyzelmét készité el
a'
tömegek általi támogatás igen kétségessé lön , miután az általános szavazatjog helyreállitása régi vágyukat kielégité minden befolyásos igazgatási állomáson bonapartisták ültek
a' hadsereg elég hosszú és rendszeres bánásmódnak volt kitéve, hogy egy kedvelt név fényének hatását
érezze. Az Elyséeveli kibékülés a' lehetség határain kivül esett. A' többség különféle elnökségi jelöltjeinek érdekében, kénytelen volt régi csatalován, az alkotmány fentartásán, lovagolni. Bonaparte Lajos, saját érdekében az általános szavazatjog visszaállításáról, mit rettent fegyver
gyanánt másfélév óta tartott kezében, le nem mondhatott. Ülésekben és
tanácskozásokban határozattá ln, el nem fogadni a' helyzetet, mit az elnök politikájának rögtöni változtatása által, a' többség számára szerezni
akart, hanem megmaradni a' törvényes helyzetben, 's erkölcsi ert fejteni ki. Ennélfogva az általános szavazatjog vissza volt utasítandó, 's ha
ez mulhatlanul szükséges leend , a' parlamenti kezdeményezést önmagok
ragadandják meg, a' gylölt választási megszorításokat eltörlendk. Egy
másik határozat odajárult, fenyegetéssel ijesztgetni az elnököt, mire
nézve a' nemzetgylés három quaestora
Le Flo Baze és Panat indítványt tevének melly els értelmezése szerint, egy az Elysée elleni parlamenterls hadsereg felállítását czélozá. Bonaparte Lajos nem soká késett
zési

hajlamukat

a'

,

,

löppeli elégületlenségök

;

;

;

:

,

,
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—

az elébe dobott keztyüt felvenni. Egy nevezetes napon
november
9-én, melly a' republikánus naptár szerint brumaire 18-ának felel meg,
azon napnak, mellyen Napóleon a' népképviselet elleni nagyhirü államcsinját véghez vivé
a' párisi rségbl mintegy 500 tisztet hivott meg,

—

ezekhez felszólítást intézett, mikben saját jogát épen olly nyomatékosan emelé ki, mint a' min kicsinyléssel mellzé az alkotmányt 's a' többegyúttal a' sereg engedelmességét követelvén magának. A'
pég jogait
többség e' szózat ellenében visszahuzá elretolt rseit, a' quaestorokat 's
indítványukból kihagyatá azt
a' mi benne az Elyséere nézve sért volt.
Nov. 13-án egy az elnöki tudósításban érintve volt, 's a' választási jogot
szabályozó javaslata a' kormánynak, rövid vita után 353 szavazattal 347
ellenében megbukott. Ugyan az nap estéjén egy neme azon páni félelemnek terjedt el, melly ollykor nagy catastrophokat szokott megelzni; ugy
tetszett mintha fegyverzöreje hallatszanék azon seregeknek
miket Lajos Napóleon Parisban és környékén összevont. Egy államcsiny hire olly
határozott alakot öltött
hogy 100-nál több képvisel még kés éjjel a'
nemzetgylés palotájába sietett, hogy a' veSzély állomásaikon találja ket.
Az éj csendesen múlt el. Paris kigunyolá harczias képviselit azonban
e' comicus eseménynek komoly következményei voltak. A' növeked izgatottság sok képviselnél valódi ijedtséget szült az elbbi napon dicsért
nyugott, erteljes elhatározottság most elenyészett
nem tudták, mitl
félnek, 's azért annál jobban féltek. A' quaestori indítvány eldöntésének
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,

,

,

,

;

;

;

órája közelgett.

Azon gondolattal hogy e' napon talán a' polgárháborút szavazzák
meg, ménének nov. 17-én a' képviselk az ülési terembe. A' quaestori indítvány fölött folyt a' tárgyalás eleinte komolyan higgadtsággal utóbb
Bedeau tábornoknak a' hadügyministerhez intézett egy közbees interpellatiója után egész szenvedélyességgel. Szólottak
Le Flo quaestor és
tábornok Lasteyrie
Charras
Cretnietcx, Michel (de Bourges) Thiers
(kit azonban a' nagy zaj nem hagyá elmondani beszédét) A' végül ki,

,

,

,

:

,

,

,

ingerültségben a' motivált napirendre ajánlott áttérés elfelejtetett,
quaestori javaslat szavazás alá bocsáttatott, 's 408 szavazattal 300
az
ellenében megbukott, E' szavazásnál minden párt össze volt keverve
egyik részen együtt szavazott 6 hegypárti 43 republikánus, 13 a' tierspartiból (Dufaure-Lamoriciére), 98 orleanista 149 legitimista a' másik
részen (ellene) 124 hegypárti, 80 republikánus 164 conservativ, békül
orleanista vagy legitimista, 40 elyséista.
Aléltságot, zrzavart tanúsított e' szavazás. Nem volt e' nemzetgylésnek többé semmi támaszpontja, a' többség már régen eldiribolva, szétmálva, 's most az elnök ravasz mködése folytán a' kisebbség is bels egyenetlenség képét tünteté
fel. A' helyzet kellemetlenségét mindenki átlátta,
de senki nem vala kéfejlett
's a'

;

,

,

;

,

—

,

pes megadni a' dolgoknak a' helyes fordulatot. Lajos Napóleon nem csekély mesterséget tanúsított a' cselszövényben nem mindennapi mvészetet fejtett ki ,
míg a' törvényhozó
a' mit nem irigyelhet tle senki
gylést és a' dics és dicstelen pártjátékokban megszült harczosokat
annyira vívé, hogy mindenki sötétben tapogatózott, egyik sem hitt a'
másiknak, 's az Elyséeveli szövetség a' pártok részérl épen ugy kerestetett , mint miként féltek tle. A' republikánus párt azon esetben volt,

—

;

—
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legsarkalatosb pontra, az általános szavazatjogra nézve kezetí'ogLajos Napóleonnal 's a' bonapartistákkal.
Azonközben a' bonapartlsticus snjtó hallatlan vakmerséggel ismétlé
megtámadásait a' nemzetgylés ellen. Bonaparte Lajos az iparosokhoz
intézett egy beszédében kimondd ugyan a' „respublica" szót, mellyet eddig ajkairól nem hallott senki 's ez által azon véleményt ébreszté némellyekben, mintha az államcsinytól távol volna; azonban ugyanakkor
ers vádakat szórt jobbra és balra beszélt demagóg eszmékrl és monarchiái agyrémekrl, férfiakról, kik azeltt buzgó védi a' királyi tekintély eljogainak
most conventférfiak szerepében mködnek, hogy az
általános szavazatból származott hatalmat megdöntsék. Ugyanazon beszédben magát Francziaországgal, a' forradalommal
az újjá született
társadalommal ugyanazonitá. Hallatszott az is, hogy az elnök a' respublika VIII. évének alkotmányát tanulmányozza; naponkint seregszemlék
tartattak, 's a' párisi nemzetrség parancsnokainak, a' megyei elnököknek letétele, elhelyezése egymást válta.
A' készülben lev államcsíny nagy titokban tartatott. Valamelly bekövetkez esemény határozatlan elsejtelme uralkodott a' szivekben azon
módra nézve, mellyben az államcsíny fog véghezmenni, a' napot és órát, a'
beavattakon kivül senki sem sejtette. A' nemzetgylés, 1-s decemberi
utósó ülésében, ismét a' községi törvény- és avignoni vasúttal foglalkozott,
a' költségvetési bizottmány elnöke Passy arról tett jelentést, hogy a' kormány a' banktól 25 millió francot vett fel, a' tanácskozmány, az utczán
tolongó katonaság lármája által zavartatott, egy hivatalnok küldetett le,
ki azon tudósítással tért vissza, hogy uhíán osztályok, kik sürgönyszolgálatot végeznek. Este az Elyséeben számos elfogadás történt, sok
tábornok és elkel tisztek, a' diplomatiai kar ersen volt képviselve.
Eeggeli egy órakor szétoszlott a' társaság, 's csak azok maradtak árpaloa'

—

va volt kénytelen haladni

,

,

,

,

,

tában, kiknek még ott tenni valójok volt. A' seregek a' kaszárnyákban
consignáltattak
éjjel több ezred érkezett Parisba, gyalogok, lovasok és
tüzérség. A' vezénylet a' legbiztosabb tábornokok kezében volt. A' hadügyminister Saint-Arnaud intézett mindent, alatta állottak Carrelet,
Levasseur, Renault, Körte osztály -- Eeibell Dulac , de Bourgon de
Cotte, Canrobert, Herbillon, Marulay, Courtigis, Sauboul, Eipert, Farey
,

,

,

a' tüzérség tábornoka Hubert. Ez éjjelen alkotta az
,
elnök uj ministeriumát, Jíom?/ belügy, Fow/rf pénzügy, fíow^er igazságügy,
Casahianea kereskedelem,
Lacrosse tengerészet
Magne közmunka
Saint-Arnaud hadügy, Far/ow/ közoktatás, Tt/r^foí külügyminister. Morny
irta alá a' kiáltványokat , mellyeket a' szolgálatot tev tiszt egy osztály
rcsapattal reggel két órakor a' nemzeti nyomdába vitt. Az igazgató a'
szükséges szedket és nyomókat kéznél tartotta, a' szedszekrények mellé
egyegy rkatona állott felvont pisztolylyal kezében , 's a' dolgozók, még
azután is, több óráig rizet alatt tartattak, hogy munkáj okát bevégezzék.
Reggeli 4 órakor a' terv legfontosabb része végrehajtatott. A' seregek
kimentek a' kaszárnyákból, körülvették a' Bourbonpalotát, hol a' nemzetgylés ülését tartotta, 's a' rendrügynökök, mindenik 600 ember kíséretében ment 60 képvisel, ezek közt Changarnier, Cavaignac, Lamoriciére,

dandártábornokok

,

,

Bedeau, Le Flo, Charras, Thiers, elfogatására. Mindeniket ágyban találták,
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riállás nem tih-tcnt. A' gynlogság egy toppulépése, a' lovakügetések, ágyú
lporos szekerek zörgése által álmaikból Felriasztott párisiak a'falakon már
felragasztva olvasták az államcsiny hivatalos jelentését, egy rövid rendelet,

cll
6.i

három kiáltmány a' nép-. Paris lakosai- és a' sereghez. A' rendelet által
a' nemzetgylés feloszlattatik, az általános szavazásjog visszaállitatik,
:

—

franczia nép 14
21. decemb. összehivatik választógyülésekbe, *az
ostromállapot kimondatik az els katonai kerületre, hová Paris és KözépFrancziaország 11 departementjei tartoztak és az államtanács feloszlattatik. A' néphezi felhívásban ugy állitja el magát Bonaparte L. mint a'
elnökké tevék,
nép meghatalmazottját, és azon (3 millió választót, kik
mint megannyi óvástevt az alkotmány ellen, melly világosan arra van
tszámitva, hogy az
hatalmát gyengítse.
a' nép választottja, a' kihívásokat, rágalmat
gyalázást nyugalommal trte, de most, midn az alapszerzdést épen azok nem veszik tekintetbe, kik arra szakadatlanul hivatkoznak, midn azok
kik már két monarchiát tönkre tettek, megakarták
kezeit kötni, hogy a' köztársaságot is megbuktassák, kötelességének
tartja, hitszeg tervüket meghiúsítani, a' köztársaságot fentartani, 's az
általa elismert egyedüli fenségre hivatkozni
melly a' nép. Ha a' nép e'
szerencsétlen helyzetet tovább is fenn akarja tartani, akkor mást válasszon
elnökké, mert
nem akarja, a' kormányrudlioz állitva, az államhajójának
elmerülését látni. Legyenek bizalommal hozzá, 's adják kezébe azon eszközöket, mellyek által hivatását teljesítse." Ezen hivatás abban áll, hogy
a' forradalmat, a' nép igaz szükségeinek kielégitése és a' felforgató szenvedélyek elleni megvédése által bezárja. Áll kiváltkép abban, hogy olly
intézményeket teremtsen, mellyek az embereket túlélik és végre olly alapokat találjon, mellyekre valami tartósat lehessen épiteni. Meggyzdve
a' fell, hogy a' kormány változékonysága, és egyetlen testület túlsúlya
örökös akadálya a' zavar- és visszavonásnak jóváhagyástok alá terjesztem, késbb a' kamarák által végrehajtandó alkotmány következ alaptételeit
1) Felels államf, 10 évre kinevezve. 2) Csak a' végrehajtó
hatalomtól függ ministerium. 3) A' legjelesebb férfiakból alkotott államtanács, melly a' törvényjavaslatokat készítse, és azokat a' törvényhozó
házzal együtt vitassa. 4) Törvényhozó gylés, melly a' törvényeket vitassa
és megszavazza, az általános szavazási jog utján, de sorszerinti scrutinium
nélkül
mint a' melly a' választást meghamisítja
kinevezve. 5) Egy
másik gylés az ország minden nevezetességeibl alkotva, mint békebirói
hatalom, melly az alapszerzdvényt és a' nyilvános szabadságot védi. E'
rendszer, a' század elején, az els consul által teremtve, Francziaországnak, egyszer már nyugalmat és jólétet adott, és újra fogja azt biztosítani.
Ez mély meggyzdésem. Ha ezt osztjátok, nyilatkoztassátok ki hozzájárulástok által. Ha pedig ennek elébe tennétek egy ertlen monarchiái
vagy respublikái igazgatást, legyen aza'multb(>l vagy valamelly ábrándos
jövbl merítve, ugy tagadólag feleljetek."' A' néphezi kiáltványok, a'
-rendrfnököktl kibocsájtva, egynehány szósujtással mondanak többet
ezzel egészen ellentétes nyelven szól, a' magától Bonaparte L.-tól készített felhívás a' sereghez. Ha a' sereg neki engedelmeskedik, semmi törvényt sem sért meg, st a' törvényeket tartja fen, mert a' minden törvények elseje, a' nemzet-felsség, mellynek képviselje . A' nemzetgylés.
a'
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meggyzöttel ugy bántak, gúnyolták
népnek színe. Napóleon L. azt akarja,

sereget, melylyel 1830. és 1848. mint

elhanyagolták, 's melly mégis a'
hogy a' sereg újra hallassa szavát, szabadon mint polgárhoz illik, szavazzon, és ne feledje, hogy szenved engedelmesség a' kormányf parancsai iránt, ,a' katonának els kötelessége, a' tábornoktól kezdve a' közlegényig.

2. reggelétl kezdve a' mhelyek be voltak zárva, az egész
népség az utczákon, ellenséges kászolódások sehol nem voltak láthatók mindenki meg volt lépetve, megdöbbenve, és azon osztályokban,
mellyek a' torlasz-verekedket szokták elállítani, bizonyos káröröm uralkodott a' monarchista cselszövk bukásán. Csaknem az Összes nem-bonapartista lapok betiltása, a' képviselk befogatása, nem izgatták fel a'
kedélyeket annyira, hogy harczba ereszkedtek volna. Keggeli 9 órakor
elhagyta az elnök az Elyséet, és szemlét tartott a' folyampart hosszában
felállított seregek felett. Ezek lelkesedéssel fogadták, a' népcsoportokból
különbféle hangok valának hallhatók, a' leggyakrabban ,, éljen a' köztársaság, éljen az alkotmány." Egy órával elbb a' sietve egybehívott képviselk a' Boui bonpalota eltt mutatkoztak, mellyet a' csapatok által
körülvéve találtak. Egynehánynak sikerült, az ülési terembe hatolni,
csakhamar megérkezett az elnök is Dupin, kit egy osztály gyalogkatonaság követett. A' vezényl ezredes, feloszlásra szólította a' képviselket,
Dupin, övével körülövezve, lépett elébe. ,,A' jog érzelme velem és annak
nyelvén szólok'* monda. ,,ön itt, erszakot követ el, én önnek nem állhatok ellent. Én csak óvást tehetek, és óvást teszek a' gylés nevében, a'
jog és alkotmány megsértése ellen. Felelsökké teszem azokat, kik a'
parancsot adták, és azokat, kik végrehajtják.*' E' halvány óvással oszlani
kezdtek, Dupint katonák kisérték szállására és ott két napig rizték.
Mások hivataltársaikhoz törekedtek eljutni, kik elször Daru, aztán Odilon
Barrotnál gyltek össze. Mindkét helyrl erszakkal elveretve, végre a'
10 kerület mairejenél gyltek össze, hol annyi idejök volt, hogy egy
határozatot szerkeszthettek. E' határozat igy szól ,,az alkotmány 68
melly azt mondja „a' köztársaság elnöke, a'
czikkelyének értelmében
illeti, minden kormánycselekményekért
mi
a'
mindenik
miaisterek s. t.
felelsek. Minden szabály melly által az elnök a' nemzetgylést feloszlatja, elnapolja, vagy megbízásának gyakorlatában akadályozza, felségsértés bne, ezen tény által az elnök elveszti rendelkezés jogát, a' polgárok
kötejesek, tle az engedelmességet megtagadni.'* Tekintve, hogy a' nemzetgylés, erszakkal ln akadályozva megbízásában eljárni, rendeli,
B. L. Napóleon mint elnök elvesztette rendelkezése jogát, a' végrehajtó-
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hatalom és tekintély minden embereinek meghagyatik a' vizsgálattétel az
assembiée nevében, engedetlenség és felségsértés büntetése mellett."
Némelly képviselk, ablakokból beszéltek a' néphez, melly az utczákon
gyülekezett. Tüstlnt katonák jelentek meg, 's százankint hurczolták a'
képviselket a' kaszárnyákba. A' reggel elfogottakat részint Mázasba,
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's a' legveszélyesbeket Hámba szálliták.
Az államtörlesztszék , az államtanács katonai hatalommal oszlat-

Vicén nesbe

törvényszék,
tak fel.

a'

A' párisi lakosság magához tért, az uj rendeletek egészen megnyiták
szemét. A' sereg, a' nemzet ezen szine, els volt, kinek az elnökség meghosszabbitása felett szavaznia kellett, azután következek a' nép, még pedig
hivatalnokok „a rend minnévszerinti felszólitással, ugy hogy az
den ellenét" megismerhették. Mindez elrontá azon jó hatást, mit az általános szavazatjog helyreállítása okozott. Este több ponton összecsödülés
történt, dec. 3-ának reggelén elkezddött a' harcz. Minden mozgásban
volt, torlaszok épültek, különösen a' mazasi börtön közelében, hol Baudin
képvisel meglövetett. Komoly védelemre azonban nem került a' dolog.
December 4-kén Paris valódi csatatér volt. A' harcz több ponton egyszerre tört ki, különösen a' jobb városrészekben
a' legizgatóbb hirek
terjengtek, többi között, hogy Lyon Bonaparte ellen kelt fel, hasonlóul
a' departementek mind, hogy Ledru Rollín, Caussidiére, L.Blanc Angliáa'
ból Francziaországba érkeztek 'stb. Az összes fölkelk száma 5,000
küzd seregeké legalább 50,000 volt. A' szám ezen aránytalansága elre
biztositá a' kimenetelt, ha a' seregek htlenekké nem lesznek. Erre azonban ezek nem gondoltak, st a' legnagyobb elkeseredettséggel mentek a'
csatába, közbe illy kiáltásokkal ,, Bosszú februárért, semmi kegyelem !"
Ha lövés történt egy házból, akkor a' katonák puskák 's ágyukból minden
irányba lövöldöztek, egész épületeket romokba döntenek, vagy benyomultak, 's leszúrtak mindent, a' mi utjokba esett. A' fölkelkön kivül, kik
mindjárt a' Grenelle melletti síkon, a' hadügyminister parancsánál fogva
agyonlövettek, számos kíváncsiak is elestek, különösen a' boulevardokon,
hol a' tüzelés kezdetekor, erkélyek és ablakok tele voltak nézkkel. E'
napon olly iszonyuságok történtek, mik által bebizonyitá a' sereg, hogy
hadi-iskoláját az arabok és kabylok elleni harczokban végzé. St. Antoine
és St. Marceau külvárosok, a' bal Szajnapart csendesen maradtak, azonban déltájban olly jellem lett a' fölkelés, hogy L. Napóleon a' névszerinti
szavazás iránti rendeletét vísszavevé 's titkos szavazást engedett meg.
Dec. 4. és 5-ike közti éjjel bátorkodott ismét elször az utczákra lépni,
vezérkara kíséretében lándsások ers rségével. A' fölkelés végét érte,
az áldozatokat meglehete számlálni. Ugyanazon éjjel hagyák el az utolsó
barrikád-harczosok sánczaikat. Az áldozatok hivatalos száma 1 tiszt,
25 katona halva, 17 tiszt, 184 katona megsebesülve; a' felkelk közt
1100 halott. Parisban halálcsend uralgott, a' lakosság megdöbbent a'
roppant katonai er kifejtésének látásán.
Bonaparte Lajos egyelre megnyeré játékát, az ujabbkori brumaire
18-ka tökéletesen a' programm szerint ln eljátszva. A' kiválasztott nap
dec. 2-ka évnapja a' császár koronázásának (1804.) 's az austerliczi
csatának (1805.)
a'
mód 's eszközök
a' követek
alkotmánysértés
elriasztása 's befogatása, az ellenek deportálása
a' hivatkozás a' hadseregre, mint valódi nemzetre, maga a' szólásmód is, 's egyéb körülmények
mind arra mutatnak, hogy a' császárság egy uj kiadását várhatjuk. Az uj
császárság a' Caesarok kardforgató korszakával készen van, meglátandjuk
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müveiben. Kezdete amannak végéhez csatlakozik. A' mi
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az 1851. dec. 2-ka között fekszik, azt a' bonaparte-félc legitimistekinti, mintha nem történt volna. A' nép a' souverain ur, Francziaország democrata köztársaság, Bonaparte Lajos Napóleon amaz urnák
közlönye, az els tisztvisel, 's nyugtalan vészteljes idkben, mint a'
mostaniak, ezen köztársaság dictátora. Az igazi nép a' falusi emberek 's
kiknek java felett a' dictátor rködik,
a' mesteremberek a' városokban
azon erk támogatásával, mellyeket bellök nyer. Csaknem minden nevezetesség, melly 1814 óta kapott hirre, ellensége, a' restauratio és júliusi
trón neveit eldobja azon osztályokkal együtt, mellyekbl származtak. A'
nagy földtulajdon , a' nagykereskedés, kitüntetésre vezérl szabad tudományok 's mvészetek épen olly keveset érnek szemében mint Mólé,
Thiers, Odier, Odilon Barot *s mások, kik ez alapon lettek nagyokká.
Az újonnan alkotott államtanácsban 's a' tanácskozó bizottmányban, mik
támogatják, egymás mellett láthatni mind a' régi corsicai és bonapartisticus neveket
Arighi Caulaincourt, Cambaceres, Casablanca, de la
Moskowa , Regnault de St. Jean d'Angely Lebreton Abautcci Flahault, Excelmans, Lucián Murát, d'Albufera, Wagram, Hautpoul és sok
mások. Illy kilátások között lép Francziaország uj korszakba.
p.
Greguss (Mihály), mint iró és tanár, hazánk felvilágosodásaért és nemzetiségeért küzd bajnokainak egyike. Mint ember és bölcsész nem különben
érdemli egy részrl tiszta erkölcsössége, más részrl eredeti, józan és
valóságon alapuló buvárlata méltányolását. Szegény és üldözött ember
létére, magának ers és jóra törekv jellemet alkotott 's ezt élete minden
viszontagságain keresztül hiven meg is rizte; bele nem tévedve a' valótlanságokat hajhászó német szemléldés varázsköreibe , bölcsészetét, szerényen és mégis messzehatólag, egyedül az emberi természetre 's ennek
végtelen tökcletesithetésére fektette. Már két évtized eltt önállólag azon
pontra emelé a' philosophiát, hová ez, a' németek és francziák irodalmában,
csak a' legújabb idkben fejldött, t. i. az emberi egyediség anyagi és
szellemi felszabadítására.
Gregussnál a' bölcsészet kiindulási pontját

miis

*s

ugy

:

:

,

,

:

,

,

,

,

—

—

közvetlen emberi eszmélet .képezi, melly következetesen megérve, mint
ész nyilatkozik. Hamisak-e vagy igazak eszünk törvényei, nem tudjuk
minthogy azonban tlök semmiképen sem válhatunk meg, kénytelenek
vagyunk azokat közérvényü szabályozókul fogadni. Az ismeretek már,
mellyeket magunknak az ész segítségével szerzünk , vagy magunk vagy
nem-magunk létére vonatkoznak; és igy a' bölcsészet, melly legrövidebben
az egyik saját életünk müvelését
léttannsik mondható, két részre szakad
tárgyazza (ethica vagy philosophia practica) a' másik a' körülünk terjed
mindenségi életre vonatkozik (metaphysica vagy philosophia theoretica).
Amaz els mert hiszen magunkat közvetlen bizonyossággal ismerhetjük
mivel a' nem bennünk levket
lehet tökéletes ; a' második
meg
örökké rejtélyes marad. Egyébiránt
csak valószínséggel foghatjuk fel
amannak életbéli nyilatlíozatát a' történet, ezét a' természet képezi mind
vonásokEz,
a' kett pedig, végs fejletében, a' vallásba megy át.
ban, Greguss Mihály bölcsészete, mellynek vázlatát elre bocsátani gondoltuk, hogy könnyebben és félbeszakítások nélkül- rajzolhassuk életét.
Született Greguss Mihály 1793-ki jul. l-jén Pusztafódémesen Pozsonya'

;

:

;

—

—

—

—

—

megyében, hol ekkor atyja mint

ev. lelkész

;

f

mködött. Tanulmányait

a'

,
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1813.) kezdé, Tübingában és Göttingában
pozsonyi íyceiimban (1803
^1314 16.) folytatá. 1817-ben az eperjesi collegiumba raathematika,
p'aysika, történelem és bölcsészet tanárául választatván (hiszen tudjuk,
hogy kivált luth. tanodáinkban a' legellenesebb tantárgyak halmaza
ámbár igazság utáni törekvése miatt
nyomta az oktatókat), e' helyt
olly
üldöztetve és atheismussnl is vádoltatva némelly orthodoxoktól
sikeresen munkálkodott, hogy négyszer négy évi tanárkodása folytán a'
fels tudományok hallgatóinak száma négyszerezve lön. Ez idközben három nagyobb munkája jelent meg, u. m. a) 1821-ben egy német nyelven
irt pályam a' papi szónoklat hátrányairól és czélszerü javitásáról, mellynek a' Liedemann által kitzött dijat az e' végre kinevezett bizottmány,
Schedius elnöklete alatt, egyhangúlag megítélte b) 1826-ban a' ,,Compendium aestheticae'" mellynek világos, szabatos, és kimerit eladásán
kivül, az különös érdeme és lényeges sajátsága, hogy benne a' szépség
az eddig szokásos
a' fenséges is
foj^alraának nagyobb kör adatván
bölcsészeti vélemény ellen melly a' fenségest a' szépnek mellé rendeli
szoroalája foglaltatik az pedig mi közönségesen szépnek mondatott
sabb meghatározással kellemuek neveztetik el
cJ 1831-ben ,,Sex recitationes,"^ melly munkában a' szerz elször általában a' vallás szükségét
és méltóság it mutatja meg, azután pedig, bekebelezvén azt a' történetbe,
annak folytonos és kényszer haladását, tehát javulását 's ebben és ez
által szabadságát, bizonyitja be. Az emiitett dolgozatokon kivül Greguss
Hogy
a' hazai magyar és német lapokban is fellépett kisebb munkákkal.
ö, kinek anyanyelve a' magyar volt, németül (és latinul^ is irt, nem csak
mentegetve magyanémet neveltetésébl de az id körülményeibl is
rázhatjuk. Ö maga késbben a' németül irtak közül a' jobbakat, átjavitva magyarra is leforditá; midn pedig, 1833-ban a' bölcsészet és történelem tanárául Pozsonyba hivatnék, egészen a' magyar irodalomhoz
fordult, a' német nyelvet is csak a magyar nemzetiség ügyében használván (igy p. o. az ujabb magyar élet és irodalom ismertetésében, melly a'
hálái egyetemes irodalmi újságban jelent meg). Már székfoglaló beszédének tárgyául a' pozsonyi tanoda magyarosítását vévé; 's volt az els ág.
hitv. tanár, ki a' bölcsészeti tudományokat magyarul kezdte eladni.
Mondhatjuk, hogy pozsonybani mködése, bár ez a' legrövidebb idej
volt, 's ezenkivül nemcsak egy még 1831-ben támadt halálos betegség,
élete
de mindenféle ármányok által is keserittetett és akadályoztatott
fényszakát képezi. Legtöbb kellemetlenséget szerzett neki a' magyar történetek szabad szellembeni eladása, 's egy a' lyceumbeli „magyar társavolt ezen társaság elnöke) elszavalt ballada Zrínyi
ság" örömünnepén
Péterrl. Ez utóbbi esemény következtében az iskoláinkban létez ,, magyar társaságok'^ eltörültettek, változó névvel azonban (mint ,,inagyar
nyelvegyletek'') mégis fentartották magokat. Ezenkivül Gregussnak
minthogy az ifjúság szeretete és bizalma benne központosult, collegái
hogy
irigységétl is nem keveset kellett szenvednie. 'S hinné-e valaki
Elég hozzá, hogy a' kormány 1836-ban
még bajsza is szemet szúrt ?
komolyan sürgeté elmozdíttatását hanem ezen csapás, a' nádornak részint politikai eszélybl, részint Siromszky siiperintendens iránti kedvezésbl (ki Gregussn2ik legmeghittebb barátai kÖzé tartozott) ered párt-
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fogása által elhárittatott a' családos férfi gondtcrlies fejérl.
tízen
viharok közepett Greguss nyugodtan foglalkodott bölcsészeti munkáinak
átdolgozásával hogy azokat kézikönyvekül kiadhassa. De fájdalom ezen
czélját nem létesitheté
mert betegsége, hét esztendei kinzás után,
1838-diki sep. 27-dikén határt vetvén életének, folytonos javitás alatt
volt munkái kéziratokban maradtak eltemetve
st némelyek közülök
egynehány ygynevezett jóbarátnak, nem tudni, rósz akaratából-e, vagy
el is sikkadtak. A' megrzött munkák jelesbjei, mathehanyagaágából
matikai, physikai, embertani, nevelési és történelmi taniratokon 's nagy
számú és változatos tartalmú értekezéseken kivül a' következk egy
logika 1833-ból (14 iv)
egy már heted izben kidolgozott metaphysiha
1834-bl (16 iv), egy gyakorlati bölcsészet 1835-bl (30 iv), egy bölcsészeti encyklopaedia ugyanazon évbl (5 iv), egy bölcsészeti történelem
1836-ból (10 iv) és a' politikai tudományok encyklopaediája
hasonlag
1836-ból (15 iv). Az els három csak latin nyelven találkozik (magyarban , elvesztek) az utóbbiak magyarban vannak meg. Ezenkívül számos
költeményeket hagyott hátra magyar, latin és német nyelven, mellyekben ha nem is nagyszer teremtés, de valódi költi szellem jelentkezik,
melly különben bölcsészeti munkáit is, élezés, és sohasem untató eladással párosodva, frisitleg lengi át. Fiai most kisebb
válogatott mui^kííi
kiadásával foglalkoznak. Bár jÖnne id
hogy nagyobb munkáit is a'
nemzet köz kincsévé lehetne tenni.
G.
,
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Kciroly,

Magyarország els gyorsírója,

szül.

Pozsonyban

1806. dec. 10-kén, hol atyja Pál jogtanár volt, anyja pedig Markovics
Antónia ; iskolai tanulmányait Pesten kezdé 's végezé, az ügyvédi vizsgálat letétele után temesmegyei aljegyzvé neveztetett. 1832-ik évben
lépett fel ügyes kezével, mint els gyorsíró, 's azóta szakadatlanul valamennyi magyarországi 's erdélyi országgylésen, összesen kilencz izben,
mködött eleinte csak egyedül 's kevés pártolásban részesülve, és csnknem egészen jutalom nélkül, ügyszeretetbl, nem lévén egyéb vágya 's
czélja a' törvényes nyilvánosság terjesztésénél. Az erdélyi Napló megkezdését 183y5-ben Wesselényi Miklós báró tanácskozmányában, 's az
ellenzék pártolásával, indítványozta, 's ennek szerkesztését díj nélkül,
hazafias indulatból, vezette. A' magyar országgylési kerületi napló meginditása, ugy az országos naplók hivebb 's bvebb vitele szinte II. K.
érdeme. 1839-ben az
eszközlésével
's ügyessége és lelkessége által
alapíttatott meg a' frendi napló is; mellyet szinte szerkesztett, már ekkor
illend dijért, mert az ügy iránti részvét 's annak roppant fontosságának
kell méltánylása fel volt ébredve. Az 1839-ki o. gylés alatt, midn gr.
Batthyány Lajos elször lépett fel a' közjogi téren, egy ideig annak titoknoka volt, 's a' frendi ellenzék különös pártolásában részesült, melly
ezen ügy érdekében egyletet is alakított.
A' haladó párt, a' fherczeg
elnök utján, folyvást sürgette országos gyorsíróvá neveztetését, 's ugyanezt
több megye is utasításba adta, nevezetesen Zalában Deák Ferencz tette
iránta az indítványt. Az 1848-ki történeti nevezetesség országgylésen
a' naplók, országgylési iratok 's törvények kiadója volt
ugyanekkor a'
megalakult m. ministerium által országos gyorsirási fnökké is neveztetett,
;

,

—

;

's

mint

illyen,

a'

Közlönynek országgylési

tudósításait több társaival
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együtt szerkesztette.

—

Szinte 1848. májusban, mint ministeri biztos,
Klapkával és Gál Sándor ezredessel Erdélybe a' székelyföldre biztosul
küldetett. —A' forradalom kiütése után nem szerepelt többé, 's a' világosvári catastropha óta visszavonult magánéletetél. Neve azonban a' magyar
alkotmányosság kifejlésének történetében felejthetlen lesz. —II. Pál szül.
1809. Váczon, hol atyja urad. tiszt volt
Pesten tanult, európai utazást
tett, 's mint pesti ügyvéd és a' nemz. casino igazgatója, az ellenzéki pártnak mindenkor
ágense volt 's annak lényeges szolgálatokat tett, a'
pesti nemzetgylésre váczi képviselvé választatván, a' belügyi ministeriumban rendri fnöki hivatalt viselt, 's mint illyen nagy buzgalmat
fejtett ki. A' forradalom elnyomása után külföldre menekült.
h.
Idegentörvények és a' luenekvök Angliában. A' legközelebb megbukott európai forradalmak óta seregesen tódulnak a' menekvk Albion
partjaira. Mi sors várja ket ott a' törvény és hatalom irányában? menynyire van ott gondoskodva biztoslétökrl?
A' múlt századnak mintegy
végefeléig vendégszeret menhelye volt Anglia mindazoknak, kik vallási
vagy politikai hitök miatt üldöztetve, hazájokban nem élhettek. Két századnál tovább tartott hogy rajongó ellenektl üldözött idegenek csapatonként szállának ki Anglia vendégszeret partjain 's eredetileg ezeknek
köszönheti Anglia egész ipari tulnyomóságát. A' franczia forradalom rémidejében az angol torypárt Anglia saját biztossága érdekében szükségesnek látta az idegenpártoló elveket korlátozni. Pitt és Bürke egymást mulák felül azon vészek rémletes rajzolásában, miket Angliára nézve Francziaország részérl bekövetkezendknek hittek. Bürke a' ház asztalára
tévé amaz ezer meg ezer trök egy példányát
miket a' jakobinusok
;

h

—

—

,

,

minden kitnbb angolt halál fiává tegyék.
Pitt Kent grófságról beszélé, mikép ott szájról szájra e' biztatás jár
,, Türelem, a' francziák nem sokára meghozandják nekünk az emberjogokészittetének,

hogy

általok

;

kat " Az ellenzék, Stankope lord a' felsházban, Fox és Sheridan az
alsóházban, csekély szerencsével támadák meg e' túlzásokat. A' kedélyek
tökéletesen elvoltak készítve a' ministeri rémrajzok által, midn Lord
Grenmlle államtitkár 1793. egy idegen törvényjavaslatot (^Alien-bül) hozott a' parlamentbe. Mindkét ház elfogadá azt nagy szótöbbséggel, 's évrl évre megujitva Canning ministeriumáig tartott az. E' törvény határozatai szigorúak valának
minden idegennek kötelessége volt közvetlenül partra szállásaután a' hatóság eltt megjelenni, 's pontosan kimutatni,
inin összeköttetésekben élt hazájában, min viszonyban volt kormányához,
mit akar Angliában kezdeni 's mibl fog élni. Ha kielégít volt kimutatása , akkor az államtitkártól biztossági levelet nyert
melly azonban
minden pillanatban visszavehet volt, mihelyt az idegen legkisebb gyanúra szolgáltatott okot. Az ismét erre kapott ellenzék sokszor támadá
meg a' gylöletessé vált törvényt raellyet a' toryk végképen kizsákmányoltak, de minden törekvéseik daczára sem vihatott ki egyebet
mint
azt, hogy 1815 után egy szelidit rendelet adatott ki, melly nél fogva,
egy gyanús idegennek elfogatása 's kiutasítása, egy a' titkos tanácsból
származó parancstól függesztetett fel. Canning az 1793-ki rendeletet egy
ujabbal válta fel melly az önkényes kiutasítást teljesen megszünteté
's
általában sokkal kedvezbb állást nyújtott az idegeneknek. IV. Vilmos
!

,

,

:

,

,

,

,

,
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uralkodása alatt e' törvény is eltörültetett 's ez által Angliának régi vendégszeretete egész terjedelmében újra vissza Ion állitva. Megjegyzend
azonban hogy csak politikai tekintetben mert az idegeneknek iparüzleti 's kereskedi viszonyait illetleg, különösen azok megtelepedhetésére
vonatkozólag olly rendeletek hozattak
mellyek az ország hires szabadelmüségével épen nem valának öszhangzásban
st még más kevésbé
szabad országok törvényeinél is kevesebb kedvezést nyújtottak.
A' levélposta felállítása óta Angliában uj eszköze támadt az idegenek ellenrizésének
a'
levélkutatás. Sir John Graham a' levél feltörést olly kiterjedésben zte
miszerint 1844-ben egész csomagok
hozattak a' titkos hivatalba ott megnyitották
olvasták 's ismét ugy
elzárták
hogy a' levél ura a' történt mesterkedésnek semmi nyomait sem látta. Valának az alsóházban, kik álliták, hogy ez eljárás
még az idegen hatalmasságok követeinek kormányaikhoz intézett tudósításaira is kiterjesztetett. Mindkét házban bizottmányok dolgoztak ez
ügyben, *s elég különös, hogy ezek véleménye odajárult, mikép a' levélkutatást illetleg a' régi gyakorlat meghagyassék. Az angol liberalismus
nem tartá érdemesnek, az idegenek jogait védelme alá venni, és hasonlóul a' bizottmányok véleményét pártolá. Következ évben Duiicombe
még egyszer felhozá a' kérdést engedelmet kérvén az alsóháztól, a' külföldiek leveleinek biztosságát czélzó törvényjavaslatot terjeszthetni el.
,

;

,

,

:

,

,

,

,

,

Az engedelem meg nem adatott.
Az 1848-ki crisis alkalmával

kormány ismét egy idegentörvényhez
a' felsházban Lansdowne marquis
bili), melly felhatalmazá a' kormányt

a'

el

nyúlt. 1844. apr. 11-én terjesztett

egy törvényt (removal of aliens
hogy gyanús idegeneket kik Angliában tartózkodásuk czélja iránt kielégitö felvilágosítást adni
's biztos kezességet magukért állítani nem
képesek, minden fennakadás nélkül rendrileg kiutasíthassák. Okot erre
a' Londonban tartózkodó idegenek nagy száma 's az akkor szállongó veszélyes hírek adtak. Közhit volt, mikép egy angol vagy ír forradalom a'
,

,

,

felhozatok Smith O'Brien nyilvános
ollyanokra, kik
gondolt számolhatni
nem csak készek, hanem arra vágyók is, hogy az angol kormány lerombolására 's a' birodalom szétbontására minél elébb megragadhassák a'
külföld segélyére bizton számolhat

40

;

— 50,000 idegenre

állítása,

ki

kedvez

alkalmat.

Mindezen való

,

és álhírek

megkettztetek Lansdowne

és társai buzgalmát. A' bili ennélfogva az egész ház tapsai között olvastatott fel másodízben , a' bizottmányokon is szavazás nélkül és változat-

ment keresztül, különösen miután Lansdowue marquis ismételve
hogy az nem tekintend maradandó törvénynek, hanem csupán
ideiglenes megelz rendszabálynak. Nagyobbszerü ellenzést csak az alsóház radikál tagjai tanúsítottak — ellenjavaslataik azonban mindannyiszor nagy többséggel szavaztattak le. Cobden — a' szabad kereskedés
pártjának egyik vezére
ekkor adá a' kormánynak azon tanácsot, mit
lanul

kijelenté,

—

azóta többször ismételt
,,Ha a' britt monarchiát republikánus újításoktól akarjátok megóvni, akkor jobban czélt értek, ha udvartok haszontalan
és barbár pompaságát, ezen a' középkorból átjött költséges semmiséget,
ha a' henyél és haszonvehetetlen mágnáskodás ama sínecuráit és nyugdijait elmetszitek , mintha a' jelenlegihez hasonló rendszabályokat hoztok
:
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republikanismus ellen. Bizonyítsátok be a' nép eltt, hogy a' monarchia
becsületesebb
igazságosabb 's a' nép izzadságával jobban
gazdálkodó, mint a' respublica, akkor, de csak is akkor nem fogtok intézményeitek érdekében a' republikanismustól félhetni." Russell kijelenté
többi között
hogy a' javaslott idegen-törvény sem a' franczia kormány,
sem a' franczia nép ellen nincs irányozva, azonban a' continensen felmerült események
's az annyira bizonytalan világállás irányában szükség
van arra, hogy a' veszélyek ellen biztosak legyenek. Az idegen bili a'
harmadik és definitív olvastatásnál 146 szavazattal fogadtatott el 29 ellenében, 's 2 évi létezése alatt, nem szolgáltatott okot vagy ürügyet önkényes eljárásokra a' ministerek részérl.
1850 folyt le a' ,,Removal of aliens bili'* 's azóta nem ujjittatott meg
ismét. Megemlítjük, mikép annak fpontjai valának, miszerint a' kormány
fel volt hatalmazva, idegeneket kiutasítani, 's ha azonnal nem engedelmeskedének, azokat 1 12 hónapi börtönnel büntetni. Érvénye két évre
volt megszavazva. A' toryk 1850-ben a' törvény megújítását sürgetek.
Gróf Grey a' gyarmatok államtitkára azonban egy alkalommal kinyilatkoztatá a' felsházban
mikép az 1848-ki törvény egyedül az ország biztosítása végett szavaztatott meg, 's e' czél most eléretett
csak a' legkiáltóbb és legsürgetsb szükségesség által lehetne feljogosítva a' parlament, hogy íUy rendkívüli hatalmakat megadjon, 's a' kormány, hogy
ollyanokat elfogadjon. Azon legsürgetsb szükségesség, mellyre a' minister czélozott, t. í. az idegeneknek egyesülése a' fiatal-irlandíakkal,
charti.-ftákkal 's e' ketthöz sorozott franczia és angol socialístákkal
be
nem következett. Chartisták és a' fiatal Irland meggyzdött 1848-ban,
miszerint egy, az épen szilárdoknak bebizonyult államvíszonyok elleni rohamtól semmit sem várhatnak
's azon kívül minden rokonszenv mellett
mellyet az idegenek balsorsai iránt éreznek
még a' sziget legalsóbb
osztályai között is a' faj büszkeség sokkal nagyobb
semmint a' külföldiekkeli szövetkezés könnyen létesülhetne. Az idegen menekvknek pedig minden gondolata saját honukra, az elbbi intézmények, állások
'stb. visszanyerésére volt irányozva
hogy
's innen volt magyarázható
annyira ovakodának zavarokat idézni el olly országban, a' melly még az
egyedüli volt Európában, melly menhelyet nyújtott 's lehet legnagyobb
engedékenységet tanúsított minden a' külföldre irányzott törekvések
a*
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ellenében.
's
A' politikai menekvk csoportosulása Angliában 1848. kezddött
azon mértékben növekedett, a' mint a' continensbeli reactío diadalainak
körét kiterjesztette 's a' közvetlen uralma alatt nem álló országokra
névszerint a' Schv^^eiczra gyakorlott befolyása által a' legyzött pártokat
a' continensrl tökéletesen kiszoritá.
Belgium eleitl kezdve csak olly
menekvknek adá meg az asyljogot kik nyugton maradtak Schweicz
diplomatícai kényszer által hasonló megszorítás elfogadására köteleztetett, 's ekkor mind azon menekvk, kik politikai terveikrl lemondani
nem akartak, Angliába költöztek. Itt találkozának a' német Struve, Ruge,
Kinkéi, a' franczia Caussidiére
Ledru-Bollin, Louis*Blanc, az olasg
Mazzini, a' magyar Pulszky Splényi, 'stb. számos társaikkal. A' magyarok különváltak a' többi menekvktl. Ezek, miud ,,a' legmesszebb hala,
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dott" párthoz tartozók, számzetésöket egyuj haladási lépés által akarván
emlékezetessé tenni, kikáltották a' népek solidarltását. A' közös tanácskozások eredménye volt,, a;5 ewró/?a2 demokralia középponti bizottmánya,^'
mellyben Ruge és Darás Alfréd Németországot, Mas:^^? József Olaszországot, Ledru-Rollin Francziaországot képviselé. Az uj hatóság els
ténye Qgy szózat volt ,,4' népekhez, '^ melly a' deraokratia szervezését
kiváná, 's a' centrál bizottmányt az összes európai mozgalom középpontjául jelölé ki. A' demokratia hatalma
mondja a' manifestum
kimérhetetlen szervezés nélkül azonban nem több a' semminél életföltétele a'
szervezés. Zászlóján e' szó áll társakozás (associatio) 's még társakozva
nincs. Isten és emberiség evangéliumát hirdeti
's nincs középpontja,
nincs magva. Csak szervezés által lehet e' bajokon segiteni.
A' mködés czéljaul tzetek ki az egyenlség és testvériség valósitása e' földön. A' demokraták hitvallása ragyogó manifestumokban adatik el.
A' demokrata néptársakozás szervezését illetleg felvilágosítást nyújtanak azon okiratok, miket a' németföldi rendrség 1851-ben több
alkalommal ejtett birtokába. Ezen fölfedezések a' népszövetség német osztályára vonatkoznak, mellynek szervezésében a' communismua
elvei teljes diadalt arattak. A' szervezett szövetség egyes lánczszemei
a'
község, kerületek, középponti hatóság és congressusok, melly éknek jog*és hatásköre egyenkint mind körülirva volt.
Mintegy hivatalos közlönyei a' szövetségnek voltak
a' Londonban
megjelen y,Voix du proscrit,'^ a' Genfben Galeer által kiadott „Völker„Aposbund,'^ végre Mazzininak Londonban újra életbeléptetett lapja
tolato popolare/' Ezen lapokban 's a' manifestumokban újra találkozunk
mindazon balgaságokkal, mik által a' legszélsbb párt magát tönkre juttatta, továbbá az „Utasítások" -h6\ a' régi összeesküvés! mesterkedéseket, számzési névjegyzékeket a' nép ellenségei ellen, szövetségi rendrséget az áltársak ellenrzése véo^ett, 's ezek mellett azon komoly akaratot lehete olvasni, hogy az 1798. rémuralom sokat csodált erélyét
egy proletársereg szei'vezése és forradalmi tribunáloknak minden fvárosbani alapítása által a' legközelebb
's bizonyossággal igen közeinek
hitt, nagy európai forradalom alkalmával még felülmúlják, hogy igy az
ökonómiai probléma definiv megfejtését végre elérhessék, 's az igazi soéletbe
cialis demokratiát, a' verseny és magántke megszüntetésével
léptessék 'stb. Azonban ezen fenyeget hatalom, melly Európa jövje felett rendelkezett, még annyi ervel sem birt, hogy önmagát
egyességben tarthatta volna. Csak Olaszországban lehete szó a' menekvk némi hatásáról, ez azonban egészen Mazzini személyiségére 's
azon összeköttetésekre vonatkozott
miket ezen férfiú els számzeté e
alatt , 's a' reá következett forradalmi idben hazájában szerzett. Olaszország volt az, hol a' nagy forradalmi kölcsön valósággal talált aláírókat. Az „európai demokr. középponti bizottmánya* pénzügyi osztályának egj kimutatása szerint 1851. januárban ezen Mazziniféle kölcsön
állása következ volt
1) Római államok 536,722 frank. 2) Lombard'
Velencze 576,364 fr. 3) Kisebb olasz államok 291,511 fr. 4) Nápoly
Sziczilia 214,341 fr. 5) Angol clerus 56,807 fr. 6) Vegyes aláírások
54,209 frank. Összesen 1,699,954 frank. Az angol papság részvéte onnan
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magyarázható miszerint Mazzini ennek Olaszország anticlericalis pártjának pártolását 's ez által hazájának a' protestantismusra áttérését
,

megigéré.
Nyilvános állapotunk biztosságára nézve

igen kedvez jel, hogy
nagy fontosságot helyeztek,
miszerint a' continensbeli nagy hatalmasságok egymást multák fel olly
elterjesztésekben mikben a' menekvket illetleg a' menhelyjog megtagadását követelték. Lord Palmerston e' kivánatokat mind visszautasitá.
Kossuth megjelenése Angliában (1851. oct.-nov.) uj jegyzékeket hivott
életbe, mind a' Német szövetség, mind Oroszország, Ausztria és Poroszország mind Francziaország részérl. Orosz-, Poroszország és Ausztria
a'

kormányok

a'

menekvk mködésében

nem

olly

,

,

jegyzékeiben miket az angol kabinethez küldöttek, lényegileg ez vala
mondva szükségtelen még egyszer kimutatni azon veszélyeket miket
szintoUy
a' menekvk eljárásai Londonban a' contiaensnek szerzének,
bár
szükségtelen még egyszer ismételni az annyiszor kifejezett óhajtást
elégnek tartaaz angol kormány e' zavargásoktól megvonná védelmét
tik a' külügyek államtitkárának tudtára adatni miszerint komoly szándék van a' continensen tartózkodó angolok irányában azon elvek szerint
járni el
miket lord Palmerston maga 1848-ban Irlandban két amerikai
az amerikai kormány irányában tanusitott. Lord
-elfogatása alkalmával
hanem elvül
Palmerston akkor ezen elfogatást nem csak helybenhagyá
ki is monda, mikép országában minden kormány ur levén, jogának is kell
lennie
minden egyént eltávolítani, kik a' közbéke zavarása iránt
gyanúsak. A' nevezett hatalmasságok ezen jegyzéke 1851. dec. 12-kén
adatott által, tehát miután Bonaparte Lajos statuscsinyje sikerült. További
lépések be nem várattak. A' Bonaparte Lajos államcsinyje által megváltozott állása a' dolgoknak, olly elvigyázatot tett szükségessé, mikre azeltt
nem gondoltak. Lord Palmerston kilépett, lord GranviUenek engedvén át
Anglia feláldozá egyik legtekintélyesebb
helyét a' ministeriumban.
feláldozandja-e a' menedékjogróli fogalmát is a' követstatusférfiát,
kezés fogja megmutatni. Ezen jognak az angoltól különböz értelmezése
azon népjogi elven alapul, minélfogva minden államnak mindent el kell
háritani
a' mi a' más államok nyugalmát és biztosságát veszélyeztetni
képes mibl azon kötelességet származtatják hogy az állam határában
tartózkodó idegen menekvk olly rizet alatt tartassanak, miszerint hazájok elleni ellenséges kísérletekre képtelenek legyenek. A' continensen
ez értelmezést elméletileg elismerik
gyakorlatban azonban sok kivétel
történik. A' német birodalom pártolá az emigránsokat Francziaország
ellenében, Austria és Francziaország a' spanyol és olasz absolutistákat
az 1812-i cortes alkotmány ellen mindenképen támogatták, Poroszország
az 1830-ki lengyel forradalomban munkás segítje volt az elzött oroszok- 's lengyeleknek
a' schweiczi különszövetségi háború hasonló példákat tüntetett fel. Anglia a' fentebbi sajátos értelmezésre a' legjobb alapot találja azon körülményben, hogy saját alattvalói irányában olly
rendri rendeleteket, mint a' continensen vannak, nem ismer, 's hogy
annálfogva ers kivánat azt akarni, hogy idegen kormányok javára egy
felügyelési rendszert hozzon be
melly az angol törvényekkel intézmék.
nyekkel 's szokásokkal egyáltalában ellenkezik.
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