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ÉRTESÍTÉS.

Az „Ujabbkori Ismeretek Tárából4* kimaradt czikkek, neveze
tesen magyar irók ’s művészek életirásai, ’s a’ legújabb esemé
nyek, találmányok ’s haladások, külön pótlékfüzetekben fognak
megjelenni,mellyekre az előfizetés feltételei legközelebb kihirdettetnek. ABC-rendbe sz< dett encyclopediai munkák, természete
sen, kimerítők nem lehetnek, mert az események a’ szerkesztő
nyakára nőnek és torlódnak. Ezért a’ kiadó czélszerünek tartá,
a’ német „Gegenwarfr’ és „

z“ példájár
n
a
rg
E

rendbe nem szedett, ’s végtelenig folytatható pótlékczikkekben
nyújtani a’ t. közönségnek mindazt, mi a’ közhasznú ismeret
nevét megérdemli, ’s az idők folyamán évről évre, napról napra
felmerül.

Már eddig

is igen sok érdekes czikk áll készen

nyomtatásra, mit azonban ezen itt bevégzett, korlátolt körű
gyűjteménybe nem foglalhattunk.

H e ck e n a st G ., kiadó.

P a x ton (József), a’ kristálypalota építője a’ londoni világműkiállitás
alkalmával, előbb műkertész volt Devonshire herczeg szolgálatában, hol
különösen a’ dahlia-termelés által kapott hírnévre. A ’ chatsworth-i her
ezegi kert igazgatójának neveztetett ki; 1828-ban fordított P. legelőször
figyelmet az iivegházak javítására, mellyek akkor még csak durva, vastag
üveg és nehéz famunkából valának összeállítva, minek következtében
belsejök sötét és gőzös volt. P. uj üvegházainál gyengébb fűtést és ablak
rámákat alkalmazott, kísérletet tőn az érczfedelekkel is, mellyek akkor
Angliában divatoztak, de csakhamar felhagyott velők, miután némelly
esetekben káros hatásuaknak mutatkoztak. Ellenben 1833. egy rendszert
talált fel P., melly szerint a’ fedelek üveglemezei alkalmasabbak lettek a’
kelő és hanyatló nap sugárainak felfogására. 1837-ben találta fel utólago
san átjavitott gépét az ablakrámák készítésére. Ezen közben egy birmingham-i üveggyár behozta az üveglemezek készitése módját, ’s lassan
ként 36, sőt később 49 ujnyi hosszú üveglemezeket is szolgáltatott. Ezen
találmányt P. 1840-ben felhasználta egy Chatsworth-ben épitett pálmaház,
’s a’ Victoria regia egy növényházának felállításával. Midőn 1850-ben
felhívás íratott ki tervek benyújtására egy olly ház építését illetőleg,
melly az 1851. megnyitandó műkiállitás tárgyainak helyet adhatna,
P. esetlegesen megtudta, hogy az építészeti bizottmány Brunel ur tervét
fogadta el, melly azonban neki sehogy sem tetszett. Elhatárzá tehát más
tervet készitni és nyújtani be, melly daczára annak, hogy a’ folyamodási
határidő eltelt volt, végzésileg elfogadtatott. E’ terv szerint Ion felállítva
a’ kristálypalota, melly annyira megnyerte a’ köztetszést, hogy Angliában
komolyan gondolkoztak azon, hogy azt á lla n d ó b a ’ Hydeparkban hagyják.
Végül azonban győzött az ellenkező nézet, hogy a’ park adassék vissza
eredeti rendeltetésének, ’s igy a’ kristálypalota egy vasúti társaság által
megvásároltatván, Sydenhamba tétetett át. — Hs.
P azim u idy Dénes, I. (idősb), azon tiszteletre méltó, tekintélyes haza
fiak egyike, kik életük legnagyobb részét a’ közügyeknek szentelték, ’s e’
közben mindenkor szeplőtelen jellemet és rendithetlen becsületességet
bizonyítottak. Született 1781-ben mart. 10-kén Kömlődön, Komárommegyében; atyja Pázmándy János táblabiró, anyja baracskai Szűcs T e 
rézia. Iskolai pályáját 1788-ban Pozsonyban, az evangelicusok lyceumában kezdte, jeles magánnevelők fel vigyázata alatt, hol a’ felsőbb tudomá
nyokat is végezvén, 1797-ben már Pestre jött a’ kir. m. egyetembe, a’
harmadik évi jogtudományokat hallgatni, ’s a’ hazai jogot, mellyhez fő
képen vonzódott, a’ nagynevű Kelementől hallgatta. 1800 ’s 1801-ben
a’ szokásos patvariát ’s jurateriát végezvén, ’s 1802-ben az ügyvédi vizs
gálatot is letévén, a’ tehetősb magyar nemes ifjak szokása szerint, azon
Uj. k. Itm. Tára VI. hőt.
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megyében* hol született ’s birt, szolgálatot vállalt. Először már 1802-ben
alügyész, 1806-ban al- 1810-ben főszolgabíró lett; 1817-ben nyugalomba
lépett, de 1825-ben már ugyanazon megye által országgyűlési követévé
választatott , ’s azóta folytonos részt vett azon alkotmányos küzdel
mekben, mellyek hazánk haladását ’s polgárisulását az utóbbi két évtized
ben nem csekély mértékben mozdították elő. Alapos törvénytudományát
’s ép hazafi jellemét az 1825/ 7-iki hosszú és viharos országgyűlésen már
több Ízben kitüntetvén, tisztelő megyéje azzal jutalmazá, hogy 1828-ban
első alispánná, 1830., 1833. ’s 1839-ben pedig szinte országgyűlési köve
tévé választá. Hitsorsosai pedig azzal nyilvániták tiszteletüket , hogy
1837-ben, Szilassy József halála után, a’ dunántúli reform, egyházkerület
világi főgondnokává választották. Pázmándy Dénes, mint követ és szónok
főleg talpra esett józan logicája, éles Ítélete, alapos törvénytudománya,
bonczoló tehetsége, ’s az ante-acták mély és kimerítő ismerete által tűnt
k i, melly utóbbinál folytonos szorgalom ’s búvárkodás segité a’ derék
emlékező-tehetséget. Ezért a’ legnagyobb közelismerést nyerte ; igen
fontos és hasznos ellenzéki tagnak tartatott, ’s csakhamar a’ vezérkövetek
közé emelkedett, és megyéjének kedvencze lett. A ’ mellett, hogy tör
vényhozói pályáján annyi ismeretet, olly éles Ítéletet’s logicát tanúsított,
tántorithatlan jellemű magyar hazafi volt ’s maradt ősz koráig, kihez soha
a’ gyanúnak még csak árnyéka sem férhetett. Mint követ és szónok leg
otthonosabbnak találta magát a’ gyakorlati, főleg közigazgatási, úrbéri
kérdésekben, de mindenek fölött a’ protestáns egyház sérelmi terén, ’s
elismert tapintattal tudta kezelni ’s vezetni az egykor divatos gravaminális politikát. Beszédei nem voltak fényesek, csattanósak, ’s a’ Corpus
Jurison és az országgyűlési actákon túlmenő európai ’s világirodalmi mű
veltség virágaival ékesek, de mindenkor a’ kérdések felvilágositására,
szabályosb formulázására ’s eldöntő stádiumhoz vezetésére szolgáltak.
Minden nagyobb kérdésben egyike volt az ellenzék azon higgadtabb
tagjainak, kiknek okai ellen intézte főleg az ellenpárt szellemi fegyvereit;
sok életre va ló’s gyakorlati, és a’ nemzeti jólétre egyenesen ható törvény,
mint p. o. a’ tagosztályról, a’ mezei rendőrségről’sat. leginkább tőle eredt,
általa formuláztatott. Fényes beszédei, miket mint szónoklat remekeit
felmutatni lehetne, nincsenek, de az országgyűlési naplók tele vannak
nyomos, okdús, eszes nyilatkozataival; jellemszilárdsága pedig, melly
mindenkor visszautasitá a’ tömeg hízelgése árán vásárlandó kitüntetéseket,
hervadhatlan érdemkoszorut fon hálántéki körül. Mint alispán, igaz
ságos, részrehajlatfan biró, ’s ügyes, munkás, erélyes megyei elnök, köz
tiszteletet ’s népszerűséget vivott ki megyéjében. A z 1848-iki változások
ugyanazon pályán találták az ősz férfiút, mellyet 1825-ben a’ még ifjú
férfi járdalni kezdett. A ’ m. ministerium alatt fehérmegyei főispán ’s a’
felsőház tagja lett. Jelenleg baracskai (fehérmegyei) jószágán lakik, roskadt testtel, folyvást ifjú ’s hazájához hű lélekkel. — Nejétől, péli Nagy
Judittól, lett fia : II. ifjabb Pázmánjy Dénes; szül. Kömlődön, Komárommegyében 1816. april 7-ikén. Atyja nyomain járván, ’s annak vállain
emelkedvén, már első fölléptekor néhány fejjel nagyobb volt sok mások
nál, ’s már ifjú korában komárommegyei alispán ’ s országgyűlési követ,
és mint illyen, az ország egyik kitünőbb egyénisége lett. Iskoláit, derék
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magánnevelők vezetése alatt, Pozsonyban ’s a’ pesti egyetemben végezte;
azután megyei szolgálatba lépett, ’s midőn a’ nemes ifjak többsége még
a]jegyZősködni és szolgabiráskodni szokott, ő már az alispáni széken ült.
Az országgyűlésre 1843-ban követté választatván, csakhamar kitüntette
magát éles logicája, ’s elmés polémiái által. Mint szónok és törvényhozó,
édesatyja emlitett tulajdonaival birt, némi, a’ kor és növelés által feltéte
lezett külsőségi különbségekkel; ’s e’ tulajdonok : talpra esett logica,
józan értelem, éles ítélet, bonczoló tehetség, az ante-acták mély ismerete,
vezéri tapintat, de birt ezeken kívül még egy erős és félelmes szónoki
fegyverrel t. i. az élez fegyverével, mellyet gyakran igen ügyesen ’s vele
született angol phlegmaticus humorral forgatott. Az 1847. országgyűlésre
ismét megválasztatván, már a’ vezérkövetek egyike lett, ’s a’ leghatalmasb szónokokkal is lándsát mert törni, mint p. o. a’ megyei rendszer
érdemei feletti vitában. Fő ereje állott a’ külpolitika ismeretében is; azon
téren, mellyen a’ m. törvényhozás nagy többsége hihetetlenül járatlan
volt. Szólott Pázmándy minden nevezetesb kérdésben, mindig eldöntőleg,
felvilágositólag; beszédeiben elvek valának lerakva, alapos tanulás ered
ményei, ’s a’ magyar életre jó gyakorlati tapintattal alkalmazott egész
séges elméletek. Leplezetlenül mondta ki a’ leggyökeresebb alapigazsá
gokat, mint p. o. az örokváltság tárgyában, mellynek kénszeritett módját
tartá egyedül czélra vezetőnek, ’s merészen kimondá meggyőződéseit
mindenkor , ha kellett , önpártja legnagyobb tekintélyeinek ellene is.
Pázmándy Dénest, ki már kora ifjúságában sokat olvasott, sokat gondol
kozott, látkörét utazás bővitette ’sat. az újabb politikai iskolához, az uj
Pesti hírlapéhoz, csatolta politikai rokonszenve; osztá ennek véleményét
a’ városi kérdésben, osztá a’ megyékre nézve. Nézetei a’ megyei szűk
látkörből magasan kiemelkedtek; valódi parlamenti szónok v o lt.— Ennyi
kitűnő tulajdonai miatt olly tekintélylyé vált az 1848-ki országgyűlés
végén, hogy a’ ministeri tárczák egyik legérdemesb jelöltjéül tartatott.
Ö azonban abban helyezte nemes dics vágy át, hogy a’ képviselőház elnöke
lehessen. ’S Pázmándyt valóban e’ magas polezra jelölé ki a’ m. kormány,
’s ennek pártja, melly 1848-iki júliusban csaknem az egész képviselőház
összesége volt • és mégis választatott, de békés elnöklése csak igen rövid
lehetett. 1848. septemberén bevégződött a’ szerep, mellynek megfelelni
képes volt. Azóta magánéletet él, ’s kitűnő gazda Kömlődön és B a racskán. — Y.
Péchy Imre, a’ hét szem. tábla volt közbirája/s a’ m.t. társ. igazg. tagja,
sz. István apóst. kir. rendének keresztese, a’ debreczeni ref. anyaiskoia
’s a’ helv. vallástételt követő tiszántúli egyházkerület főgon dn ok a,’s a’
magyarországi reform, egyházi convent elnöke, szül. 1753. nov. 14-kén,
meghalt 1841. april 20-ikán, 87 és fél éves korában. 1763-tól 1772-ig a’
debreczeni anyaiskolában, 1773— 74-ben Késmárkon ’s itt különösen
Benczúrt is hallgatva, 1781 ’s 1782-ben pedig a’ külföldön, névszerint
Gröttingában tanult ’s mindent elkövetett tud. ismeretei növelésére ’s lelki
tehetségei kiképzésére. 1787-ben máj. 1-jén Biharmegye alispánjává
neveztetett II. József császár által. 1790-ben, II. József letünte után, a’
megyéknek akkori zűrzavaros állapotában sem fő, sem első alispán nem
lévén, másfél évig kormányzá Biharmegyét, ’s mikint kormányzá? e’ kér
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désre azon tényben fekszik a’ felelet, hogy 1791-ben, az ősi helytartósági
rendszer visszaállitatása után, a’ rendek közbizodalmával első alispánná
választatott, melly fontos hivatalát több mint 12 évig viselvén, 1803
sept. 20-ikán tette csak le. Hat országgyűlésen volt jelen, mint követ,
u. m. 1796., 1802., 1805., 1807., 1811. és 1825-ben, négy Ízben Bihar, a’
két utóbbiban pedig Pestmegye részéről, ’s különösen az 1825-iki nagy
fontosságú ’s nagy emlékezetű országgyűlésen már mint a’ főtörvényszék
tagja. Mert ugyanazon férfiú, kit a’ nemzeti bizodalom az említett válasz
tás ’s hat izbeni követté választatása által olly fényesen kitüntetett, méltó
elismerést talált a’ fejedelemnél is, ki által 1813-ban alnádorrá, 1824-ben
pedig a’ septemviratus tagjává, végre 1835-ben a’ sz. István rend keresz
tesévé neveztetett. Péchy Imrének polgári koszorúi, birói független je l
leme, hajthatlan igazságszeretete ’s törvénytisztelete, mint az acad. igaz
gató tagjának ’s a’ debreczeni főiskola főgondnokának a’ tudományok ’s
nemzeti nyelv körüli buzgósága, a’ vallás és nevelés ügyében majdnem
félszázadon át kifejtett lelkes és bölcs munkássága, országszerte ismere
tesek. Debreczen tanitószékein, már e’ század elején, nemzeti nyelv hang
zott, ’s a’ latin classicitás nem hanyagoltatott ugyan el, de megszűnt a’
tudományok egyedüli kulcsa lenni. Ez főkép Péchy érdeme, ki 1801 óta
e“ főiskola legfőbb gondnoka volt. Ez érdeméért 1830-ban a’ m. t. társa
ság igazgató tanácsába választák. A ’ tudományosan müveit öreg, józan
szabadelmü, ’ s a’ nevelés buzgó barátja volt ősz korában is , mind
haláláig, ’s barátja a’ réginél jobb újnak, a’ kor igaz szükségei által
parancsolt haladásnak. Lelke, agg testében, 80 év derével ezüstlő haj
szálai alatt, hervadatlan ifjúságban diszlett. — h.
Pedro (Dóm, de Alcantara, braganzai herczeg), Brazilia exkirálya, ’s
Portugália uralkodója, leánya Donna Maria de Glória nevében, IV . János
király második fia, szül. Lissabonban oct. 12-én 1798; anyja a’ spanj^ol
infánsnő Carlota Joaquima, VII. Ferdinándnak, Spanyolország királyá
nak testvére volt. Midőn bátyja, Antonio 1802. elhalt, Pedro egy portugali elsőszülött herczeg mindennemű jogaiba lépett. Általában dóm Pedro
nem tartozik azon bársony öltönyösök sorába, kik csak a’ számot szapo
rítják, ’s különben mit sem tesznek az emberiségért. P. a’ nyilvánosság
színpadára, az életbe lépett, ’s mindent tett, mit belátása és egyénisége
megengedett. Ha ez egyéniség nem is volt olly tökéletes, mint a’ milyen
Pedro tehetségei után lehetett volna, ez nem az ő hibája, hanem a’ körül
ményeké, mellyek közt neveltetett és képeztetett. Gyermek korában Ká
dernak János nevű értelmes, gondos nevelője vala, de ez, állítólag,
mérgeztetés következtében elhalván, a’ herczeg nevelése, épen midőn
atyai trónját politikai fergetegek vihar ózták körül, tapasztalatlan egyé
nekre Ion bízva, kik irány és szabályok mellőzésével és hiányában, néze
teikben ingadozók valának, ’s a’ fiatal növendék leikébe nem tudák amaz
erkölcsi szilárdságot csepegtetni, mellyre egy uralkodónak viharos idők
ben mellőzhetlen szüksége van. Egészséges, ép testalkat és fogékony
elmével birva, tudományok iránti hajlam és vasakarat által lelkesittetve,
P. nagyrészt magára volt hagyva, ’s ha ollykor idegen kéz vezeté, rendesen
csak tévutakra vezettetett. Sokoldalú ismereteket és készséget szerzett
magának a’ kézműtan, költészet, zenészét, statistika és kormánytanban;
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kisebb zenedarabokat szerzett, élvezte a latin költőket, nem minden
avatottság nélkül fordított angolból, verseket költött, ’s később politikai
czikkeket adott, mellyek alatt P. B. (Pedro de Braganza) jegy találtatik,
’s mellyek a’ Bio Janeiroban megjelenő „D iario Fluminense“ czimü lap
ban jöttek ki. Szóval ő önképző volt,érdemei és hibáival az önképzőknek,
kik magukra, ’s a’ fáradsággal kivivottra méltán büszkék, de kiknél a’
nemes önérzet, ’s tettekbeni erély igen gyakran nagyravágyás,gőg, indu
latoskodás és nyakas önbizalommal áll összeköttetésben. P., a’ természet
től különben is nagy akaraterővel ajándékoztatva meg, mivel az élet
zavarai közt az egyenes utat egyszer eltalálta, azt gondolá, hogy mind
végig az igaz utón halad, ’s tekintetbe nem véve tapasztaltabbak intéseit,
az önkényüség gyanújába esett; mivel szilárdsága által egyszer győzel
met vivott ki, más körülmények közt is rendithetlenül saját véleménye
mellett maradt, ’s innen nyakas, megindithatlan, daczos és makacs Ion.
Innen veszik eredetüket azon források, mellyek Pedro jellemében a’ liberalismus és tetszőleges despotismus keverékét képezik. Vakmerő bátor
sággal kapott ő Fortuna kerekének küllői közé, midőn a’ democratismus
véres fejét felüté Brazíliában, ’s a’ nagy országnak visszaadá független
ségét a’ kis Portugália rovására. Dóm Pedro megnyerte a’ brazíliaiak
szivét, mert szétzúzta azok lánczait, megszűnteié a’ robotot, megtiltá a’
bélyegzést,’s a’ becstelenités hasonló módjait, adót vetett a’ rabszolga
kereskedésre, iskolákat, kórházakat, csillagász*tornyokat, katonai, ten
gerészeti és művészeti akadémiákat alapított, ’s a’ mivelődés és felvilágo
sodás terjesztése és előmozdításában fáradozott. A ’ népnek iránta való
szeretető még nagyobb és növekedőbb lett, midőn bizalmasan csatlakozott
a’ korszellem mozgalmaihoz, midőn az országban oltárt emelt a’ szabad
ságnak, Brazíliát önálló országnak nyilvánitá, annak képviseleti alkot
mányt adott, ’s a’ császári koronát saját fejére tette. De a’ dicsőség nem
volt sok ideig tartó. Az elégületlenség magva legelőször családja körében
vettetett el. Neje, Leopoldina, Ferencz ausztriai császár leánya, ki, midőn
Pedroval 1817-ben összekelt, Mária nevet vett fel, fájdalommal látta,
hogy férje egy büszke kaczér nő iránt kezd hajlammal viseltetni, ki
de Santos marquisnővé emeltetett. Némán hordá emésztő fájdalmát a’
fiatal császárnő, ki aztán 1826. dec. 11-én elhunyt. Tőle születtek : a’
mostani császár Dóm Pedro II., Januaria (1821), Marianna (1823) és
Francziska (1824). Halálával, úgy látszik, Doni Pedro csillaga is letűnt.
Később átlátván, hogy mit vesztett elhunyt nejében, mig Rio Janeiroban
élt, minden szombat este meglátogatta a’ Santa Maria da Glória — tem
plomot, letérdelt az oltár elé, ’s bensőséggel imádkozott saját, ’s az
üdvezült lelkének nyugalmáért. Ezen közben , a’ néppártok épen nem
lévén megelégedve, tamután P. újból meghasonlott ministeriumával, a’
mozgalmak fenyegető jellemet kezdének váltani. A ’ kamarák haszontalan
czivakodással vesztegették a’ drága időt, ’s a’ mulasztások által felmerült
rövidségekért a’ brazíliai csak a’ császárt váddá. Éhez járult még az,
hogy Dóm Pedro, atyja elhalálozván, most a’ portugál trónt is örökölte.
Midőn a’ király annak elfoglalására tenne előlépéseket, a’ csak most füg
getleneknek nyilvánított brazíliaiak attól tartottak, hogy hazájuk megint
a’ régi viszonyba sodortatnék vissza. Ámbár Pedro, miután Portugália
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számára uj alkotmányt vitt át, országló tagokat nevezett ki, mégis a’ bra
zíliaiak régi dühe felforrt ellene, különösen midőn a’ sajtó, az alkotmány
nyal nyert szabadságát igénybe kezdé venni. A ’ pártoskodás zűrzavaros
zajongása közben semmi sem vétetett tekintetbe, a’ jó nem talált elisme
résre, ’s a’ kormány kevésbé czélszerü léptei elkeseredett megtámadtatásokkal találkoztak. Nem csoda, hogy Dóm Pedronak illyen hálával
fizettek. A ’ sajtószabadságot olly népnek adta, mellynél a’ gondolkozás
szabadsága nem lehetett egyéb, mint veszélyes fegyver a’ gyermek kezé
ben. E ’ tekintetben elsiette a’ dolgot. Idején észrevéve helytelen tettét,
miután a’ hevesen felzúdult trópi lakosok hűségében nem bizhatott, annál
szorosabban csatlakozott idegenekhez, névszerint a’ portugálokhoz. Azon
ban ez is szinleges fogás volt, mellyre a’ régi rósz csak annálinkább elha
rapódzott. Dóm Pedro először lemondott leánya Maria da Glória részére
a’ portugál trón ról, ki azonban zsarnok nagybátyja Dóm Miguel (1. ezt)
által elüzetvén, viszont Braziliába tért, hol az ország költségén rendkivül
pazarfényü udvart tartott. Dóm Pedro, ki költségei és portugálhoz!
előszeretete által a’ népet elkeserítette, hasonlólagBrazilia rovására készü
leteket tett, Portugáliát leánya számára meghóditni. A ’ heves, de nem
alaptalan kárhoztatás, hogy a’ császár idegen érdekeknek áldozza fel az
állam javait, hangosan nyilvánult. Ez és egy nem a’ maga idejében tör
tént ministerváltoztatás azon szomorú következést vonta magok után,
hogy Rio Janeiroban dühös zendület lángjai csaptak fel. A ’ nép orditozva
rohant az utczákon végig, ’s a’ katonaság csatlakozott. Pedro egy angol
hajóra menekült, ’ s 1831. april 7-kén fia,Dóm Pedro daAlcantara részére
lemondott a’ brazíliai trónról. Junius 11-én 1831 Cherbourgban szárazra
lépett, ’s lemondásának hírét maga hozta Európába. Többek közt követte
őt második neje leuchtenbergi Amália herczegnő, kivel 1829-ben kelt volt
össze. Lemondásának perczétől fogva minden figyelmét Portugália újbóli
meghódítására fordította. Minő erőfeszítések és módok által érte légyen
el czélját, Portugál (1. ezt) czikkben fog később előadatni. Mint braganzai herczeg Angol- és Frankhonban kis csapatokat gyűjtött, nagy
áldozatkészséggel állított ki egy flottát, ’s könnyed és kitartó bátorsággal
állotta ki az egy két évig tartott, veszélyes hadjárat minden nehézségeit.
Midőn a’ szerencse fegyvereit megáldá, diadalmasan vonult be ősei fővá
rosába, ’s a’ felszabadított Portugálnak kihirdetteté, hogy alkotmánya,
mellyet az országnak régebb adott volt, visszaállittatik. Feltette leánya
fejére a’ koronát, kiűzte a’ bitorlót az országból, rendbeszedte a’ megron
gált álladalmat, ’s 1834. aug. 15-kére összehívta a’ corteseket; kik által
Donna Maria kiskorúsága alatt uralkodónak választatott. íg y oldá meg
Dóm Pedro nyugalom és méltósággal feladatát. Meghalt sept. 24-kén
1834. Y . ö. Grosze ,,Dom Pedro oder Geschichte dér neuesten Revolution von Brasilien und von Portugál.4* (Lipcse, 1836). — Hs.
Peel (sir Róbert), nagynevű ’ s befolyású angol államférfi, kinek nevét
’s emlékezetét hazája, politikai pártküiönbség nélkül, tisztelettel említi,
szül. Tamworthban febr. 5-én 1788-ban, legidősb fia a’ gazdag Peel R ó
bert gyapotgyárosnak, ki 1800-ban lett baronetté, és így nem tagja azon
régi nemességü tory-aristocratiának, mellyet nagy tehetségeivel olly ha
talmasan támogatott. Első képzését a’ harrowi iskolában nyerte, azután
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az oxfordi egyetemben tanult. Gazdag apja befolyása által, ki gyáraiban
15,000 munkást foglalkodtatott ’s 1830-ban történt halálakor nem keve
sebb , mint 2,500,000 font sterlingnyi vagyont hagyottt hátra, már
1809-ben, 21 éves korában ülést foglalt a’ parlamentben, hol atyjának
politikai összeköttetései és saját Ízlése- ’s elveinél fogva a’ toryk során
ült. Előmenetele igen gyors volt, 1810-ben már a’ gyarmatok altitkára, ’s
1812-ben Irland első titkára lett. Midőn Abbot, az alsóház speakere,
1817-ben pairré emeltetett, helyébe az oxfordi egyetem Peelt választó
képviselőjévé, miáltal még erősebben csatoltatott a torypárt és uralkodó
egyház egyesült érdekeihez. Sidmouth lord visszalépte után 1822-ben
belügyministerré lett, ’s megkezdte azon fényes pályát, mellyen magának
halhatatlan nevet vivott ki. Mert Peel tory volt ugyan, ’s pártjának poli
tikai véleményein ’s hagyományain egész lélekkel esüggött, midőn p. o.
a’ katholikusok emancipatióját ellenzé, az Angliában tartózkodó idegenek
ellenében szigorú rendszabályok alkalmazását javasló ’sat. és e’ részben
Canning szabadabb elvei, kivel Liverpool lord elnöksége alatt, vett részt
a’ cabinetben, hatásnélküliek maradtak véleményére. De Peel nem tarto
zott azon megrögzött toryk közé, kik minden haladásnak ’s javításnak ellen
ségei, sőt ő volt az, ki az esküitek függetlenségének czélszerü választás
általi biztositására, ’s a’ büntető törvények és eljárás javítására első lépé
seket tett* A ’ mit Bentham, Romilly, Mackintosh ’s egyéb tudós és jó
akaratú férfiak az angol törvényhozás ’s törvénykezés hiányai felől elmon
dottak, olly dús vetéssé lett, mit a’ régi visszaélések buja gyoma el nem
nyomhatott többé. Törekvéseik heves ellentállásra találtak; a’ régi rend
szer barátai minden büvelynyi térért makacsul küzdöttek. Olly ministernek volt fentartva, a’ régi fonákságok rozsdáját, legalább egy részben,
eltávolítani, ’s az angol igazságszolgáltatás javítását megkezdeni, a’ ki
különben az említett reformerek politikai elveivel legkevésbé érzett rokon
ságot. A ’ mit Peel, fel világosodott jogtudósok segélyével tett, némellyek
által tulbecsültetik talán, ’s mennyi van még Angliában e’ téren tenni
való, mutatják Brougham későbbi beszédei : de senki sem tagadhatja meg
Peel azon érdemét, hogy ő kezdte meg az ebeli reformot, ’s hogy későbbi
nagyobb hatályú javitásokhoz földet egyengetett, és ebeli jótékony törek
véseit még politikai ellenfelei is méltányolva ismerték el. Neki köszön
hetni továbbá, hogy a’ londoni rendőrségi szerkezet lényeges javitása
1829-ben keresztül ment. Liverpool lord visszalépte után 1827-ben Peel
is egyike volt azon toryérzelmü hat ministernek, kik Canning kormányra
jutása folytán a’ ministeriumból kiléptek; de Canning irányában sohasem
hagyta magát azon bősz szenvedélyességtől elragadtatni, melylyel társai
e’ nagy ministert élte fogytáig üldözék. Midőn 1828-ban Wellington hg.
jött a’ kormány élére, Peel ismét belügyminister lett. Az emancipatio nagy
kérdése, melly minden pártokat mozgásba hozott ’s az egész britt birodalmat
áthatotta és megrázta, fentarthatlan erővel nyomult előre. Peel e’ pont
ban mindaddig oltalmazta a’ tory-elvek romladozott várát, mig a’ leg
végső védfal is összedőlt. Ekkor elhatározta magát, hogy a’ régi tábort
elhagyja, ’s a’ Wellington által emelt uj zászlót ő is követé ; kijelenté az
oxfordi egyetem cancellárjának, hogy követi felhatalmazását visszaadja,
miután azon elveket , mellyek miatt oxfordi követté választatott,
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többé nem védheti.Reménylé azonban, mint lemondó iratából kitetszik, hogy
újra megválasztatik; de csalódott,mert az egyetemlnglisRobertet, a’ merevény toryt, választó helyébe. A ’ kormány befolyásával azonban egy rottenborough részéről ismét követté választatott, ’s 1829. mart. 5-kén már
azt ajánld a’ parlamentnek, hogy a’ katholikusok kivánatait teljesítse.
Bármilly ügyesen védelmezte is ezen lépését, melly őt előbbi elleneseivel
kiengesztelő, általa a7 régi rendszer párthiveinek legingerültebb haragját
vonta magára, kik a’ parlamentben szemére hányták, hogy apostata lett,
’s a’ nép korlátlan bizalmát elárulta. Ekkor Brougham, kinek csípős osto
rát gyakran érezte, hatalmas védője lett megtámadói, nevezetesen Inglis
ellen. „Kedvesebbek nekem44, úgymond, kik az élet tapasztalásait hasznukra
forditják, mint azok, kiket hosszas életük csak nyakas elfogultságaikban
erősit meg, kik évről évre aratják egy hosszas élet szomorú gyümölcseit,
azon jelentékeny de fájdalmas vigasz nélkül, hogy a’ haladó éveknek
haladó bölcseséget tegyenek ellenébe/4 A ’ whigpárt sikeres harczai foly
tán 1830. novemberén letette hivatalát ’s az ellenzék padaira ült, Grey
ministeriumának erősen szegülve ellen a’ reformbill tárgyalásainál, melylyet nem csak ügyesen, hanem nála akkorig szokatlan szenvedélyességgel
is ostromlott. Midőn Wellington 1832-ben uj ministerium alakításával
bízatott m eg , Peel nem akart olly kormányban részt venni, melly terjedelmesb népképviseletet akar in dit vány ózni, mint millyet ő helyeselhet.
Az ellenzésben azonban eszélyesen mérséklett volt, ’ s igyekezett, befolyása
által, a’ torykat engedékenyebbekké hangolni, bár pártjának lényeges
elveit sohasem tagadta meg. 1834-ben Melbourne lord ministeriuma hir
telen elbocsáttatván, ismét W ellington hg. alakitott uj ministeriumot,
mellynek élére Peel lépett, mint a’ kincstár első lordja. A ’ whigek elvei
hez sokban közeledett ugyan, ’s ő maga terjesztő elő az irlandi tized-billt,
de azért Russell lord ’s whig pártja által 1835-ben megbuktattatotí. Az
uj ministerium élére Melbourne lord és Russel állottak. E’ ministerium
élete 1839. máj. 7-ikéig tartott, ekkor a’ toryk ’s Peel megtámadásai
alatt annyira meggyengült uj ministerium alakitása, Wellington ajánla
tára, Peelnek hagyatott meg. De Peel, kinek abeli kívánságát, hogy ud
varát toryvá alakítsa át, az ifjú királyné nem teljesitette, visszaadta a’
kormányalakítási megbízást, ’ s a’ whigministerek még egyszer megtarták
helyeiket. 1841-ben, az uj parlament megnyitásakor, tory többség lett,
melly a’ whigministeriumnak bizalmatlanságot szavazott, minek folytán
ez lelépvén, ismét Peel lépett, mint a’ kincstár fő lordja, a’ kormány élére.
Hasonló történt, Russel lord ujolagi lelépte után 1845-ben. 1846. januar
21-kén következett be a’ gabn atör vények ’ s szabad kereskedés nagy kér
dései felett határozó, ’s ezért rendkívüli feszültséggel ’s izgatottsággal
várt parlament megnyitása. Peel a’ szabad kereskedés hőse lett, ’s a’
gabnatörvényekhez ragaszkodó ó-torypárttól végképen elvált. (1. Angol
gabona törvény ’s Peel).
Peel sok évi gyakorlattal biró ’s ezért mély]ügyismerő kormányférfi
volt, kit jellemmérséklet, ellenfelei által is tisztelve elismért becsületesség,
’s a’ mennyiben pártosság egyik vagy másik kérdésben elfogulttá nem
tévé, valódi hazafias érzelem diszesitettek. Viszonyainál , születésénél
fo g v a , a’ középosztály gyermeke , de pénzaristocrata; atyjának dús
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gazdag örököse, a’ mérsékelt haladási eszmék pártolására hivatott; azon
ban természetes hajlamai ellenére, hosszasb ideig a’ torysmus karjaiba
vetette magát; évekig ’s lépésről lépésre küzdött a’ katholikusok emancipatiója ’s a’ parlamenti reform ellen, ’s csak akkor engedett, midőn a’
haladásnak’s mozgalomnak veszély nélkül ellentállani nem lehetett többé.
Későbben visszatért természeti hivatásához ’s hajlamaihoz; a’ tannworthi
gyapotgyáros fia elvált a’ nagy földbirtokosok önző pártjától, ’ s a’ szabad
kereskedés bajnokává lett. Pályáján kitünőbb szellemerőt s lángeszet nem
mutatott ugyan, de ügyességet, szorgalmat, hazája viszonyainak alapos
ismeretét igen. Mint szónokot is nem annyira erő, tűz és elmésség. elra
gadó szónoki tulajdonok, mint inkább logikai rend , világosság és attikai
csinosság tünteték ki. A ’ nagy Canninggal ’s Broughammal nem volt
hasonlitható, ’s ezeknek ereje mellett csinos, sima szónoklata eltörpült
ugyan, d e , mindent összevéve, mégis hazája jobb szónokai közé volt
sorozható. Beszéde tiszta, mint kristály; tételei jól épitvék, ’s tökéletesen
összefüzvék, de ollykor hosszú periódusokba merült tartása egyenes és
szilárd, ’s határozottság és jellemerőre mutató, bár ezek Peelnek nem
valának legfényesebb tulajdonai; arczjátéka az előadott eszméknek meg
felelő, de nem minden kellem-fitogtatás nélkül, mi közben örömest emelé
fel szép alakú ’s fehér kezeit. Vonzó arczán öntetsző mosoly ü lt; azon
szokása, hogy gyönge szemeit beszéd közben gyakran behunyta, nem
tett kedvező benyomást. Magán életében becsületes és tiszteletre m éltó;
nagy gazdagságát, mellyet atyjától örökölt életének a’ legnemesb érte
lemben vett szépítésére fordította. Képgyűjteménye igen gazdag ’s egész
Angliában nevezetes , tanúsítván a’ müveit pénzaristocratának jó Ízlését
’s műértő tehetségét. Ezen jeles és nagyszerű , legutóbbi időkben igen
népszerű államférfi lóról történt lebukás következtében meghalt 1850-ik
jul. 2 -á n , kisérve tisztelő honának ’s aVszabad^kereskedelem és olcsó
kenyér által boldogított britt népnek áldásaitól. — h.
Pellico (Silvio, gróf), nevezetes olasz költő, sz. 1789. Saluzzoban Piemontban ; atyja Onorato P ellico, nem a’ legközépszerübb lyricus költő,
felébrészté gazdag tehetségű fiában a’ költői szellem alvó csiráját. Hoszszas ideig lakott P. Lyonban, hová testvére ment férjhez, mig nem Ugone
F osco lo „I sepolcri“ czimü költeménye fiatal szivében a’ lelkesedés szikráit
lángra éleszté. P. most Milanóba ment, Vincenzo Monti tehetségdús
költőhöz csatlakozott, ’s mint nevelő jutott a’ Luigi Porro Lambertenghi
grófi házba, mellyhez Milano legtekintélyesb irodalmi egyéniségei valá
nak járatosak. P. költészi^pályáját részint eredeti dolgozatok, részint
külföldi müvek sikerült fordítása által kezdette meg. Fiatal, tüzes egyé
nek sereglettek kÖrüle, az ifjú , szabadelvű Írókban hatalmasan éledt fel
a’ hazaszeretet, ’s elhatároztatott, hogy a’ régi politikai és irodalmi fény
pont Olaszországban megint kivivassék. Miután P. egyebeken kívül
Francescan da Rimini megrázó drámáját (Mail. 1818.) adta , a’ honfiúi
egylet, mellynek élén P. és Manzoni állt, létrehozta az ,,// conciliatoreu
czimü folyóiratot; czéljául a’ jobb Ízlés ’s különösen szabadelvű gondolko
zás terjesztése vala kitűzve. De a’ kormány több nyilvánított alapelveket
nem helyeselvén, az ujitó szerkesztőket ’s végre P .-t is, 1820. oot. 13-án
befogatta. Ez időtől kezdve P. sorsa mindvégig sanyarú lett, Santa Mar-
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gheritába, 1821. Velenczébe az ólombörtönbe, ’s végül San Michele szi
getére vitetett, hol 1822-ben felolvastatott halálitélete, de egyszersmind
a’ császár megkegyelmezése is, melly szerint P. halálitélete 15., barátja,
Maroncelli költőé pedig 20 évi fogságra szelidittetett. P. mint legnagyobb
bűnös kenyér és vízre elzáratott, ’s 1823-ban halálos betegségbe esett,
miért balsorsát osztó barátját, Maroncellit hozzá bocsátották. Sok szen
vedés után végre 1830. aug. 1-jén bekövetkezett a’ megváltás napja,
midőn mindkét költő visszanyerte szabadságát ; Olaszországba vitték
őket; Mantuában elváltak egymástól. Maroncelli, ki a’ fogságban egyik
lábát levágatni kénytelenittetett, Romagnába , később Párisba ment,
P. felvigyázat alatt Milano , Piemont és Novarában maradt, mig darab
idő múltán végleg felmentetvén, megint Turinba, az atyai házba tért.
Tiz évi szenvedésének történetét „L e mié pirgioni“ (Pár. 1833.), munká
jában meghatólag irta le. P. fogságában végkép elveszté már első fiatal
ságában is gyenge egészségét. A z Ő „O pere“ -i két kötetben jelentek meg
(Padua 1831.); „ Tre nuove tragedieei (Turin 1832.) czim alatt pedig
„Gismonda da MendrisioCíy „ Leoniero da Dertona“ és „ Erodiadei6.
1833-ban Turinban jelent meg P. szomorujátéka „Tommaso Moro“ ’s
1837-ben ugyanott ,,Opere inedite“ - inek gyűjteménye (2 k.). Ezenkívül
később szerkesztett még bizonyos kathechismust az ember kötelességeiről
„B ei doveri degli uominiiC. — Hs.
Pendsab 1. Keletindia.
Pennsylvania 1. Északamerikai egyes. állam.
Pepe. Ezen nevet három férfiú viseli, kik az ujabbkori nápolyi esemé
nyekben jelentékeny szerepet vittek. I. P. Florestan, becsületrend lovaga,
nápolyi altábornok, sz. 1780. Squillace-ban Calabriában, tanult a’ nápolyi
katonaiskolában , ’s 18 éves korában mint alhadnagy lépett a’ Bourbonezredbe. Midőn a’ franczia hadsergek 1799-ben Nápolyt köztársasággá
alakították, mint hadnagy lépett a’ fiatal állam hadsergének szolgálatba,
’s Andria megrohanása után századosnak neveztetett ki. Midőn Ruífo
bibornok ellenforradalma g y ő z ö tt, P . , ki sebesülten feküdt Barlettában,
befogatott. Testvére, István, közbenjárására visszanyerte szabadságát, ’s
a’ flórenczi 1801-ki béke után, részint N ápolyban, részint családjánál
Calabriában élt. Testvére, Vilmos összeesküvése következtében 1803-ban
kénytelen volt Francziaországba szökni, hol mint önkéntes az olasz légióba
lépett. 1806-ban a’ franczia hadseregekkel meghóditá hazáját, ’s József
király kormánya alatt mint Gaeta parancsnoka , Molise tartományban
pedig a’ felkelés legyőzése által tüntette ki magát. 1810 és 1811-ben
mint a’ nápolyi osztály tábornagyi karának feje Macdonald és Suchet
alatt részt vett a’ cataloniai hadjáratban, *s Saragossa és Valencia meg
hódításánál véghezvitt tetteiért kapta a’ becsületrend jelét. 1812. oct.
havában egy nápolyi osztályt vezetett Danczigba. A ’ visszavonuláskor
nápolyi lovassággal Napóleont Osmianatól Vilnáig kisérte, honnan Dan
czigba visszatért. Ezen erősség átadása után Joachim király által fogság
alól felmentetett. Annak parancsára 1814. elnyomta az abbruzzoknáli
lázadást, ’s 1815. a’ három napig tartott maceratai csatában altábornokká
emeltetését érdemelte ki. A ’ Bourbonok Nápolyba visszahelyeztetvén,
megtartá rangját a’ seregben, de visszavonultan élt. Semmi részt nem
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vett az 1820-ki forradalomban, ’s igen kárhoztatá öcscse Guglielmo lépé
sét, ki julius 6-kán a’ zendülés élére lépett. Midőn Palermoban a’ lázadás
kiütött, P. oda küldetett 6000 emberrel, sok bátorságot fejtett ki. A ’
lakosok, kik ismerék szabadelvű gondolkozásmódját, nyilvániták, misze
rint Ők nem békétlenkednek a’ nápolyi alkotmány ellen, hanem csak Sziczilia számára is egy külön alkotmányt kivánnak. P. engedett kívánsá
guknak, ’s a’ béke helyre volt állitva. A ’ parlament azonban azt veté ellen,
hogy ő a’ beleegyezésre nem volt felhatalmazva, megfosztá a’ hadsereg
feletti parancsnokságától, ’s az általa Palermoval kötött szerződést meg
semmisítette. Neheztelve küldötte vissza P. királyának a’ szent Ferdinand rendjelt, ’s 3000 arany nyugdiját, mellyeket Ferdinand a’ palermói
béke alapítójának adott volt. Midőn az osztrákok előnyomultak, hogy az
alkotmányt megsemmisítsék, P. mint tábornagykar főnöke indult szembe.
Mihelyt Ferdinand visszanyerte korlátlan hatalmát, megfosztá P .-t min
den méltóságaitól. P. utóbb Nápolyban mint köztiszteletben részesülő
magánzó élt.— II. Öcscse Guglielmo 1783. született Squillace mellett egy
faluban, hová anyja menekült v o lt, miután Calabriában 60,000 ember
esett egy földrengés áldozatául. Bátyjával, Florestánnal tanult a’ nápolyi
katonaiskolában, ’s 1799. alhadnagyi minőségben a’ nápolyi köztársaság
hadsergénél szolgálatba lépett. A ’ Portiéi melletti véres csatában két se
bet kapott, Ruffo bibornok csapatainak kezébe esett, fogságra vettetett,
’s aztán száműzetett. Ezek után Marengonál mint Önkéntes harczolt az
olasz légióban, ’s a’ flórenczi béke következtében Ferdinand által adott
amnestia kihirdetése után szüleihez haza ment. Azonban nyugalmas életet
elviselhetlennek találván, 19 éves korában azon tervet ragadta meg, hogy
Calabriát felzenditse, ’s csatlakozókra talált. A ’ kormány mindent felfe
dezett. Két fivére, Florestan és Ferdinand, valamint egész családja kény
telen volt az üldöztetés elől menekülni. Guglielmo Reggioban elfogatván,
a’ maritimoi borzasztó állambörtönbe vitetett, hol őt egy szűk, sziklákba
vágott víztartóba (cisterna) zárták, mellyben nem állhatott fel. Két év
múlva a’ Fauegnana szigetén lévő ép olly borzasztó tömlöczbe szállítta
tott, mellyből azonban rövid idő múlva maga magát szabaditá ki. Midőn
a’ francziák 1806. Nápolyt meghóditották, mint őrnagy lépett közéjök,
de, Reyner tábornagy, St. Eufemia mellett elvesztvén a’ csatát, P. Sciglianoban a’ felkelt városi lakosság által 22 francziával együtt egy magán
házba szorittatván, két napi ellenállás után elfogatott, ’s St. Eufemiába
az angol táborba küldetett, hol halálitélet mondatott fejére. Egy calabriai
tiszt, az angol tábornagy segéde által megszabadittatva, a’ Jóniai szige
tekre követte Donzelot franczia tábornagyot, ki azok parancsnokául ne
veztetett ki. 1809-ben Joachim, ki kevéssel azelőtt lépett volt Nápoly
trónjára, a’ többi nápolyi tisztekkel együtt visszahívta, parancsortisztté,
’s néhány hó múlva ezredessé emelte őt. A ’ két következő évben Suchet
alatt részt vett a’ cataloniai hadjáratban. 1813. Nápolyba visszahivatva,
kevés idő múlva altábornokság, báróság és birtokokkal ajándékoztatott
meg. Felhasználta Joachim bizalmát, őt a’ szükségességről meggyőzvén,
hogy a’ népnek alkotmányt kell adni, ’s mindent elkövetett, hogy a’ király
közeléből a’ francziákat eltávolithassa, vélvén, miszerint azoknak befo
lyása az ő óhajtásának gátot vet. Midőn Joachim Austriával szövetkezett,
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P. tábornagy az egész 1814-ki hadjárat folytán mellette vett részt.Napó
leon bukta után kettős erélylyel igyekezett az alkotmányt kivíni, mivel a’
király érdekében lenne, a’ többi európai hatalmasságok által magára ha
gyatva, nemzete karjaiba dobni magát. E ’ czélból hozott létre egy felira
tot, mellyet minden nápolyi tábornagyokkal aláíratott, ’s midőn ezek az
elküldéssel haboznának, avval fenyegető őket, hogy egyedül maga dandárával is Nápolyba megy, ’s a’ feliratot minden aláírásokkal nyilvános
ságra hozza. A ’ király, értesülve az előkészületekről, rendelését küldé
neki, hogy a’ nápolyi várfogságba menjen. P. rögtön engedelmeskedett,
’s megérkeztekor a’ királyhoz hivatott. „Ismerem önnek minden politikai
combinatióit, szólt Joachim, de úgy fogok önnel bánni, mint gyermekem
mel." P. tiszteletteljesen, de szilárdsággal felelt. A ’ király viszonzá : „H a
személyes panaszom van ön ellen, kihivattam volna önt, ’s e’ szobában
verekednénk.“ E ’ vonás Joachim jellemében feküdt, ki gyakran feledé a’
királyt, hogy a’ félelmetlen harczost mutassa. A ’ tábornagy könyezésig
volt meghatva, mind a’ mellett nézeténél maradt; valamint a’ király is,
ki őt főhadiszállására visszaküldte. Midőn 1815 Napóleon Elba szigetét
elhagyta, sógora politikája másodikszor is megváltozván, háború izentetett Austriának. P. tábornagy minden ütközetben kitüntette magát. A ’
maceratai szerencsétlen csata megfosztó Joachimot trónjától,’s visszahívta
a’ Bourbonokat. Ez időtől kezdve újra rablócsapatok áraszták el Avellino
és Foggia tartományait, épen mint a’ Bourbonok régebbi uralma alatt.
Ferdinand , ki a’ tábornagynak katonai rangját és polgárczimét meg
hagyta, 1818 e’ tartományokba küldé őt, mint parancsnokot; hol P. a’
tehetősb, ’s nagy részt a’ carbonari rendhez tartozó családok fiatal tagjai
ból egy osztály nemzetőrt alakitott, kikkel egy év alatt a’ rablókat szét
verte, ’s a’ nyugalmat helyreállitotta. Ezért nyerte a’ sz. György-rendjelt.
Ezenközben a’ carbonárik a’ népnél, mellyet az ép akkor kikiáltott spa
nyol forradalom felbátorított, nagy részvétre találtak, ’s P. is beleegye
zett tervökbe. Avellino, Nola és Monteforteban (jul. 2. 1820.) kitüzetett
a’ felkelés lobogója; P. ellen elfogatási rendelés bocsáttatott k i; erre jul.
fi-án 1820. egy sorezreddel átment Avellinoba a’ felkelőkhöz, kiknek ve
zetőjük, de Conciliis alezredes a’ főparancsnokságot neki átadta, ’s a’ for
radalom be volt fejezve. A ’ király beleegyezett a’ carbonarik kivánatába.
Julius 7-én kikiáltatott a’ spanyolok alkotmánya, ’ s 8-án Nápolyba vonult
az álladalmi hadsereg. Midőn a’ király az alkotmányra letette az esküt,
ezt mondá a’ mellette álló P,-nek : „ez eskü szívem fenekéből jö tt."
Julius 9-én P. tábornagy a’ szent Január-rend nagyszalaga és Nugent
helyébe tábornagykapitánysággal kináltatott meg. Egyiket se fogadta el.
Megelégedett a’ hadsereg feletti főparancsnoksággal; a’ parlamentnek
oct. 10-én történt egybehivása alkalmával erről is lemondott, ’s nov.
a’ helyett államtanácsosi állásba lépett, ’ s egyszersmind a’ birodalom
katonai ügyei feletti főfelvigyázóságot vette át. Azonban a’ szent szövet
ség ezt rósz néven vette, ’s Ferdinand királyt congressusra hívta meg
Laibachba, hol osztrák segély biztosíttatott számára, ha az alkotmányt
mcgsemmisitné. Ferdinand hajlott. Az austriávali háború kiütésekor
P. febr. 20-án 1821. az Abruzzokban átvette 20,000 főnyi katonaság
parancsnokságát, mig Carascosa tábornagy 30,000 emberből álló sorezre-
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(lekkel St. Germanoba vonult vissza. P. csapatai lelkesülten nyomultak
elő de meo* mind nem találkozhattak az ellennel, roszul vagy épen nem
voltak fegyverrel ellátva, ’s öltözetük nem téli hadjáratra alkalmas.
Martius 7-én P. megtámadja az osztrákokat Ritienél; a’ csata reggeli 9
órától délutáni 4 óráig tartott, ’s az osztrák lovasság kétszer veretett
naoy vesztesség^el vissza. P. azonban jónak látta azon éjjel visszavonu
lást rendelni, mi már csaknem sikerült is, midőn a’ sötétben az egész had
sereg szerteszét szóródott, a’ nélkül, hogy azt többé össze lehetett volna
gyűjteni. Ennek hírére Carascosa egész hadserge hasonlólag szétoszlott.
Ezzel minden veszve vala. P. tábornagy Spanyolországba hajózott (20-ik
mart. 1821.); a’ 6000 d. aranyot, mellyet neki a’ kormány ajánlott, viszszautasitotta. Spanyolországból 1821. aug. havában Londonba ment.
Sept. 20-án 1822. egy iratot nyomatott itt Ferdinand királyhoz ,,Relation
des événemens politiques et militaires qui ont eu lieu a Naples en 1820 et
1821“ , mellyben a’ szerencsétlen következmények okául a’ ministerium
rósz intézkedéseit és az árulást nevezi. Londonban tudomására jött, hogy
öt több más tábornokokkal, kik közt a’ Máltába menekült Carascosa is
volt, Nápolyban egy különös bizottmány halálra ítélte. Carascosa, ki bal
sorsának okozójául csak P. tábornokot tartá, Londonba jö tt, ’s vele pár
bajt vívott, mellyben veszélyes sebet kapa. E gy Madridban meghiúsult
kisérlet után, mellynek czélja idegen légió felállítása volt, P. visszatért
Londonba, hol soká nyugalomban élt. 1847-ben angol nyelven adta ki
Londonban 3 kötetet tevő naplójegyzeteit. V. ő. Carascosával : ,,Mémoirés liistoriques politiques et militaires sur la révolution du royaume de
Naplesie (Lond.1823). — III. P. Gábor, a’ két elsőétől egészen más család
b ól, sz. 1781. Bojanoban, Melise tartományban, Nápolyban tanulmá
nyozta a’ jogot, midőn a’ francziák 1799. bevonultak, ’s az országot sza
bad állammá alakiták át. A ’ köztársaság hadseregébe lépett, annak buk
tával száműzetett, Francziaországban szolgált az olasz légióban, az
amnestia után, melly a’ flórenczi békét követé, visszatért hazájába ’s 1806
óta József alatt szolgált. 1809 és 1810-ben kitünőleg harczolt Spanyolországban, ’s az 1814 és 1815-ki olaszországi hadjáratban Murát alatt
ezredessé lett. A ’ Bourbonoknak Nápolyba való visszahclyeztetése után
meghagyatott a’ hadseregnéli rangjában, ’s midőn 1820. Nápolyban a’
zendülés kiütött, Syrakusában vala, hová egy ezreddel küldetett volt.
Megválasztatott a’ parlamentbe, melly üléseit oct. 1-jén elkezdte. Rend
kívüli tűzzel nyilatkozott a’ Pepe Florestan által Palermoval kötött alku
ellen, ’s kivitte, hogy az érvénytelennek nyilváníttatott, ’s Florestán leté
tetett. Midőn erre a’ ministerium a’ spanyol alkotmányt megmásitni, ’s
ellenforradalmat eszközölni törekedett, P. annak legbátrabb megtámadóival egy sorban állt, ’s követelte, hogy az vád alá vettessék. Midőn a’
laibachi congressus után az osztrák csapatok előnyomultak, P. elhagyta
a’ törvényhozó gyűlést, ’s ezrede élére állott. Az alkotmányos kormány
bukta után első volt, ki befogatván, az osztrákoknak kiadatott. Két évig
ült fogságban egy morva várban. Mióta szabadságát visszanyerte, a’ tudo
mányoknak élt Florenczben. 1826-ban párbajt vívott Lamartine költővel,
minthogy ez a’ mai olaszokat egy költeményében megtámadta. A ’ költő
sebet kapott, ’s egy kötetlen nyelven irt értekezésében kinyilatkoztatta,
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hogy senkit sem akart sérteni. — Pepe Vincenzio, tapasztalati vegytan
tanára Nápolyban, a’ természettudomány körében érdemet vivott ki,
1822-ben a’ Vezúv utolsó kitörése alkalmával kiszórt kövek elemezése
által. — Hs.
Pepoli (Károly, gróf), az 1831-ki bolognai felkelés vezetőinek egyike,
’s az ideiglenes kormány tagja. Született 1801. Bolognában, atyjának
kora halála után a’ hittudomány tanulmányozására szánatott, mit azonban
ő nem akarván, a’ történelem, mathematika és bölcsészettel cserélt fel. Test
vére, Zampieri Anna grófnő, a’ szellemdás iróno házánál, hol Olaszor
szág irodalmi kitűnő egyéniségei gyakran megfordultak, ismeretséget
szerzett Giordani marquis, Paolo Costa , Giuglio Perticari és Montival,
kik által hazája és nemzete állására legelőször tétetett figyelmessé. Korán
azon meggyőződésre j ö t t , hogy egy nemzet, mint az olasz, leghamarább
a’ nemzeti irodalom képzése által emelhető, ’s e’ pontra forditá minden
figyelmét. Zene és festészettel foglalkozott, mellyek által bölcsészeti és
gyakorlati jelentőséget nyert, polgártársai megválaszták a’ liceo filarmonico egyik conservatorának, ’s az egyetem kinevezé Doctor collegiatusnak a’ bölcsészeti osztályban. E ’ mellett gyakorlott vivő és ügyes lovag
lóvá képezte ki magát. Később a’ tanácsba és a’ Congregaziotie de la
carita elnökévé neveztetett k i , ’s mint illyen 3000-nél több fegyencz
megjavításáról kelle gondoskodnia. E ’ hivatalát a’ legtisztább embersze
retettel teljesité. íg y folyt P. élete mindig polgártársai javára czélzó
sikeres fáradozások közt, mig végre a’ franczia júliusi forradalom reményt
nyújtott Olaszországban mindazoknak, kik az olasz viszonyok szabadabb
fejlődéséről ábrándoztak. A ’ forradalom kitörése Olaszország különböző
államaiban 1831. febr. havának végére volt határozva. P. is, ámbár ke
vésbé vérmes reményeket táplált, csatlakozott a’ forradalmi tervhez, mi
dőn az 1831. febr. 2-ki modenai szerencsétlen esemény (lásd Ferencz,
modenai hrget) a’ bolognai szabadelvű párt fejeit rögtöni kitörésre határzá, terveiknek már igen is nagy része lévén ismert. P. egyike volt az
u j, ideiglenes kormány legelőrelátóbb tagjainak ’s nagy népszerűsége
miatt, mellyel Bolognában b irt, az ellenpárt őt a’ városból minden áron
eltávoztatni törekedett. Éjjeli 11 órakor kapott rendelést, hogy egy nagy
fontosságú egyén elfogása végett Tanoba menjen, ’s midőn onnan viszont
Bolognába tért volna, más rendelést kapott, hogy mint tábornagykari
ezredes az előorsökhez csatlakozzék. Mint illyen a’ kormány rendeléséből
Bonaparte Napóleon és Lajos herczegeket átvezette az olasz határszéle
ken, ’s erre, hogy Bolognából egészen eltávolittassék, Pesaro és Urbino
egyesült tartományok kormányzójává tétetett. Itt elnyomta ugyan a’
keletkező ellenforradalmat, de egyszersmind átkezdé látni, hogy a’ köz
ponti kormány félelmes intézkedései által maga a’ forradalom roszul kell
hogy kiüssön. ítasponi gróf által tudomására jött, hogy Francziaország
Olaszhont koczkára tenné, ’s osztrák sergek indíttattak volna meg. A ’
rimini-i csata után Zucchi tábornagy tanácsára Anconába ment, hol Hortensia királynő, ki külföldre való menekülhetésének eszközlését már régebb
Ígérte volt, mentő ajánlatát most ismétlé. P. nem tudá elhatározni magát,
hogy barátaitól elszakadjon. A ’ felkelésben részes 68 egyénnel, pápai
útlevelek mellett, Lazarini kapitány alatt Isola briggre szállt Franczia-
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országba hajózandó, de a’ kapitány osztrák admiral Bandierának átadá őt>
»s Anconába vitetett. Itt, hol a’ közbünbocsánati oklevél a’ város minden
szegletére ki vala ragasztva, a’ kormánynak a’ menekülték iránti intézke
déséről érkezett hir a’ legnagyobb békétlenséget idézé elő, ’s azt csak az
osztrák consul nyilatkozata csítitá le , hogy azonnal futárt inditand R ó
mába, a’ dolog jóvátétele végett. Ez alatt a’ szökevények Yelenczébe
szállították fogságba, hol csak három havi nehéz börtönzés után kezdeték
meg ellenök a’ nyomozás; ha nem juthat-e a’ Lombardiávali netaláni öszszeköttetés nyomára. P. és társai tiltakoztak illyes eljárás ellen, ’s igy
éjjel hajóra szálliták őket, melly Marseillebe vala indulandó; de félő lévén,
hogy e’ város népe felzuduland, csak Toulonnál vettetett horgony, hol a’
foglyok a’ jármű tábor nagyi karának, hálából a’ személyes baráti fogadás
ért, lakomát adának. Marseillebe érkezve, megérték, hogy minden olasz
államból száműzettek, ’s most a’ legnagyobb zavarba jöttek, miután min
den iratuk elvétetett. P. Lifayette meghívására Párisba ment, hol nem
sokára Francziaország minden kitűnő egyéniségeinél a’ legelőzékenyebb
fogadtatásra talált. Munkái kiadása végett később Grenfbe utazott, ’s aztán
csaknem két évig tartózkodott csendes elvonultsággal Carouge nevű
faluban. Schweiczból újólag elháborittatván, megint visszatért Párisba, ’s
megismerkedett Bellinivel, kinek számára irta ,,A ’ puritánok“ és később
„Cola di Rienzi“ czimü operákat. Bellini halála után P. Angliába ment,
Brightonban nyilvános felolvasásokat tartott a’ zenészét történetéről,
később az olasz irodalom tanára Ion a’ londoni egyetemnél, ’s 1839-ben
nőül vette Tergus Erzsébetet, egy skócziai követ nővérét. Öszves müvei
még nem adattak ki. Megjelent tőle mintegy 8 kötet olasz költemény, ’s
több értekezés franczia és angol nyelven. Közelebbi időkben egy nagyobb
történeti munkán dolgozott Olaszországról. — Hs.
Percival (James Gates) amerikai költő sz. 1795. Connecticutban, egy
orvos fia, ki azonban korán elhalt, gondos neveltetésben részesült, ’s
1811-ben az orvosi tudományt Sale College-ben tanulmányozá. 1823-ban
tudori méltóságot n yert; de betegsége hátráltatá tudományának gyakor
lati használatában. Ettolfogva kizárólag irodalmi tanulmányoknak élt
Newhagenben. Már fiatal korában irt költeményeket, de azokat csak
1820. bocsátá közre egy gyűjteményben. 1821. megjelent „C lioi(-jának
első kötete, követte ezt 1822-ben a’ második, ’s 1827-ben a’ harmadik.
Válogatott munkáit (Newyork 1823.) is kiadá, mellyek csakhamar L on 
donban utánnyomattak. Ezen kivül az időszaki iratokba folytonosan szol
gáltatott költeményeket és értekezéseket. P. kétségkívül egyike az ame
rikai legképzettebb költőknek, ’s igen honos az európai remek- és ujabbkori irodalomban. Ragyogó képzelő erővel b ir , a’ nyelv hatalmában, ’s
gondolatai nagyon épek, erőteljesek; minthogy azonban, mit maga is
bevall, költeményein soha sem simít, soha sem javít, azoknak legjobbjaiban is
találhatni bágyadt, hosszadalmas pontokat, — Hs.
Peregriny Elek, m. akad. lev. tag, bölcsészet tanára, a’ rajnamelléki
encyclopaediai társaság tagja, szül. Gálszécsen Zemplénmegyében 1812.
febr. 12-kén, honnét atyja, mint Mármarosmegye főorvosa Szigetre köl
tözvén, Elek ott végezte elemi ’s középtanodai tanulmányait 1827-ben.
Ekkor a’ ke gyes szerzetbe lépvén, Kecskeméten két évet töltött; a’ szer

16

Perger.

zetből pedig kilépvén, a’ felső iskolákat Pesten és Pozsonyban járta.
1833-ban gr. Andrássy Károly fiaihoz hivatott meg nevelőnek,’s ő nevelte
gr. Andrássy Gyulát, Manót, Aladárt. Itt a’ nevelés és tanítás tudomá
nyát különös tanulmányává tévén , alaposan megismerkedett a’ német
paedagogia bő irodalmával, ’s ez időben kezdé meg munkásságát a’ m.
irodalomban „Campe Amerika fölfedezésének“ fordításával, kiknek a’
gyermekelmékhez szelíden leereszkedő modora által elragadtatván, kedves
előadását elsájátitni iparkodott. 1836-ban gyüjté „ Életből szedett képek
csarnokát“ mellyet Pozsonyban Landes adott ki. 1837-ben elhagyván az
Andrássy grófi házat, Bécsbe ’s onnét Styrián át felső Olaszországba ’s
Tirolba utazott. Ugyanazon év Őszén a’ felejthetlen báró Mednyánszky
Alajos által Dénes fiához nevelőül hivatván, e’ jeles család körében, ’s e’
tudós férfiú vezetése mellett uj alkalmat nyert mind a’ nevelés tudomá
nyában, mind a’ m. irodalomban bővebb ismereteket gyűjteni. 1840-ben a’
pesti egyetemnél bölcsészet tudorává avattatott. Ez időben azAthenaeum
és Századunk folyóiratokban irt nevelési czikkeket, ’ s irta „ a ’ maggarok
történetét az ifjúság számára“ melly két kiadást ért. Ekkor inditá meg
„Bánya, az ifjúság képzésére“ czimü gyűjteményét is, mellybol 14 fűzet
jelent meg, ’s a’ m. akadémia által a’ Gorove-díjt nyerte. 1842-ben paedagogiai utazást tett egész Németországban, Schweiczban, Francziaországban és Londonban. Utazásaiból 1843-ban visszatérvén gr. Károlyi
György által tiszteltetett meg fiai nevelésével, hol azonban csak évet
töltött, miután budai kir. könyvbirálóvá neveztetett. Említett munkáin
kívül még számosabb igen becses ifjúsági könyveket irt, u. m. : „ Termé
szettörténet mütudományi jegyzékekkel, a’ tanuló ifjúság használatára“
(Budán 1842.; második javított kiadás Pesten 1844.; ugyanaz a’ gymnasiumi felsőbb osztályok használatára, Budán 1846.); János gazda, vagy a9
falu barátja (Pesten, 1843.); Uj A B C (Pesten, 1844.); Mythologia a
két nembeli ifjúság használatára, képekkel (Pesten, 1845.) ; Olvasókönyv
városi és falusi gyermekek számára (Pesten, 1846.); Természettörténet
az ifjúság tanítására és házi használatra, 150 színezett ábrával X V I
táblán (Pesten, 1846— 47 .); Olvasókönyv az elemi iskolák számár a,
5 darab; a’ m. helytartótanács megbizásából, ugyanannak terve szerint
készítve. Peregriny ennyi kitűnő érdemeiért a’ nevelés ’s az ifjuságképző
irodalom körében már 1841. sept. 3-ikán a’ m. akadémia lev. tagjává
választatott. A ’ forradalmi év kizavarta pályájáról, ’ s azóta, hivatalon
kívül, mint haszonbérlő, visszavonulva, saját gyermekei nevelésének él
Nyitramegye egyik regényes pontján, Csejtén a’ szép Vágvölgyben.— A ’
jeles nevelőnek érdeme él, ’s virágzik derék növendékeiben; munkái pedig
a’ magyar ifjúságnak legbecsesebb kincsei.— h.
Perger János, m. akadémiai első rendes tag a’ törvénytudomány osz
tályában, szül. 1791. május 15. Nagyváradon, hol atyja a’ kath. nemzeti
iskola igazgatója volt. Tanult Nagyváradon, honnét csak a’ philos. ’ s tör
vénytudományi tanulmányok végezte után ment törvényes gyakorlatra,
Pestre. 1814-ben tette le az ügyvédi h itet, ’s gyakorló előkelő ügyvéd
lett, de számos foglalatosságai mellett is folytonos szeretettel viseltetett
a’ tudomány ’s irodalom iránt. 1821-ben adta ki Schwartner után : Beve
zetését a* diplomatikába; 1830-ban folio-alakban „ Verbőczy István ma
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gyár törvénytárát“ magyarosítva’s némelly jegyzetekkel megvilágositva;
1831-ben jelent meg tőle : „ A ’ magyar és hazája régenteni(; ezenkívül
számos törvény- és oklevéltani czikket közölt a’ Tud. Gyűjteményben, ’s a’
Közhasznú Esmeretek Tárában (2 — 5 részben). Ezen hasznos munkálko
dása tekintetéből választatott 1831. febr. 17-kén a’ m. t. társaság első
nagygyűlésében, ennek levelező; 1832. sept. 3-kán pedig törvénytudo
mányi osztályi rendes tagjává. Helyét ugyanazon évben el is foglalta a’
„ hűbéri rendszerről“ irt értekezés felolvasásával. Azután, a’ társaság
megbízásából, a' ,,Törvénytudományi műszótár“ szerkeztésével foglalkodott, de e’ munkát be nem fejezheté , mert 1838. május 25-kén meghalt.
Kéziratban maradtak tőle : Értekezés a’ jobbágyokról ’s Magyar törvé
nyek fordítása a’ XVL század közepéig; Georch Illés tiszt, tag felett ő
irt emlékbeszédet, melly az Acad. Évkönyvek negyedik kötetében jelent
meg. Táblabirósággal Heves, Gömör és Tornamegye tisztelék m eg.— Y .
Perier (Kázmér) bankár , született 1777-ben Grenobleben, a’ lyonoratoriumban tanult, ’s 1798. és 1800. az olasz hadsereg várnoktestének
tagja volt. A z irat, mellyet 1816-ban a’ pénzügyről kiadott, tetszéssel
fogadtatott, bár szerzője a’ történet és politika körül nem birt mély isme
retekkel. A ’ nyert köztetszés felkelték benne a’ nagyravágyást, politikai
szerepet játszani, a’ franczia alkotmánynak a’ restauratio ótai hanyatlása
feltüzelé tetthajlamát, hogy mentené meg a’ hazai intézményeket. Ez
időtől fogva a’ politika veszélyes, sikamlós terére lépett, 1817. Szajnamegye követéül választatván, az ellenzékhez csatlakozott, ’s határozottan
lépett fel a’ ministerium, a’ papirend és a’ születési előjogok ellen. Átható
értelme X V III. Lajos alatt felfedezte a’ pénzügyi kormány hibáit, vala
mint X . Károly ministeriuma is kénytelen vala tűrni a’ megtámadásokat,
mellyeket P. szellemi túlnyomó erő, ’s mély pénzügyi ismerettel intézett.
Azonban mindezen heves ellenzéki fellépte mellett is P. nem volt forra
dalmi, ’s csak egy vasfejü férfiú, mint ő , táplálhatá a’ reményt, hogy egy
X . Károly alatt kényszeritő fellépés nélkül megközelitni lehet azon czélt,
melly később erőhatalom által éretett el. Midőn a’ szorongó király, K á
roly, trónját ingadozni látá, P-nél keresett menedéket és segélyt, kit
ministerelnöknek nevezett ki. Már késő volt. Á ’ júliusi forradalom árja
feltartózhatlanul tört b e , ’s az egész királyi Bourboncsaládot magával
sodrá. Mihelyt az első vihar kitombolta magát, ’s Lajos Fülöpben a’ kirá
lyi koronát az Orleans-ház vévé á t , P. egyike vala az elsőknek, kik a’
lázadás daemona ellen példátlan erős lelki harczot vívtanak. Ö békét és
rendet akart; mihelyt az alkotmány alaptörvényei meghatároztattak. Az
uj király, ki a’ hajthatatlan és szenvedélyesen kikitörő Perier-t nem igen
kedveié, mégis csak kinevezé őt (1830. aug. 11.) ministernek tárcza
nélkül; ez azonban nov. 2-kán 1830., midőn Lafitte a’ ministerelnökséget átvette, kilépett a’ tanácsülésből. Előre lehete látni, hogy e’ ministe
rium nem sokáig fogja magát fentarthatni, maga Lafitte bevalló magának,
hogy igen is kevéssé képes a’ nyakas pártokat megnyugtatni és egyesitni,
Kettős szerepet játszott az ellenzéki és a’ mozgalmi párttal. A ’ Lafitte
ministerium megbukott 1831. mart. 12-kén, ’s P. olly bátorsággal ragadó
meg 2l kormány rudját, mint tán egy sem elődei közül. A ’ vélemények
még határozatlan küzdelemmel hullámoztak, minden oldalról akadályok
Uj. k. hm. Tára VI. köt.
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meredeztek az uj ministerelnök ellen, a’ fiatalság ki vala sodorva pálya
vonalából, a’ nép mind oktatás mind munkában hiányt szenvedett, keres
kedelem és ipar csiiggesztőleg hanyatlott, a’ békés közlekedés utai bezá
rultak, pártosság szakgatá izekre az állam szivét, ’s a’ határszéleken a’
háború felhői tornyosultak; minden készen állt, csak egy szikra kelle,
hogy egy háború üssön ki,mellyről senki sem tudá,hol fogná végét venni.
Illy szorongató körülmények közt ragadta kezébe Perier a’ kormány
gyeplőit. Ministeriuma 1831. május 13-án alakult meg : Louis pénzügyi,
Barthe igazságügyi minister, ’s az államtanács elnöke Montalivet közok
tatási és cultus-, d’Argout építészeti és kereskedelmi, Sebastiani külügy-,
Rigny tengerészeti és Soult hadügyminister Ion. Minő elszántság és
erélylyel, milly megfontolás és alapelvek szerint akart intézkedni, ’s mint
minister valóban intézkedett Í3 P., kitetszik saját szavaiból, mellyeket martius 18-án a’ képviselő kamarában mondott : ,,Egység kell hogy uralkod
jék a’ kormányzás minden ágában. A ’ kormány tervei kivitelénél minde
nütt engedelmességre kell hogy találjon; minden ügynökeinek föltétien közremunkálására számit; e’ közremunkálás nélkül alkotmányos felelősség
csak üres szó, ’s a’ kormány méltósága és ereje veszve. Az alapelvek,
mellyeket elismerünk, ’s mellyektől eltérni egy hivatalt sem engedendünk,
forradalmunk alapelvei. A ’ júliusi forradalom, ’s evvel a’ kormány elve
is, melly amabból kifejlett, nem lázadás, hanem a’ kormány megtámadá
saival való szembeszállás volt. Francziaország kihivatott, védelmezte
magát, de nem szentesité az anarchiát; nem döntötte fel a’ társadalmi
rendet, csak a’ politikai rendet ragadta m eg; czélja : szabad, de rendes
kormány felállítása volt. Kormányunk tehát nem szabad, hogy akár
benső lényegében, akár kihatólag önkény jellemét viselje.“ íg y beszélt ő,
’s Francziaország szabadságáért, mint az, az 1830-ki chartában meghatá
roztatok, nagy szivét, erős és hajthatlan akaraterejét veté zálogul. A ’ tár
sadalom védelemért folyamodott, ’s Perier megadta azt, megsemmisítvén
a’ pártszellemet az által, hogy a’ kedélyeket megtisztító a’ bizalmatlan
ságtól. Erőszaknak erőszakkal felelt, a’ gyűlöletes visszatolásokat kike
rülte, ’s a’ sötétben lappangó ármányt, melly az uj rend épületét aláásni
készült, erős kézzel zúzta el. Zendülés ellen szigorú törvényeket hozott,
mellyek helyreállítók a’ békét és rendet* O volt az, ki az alattvalók szi
vébe elveté a’ kormány erejébeni bizalom magvát, a’ külpolitikát a’ be
nem avatkozás fonalához köté, az államkincs idegeit erősité, Franczia
ország becsülete és méltósága emelkedni kezdett, midőn politikája nyíl
tabb , egyenesebb Ion; ipar és kereskedelem újból feléledt, a’ műhe
lyekbe békés munkások tértek vissza, a’ kereskedés útjait biztosító a’ béke,
’ s határozott erő mért megsemmisitő csapást a’ lázadásnak, melly Lyon
ban, ’ s még néhány helyt vonaglott. P. tizennégy hóig vezeté a’ kormány
hajóját a’ mozgalom és pártok viharai közt, mellyeket szellemének óriási
megfeszítésével csendesített l e , mig a’ nemzeti tevékenységnek uj lendü
letet adott, ’s kifelé Európa nyugalmát biztosító De az uj rend alkotója nem
érheté megpolitikája és fáradozásai gyümölcsét. A ’ kormányzás felemészté
lángoló lelkét. Kolerában halt el. Tetemeit roppant néptömeg kiseré Páris
nyugati temetkező helyére, hol barátai nagyszerű emléket emeltek a’ nem
zet nagy része,’s különösen a’ kereskedő osztály által áldott sírja fölé.— Hs.

Persa birodalom.

19

P e rsa b iro d a lo m . Szoros értelemben vett Persia , a’ bensziilöttek
nyelvén Irán, egyéb nevei : Parsistan, Farsistan, Taadsiykh, Sahisztan
(császárföld), Sparsta, Chunereth ’stb. Fekszik az ész. szél. 25° 40' és a'
kel. hossz. 75° 49' 47" között. Kiterjedése mintegy 23,000, mások szerint
25,600 □ mfld. Feloszlik 11 tartományra (1827-ig 12 volt, de ekkor
Arán orosz birtok Ion). Földje, égalja : Délszakon emelkedett, mint Beludsisztan, északon hegyes ’s Armenia felé alpesi föld, nyugoton a’ folyamok
sík földévé hajló, a’ birodalom belső része széles völgyek, hegycsoportok,
elláthatlan só- és homokpuszták roppant változatosságát nyújtja. Egalji
tekintetben három részre osztható, u. m. germsin vagyis a’ forró, száraz
légely a’ persa tenger és öböl partján; sirhad, vagy a’ hidegebb, szintén
száraz légely a’ fensíkon és a’ kettő között fekvő völgyek és lejtőségek
boldog légelye. A z elsőben a’ forróság valóban tropicai ’s egyes pontokon
Afrika belsejére emlékeztető , egészségtelen. A ’ másodikban nevezetes
a’ lég roppant szárazsága, a’ mindig derült és tiszta, felhőtlen ég, az év
szakok rendessége, a’ forró nappali és nyári meleg, ’s a’ megfelelő éji és
téli hideg. Legkellemesebb része Persiának Ispahan város Irak tartomány
ban. Leginkább itt tapasztalhatni, mit általában mondanak Persiáról,
hogy a’ lég szárazsága miatt nyáron harmat nem lepi a’ növényeket, hogy
még állati holttestek sem rothadnak el, csak kiszáradnak, ’s hogy még a’
legfinomabb fémtükör sem rozsdásodik meg. Harmat, köd és gőzöknek
itt hire sincs; még az éj is olly fényes, hogy csillagvilágnál olvasni lehet.
A ’ szőlőfürtök épen maradnak a’ tövön fél télen át, ’s a’ hurok nem vál
toztatják meg hangjaikat. Villanytünemények itt épen olly szépek, mint
gyakoriak, égiháboruk ritkák; zivatarok csak a’ sivatagokon dühöngnek.
Ispahan örökké derült egét az évnek csak nehány hetén át boritják fel
legek; erős eső ritkán hull ’s a’ hó hamar elenyészik. Az évszakok ren
desek, különösen gyönyörű a’ tavasz, ’s azért állitja a’ persa, hogy Ispa
han részegitőleg hat az érzékekre. Teherán város már kevésbé egészséges
helynek tartatik, a’ légmérséklet rendkívül gyorsan változik, ’s lakosainak
száma 50,000-ről gyakran olvad le 10,000-re, miután bizonyos évszakban,
a’ ki csak teheti, a’ hegyek közé vándorol ki belőle; a’ tél itt szigorú, a’
nyár forró. Általában P. legnagyobb részét egészséges vidéknek nevez
hetni, ’s benne sem Arábia halálos szelei, sem fenső Ázsia orkánjai, sem
pusztító nyavalyák nem dühöngnek. Csupán a’ Kaspi tenger ’s a’ persa
öböl melléki partvonal tesznek kivételt, miután itt számos lázak pusztít
sak ; más vidékeken szembetegségek gyakoriabbak. 1830-ban a’ török
Ázsiában gyakran dühöngő pestis is átlépte határait ’s csupán Teherán
táján három hónap alatt 30,000 embernél többet pusztított el. 1823 és
30-ban a’ cholera is pusztitólag tűnt fel. Földrengések igen ritkák. —
Termények : növényekre nézve P. sok tekintetben hasonló Arábiához.
Itt is, mint ott, a’ gabonanemüek között mindinkább az első helyet vívja
ki a’ búza, ámbár sok rizs és kukoricza is termesztetik kenyérül. Árpát és
kölest szintén vetnek, ritkábban zabot, miután a’ lovakat árpával tartják.
Borból 40 fajtája van, legjobbak a’ siraszi és ispahani; az első a’ burgun
dihoz és champagneihez, az utóbbi a’ maderaihoz hasonlít. Faszűke
miatt nem lehetvén elég hordó, a’ bort nagy agyagedényekben tartják. A ’
borszüréssel leginkább a’ Persiában lakó örmények foglalkoznak. Miután
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a’ szőlők az itteni légben sokáig eltarthatók, gyakran több hónapig állott
szőlőkből szüretik a’ bor. Különben P. flórája az indiaihoz hasonlit, azon
ban sokkal szegényebb ennél ’s már az afrikai jellemhez szít. Hogy nagy
növényekben szegény, tanúsítják erdőtlen hegyei ’s fensíkai, ’s csak újabb
időkben parancsolá meg Abbas Mirza a’ fák ültetését. Az erdők hiánya
olly nagy, hogy némelly kerületekben font számra árulják a’ iát, gyakran
igen nagy áron, hogy a’ karavánok kénytelenek mindig ugyanazon utón
haladni, ’s azon tanyákat fölkeresni, hol elődeik trágyát hagytak hátra,
mit ők aztán tüzelőanyagul használnak fel. A ’ szárított trágya általában
P. legnagyobb részében szolgál tüzelőanyagul, asztalos és esztergályos
müvekre a’ gyümölcsfák fája használtatik. Csupán északon találni sürü
erdőket. Mák a’ mákony kedvéért az egész országban igen sok termesztetik, hasonlóul a’ kender, mellynek leveleit megszívja a’ persa ember,
részint részegitő ereje miatt, részint azért, mivel a’ dohány igen drága ’s
kevés terem. A ’ burgonyatermesztést Malcolm hozta be több kerületbe,
még pedig jó sikerrel. Általában P. szegényebb disz- , mint használati
növényekben. A z állatország is megfelel a’ tartomány természeti saját
ságainak. Az elefánt, melly bár tulajdonképen nem tartozott a’ vidék
sajátságai közé, azelőtt mégis nagyobb mennyiségben találtatott, most itt
már csaknem egészen eltűnt, ’s alig van még nehány példány belőle a’
sakk udvaránál. De nincs is reá szüksége az országnak, miután a’ teve, ló,
öszvér és szamár dúsan pótolja helyét. Különösen nagy kelete van a’ tevé
nek, mellynek itt két faja van, az cgypúpu (dromedár) és kétpúpu; a’
birodalom egyes részeiben ezek képezik a’ lakosok legnagyobb gazdag
ságát. A ’ lóra különös gondot forditnak a’ persák. Leginkább 3 faja isme
retes : az arab, a’ tulajdonképeni persa, és turkoman vagy khorassani ló.
A ’ tisztán arab fajt leginkább az országban nomadizáló arabok tartják.
A ’ persa fajnak hosszú nyaka, előre nyúlt feje, keskeny melle, magas lába
’s kevés tüze van. Ezen lovak, vad kinézésök daczára, igen türelmesek és
szelídek, jó paripák’s szorosokon ügyes járók. Ez utóbbi tulaj dönt Persiában,
hol az utak általában igen roszak, igen nagyra becsülik. Rendes takar
mányul szolgál a’ szecska és árpa, ez utóbbi mindig csak este. Meleg idő
ben az istállóban tartatnak ’s csak éjjel eresztetnek ki. Alomul csaknem
porrázuzott trágyát használnak, mit minden reggel a’ napra tesznek ki
szárítás végett; a’ lovakat naponként kétszer vakarják m eg, gyakran
mossák’s tisztítják. Adóversenyeknél csak kanczákat használnak, vala
mint minden hadjáratban is. Á ’ turkoman faj nagyságra ’s erőre nézve
mind a’ két előbbit felülmúlja, ’s a’ legnagyobb fáradalmakat kiállja. Az
illyen lóról mondják a’ turkomán rablók, hogy húsa márványból van.
Kevesebb gondot forditnak a’ szarvasmarhára, melly az európaihoz hason
lit ; van bivalya. Az ökröt csupán szántásra ’s vízhúzásra használják. Igen
fontos a’ juhtenyésztés, de ámbár a’ juhhus főszerepet játszik minden
persa konyhájában, ’s a’ sok vándor törzs mind ruhájára, mint eledelére
nézve csaknem elválhatlan juhnyájától, mégis ezek nemesitésére nem sok
gondot forditnak. Kecske is tenyésztetik, az angorai faj szőrét shawlokra
8 egyéb finom szövetekre használják. Disznó csak nehány északi kerület
ben van. A ’ kutyákra is nagy figyelmet forditnak. Persia sivatagjain létező
vadállatok : az oroszlán, a’ nyugoti részeken, tigris ritkábban, leopárd,
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medve és farkas; a’ déli részeken róka, nyúl, vadszamár és vaddisznó,
hegyi kecske, zerge ’stb. A ’ persa tenger melletti pálmaligetekben sok a’
majom. A ’ vadászat rendes tárgyai : szarvas, őz, antilop. A ’ madarak kö
zött leginkább tyúkot és galambot tenyésztnek; van minden fajú fáczán,
fogoly és fajdtyuk, majd minden európai vándor- és ragadozó madár. Az
éneklő madarak között első helyen áll az u. n. bulbul vagy a’ kelet csalo
gánya, melly a’ siraszi rózsával együtt nagy szerepet játszik a’ keleti
költészetben. A ’ tengermelléki lakosok fő élelme a’ hal, melylyel nagy
kereskedést űznek. Kígyóknak nincs híja ’s a’ férgek nagy mennyiségben
vannak. A ’ sáskáknak két faja van, egy mérges ’s egy megehető, mellyek
roppant mennyiségben szállják be az országot; vannak skorpiók ’s a’ pó
kok minden nemei, mérges poloskák, szúnyogok, gyikok ’stb. Selyem és
méz csekély jelentőségű. — Az ásványországot gazdagnak nem mond
hatni. Arany, ezüst, réz, ólom ’s vas találtatik ugyan, de csekély menynyiségben ’s P. bányászata alig érdemel említést, minek egyik fő oka a’
már emlitett fa-szegénység. E ’ tekintetben P. csaknem egészen a’ külföld
készletére szorul ’ s még a’ kereskedelem ’s forgalomban is török piaszterek, velenczei zechinák ’ s hollandi aranyak szerepelnek. Drágakő is ritka.
Nagy kincset bir P. a’ sóban, mit részint a’ hegyekből ásnak, részint a’
pusztákból, tavakból, öblökből nyernek. 1844. hatalmas kőszénfekveteket
fedeztek fel a’ Kaspi tenger vidékén. — Lakosai, társadalmi é le t : A ’ la
kosok száma 30— 40 millióra rúg. Fennlévő nyomok szerint hajdan sokkal
több lehetett. Hajdan Ispahan város lakóit 6— 700,000-re, a’ jelen szá
zadban csak 100,000-re becsülték. Egyébiránt az utazók adatai e’ részben
felette eltérők. Jaubert szerint egész P. népessége nem tenne többet 7
milliónál ? — A ’ lakosok főtömegét képezik a’ tulajdonképeni persák (uj
persák vagy tadsik), nem csak számra, hanem miveltségre nézve is. Való
színűleg a’ régi persák és médek maradékai, más bevándorlott népekkel
vegyítve. Mindazáltal nem e’ faj az uralkodó , sőt inkább alárendelt
népség az országban, miután az uralkodó családok a’ nomád fajhoz, t. i.
a’ turkoman törzshez tartoznak. Chardin utazó őket a’ kelet francziáinak
nevezi. A ’ férfiak deliek, ’s a’ nők között valódi szépségek vannak. V érmérsékletök sanguinicus. A ’ pompát ’s fényt szeretik. Ruházatokhoz
többnyire sötét (zöld és kék) színeket választnak. A ’ persák fő eledelei :
kenyér, pilan (rizsleves) juhhússal, bárány-, kecske-, tyukpecsenye, tésztás, főzelék, sütemények, befőttek, gyümölcs, sajt, minden fűszer és só
nélkül; evés ideje délben és este, mindig puszta újakkal. Uralkodó italok
a’ gyümölcsborok minden nemei, továbbá k ávé, melly külön házakban
méretik, thea, ki nem forrott bor, ’- titkon erős bor és pálinka is. A ’ per
sák dohánypipájának neve kaliun vagy narguil, melly a’ török és európai
pipától az által különbözik, hogy szára egy a’ földön álló ’s vizzel telt
edényen vezettetik keresztül, a’ füst meghütése végett. A ’ mákony hasz
nálata is általános. A ’ persák lakóházai többnyire kertekben állanak,
tavakkal, szökőkutakkal. A ’ kőből vagy agyagból készült, lapos fedelű
egyemeletes házakban külön osztályaik vannak a’ férfiaknak ’s nőknek.
A ’ szegényeknél ember és barom együtt lakik. Kitűnőek a’ bazárok, a'
karavan tanyák ’s más nyilvános épületek, a’ mecsetek ’stb. A ’ városokat
és falukat földeáncz és téglafal Övezi. A ’ házakat szűk, többnyire görbe
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és piszkos utczák választják el. A ’ nomádok sátrakban laknak. A ’ fürdők
a’ napi szükségekhez tartoznak, ámbár fehér ruhára nézve a’ persa igen
tisztátalan. A ’ fürdők vagy nyilvánosak vagy magánosak a’ háremekban;
fürdeni forró vízgőzében szokás ’s a’ fürdők a' társalgás ’s fecsegés gyűlhelyeiül szolgálnak. Társadalmi életre nézve, már Persiában láthatni kez
detét azon ünnepélyes és merev szokásoknak, mellyek a’ távolabb keleten,
Chinában és Japanban, tetőpontra hágnak. A ’ fiatal ember egy tárgyban
sem nyer olly kimerítő oktatást, mint a’ bókolás mesterségében. Az illedelmi szertartások legnagyobb szigorúsággal tartatnak meg; a’ sakk és
minisztere, az apa és fia közti viszony csaknem ollyan, minő az ur és rab
szolgája közti. Azonban mindezen szoros formalitások daczára, a’ persa
nép vidor , derült kedélyű nép ’s nagy barátja a’ társasági örömeknek.
Mulatságaik, játékaik igen sokfélék. Fő helyet foglal el a’ sakkjáték, a’
regélők, mesélők, felolvasók; szeretik a’ zenét, éneket és tánczot is, azon
ban senki sem foglalkozik e’ művészetekkel, a’ ki csak távolról is igényt
tart műveltségre ’ s neveltségre ; különösen áll ez a’ tánczra nézve. Vannak
komédiások, szemfényvesztők, ’stb. Nyilvános mulatságok : tűzjátékok,
kivilágítások, félmeztelen férfiak baj vívásai, versenyfuttatás.ok, Íjazás,
vadászat, séta és lovaglás. — A ’ soknejüség nagyban divatozik. Négy
feleség a’ törvényes szám, ki azonban ennyivel beéri, szentnek tartatik.
A ’ persáknak nagy háremeik vannak, hol különösen georgiai és cserkesz
rabszolganők állanak nagy becsben. A ’ fényes nászünnepélyek gyakran
egész vagyont emésztnek föl. A ’ nők kibérlése, mit Omar khalifa eltörlött,
most ismét szokásban van. Ha a’ férj kegyetlenkedik, törvényes elválás
esete állhat elő; a’ nő hűtlensége halállal büntettetik. A ’ gyermekek, akár
törvényesen nőszült, akár pénzen vett nőtől származzanak, egyenjogúak;
a’ körülmetélés alkalmával nevet nyernek; mig női ápolásra van szüksé
gük, a’ háremben maradnak, azután legelébb a’ külső Hiedelemre tanít
tatnak; 7 — 8 éves koruktól kezdve arabul tanulnak, a’ Koránt ’s hazai
költőket, különösen Sadi-t, olvassák, ’s úgy tanulják azután a’ többi tudo
mányokat vagy magántanitóktól, vagy a’ medressekben. A ’ holtakat egy
szerűen temetik e l, lépcsőkkel ellátott, hozzáférhető épitett sirokba, hol
fejjel északnak, lábbal délnek feküsznek. — A ’ persák jelleméről külön
bözők a’ vélemények. A ’ legtöbb utazó eleven, vidor, beszédes, ügyes,
udvarias, könnyelmű népnek állitja. Innen nevezik őket Ázsia francziáinak. Vannak azonban e’ jellemvonásoknak árnyoldalai is; mondják, hogy
a’ persa ember szavának, sőt még esküjének sem lehet hitelt adni, csalásra,
hazudságra igen hajlandó. Fölfelé csúszó mászó, lefelé kegyetlen. Tele
van babonával, de még sem olly rajongó, mit a’ török. Csillagászok és
mindennemű amuletek nagy becsben állanak ; varázsszerek előnynyel bír
nak a’ legismertebb gyógyszerek felett. Magának a’ sakknak meg van az
ő udvari csillagásza (Monatsi-basi), kinek tanácsa nélkül semmihez sem
fog. Az uralkodó despotismus itt is elfojtá a’ nemzetben élő minden jobb,
nemesebb csirát. Sem tehetség, sem becsület, 3em erény magában nem
emelhetik itt az embert tekintélyre, hatalomra, befolyásra. A z uralkodó
után a’ nemesség és államhivatalnokok gyakorolják a’ legnagyobb zsar
nokságot. Az egész uj persa történelem tele van a’ hatalmasok önkényé
nek ’s kegyetlenségeinek példáival. Az elnyomatás legszomorubb képét a’
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bérlők és parasztok tüntetik fel ’s általában egyik osztály a’ másikra hat
fokozatosan nyomasztólag, mire nézve első helyen állanak az önző hiva
talnokok. Ennek szomorú következményei a’ jogok terén igen érezhetők.
A ’ nép kevés ragaszkodással viseltetik hazája, ’s még kevesebbel kormá
nya iránt. Sem az élet, sem a’ vagyon biztosítva nincs; földmivelés és
ipar ten g ; bizalmatlanság és félelem mindenütt. 1842-ben a’ sakk, egész
udvara ’s néhány ezred kíséretében, a’ kasbini fürdőkbe akart utazni, de
a’ Teherán és Kasbin közti faluk összes lakói megszöktek előle , oda
hagyák lakházaikat ’s 3 nap múlva éhség ütött ki a’ királyi táborban. —
Rabszolgák nem nagy számmal vannak Persiában, többnyire georgiaiak
és afrikaiak, kik gyakran igen nagy mértékben bírják uraik bizalmát *s a’
család tagjaihoz számíttatnak. — A ’ nyelv különféle. Az uj persa nyelven
kívül (1. Persa nyelv és irodalom) használatban van még a’ kurd, arab,
török, örmény, sab, turkman, luri ’s más nyelvek. A ’ tudósság még most
is nagy tiszteletben részesül. Sokat adnak a’ csinos, hyperbolicus beszédre
és stylre. A ’ tanulás cncyclopaedicus és felületes. Leginkább ünnepeltet
nek a’ nagy költők, minők Ferdusi, Sadi, Dsami, Hafiz ’s több későbbiek.
Még mindig vannak udvari költők. Tudva levő, hogy a* persák a’ mathematikában, földiratban, történelemben ’stb. érdemekkel bírnak. A ’ művé
szetek között legtöbbre vitték a’ zenében, melly által jól tudják kifejezni
lágy buja jellemöket, vagy heves szenvedélyeiket (a’ harczi dalokban).
A ’ festészet 3 század óta pang, ’s csaknem egy fokon állanak a’ dunaiak
kal. Mint ezeknél, úgy nálok is a’ perspectivának minden nyoma hiány
zik, nincs fogalmok a’ fény- és árnyelosztásról, a’ viszonyszabályokról.
Nagy ügyességgel bírnak fertelmes tárgyak előadásánál. Miután a’ könyvnyomtatás még behozva nincs, nagy tökélyre van vive az irás művészete.
A ’ gymnastica, különösen a’ lovaglás igen nagy haladást tanusit. — A ’
persák vallása az izlam , melly a’ siiták és szunniták felekezetére oszlik.
A ’ gyülölség a’ kettő között még mindig igen nagy. Némi szabadelmü
pártot képeznek a’ szuffiták. A ’ mohamedán államvallás (siiták) élén 3 — 5
Mustahed (bizonyságtevő) áll; ezek után jön a’ Seikh-ul-izlam (hit feje
delme), továbbá a’ mufti, a’ mollahk, imamok és dervisek. Van azonkívül
még nehány kisebb felekezet, kevés keresztény és zsidó. — A ’ letelepe
dett persákon kívül igen számos vándortörzs van Persiában, kiknek neve
Ilyat (Illiat, Ihlat). Ha számra nem is, de hatalomra nézve uralkodó nép,
melly a’ letelepedett Tadsikat meghóditá, sőt a’ mostani uralkodó dynastiát is adá nekik török vérből. Ezek az ő sátoréletök ridegségét dicsérik
’s megvetve néznek azoknak lágyságára ’s félénkségére, kik városokban
’s házakban laknak. Fotörzsökök : 1) a’ kadsarok (kujurok), a’ mostani
persa sakk törzse, 2) az afsarok, 3) arabok, 4) lakok, 5) feilik, legszámo
sabb nomád törzs, 6) bayatok, 7) kurdok, 8) aimakok, 9) hezarehk,
10) balucsok, 11) badsibanok, 12) khodabendehluk, 13) bachtiarik,
14) sekadsik, 15) sah-sevenek, 16) memacennik. A ’ kormány politikája e’
törzsekre nézve abban á ll, hogy az országbani elszórás által erejöket,
hatalmukat gyöngítse, ’s főnökeiket kezesek gyanánt a’ király személye
körül az udvarnál tartsa. Legfélelmesebbek az arab törzsek. Mindezen
vándortörzsek saját jogokkal ’s szabadalmakkal bírnak. — Foglalkozás :
A ’ persa nép miveltségi tekintetben csaknem általában azon fél vagy
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egész barbárságban sinlik, melly az egész mohamedán Ázsiát jellemzi.
Persia hajdani szellemi virágzásának alig találhatni többé némi nyomait;
földmivelés és ipar is a’ legalsó fokon állnak. Az élet minden viszonyai
ban uralkodó despotismus önkénye, melly folytonos zsarolások által pil
lanatnyi érdekeit iparkodik biztositani, az ebből eredő bizonytalanságnál
fogva minden reformokat csaknem lehetlenit. Hozzájárulnak a’ rabló
harczcsapatok folytonos pusztításai. — A ’ földmivelésnek legnagyobb
akadálya az égalji viszonyoktól függő roppant szárazság, az öntözés nehéz
ségei ’ s a’ vizek és folyók hiánya. Miveit föld csak az utóbbiak partjain,
a’ völgyek- ’s lejtőségekben található. Mesterséges vizvezetéseket roppant
költségekkel állíttatott a’ kormány legrégibb időktől mostanig; az állam
kötelessége azon vizvezetések épségben tartása is. A ’ föld részint az
állam, részint magánosok tulajdona. Az államjavak jövedelme mintegy
% -ét teszi az összes államjövedelemnek vagyis 6 millió tallért. A ’ magá
nosok javai vagy adómentesek vagy adófizetők. Az adót részint pénzben,
részint természetben róvják le. A ’ földmivelésnél nagyobb tökélyre van
vive a’ kertészet, mellyre a’ persák sok gondot forditnak. A ’ földmivelés
fő tárgyai : rizs, búza, árpa és köles. — A ’ müipart nem lehet ugyan
Kelet-Ázsia műremekeivel összehasonlítani, de mégis felülmúlja ElőÁzsia készítményeit. Az ujabbkori békés idők e’ részben is szép emelke
déssel kecsegtetnek. Hajdan nagy hirben állottak a’ persa ezüst himzetek , a’ cserép ’s csaknem porczellánszerü edények, a’ sokféle készitett
bőrök, damaszk kardok ’s más aczéláruk, mindennemű szövetek teve- és
kecskeszőrből. A ’ kormány hanyagsága volt leginkább oka a’ gyárak
sülyedésének. A ’ persa fegyverek és kardok még most is igen keresettek
és drágák, ’s általában elismerésre találnak az arany-, ezüst- és rézmivesek m üvei; hasonlóul a’ persa szőnyegek és shawlok; magas fokon áll a’
selyemszövés és festés. Hadseregének számára azonban Angliából kény
telen hozatni a’ posztót; szintén úgy ez utóbbi országtól függ vas és üvegkészitmények tekintetében is. Famüvekben igen ügyesek, de legügyeseb
bek a’ szakács és sütő művészetben. A ’ persa ipar fő telepei : Ispahan,
K ásán, Y e s t, R e s t, Kerman, Hamadan ’stb. — P. kereskedése csak a’
belföldön nagyobb, a’ külföld irányában igen csekély. Kedvező helyzeté
nél fogva azonban a’ karaván kereskedés közvetitőjeül szolgál Európa és
Belső-Ázsia között. Azon tartományok, mellyekkel P. kisebb nagyobb
kereskedelmi Összeköttetésben áll : Török-Ázsia, Oroszország, Arábia és
Keletindia. Közlekedési eszközök : angol és arab hajók a’ persa öbölben,
oroszok a’ Kaspi tengeren (Persiának egyáltalában nincsenek hajói), to
vábbá tevék, szamarak és öszvérek; az utazás többnyire nagy karavá
nokban történik. A ’ kereskedés többnyire az országban lakó örmények,
zsidók és keletindiaiak (baniánok) kezén van. A ’ kereskedők számosak és
gazdagok, ’s azon különféle jövedelemnél fogva, mit a’ sakk tőlök adóké
pen húz, több személy- és vagyonbiztossággal bírnak, mint a’ többi lako
sok. A ’ miveltség, tudomány és felvilágosultság is nagyobb ez osztálynál,
minélfogva a’ főbbranguak örömest keresik társaságát. Fő kereskedelmi
helyek : Tébris, Kermansah és Hamadan Törökország felé, Mesed és Nisapur Turkesztan felé, Kásán Afghanisztan felé, Abusár és Bender-Abasszi Arabia és India fe lé , Ispahan és Sirasz a’ belföldön. Az örmények fő
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telepe Dsulfa külváros Ispahan mellett. A ’ zsidók igen elnyomott és sze
gény állapotban tengnek. A ’ baniánok több szabadságban részesülnek ’s
gazdagabbak. — Államviszonyok : Tulajdonképeni örökös nemesség a’
persa állandó népség (tadsik) közt nincs; de a’ vándor és harczcsapatok
(ilyatok) között azon családok tekinthetők persa örökös nemességül,
mellyekből a’ törzsök fejedelmei (khánok) választatnak. A ’ khán fiai aga
czimet viselnek, azonban a’ sakk ezeket is khánokká nevezheti fermán és
diszruha (kaluat) átküldése által. A ’ khánokhoz legközelebb állanak a’
mirzák (mirza — urnák fia, urfi; rnir, amir = ur; za, zada = fiú). Eze
ket mind a’ főbb, mind az alsóbb kormányhivataloknál találhatni; nem
csak az államminiszterek és titkárok, hanem hadseregbeli tisztek, falusi
birák ’stb. is élnek a’ mirza czimmel. A ’ papsághoz nem csak a’ papok,
hanem a’ törvénytudósok is tartoznak; ezek képviselik némileg a* nép
érdekeit, miután az uralkodó legtöbb figyelmet kénytelen forditani az ő
szavokra. A ’ főbb papságot teszik a’ próféta utódai (szyndek); az alsóbb
papság többféle foglalkozást üz, hozzája tartoznak a’ molahk, vagyis köz
ös magántanitók. A hadsik vagy mekka-zarándokok is ide számíttatnak.
Európai értelembeni állam-szerkezetről Persiában nem lehet szó. Némi
tekintetben, ősi hagyományokon ’s szokáson alapuló alaptörvényekül
tekinthető : 1) azon jo g , minélfogva minden persa nem csak lakhelyét,
hanem hazáját is mindenkor elhagyhatja, melly joggal csak a’ hivatalno
kok, rabszolgák ’s a’ kivándorló örmény családok nő-tagjai nem bírnak.
2) hogy minden persa a’ törvény előtt egyenlő. — Különben P. alkot
mánya a’ szokásos ázsiai patriarchalis despotismuson alapul 's nem egyéb
puszta önkényuralomnál, melly csak a* pártok ’s alattvalók izgalmaiban
lát némi korlátot. Ezen, a’ világon talán legkorlátlanabb hatalom egy
király vagy sakk ( schah, seikh) kezében van. Öt nem köti sem nemesség,
sem rendek, sem törvény. A ’ mi némileg szabályozza tényeit, az a’ vallás,
közvélemény és szokás. A* király egyszerű czime : Irán sakkja (Chakan
czimet is használ). Az európai állami oklevelekben : „ Ö felsége, a’ padisah, P. uralkodója és souverainjeu czim használtatik. Persa iratokban,
különösen folyamodásokban e’ czimek kerülnek elő : Királyok királya, a’
testi világ u ra; hatalom, dicsőség, felség forrása 'stb ., ég küldötte, hívők
ragyogó fejedelme, nap képe, testvére a’ holdnak’s csillagoknak, ragyogó
fénye a’ napnak, öröme a' világnak ’stb. A ’ persa birodalom czimere 1236
óta egy oroszlán, mögötte fölmerülő nappal. Lovagrend 1834 óta a’ nap
vagy oroszlán-rend, kitűnő haditettek jutalmául. Újabb időkben európai
férfiak is megkapták e’ rendet. A ’ mostani dynastia rendes székhelye T e
herán város Irak tartományban , azonban a’ király gyakran tartózkodik
Sultanieh, Katsar, Tsin Ali ’s más helyeken is. A ’ jelenleg uralkodó dy
nastia a’ kadsarok turkoman törzséből való ’s Aga Mohammed khánnal
1794-ben lépett trónra. Trónörökös mindig a’ legelőbbkelő hitvestárs fia,
kinek határozott czime nincs ’s 20 éves korában nagykorú lesz. Valamint
alattvalóinak, úgy a’ sakknak sem szabad többel mint 4 törvényes nővel
bírni, az ágyasok számára nézve nincs korlátozva (rendesen 100 ágyasa,
számtalan rabszolganője van. A ’ királyi háremben főfelügyelőnő a’ bánmii hárem (azaz : nőosztály parancsnoknője), az alsóbb felügyelőnők neve
risszefid (matrónák). A ’ kir. törvényes nők őrei fekete és fehér heréitek,
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Az udvari személyzethez tartoznak : az udvari marsai (nasszok tsibasijy
főszertartási mester (isik agasszij, főlovászmester ( miraker vagy mirakAowr), fővadászmester (tsikkiasz-basi), udv. orvos (hakim-basi)y udvari
csillagász ( monadsi-basi) ’s az udv. költő. Azonkívül számtalan szolga,
ezek közt vannak a’ ferashah-e-ghuzzubs (azaz : fájdalom és hatalom
szolgái) kik mindig készek a’ sakk parancsára bárkit kivégezni. — K özigazgatás: A ’ ministerium élén áll a’ hamad-u-doulah (állam megbízottja),
vagy szokottabb nevén (szudder-e-azim , egy neme a’ ministerelnöknek.
Utána következik a’ pénzügyminister, azelőtt amin-u-doulah (istápja az
államnak), most nizam-u-doulah (rendezője az államnak). Ezek után
jőnek az államtitkárok (munsi-ul-mumalik), kikből a’ ministerek válasz
tatnak. Ezek alatt állanak az államtanácsosok vagy musztuf/ik. Mindezen
hivatalnokok, a’ nagy mustahed vagy főpappal együtt képezik a’ divánt,
hol a’ sakk is megjelen. A ’ tartományi igazgatás, mint Törökországban,
úgy itt is, csaknem egészen korlátlan és önkényüket követő helytartók
( beglerbégek) kezében van, kik rendesen uralkodó házbeli herczegek,
mirza czimmel (nevök után) , de mindig turkomanok. Azon kísérletek,
miket újabb időkben, különösen a’ korábbi sakk, ’s annak fia Abbas
Mirza, európai intézmények behozatala körül tett, csaknem egészen sike
redének maradtak; még csak a’ hadsereg egy részét sem valának képesek
állandóan európai lábra állítani. A ’ rendőrség igen szigorú a’ lakosok irá
nyában, de az országot ellepő rablócsoportok kipusztitására semmi erővel
sem bir.— Igazságszolgáltatás : Persiában kétféle törvényszékek vannak :
Serrah- és Urf-t.székek. Az elsők írott törvények szerint ítélnek, miknek
egyedüli forrása a’ Korán. Az urf-t.székek (urf = szokás) a’ tartományok
különböző szokásai szerint ítélnek. Mindkettő folytonos versenygésben
van egymással. A ’ serrah-szék elnöke a’ seik-ul-izlam, kit a’ király nevez
ki ’s fizet; utána jön a’ kadi (kauzi = biró), falukon a’ mollahh, mustahedek ’ s más papok. Az urfszékeket képezik : a’ sakk, a’ helytartók, váro
sok kormányzói, tanácsnokok, a’ kerületek elnökei ’s alsóbb hivatalnokai.
Ezek ülései nyilvánosak ’s gyakran igen zajosak; az eljárás gyors. A ’
büntetések, mint minden mohamedán országban, gyakran igen kegyetle
nek ’s embertelenek. Kisebb vétségeknél pénzbírság, vesszőzés, bastonade;
kinpadra vonás ritkább, jószágelkobzás gyakori; a’ vakitás felségsértők
nél még ma is gyakorlatba vétetik; a’ kivégzésnek három neme van :
megfojtás, fejezés és agyonszurás. Halálos Ítéletet csak a’ sakk mondhat.
Pénzügy : Feje a’ pénzügyminister, nizam -u-doulah, kinek alája vannak
rendelve a’ musztuf/ik (mesztufik), vagy kincstári tanácsosok. A z ország
bevétele mindig nagyobb, mint kiadása, minélfogva Persiának nincs adós
sága, de a’ sakknak nagy kincstára van. Az adó nem nagy, de igen egye
netlenül van elosztva, ’s igen igazságtalan adónemekkel van terhelve a’
nép. Több tartomány és vándortörzs természetben fizeti adóját. —
Hadügy ; A ’ persa hadsereg élén áll egy államtitkár, leskernumsz, kinek
alája van rendelve a’ naisz-munsiol-memalik. A ’ persa sereg magvát sza
bálytalan lovasság teszi, melly többnyire a’ nagyszámú vándor törzsekből
kerül ki. A ’ Nevrus-ünnepen minden khán, megjelen a’ sakk előtt ’s meg
kérdezi, mennyi katonára van szüksége. A ’ sereg főparancsnoka szardar,
tábornokok a’ khánok; a’ bimbasik alatt 1000, a’ szuszbasik alatt 500,
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a’ pendsabasik alatt 50, a’ dihbasik alatt 10 ember áll. Tengeri ereje nincs.
Felosztás ; P. 11 tartományra vagy beglerbegségre osztatik, mellyeknek
feje a’ beglerbeg; ezek ismét kerületekre vagy ballukokra, miknek feje a’
zaubit. A ’ tartományok száma azelőtt 12 volt, jelenleg, Arán tartomány
elvesztése óta a’ következők : 1) Aserbeidsan, 2) Ghilan, 3) Muzenderan,
4) Taberistan, 5) Irak (az ország középpontja, Teherán és Ispahan főváro
sokkal), 6)Khuzisztan, 7) Kurdisztan, 8) Farzisztan, 9) Kerman, 10) Khorasszan, 11) Kuhisztan. — Lásd bővebben : Kampfer, Chardin, Olivier,
Niebuhr , Ousely , P rice, Keppel, Drouville, Buckingham, Forster, Ritter,
Faser, Morier, Malcolm, Freygang, M. v. Kotzebue ’stb. munkáit ’s útle
írásait.
P. ujabbkori történetét illetőleg, következőt szükség megjegyezni. A ’
most uralkodó kadsar dynasztia 1794-ben került trónra, midőn a’ Kerimek utolsó ivadéka, Luft AU khán a’ mindig hatalmasbbá váló turkomán
vándor nemzetség, a’ kadsarok által megöletett. Az első sakk e’ családból
Aga Mohammed volt, ki Teheránba tevén át székhelyét, vérengző uralko
dás által iparkodék féken tartani az alig meghódított országot. 1797-ben
a’ georgiai keresztyén fejedelemmel háborúba keveredvén, ez Oroszország
karjaiba vetette magát, melly alkalommal nem csak Georgiát, hanem
néhány Kaspium tengermelléki tartományt is elvesztett. Ugyanazon év
ben két szolga által megöletett. A ’ megöltnek unokaÖcscse, Feth Ali sakk
kerülvén trónra csak nehéz küzdéssel volt képes kelyét megtartani. 1802
Khorasszant hóditá meg. Georgia önként vetvén magát alája Oroszor
szágnak (1801.), ez utóbbival háborúja támadt Persiának, mellynek csak
1813. vetett egy békekötés véget, minélfogva a’ szétbomló afghán biro
dalomra nem fordithatá figyelmét. Ez alatt közelebb viszonyba lépett
Európával. Napóleonban a’ persa sakk Oroszország ellenében természetes
szövetségest látott. Napóleon főhadiszállásán persa követ jelent meg.
Francziaország és P. között szövetség köttetett Oroszország megbukta
tására. Azonban a’ franczia befolyást a’ sakk udvaránál meghiusitá az
angol hatás, minek folytán keserű béke köttetett Oroszországgal. E’ bé
kében P. több tartomány iránti igényeiről (Georgia , Imerette, Guriel,
Mingrelia, Daghestan ’ stb.) volt kénytelen lemondani. Az oroszok hadi
hajói a’ Kaspi tengeren jelentek meg. Hozzájárult a’ versengés, melly
Feth Ali két fia, Abbas Mirza és Ali Mirza között kitört. Abbas Mirza az
Oroszország elleni háborút vitézül, de szerencsétlenül vitte, ámbár euró
pai lábra iparkodék állítani seregét. Ali Mirza, az idősb, de rabszolga
nőtől született ’ s épen azért a5 tróntól eleső fiú, szintén nem veté meg
az európai nemzetek segitségét, de többnyire a’ vitéz kurdokkal iparko
dék harczi dicsőség által öcscsét meghomályositani. Ez utóbbi megtámadá
a’ bagdadi pasát. Ebből 1822. háború ütött ki P. és Törökország között,
minek következménye békekötés Ion , melly az országok régi határait
állitá vissza. Egyik testvérnek sem kedvezett a’ hadi szerencse. Ali Mirza
ugyan nem sokára meghalt, azonban a’ sakk számos fiai között még sok
trónkövetelő volt. Abbas Mirza könnyelműen harczba keveredett ismét
Oroszországgal egy határtartomány miatt. Újra háború ütött ki, mellyben
az oroszok Paskewits ’(1. ezt) alatt nem csak Erivánt vették be, hanem
Aderbeidsanba is benyomultak, P. 1828. gyalázatos békét volt kénytelen
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kötni, minélfogva nem csak Erivan és Nahitsevan khánságokról mondott
le, hanem 80 millió rubelt is fizetett ’s egyéb kereskedelmi előnyöket át
engedett. Ez óta Abbas Mirza tanácsosbnak tartá, inkább Oroszország
kegye után járni, mint a’ hatalmas szomszéd haragját ingerelni. 1831— 32.
a’ khorusszani nemzetségeket igyekvék meghóditani ’s az afghán biroda
lom romjai ellen ingerlé atyját. Becsszomjas vágyainak a’ halál vete vé
get 1833.; Anglia és Oroszország azonban reá bírák a’ sakkot, hogy
Abbas Mirza fiát, Mohammedet nevezé ki utódjául. Az agg uralkodó 1834.
halt meg, a’ tartományi helytartók az uj trónörökös ellen törtek, azonban
a’ két európai hatalmasság erősen támogatá védenczét. Ezek befolyása
alatt került Mohammed sakk trónra, a’ fölkelő herczeg helytartók meg
alázva, leverve lőnek; orosz fegyver és angol pénz dolgozott minden felé.
Mohammed nem tanusitott nagyobb uralkodói tehetséget, mint atyja. A ’
vesztegetés, csalás és sanyargatás előbbi rendszere megmaradt. Már trónrajutása is világos bizonyság volt arra, hogy a’ kadsar dynastia belső fel
oszlásnak indul. Valószinüleg orosz befolyás és nógatás eredménye volt,
hogy a’ sakk az afghán birodalom elfoglalására veté szemeit. ’ S 1836-ban
hadsereggel indult Heratnak, de siker nélkül. Jövő évben uj expeditióra
került a’ dolog, mi több szerencsével járt. Az ajánlott egyezkedési ponto
kat, P. el nem fogadván, a’ britt követ, sir John M ’Neill a’ persa kor
mánynyal minden viszonyt felbontott; lord Palmerston 1838. egy fenye
gető jegyzékben a’ persák minden további hóditási vágyai ellen tiltako
zott ’s lord Auckland 5 hadihajót küldött Keletindiából a’ persa öbölbe.
E ’ hatalmas emlékeztetés eszébe juttató a’ sakknak erőtlenségét, ’s herati
hadjáratával egészen felhagyott. Ezután a’ britt befolyás volt túlnyomó
az orosz felett, de ez utóbbi nem sokára ismét felülkerekedett, még pedig
annyira, hogy P. jelenleg nem több, a’ hatalmas Oroszország vazalljánál.
Ezt világosan tanusitá 1843. a’ portávali egyenetlenségek eligazítása’s az
1846. Woronzow herczeg által Tiflisben kötött szerződés, minélfogva az
oroszok állomási helyekül nyerték a’ Kaspi tengernél a’ resti és asztrabudi
kikötőket, továbbá Persiában bányákat (különösen kőszénre) miveltetnek
’s a’ kikötőkhez vezető utakon erősségeket építhetnek; a’ persák pedig
kötelesek minden orosz szökevényt kiadni. — Persia tehát jelenleg, ural
kodóinak tehetlensége folytán, uj rázkódásoknak, hanyatlásnak néz eléje.
E ’ hanyatlás egyébiránt az egész mohamedán világot fenyegeti — külö
nösen napjainkban, midőn a’ fenyegetőleg megkezdett orosz-török viszály
kimenetele tartja feszülten egész Európa figyelmét; azon viszály, melly a’
szomszéd Persiára is több tekintetben igen elhatározó hatással lehetend.
Vájjon az omladozó romokból uj nemzeti élet fog-e születni, vagy a’ régi
persa birodalomnak, melly kelet történetében olly nagy szerepet játszott,
még neve is el fog-e enyészni— ki tudná most megitélni? Annyi bizonyos
nak látszik, hogy a’ nyugati polgárisultság befolyásától várhatja Persia
is újjászületését. — p.
Persa nyelv és irodalom. Mind a’ régibb, mind az ujabbkori persa
nyelv az indogermán nyelvek nagy családjához tartozik. A ’ régibb korból
valók a’ zend és pehlvi nyelvek. Mindkettőt csak vallásos iratokból ismer
jük. Az e’ nyelvbeli maradványok teljes átnézetétPwperrow,,Zendaveztaujában birjuk. Az emlékeken Persiának még egy régi nyelve található,
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melly az előbbi kettőtől lényegesen különbözik. Ennek egyedüli maradvá
nyait az ékiratokban (écriture cunéiforme, Keilschriften) találjuk. Ezen
régibb nyelvből alakult idővel a’ parsi vagy uj-persa nyelv, melly erede
tileg délnyugoti Persia nyelve volt. Ennek ujabbkori jelleme van ’s igen
sok kellemmel ’s hajlékonysággal bir. Legtisztábban található Firdusi
,,Sánámeli“ -jában. Az arabok uralkodása ’s az izlam terjedése ótaPersiában, az uj persa nyelv sok arab szót vett fel; ’s máig is arab betűkkel
iratik. A ’ mongol uralom által északi Indiában igen el Ion terjedve ’s
legújabb időkig ez volt nyelve a’ diplomatának, magasabb társadalmi
életnek és törvényszékeknek. Szójárása sok van. Az uj-persa irodalom
azon időnek köszönheti létét, midőn az izlam behozatott Persiába; vala
mennyi Írója mohammedán. A ’ legelső ujpersa iratok, mellyek részint köl
tői, részint történelmi tartalmúak, a’ szamanid fejedelmek korából a’ 9-ik
és 10-ik századból származnak. Ez idő óta szakadatlan ápolást talált a’
persa irodalomban, mind Persiában, mind Indiában, különösen a’ költé
szet és történelem, daczára a’ számos politikai viharnak, melly az országot
dúlta. A ' persa irodalom rendkívül gazdag. Atnézetét nyújtja Hadsi
khalifa „Lexicon bibliographicum“ -a. Lásd : Keleti nyelvek. — a.
Persil (Jean Charles), volt francziaországi pair ’s minister, szül. 1785.
Condomban. Jogot tanult ’s ügyvéd Ion. 1830. szülővárosa követéül választá m eg; ’s egyike volt azon 62 követnek, kik juh 28-án az „ordonnanceok“ elleni tiltakozást aláírták. Később rheimsi államügyvéddé
neveztetvén, a’ kormányellenes hírlapok és pártok elnyomásában igen
nagy buzgalmat fejtett ki, miért nagy kegyben állott az udvarnál. A ’ kö
vetkamarában is dühös ellensége volt a’ szabadelvűeknek, ámbár a’ júliusi
forradalom előtt maga is hozzájok tartozott. 1834. aprilben igazságügyministernek neveztetett. Thiersnek a’ ministeriumba léptével (1836. febr.)
kénytelen volt visszavonulni, de septemberben ismét belépett. 1837. april
ben azonban, midőn Mólé gróf belépett, ismét elveszté állomását. K ár
pótlásul a’ pénzverdéi bizottmány elnökévé neveztetett. P. ezt érdemeden
mellőzésnek nézvén, boszuból Mólé ellen a’ szabadelmü párthoz csatlako
zott; 1839. nyiltan lépett fel a’ kormány ellen, ’s ez büntetésül megfosztá
jövedelmes hivatalától. Ez ismét meghüté buzgalmát; ünnepélyesen elsza
kadt újra a’ szabadelmü párttól, kinyeré a’ király bocsánatát, uj hivatalt
kapott ’s 1839. nov. 7-én pairré neveztetett. — A ’ követkamarában fia
Ion utóda, ki azonban igen csendes szerepet játszott. — k.
Pertz (G yörgy Henrik) német történetíró szül. Hanoverben 1795-ben.
Philosophia tudorává Ion Göttingában, hol 1813 — 16. tanult. 1820— 23.
tudományos utazást tett Német- és Olaszországban, ez után a’ királyi
levéltár őre lett Hanoverben. Stein minister, ki a’ középkori német törté
netírókat szándékozók kiadni, reá bizá e’ vállalat vezetését, melly azután
a’ középkori német történetet illető minden fontosb tárgyra Ion kiter
jesztve. 1823— 25. ismét több nevezetes német könyv- és levéltárt láto
gatott meg. Ennek eredménye a’ „Monumenta Germaniae historica(e,
mellyből 1826— 1851-ig 12 kötet jelent meg folioban. 1826-ban a’ Rajna
vidékén, Belgiumban, Franczia- ’s Angolországban utazott. IV . György
király hanoveri kir. könyvtárnokká ’s levéltári tanácsossá, ’s később a’
Braunschweig-Lüneburgház történetírójává nevezé ki. 1832— 37-ben a’
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„Hanoversche Zeitungot18 szerkeszti. 1832. kamarai követ volt. 1833-ban
ismét uj könyv- és levéltárakat látogatott meg, 1835. tudományos útra
kelt Hollandba, 1837. Schweiczba, 1839. Párisba. 1842-ben Berlinbe hi
vatott meg kir. főkönyvtárnoknak, hol nem sokára titk. kormánytanácsos
’s a’ tudományok akadémiájának tagjává Ion. Fentebbi munkáján kivül
megemlítjük : „ Scriptores rerum germanicarum, in usum scholaru?n“
(a’ fentebbi nagy munka kivonata) ; ,,Archív für altere deutsche Geschichtskundei( (5 — 8 köt. Hanov. 1824 — 42). — Utóbbi kiadása : ,,Qesammelte
Werke von Leibnitz“ (1 — 3. Hanov. 1843—46). — a.
Peru, délamerikai köztársaság a’ d. sz. 3° 20'-tól 21° 30'-ig, határai
északról Fouador, keletről Brazilia, délről Bolivia, nyugatról a’ Csendes
óceán, tértartalma 32,000D m f. mintegy 2 millió lakossal, kik egy, beván
dorolt spanyolok (fehérek), mulátok, creolok, mesticzek (színesek), szerecsenek és bennszülött indiaiakból álló gyülvényt képeznek. Utóbbiaknak
egy része keresztyén, a’ többi azonban a’ legnyersebb természeti állapot
ban él az őserdőkben, ’s többen közülök a’ legvadabb nyerseség (ember
evés) által tüntetik ki magukat. A ’ tartomány a’ föld természeti alkottatása szerint három, különböző részre oszlik : a’ csendes óceáni partvidékre,
a’ nagy hegység és keleti hegylapályokra. A z örökösen hullámzó ködbe
borult partvidék, mint sivár, csaknem lakatlan, szirtomladványok és re
pülő homokhalmokkal fedett puszta terül el, mellynek semmi vize, hol az
eső csak szerencsétlenséget okoz, mert ha az csak kevéssé is tartós lenne,
a’ könnyed földet mocsárrá változtatná, vagy épen a’ tengerbe sodorná,
’s csak a’ tengerből képződő köd ad a’ földnek nyomoru terményző tulaj
donságot. A ’ keleti részen, hol a’ partvidék terrászalakban emelkedik,
veszi kezdetét a’ nagy hegy-vidék, tele még nagy részt működő vulkánok
kal, de termékeny hegyvölgyekkel is. Jó minőségű szántóföldek vannak
az Andok laposabb ormain is. Innen látják el magukat a’ parti lakosok
gabonával. Tovább keletre, hol az Andok aláereszkednek, kezdődik a’
tartomány legszebb völgye, melly gazdag fensikokat és mezőségeket fog
lal magába; ehez csatlakoznak ama beláthatlan térségek, mellyeket pompálló erdőségek és gazdag füvezet fednek, ’s a’ tartomány (Maronnon)
óriás folyója, számos mellékvizeivel szel át. Az éghajlat a’ partvidéki szo
morú homokpusztákban nyomasztó hő; a’ jól miveit hegytéreken a’ lég
tiszta és egészséges, a’ hely magassága mellett is szelid. Amerika főfolyója
az Amazon vize, itt kezdi pályáját, a’ tartomány kebelében lévő több
tavak közül a’ Titicaca tavát emlitjük meg és a’ nyugoti partoknál Guayaquil, Salinas és Chonos öbleit. A ’ föld termékenysége, kevés kivé
tellel, Délamerikaéhoz hasonló; a’ gazdag alpvölgyekben’s a’ mivelés alatt
álló térségeken czukrot, kávét, pamutot, dohányt, indigót, kukoriczát,
rist, búzát, déli-gyümölcsöket, bort, fahéjt, chinahéjat (mellyel 1785. óta
nagy kereskedés űzetett, mi 1815 után egészben megszűnt), perui balzsa
mot és különösen Huanuco völgyében pizángot termesztenek; az állat
ország lovakat, lámákat, szarvasmarhákat, juhokat, disznókat, halakat és
tÖbbnemü vadakat szolgáltat; a’ hegyek aranyat, ezüstét, platinát, rezet,
czint, ónot, higanyt, timsót, salétromot, ként, márványt, kőszenet, ’s jele
sen a’ maynasi telepeknél, mellyek közül legkitűnőbbek a’ Huallaga part
ján levők : Tocache, Sapuosa, Pilluana és Balsapuertonál, sót is adnak.
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A z ország legnagyobb jövedelmi forrása a’ bányászat, melly azonban a’
munkások lustasága, a’ terv- és ismeret-hiány, valamint erkölcstelensége
miatt a’ tulajdonosok és munkáló indiaiaknak, kiknek száma a’ forradalom
előtt 8000 vala, bizonyára egészen elsilányult volna, ha a’ legkisebb fára
dalom is nincs gazdagon jutalmazva. Humboldt számitása szerint 1791-től
1801-ig a’ jövedelem 200,000 márka ezüstöt tett egyremásra, ’s az
1325 — 1833. évek nyereménye bizonyítékul szolgál, hogy Peru emancipatiója óta az a’ régebbi évekénél nem sokkal áll hátrább. A ’ cerro de
pasco-i főbányákból nyeretett :
1825. évben : 288 rúd — 56,971 márka 6 unczia
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tehát egyremásra 731 rúd = 157,860 márka = 1,341,818 spanyol tallér,
mihez még egy negyedrész, mint tolvajló munkások által ellopott nyere
mény, számítandó. 1826— 1833 közti évek alatt 1,922,739 márka ezüst
és 2,689 m. arany veretett Limában pénzzé, mihez Pascon kivül, anyagot
szolgáltattak még a’ yauricochai, chotai, huautjavai ezüst- és patazi ’s
huiliesi aranyaknák és sok más aranymosó helyek. A ’ bennszülöttek egy
része még szabadon, független életet folytat, mig a’ többi jezsuiták és
franciscanusok által keresztyén vallásra téríttetett; irigyek, alattomosak,
bűntényekre bátortalanok, zavaros elméjüek, tisztátalanok és iszákosak,
házi életről nincs fogalmuk , lelkiisméretlenek, tolvajlók, restek és nagy
evők. Mint erkölcsileg megromlottak és nemtelenek, születésüktől fogva
a’ rósz magvát magukban hordók, névszerint a’ mesticzek részesültek, —
’s nem méltatlanul — megvetésben és valának minden nyilvános hivatalviselhetéstől eltiltva. Csak az 1823-iki köztársasági alkotmány adott a’
mesticzeknek is egyenlő jogok a t, ámbár ezen munkafélő osztály felügye
let alatt áll. Mi a’ népnevelést illeti, mellyet a’ limai- és cusco-guamangai
egyetemek mozditnak elő, az csak igen középszerű. A ’ spanyol alkirályság, melly Alperut és Bolíviát foglalja magába, 64,000 □ mf. térterület
tel, hét intendantia alá esett, a’ koronának évenkint 7 millió tallért szol
gáltatott , ’s egy Limában székelő alkirály alatt állt. Alperu Bolívia nél
kül , Peru szabad állama, Guayaquilnak Bolíviáról való lemondása után
8 megyére oszlott : 1) Lima hasonnevű fővárossal. 2) Libertad, Truxillo
fővárossal ’s Maynas, Moyabamba, Lamas, Balsapuerto tartományaival,
’s mintegy 13,000 barna szinü lakossal. 3) Junin Huanucoval. 4) Ayacucho Huamangaval. 5) Arequipa hasonnevű fővárossal. 6) Cusco hason
nevű fővárossal. 7) Punno hasonnevű főváros és Callaoval. 8) Pampas. —
A ’ közkormányügyek az elnök kezében vannak, mellyhez egy ministerium,
’s két kamarából választott államtanács van adva. A ’ köztársaság katonai
ereje az 1832-diki határozmányok szerint 3000 főben állapíttatott meg.:
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P. régebbi története nagyrészt raythoszokból áll, mellyeket mi csak
Garcilaso de la Vega iratai után ismerünk. A ’ monda szerint e’ birodalom
Kr. u. a’ 12. században alapittatott egy égi testvér és házaspár, Manco
Lapac és Mama Oello által, kiket az istenség, a’ nap, kiküldvén, a’ Titicacato környékén megjelentek és a’ nyers ősembereket civilisalni kezdek.
Utódaik, az Inkasok, behozták a’ napimádást, ’s erős istenuralmi (theocraticus) alapokra fektetett, rendezett, virágzó és hatalmas államot alapitának, mellyben csak egy hit, egy törvény, egy nyelv uralkodott, ’s melly
a’ 16-ik században a’ pestoi Andoktól egész Chile és Tucuman közepéig
nyúlt. Balboának a’ perui arany- és ezüstaknákról tett első jelentésére,
Pizarro 1525-ben, szövetkezve Almagroi Diego és Hermando de Luqueval, megindult az uj világ kincseinek felkutatására. Kincsvágy és hiúság
által Ösztönöztetve, Panamából P. ismeretlen pusztáinak vette útját, ’s
daczára a’ legnagyobb nehézségeknek Almagro segélyével legyőzött
minden akadályt, ’s Tumbeznél, egy inka székhelyénél kikötött. Beba
rangolta a’ partokat, ’s a’ tartomány gazdagságának megkisértésével viszszatért Panamába. A ’ panamai kormányzó ellenzése miatt Európába kelle
térnie; megnyerte V. Károlyt és ministereit, ’s 1529. mint a’ meghódí
tandó tartományok helytartója tért vissza. Borzalmas jelenetek közt intéztetett betörés a’ fegyvertelen indiaiak békés helységeire; a’ véres drámát,
mellyet mindenféle nemzetek söpredéke játszott, Inka megöletése nyitotta
meg, ki már azelőtt félelemből keresztyén lett. De a’ borzalmas és ember
telen tettek hire V . Károly fülébe ment. Egy Amerika számára szerkesz
tett törvénykönyv és a’ Limában felállított főtörvényszék által Pizarro
meggyilkoltatása után 1541. Nunnez alkirály jobb napot vala Peru egére
derítendő. Nunnez azonban elesett, ’s a’ tartomány, mint előbb, borzal
mas tettek szinhelye maradt; csak miután Gonsalez Pizarro vérpadon ki
végeztetett, tért vissza Pedro de la Gasca lelkész alatt lassanként a’ béke.
Nem ismeretlen, hogy ettőlfogva mit tőnek a’ jezsuiták és franciscanusok
P. erdőiben, a’ boszuszomjtól égő lakosság megnyugtatása és szeliditésére.
A ’ franciscanusok és jezsuiták missiói a’ legnemesebb tevékenységről
tesznek bizonyságot, ’s ha ezek nyomai elenyészni kezdenek, csak a’ mos
tani kormány kezelésének szomorú bizonysága és azon igazság támoga
tásául szolgálnak, hogy P.-ben a’ szabadság fáklyája csak gyújtott és
rombolt. Ama missiók P. egyedüli mívelődési forrásai, az atalmalpai
1743-ld felkelés után kezdettek megsemmisülni. A ’ fehérek kiűzésével az
istenfélő barátoknak is menekülni kelle; a’ civilizatio napja aláhanyatlott,
’s még Eszakamerika szabadságának kikiáltása is csak elűzte a’ spanyo
lokat, hogy egy kormánynak csináljon helyet, mellynek Perura vonatkozó
feladata még oldatlan hever. Columbia segélyével 1824. az ayacuchoi
csatában széttöretett a’ spanyol járom. Bolivár alkotá az ifjú Bolíviát,
’s ellenzés daczára 1826. egész életére megválasztatott Peru (Alperu)
köztársaságának elnökéül. Letétetvén, a’ békétlenek a’ kormány élére
Santa-Cruz altábornagyot hívták meg, ezt követte Lamar altábornagy, ki
Columbia és Bolivárnak háborút izent. A ’ flotta elvesztése Guayaquilnál
1828, ’s 1829. febr. 26-án a’ torgonii csata megalázták Perut, ’s Gamara
altábornagy alatt békét kötött Columbiával, mellynélfogva P. nagy pénzöszveget volt kénytelen fizetni, ’ s még Guayaquil birtoka és kikötőjéről
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is Bolívia részére lemondani. — E ’ szerencsétlen tartományban még most
is foly a’ polgárháború; ezért kereskedelem és ipar csaknem megsemmi
sülve, földmivelésről kevés, ’s az ős bennlakók telepítéséről nem is lehet
emlitést tenni; a’ színesek nevelésére kevés gondot fordít a’ kormány,
m elly, hitel hiányában, alig képes gondoskodni a’ tartomány miveltebb
részeiről. Az erdőkbe visszatérő, minden társadalmi köteléket szétszakító,
’s törvényellenesen terhes adókkal nyomott indiaiakat nem is védi a’
mesticzekbal választott papság nyomásai ellen, mint ez 1831. Yurimaguasban történt, midőn különféle nevek alatt zsaroltattak. A ’ világi hiva
talok viselői nem felelősek, miért visszaélések követtetnek el, mellyeknek
szomorú következései szoktak lenni. A ’ maynasi kormánynak nagy gya
lázatára szolgál az is, hogy hallgatólag helyesli az indiaiak fegyveres va
dászatát az erdőkben. Ama missiók maradványai büntevok menedékévé
lettek, kik a’ tartomány törvényei ellen nem végeztethetnek ki, ’s fegyházak hiányában nem börtönöztethetnek be. V. ö. Ulloa, Helm, ’s több
mások régi iratait; Braekenridge , , Voyage to Southamerika66 (London,
1820.); Mathison „ Voyage to Chile, Peru etc.u (London, 1825.); Hall
Vazul „ Journal etc.“ (London, 1824.); Stevenson ,,Account o f South
amerika66 (L on don , 1827.); Smith ,,Peru as it is66 (London, 1839.);
F. J. Meyen „ Reise um die Erde(í (Berlin, 1834.); Pöppig „ Reise in
Chile, Peru, etc.“ (Lipcse, 1836.) és Tschudi „P eru 66 (1845—46.) czimü
munkáit. — Hs.
Pest, Magyarország fővárosa, hazánk hatalmasan dobogó szive, a’ ma
gyar szellemi erő és anyagi tevékenység kiinduló és gyülpontja. Jelentő
ségét újabb időknek köszönheti leginkább, egyenlő lépést tartván azon
élénk és gyors mozgalommal s haladási, versenyzési szellemmel, melly ha
zánkat e’ században olly dicséretesen jellemzi. Ki csak egy évtizedig
nem fordult meg Pesten, alig ismer többé a’ korábbi viszonyokra, mind
a’ város külalakjában, mind az élet nyilatkozataiban. Azon tisztes állás,
mellyet Európa polgárosult fővárosainak sorában már eddig is elfoglal, a’
nyugotnak mindinkább kelet felé irányzódó figyelme mellett,nagyobbszerű
jövője zálogául tekinthető. — P. Magyarország közepén fekszik, a’ Duna
balpartján, Buda átellenében, melylyel legalább szellemi értelemben, kü
lönösen a’ lánczhid felépülése óta, egy várost látszik képezni ’s a’ Buda
pest nevezetnek napról napra több alapja támad. Pest fekvése minden
báját a’ budai vidék regényességétől kölcsönzi, saját vidéke a természet
től mostohán lévén megáldva. Határai keletfelé Czinkota ’s a’ keresztúri
határ, nyugotra egész hosszában a’ D una, délfelé Soroksár, gubacsi
puszta é3 Csepel szigete, éjszakra U j-Pest, Palota, Fóth helységek ’s a’
káposztás-megyeri puszta. A ’ város határában hegyek nincsenek, csupán
magasabb dombok emelkednek ki a’ térés síkon. Illyenek : az uj szollőhegy, kőbányai hegy, mellynek nagy mennyiségben fejtett fehér szinü ho
mokköveiből épittetnek a’ pesti házak; nevezetes a’ Rákos mezőn emel
kedő u. m. királyhegy vagy királydomb, mellyen első magyar királyaink
választása történt. A ’ Duna szélessége a’ Margit szigeten alól 222
a’ sz. Gellért hegy alatt 160, lejebb 500 öl. A ’ viz sodra a’ budai oldalon
van ’s csak a’ Gellért hegyen alól vetődik a’ bal partra. Pest város terü
letében folydogál még a’ Rákos patak, melly néha áradásaival pusztít,
Uj. k. Ism. Tár. VI. köt.
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száraz nyárban azonban gyakran egészen kiszárad. A ’ határbeli mocsá
rok közül megemlítendő : a’ disznótó, 37 holdnyi nádassal, kis disznótó
és kuttó, 88 holdnyi területtel, mi azonban a’ lecsapolás folytán mindig
kisebbedik. Ásványai nincsenek, gyógyvizek tekintetében is a’ szomszéd
Budára szorul, ámbár a városban több rendbeli vasfördők léteznek, melylyek némi csekély-ásvány részeket tartalmaznak. — P. belterülete öt
részre van osztva : 1) belváros, melly hajdan kőfalakkal volt kerítve 2)
Lipót- (Leopold.) város, melly II. József csász. korában kezdett épülni,
legtöbb házát azonban az 1838 évi árvíz utáni éveknek köszönheti, ’s
jelenleg épitészeti Ízlés tekintetében P. legszebb részét teszi 3) Terézvá
ros, leginkább zsidók lakhelye, 4) Józsefváros, melly legrégibb 5) Ferenczváros, épületekre nézve legszegényebb. Pestvárosa összes határának
kiterjedése jelenleg 18,562 hold. Ebből esik a) a városra összesen 1370
hold ’s 804 Q öl (belváros 91 hold, Lipótváros 158 h., Terézváros 452
h. , Józsefváros 419 h., Ferenczváros 248 h ., b) magánosok birtokában
levő kültelkek : összesen 7693 hold c) város birtokában levő kültelkek
7739 hold d) egyéb városi bel- ’s kültelkek (utczák, utak, terek, raktárak
stb) 1169 hold e) városliget 308 hold f) sirkertek 130 h., g) használhatlan térek 448 hold. — A ’ vái'os házainak összes száma az 1850-i össze
írás szerint 4517 volt (belváros. 679, Lipótv. 494, Terézv. 1686, Józsefv.
1730, Ferenczv. 850). A ’ város gyarapodását legjobban kitünteti a’ múlt
időkkeli összehasonlitás. íg y 1787 évben volt Pesten összesen 1981 ház ;
1795-ben 2681; 1802-ben 2909; 1817-ben 3325; 1820-ban 3859; 1824ben 4305 ’s 1831-ben 4517. A ’ nevezetesb középületek ezek : 1) az u.n.
aggkatonák laktanyája, mellyet VI. Károly császár és király 1727 építtetett
’s számos országnagyaink bőkezűsége is gyámolított. Epité Martinelli olasz
épitész, A ’ 4 emeletes és 4 udvaru roppant épületnek kerülete 370 öl. Hátulsó
része csak 1829-ben készült el, 1730— 45-ben a jászkunok birák. Az épület
eredeti rendeltetése megszűnt, most közönséges katonai laktanya: Homlok
zatának imposant hatását a szűk utczák, mellyek között áll, fölötte akadá
lyozzák ; ’s a’ közohajtás egyik igen gyakran pengetett tárgya volt az.
előtte álló servita zárda szétbontása, mi által mind az épület megszaba
dulna rejtő környezetétől, mind a város egy diszes uj térre tenne szert.
Ez azonban mai napig még puszta óhajtás, 2) az uj-épület (Neugebáude),
tüzérek laktanyája, hadi raktár ’s újabb időkben egy része börtön, külö
nösen politikai vétkesek számára. Epittette II. József császár 1786— 7; ere
deti rendeltetése bizonytalan. Van udvara, az egész épület négyszög alakú
’s mindenik szöglete egy külön épületet képez. 2) a’ vármegye-ház 1689
óta 4) országháza, hajdan m. kir. egyetem, most járásbiróság ’s állad.
ügy. hivatal helye, 5) kir. tud. egyetem házai, egyik a papnöveldéi épület
közelében (bölcseleti jogtud. kar, nagy terem, József ipartanoda), másik
a’ hatvani ’s ujvilág-utcza sarkán (orvostud. kar. ’s kóroda), a’ harmadik
az egyet, könyvtár a’ barátok piaczán 6) a' kir. ügyigazgatóság épülete
7) kir. zálogház, hajdan női zárda 8) harminczadi épület 9) só- és do
hányházak 10) tábori kórház 11) a’ cs. k. hajóhivatal épülete a’ Lipótvá
roson dunaparton 12) cs. k. puskapor épületek 13) papnövelde, (seminarium), hajdan Paulinusok zárdája 14) polgári lövelde 14) museum, nem
zeti- és német színház, Ludoviceum (mikről alább) 16) városháza őrto-
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ronynyal ’s szobrokkal, 1842 óta. — Lakosok : Pest lakosainak folytonos
és gyors szaporodását legjobban tanúsítja a’ következő összeállítás
1780 évben volt 13,550 lélek
1799
„
„
29,870 „
1809
„
„
35,449 „
1819
„
„
47,188 „
1829
„
„
62,471 „
1832
„
„
63,134 „
1835
„
„
66,788 „
1839
„
„
65,226 „
1851
„
„
83,828 „
(Ez utóbbi számból jut a’ belvárosra 13,665, Lipótvárosra 10,578, Teréz
városra 33,751, Józsefvárosra 17,554, Fér en ez városra 8280). Azonban a’
fentebbi 83,828 számba csupán az állandó pesti lakosok vannak foglalva ’s
az összes lakosság száma igy alakul:
helybeliek
83,386
idegenek
22,993
cs. k. katonaság
9,056
tanodái ifjúság
12,500
összesen
127,935.
(Buda összes lakossága 58,561-et tevén, Budapesten összesen 186,496
ember lakik). — Vallásra; nézve igy oszlik fel a’ lakosság: 43,133 r.
katk., 110 g. kath., 9481 ág. evang., 7592 helv. 770 g. n. e.. 12642 zsidó.
— Nyelvre nézve 31,965 magyar, 33,884 német, 4187 tót, 570 szerb, 56
horvát 198 román, 41 illyr, 130 olasz, 46 franczia, 12 angol 11 sveiezi, 2
belga, 84 czigány, 12642 zsidó — Más városokhoz képest templomokra
nézve szegénynek mondhatni, különösen építészeti, művészeti tekintetben.
Az élőkor története tanusitja, hogy hajdan több egyházat a’ tatárok ’s
később a’ törökök részint lerontottak, részint mecsetekké alakitottak. Je
lenleg a’ következő kath. templomok vannak : 1) a’ bőid. $ziiz tisztele
tére épült két tornyu városi egyház a’ városház közelében. Előkori kirá
lyok építették és tartották fenn; később a város saját költségein ujittatá
m eg; 2) az angol apáczák egyháza, 1233 Bessenyei Mihály, neje és fia ’s
Kenderes Balázs építették, hajdan sz. Domonkos szerzetbelieké volt,
1786 óta az angol apáczáké, 1809 leégett; 3) a? m. kir. tud. egyetem egy
háza, 1693 után a’ sz. Pál szerzetesek által építtetett, kiket Károly csá
szár hozott Pestre; a’ figyelemre méltó festvényeket 1776 Bergl János
készité. Az 1847-i forradalom alatt, midőn a’ képviselők háza Debreczenből ismét Pestre került vissza, ezen templom tanácskozó teremmé alakít
tatott át; 4) a’ sz. Ferencziek egyháza, szinte régi, de csak a’ múlt szá
zadban építtetett újra haszonvehetővé; 5) a’ kegyesrendiek épületének
emeletében egy kisded egyház, leginkább csak a’ tanuló ifjúság számára;
b) a’ serviták egyháza, Széchenyi volt esztergomi érsek alapítványa foly
tán épült. Az 1848/ 9-i forradalom alatt a’ vele szomszédos zárda rendőri
hivatallá alakíttatván, maga a’ templom is két Ízben bezáratott. Ezen foegyházakon kivül vannak még a’ Teréz- József- és Ferenczvárosokban
kath. templomok, a’ lipótvárosi nehány év óta épülő félben van, nagyobb3#
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szerű stylben ’s az egész ország adakozásai folytán. Ezeken kivül vannak
több nyilvános intézetnek külön kápolnái. — Az ágostai vallásbeliek egy
h áza, meUynek építésévé 1 W (J nyertek engedőimet, 1811 készült el. A ’
helvét hitvallásnak egyházának talpkövét 1816 Hermine cs.k. íőherezegnő
?s nádorné tette le, melly is 1830 készült el teljesen. A ’ n. egy. ó-hitüeknek két templomuk van, egyik a’ dunaparton (görögök és oláhok) másik
a’ rácz utczában (ráczok számára). — A ’ zsidóknak két synagogájok van,
egyik az óhitű, másik a’ reformált zsidók számára, azonkivül számos ma
gán imaházak. — Tudományos intézetek. Ezek nevezetesbjeit terjedelmes
ben tárgyaltuk külön czikkekben, miket a’ sorozat végett csak röviden
érintünk e’ helyen. Első helyen áll : 1) a9 magyar akadémia vagy magyar
tudós társaság (/. e zt); 1) a’ Kis faludy-társaság vagy m. szépirodalmi
intézet ( l. ezt); 3) a’ nemzeti muzeum (l. muzeum); 4) a’ .ó és olcsó
könyvkiadó társulat, 1848 május 1-je óta, czélja: jó könyveket olcsó áron
kiadni: legújabban mind pénzalapja, mind részvényeseinek száma nagy
gyarapodásnak örvend; iránya határozottan katholikus, 1852 óta „C sa
ládi lapok“ czim alatt folyóiratot is ad ki, ’s Ilire jár, hogy Sz. István
társulat nevet fog fölvenni 5) a’ nemzeti képcsarnokot alakitó egylet, melly
csupán magyar művészek festvényeit szerzi m eg, ’s a’ n. muzeum képtá
rának egyik osztályát képezi; leginkább Kubinyi Ágoston, múzeumi igaz
gató indítványára keletkezett 1845-ben, de a’ következett évek viszon
tagságai miatt ünnepélyesen csak 1851-ben nyittathatott meg; 6) az első
magyar festészeti akadémiát gyámolitó társulat, Marasztoni akad. festész
eredetileg magán vállalatából több honfiú és művészetbarát lelkes párto
lása folytán 1846 veszi kezdetét; 7) a műegylet, a’ festő művészet ter
jesztése, ízlés nemesítése czéljából 1842 keletkezett ’s a’ forradalmi évek
viharai alatti szünetei után ismét ujult erővel terjeszti jótékony hatását,
különösen uj igazgatója, gr. Andrási Manó erélyes intézkedései folytán;
az előtt évenkint rendeztetni szokott képtárlata 1853. óta állandóvá vál
tozott át, melly minden hónapban uj meg uj képekkel szokott fölcserél
tetni; 8) a’ magyar természettudományi társulat, a’ természeti tudo
mányok terjesztésére, 1841 óta. Tagjai kül- és belföldiek: az utóbbiak
vagy rendes tagok, vagy tankedvelők vagy segédtagok ; a’ rendes tagok
nak 6 osztálya van, u. m. a) ásványtan, b) növénytan, c) állattan, d)
vegytan, e) természettan, fi) élettan. A ’ társulat saját pecsétjével él, okle
veleket oszt, évkönyveket stb. bocsát közre, hivatalnokait választja, van
könyvtára, természeti gyűjteménye, járat külföldi folyóiratokat, pálya
kérdéseket tűz ki, gyűléseket tart ’stb.; 9) a’ magyarhoni földtani társu
lat, a’ nemzeti múzeumi igazgatónak 1850-ben felsőbb helyről jött felszólittatása után alakult Magyarország minden vidékeinek földtani kutatása
végett ’s a’ nemzeti múzeummal szoros kapcsolatban van. Tagjai : rendesek,
pártolók ’s tiszteletiek, kik rendes gyűléseket tártnak; pártfogója li. Eszterliázy Pál; 10) a’ budapesti orvos-egyesület, 1841-ben nyert kirá
lyi megerősítést; 11) a9 pest-budat hangász-egyesület, 1836 óta, czélja :
remek zene előadások által jobb Ízlést terjeszteni ’s vagyontalan, jeles te
hetségű ifjakat a’ zenében kiképezni; vannak tiszteleti, gyakorló és fizető
tagjai. Zeneelőadásai a’ téli hónapokban tartatnak; van énekiskolája ’s
jnult év óta hegedű-, fuvola- és klarinét osztályai. A ’ növendékek szá
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ma 130-nál nagyobb, kik többnyire ingyen nyernek oktatást; évenkint,
jutalmakat oszt ’stb. Ezen egyesület képviseli jelenleg a’ nemzeti conservatoriumot, mellynek hiányzó osztályai csak a’ társulat pénzerejének növekedtével fognak felállittathatni. 1850-ben az egyesület összes alaptő
kéje még csak 13,025 ftot tett, melly a’ tagok, különösen b. Prónav
Gábor elnök minden buzgalma mellett sem elégséges ’s a’ kiadások nagy
része jelenleg még mindig csupán a’ tagok jólelkü adakozásaiból kerül ki;
12) sl maticza szerbska (n. e. görögök társulata) a’ szerb irodalom kifejté
sére ’s pesti egyetemi tanulók segélyzésére, 48,916 pftnyi alaptőkével —
múlt évben Újvidékre tétetett át. — Iskolai intézetek : Ezek között első
helyen áll. 1) a’ m. kir. tud. egyetem. Ennek előkori történetét, kiváltsá
gait, mindennemű dotatióját részletesen adja elő azon alapitvány-levél,
mellyet Mária Terézia 1780. jun. 25-i adott ki; Pestre 1784-ben tétetett
át II. József alatt Budáról, szervezetének alapját a’ forradalomig az 1806
kiadott „Ratio educationis“ tévé. A ’ forrad. kormány mulékony intézke
dései az egyetemet is érintették. A ’ forradalom után az oktatási rend
szer általános változtatásakor az egyetem is korszerű szervezetet nyert.
Az egyetem segédeszközei közt megemlítendő a) a’ budai sz. Gel
lérthegyen volt csillagda, melly a’ forradalom alatt egészen elrontatott ’ s
a’ forradalom után egy várdának engedett helyet; b) természeti kabinet,
gépminta gyűjteménnyel; c) pénzgyüjtemény — a bölcsészeti kar haszná
latául. Továbbá d) boncztani intézet, e) természetiek tára (40,000 ásvány
és 8000 állat), a’ forradalom alatt igen sokat szenvedett; f) boncz és élet
tani gyüjteménytár (viaszkészitmények; g) vegytani dolgozó terem; h)
orvosi gyógyszertár; i) sebészi eszköztár ’s végre k) az orvosi koródák —
az orvosi kar használataid. Minden karnak meg vannak külön alapítvá
nyai, levéltára, jegyzőkönyve ’stb. Valamennyi tanulmányi kar közös se
gédeszközéül szolgál az egyetemi könyvtár, mellyben 1852-ben 72630 kö
tet, 2428 röpirat ’s 1800 kézirat volt; szaporitására évenként csak 1000
pftot költhet. Az 1849-i bombázás alkalmával nagy veszedelem fenyegette,
mit csak az egyetemi tanács és igazgató, dr. Toldy Ferencz gondosságá
nak sikerült elhárítani. E ’ nyilvános könyvtár közhasznúságát tanusitja
már azon körülmény is, hogy p. o. 1851-ben 11,110 olvasó fordult meg
annak olvasó teremében ’s két év alatt 1885 kötet kölcsönöztetett ki olva
sásul. A z egyetem jövedelme 1851-ben csak 68539 pftot, a’ kiadás
146,175 pftot tett, az álladalmi pénztár pótolt 77736 pftot. 1853-ra ké
szített költségvetés szerint a’ jövedelem 68,253, a’ kiadás 192,390 pftra
rúgott, ’s az álladalmi pénztár által pótlandó 122,139 pft. A ’ tanulók
száma 185l/2 évben összesen 85 4volt. — 2) Allatygógytan-intézet, 1787-ben
alapítva, 1851 az egyetemből kikeletkezve, tanulók száma 60, beteg álla
toké 508 évenkint; 3) a’ kegyes tanitórendi nagy gymnasium, évenként
mintegy 533 tanulóval; 4) József ipartanoda, az 1832 fi évi országgyűlés
által gr. Széchenyi István indítványára 200,000 pftnyi országosan meg
szavazott tőke alapján polytechnikumot pótló intézet, melly 1846 József
főherczeg 50 éves nádori méltóságának ünnepéül nyittatott meg. Az ere
deti terv létesítését az idők viszonyai gátolák meg ; 1851 kisebb körben
rendeztetett, úgy azonban, hogy az addig az egyetemmel kapcsolatban
levő mérnöki intézet is ez ipartanodával olvasztatott egybe; 4 ) a' pesti
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kir. képezde (praeparandia) 1844 óta, elemi tanitók képezése végett 5)
kisdedóvó képezde és középponti példány óvoda, (a’ kisdedóvó intézeteket
Magyarországban terjesztő egyesület) részvények és kegyes adományok
utján keletkezett 1837 Tolnán, honnan 1843 Pestre tétetett át, hol 1844
óta sajat házzal bir. A ’ példányovodában évenként 193, ’s fenállása óta
összesen 1012 kisded nyert képezést; 6) számos reál ’s elemi tanodák,
kereskedelmi iskolák, kisdedóvodák, magán nevelő intézetek a’ belváros
ban ’s külvárosokban, ú g yh og y az összes tanuló ifjúság száma Pesten
10,024; 7) a' pesti ágostai hitv. evangélikusok tanodája, mellynek 1798
vettetett meg alapja, 1809 korszerű tanrendszer szerveztetett, ’ s pénz
ereje mindinkább gyarapodván, az iskola hatásának is mindig tágasabb
kör nyittatott; mintegy 615 tanulóval; 8) a’ Saphirféle prot. tanoda
a’ pesti református lelkész közvetlen főfelügyelete alatt , hol szegéfiysorsu, többnyire izraelita gyermekek nyernek oktatást protestáns
szellemben, 359 növendékkel; 9) Szőnyi magán fitanodája, megnyilt 1850;
10) Gönczi magán fitanodája 1852 óta; 11) a’ nemzeti vívó intézet, mint
egy 100 főbb rangú magyar hazafi által alapítva; 12) a’ pesti testgya
korló iskola, szintén részvények utján alakult; mindkét utóbbi intézet a’
közelebbi évek viszonyainál fogva nagy hanyatlásnak indult; 13) Ludoviceum (1. ezt); 14) a’ kath. papnövelde (seminarium), 1777 Nagyszom
batról Budára, 1780 Pozsonyba ’ s innen 1805/ 6 Pestre tétetett által ’s
gazdag alapítványokkal bir. — Jótékony intézetek, egyletek, alapítványok :
1) Vakok intézete, melly 1826. az akkori országgyűlés tagjai között vette
eredetét, József főherczeg nádor pártfogása alatt ’s nemes buzgalmu kör
levelei folytán, mellyeket az érsekekhez, káptalanokhoz, püspökökhez,
megyékhez ’s minden testületekhez szétküldött, az ennek folytán bejött
kegyes adományokból; korábban birt házát az 1838—ki árvíz szétrontván,
számára egy szép és térés épület emeltetett a’ király-utczában, mellybe
1842. költözött be; növendékek száma 46; 2) Josephinum (árva-ápoló
intézet), 1844. óta, József nádor tiszteletére, pesti származású’s bármelly
kér. vallásfelekezetü árva gyermekek ingyen ápolása ’s nevelése czéljából; ügyeit a’ polgármester ’s városi bizottmány kezeli; 3) Városi hiva
talnokok nyugdíj-intézete, 43,761 pft. tőkével, mellynek kamataiból 34
egyén húz évenként 66 pftot; 4) nemzeti színház nyugpénzintézete, a’
nemzeti szinház személyzetének önkénytes adakozásaiból gyűl, hogy idő
vel, ha a’ szükséges alaptőke (20,000 pft) összegyűl, működésre többé
nem képes pályatársak napjait biztosítsák; alapszabályai 1852-ben lőnek
megerősítve; 5) a* budapesti kereskedelmi nyug díj-intézet, megbetegült
kereskedői segédek ápolása ’s 60 éves korukon túl, úgy özvegyeik ’s
árváik nyugdíjazása czéljából; 6) a9 zálogház, felállittatott 1787. Budán,
honnan 1802. Pestre tétetett át, a’ midőn is összesen mintegy 30,000
darabra menő zálogot kezelt, mellyre 510,000 v. ez. forintot kölcsönzött.
Jelenleg, a’ forradalom alatti számos veszteségeiből fólocsudva, sokkal
nagyobb körben ’s tetemesen szaporított személyzettel dolgozik, úgy hogy
1852-ben a’ zálogtárgyak száma 118,061 darabra rúgott, 1,060,654 pft
kölcsön tőkével 9 17/ 27 százalékra szállított hivatalos kamat mellett (azelőtt
105/ 6 % volt); 7) a’ pesti első hazai takarékpénztár (1. Takar ékpénzt ár akj
1840 ó t a , részvények utján; 1851-dik évben a’ pénztár cselekvő állása
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3,258,965 pft 12 kr. volt; 8) jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar
egyesület 1843 óta; 9) a’ pesti bölcsödé, Hildegard főherczegnő pártfogása
alatt jótékony adakozásokból 1852. keletkezett, szegényebb sorsú anyák
gyermekeinek nappali ápolása tekintetéből más európai nagyobb városok
példájára; 10) a9 pesti jótékony nőegylet, a’ pestbudai szegény osztály
nyomorának enyhítése végett, bőid. Hermina főherczegnő által alapítva;
összes vagyona 1851-ben 50,375 vft és 100 arany, évi jövedelme 30,026
v.forint 42 kr. volt; 11) Karolineum 1825 óta, az akkor megkoronázott
Karolina királyné nevéről nevezett alapítvány, mellynek kamataiból sze
gényebb sorsú polgári leányok házasittatnak ki; 12) szegények intézete,
II. József császár rendelete folytán Pest város hatósági pártfogása alatt,
városi szegények gyámolitására 53,664 pftnyi tőkével; 13) Haynau ala
pítvány 1849. óta, 1848/ 49. évi sérült (cs. k. hadseregbeli és forradalmi)
harczosok segélyzésére, tőkéje 465,157 pft 34 kr., 82,402 ft 48 kr. köte
lezvényekben, 210 arany, 5 imperial, 1 napoleondor, 7 húsz frankos.
Tulajdonképi rendőrség Pesten csak 1851. óta van. Ekkor állíttatott
fel a’ cs. k. rendőrigazgatóság %melly alatt több kerületi biztosság műkö
dik a’ város egyes részeiben. Elén áll a’ cs. kir. rendőrigazgató, alatta 3
tanácsos, 6 főbiztos, 16 biztos, 16 fogalmazó ’stb.; ezenkívül a’ polgári
őrszemélyzet (50 egyén), ’s a’ katonai rendőrszemélyzet (mintegy 500
egyén). A ’ községi rendőrség a’ városi előjáróság hatásköréhez tartozik,
’ s ide sorozandó névszerint : a’ tűzoltás, mellynek saját pénztára ’s
16,630 pftnyi alapja van; az árvizek ellenében teendő intézkedések, védtÖltések, csatornák, csolnakok ?stb.; az éjjeli kivilágítás, melly 1780-ban
vette ugyan már kezdetét, de más európai városokhoz képest még mindig
igen sok kívánni valót hagy hátra ; összesen 688 argandiai ’s 801 közön
séges lámpa használtatik, minek költsége évenként 41,751 ft 27 k r.; igen
remélhető, hogy a’ gáz világítás iránt táplált remények végre teljesedésbe
mennek; a’ bérkocsik, mellyeknek száma 112, társaskocsik (omnibuszok)
legújabban behozott ’s olcsóságuknál fogva jövendővel biró egyfogatok
(comfortable). Vendégfogadója (szálloda, hotel) Pestnek nem csak számra
nézve elegendő , de nehánya csínra ’s kényelemre nézve Európa bármellyik fővároséival is mérkőzhetnek, illyenek : Angol királyné, Vadász
kürt, Nádor, Fejérhajó, Arany sas, Zrínyi a’ belvárosban; Magyar király,
Tigris, Európa, István főherczeg a’ Lipótvárosban; Fehér hattyú, Vörös
ökör, Páris városa a’ Terézvárosban; Két pisztoly, Griff a’ Józsefváros
ban; Két oroszlán, Két fekete medve a’ Ferenczvárosban ’stb. Kávéházai
nak száma 41, mellyek között sok igen választékos Ízléssel készült, azon
kívül 106 kávémérés. Bormérés csak azon házakban lehet, mellyek tulaj
donosa polgár, a’ korcsmák és sörházak száma 576. Van egy tudakozó
intézet , melly egy hetenként kétszer megjelenő lapot (Kundschaftsblatt) ad ki. Temetője van 9; a’ józsefvárosi ’s a’ legszebb u. n. váczi, már
használaton kívül vannak; egy külön sir ára 4 ft 48 kr. vagy 2 ft 24 kr.
A ’ halott-hordás ki lévén bérelve, ez a’ városi pénztárnak évenként 4105
pftot hoz be. A ’ temetkezési költségek könnyebben viselésére több egylet
létezik, u. m. a) az első pesti temetkezési egylet, 1845 óta, tagjainak szá
ma 1850-ben 1044, a’ jövedelem 8649 ft volt; b) a5 pesti első ápolási *$
temetkezési egylet 1836 óta, 1280 taggal, 18,798 ft jövedelemmel; c) a’
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a9 második pesti temetkezési egylet 1841 óta, 700 taggal, 5638 ft jövede
lemmel; d) a’ felebaráti szeretetröl czimzett pesti temetkezési egylet 1835
óta, 6 — 7000 taggal; — mindezen egyletek tagjaiknak halálozása esetére
évi járulékaikhoz aránylagos öszveget biztosítanak temetkezési költsé
gekre. — Köz mulatóhelyekre nézve Pestet, egyéb nagy városokkal öszszehasonlitva, igen szegénynek nevezhetni ’ s ha a’ szomszéd Buda regé
nyes tájai nem pótolnák némileg a’ hiányt, Pest vidékének egyhangúsága
felette szomoritólag hatna az élvsovár fővárosi közönség kedélyére. A ’
nyilvános mulattató intézetek között első helyen áll a’ nemzeti színház,
rnelly 1837. a’ törvényhatóságok Önkéntes ajánlataiból épült ’s az 1840 :
49. t.czikk által nemzeti tulajdonná vált, (lásd bővebben : Pesti nemzeti
színház). A ’ roppant német színház, melly 1821-ben készült el ’s a’ város
nak 627,942 vftjába került, 1846. febr. 2-kán tökéletesen leégett. Pótolja
az 1853-ban megnyilt ideiglenes német színház az Uj-téren. A ’ város
egyéb kevés mulatóhelyei kozol megemlítést érdemelnek : a’ város liget
(város erdő), melly a' bécsi Práternek némi utánzása, de azt távolról sem
közeliti meg, azonban évről évre emelkedik, mindinkább bebizonyítván
szükségességét; a’ Széchenyi liget, az uj épület melletti sétatér, mellyet
gróf Széchenyi István alkotó szelleme teremtett 1846., egy addig rideg
homokpiaczra, ’s mellynek hűvös árnyai most, már közelségüknél fogva is,
igen látogatottak; az Orczy kert, melly a’ Ludoviceumhoz tartozik ’s hová
a’ legkietlenebb utczák tömkelegén keresztüljuthatni csak; a’ sörcsarnok
a’ czukorgyár közelében. Közel kirándulási helyek még Palota, Fóth,
Kőbánya ’stb., mellyek felé csak a’ vasút megnyitása óta fordult nagyobb
figyelem,’s ez idő még sokkal róvidebb, semhogy a’ kirándulók élvvágyai
nak ’s kényelemnek, a’ természet mostohasága mellett, emberi kéz eddig
eleget tehetett volna. A ’ mulatóhelyek közé sorozandó még a’ polgári
lövölde az egy század óta fennálló lövésztársulat tulajdona; 1786-ig a.’
hatvani kapun kivül volt, azóta a’ váczi ut mellett van , de ottani csinos
épülete csak 1842. készült el. A ’ pesti társalgási köröket, minők a’ forra
dalom előtt ’s alatt léteztek ’ s mellyek a’ külföldi clubok mintájára
támadtak , neveikkel együtt elenyésztette az idő. Csupán a’ legrégibb
társalgási egylet, gr. Széchenyi István müve, a’ Nemzeti Casino élte túl
a’ viszontagságokat, ’s 1852-ben, fennállásának 25-ik évében, 300 tagnál
többet számlált ’s évi bevétele 32,242 pft, kiadása 25,094 , Összes pénz
értéke pedig 72,381 pft volt.
Áttérve a’ javító intézetekre, első helyen emlitendő a’ pesti kényszerítő
dolgozóház, 1841. magánosok és a’ város segélyzése folytán keletkezett,
dolog ’s keresetnélküli csavargók, utóbb rendőri vétségek miatt befogottak ’s végre a’ fenvitő törvényszék által elitéltek számára i s : alaptőkéje
14,615 ft ’s 440 pft hagyomány, mintegy 100 fegyenczezel. Ezzel Össze
köttetésben van a’ Rókus kórházi büntetőház, városházi börtön, összesen
143 rabbal. A ’ város rabtartási költsége 8676 ft 50 kr. — Egészségügyi
tekintetben nagy figyelmet érdemelnek a’ fürdők, mellyekre nézve nagy
jótéteménynek bizonyul be a’ Duna; ennek folyamában van 4 uszoda, két
nagy fürdő ’s több elkülönített szabad hely szegényebbek számára. Ide
tartozik a’ Diana fü rd ő, melly legtisztább ’s legszebb e’ nemű intézet, ’s
hol legújabban galvano-electricai fürdők is használtatnak. Egyéb fürdők

Pest.

41

vannak a’ Terézvárosban (könyök-utcza), az Orczy-féle házban ’stb.
Ásványftirdője is van Pestnek, illyen : a’ Rombach-fürdő a’ város liget
ben 1806 óta, a’ Gamperl-féle vas fürdő a’ Terézvárosban 1826 óta, a’
vasfürdő a’ Zarándokhoz, király-utczában, hársfürdő a’ hársfa-utczában.
Végre különösen megemlítendő a’ gőzfürdő a5 terézvárosi kiskeresztntczában ’s az 1853. octoberben megnyilt hydropathicai téli gyógyintézet
a’ városligeti páva-szigetén. — A ’ beteg emberiség befogadására ’s ápo
lására több kórház létezik; ezek a) a’ polgári Rókus kórház 1796 (igazab
ban 1780) óta, a’ mostani nagyobbszerü épület 1838 — 39-ben állitatott,
évenként 8 — 10,000 beteggel, költségeit a’ város kezeli; b) a’ szegény
gyermekek kórháza, külön egyesület által alapitva ’ s kezelve 50,972if£ft
alappal, évenként 202 beteggel, legújabban a’ cs. k. kormánynak ajánltatott fel,úgy hogy ez az egyesület tág épületében azonkívül még lelencz
és szülházat is állítson; c) az irgalmas nők kórháza, csak 25,501 pftnyi
alappal; d) az izraelita kórház 1805 óta, mai épülete 1842-ben készült
el, évenként 353 beteggel, ’s 5863 pft 32 kr. kiadással. A ’ gyógyszertárak száma 13.
Főfigyelmet érdemelnek a’ közlekedési eszközök, mellyek Pestet, az
ország ezen szivét, a’ többi részekkel összeköttetésbe hozzák. A ’ mi e’
téren történt, az mind az utolsó évtizedek eredménye, a’ korábbi intézke
dések ezekhez képest alig érdemelnek emlitést. Első helyen kell itt
kiemelnünk a’ gőzhajó társaságot, melly leginkább a’ halhatatlan emlékű
gr. Széchenyi István izgatásaira 1830. vette kezdetét a’ Dunán ’s Fekete
tengeren, eleinte igen csekély erővel, úgy hogy még 1836. is összesen
csak 8 gőzös úszott e’ vizeken. Nem sokára azonban kénytelennek látta
magát, hajóit szaporítani ’s miután a’ hajóknak Angliábani készíttetése ’s
ide szállítása tetemes fáradságba’s költségbe került, jónak látta, O-Budán
saját hajógyárt állítani, mellyben 1836 — 46 között 40 uj gőzös épült;
1852. pedig a’ társaság 37 személyszállító gőzöst (3368 lóerővel), 10 áru
szállító gőzöst (1050 lóerővel), 15 vontató hajót (2460 lóerővel), összesen
62 gőzöst (6870 lóerővel) bir. Ugyanazon évben volt még azonkívül 175
vas vonathajó, 25 hajó sertés szállításra, 6 vashajó faezállitásra ’stb. Az
utóbbi 1853. évben ismét több u j, mind csínra mind kényelemre kitűnő
hajóval szaporodott. ’ S a" hajózást évről évre, különösen mióta a’ terjedő
vasútvonalok által is gyámolittatik, mindig szélesebb körre terjeszti ki,
Az utóbbi évek óta Ion csak rendessé a’ gőzhajózás a’ Tiszán (most már
fel egész Naményig), a’ Bodrogon (fel egész Sáros-Patakig), a" Száván
(Sziszekig), ’s legújabban már a’ Dráva is vizsgálat alá vétetett. ’ S mind
ez uj vonalok mindig közelebb hozzák a’ vidéki részeket a’ fővároshoz.
(1. Dunagőzhajózás). Hasonló fontossággal bir ’s a’ gőzhajózásnál még
újabb intézmény a’ vasút (az előtt magyar középponti, most álla dalmi
keleti), melly ekkoráig Pestet Bécscsel ’s Szolnokkal ’ s egy mellék vonal
ban Kecskeméttel köti össze. Ez utóbbi vonaloknak jelenleg folytatásai
készülnek, egyfelől Debreczenig, másfelől Temesvárig, megemlítendő a’
munka alatt levő mohács-pécsi vonal is, melly a’ Dunántúli vidék egy
részét hozandja közelebb viszonyba Pesttel. Megemlítendő továbbá a’
rendes postai közlekedésen kívül több gyorskocsizási intézet, illyen : a’ Pest
és Kenese ’s Balaton-Füredi, a’ Pest-Kolozsvár-Szeben-Bukareszti, a’
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Pest-Arad-Temesvári, Pest-Szolnok-Aradi ’s Pest-Kassa-Eperjesi, melylyeknek mind rendes hivatalaik ’ s határozott árszabályaik vannak. — E ’
helyen emlitjük meg Pestváros utczáinak kövezését is, melly 185% -ben
46,322 ftba került, sőt némelly években ennél nagyobb öszveget is tesz
szükségessé.
Ipar ’s kereskedés tekintetében meg kell jegyeznünk, hogy P. már a’
régibb időkben az ország egyik legnevezetesb pontja v o lt, különösen
marha- és borkereskedésre nézve. Azonban nagyobb virágzásnak e’ rész
ben csak a’ török uralom végképeni megszűntével, Leopold császár alatt,
indulhatott, melly utóbbitól több szabadalmi okiratot b ir , ’s az akkori
g j^ ip a r t dicséretesen jellemzi azon elismert tény, mikép már a’ múlt
század közepe táján legjobbak valának a’ Pesten gyártott hajók, továbbá
a’ pesti tímárok által készült bor egész Németországban nagy hirnévvel
birt (1799. állította fel Kemniczer az első bőrgyárt); arany- és ezüst
sodrony, irón, spanyolviasz pesti készítmények valának; szintén már régi
időben keletkezett egy tükör- és olaj-gyár, ’s 1796-ban állította fel V a
lero Tamás hiressé lett selyemgyárát, mellyben évenként 50— 60 mázsa
selyem dolgoztatott fel és 3 —400 embert foglalkoztatott. Pest ujabbkori
haladását az ipar terén legjobban tanusitá azon négy iparműtárlat (kiál
lítás), mellyek a’ lefolyt évtized alatt tartattak. E ’ részben sokat, bár
nem, mint hivék, mindent köszönhetni az 1844-dik évi országgyűlés
után keletkezett, bár nem soká létezett védegyleten kívül a’ magyar
ipar egyesületnek , melly amazzal csaknem hasonló időben magáno
sok adakozásai által támadott ’s a’ királytól kezdve az ország minden
rangú, osztályú ’s pártu lakosait egyesité. Működésének egy részét tevék
az iparműt áriatok, minőket 7 év alatt négyet (3 országost ’s 1 részletest)
rendezett (1. Iparmüki állít ás), ’s a’ magyar nemzet eddig ismeretlen iparűző ügyességének, a’ külföldet is meglepő fényes bizonyságait adá. Másik
czélja az iparegyletnek elméleti és gyakorlati oktatás vala ’s erre nézve
külön tanszékeket állíttatott, mellyeken az iparral összefüggésben levő
tantárgyak az iparos ifjúságnak magyar nyelven adattak e lő ; továbbá
tartott gyakori összejöveteleket, társalgásokat, kölcsönökkel segélyzé,
utaztatá a’ szegényebb iparüzoket, iparköri statistikai adatokat gyűjtött,
saját iparközlönyt (,,Hetilap16) adott ki, népszerű könyvtárt indított meg,
technológiai gyűjteményt alapított ’stb. Mindezek által pedig megteremté
az országban az eddig sajnosán nélkülözött iparos közszellemet, ’s az
illető műiparos osztályokban öntudatot ’s önbecsülést. A ’ foradalom alatt
ennek hatása is megszűnt, midőn pedig a’ zivatarok lecsendesülte után
az egyesület hátramaradt régi tagjai azt újra föleleveniteni akarák, már
csak kevés életerőt találtak. A z 1852-dik martius 17-kén, egy csász. kir.
kormánybiztos jelenlétében tartott utolsó közgyűlésben az iparegylet a’
nemzeti museumot nevezé hátrahagyott vagyona örököséül; ott van műtani gyűjteménye, ott kezeltetnek megmaradt pénzei. — Pestváros egyéb
iparintézményei során megemlitendők : a’ m. gazdasági egyesület, mellyről külön czikkben emlékezénk (1. Gazdasági egyesület), a’ kereskedelmi
társaság, melly múlt évben szintén feloszlott (1. Kereskedelmi társaság).
Továbbá a’ pesti nagykereskedő testület, melly 1845. nyerte, királyi megerősitő levelét; a’ pesti m. kereskedelmi bank, 1841. kelt királyi jóvá
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hagyás következtében négyezer 500 pftos 5 % kamatozó részvényekre
alapitva, múlt évben a’ bank alapja már meghaladta a’ 2 milliót, ’s az
avval elért forgalom megközelité a’ 12 milliót; a’ pesti börze a’ kereske
dői testület épületében , a’ pesti Lloyd 1852. óta ugyanott (1. Lloyd) ; —
a’ pesti czukor gyár-egyesület 1844 óta 20 évre alapitva; az első magyar
stearin gyertya-gyári részvénytársulat 10 évre alapitva; a’ pesti gőz
malom épitö egyesület a’ József nádor nevű hengermalommal, melly na
ponként 350 mázsa búzát öröl fel; a’ vasöntvény gyár az előbbi malom
mal kapcsolatban, hol mindennemű gépek ’s eszközök készíttetnek. Kikö
tője Pestnek 1853. kezdett építtetni. Országos vására négy van (martius
19; jun. 8; aug. 29; novemb. 15). Kereskedői testület három van, két
keresztyén, mellyeknek egyike 1699. nyerte szabadalmát, ’s egy zsidó. A ’
selyem-tenyésztés, melly a’ városi epreskertben 1850-ig 50— 60 fontot
tett, a’ közelebbi években megszűnt. Mi a’ fogyasztást illeti, egy heti
szükségletre 568 darab vágó marha kívántatik; liszt évenkint 300,000
mázsa fogy el; bor 360,000, sör 45,000 akó; tüzi-fa 60,000 öl.
Adóviszonyait tekintve meg kell különböztetnünk az 1848 előtti ’s utáni
időket. Névszerint 1836— 1848-ig P. u. n. háziadója 80 portától 56,105
forintot 29 krt, házi adója 78,031 ftot 48 krt tett. Egyházi tized fejében
fizetett (az esztergami érseknek 714 ftot, a’ helybeli lelkésznek 90 ftot)
összesen 904 vftot. 1851. évben az uj viszonyok alakultával P. város
összes adótartozása (föld-, ház-, személy- ’s kereset-, jövedelmi’stb. adók)
675,398 ftot tettek. — A ’ város jövedelmei 1851. évben 362,506 ftot,
kiadásai pedig 717,207 ftot tettek ’s igy 354,700 ftnyi hiány vala. Egyéb
irán t a’ város tulajdon birtokainak ’s pénzalapjának cselekvő állása
fi,516,617 ft, szenvedő állása csak 538,067 ft. A ’ város adakozásai a’ haza
oltárára : a’ Ludoviceumra az 1812-ki országgyűlésen 30,000 ’s az 183Ve
diétán ismét 13,330 ftot; a’ u. museumra 1827-ben 10,000 ftot, a’ hely
beli zsidók külön (1840) 4005 ftot. A ’ nemzeti színházra 5717 ftot 22 krt,
’s azonkívül a’ lánczhid és kereskedelmi ház közötti szabad tág tért ingyen
a’ majdan épitendő nemzeti szinház tulajdonául ajánlá fel (1836 : 41). —
Katonai ujonczot 1840-ben az egész országra kivetett 38,000 ujoncz közé
240-et; 1852-ben pedig a’ 24,000 ujoncz közé 265-öt állított. — Lásd
bővebben : Palugyai Imre : Magyarország legújabb leirása. Pest, 1852.
I. kötet, honnan, hű közlésben adjuk e’ kivonatot. — p.
Pestvárinegye. A ’ Duna által két egyenetlen részre osztatván, határai
is különfélék. A ’ sokkal kisebb rész, a’ hajdani Pilismegye, a’ Duna jobb
partján terül el, ’s nyugatról Esztergom-, egy kis részben Komárom- ;
délről Fejérvármegye, északról és keletről pedig a’ Duna keríti be, észak
felől elválasztván Hont- és Nógrádvármegyéktol. A ’ nagyobb rész, vagyis
a’ régi Pest- és Soltvármegye, a’ Duna balpartján fekszik, ’s határos vele
északról N ógrád-, keletről H eves-, Csongrádvármegye, a’ Jászság, a’
Kiskunság, Bács és egy kis csúcson Baranya-, nyugotra Tolna- és Fejér
vármegyék, mellyektől a’ Duna szakítja el. Kiterjedése 19142 Q mfld.
Hasznavehető földe 2,071,706 hold, u. m. 810,968 h. szántóföld, 186,714
rét, 77,128 szőlő, 16,315 kert, 532,381 legelő és 448,200 hold erdő.
Pestmegye nagysága, népessége, országközepetti fekvése, természeti kin
csei, ’s végre királyi városainál fogva minden vármegyék közt az első
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helyet foglalja el. Elosztatik hegyes , dombos és róna vidékre. Hegyes
részét teszi a’ régi Pilisvármegye, ide nem értve a’ szigeteket Ezt a’
pilisi és vértesi hegyek több ágazatai futják keresztül, mellyek több kes
kenyebb és tágasabb völgyet képeznek, hol a’ felső réteg l x/2 láb mély
ségre és fekete kerti föld, ’s hires sikeres búzát terem; alább egész 8 — 10
ölnyire kemény fazekas agyag. Dombos vidéke a’ megyének az úgyneve
zett Cserhát. Itt a’ hegyekben vagy inkább dombokban alsó alap az agyag,
a’ felső réteg pedig homok, agyag, kavics és fekete földből álló elegyiték,
kivévén a’ magas Nászúit, ’s a’ pesti kőbányai halmot, melly alkotására
nézve a’ tétényihez hasonlit. Általában a’ hegyes és dombos vidékek a’
megyének egy negyedrészét teszik. A ’ többi 3/ 4-rész csupa síkság, ’s ennek
ismét hasonfele, azaz azon vidék, melly Pest, Alpár és Hajós közt fekszik,
kietlen homokos térségből áll, mellyet erdők, helységek ritkán, hanem
csak homokbuczkák, turjánok, kis álló vizek szakitnak félbe. Egyébiránt
felváltva itt is találtatnak jó gabonatermő földek. A ’ sz. endrei szigeten
a’ föld homokos, sok trágyát kiván ; a’ Csepel szigetében szinte főalkat
rész a’ homok, de több fekete földdel vegyülve, mi különösen szép zöld
séget, fákat nevel, ’s a’ mellett kövér, dús legelőt szolgáltat. Továbbá egy
részről Hajós, Nádudvar, Síikösd, Csanád; más részről a’ Duna közt fek
szik egy 10 □ mfld nagyságú tájék, az úgynevezett Sárköz; itt a’ föld
fekete ugyan, de felette lapályos vizenyős, ’s csak száraz esztendőkben
termő, a’ Duna és Vajas árvizeitől sokat szenved, kevés szántóföldé van,
hanem helyette nád, fa és sásos szénával bővelkedik. Levegője a’ megyé
nek, kivévén a’ mocsáros helyeket, egészséges; a’ homokos vidékeken
nyárban csaknem kiállhatlan a’ hőség, télen pedig dühöngő szelek, ’s
zivatarok uralkodnak. Legkiesebb ’s legegészségesebb éghajlata van a’
pilisi és váczi járásoknak. — A ’ vértesi és pilisi hegylánczok közt neve
zetesebb csúcsok : a’ magas Pilis Sz. Kereszt hegységénél, mellyben szá
mos elhagyatott bányaüregeket láthatni; a’ Dunára kidomborodó Visegrád
hegye, a’ hajdani pompás királyi vár mohos omladékival; a’ magában álló,
’s teke formára magasan felnyúló Schody Bogdány mellett; az Abrahám
hegye; Budánál a’ sz. János, Svábhegy, Sashegy’&Gellért hegye, volt csillagvizsgáló tornyával, ’s a’ most épülő fellegvárral. A ’ Duna balpartján leg
magasabb hegy a’ Naszál Vácz mellett, mellynek tetején kis tér, ’s onnan
gyönyörű kilátás van a> m átrai, selmeczi és budai hegyekre. Barlang is
találtatik benne egy, mellyből viz folyik ki, ’s ezenkivül számos fakövület.
A ’ Duna 26 mfld hosszúságra nedvesiti a’ megye határát, sehol hazánkban
pompásabb folyása nincs, mint a’ hol a’ megyébe először gyönyörű erdők
és szőlőkkel koronázott hegyek közt beköszönt. Folyása közben számos
szigeteket képez; nevezetesbek : a’ 4 mfld hosszú sz. Endre vagy monos
tori sziget Vácznál; a’ Margit vagy Nyulak szigete Budapest közt, rnelylyen hajdanonta apácza-zárda állt; a’ 7 mfld hosszú Csepel vagyRáczkevi
sziget Budán alól. A ’ Duna áradásaival tetemes károkat szokott okozni,
kivált a’ Solt és Csanád közt fekvő vidék minden töltések daczára gyak
ran lesz áldozatja. A ’ Tisza két helyt érinti a’ megye határait, először
Palatices pusztánál ’s Tószegnél, másodszor a’ bőghi, kecskéi, kerektódombi, alpári és ujfalusi határokon, de mindenütt csak jobbpartjával.
Folyása, mint másutt, itt is csavargás, rendetlen. A ’ Galga a’ megye felső
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részén a’ Zagyvába ömlik. A* Rajta Valkón felül ered, ’s Tápio-Szelénél
a’ Tápióval egyesül. A ’ Rákos Gödöllőnél veszi eredetét, ’s Isaszeg, Péezel, Csaba, Keresztur helységeknél, ’s a’ pesti határon keresztül folyván,
az ördögmalmánál a’ Dunába szakad. A ’ kis és nagy Tápió igen posványos
folyók, az első a’ sz. györgyi pusztán (Isaszeg mellett), a’ másik Szécsőn
léiül ered, ’s Sz. Mártontól nem messze egyesülvén, Uj-Szásznál a’ Zagy
vába ömlik. A ’ Vajas Foktőnél szakad ki a’ Dunából, ’s Kalocsa, Duzsnok mellett elfolyván, SükÖsd és Bogyiszló közt újra visszatér. Emlitésre
méltó még Kecskemétnél a’ Csalányos, Czeglédnél a’ Gerje, mindkettő a’
Tiszába Ömlik. Solt vidékét a’ Dunának igen számos kiszakadásai hasgatják; ezek közül nagyobbak : a’ Sósér, Nagyér, a’ Kopolyák, ez utóbbi
éppen Solt városa alatt folyik. — Legnagyobb kiterjedésű az Örjegi tó,
Hajóstól kezdve Akasztóig, hossza 4 , szélessége V2 mfld. A ’ Kolomtó
Izsák mellett 4000 hold. Ezenkivül számos apróbb mocsárok vannak.
Terményeire nézve nemkülönben első helyet foglal el e’ megye, mellyben a’ földmivelő különösen a’ tisztabuza termelésre fordit főgondot, mi
után Budapest különösen sokat fogyaszt abból el. Sikerességéről hires a’
biai, jenői, zsámbéki, toki, tinnyei búza, főkép gazdag termőhatároknak
tartatnak pedig a’ tápio-sz.-mártoni, abonyi, rékási, ujszászi határok. A ’
kétszeres termesztése különösen Hajós, Nádudvar, Bicske körül van szo
kásban. A ’ homokos vidékek fogalmája a’ rozs. Tavasziak közül több
vettetik, zab mint árpa ; a’ köles pedig olly nagy mennyiségben, hogy a’
belső fogyasztáson kivül, sok ezer mérőt adhat el a’ felföldieknek. Kukoriczát nagyban általán nem vetnek, kivévén Kalocsa vidékét, hol a’ ser
téstenyésztés különösen divatban van, ’s hol a’ kukoricza szára 9— 10
lábra is megnő. A ’ burgonya mindinkább kedvesebb növény kezd lenni a’
mezei gazdáknál. A ’ dohány termesztés most gyengébb lábon áll. Kender
házi szükségre van elég; lent Kalocsa vidékén termesztenek legtöbbet.
A ’ csepelszigeti helységek igen sok kertiveteményt ’s zöldséget hordanak
Pestre. Haraszti, Taksony hires nagyfejül káposzta, Pataj, Ordas, Lak,
Aszód pedig fok- és vereshagymával kereskednek. Gyümölcs dolgában
épen nincs bősége e’ megyének. Van ugyan a’ kecskeméti, nagykőrösi,
czeglédi szőlőskertekben, a’ szadai, csömöri, váczi, visegrádi szőlőhegyek
ben, valamint másutt is temérdek gyümölcsfa, de közönséges fajból valók;
mind e’ mellett Austria tartja Budapestet gyümölcscsel,’s kivált a’ neme
sebb faijai. Ellenben virágzó bortermesztése. A lig van egy két helység,
hol szőlőt ne mivelnének. Különösen hires vörös bor-termő szőlőhegyek
a’ budaiak, mellyek 5334 holdat foglalnak el, ’s évenként 240,000 akót
teremnek; továbbá a’ promontori, tétényi, sz. endrei, pócsmegyeri. Első
osztálybeli fejér borokat termő szőlőhegyek a’ tótfalusi, bogdányi, pestikőbányai, szadai, csömöri. A ’ rónaságon leginkább dicsérik a’ kecske
méti, n.-körösi, czeglédi, pilisi borokat, mellyek többnyire veresek , jobb
években sok erőt fejtenek ki, ’s több esztentőkig elállanak, mi kerti borok
ban ritkaság. A z erdő elég lenne, ha minden vidékre egyformán osztat
nék el. A ’ váczi járásban, Csepel szigetén, ’s azon alól a’ Dunapartjain
szép erdőségek gyönyörködtetik a’ szemet; a’ visegrádi, bogdányi erdők
ből évenkint több ezer öl fa szállittatik Pestre; — de a’ megye közepe és
alsó része nagy szükséget érez fadolgában, ’s nád, szalma? venyige vagy
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helyet foglalja el. Elosztatik hegyes , dombos és róna vidékre. Hegyes
részét teszi a’ régi Pilisvármegye, ide nem értve a’ szigeteket Ezt a’
pilisi és vértesi hegyek több ágazatai futják keresztül, mellyek több kes
kenyebb és tágasabb völgyet képeznek, hol a’ felső réteg 1 x/2 láb mély
ségre és fekete kerti föld, ’s híres sikeres búzát terem; alább egész 8 — 10
ölnyire kemény fazekas agyag. Dombos vidéke a’ megyének az úgyneve
zett Cserhát. Itt a’ hegyekben vagy inkább dombokban alsó alap az agyag,
a’ felső réteg pedig homok, agyag, kavics és fekete földből álló elegyiték,
kivévén a’ magas Nászúit, ’s a’ pesti kőbányai halmot, melly alkotására
nézve a’ tétényihez hasonlít. Általában a’ hegyes és dombos vidékek a’
megyének egy negyedrészét teszik. A ’ többi 3/ 4-rész csupa síkság, ’s ennek
ismét hasonfele, azaz azon vidék, melly Pest, Alpár és Hajós közt fekszik,
kietlen homokos térségből áll, mellyet erdők, helységek ritkán, hanem
csak homokbuczkák, turjánok, kis álló vizek szakitnak félbe. Egyébiránt
felváltva itt is találtatnak jó gabonatermő földek. A ’ sz. endrei szigeten
a’ föld homokos, sok trágyát kiván; a’ Csepel szigetében szinte főalkat
rész a’ homok, de több fekete földdel vegyülve, mi különösen szép zöld
séget, fákat nevel, ’s a’ mellett kövér, dús legelőt szolgáltat. Továbbá egy
részről Hajós, Nádudvar, Sükösd, Csanád; más részről a’ Duna közt fek
szik egy 10 □ mfld nagyságú tájék, az úgynevezett Sárköz; itt a’ föld
fekete ugyan, de felette lapályos vizenyős, ’s csak száraz esztendőkben
termő, a’ Duna és Vajas árvizeitől sokat szenved, kevés szántóföldé van,
hanem helyette nád, fa és sásos szénával bővelkedik. Levegője a’ megyé
nek, kivévén a’ mocsáros helyeket, egészséges; a’ homokos vidékeken
nyárban csaknem kiállhatlan a’ hőség, télen pedig dühöngő szelek, ’s
zivatarok uralkodnak. Legkieeebb ’s legegészségesebb éghajlata van a’
pilisi és váczi járásoknak. — A ’ vértesi és pilisi hegylánczok közt neve
zetesebb csúcsok : a’ magas Pilis Sz. Kereszt hegységénél, mellyben szá
mos elhagyatott bányaüregeket láthatni; a’ Dunára kidomborodó Visegrád
hegye, a’ hajdani pompás királyi vár mohos omladékival; a’ magában álló,
’s teke formára magasan felnyúló Schody Bogdány mellett; az Abrahám
hegye; Budánál a' sz. János, Svábhegy, Sashegy'sGellért hegye, volt csillagvizsgáló tornyával, ’s a’ most énülő fellegvárral. A ’ Duna balpartján leg
magasabb hegy a’ Nászúi Vácz mellett, mellynek tetején kis tér, ’s onnan
gyönyörű kilátás van a5, m átrai, selmeczi és budai hegyekre. Barlang is
találtatik benne egy, mellyből viz folyik ki, ’s ezenkívül számos fakövület.
A ’ Duna 26 mfld hosszúságra nedvesíti a’ megye határát, sehol hazánkban
pompásabb folyása nincs, mint a’ hol a’ megyébe először gyönyörű erdők
és szőlőkkel koronázott hegyek közt beköszönt. Folyása közben számos
szigeteket képez; nevezetesbek : a’ 4 mfld hosszú sz. Endre vagy monos
tori sziget Vácznál; a’ Margit vagy Nyulak szigete Budapest közt, melylyen hajdanonta apácza-zárda állt; a’ 7 mfld hosszú Csepel vagyRáczkevi
sziget Budán alól. A ’ Duna áradásaival tetemes károkat szokott okozni,
kivált a’ Solt és Csanád közt fekvő vidék minden töltések daczára gyak
ran lesz áldozatja. A ’ Tisza két helyt érinti a’ megye határait, először
Palatices pusztánál ’s Tószegnél, másodszor a’ bőghi, kécskei, kerektódombi, alpári és ujfalusi határokon, de mindenütt csak jobbpartjával.
Folyása, mint másutt, itt is csavargás, rendetlen. A ’ Galga a’ megye felső
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részén a’ Zagyvába ömlik. A ’ Hajta Valkón felül ered, ’s Tápio-Szelénél
a’ Tápióval egyesül. A ’ Rákos Gödöllőnél veszi eredetét, ’s Isaszeg, Péczel, Csaba, Keresztur helységeknél, ’s a’ pesti határon keresztül folyván,
az ördögmalmánál a’ Dunába szakad. A ’ kis és nagy Tápió igen posványos
folyók, az első a’ sz. györgyi pusztán (Isaszeg m ellett), a’ másik Szécsőn
léiül ered, ’s Sz. Mártontól nem messze egyesülvén, IJj-Szásznál a’ Zagy
vába ömlik. A ’ Vajas Foktőnél szakad ki a’ Dunából, ’s Kalocsa, Duzsnok mellett elfolyván, SükÖsd és Bogyiszló közt újra visszatér. Emlitésre
méltó még Kecskemétnél a’ Csalányos, Czeglédnél a’ Gerje, mindkettő a’
Tiszába Ömlik. Solt vidékét a’ Dunának igen számos kiszakadásai hasgatják; ezek közül nagyobbak : a’ Sósér, Nagyér, a’ Kopolyák, ez utóbbi
éppen Solt városa alatt folyik. — Legnagyobb kiterjedésű az Örjegi tó,
Hajóstól kezdve Akasztóig, hossza 4 , szélessége V2 mfld. A ’ Kolomtó
Izsák mellett 4000 hold. Ezenkivül számos apróbb mocsárok vannak.
Terményeire nézve nemkülönben első helyet foglal el e’ megye, mellyben a’ földmivelő különösen a’ tisztabuza termelésre fordit főgondot, mi
után Budapest különösen sokat fogyaszt abból el. Sikerességéről hires a’
biai, jenői, zsámbéki, toki, tinnyei búza, főkép gazdag termőhatároknak
tartatnak pedig a’ tápio-sz.-mártoni, abonyi, rékási, ujszászi határok. A ’
kétszeres termesztése különösen Hajós, Nádudvar, Bicske körül van szo
kásban. A ’ homokos vidékek fŐgabnája a’ rozs. Tavasziak közül több
vettetik, zab mint árpa ; a’ köles pedig olly nagy mennyiségben, hogy a’
belső fogyasztáson kívül, sok ezer mérőt adhat el a’ felföldieknek. Kukoriczát nagyban általán nem vetnek, kivévén Kalocsa vidékét, hol a’ ser
téstenyésztés különösen divatban van, ’s hol a’ kukoricza szára 9— 10
lábra is megnő. A ’ burgonya mindinkább kedvesebb növény kezd lenni a’
mezei gazdáknál. A ’ dohány termesztés most gyengébb lábon áll. Kender
házi szükségre van elég; lent Kalocsa vidékén termesztenek legtöbbet.
A ’ csepelszigeti helységek igen sok kertivet eményt ’s zöldséget hordanak
Pestre. Haraszti, Taksony hires nagyfejü káposzta, Pataj, Ordas, Lak,
Aszód pedig fok- és vereshagymával kereskednek. Gyümölcs dolgában
épen nincs bősége e’ megyének. Van ugyan a’ kecskeméti, nagykőrösi,
czeglédi szőlőskertekben, a’ szadai, csömöri, váczi, visegrádi szőlőhegyek
ben, valamint másutt is temérdek gyümölcsfa, de közönséges fajból valók;
mind e’ mellett Austria tartja Budapestet gyümölcscsel,’s kivált a’ neme
sebb fajjal. Ellenben virágzó bortermesztése. Alig van egy két helység,
hol szőlőt ne mivelnének. Különösen hires vörös bor-termo szőlőhegyek
a’ budaiak, mellyek 5334 holdat foglalnak el, ’s évenként 240,000 akót
teremnek; továbbá a’ promontori, tétényi, sz. endrei, pócsmegyeri. Első
osztálybeli fejér borokat termő szőlőhegyek a’ tótfalusi, bogdányi, pestikőbányai, szadai, csömöri. A ’ rónaságon leginkább dicsérik a’ kecske
méti, n.-körösi, czeglédi, pilisi borokat, mellyek többnyire veresek , jobb
években sok erőt fejtenek ki, ’s több esztentőkig elállanak, mi kerti borok
ban ritkaság. A z erdő elég lenne, ha minden vidékre egyformán osztat
nék el. A ’ váczi járásban, Csepel szigetén, ’s azon alól a’ Dunapartjain
szép erdőségek gyönyörködtetik a’ szemet; a’ visegrádi, bogdányi erdők
ből évenkint több ezer öl fa szállittatik Pestre; — de a’ megye közepe és
alsó része nagy szükséget érez fadolgában, ’s nád, szalma ? venyige vagy
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tőzeggel kénytelen a’ hiányt’' pótolni. — A ’ juhtenyésztésre a’ megyében
nagy figyelem fordittatik. A ’ juhok nagyobb része közönséges nemesitett
faj, ’ s valamint hosszú gyapjas juhokat már csak a’ kecskeméti, ’s némelly
déli pusztákon látni, úgy különös finomságú nyájakat is kevesen tarta
nak. A ’ közép és déli nagy pusztákat számos kisebb ménesek és gyönyörű
gulyák lepik el. A ’ csepelszigeti németek, ’s még inkább ráczok lovai,
igen jó hirben állanak, valamint a’ palotai, fóth i, vérségi, tó-almási, rékási, ’s más több magyar helységek lakosai is derék vetés és tartós lova
kat nevelnek. Az ökrök és tehenek a’ közönséges, nagyszarvu, hófejérségü magyar fajból valók. A ’ sertéstartásban is főgazdasága fekszik Pest
vármegyének, kivált Kalocsa tájékán, hol ezt a’ nagy kiterjedésű, gyöke
res, bozótos, posványos helyek, ’s a’ kukoricza termesztés hatalmasan elő
mozdítják. A ’ hires bajai sertesvásárt e’ vidék látja el. Megkülönböztető
jegye a’ kalocsai sertésnek a’ nyúlánk test, hosszú fül. Kalocsa vidéke
után Kecskemét, N.-Kőrös folytatja leginkább a’ sertéstenyésztést és ke
reskedést. — Mi a’ vadállatokat illeti, farkast a’ turjános, bozótos, nádas
helyek sokat rejtegetnek; nyulak, rókák a’ vacsi és porharasztyai pusztá
kon, ’s Csepelszigetén nagy mennyiségben találtatnak; őzeket, szarvaso
kat a’ gödöllői vadaskertben eleget látni; a’ mocsárokat és tavakat szám
talan vizimadarak lakják, mellyek közt sok hattyút és darvat szemlél
hetni. A ’ selyemtenyésztés alig érdemel figyelmet. Halat a’ Duna Vácz és
Pest körül keveset szolgáltat, többet a’ déli részen, hol néha 1 — 5 mázsás
vizát is fognak; ezenkivül ad igen jó izü csukát, harcsát, menyhalat, an
golnát, kárászt, pontyot. A ’ felette kapós kecsegét a’ Tiszából hozzák. —
Nemes érczekkel P. nem igen dicsekhetik. Azonban nevezetes kőbányák
vannak : Pesten , M ogyoródon, Promontorban, Tétényben, Budakeszin,
Békásmegyeren ’ stb. — Mész a’ pilisi járásban több helyen. Korsós agyag
van Tószegnél, honnan a’ túri hires fazekasok is gyakran hordanak. K ő
szén találtatik : Bogdány, Csobánka, Pomáz, Yisegrádnál. Ásványvizei
közül első helyen említendők a’ budai hires melegfürdők. Biának kesersós
vize van. Továbbá ásványos vizek vannak még : A p a j, Békásmegyer,
Csik, Csobánka, Kis-Kőrös, Nemes-Izsák, Ó-Buda és Pestnél.
A ’ vármegye népessége összesen 590,000 lélek (az 1845-ki megyei öszszeirás a’ nemességen és kir. városok lakosain kivül 387,924 lelket szá
mit). Lakik e’ népesség 2. sz. k. városban, 25 mezővárosban, 157 faluban,
119 népes pusztán. Házak száma a’ kir. városokon kivül 57,020. Pesten
5160. Esik egy □ mföldre 3093 lélek. Nyelvökre nézve 392,585 magyar,
38,613 tót, 127,500 német, 12,000 rácz, 20,202 zsidó. Vallásukra nézve,
a’ 386,924-re menő r. katholikusok 129 plébániái közül 20 az esztergami,
18 a’ kalocsai érseki, 64 a’ váczi, 27 pedig a’ fejérvári püspöki megyéhez
tartozik. Yan a’ megyében e’ vallásfelekezet részéről 1 érseknek (a’ kalo
csai), 1 püspöknek (a’ váczi) ’s 2 fŐkáptalanaiknak székhelye, ’s 16 szer
zetes ház. — A z evangélikusok 34 anyaegyházban 40,213 lelket szám
lálnak, ’s a’ bányavárosi superintendenstől igazgattatnak. — Reformátu
sok száma 136,748 1. és 56 anyaegyházaik a’ dunamelléki egyház kerü
letben esnek. O-hitüek a’ budai püspök igazgatása alatt 18 parochiát és
6813 lelket számlálnak; zsidók száma 20,202.
ipar és kereskedelem. A ’ kézi mesterségek, ’s gyárok főkép Budapesten
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Öszpontositvák (lásd Buda és Pest). Azonban számos mesteremberek van
nak még Kecskeméten, hol különösen egy eczetgyár; ’s a’ szappanosok
érdemelnek figyelmet; továbbá Y á czon , N.-Kőrösön kivált tímárok és
cserző vargák igen sokan vannak , nemkülönben Czegléden, Kalocsán,
Gödöllőn, Aszódon, melly utóbbinak szorgalmas lakosai sok zöld és kék
juhbundát készitnek, ’s hordanak messze el. Soroksáron van kalapgyár,
szivargyár Péczelen, Palotán nagyszerű festő-intézet ’s szinnyomtatás,
melly a’ legfinomabb Ízlésű nőkelméket előállitni képes. Ó-Budán két
karton- , egy nagyszerű hajó-gyár működik, a’ dunai gőzhajótársaság
vizi jármüvei itt készíttetnek. Ugyancsak Ó-Budán van egy selyemgombolyitó ház is, Sz. Endrén végre papiros-malom. Jó meszet égetnek Cső
vár, Pilis, Sz. László, P. Sz. Kereszt és Szántó helységek. Az egész ma
gyarországi kereskedés középpontja Pest lévén , innen a’ megye keres
kedése is virágzó.
Szabad kir. vá rosa i: Buda (1. ezt), Pest (1. ezt).
Nevezetesebb helyek a’ volt pilisi járásban : Ó-Buda, m. v. Budának
Neustift külvárosa mellett, mellytől csak egy határvámfa választja el.
Hajdan római város volt Acincum vagy Aquincum név alatt. Nevezetesebb
épületek a’ r. kath. és ref. szentegyházon kívül, a’ praefectoratusi ház, a’
selyemgombolyitó-ház, a’ városon kivül a’ 6 emeletes királyi épület, to
vábbá a’ hegytetejére épült Kis Mária-Czell monostora, mellyet a’ trinitariusok birtak. Azonban mindenik felett szép épület a’ zsinagóga. Né
pessége Ó-Budának 7694 1. kik földmivelés és kézimesterségből élnek.
Különös emlitést érdemel itt a’ hajógyár, hol a’ dunai gőzhajók készül
nek. Ráczkevi, m. v. a’ Csepel, vagy ráczkevi szigetben 4512 1., kik kü
lönféleélelmi szerekkel hasznos kereskedést foy tatnak Pestre. Szent-Endre,
szabadalmas m. v. a’ Duna jobb partján. Hajdan nevezetesebb város volt,
mint számos szentegyházai és tornyai is mutatják. Főgazdagsága szőlő
hegyeiben áll, papiros-malma is van. Visegrád m. v. a’ Dunára kidombo
rodó széditő meredekségü visegrádi várhegy nyugoti tövében, felséges
vidéken. A h e g y ormán láthatni a’ hajdani pompás királyi vár omladé
káit. Zsámbék, m. v. 3547 1. kik közt sok a’ zsidó. A ’ város hajdan török
basa lakhelye volt, láthatni itten azon időből egy török mecset, fórdő, ’s
vizvezető csatorna maradványait. Továbbá egy felette régi puszta gothszentegyház is látható itt. Bia, f. van kőbányája és az esztergamihoz ha
sonló kesersós vize. Bogdány, f. 2405 1., kik évenként 20,000 akó vörös
és fejér bort termesztenek. Pilis-C saba, csinos falu. Csobánka, f. kőbá
nyája a’ megyében legjobb követ ad. Promontor, f. Budához 1 mfld délre,
2781 1. A ’ kézműipar mellett terem 1467 hold szőlőhegyen évenként
50— 55000 akó, a’ budaihoz hasonló bora. Solmár, f. igen gyönyörű vidé
ken. Oláh Miklós szerint eddig terjedt volna Corvin Mátyás vadaskerte.
Van egy régi pusztavára. S z.-K ereszt, f. jó meszet éget. A ’ helységen
kivül egy kolostor romjai, ’s a’ Pilis hegyében több felhagyott bányaüreg
van. Tétény, f. 1527 1. Nagy kiterjedésű szőlőhegyei inkább vörös bort
szolgáltatnak. Tótfalu, f. a’ sz.-endrei szigetben 2591 1., kik ügyes hajó
sok. Szőlőhegye a’ Tahi pusztán híres fejér bort terem. Üröm, f. A z itteni
kis ó-hitü szent egyházban nyugosznak Alexandra Pawlowa hgnő József
nádor főhg első nejének tetemei. Vörösuár, f. közel Budához. — A ’ váczi
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járásban megemlítendő Aszódj m. v. lakosai közt sok a’ mesterember, kik
kék gubát készitnek, ’s azt messze elhordják. Gödölő, m. v. Ékességül
szolgál a’ volt Grassalkovich hgi kastély, (most b. Sina tulajdona), 7 tor
nyával, gyönyörű angolkertével és vadas-, ’s fáczános kertével. Vácz, püs
pöki város , a’ Duna balpartján, Pesthez 4 műd, a’ vasúti vonalban. All
két részből : püspöki és káptalan Váczból. Lakosainak Összes száma
12,239 1. Nyolcz temploma közül legjelesebb a’ kath. püspöki sz.egyház,
melly kicsiben a’ rérmai hires Sz.-Péter templomát ábrázolná. Nevezete
sebb épületei : a’ kegyes szerzet collegiuma, a’ íérencziek ’s irgalmas ba
rátok kolostorai, a’ püspöki díszes palota; papnövendékház, siketnémák
épülete ’stb. Van itt egy kath. gymnasium, egy lyceum ,’s több jótékonyintézetek. Mesterség, kereskedés, szolőmivelés, hajózás, fuvarozással fog
lalkozik a’ lakosság. Á csa, f. Csömör, f. kedves zamatu borával. Fótit, f.
2086 1. jó bortermesztéssel. Rákoskeresztúr, f. Borát a’ pestiek kőbányai
helyett veszik meg. Mogyoród, f. kőbányája hires. Jtt verték meg Salamon
seregét Geiza és László magyar kir. herczegek. Palota, f. 1676 1., a’ vasút
megnyitása óta a’ pestiek kedvencz kirándulási pontja. Péczel, f. Szada,t\
hires fejérbort és sok gyümölcsöt termeszt. Besnyő puszta, Gödöllőtől
V4 mÜd, kies erdők közt, láthatni itt egy kapuczinus kolostort. Nevezetes
e’ puszta népes bucsujárásairól. — A ’ pesti járásban Pilis, m. v. a’ vasút
vonalban. Soroksár, német m. v. a’ Duna balpartján 4228 1. Házai rend
ben épültek, csinosak. Lakói tehetős gazdák. Van itt egy kalapgyár.
Gyömrő, f. Haraszti, f. Ocsa, f. a’ kecskeméti országutban, 1817 1. Felette
régi ref*. temploma négyszegű faragott kövekből van épitve. Kerítésében
találtatott égy pecsétnyomó illy felirattal : Sigillum Civitatis Molcsa 1629.
Tápio-Süly, f. Nevezetes itt az igen régi kath. paroch. templom, melly
még a’ X III . században épült, egy hegybe ásott góth boltozatu üreg, ’s
egy régi sáncz és váromladék, melly Leánycárnak neveztetik. — A ’ kecs
keméti járásban Abony, m. v. 8973 1. Van kisdedóvó-intézete. Czegléd,
m. v. Lakosainak száma 17,209. Szőlőkertei jó vörös bort teremnek. K ü
lönös emlitést érdemel a’ reformátusok uj olasz minta szerint épült tem
ploma. Nagy-Háta, m. v. 4039 1. Marhavásárai híresek. Nagy-Kőrös9 sza
bad m. v. 18,755 1. Virágzó ref. lyceuma (most felgymnasium). Nevezetes
épitmény az igen régi roppant ref. sz.egyház. Emlitést érdemel még a’
városon kivül épült, épületeivel 9000 □ ölet körülfogó lovaskaszárnya.
A ? várost jó vörös bor és sok gyümölcsöt termő szőlőskertek fogják körül.
Kézműveseinek száma 400, kik közt 152 csizmadia. Nagy számuak a’
timárok is. Hiresek a’ körösi kofák. Kecskemét, legnagyobb m.v. az egész
országban, nagy kiterjedésű homokos pusztaság közepén 40,419 1. Tem
plomai közt különös emlitést érdemel aT rom. katholikusoké. A ’ város
utczái rendetlenek, kövezetlenek, sárosak; de néhol számos emeletes épü
leteket mutat fel. 1853. a’ vasutvonat Czeglédtől idáig terjesztetett ki.
Nevezetes volt a’ ref. collegium (melly jelenleg még szervezés alatt van),
volt itt egy kath. gymnasium a’ kegyes szerzetiek felügyelete alatt, kik
itt novitiatust is birtak. Lakosai főkép földmivelés, ju h -, szarvasmarha-,
l ó -, sertéstenyésztésből élnek, szép gyümölcsöt, becses, erős, vörös-és
kevesebb fehérbort termesztenek. Számos kézművesei közt kitűnők a’
szappanosok. A ’ rendes 5 országos vásárokon kivül, június közepén
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tartatik itt egy nevezetes juhvásár, melly két hétig tart. Van eczet- és
rosoglio-gyára, gén sok száraz-,különösen szélmalma. Tó-Almás, f. Kóka,
f. 2205 1., legjobb tormát termeszt e’ vidéken. — A ’ solti járásban Dunav ecse, m. v. közel a’ Dunához 7729 1. Hajós, m. v. Homokos dombon
fekvő szőleje jó vörös bort terem, mit azonban a’ lakosok még vörösebbre
festenek. Innen észak felé kezdődik a’ több mfldre terjedő Örjegitó nevű
mocsár. Izsák, m. v. 4993 1., kik közt sok a’ zsidó, jnh- és marhatenyész
tésre virágzó, hala bőséggel van a’ helységtől nyugotra fekvő majd 1 mfdig
húzódó Kolumtóban. Kalocsa, érseki város a’ Vajas vize mellett, közel a’
Dunához, róna, lapályos, vizenyős vidéken. Ékességéül szolgálnak a’ székegegyház, az érseki palota, a’ kanonokok házai, a’ kegyes szerzetiek collegiuma. Van intézete az elaggott lelkiatyák számára, érseki papnővendékháza, a’ kath. egy gymnasiuma, egy jeles, 30,000 kötetből álló érseki
könyvtár ’stb. Lakosok száma 9,929, kik közt sok kézműves. K is-K örös,
m. v. 5972 1. Pataj, m. v. Szalk- Sz.-Márton, m. v. Tágas legelőin a’ ne
mes birkatenyésztés virágzik. Solt, m. v. határát számos erek szakgatják,
’s a’ város a’ Duna árjaitól felette sokat szenved. Állattenyésztése virágzó.
Harta, f. a’ Duna mellett 24281., kik igen szorgalmatosak, ’s vagyonosak.
Nádudvar, f. szőlőkkel beültetett halmok aljában. Itt békült meg Corvin
Mátyás Zápolya Imrével 1468-ban. Siikösd, f. 3094 1. Régenten közel a’
Dunához feküdt, de 1809 óta mostani helyére építtetett ki, hol azelőtt
egy zárda, ’s magas dombon három fakereszt volt, mellyről Háromkereszt
nek is neveztetik. A* Csanádi erdő mellett a’ Duna partján láthatni egy
dombon valami épület maradványait. Hihetőleg itt volt a’ hajdani abrani
vagy ábrahámi apáturság. — Áz újabb felosztás óta a’ korábbi Pestvármegye két felé Ion szakitva. Az egyiknek neve Pest-Pilh vár
megye 94 □ műddel ’s 342,990 lakossal ; hozzá tartozik a’ hajdani
Pilisme gye ’s Pestmegye északnyugoti része , Buda és Pest sz. kir. váro
sokkal. Székhelye : Pest. — A ’ második Pest-Soltmegye, 95 □ műddel ’s
215,057 lakossal; a’ hajdani Soltmegye ’s Pestmegye keleti része. Szék
helye : Kecskemét. — Mindkettő pedig a’ budapesti kerülethez tar
tozik. — h.
Pesti nemzeti színház ’s magyar színészet. Az elébb budai, később
pesti, majd nemzetivé emelt magyar szinház története szoros összefüg
gésben lévén a’ magyar szinészet kifejlődésével, előzményül szükséges
emezt főbb vonásaiban érintenünk. A ’ magyar színészetnek legelső neve
zetesebb mozzanatai azon időszakra esnek, melly egyszersmind a’ magyar
irodalmi újjászületés kora volt. Révay Miklós 1790-ben a’ budai ország
gyűlésnek tervet nyújtott be egy nyelvmivelő magyar tudományos társa
ság felállítása iránt. Vitatkozás közben többször fölmerült, hogy a’ magyar
nyelv művelése és csinosítására milly nagy hatást gyakorolna a’ nemzeti szinészet.Ez eszme viszhangra talált Magyarországon ’s Erdélyben, hol akkor
mindenütt német színészek áldoztak Thalia oltárán. Pesten még azon év
ben nehány ifjú magyar szintársulat alakítására egyesült, azonban szép
szándékuk meghiúsult. Nem csüggedtek el. Kelemen László buzdítására,
kinek a’ magyar szinészet körül nagy érdemei vannak, újra egyesültek,
pártfogó-igazgatóul gr. Ráday Pált kérvén föl, ki azt hazafias készséggel
elvállalta. Arra nézve, hogy a’ társulat a’ budapesti német színpadok vaU j. h. I s m . T á r. V I . k ö t.
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lamellyikén fölléphessen’s igy bebizonyítván képességét, a’ nemzet párto
lására érdemesítse magát, Kazinczy Ferencz tett első lépést, noha siker
nélkül. Unwerth gr., a’ budapesti német színházak bérlője, mindent meg
mozdított, hogy gátolja. De a’ társulat most Pestmegye rendéihez folya
modott, kérvén, hogy befolyásával eszközölné ki, mikép a’ fővárosban és
országszerte szabadon működhessék. Pestmegye felszólitá a’ helytartósá
got a’ szinügy pártolására, minek aztán, kivált b. Orczy László és gróf
Zichy Károly erélyes közbenjárása következtében, az Ion eredménye, hogy
hat előadásra engedélyt nyert. 1790-ben oct. 25-én lépett föl az első ren
dezett magyar szintársulat a’ budai színpadon a’ Simái által magyarított
,,IgazházitÉ czimü színműben, mit két nap múlva a’ pesti német színpadon
ismételtek. Az országgyűlés Budáról Pozsonyba költözvén á t , gr. Ráday
és Kelemen utánok mentek kieszközlendők, hogy a’ diadallal föllépett
társulat Pozsonyban folytathassa működését. Folyamodást adtak be a’
nemzet képviselőihez, kik azonban részvétlenül fogadván nemes törekvé
sűket, siker nélkül valának kénytelenek visszatérni. Ezalatt a’ Pesten
maradt társulattól gr. Unwerth megtagadta a’ fölléphetési engedélyt,
miből nagy vita és per támadt. Utoljára a’ megye ’s a’ helytartótanács
közbeszólására abban állapodtak meg, hogy a’ magyar szintársulat, a’ ren
des fővárosi német szinpadokon kívül, egy éven át bárhol működhetik ’s
a’ német színpadok haszonbérlőjének minden előadás után két-két ara
nyat tartozik fizetni (1791. oct. 23). A ’ társulat a’ budai hídfőnél fából
épitett nyári szinházat vette haszonbérbe, mellyet ‘adakozás utján csak
hamar fölszerelt. 1792-ben máj. 5-kén nyilt meg a’ „Talált gyerm ek"
czimü fordított színmüvei, ’ s két hónap alatt összesen 20 előadást látoga
tott meg benne a’ szép számmal gyülekező közönség. Az első eredeti
szinmü Dugonics „Arany pereczek" müve volt. Moor Anna és Sehy Ferencz valának a’ társulat legjobb tagjai. A ’ hires zeneköltő Lavota mint
karmester volt alkalmazva. Majd Protasevitz, egy megmagyarosodott len
gyel, majd Kelemen valának a’ társulat igazgatói. Azonban a’ társulat
tekintélyre óhajtván támaszkodni, ismét Ráday grófot kérte föl kormány
zóul, ki a’ jó rend és egyesség fentartása végett mindent elkövetett és
segéde, a’ derék Kármán József által kidolgozott szinházi törvények sze
rint igazgatott. Ráday visszavonulása után ismét Protasevitz állott a’
társulat élére, ki mind a’ művészeti, mind a’ gazdai kezeléshez legjobban
értett. Mind hiába. A ’ közönség részvéte lankadni kezdett. A ’ német szín
házakkal lehetlen volt kiállani a’ versenyt, ’s daczára a’ nemzeti vissza
hatás élénkségének, sem az aristocratia, sem a’ tömeg nem jött annak tel
jes tudatára : nemzetiség tekintetében mit várhat a’ színészetből, nem is
emlitvén, hogy a’ tiszta művészeti érdekeltség még nagyon alanti fokig
emelkedett. A ’ társulat legnagyobb jövedelme naponkint 53 vft volt, a’
legkisebb 8 vft, sőt 1 ft 17 vkr is. A ’ budai magyar szinház bezáratott ’s
a’ színészek kereset nélkül tengődtek a’ fővárosban. E ’ gyalázat sérteni
kezdé a’ nemzet aristocratái büszkeségét, ’s 26 megye közbenjárására a’
nádor és helytartótanács b. Podmaniczky József tanácsosra bízta a’ fel
bomlásnak indult magyar szinügy rendbehozását, ki is, mint a’ társulat
főfelügyelője, kieszközlé, hogy a’ budai és pesti német szinpadokon fel
váltva a’ magyarok is játszhaftgm aF (1793). Ekkor a’ Protasevitz által
(iKONYV-sr)
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vezetett művészeti igazgatásra jótékony befolyással volt Shedius Lajos
egyetemi tanár is. Később Busch Jenő vette át a’ társulat igazgatását,
mit sokáig buzgalommal folytatott. Ez évben 116 magyar előadás volt ’s
50 uj darabot kelle betanulniok. A'játékrend nehány eredeti müvei sza
porodott, minők : „Mátyás k irá ly i szentjóbi Szabó Lászlótól; „Zrínyi
Miklós44 Csépán Istvántól; „Etelka44 Soostól. A ’ fordítók közül legna
gyobb szorgalommal dolgoztak Kazinczy, Károly Ferencz, Simái Kristóf,
Aranka György, Zsitvai Ferencz, Kelemen László, Varsányi Ferencz és
Ernyi Mihály. E ’ három utóbbi szinész volt. Nehány énekes mü is ada
tott. Az 1794. évet is szerencsésen húzta ki a’ társulat. Ez évben 44 uj
müvet tanultak be, mellyek közt az eredetiek száma feltűnő. Illyenek :
„Báthori Mária44Dugonicstól; ,,A ’ becsületes paraszt és nagyszivü zsidó44
Mérey Sándortól; „Túri G yörgy44 Ihászi Imrétől; „Hunyady László44
Lakos Jánostól; „Berend és Laurus és Lidia44 V. L .-tő l; „Etelka Kar
jelben44 Dugonicstól; „T o n g o r44 M éreytől; ,,Szécsi Mária4* Verseghytől;
„T oldi Miklós44 Moor Anna szülésznőtől. A ’ fordítók közt két főrangú
hölgy nevével is találkozunk. Chudy és Lavota eredeti zenét szerzettek
nehány énekes műhöz. E ’ dicséretes igyekezete daczára is, nem épen
nagy pártfogolásban részesült a’ társulat. Ezalatt Podmaniczky a’ magyar
színészet állandósítása ’s emelése ügyében egy a’ helytartótanács által is
jóváhagyott tervet dolgozott ki, melly pártolás végett minden megyének
megküldetett. Csekély részvét nyilatkozott országszerte. Az adakozók
száma csekélyebb, mint a’ múlt években. A ’ középrendü nemességnek
nem volt kedve áldozni a’ fővárosiak mulatságára, a’ nagy szám maga
sabb eszmét nem kötött a’ szinügyhöz, az aristocratia másnemű érdekek
kel volt elfoglalva, a’ kis számú fővárosi magyarság pedig egy maga
keveset tehetett, llly körülmények közt tovább nem tarthatta föl magá^
a’ társulat Pesten. 1795-ben vándorbothoz nyúlt ’s Kecskeméten üté föl
sátorát. Tagjai, mikép azt egy színházi emlékkönyv fenhagyá fizetéseik
jegyzékével együtt, e’ következők voltak : Moor Anna leányasszony havi
díja 30 vft., Liptay Mária 1. a. 26, Termeczky Fánni 1. a. 26, Török
Magdolna 1. a. 16, Kelemen Erzsébet 1. a. 1 5 ; férfiak: Sehy Ferencz
28 vft., Várady Mihály 24, Láng Ádám 24, Varsányi Ferencz 24, Rózsa
Márton 24, Kelemen László 24, Bagolyi Antal 20, Pesti László 20, Pap
Gábor 20, Ernyi Mihály 20, Pataky Benedek 15. Lavota János karmes
ter 15 vft. — Mig Pesten a’ magyar színészet megbukik, addig Erdély
ben Kolozsvárit uj virágzásnak indul. 1792-ben Fejér János, István Sán
dor és Rózsa egy tordai nemes család ivadékai. Kérvényt nyújtanak be
a’ kormányhoz egy színtársulat alakitása végett. Megnyerik, ’s tüstént
alakításához fognak. Az alapitó testvéreken kívül az erdélyi színtársulat
tagjai e’ következők voltak : Kocsi János és József, Jancsó Pál, Sáska
János, Koncz József, FülÖp István, Hunyady Samu, Verestói Mihály,
megannyi tudományos képzettségű ’s nemes születésű ifjak, kiket a’ szí
nészethez szenvedély vonzott; nőszemélyek : Fejér Róza (Kocsiné), Bajkó
Terézia (Konczné), Janó Zsuzsanna (Lángné), Keszegh Terézia (Gazda
Józsefné). 1792-ben nov. 11-kén kezdték meg előadásaik sorát a’ „Titkos
ellenkezés44 czimü szinmüvel Kolozsvárit. Megnyerik a’ közönség, az
aristocratia pártfogolását ’s már az 1795-ki erdélyi országgyűlésen arról
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van szó, hogy országos segélyezésben részesüljenek és számukra állandó
szinház építtessék. Országos bizottmány neveztetik ki, melly a’ szinház
fölépítésére szánt 30,000 forintot adakozás utján begyűjtse ’s a’ társulat
szellemi és anyagi ügyeit kormányozza. Az adakozás szép sikerrel foly ’s
már 1804-ben az erdélyi nemzeti szinház falazatának alsó része is elké
szül, azonban pénzhiány miatt az épités több időre félbeszakad. Erdélyben
id. b. Wesselényi Miklós volt a’ szinészet legnagyobb pártfogója. Sokat
költött reá ’s méltán nevezék a’ társulatot nevéről. 1806-ban Wesselényi
Ernyi Mihály vezérlete alatt az erdélyi társulat egy részét kiküldé M a
gyarországra, hogy ez által ott a’ szinügy iránti részvétet újra foléleszsze.
Debreczen és Szeged tárt karokkal fogadta a’ vándorcsapatot, mi annyira
fólbátoritá őket, hogy 1807-ben Budapesten próbáltak szerencsét. Epén
országgyűlés tartaték. Most sokkal könnyebben sikerült megnyerhetniük
az engedélyt arra, hogy a’ német szinpadon hetenként kétszer fölléphes
senek. Előadásaik sorát ,,A ’ virtus próbaköve a’ szerencsétlenségé czimü
színmüvei kezdék meg. Olly nagy tetszésben részesültek, hogy a’ megye
tüstént pártfogolása alá vette őket. Pénzt kezdett gyűjteni egy fővárosi
állandó szinház épitésére. A ’ Benke és Murányi által újonnan rendezett
szintársulat igazgatását Yida László vállalta el, ki több ideig nemes irány
ban hatott annak művészeti fejlődésére és anyagilag is gyámolitá. Vida
1812. elején lemondván az igazgatásról, helyébe Kulcsár István lépett a’
,,Hazai és külföldi tudósitások“ szerkesztője. Tisztult ízlés, nagy erély és
áldozatkészséggel kezelte a’ kormányt. Ezalatt a’ pompás pestvárosi szin
ház fölépülvén, a’ német társulat elhagyá eddigi játszó helyét, az úgy
nevezett rundellát, a’ mostani régi posta-utezában létezett bástya-szinházat ’s ez most már a’ városi tanács által ingyen adatott át a’ magyar
színészeknek, kik azt 1815-ig használták. Kulcsár buzdítására Pestmegye
már telket is vásárlott a’ hatvani utczában a’ felépítendő magyar szinház
számára, de mivel az építést pénzhiány miatt nem kezdheté meg ’s a’ szépitő biztosság a’ rundellaszinház lerontását elhatározá, e’ mellett a’ szinügy iránti részvét a’ közönség részvéte lankadni kezdett : kénytelen Ion
a’ nyolez évig pártolt társulatot elbocsátani, melly egy Borsodmegye ren
déihez intézett ajánlólevéllel Miskolczra vándorolt. E ’ nyolez év alatt a’
magyar szinészet nagy emelkedést von. Útközben több uj erő csatlakozék
az Erdélyből már szép gyakorlottsággal kijött társulathoz, melly később
a’ fővárosban valódi szinészképző iskolává alakult. Murányiné , Boösi
Anna, Tellné, Sáskáné, Benkéné, Czagányiné, Széppataky Róza utóbb
Dériné, a’ férfiak közt : Láng, Benke, Déri, Murányi, Sáska, Nagy János,
Némethy, Divéki, Kántor, Kemény, Andrád, a’ két Jankovics ’stb., mint
igen jó ’s nagy tehetségű színészek közméltánylást vivtak ki, ’s némellyek
közülök az énekben is kitűntek, Kántorné nagy tehetsége ezek körében
kezde fejledezni.Még most is élő és működő színészeink : Balog István,
Komlóssi Ferencz,Szentpéteri, Szilágyi és Udvarhelyi Miklós is itt kezd
ték képezni magukat. Az erdélyi társulat másik része, melly Kolozsvártt
működött, hasonlókép kitűnő tagokat számlált. Jancsó és Kocsi, ez a’
hősi, amaz a’ komikus szakmában genialis színészek *voltak. Kócsiné és
Székelyné elragadták a’ közönséget. Csak Kántorné múlta őket felül.
Azonban művészetük jelleméről keveset tudhatni. Az akkor bölcsőjében
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szunnyadó journalistika nem kisérte figyelemmel a’ színészetet. Mi később
feljegyezve rólok, csak szájról szájra szált szóbeszéd. Annyi bizonyos,
hogy nagy divatjában volt a’ kiabáló páthosz, siránkozó érzelgés és arczfintorgatás. E’ modor az, mit aztán később az uj szinészi nemzedék meg
buktatott. Erdélyből e’ közben egy uj csapatot indított ki Wesselényi. E ’
második expeditio is szerencsésen sikerült. Debreczen városa hazafias
részvéttel fogadta a’ társulatot, melly később Nagy-Váradot is megláto
gató. 1809-ben b. Wesselényi meghalt, mi nagy csapás volt a’ magyar
szintigyre nézve. Kolozsvárra német színészek költöztek be az orszá
gos szinház még fedél alatt sem volt, a’ Wesselényi-féle színházat
lovagló-iskolává változtatták : ’s igy az ekként kiszorított társulat
1814-ben kénytelen volt oda hagyni Kolozsvárt, egyik része MarosVásárhelyre, másik Magyarországra költözvén. Magyarország és E r 
dély fővárosaiból csaknem egy időben vándorolt el a’ nemzeti szí
nészet.
Csak 1819-ben jelennek meg újra Pesten magyar színészek. A ’ vidéken
ugyanis a’ miskolczin kívül még több társulat is alakult, mellyek beba
rangolván az országot, meglehetős pártfogásban részesültek. Belőlük Balog
István komikus igazgatása alatt az úgynevezett fehérmegyei társulat ala
kult össze, melly minden jelesebb tehetséget egyesitett. E ’ társulat lépett
föl a’ fővárosban. Brunszwik gróf, a’ nagy német szinház bérlője, teljes
készséggel engedé át pompás színpadát. A ’ hatás, a’ tetszés rendkivüii
volt. Ez lelkesité föl Kisfaludy Károlyt, hogy a’ színpadnak dolgozzék.
A ’ ,,Tatárok Magyarországon“ czimü -drámáját olly kitörő lelkesedéssel
fogadta a’ fővárosi közönség, minőben még eredeti mü nem részesült.
1820 és 21-ben újra meglátogatta Pestet a’ fehérmegyei társulat, ’s nem
engedé kialunni a’ fővárosban a’ magyar színészet iránti részvétet. Kis
faludy roppant szorgalommal és hihetlen gyorsasággal dolgozott számára.
Müvei országszerte lelkesűléssel fogadtattak ’s a’ magyar drámai költészet
alapja meg lön vetve. Erdély fővárosában is épen azon évben (1819) tért
vissza a’ törzstársulat ’s gr. íthédey L. színpadán a’ németekkel fölváltva
játszott. Végre 1821-ben fölépült az erdélyi nemzeti szinház is ’s a’ vándo
rok állandó födél alá menekültek. Mart. 12-kén nyilt meg nagy iünnepélylyel. Először az aristocraták rendeztek benne egy műkedvelői elő
adást, P. Horváth D. ,,Zrinyi“ czimü eredeti müvében lépvén föl , mit
másnap ,,Corvinus Mátyás“ hasonlókép eredeti mü, követett a’ szinészek
által előadva. Az országos szinházi bizottmány 1822-ben haszonbérbe
adta a’ színházat ’s a’ társulat különböző igazgatóságok alatt nagy hala
dást tőn. A ’ magyar opera itt tűnt fel először. Nagy Lázár igazgató olly
szinészeket szerzett társulatához, kik opera és drámában egyaránt hasz
nálhatók, mint Páli, Páliné, Dériné, Kiss Júlia, Borsai Klára, Udvarhelyi,
neje, Szerdahelyi, Szilágyi Pál. Karnagyul 1824-ben a’ híres Ruzicskát
nyerte meg , ki a’ ,,Béla futása“ , ,,Kemény Simon“ czimü első operai
kisérleteket irta. 1826-ig tartá fenn magát e’ társulat Erdélyben nyáron
át felváltva a’ vidéken és fővárosban működvén. 1826 végén kiindult
Magyarországra, hogy a’ magyar operát bemutassa. Szeged, Szabadka,
aztán Pécs és Fehérvár vetekedtek a’ részvékeny és kitüntető elfogadás
ban. — Ezalatt a’ fehérmegyei társulat szerte barangolt az országban.
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Az 1825-ki országgyűlés alkalmával Pozsonybba rándult fel, hogy a’
szinügyet az országos rendekkel megkedveltesse és fólkaroltassa. Milly
jó tehetségeket egyesite magában a’ társulat, mutatja A bdái, Balog Ist
ván, Komlóssy, P.Czelesztin, Székely József, Ujfalusy névsora, továbbá:
Tóth István, a’ hősi és tragikai szerepekben kitűnő Horváth József;
a’ nők közt : Horváthné, KÖnyvésné, Rajts Zsófia, Székely Zsuzsanna,
a jeles Ujfalusyné, Simén Borbála, Székelyné ’s ennek méltó utóda a’ leg
nagyobb magyar tragikai szinésznő, Kántorné. Az országgyűlési közönség
tetszéssel fogadta ugyan Őket, de miután a* Karok és Rendek a’ magyar
színháznak Pesten leendő megalapítása iránt mindössze is csak egy sike
reden felírást terjesztettek a’ legfelső helyre ’ s az ügy felkarolásához tett
leges részvéttel nem járultak, oda hagyák Pozsonyt ’s megkezdték a’
vándorlást. A ’ Lendvay-pár e’ társulat körében kezdett fejlődni. 1827-ben
és végén jött Budapestre az erdélyi dalszinésztársulat, mellyhez Magyarországon László és Szentpétery, később Egressy és Megyeri csatlakoztak.
A ’ nagy tökélyre vitt német opera mellett is nagy hatást tőn a’ magyar
opera, mig a’ drámai előadások, minden eddigit felülmúltak. Minthogy
azonban Budapesten még állandó szinház nem volt ’s az uralkodó német
szinésztársaság igazgatója sok összeütközésre adott alkalmat, legnagyobb
részvét ’s majdnem erőszakolt marasztás mellett is kénytelen volt a’ tár
sulat 1828-ban búcsút venni a’ fővárostól. Miskolcz, N agy-Várad’ s kivált
Kassa Ion legkedveltebb tanyája. Ez utóbbi város a’ megye segitségével
kitűnő részvétet és erélyt fejtett a’ magyar szinügyben. Tetemes segély
mellett majdnem 10 évig tartotta fenn magát itt a’ társulat ’s a’ magyar
szinészet képzőiskolájává vált. — Pesten 1829, 30, 31-ben a’ Bállá K á
roly társasága működött az úgynevezett Beleznay-kertben ’s néha a’
budapesti színpadokon is; Fáncsy Lajos ezek közt lépett föl először ’s
Lendvai is több ideig működött körükben. Ez időszakban már nagy emel
kedést von a’ magyar szinészet. Azon jeles tehetségek, kik jelenleg a’
pesti szinház első rendű színészei, akkor tűntek föl először, mint egy uj
’s magasabb műirány képviselői. A drámai költészet is lendületet kapott.
Kisfaludy után Katona József lépett fe l, a’ legnagyobb magyar szinkölto
mindez ideig. Hédervári Cecilia, Lucza széke, Comarunna, Farsangi uta
zás czimü, jó sikerrel adott müvei után ,,Bánkbán“ -t irta (1820.), melly
lassan lassan a’ közönség legkedvenczebb darabjává vált. Kisfaludy Sán
dor is próbát tőn, bár nem nagy sikerrel. Gombos Imre, Fáy és Vörös
marty is fölléptek. A ’ journalistika nagyobb figyelemmel fordult a’ szinészethez. Az „E let és literatúraiban K ölcsey, mint dramaturg jelen
meg. — 1833-ban kezdett állandón meghonosodni Budapesten a’ magyar
színészet. Ugyanis ez év derekán a’ kassai társulat egy része Páli, Bartha,
Megyeri és Telepi vezérlete alatt megtudván, hogy a budai német szin
ház üresen áll, tüstént lépéseket tőnek elfoglalhatása iránt. Buda városa 8
hónapra ingyen engedte át nekik a’ színpadot ’s biztositá őket a’ felől,
hogyha a’ megye pártfogását megnyerik, hosszabb időre is kiadja haszon
bérbe. A ’ társulat a’ megyéhez folyamodott, melly védő szárnyai alá vette
’s adakozás utján több időre biztositá fentartását. Fáy és Döbrentey a’
művészi kormányzást vállalták el. A ’ társulat mindinkább gyarapodott.
A ’ színészek legjobbjai ide siettek, mintegy érezve, hogy jövőjök itt de-
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rülend. Az irodalom lelkesiiléssel kezdé fölkarolni a’ szinügyet. A ’ nem rég
megalapított m. akadémia rendszabályai közé igtatá azt, miként gondja
lesz, hogy a’ magyar szinház , mint egyik segéde a’ hazai nyelv kiműve
lésének eredeti és fordított müvekben ne szenvedjen szükséget. 1832-ben
100 aranyos jutalmat tűzött ki eredeti színműre ’s évenként 500 p.ftot
költött fordított színmüvekre. 1833-ban 30 arany jutalmat tűzött ki e’
kérdésre : „M ikép lehetne Budapesten a’ magyar játékszint állandón megállapitni ?“ A* szinügy közvitatkozás tárgya Ion a’ társaság minden réte
gében. Széchényi már azelőtt megpendité e’ kérdést, részvények utján
akarván létre hozni a’ magyar színházat. A ’ kitűzött feladatra 18 pályamű
érkezett be, jutalmat a’ Fáy Andrásé nyert, ki nyíltan föllépett Széche
nyi terve ellen ’s országos adakozás utján tanácslá a’ színi képezdével
összekötött nemzeti színházat Budapesten fölállítani, ’s e’ czélra mintegy
400,000 pft jelölt ki. 1834-ben Fáy és Földváry G. buzdítására Pestmegye megelőzve Széchenyit, a’ magyar szinház fölépítését csakugyan
elhatározta. E ’ czélra a már régibb ajánlatokból 41,298 vft lévén birto
kában, az alaptőke szaporítását adakozás utján eszközlé. Csakhamar annyi
pénz gyűlt be, mellyből az épitést bizton meglehetett kezdeni. Egyesek,
községek, társulatok, megyék, nagy buzgalmat fejtettek ki. Még a’ sze
gény földmivelő nép kisebb nagyobb áldozattal járult a’ nemzetiség oltá
rához. Mert a’ szinház ügye sokkal inkább nemzetiségi kérdés volt, mint
művészeti. Hg. Grassalkovich Antal a’ kerepesi-uton egy nagy telket
ajándékozott az épitendő színháznak. 1838 —39-ig az adakozásokból be
gyült építési tőke 100,000 pftra növekedett. A ’ pénzbeli ajánlatokon kívül
a’ szinház fölépítését, és fölszerelését többen nagy értékű nyers termények’s iparkészitményekkel, sőt ingyen munkával is buzgólkodtak elősegíteni.
Ez utóbbi tekintetben a* hazafi áldozatkészség legmeghatóbb példája tűnt
fel Thuróczy Pál tettében, ki mint napszámos feleségével együtt két hé
tig dolgozott az épités körül ’s bért szegénysége daczára sem akart elfo
gadni. A ’ cs. kir. család jelentékeny adománynyal koronázta meg a’ nem
zeti lelkesedést. Mindez buzdító hatással volt az ezalatt folyvást Budán
játszó társulatra. Éhez járult még a’ közönség részvéte’s azon nagy figye
lem, melylyel a’ lapok kezdék kísérni az előadásokat. Ez utóbbinak tulaj
donítható , hogy a’ színészek nagyobb gondot fordítottak a’ szabatos
nyelvre, elszoktak a’ vidékies kiejtéstől ’s játszási modoruk is művészibb
irányt von. A ’ budai szinház tagjai e’ következők voltak : Bartha, Dériné,
Kántorné, Megyeri, Kovácsné, Páli, Páliné, Szerdahelyi, Szilágyi Pál,
Telepi, Tóth István, Udvarhelyi Miklós, Bartháné, Eder Luiza, Egressy
Gábor, Fáncsy, Laborfalvi Róza, László,Lendvai, Lendvainé, Parázsóné,
Szentpéteri. Több uj eredeti ’s fordított színmüveket hoztak színpadra
Vörösmarty, Jakab István, Munkácsitól. Szigligeti első müvét is itt adták
először. A ’ két hazában e’ tájt már 14 színtársulat működött, mellyek
közt legkitűnőbbek voltak : a’ kassai, kolozsvári és debreczeni. Azonban
kevésbe múlt, hogy a’ Pestmegye által már építtetni kezdett szinház más
czélra nem fordittatott. Széchenyi gróf ugyanis az 1836-ki országgyűlés
alatt az általa tervezett nagy nemzeti szinház számára sok fáradsággal
telket eszközlött ki a’ Dunapart egyik szebb helyén, a’ rakpiaczon, mi
azonnal törvénybe igtattatott. Erre a’ Széchenyivel versenyző Pestmegye
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megdöbbenvén, a’ félreeső ’s már épülő félben volt ideiglenes szinháza
felől azt végezte, hogy ez a’ felállítandó nagy nemzetivel egyesittessék,
jelesen pedig színi képezdévé fordittassék. Azonban a’ dolgok más fordu
latot vettek. Pestmegye’s illetőleg Földváry alispán és Széchenyi közt a’ kí
vánt egyesülés nem jöhetett létre. Pestmegye elállóit újabb szándékától, az
eredeti tervnél maradt ’s az adakozások gyűjtését még nagyobb erélylyel folytatta. A ’ begyült 241,536 vftból több másnemű segédeszközökből
’s 75,000 ft. kölcsönből fölépité és fölszerelte ideiglenes színházát’ s midőn
már 1837-ben készen állt : igazgatását egy részvényes társulatnak adta
át, melly fenntartván magának az intézet pénzügyeinek vitelét, a’ drámai
müigazgatással Bajzát, az opera és balletéval Mátrayt bízta meg, ’ s tit
kárul Szigligetit nevezte ki. Ez év aug. 22-kén nyilt meg a’ színház V örösmartynak „Á rpád ébredése4* czimü drámai költeményével és„Belizár“
színmüvei. A ’ lelkesültség nagy volt. A ’ közönség valódi ostrommal fog
lalta el helyét. Yalahára annyi küzdés után teljesedésbe ment a’ közohajtás : a’ félszázadig bujdosó magyar Thalia vegre a’ főváros falai közt
hozzá méltó hajlékban ünnepelhette diadalát. Áz igy létre jött állandó
pesti színháznak első tagjai majd mindazok valának, kivéve Kántornét,
kiket már a’ budai színpadról ismerünk. A ’ megnyitás utáni második hó
nap végén az opera is beköszöntött, melly Schódelnében hatalmas táma
szát leié. 1838 és 39-ben már a’ drámairók is részesültek némi jövedelmi
osztalékban. Szigligeti, Gaal, Csató, Kuthy, Vörösmarty, Jósika , Fáy,
Munkácsi, Balog müvei sikerrel adattak. Fáncsy és Egress^ mint irodalmilag is képzett egyének a’ szinmüvészetbe vágó czikkekkel gazdagiták az irodalmat. Ez utóbbi nagy szorgalmat fejtett ki Shakespeare meg
honosításában. Nagy Ignácz„Szinmütárt“ indított meg. Majd minden ma
gyar költő drámairásra adta magát, hogy a’ szinház ne szenvedjen szük
séget eredeti müvekben. Az ,,Athenaeum“ -ban Toldy és Vörösmarty
nagy figyelem és ízléssel kisérték a’ szinház mozgalmait, mit a’ többi
lapok is követtek. Azonban a’ dráma és opera súrlódásba jött egymással.
Bajza még az első év eltelte előtt lemondott hivataláról, a’ részvényes
társulat választmánya pedig látván, hogy az opera és dráma együtt több
költséget igényel, mennyit a’ szinház az épen nem kedvező körülmények
közt behozhat, már 1838-ban sürgeté az országos szinügyi küldöttséget,
hogy az ideiglenes szinház nemzetivé emelését ’s országos pártfogolását
eszközölje. Az 1839/ 40-ki országgyűlés teljesité Pestmegye kivánatát : a’
színházon feküdt, leginkább az építésből eredt 39,882 pftnyi teher kifi
zetésére ’s az első készületek beszerzésére külön 50,000 pftot, és a’ nem
zeti szinház megalapítására a’ nemességre kivetendő 400,000 pftot ajánlá,
olly kikötéssel, hogy ezen alapítványi tőke kamatjainak legfólebb 2/ 3-da
lordittassék a’ szinház évi költségeinek fÖdezésére, Y3 kamatjai pedig
minden esetre a’ tőkéhez adatván, azt évről évre szaporítsák, hogy ezzel
később a’ tervezett nagy dunaparti színházat is fóllehessen épitni. Az
országgyűlés bizottmányt nevezett ki, melly aztán egész 1843-ig vitte az
igazgatást. A z opera mindinkább emelkedett ’s nagy vonzerőt kezdett
gyakorolni a’ nem magyar ajkú közönségre is. Schódelnének ugyan, ki a’
közönség ellenében sértőleg lépett fel, 1810-ben el kellett hagyni a’ szín
házat, de Mochonaki A., Láng Paulina, Markovicsné jól roszul pótolták
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helyét, ’s külföldről nehány kitűnő celebritás fordult meg színpadunkon
minők : Wurda, Hasselt-Barthnő, Reichel, Schoberlechner. Sőt eredeti ma
gyar operák is kezdettek adatni : „C sel44 Bartaytól, „Bátori Mária44 E r
keltől, „G izul“ Therntől, „Tündér kastélyt Egressy Bénitől. A ’ dráma
írók közt Szigligeti nagy szorgalmat fejtett ki. Gr. Teleki „K egyen cz44
czimü drámájával lépett fel, Vörösmarty „Á ld o z a tié v a l. A ’ külföldi
jelesebb színmüvek szorgalommal fordittattak. Lendvai és Egressy közt
nemes verseny támadt a’ klassikus müvek színre hozatalában. Ekkor ünne
peltetett meg a’ fővárosi magyar színészet félszázados ünnepe is Szigli
geti allegóriái költeményével ’s a’ Pesten legelőször szinre hozott „Talált
gyermek44 szinmüvel, mellyben Láng A. agg színész a’ magyar szinészet
egyik alapitója is föllépett. E ’ korszakban a’ nemzeti színháznál egyetlen
fiatal tehetség sem tűnt föl, de a’ vidéken számos derék ifjú szinész Ilire
hatott a’ fővárosig. Az alárendelt szerepek kivételével, majd mind a’
régiek játszottak, de folytonosan haladva ’s már erejök délpontja felé. M e
gyerinek 1842-ben történt halála érzékeny veszteség volt. Több világ
hírű művész is lépett föl színpadunkon, minők : Öle Bull, Ernst, Sivri,
Tingry hegedüvirtuózok, Liszt Ferencz zongoraművész, Vimercati man
dolin-játszó, Eisner vadászkürtös ’s a' font nevezett énekesek. Az opera
és dráma közti viszály folyvást tartott ’s két táborrá osztá a’ színészeket
és írókat. A ’ nagy szenvedély, de kevés eszélylyel folytatott harcz ered
mény nélkül végződött. A* dráma és opera továbbra is együtt maradt,
sőt a’ ballet is melléjük kezdett szegődni. A ’ nagyobbszerü nemzeties
ballet első kisérletei a’ „M agyar vigalom44 és „M ádi szüret44 valának. A ’
tánczmesterek rendesen itt mutatták be magyar társas tánczaikat, melylyek csakhamar divatozni kezdettek. A ’ journalistikában a’ franczia drá
mák ügyében is nagy vita fejlett ki. Henszlmann ’s a’ „R egélő44 megtá
madta az uj franczia drámát, mellyet az Athenaeum védett. A ’ közönség
kevés érdeket tanusitott a’ vita iránt, a’ fiatal irók pedig inkább hajlottak
a’ franczia irány felé. Egyébiránt e’ vitából sok tévfogalom maradt hátra,
mellyeken a’ szinkritikusok még azután is jó darabig kérődztek. Egyik
fél a’ jellemet tartotta fődolognak, másik a’ cselekvényt : holott drámában
egyik a’ másiktól el nem választható; megkülönböztették a’ költői és
szinpadi hatást, feledvén, hogy a’ színpadon csak egy valódi hatás lehet :
a’ színműi.
Az országos választmány 1843-ban a’ zeneművészetben jártas Bartay
Edének, mint legkevesebb segélypénz mellett vállalkozónak, adta haszon
bérbe a’ nemzeti színházat. Az Ő igazgatása rövid hét évében nagy emel
kedést von a’ szinügy. Uj tehetségek merültek föl, a’ drámai irodalom
virágzásnak indult, az opera jobb lett, ’s a’ közönség napról napra szapo
rodott. Ekkor lépett föl Szigligeti népszínműveivel, mellyek mig egy felől
a’ közönségre varázshatást gyakoroltak, addig más felől a’ magyar alakok
ábrázolását, illetőleg uj tehetségeket hoztak napfényre, minők : Réthi,
De Cau M ari, Füredi. Czakó drámái is rendkívüli hatással adattak.
Eötvös, Yahot, Obernyik, Kovács Pál, Jósika , Vörösmarty, Balog foly
tonosan újdonsággal látták el a’ repertoirt. A ’ régibb színészek mellé a’
már emlitetteken kivül még ez uj tagok járultak : Szatmáryné, Priell
Kornélia, Szigeti, Balog Jozefa, Komlóssy Ida ’s a’ szépen fejlődő Szilá
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gyi Lilla. Bartay az operával is szerencsés volt. Schódelné kibékülvén a
közönséggel, újra föllépett. Füredi, Benza, Kőszegi is akkor jöttek az
intézethez. Bartay alatt hozatott szinre Erkel ,,Hunyady László44 czimü
nagy operája is. Több külföldi híres művészek és művésznők folyvást
látogatták színpadunkat, minők : Lutzer, Hasselt-Barth, Tadolini, Ronconi, Pantaleoni, Vieuxtemps, Ghys, Briccialdi, Piatti, Kellermann. A ’
hallétben Veszter, Kilányi, Fitos, Tóth S ., az ifj. Szőllőssy, Sáry Fánni
tűntek ki. Idegen vendégekül Elszler Fánni és Correy ’s Veiszné gyer
mektársasága jelentek meg. Azonban Bartaynak szerencséjénél nagyobb
volt könnyelmű pazarlása. Adósságokba merülvén, nem volt képes fizetni
’s a’ színház haszonbérletét, igazgatását még jókor elvették tőle, ’s igy
egy pár ezer forintnál több terhet nem hagyhatott az intézet pénztárán.
1845-ben gr. Ráday Gedeon az országos választmány elnöke vette át az
igazgatást *s a’ házi kezelést kisérté meg, melly nem vala egyéb, mint az
ő legfőbb felügyelése alatt a’ szinház némelly előkelő tagjainak igazga
tása. Ez 1845. elejétől 1847-ig tartott, mikor aztán Ráday különösen a’
Pesti Hírlap megtámadásai következtében, az igazgatást Bajzára bízta,
kit csakhamar Erdélyi János váltott fel. Megszűnvén az akadémia drá
mai jutalmai, valamint B artay, úgy Ráday is jutalmakat tűzött eredeti
színmüvekre ’s az irói járulék 5-ös százalékot 10-re emelte, ’s utóbb a’
tantiemet a’ két első előadás fele jövedelméből rendelé kiadatni. A ’ dráma
írók közt Szigligetin, Czakón, Vahoton, Obernyiken kivül, kik folytono
san dolgoztak, Hugó Károly vont magára legnagyobb figyelmet. Ekkor
tűntek föl Degré és Szigeti is. FÖlállittatott a’ drámabiráló választmány
színész és Írókból összeállítva, melly ez egész korszak alatt 255 beadott
eredeti darab közöl 40-et fogadott el. A ’ drámai személyzet kevés uj tagot
nyert, de annál többet az opera, minők Hollósy Kornélia, ki első
fölléptével a’ közönség kedvenczévé vált, Farkas K . , Reszler, Csillag R.,
Hesz R. ’stb. A ’ külföldiek kozol csak Alboni és Marra léptek föl. ‘Eredeti
dalmű kettő adatott : „Tihany ostroma44 Therntől és,,BenyOYSzki4D opp
lertől. A ’ külföldi zeneművészek közöl : Liszt, Thalberg, Wilmers, Menter, Molique , Tedesco, B orry, Dreyschock, Berlioz, Joachim, Strausz.
Havi és Szabó külföldre utazott és nagy tetszést nyert daltársasága is
ekkor hallatta magát. A ’ hallétben Campilli és Kurz Antónia tűntek ki.
Vendégtánczosok : Cerrito, Saint Leon,M ayw ood ’stb. Ráday az 1847-ki
országgyűlés elé egy emlékiratot szándékozott terjeszteni a’ szinház szük
ségei- és viszonyairól, azonban az országos zavarok bekövetkeztével az
egész reformterv füstbe ment. 1848-ban az országgyűlés alatt folytonos
nagy közönség látogatta a’ színházat. Uj müvek is adattak : Obernyik,
Dobsa, Vahot, Szigligeti és Szigetitől. Kaiser (Császár) „K unok44ez. operája
is ekkor került színpadra. 1849 elején a’ drámai személyzet nagy része vi
dékre távozván, a’ dráma csak tengődött, a* népszinmüben Füredi tartá
a’ lelket, míg az opera egész erejével dolgozhatott. 1849 őszén Simontsics
János kir. tanácsost nevezte ki a’ kormány igazgatóul, ki azelőtt is befo
lyással volt a’ szinház kormányára. Nem sokára uj élénkség é3 részvét
fejlődött ki színészek és közönségben. Szigligeti, Dobsa, Czanyuga, He
g ed ű s, Jók ai, D egré, Szigeti eredeti müvekkel látták el a’ repertoirt.
Doppler és Kaiser uj operákat irtak. Az opera Stégerben uj támaszát
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nyerte. Hollósi K. külföldre utazott és Szimanszka ’s Kaiser-Ernstnő
nem pótolták ugyan helyét, de a’ Lagrange assz. hosszas ideig tartó ven
dégszereplése megőrzé, a’ magyar operának már külföldön is tekintélyt
kivivott jó hírét. A ' drámai személyzethez nehány vidéki színész szerződ
tetett : Farkas, Feleki, Hegedűs, Tóth ’stb., Bulyovszkiné és Komlóssi
Ida napról napra szebben fejték ki tehetségeiket. Egressy Béni és Szerda
helyi halála érzékeny veszteség volt a’ zeneköltészetre. A ’ külföldi ven
dégek megint számosán látogatták az intézetet : Liebhardt énekesnő,
Wilmers, Jael, Neruda-testvérek ’stb. Ekkor vendégszerepeit Rachel vi
lághírű franczia szinésznő is a’ vele utazó franczia társasággal, folyvást
nagy közönség előtt. A z 1852-ik évben Calderon, Shakespeare, Goethe
még eddig nem adott müvei kerültek színpadra. Eredetiek sem hiányzot
tak Erdélyi, Dobsa, Szigligeti és Vallottól. Tavasz elején a’ régi drámabiráló
választmány eltöröltetett ’ s a’ színmüvek bírálata egyedül színészekre bíza
tott. Ez intézkedés nem mutathatott föl sikeres eredményt. Az elfogadott
színmüvek majd mind megbuktak ’s az irodalomban erős ellenzék képződött
ez egyoldalúság ellen. Simontsics igazgatása 1852. közepéig tartott, mi
kor a’ kormány gr. Festetics Leót bízta meg a’ nemzeti intézet igazgatá
sával, úgy azonban, hogy Simontsics tovább is a’ pénzügyi élén álljon.
Az igazgató gróf oldalán a’ szinház titkára ’s 10 drámai és operai tagból
álló tanács működik. A ’ drámabiráló választmány újra alakíttatott színé
szek és írókból czélszerübb szerkezettel. A ’ szinház belsejében javítások
tétettek ’s az igazgató több ujitási tervvel lépett föl, az általa alapitott
„D élibáb44 szinházi lapban. Az operát nem kis áron megszerzett tagokkal
újjá alakítani törekedett : minők Hasselt-Barthné, Y ou n g, G in ok . a.,
Mazzi, Tély Róza ’stb. Legújabban Lesniewszka kisasszonynyal tett nagy
szerencsét, ki első fölléptével a’ közönség kedvencze Ion. Doppler két uj
operát irt. Eredeti színmüvek Szigligeti, Jókai, Kövér, Kovács Páltól kevés
szerencsével adattak. Shakespeare, Moliére, Corneilletől nehány klassikus
mű hozatott színre. A ’ régi személyzet csaknem változtatás nélkül meg
maradt. Bulyovszkiné, mint legreménydúsabb szinésznő tünteti ki magát.
A ’ zeneművészek közöl : Dreyschock, Bülow, Székely Imre, Milanollo k. a.
léptek föl. Ira Aldridge néger szinész angol társaságával rendkívüli tet
szés közt vendégszerepeit. Pepita Olíva tánczosnő iránt igen megoszlott
a’ közönség nézete.
A ’ nemzeti szinház évi jövedelme körülbelől 120,000 pft. A ’ nyugdíj intézetnek pénzalapja mintegy 7000pft., melly a’ büntetésdíjak, folytonos
adakozások, ’s a’ tagok fizetésének minden forint után egy krajczárral
történő lehúzásából szaporodni fog. A ’ színpadi könyvtár 1020 színműből
áll, ebből 280 eredeti. Legújabban a’ jövedelem és kiadás közt több okok
ból hiány mutatkozván, ’s mindinkább bebizonyulván, mikép illy pénz
viszonyok közt a’ szinház magasabb és nemzetibb követeléseknek teljesen
nem felelhet meg, gr. Andrássy Manó a’ lapokban azon indítványt tévé,
hogy pénzalapját 1 millió pftra kell emelni. Ez indítványt Ő több főrendü
hazafiak ösztönzéséből tévé, kik a’ szükséges Öszveget igen biztos nyilat
kozatok nyomán, bizonyos föltételek alatt kiteremteni ígérték. Az ügy
még függőben van , de a’ nemzet részvéte a’ szinház jövője iránt olly
nagy, hogy annak biztositása bármi utón bizton remélhető. (Lásd bővebben
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,,Magyar Thalia“ játékszini almanach , kiadja Vahot Imre I. kötet
P e st,'1853). - g.
Péterit Károly m. akad. lev. tag ’s dévai reform, pap, szül. 1790-ben
april 7-ikén Sóváradon, Marosszékben, Erdélyben,nevezetes székely csa
ládból, melly kitűnő vitézeket adott a’ honnak. Atyja a’ tudós maros
vásárhelyi oktató, sóváradi pap, Péteri! László volt, ki 1829-ben halt meg
’s 11 gyermeket hagyott hátra. A ’ jeles testvérségből László és Albert
nagyenyedi professorok lettek. Első nevelését tudós atyjától nyerte, azután
a’ marosvásárhelyi főiskola diákja le t t , ’s önszorgalmából a’ német és
franczia nyelveket megtanulta. Tanítói közt volt a’ derék Köteles. Hoszszasb ideig keserű szükséggel küzdött , mellynek enyhítésére időnként
nevelő volt b. Bánfy ’s gr. Degenfeld házaknál. Az utóbbi lelkes uriházban sokat tanulni ’s olvasni nyilt alkalma; megismerkedett különösen
a’ német classicusokkal. Azután Bécsbe ment tapasztalásait bővitni, épen
a’ világhírű congressus idején. 1815. marosvásárhelyi pappá lett, 1818-ban
pedig Köteles Sámuel helyébe philosophiaprofessorává választatott, ’s 19
évig tanított. 1837-ben a’ tordosi papságot vállalta el, hogy hosszas fáradal
mait kipihenje. 1849 ótaDéván volt. Az elsők közt volt, kik a’ philosophiát a’
két magyar hazában magyarul kezdték tanitani , ’s vitézül vesződött a’
műszavak magyarításával. Tanársága két utolsó évében a’ latin literaturát
is tanította. Mint nagytekintélyű és sok érdemű tanár, több Ízben rector,
’s ismeretes jeles szónok, az egyházi főtanácsgyülésre több Ízben rendel
tetett követnek, ’s munkás részt vett az egyház és iskola javát előmozdító
hasznos munkálatokban. Több jeles alkalmi szónoklaton ’s egyházi beszé
den kivül, mellyek nyomtatásban is megjelentek, kiadta a' „Filozófusok
Históriáját“ (M.-Vásárhely, 1833). Kéziratban pedig számosabb bölcsé
szeti, históriai, statistikai, geographiai munkái vannak; sőt egy latinmagyar szótárt is dolgozott. A ’ magyar akadémia levelező tagiává válasz
tatott 1834-ben. — h.
Pétervár, az orosz birodalom fővárosa, az orosz czár székhelye s
Európa legszebb városainak egyike, a’ Néva partján, melly itt több ágra
szakadva omlik a’ finn tengeröbölbe. A ’ Néva és csatornái által képzett
7 szigeten fekszik. Kerülete csaknem 5 mfd, házainak száma csaknem
10,000, mik között sok palota van; lakosainak száma 476,000, kikből
csak 70,000 nem tartozik az orthodox görög-orosz egyházhoz. 1843-ban
volt köztök 3027 franczia, 2700 angol, 5616 porosz, 2573 osztrák stb.
Az idegenek legnagyobb része (20,000) német. — Ezen éjszaki hétdombu város első tekintetre megdöbbentő hatással van minden idegenre. A ’
város fényes, fiatal, szabályos és nagyszerű jelleme, a’ számos és sürü pa
loták pompája, az aranyos kúpok és tornyok fénye, a’ tarka zászlóju árboczok erdeje, a’ csiuos kéjcsónakok és dereglyék tolongása, a’ vidor,
tarka népség zsibongása, az utczák és térek szép és nagyszerű szabá
lyossága, ’s azokon a’ sajátságos jellemet kölcsönző szakálas oroszok ’s
ingujjakra vetkőzött vagy bundába burkolt népség mellett az udvari em
berek ’s előkelők fényes menetei, a’ legkülönnemübb viseletek és arczulatok stb. varázs panorama gyanánt hatnak a’ nézőre. — A ’ város 12
részre oszlik, ’s ezek ismét külön városnegyedekre vagy rendőri kerü
letekre 1.) a’ pétervári városrész a’ legnagyobb, a’ Néva egy szigetén,
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nagy Péter által 1703 alapítva, itt van a’ hatszögletű vár, melly most
börtönül szolgál, a’ Péter-Pál egyház ’s nagy Péter kis faháza, egy mér
nöki iskola 560 növendékkel ’s egy füvészkert. 2) a’ w a s ili-o s tr o w i rész,
a’ nagy és kis Néva által képzett szigeten, a’ kronstadti öbölnél; itt van
a’ tudományok cs. akadémiájának épülete egy könyvtárral, mellyben
100,000 kötet ’s 12,000 kézirat van, érme-, természeti-, ásvány- boncztani-kabinet egy füvészkerttel; a’ császári építészeti, szobrászati ’s fes
tészeti akadémia, orosz nyelv és történelem akadémiája, hadfiak intézete
3 templommal ’s 1260 szobával, tengerész- és apród-intézet, kisasszo
nyok intézete, egyetem, börze, rakházak stb. 3) az e tső adm iralitási
oldal , a’ Néva és Moika között, a’ Miklós csatorna által kettémetszve,
gránit partokkal, téli palota márvány díszlépcsőkkel ’s szobrászati mü
vekkel ; II. Katalin remetelaka, 400 festvénynyel, 30,000 rézmetszvénynyel, 13,000 gemmával, nagy könyvtárral ’s más nevezetességgel, a’ Michailow-féle palota (melly 6 mill. rubelbe került), mellette a’ nagy és kis
nyári kert; márványpalota a’ Néva mellett, a’ senatus palotája, az admiralitás épülete 100 ágyúval ’s a’ Lowanow-féle palota. 4) A ’ m ásodik
adm iralitási o ld a l , 18 utczával, a’ nagy színházzal ’s a’ Miklós templom
mal. 5) A ’ harm adik a d m ira litá si oldal 18 utczával ’s a’ nagy perspectivvel, melly a’ Newsky Sándor-féle zárdához vezet, hársfasétány, matróz
templom ’stb. 6) Á ’ n eg yed ik a d m ira litá si oldal 18 utczával, a’ diadal
kapuval ’s Katalin palotájával. 7) A ’ S tü ck h off-féle városrész a’ Néva
partján, olasz kert, ágyúöntöde, fegyvertár, szőnyeggyár, német lutherá
nus sz. Anna templom, kaszárnya. 8) A ’ m o sz k o w i rész kaszárnyákkal.
9) A ’ R o s e tw e n s z k y -fé le rész, a’ Néva és Ligowi csatorna között, a’ tauri
palotával ’s a’ woskresi kolostorral. 10) A ’ w ib o r g i rész, nagy kórházzal,
czukorgyárral ’stb. 11) A ’ karcitnoi ’s 12) a' ja m s k o i rész a’ Newsky Sán
dor-féle zárdával. — Pétervárnak 156 hídja van; 10 öntött vasból, 31
gránitból. A ’ görög egyháznak 115 temploma van, a’ kápolnák ’s zárdá
kon kívül, a’ máshitüeknek 33 (5 luth., 2 ref., 1 kath., 1 mecset, synagóga ’stb.) Mind e’ templomok, csaknem 150, roppant tömegeikkel
’s részint aranyozott tornyaikkal sajátságos diszére szolgálnak a’ város
nak, A ’ görög templomokban hiányzik az orgona ’s zene , mit az énekka
rok pótolnak hasonlithatlan ó-egyházi éneklésükkel. Mindenkor nyitva
állanak ’s a’ jámbor embert mindig keblökbe fogadják ; nincs bennök sem
ülés, sem kar; a’ fejedelem isten színe előtt a’ koldus mellett áll,’s az ara
nyos, ezüstös, csipkés urhölgy a’ mugik szomszédnéja, kinek ruháján nincs
egy tenyérnyi egymáshoz hasonló posztó sem. Mindegyik keresztet vet,
imádkozik, térdel, homlokával érinti a’ padlatot’s százszor mormolja ma
gában „Gospodin pomiluj !“ (uram irgalm azz!), a’ nélkül, hogy másra
ügyelne. Prédikácziók ritkák, azelőtt épen nem voltak. A ’ legpompásabb
templomok : az Izsáktemplom ’s a’ kazani boldogságos szűzé. A ’ sok és
nevezetes emlékművek kozol különösen említendő : nagy Péter emlék
szobra, egy 17000 mázsányi gránitdarabon, mellyet egy darabban hoztak
Finnföldről, Falconet és Montferrand által öntve; Suwarow bronzszobra,
Rumjánzoff márvány obeliszkje, a’ nyári kert szobrai Conradinitól stb.—
A ’ művészet minden ágában híres művészeket bir Pétervár, de azok
többnyire külföldiek, 50 nyilvános nevelőintézete van 7000 korona nö
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vendékkel ’s majd minden szakra ’s mindenki számára vannak intézetei.
30 orosz ’s 13 külföldi (köztök 1 tatár) könyvkereskedése ’s tazon kivül
14 nyomdája van. A ’ nagyszámú jótékony intézetek között megemlíten
dő a’ katonák ’s tengerészek kórháza, a’ tébolyda, vakok intézete, him
lőoltási intézet, lelenczház 5000 gyermekkel, stb. A z emlitett képzőin
tézetekhez tartozik még a’ bibliai társulat, az egyetem 1819 óta mintegy
900 tanulóval, kik katonai ruhát viselni kénytelenek, Írott engedély nél
kül a’ városból nem mozdulhatnak, szinházba, bálokba nem mehetnek; a’
Newsky Sándor féle theol. egyetem, az orvos-sebészi akadémia, gymnasiumok, gazdasági, tengerész, tüzér, mérnök, bányász intézetek, a’ német
Petri iskola, leánynöveldék. Paloták: a’ börze a’ 900 láb hosszú ’s 750
láb széles börzepiaczon, Anarenghi által épitve. A ’ folyam homlokzatát
egy félkörü tér veszi körül, 2 roppant hajó oszlop, szobrokkal ’s dombormüvekkel, büszkén emelkedik oldalán; egy joniai oszlopsor 44 oszloppal
veszi körül az épület hosszú négyszögét; a’ 126 lábnyi hosszú nagy te
rem a’ kereskedés pompás jelvényeivel van díszítve. Az udvari színház,
a’ Michailoff-féle palota, a’ Katalin és Annaféle szegények intézetei, az
akadémia, a’ csász. téli palota, mellynek belseje az 1837- ’s 38-ki nagy
tűzvész által csaknem egészen elpusztult, de azóta ismét nagyobb pom
pával állíttatott helyre, a’ kölcsönház, az óriási márvány palota, mellyet
Katalin Orloff számára építtetett és sok más magán palota. Az akadémia
palotájának roppant termeiben a’ természet három országának kincsei
vannak felhalmozva, 2150 darab az állat-, 10,000 darab az ásvány- ’s
több mint 16,000 darab a’ növényországból, ezenkívül keleti pipere
müvek, szibiriai nevezetességek, 60000-nél több császári ’s 8000 keleti
érme, természettani készületek és sok más. Az ásványgyüjteményben az
Ős előkorból származó számos kövületek, roppant aérolithok (légkövek),
óriási kagylók, amethisztek, topázok, smaragdok, egy kis obeliszk Szibiria 50 drága márványnemeiből, egy másik orosz drága kövekből, a’ cso
dás virág-embryo ’s igy tovább, ’s naponként özönlenek bele az óriási
birodalom minden nevezetességei. — P. legnagyobb kereskedelmi városa
Oroszországnak, van 120 nagy kereskedője, ’ s a’ népességnek legalább
egy negyede kis kereskedő, az 5 világrész termékeit évenként 1100 ke
reskedelmi hajón, ’s a’ birodalom kincseit 12,000 dereglyén ’s naszádon
nyeri. Az évenkénti forgalom 230 mill. rubel, kivitel 120 mill., bevitel
100 mill. rubel. A ’ gyárak szinte számosak, azonban a’ gyárászatban P.
sokkal mögötte áll más városoknak, névszerint Moszkvának; különösen
megnevezendők a’ gobelinszönyeg-, koronaüveg-, tükörüveg-, porczellán-, pamut- ’s más gyárak, lőpormalmok ’s ágyúöntödék. Mulatóhelyek
ben P. igen gazdag: táncz, csúszkálás, hintázás, zenélés, játék, csóna
kázás, estélyek, thea-körök stb. képezik a’ péterváriak mulatságát. Ott
van a’ pompás operaház, a’ zenei, táncz, polgári, amerikai, angol ’s más
clubok. Ki ide nem mehet, meglátogatja a’ kávé-, ét-, biliárd-, bor és pá
linkaházakat, vagy csuszodába, hintába ül, vagy korcsolyáz. Legerede
tibb mulatsága az oroszoknak az évenkénti névünnepen, a’ Néva beszentelésén van husvét és karácsonykor. Az ünnepután szabad ég alatt folyik a’
poharazás ’s lakmározás. A ’ felsőbb osztályok közt roppant a’ fényűzés ’s
feszes, szigorúan meghatározott társalgás uralkodik, különösen a’ cast-

Petőfi.

63

szerüleg elkülönzött knéz-aristoctatiában. A ’ P. közelébeni kéjpaloták :
Czarskoe-Selo, a' világ legpompásabb kéj vára, Péter udvara, Oranienbaum, Pawslowsky, Gatsina, Katalin udvara, Kamenoi-Ostrow ’s mások.
P. mint a’ czár székhelye egyúttal székhelye a’ legfőbb hatóságoknak. A ’
czár és a’ legf. birodalmi tanács képezik a’ törvényhozás forrását. A ’ biro
dalmi tanács után jön az igazgató senatus ’s ezután a’ szent zsinat. —
Tudva levő, miként Pétervárt nagy Péter alapította 1703. O maga intézé
az építést. Már az ő kedvéért számosán telepedtek itt le ’s a’ csodával
határos, hogy a’ posványok sivatag helyén egy század alatt Európa egyik
legnagyszerűbb városa emelkedett. — k.
Petőfi Sándor, legnagyobb magyar lyrai költő. Állítólag SzabadSzálláson , a’ Kis-Kunságban 1823. jan. 1-jén született. Atyja mészáros
v o lt , ki, úgy látszik, Magyarország felső vidékéből költözött az alföldi
síkra, ’s mindvégig megtartá Petrovics családi nevét. A ’ jámbor férfiú,
noha többnemü szerencsétlenségek következtében nagyon elszegényült,
mindent megtőn, hogy fiának némi növelést adhasson. Elébb az aszódi,
majd a’ szent lorinczi evang. gymnasiumba küldé , később Selmeczre az
ottani evang. lyceumba. A ’ tüzes és makacs ifjoncz leikéből megutálta az
iskolai életet. Nyugtalan természete és függetlenségi vágya, mi egész éle
tén átvonul, korán a’ nagy világba sodorta. Selmeczről Pestre szökött.
Tetszett neki a’ fővárosi élet ’s űzte az első ifjúság könnyelmű kalandjait.
Legboldogabb estvéje volt, ha a’ színházba beszökhetett. A ’ színészet
iránt már gyermeksége óta nagy hajlammal viselteték. Készint ez okból,
részint mert nagy nyomorban élt ’s nem mert haza menni, beszegődött a’
színházhoz. A ’ színészek ruháit hordta föl esténként ’s előadás alatt szé
keket, asztalokat rakott ki a’ színpadra. Vidor utczagyerek életet élt.
Bolondja volt a’ csínyeknek és tréfáknak. Néha rósz czimborák közé is
keveredett a’ nélkül, hogy megromoljék. Épen mint Shakespeare, kiről
életirói hasonlót beszélnek. Mindketten korán tusára szállottak az élettel
és Önmagokkal, ’s diadallal emelkedtek ki belőle. Fenékig kiüriték a’
szenvedélyek poharát, ’s mély pillantást vethettek az emberi szívbe. Rakonczátlanságban tört ki bennök a’ geníus első mozzanata, lábbal tapodták a’ hétköznapi erkölcsök és kötelességeket, mert óriási tetterejök még
nem találta meg körét és sejtelmök nagy és uj pálya körül borongott.
Shakespeare a’ világ elsó drámaköltője Ion, Petőfi a’ legnagyobb magyar
lyrai költő. Ifjúsági élményeik nélkül talán egyik sem válik azzá, mert
leznagyobb költői tanulmánynak mindig az élet marad szenvedés, tévely
gés és csalódások árán. Szerencsés, ki győzelmesen állva meg felettök, a’
költői lelkesülés számára zsákmányolhatja ki. Petőfi még ekkor nagyon
ifjú volt, alig 17 éves. Csak küszöbén állott élete viharos korszakának.
Atyja, ki meghallá, hol barangol, Pestre jött ’s erővel vitte haza ’s mivel
útközben többször vissza akart szökni, szigorúan bánt vele. Anyja szeretete egész szenvedélyességével ölelte körül. Innen költeményeiben iránta
a’ leggyöngédebb fiúi szeretet, mit valaha csak költő énekelt. Semmi szen
velgés, költői negéd, mibe Petőfi néha beleesik. Igaz, mély, gyermeteg
érzés. Minden gondolatnak egyegy jelenet felel meg, mi az életben meg
történt. Atyját rendesen humoristikai alakként tünteti föl, ki nem sokat
ad arra, hogy fia költő, haragszik reá csínyeiért ’s csak nagy későre békül
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ki vele. A ’ háttérben mindig ott állt anyja szelid arcza, kinek csak kÖnyei
és csókjai vannak számára. Mindvégig szerette szülőit ’s mig költemé
nyeiben Örökiti, kedvezőbb körülményei közt ápolja és segélylyel fordul
hozzájok. Atyjára később büszke is lesz. „A z öreg zászlótartó14 egyik szép
költeményét írja róla. Atyja és anyja nem sokára egymásután halnak
meg 1849-ben. Egy szép elegiában siratja meg őket — kevéssel sajat
halála előtt.
Petőfi keveset időzött az atyai háznál. Atyja minden áron embert akart
belőle képezni, lelkészt, ügyvédet, mérnököt, hivatalbelit. A ’ fiúnak egyik
hez sem volt kedve, tulajdonképen semmihez sem volt, de azt érezte,
hogy lesz belőle valami. Szüléi Sopronmegyébe küldék egy rokonukhoz,
honnan az iskolai év kezdetével a’ soproni lyceumba volt belépendő. Sop
ronba érkezve egyenesen a’ laktanyának tartott ’ s katonának csapott föl
(1840). Tudós katonának gúnyolták, mert verseket irt ’ s néha olvasga
tott. A ’ tanulók jól ismerték. Sokszor bepillantott az iskolába. Ekkor kö
tött futó ismeretséget, melly később barátsággá erősödött, Pákh Alberttel,
ki lyceumi tanuló volt. Ö beszéli róla, mint firkálta be az őrállomás mel
letti faköpönyegeket versekkel,’ s midőn egy hideg éjjel az őrhelyen kérdé
tőle : mit csinál ? milly komoly páthoszszal felelte : „Verset.44 Még selmeczi tanuló korában kezdett verset irni. Senki sem tagadta meg tőle,
hogy társai közt legjobb verset ir, csak tanitója. Egy alkalommal, midőn
versét főiolvasta , tanitója kételkedett , hogy ő irta. Dühbe jött, uj
feladatot kért ’s tanitója szemei előtt megírta. Olly vonások a’ gyermek
életéből, mellyek a’ költő irodalmi pályáján ismétlődnek. Midőn föllépett,
csak egyetlen egy itész, ki maga igen rósz verseket irt, nem hitte, hogy
jó költő ’s ki volt a’ vélemények irányában mindvégig makacsabb, szen
vedélyesebb, mint Petőfi? — A ’ katonaságra csakhamar reá unt. KÖnynyelmüség és politikai rajongásból Ion katona. Irtózott az iskolai élettől ’s
azt hivé, hogy ezrede Tyrolban fog állomásozni, honnan könnyen átszökhetik Schweitzba. Az akkori ingerült politikai viszonyok mélyen hatottak
a’ kora érett gyermek kedélyére. Az iskolából, hol inkább csak a’ régi
klassikusokat tanulta a’ római és görög respublikák álmait hozta az életbe.
Már mint gyermek ábrándozó volt ’s mint ifjú légvárakat alkotva,
Schweitzba vágyott. Csalódott reményében. Ezrede Horvátországba rendelteték. Majdnem két évig katonáskodott. Független és makacs szelleme
kevésbé tűrhette a’ katonai fegyelmet, mint az iskolait. Ballépését meg
bánva gondolt jövendőjére. Sokat szenvedett ’ s beteg Ion. Az ezred orvosa
elbocsáttatását eszközlé ki. Ekkor (1 842)Pápára ment, az ottani tanodá
ban tanulmányait folytatandó. Itt ismerkedett meg Jókaival s barátja
Ion. Ez erős baráti viszony, később 1848-ban Petőfi szenvedélyessége
miatt fölbomlott. Ö hű, áldozó barát volt, de barátjain uralkodni szere
tett. Heves véralkata és rögeszméi sokszer sodorták összeütközésekre.
Nem gyűlölte, kit megsértett, de sokkal büszkébb volt, mintsem meg
bánja, mi szivének is fájt.
Pápán egy darabig meglehetős szorgalommal tanult, de legtöbb idejét
az iskolai képző társulat vette igénybe. Ez tanuló ifjak egyesülete volt,
kik a’ magyar irodalomban akarták kiképezni magokat. Dolgozatokat
olvastak föl ’s egymást bírálták. Divat volt ez akkortájt, kivált a’ pro-
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testana tanodákban ’s nem egy később híres író került ki soraikból.Petőfi
e’ társulatban egy költeményéért jutalmat is nyert, Petrics (Orlai) és
Jókai voltak itt legjobb barátai; az első a’ költői, az utóbbi a’ 'festői pá
lyára készült, Petőfi színész akart lenni. Lassanként mindegyiket más
térre sodorta az élet. P. csakugyan tagja Ion egy vidéki szinésztársulatnak, melly legtovább időzött Kecskeméten. Ez időben (1842) két költe
mény jelent meg tőle az Athenaeumban , mellvek némi figyelmet ébresz
tettek ugyan, de a’ magasabb szellem közeledtét még senki sem sejté
bennök. Az 1843. évi Athenaeum, R egélő, Életképek ’stb. már számos
költeményt közölnek tőle, ’s a’ mit nem várt, az történt : neve ismertebb
lesz, mint költőé, ’s épen nem mint színészé. Hogy ez utóbbi pályán nem
boldogulhatott , sokáig fájdalmasan tapasztald. A ’ nevezett évben az
országgyűlés megkezdésekor Pozsonyba ment, ’s itt majd szinész, majd
írnok volt, ki országgyűlési tudósítások másolása által kereste kenyerét,
majd pedig az iskolák termeibe is benézett. Pozsonyban Lisznyay Kál
mán által ismerkedők meg az irodalom több nevezetességeivel, majd nem
sokára Pestre érve, ismeretségeit szaporitja ’s közelebb viszonyba lép az
irodalom akkori fiatalabb bajnokaival, mint a’ két Vahot, Bérczy, Degré,
Kerényi, Lauka, Pálffy Alberttel, kiket Pesten talált. Barátai ajánlásai
folytán Nagy Ignácztól, ki akkor a’ „Külföldi regénytár“ -t szerkesztette,
munkát kap, ’s egy ismerőséhez Gödöllőre vonulva, rövid idő alatt lefor
dítja James „Robin H ood“ -ját ’s Bemard „K oros hölgy “ -ét (igazabban
„ A ’ 40 éves hölgyu, melly czim alatt jelent meg az eredeti franczia ki
adásban).
P. is osztá sok feltűnő emberszeszélyét, ki más pályához mutat kedvet,
mint a' mellyet tehetségei kijelöltek. 1843. nyarán Debreczenbe utazott
’s újra a’ színészethez akart szegődni. Fáncsv épen ott vendégszerepeit,
vele lépett fel P. is, a’ Marokkói herczeget játszván a’ „Velenczei kal
máréban. Szerződése nem sikerült a’ debreczeni színtársulatnál, azonban
egy külön vándorcsapat alakulván, ő is hozzá állott ’ s alig negyed-ötöd
magával Székelyhidra, majd Diószegre vonult. Boldog volt, az első sze
repet játszhatta. Egy-két hónap múlva betegen érkezett vissza Debre
czenbe ’s szállott be egy régibb ismerőjéhez, ki ekkor szintén itt tartóz
kodott. Majd állandó tanyát ütött ’s a’ város egy szélső részében egy
szegény öregasszonynál von szállást, hol, a’ körülményekhez képest, gon
dos ápolásra is* talált. Itt töltötte az egész telet, küzdve betegség- és
szegénységgel, de sokat olvasott és irt; ekkor tanulta meg tökéletesen a’
franczia nyelvet. JEkkor kapta az első szerkesztői felszólítást írói közremunkálásra, az Életképek szerkesztőjétől, Frankenburgtól. Elhagyott
állapotában e’ megkeresés igen bátorítólag hatott kedélyére. Régi vágyai
ellenállhatlanul ostromlották ismét keblét; hatáskör, szerep után vágyott.
Elhatározta, hogy Pestre utazik, összeírta addigi költeményeit ’s e’ kéz
irattal zsebében, 1844. april elején, szép reményekkel ’s tettvágygyal
lelkében gyalog neki indult a’ messze útnak. A ’ Tisza áradásai miatt a’
Hortobágyról Tokajnak kellett kerülnie; innen Egernek vette útját, hol
Tárkányi Béla ’s a’ nevét már örömmel hangoztató növendékpapok
által igen vendégszeretően fogadtatott. Ekkor irta egyik hires bordalát.
Későn érhetett Pestre. Itt baráti karok fogadták. Vörösmarty inditváUj. k. h m . Tár. V I . köt.
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nyára az akkori Nemzeti Kör, mellynek egyéb czéljai között volt az iro
dalom folsegélése is, megvette költeményeinek kész füzetét ’s előlegezé a’
kiadási költségeket. Ezek nem sokára ki is kerültek sajtó alól. ( P . S á n d ór
v e r s e i ) 1842— 44. Budán, 1844. 8-r.). A ’ hírre kapott ifjú költőt Vahot
Imre, a’ „Pesti Divatlap “ akkori szerkesztője, magához fogadá szerkesztő
segédnek. Anyagi állapota némileg biztosíttatván, ’s a’ napi élelmi gon
dok által sem háborittatván többé annyira, nagyobbszerü munkássága ’s
kifogyhatlan termékenysége ez időtől kezdődik. 1845-ben már költemé
nyeinek második füzetét is kiadhatta fP. S á n d or v e r s e i 1844— 45. Pest
1845. 8-r.). Ezeken kivül még a’ ,, H ely ség k a la p á csa “ (Buda, 1844. 8-r.),
,, C zip ru slo m b o k E te lb e s ír já r ó l “ (P est, 1845. 12-r.), ,, S z er e lem g y ó n g y e i “ (P est, 1845. 8-r.), Já n os vitéz (Buda, 1845. 8 -r.), két rövid év
alatt egymásután jelennek meg, ’s a’ P. Divatlap minden számában, más
lapok pedig szintén igen gyakran hoztak tőle egyegy költeményt. Egy
reggel csak arra ébred fel, hogy Magyarország legnépszerűbb költője;
dalait kunyhóban, palotában éneklik; ’s körűié egy egész fiatal irodalom
képződik.
P. a’ közönség ez osztatlan figyelmét meg is akarta érdemelni. Foly
tonosan tanult ’s dolgozott. Most már az angol költőket is eredetiben
olvashatta és a’ spanyol nyelvtannal is bajlódott. Anyagi állapota mindig
jobbra fordult. Illőbben kezdték dijazni’s ő elérte azt, mi első példa volt a’
magyar irodalomban, egészen lantja után élhetett. — A z 1845. évi tava
szán odahagyta segédszerkesztői állomását ’s a’ felföldet szándékozott
beutazni, egyéb czélok között azért is, hogy ott Herényivel ’s kit még
addig soha nem látott, Tompával találkozhassék. Pesten zajos lakomával
ülték meg barátai a’ búcsút. Hire a’ felföldön már megelőzte, mindenütt
jól fogadták. Eperjesen és Késmárkon fáklyás zenével tisztelte meg az
ifjúság; Gömörmegye táblabirájának nevezte ki. Két költő barátjával
felejthetlen kedves napokat tölte együtt Eperjesen. Kirándulását „Í7fa‘j e g y z e t e k “ czim alatt adta ki az Életképekben, Némi utánzása volt ez
Heine modorának a’ „Reisebilder^-ekben, inelly miatt sok kifadásnak
volt kitéve azok részéről, kik e1 modort meg nem értették avagy a’ költő
bizarr ötletei ’s tréfás őszintesége által sértve érezték magukat hiúsá
gukban. Ugyan illy modorban irt később a’ győri „ H a z á n k “ -hsLn is 1847.
évi úti élményeiről ,, L e v e le k K e r é n y i F r ig y e s h e z “ czim alatt. Ez apró
tárczaczikkeken ’s versein kivül irt még nagyobb prózai müveket is ;
1845- ben „ Z ö ld M a r c z i“ czimü szinmüvet, mellyet azonban a’ drámabiráló választmány visszautasitott ’s belátván benne Őis az elhibázott fölfo
gást, Önmaga semmisített meg. A lig volt jobb drámairó, mint színész, de
mindkettőt erőtette. 1845-ben a’ nemzeti színpadon újra föllépett ’s új
kísérletet tőn a’ „Szökött katonában4* Gémesy szerepében, mi csendes
bukással ’s annak belátásával végződött, hogy színésznek nem termett.
1846- ban még egy drámát adott ki ,, T igris és h yén a “ czim alatt, melly
hasonlóul nyom nélkül enyészett el. A ’ drámabiráló választmány elfogadta
ugyan , de némi összekocczanások folytán, a’ költő maga vonta vissza.
1846-ban egy más prózában irt müvet is dolgozott, a’ „ H óhér k ö te le “
czimü regényt. A ’ mű csak egyes részletekben tanusitá a’ genius nyomait,
a’ közönség kedvencz lyrikusának e’ kísérletét hidegen fogadá, a’ kritika
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elitélte. Később novellákat is irt az „É letk ép ek éb e, de itt is, mint min
denütt, nem emelkedhetett fölül a’ lyrai színvonalon. Dalai folytonos
növekedő tetszésben részesültek, daczára annak , hogy egynémelly gya
nús kritika folyvást iparkodék halántékairól letépni babérait — miért ő,
ingerlékeny természeténél fogva , sokszor túlságos és nyers haragra is
lobbant. Egy másik csapat, melly ellene fordult, ollyanokból állott, kik
a’ régi időből származó felfogással, az újabb ’s leginkább P. által érvényre
emelt népnemzeti elem iránt nem bírtak a’ szükséges észlelő tehetséggel
’s a’ saját vérünkből termett erőteljes szellem nyilatkozatainak horderejét
megítélni képtelenek valának. Innen a’ sok apró, gyakran élvezhetlen
harcz és háború, más részről azon tudatlan, vak lenézés, melly a: nagy
szám osztatlan ’s néha szintén tulvitt lelkesedésével állott szemben.
Aránylag legigazságosb Ítéleteket mondtak róla az Erdélyi által szerkesz
tett 1847-ki „Szépirodalmi Szemle** ’s a’ „Pesti Hirlap**-ban b. Eötvös
József 1847. Illetéktelen leránczigálásban sokáig kitűnt a’ „Honderű**;
felfogási félszegségben Császár Ferencz mutatta be magát az „Irodalmi
Ör**-ben. Nevezetes , hogy magasztaló, istenitő czikkek P. felett, ki az
egész közönség kegyeneze volt—nehány kis poéta ódáján kívül, sehol sem
jelentek meg. — 1846 tavaszán egy uj füzetke költeménynyel lepte meg
a’ közönséget „ Felhők“ czim alatt. F eltűnő, hogy ezek nem dalai ismert
typusában vannak irva. Az epigrammszerü verseken sötét izgatott kedély
vonul át, úgy látszik, Byron és Shelley hatása, kiket akkor olvasgatott.
A z 1846. év nyaráig P. csaknem kizárólag a’ „Pesti Divatlap** és
„Életképek** dolgozótársa volt. Ekkor felbontá velők a’ viszonyt ’s azon
9 fiatal Íróhoz csatlakozott, kik elhatározták, hogy nem fognak többé
lapokba dolgozni, hanem egy általok alapitandó közlönynek szentelendik
egész erejőket. E ’ társulat, mellyet tizek tanácsának, tízesnek, decemvireknek gúnyoltak, tagjai valának : B érczy , Degré, Jókai, Kaján Ábel,
(Pákh Albert), Kerényi, Lisznyai, Obernyik, Pálffy, Petőfi, Tompa. A ’
társulat elnökéül Petőfit választák meg. Egy nyilatkozata volt e’ társulat
az akkori forrongásnak a’ politikai ’ s társadalmi téren, melly nem marad
hatott visszahatás nélkül a’ költői küzdelmekre is. Az újabb iskola, melly
érzé teendőjét , erősebben akará képviselhetni szellemét. Mint sok
egyéb szép akarat, ez is eredménytelen maradt. A ’ folyóiratból melly ez
uj irányt lett volna képviselendő, egy szám sem jelenhetetett meg ’s egy
fél év múlva, a’ különböző tehetségek ismét saját utjokra tértek ’ s mind
egyik önként kérésé fel a’ vágyainak megfelelő tért. 1847. év folytán
ismét sűrűbben találkozottP.nevével az olvasóközönség. Számos politikai
irányú költeményein kivül, miken korának egész izgatottsága meglátszik,
feltünőleg számos dallal lépe föl. Ez időszakba esik Szatmármegyébe rán
dulása, hol Szendrey Juliáwal megismerkedvén, ezt 1847. őszén nőül vévé.
Később nehány kisebb dolgozataival, mik között különösen „Naplója**
említendő, nem csekély figyelmet ébresztett ez is az irodalom terén. Fiatal
nejével Szatmárból legközelebb Kolozsvárra utazott, hol tisztelői nagy
ünnepélylyel fogadák. VisszajÖvet útjába ejté Szalontát, hol akkor Arany
János lakott, kit, a’ mint az irodalombani első feltűnése óta őszintén tisz
telt, épen úgy szeretett volna személyesen is megismerni. íg y érkezett
ismét vissza Pestre, kissé félbeszakadt munkásságát már most a’ családi
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élet örömeivel fűszerzendő. Még mielőtt házassági útjára indult volna,
készült el addig elszórva ’s füzetekben megjelent költeményeinek gyűjte
ménye egy vastag kötetben. (P etőfi S á n d or ö s s z e s k öltem én yei eg y kötet
ben , Pest 1847. n. 8-r.). A z 1848. martiusi napok mozgalmai Pesten talál
ták, ’ s mind itt, mind a’ későbbi időkben neve számos politikai esemény
nyel elválhatlan kapcsolatba jött. Elemében érezte magát, mint a’ vihar
madár, ámbár a’ lelkesült, ábrándos lyrikus itt is többnyire túlnyomó
volt benne. Költeményeinek félrázó hatása újra számos alkalommal bizo
nyult be. A z 1848. év folytán egy ideig az „Életképek4* egyik szerkesz
tője vala Jókai mellett. Végre a’ tollat karddal cseréié fel ’s a’ harcztérre
szállott. Kapitány lett ’s az erdélyi hadak fővezérének segéde. Legutol
jára 1849. július 31-kén látták az ismeretes kimenetelű segesvári csata
előtt. A ’ visszatért vezérkar tagjai között hiában kérésé az a’ vezér hivencz segédét. P. e’ nap óta nyom nélkül tűnt el. Halálát igazolni látszék
azon körülmény, miként neje 1850. nyarán újra férjhez ment. Hiteles
adataink azonban mind e’ napig hiányzanak. — 1846— 49-ben megjelent
költeményeinek gyűjteményét még nem bírja a’ közönség. — P. müvei
nek legnagyobb része német fordításban is megjelent, többnyire külföldön.
Legtöbbet fordított tőle K e r tb e n y , legcsinosabban H artm ann es S z a r v a d y ,
leghívebben Dux. Egyes költeményei francziául is megjelentek.
Petrlchevich-IIorvath 1. H orvá th ( L á z á r ) .
Petrovich N egos (Pietro), montenegrói vladika, szül. 1815. (mások
szerint 1811.) Erakowich faluban Negos községben ’s ez utóbbitól nyeré
melléknevét. Nagybátyja II. Pietro vladika 1830. meghalván, a’ fejedelmi
méltóság az ország törvényei szerint reá szállott. E ’ pillanatban Pétervárott volt még, hová neveltetés végett küldetett. Püspökké 1833. aug.
18-kán szenteltetett, mi mulhatlan foltét volt, hogy vladikává lehessen.
Montenegróban az olasz és franczia ’s később a’ német irodalommal is
megismerkedett. Homér volt mindvégig legkedvenczebb Írója. A ’ kor
mányügyek a’ kis országban nem nagyon sok idejét vevén igénybe, egy
részét költői müvek alkotására szentelő, mellyek a’ részben általa szer
kesztett ,,G r l iz a i( czimü évkönyvben jelentek meg. Az Ilias három első
könyvét is leforditá, de nem elégedvén meg vele, tüzbe dobá. Nem sokára
véres zavarok támadtak a’ montenegrói községek között ’s a’ püspöki
fejedelem gyakran volt kénytelen handsárt és hosszú kovapuskát ragadni.
Nem akadályozható, hogy diadalmaskodó honfitársai a’ leölt ellenek,
törökök vagy osztrák határőrök véres fejeit hozzá hozzák ’s diadaljel
gyanánt kolostora tornyára ne szegezzék. Mélyen hatottak e’ jelenetek a’
tudós irodalombarátra és sötét komorság szállotta meg kedélyét. Hosszú
hallgatás után megjelent első tankölteménye „ L u ts a M ik ro sk o m a “ nyíltan
tanusitja a belharczot, mellyet a’ költő önmagával küzdött, mig nyűgpontot talált. A ’ tudós költőből népköltő lett; megismerkedett, megba
rátkozott a’ népszokásokkal. Ugyanakkor adá ki „ O gledalo s r b s k o (í czimü
61 hőskölteményét, mellyben Montenegró történetét adja elő. Az egészet
e’ gondolat lengi át : miután a’ nagy szerb birodalom elpusztult, melly
Dusán István makedón czár alatt, Szerbián ’s Bosznián kivül csaknem
egész Albániát, Makedóniát és Bulgária nagyobb részét magában foglalá,
’ s a’ Dunától az aegaei tengerig nyúlt, most a’ kis Montenegrónak, a’
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szerbek egyedüli szabad országának lett hivatása, hogy legyen előharczosa a’ keresztyénségnek ’s szerb nemzetiségnek. E ’ hős költemények
1845-ben jelentek meg Belgrádon ’s rendkivüli sikerök buzditólag hatott
a’ költőre. Egy uj hőskölteményben („Gorski ioijenaz“) a’ törökök montenegróbani pusztulását énekelte meg. >,Stjepan Mali**-bán a’ drámai
formát választá a’ vladika, mit 1847 ben végzett be, de csak 1851-ben
került ki nyomtatás alól Zágrábban. Utolsó két költeményében egyes
montenegróiaknak 1847-ben a’ törökök ellen tanúsított hős tetteit énekli
meg . — Az ország kormányzása körül nagy gondot okozott neki a’ nép
kiirthatlan harczvágya ’s a’ szigorú tilalom daczára mindig megújuló
vérboszu, 1842 — 43. a’ montenegrói határ újabb szabályozása miatt nagy
ellenszenvet költött a’ népben maga ellen; minek folytán szigorúan bün
tetni, égetni, akasztatni volt kénytelen. M ég nagyobb bonyodalomba
keveredett, midőn elődjét, II. Pietrot önszántából a’ szentek sorába
iktatá. E ’ jo g csak az orosz egyetemes zsinatot illetvén, a’ vladika egy
ideig, bár e’ dolog közhirré nem tétetett, egyházi méltóságától is meg volt
fosztva. Hegyei között újítónak tartatott. A ’ nagy politikában mint pán
szláv szerepet játszott, mi különösen akkor tűnt k i , midőn Oroszország
a’ cattaroi öböl után vágyódott. Azt Ilivé, hogy a’ szlávság csak Orosz
ország által hozathatik egységre. Az angol diplomaták sokat foglalkoztak
vele, de nem igen hathattak reá. Végrendeletét három helyen tévé le, a’
pétervári külügyministeriumban, az orosz követségnél Bécsben, végre az
orosz consulnál Raguzában. Hosszabb ideig szenvedett mellbajban.
1850-ben Bécsben ’s Olaszország szelidebb ege alatt keresett üdülést,
honvágya haza űzte ’s itt halt meg 1851. oct. 19/ 3l-kén. Antik szépségű,
parancsoló külsejű férfiú, élete egyszerű, viselete barátságos’s miveit volt.
Rendesen Cettinjében lakott, az ottani, rendesen kolostornak nevezett
egyszerű épületben, mellyet egy évvel halála előtt megerősittetett. —
Utódjául unokaöcscsét Petrovich Negos Dánielt , a’ mostani vladikát
nevezé ki. Ez 13 éves volt akkor, ’s Pétervárott végzé tanulmányait.
Nagykorúságáig a’ korábbi vladika testvére Petrovich Negos Peroy haj
dani orosz tiszt, vitte a’ regensséget. (1. Montenegró). — k.
Petrovics Fridrik, a’ m. akadémia történetirási osztályában első ren
des tag, szül. oct. 7-ikén 1799. Holítson, Nyitramegyében, hol atyja evang.
hitszónok volt; a’ magyar nyelvet Somorján, a’ Csallóközben, tette saját
jává; onnét 1813-ban Pozsonyba vitetett, hol a’ philosophiai ’s theologiai
tanulmányokat végezé. 1820-ban, atyja halála után, a’ holicsi evang. gyü
lekezet többsége által prédikátorrá választatott; azonban, minthogy a’
gyülekezet kevesebbsége őt ezen hivatalra igen fiatalnak hivé, e’ hivatalhozi jogáról lemondott, ’s 1821-ben Pestre ment a’ kir. egyetembe, tör
vénytudományt hallgatni, hol őt SchediusLajos atyailag fogadá és segité.
Ennek ajánlása utján lett ifj. gróf Teleki László nevelője, kivel együtt
hallgatta a’ m. törvényt Sáros-Patakon. 1830-ban letette az ügyvédi
esküt. Ugyanez évben adta ki „Magyaország történeteit időszaki táblákbán, világosítva a* világnak egykorú történeteivel, és a’ m. királyi házak
nak nemzetségi lajstromival*6 (P e s t, 1830. folio), ’s ezért lett a’ m. tud.
társ. rendes tagjává a’ törtérfltirás osztályában, melly diszes helyre őt az
acad, igazgatóság Pozsonyban 1830. nov. 17-ikén nevezte ki.— 1833-ban
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utazni ment növendékével, ’s bejárta Európa egy részét, Austriát, Német
országot, Hollandot ’s Belgium ot, Francziaországot, Schweiczot és An
gliát, mindenütt gondosan vizsgálván az országos és városi könyvtárakat
’s okleveles gyűjteményeket, és szorgalommal gyüjtvén adatokat honunk
történetéhez, sokat sajátkezüleg le is másolván. Ezen másolatai „P etrovics-gyüjtemény“ czim alatt őriztettek az academia kézirat-tárában; je 
lentései pedig a’ Tudomány tárban adattak ki. — Münchenben 1836. april
12-ikén idegláz ragadta meg a’ honiba visszatérőt, ’s nem látta többé a’
földet, mellynek történeteit olly buzgón kutatá. — Y .
Petrovics Lasarew (Mihály), a’ Fekete-tengeren levő orosz hajóhad
és kikötők főparancsnoka, szül. 1788. Wladimir kormányzóságban. A z
orósz tengerész hadfi-testületben ’s később Angliában képződött. 1803—
1808-ig több angol hajón szolgált, majd az Atlanti, majd a’ Csendes ten
geren. Oroszországba visszatérve, kiütött az Anglia és Svédország elleni
háború , mellyben Bycsenczky Commodore parancsnoksága alatt részt
vett. Fogolylyá lett, de csakhamar kiszabadult. 1812-ben a’ keleti ten
geren a’ francziák által fenyegetett több helyet védelmezett. 1812 után
elhagyá a’ tengerészetet ’s császári engedély mellett az orosz-amerikai
keresk. társaság „Suwarow“ nevű hajóját vette által. Ekkor az amerikai
társaság igazgatójával, Baranow-val heves vitába elegyedett, melly azzal
végződött, hogy Lasarew kénytelennek látta magát, hajóját egy éjjel rög
tön, a’ hosszú visszautazásra elkésziteni, ha azt nem akarja, hogy össze
lövessék. A ’ készületlenség daczára szerencsésen ért a’ kronstadti kikö
tőbe 1816. sept. 1-jén. Visszalépett, a’ tengerészeibe. 1819 Sándor czár
parancsára egy tudományos kutatásokkal összekötött világkörüli expeditio rendeltetett meg. A z egyik hajót Bellingshausen, a’ másikat Lasarew
vezénylé. Az utazás 2 évig ’s 2 hónapig tartott, az utazók 10 fokkal nyo
multak közelebb (a’ 70-ik fokig) a’ déli sarkhoz, mint hajdan az angol
Cook. E gy év múlva harmadik világ-utjára kelt, mellyből 1825. aug. 21.
tért vissza. Ez ut alapitá meg némileg az orosz tengerészet fontosságát.
1826 gróf Heyden alatt a’ Középtengeren jelent meg ’ s valamennyi orosz
tengerésztiszt között ő volt legnagyobb befolyással a’ navarinoi tengeri
csata kimenetelére. A ’ czár ellenadmirállá nevezte ki, a’ franczia király
sz. Lajos rendjelével tiszteié meg. 1828— 29 a’ középtengeri hajóseregnél
maradt ’s a’ Dardanellák bezárásában részt vett. M ig gr. Heyden a’ hajó
sereg egy részével a’ Középtengeren maradt, addig Lasarew parancsot
kapott, 12 hajóval Oroszországba térni vissza, a’ nélkül, hogy bármelly
európai kikötőt érintene. A ’ kivitel rendkivül nehéz volt, mindazáltal fel
adatának az évszak minden alkalmatlanságai daczára, pontosan megfelelt,
azon különbséggel, hogy egy-két héttel később érkezett meg Kronstadtban, mint várták. 1830— 32 a’ Keleti tengeren szolgált ’s nevezetes javí
tásokat tett az orosz tengerészeten. — 1832 a’ Fekete tengerre szállott,
melly ezóta egész további életének színhelyét képezte. A ’ mint odaért, az
egyptusiak által szorongatott Törökország kérte segélyét. További mun
kássága leginkább a’ hajósereg és kikötők javítását, ’s a’ kaukázusi hadi
működések könnyitését czélozá. A z utóbbi J^ginkább 1838— 40 foglalá
el, midőn Rajeffsky tábornokkal egyesülten seregeket szállított a’ Kauká
zusba, a’ partvidékeket élelemmel látá el, ’s uj várakat épittetett. Egy
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ottani erősség neve Lasarew várda nevet visel. A* fekete tengeri főpa
rancsnokságot 1834* vette még át, G reigh admiral helyébe lépvén. Hasz
nos reformjai számosak. A.’ sebastopoli kikötői munkálatokat annyira
sietteté, hogy 1850. teljesen elkészülhettek , a’ sebastopoli, nikolajewi és
noworossijski admiralitásokat újonnan építtette ’s az 1844. leégett tenge
résztiszti könyvtárt 1849. újra helyre állitá. A ’ sebastopoli admiralitás
a’ czártól Lasarew-féle admiralitás nevet kapott. Azonkivül polgári épü
lettel ’s intézettel diszité Sebastopolt. Az ő müve az ottani hydrographicus intézet, mellyből számos, igen jeles tengeri térkép jelent meg. Lasa
rew utoljára admiral ’s számos első rangú rendjel birtokosa volt. 1843 óta
beteges vala; gyógyulási remény fejében Bécsbe utazott, ’s itt 1851 april
23-kán meghalt. 0 volt a’ legújabb időkben Oroszország legjelesebb ten
gerésztisztje. — k.
Peyronnet (Charles Ignace, gróf), franczia minister, szül. 1775-ben
Bordeauxban polgári szüléktől. A ’ jogtanulmányokat végezvén, ügyvéd ’s
1816 Bordeauxban törvényszéki elnök ’s nem sokára Bourgesban a’ kir.
törvényszéknél közvádló Ion. 1819 Párisba jött. A ’ kamarában erélyesen
nyilvánított jobb oldali nézeteinél fogva, a’ király 1821 Viliéle ministeriumába kinevezé pecsétőrnek. 1821 grófi méltóságra emeltetett. Minden
szigorú royalisticus rendeletéi daczára sem nyerheté meg még az udvari
párt teljes rokonszenvét sem. A ’ király legbuzgóbb barátái a’ papok és
udvaronczok az absolut monarchiának ingadozó védőjét látták benne.
Martignac ministeriumában P. is elveszté hivatalát, 1828 azonban francziaországi pairré neveztetett. Következő évben Polignac minister ismét
a’ ministeri tanácsba hivá Peyronnet-et, ’s 1830 belügyminister Ion.
P. észrevette a’ vihar közeledését ’s hajlandó lett volna egyezkedni a’
szabadelmüekkel. A ’ király nem akart, ’s P. minister intést kapott, minél
fogva tudtára adaték, hogy a’ souverain akarat végrehajtására, nem pedig
korlátozására hivatott meg a’ ministeriumba.P. megtért ’skivánt eszközzé
Ion. Kiadá az ismeretes ordonnance-okat. Ezek idézték fel az 1830-ki
júliusi forradalom kitörését. Polignac ministeriuma összeomlott’ s a’ Bour
bon család az országból kimenekült. P. is szökésben keresett szabadulást,
parasztruhába öltözve akart Francziaország határain átkelni. Azonban
Tours városban ráismertek ’s visszavitték Párisba. A ’ pairkamara, melly
a’ Polignac ministerium felett ítélt, őt is Örökös fogságra ’s a’ perköltsé
gek megtérítésére itélé. Minden hivatala- ’s méltóságától megfosztva
Vincennesbe ’s később Ham várába vitetett, 1830 dec. 26-kán, hol a’
tudományokban keresett vigasztalást ’ s nehány iratot adott ki : „ P e n s é e s
d ’un p riso n n ier és „ H isto ire de F r a n c e i( (Paris 1835). 1836 oct. 17-kén
ismét visszanyerte szabadságát. — k.
Pezsgő borok. Azon szokás, minélfogva a’ bor forró, pezsgő állapo
tában hozatik kereskedésbe, száz évesnél nem régibb. Első kezdete Champagneban (Francziaországban) történt, az első utánzás Burgundban,
rendesen azonban az utóbbi is cham pagn ei név alatt jött forgalomba ’s
általában e’ név használtatott az összes pezsgő borok elnevezéséül. Később
ez iparág Német- ’s végre Magyarországba is átjött. Hazánkban legjele
sebb pezsgőnek tartatott a’ pozsonyi A ig erm a n n é ’s az eperjesi B u r c k kardié. Németországon mindazon tartományokban , hol nagyobbszerü
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bortermesztés létezik, vannak pessgő gyárak. A z eljárás itt is, nálunk is,
ugyanaz, a’ millyen Francziaországban, mivel itt épen úgy nincs u. n.
természetes champagnei azaz : minden idegenszerü járulék nélküli pezsgő
bor, mint másutt. Azonban a’ franczia pezsgők még mindig nagyban
felülmúlják más országok pezsgőit ’s a’ champagnei bortermesztők gon
dosan titkolják készitésmódjok titkát. Mindazáltal temérdek pezsgő árultatik franczia gyanánt, miután az idegen gyárosok nemcsak a’ palaczkokat
’s feliratokat, hanem a’ dugaszokon levő jegyeket, beboritást’stb. igen
ügyesen tudják utánozni. — k.
Pfalz-badcni forradalom 1. Baden.
Pfizer (Gusztáv), német lyrai költő és ítész, szül. 1809 Stuttgartban.
Költeményei 1831-ben jelentek meg először, ’s azóta csaknem minden
évben egyegy nagyobb uj költeménynyel lépett fok Részt vett Stuttgart
ban Bulwer, James ’s Byron müveinek fordításában is. 1836 a’ „ Blütter
&ur Kunde dér Literatur des Auslandes“ ez. lapot, 1838 a’ „MorgenbiattCt
lyrai részét szerkeszté. ,,Tatarenschlacht“ czimü nagyobb költeménye
1840 jelent meg „ Dichtungen epischer und episch-lyrischer Gattung“ ez.
gyűjteményében. ítészed iratai közé tartozik : „ Uhíand und Rückert> ein
kritischer Versuchu (Stuttg. 1837) és Heine iratainak ’s irányának bírá
lata, mit Heine igen érzékenyen tromfolt vissza. P. rendesen a’ sváb
lyrai iskolához soroztatik. Újabb időkben a’ politikával is foglalkozott ’s
1848— 49 hazájának mérsékelt szabadelmü pártja között foglalt helyet.—
II. P. Pál Achácz, híres szabadelmü szónok a’ würtembergi követi kama
rában. Egy franczia lap második Luthernek nevezé. 1848 ujult erővel
lépett fel. Időközben több röpiratot ’s Würtemberg állam- és magánjogi
viszonyaira vonatkozó müveket irt. Altalánosb érdekű : „ Gedanken ziher
Recht, Staat und Kircheu (Stuttg. 1842). — a.
Pfordten (dr., von dér), bajor miniszter, már egyetemi tanuló korában
igen erős aristocratai hajlamokat tanúsított. Eleinte jogtanár volt W ürzburgban. Az akadémiai senatusban tanúsított némi ellenzéki szinezete
miatt Ábel minister és a’ papi párt gyűlöletét vonta egy időre magára.
Innen Aschaffenburgba tétetett át törvényszéki tanácsosnak ’s 1842-ben
jogtanárnak Lipcsébe. Itt hamar tudá megnyerni a’ tanulók bizalmát, de
tapintatlansága által csakhamar annyira elveszté, hogy tényleges demonstratiókra került a’ dolog. 1848 martius utána’ szász ministeriumba hiva
tott ’s itteni politikája által annyira felkölté a’ nép ellenszenvét, hogy
nem sokára kénytelen vala visszalépni. Tevékenysége azonban csakhamar
uj tért talált a’ bajor ministeriumban, hol azóta az osztrák kabinet politi
kájának hű követőjéül tűnt fel. — k.
Pfuel (Ernst von), porosz tábornok, szül. 1780 Berlinben. A ’ franczia
háborúban Blücher táborkarához tartozott. Lübeck feladása ’s Blücher
legyőzése után Drezdába ment; 1809 osztrák és a’ franczia-orosz háború
kitörése után orosz szolgálatba állott. Midőn Poroszország is fegyvert
ragadott, visszatért hazájába, Blücher táborkarába’s a’ szövetségesek által
Páris parancsnokául neveztetett. A ’ Neufchatel berczegségben kitört
nyugtalanságok alkalmával 1831 aprilben , fegyveres erővel állitá vissza
az ottani rendet ’s nyugalmat. Minek folytán neufchateli (neuenburgi)
kormányzóvá ’ s 1844 gyalogsági tábornokká neveztetett. 1848 tavaszán
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Posen nagyherczegségbe küldetett az ottani zavarok csillapítására *s ké
sőbb hadügyministerré neveztetett, mit azonban csak kevés ideig bírha
tott. — k.
Phalanstére 1. F o u rie r.
P hiladelph ia, New-York után legnagyobbé legnépesebb város Eszakamerikaban , Pennsylvania szabad államban, a’ Delaware és Shuylkill
folyók közötti nagy síkon, az ész. szél. 40° alatt. Alapiták Penn és társai
1682 vadon vidéken. Most széles és egyenes utczái vannak; 1840-ben
258,037 lakossal birt, kik az összes európai nemzetek egyvelegét képezik.
Vásárpiacza legnagyobb Amerikában, megemlítendő továbbá a’ Washing
ton-tér, a’ szabad államok nagy alkotójának szép lovagszobrával; a’ nyil
vános épületek között főbbek : az Unió bankja, melly az athéni Pantheon
mintájára fejér márványból készült pompás épület; az államház,hol 1776
a’ szabadság kikiáltatott, ’s melly 1801-ig, midőn Washingtonba tétetett
át, az egyetemes congress székhelye v o lt ; a’ pénzverde, melly egyetlen
Északamerikában, az 1815 alapított Athenaeum, az 1780 alapitott egye
temhez tartozó épületek, az 1791 Franklin által alapitott egyetemes phi
ladelphiai könyvtár ’s a’ tudományok és szépmüvészetek akadémiájának
épületei. Továbbá a’ fegyvertár ’s a’ számos jótékonysági intézetek,
mellyek a’ quáckerek emberszeretetének köszönhetik létöket p.o. a’ kór
ház, szegények háza, melly 6000-nél több szegényt táplál és foglalkodtat
’s számos más példásan rendezett intézet. Egyike a’ legnagyszerűbb ala
pítványoknak a’ Girard bankár által alapitott ’s 2 mill. dollárral kiállított
árvaház, mellynek alapitványlevelében többi között azon nevezetes pont
foglaltatik, hogy küszöbét soha egy pap se léphesse által. A ’ nyilvános
szegény- és kórház számos épületből áll, ’s vele egy boncztani muzeum,
kóroda és könyvtár van összeköttetésben. 1826 óta áll fenn a’ menedék
ház (house of refuge), hol azonban csak 26 éven alóli férfiak ’s 18 éves
nél nem idősb leányok vétetnek fel; egy dolgozóház, szülészeti, árva- és
kórházzal, tébolyda, a’ négerkereskedés eltörlésére alapitott társulat,
mellyet 1787 Franklin hozott létre; továbbá egy társulat idegen beván
dorlók segélyzésére ’s egy német gyarmatosító társaság ’stb4— P. egyéb
iránt épen úgy középpontja Amerikában a’ tudomány- és művészetnek,
mint New-York a’ kereskedésnek. 1780 óta egyeteme, 1812 óta termé
szettudományi, 1805 óta szépművészeti akadémiája v a n ; továbbá csil
lagdája, füvészkertje; itt van az amerikai bölcsészeti társaság hasznos
ismeretek terjesztése végett, egy műtani, vegytani, orvostani ’s német
társaság, gazdasági társulata ásvány- és mintagyüjteménynyel, egy pap
növelde az afrikai négereket térítendő missionáríusok számára, siketnéma
intézet, számtalan jól rendezett iskola, 2 műegylet, 4 színház ’stb. 1835
több zene- és énektársulat, mellyek gyakran adnak élvezhető hangverse
nyeket. — P. a’ quáckerek főszékhelye ’s ezek itt különös előjogokkal
birnak , azonban a’ többi vallásfelekezet is szabad gyakorlattal bir. A ’
templomok száma 165; mindazáltal a’ lakosok többsége a’ presbyterián
és angol-püspöki egyházhoz tartozik, vannak methodisták és katholikusok. 1840 óta a’ német evang. község is bir egy templomot, a’ zsidóknak
van zsinagogájok. A ’ gyárászat és kereskedés minden neme virágzik; a*
hajózást nem csak a’ város kedvező helyzete mozdítja elő, hanem 5 nyil

74

Physharmonika.

Pietismus.

vános és magán bankja, 11 biztositó ’s egyéb intézetei is. Vannak számos
nyomdái, nevezetes könyvkereskedése, kereskedelmi kamarája’s 1791 óta
az egész Unió közös pénzverdéje, melly 1829 uj épületet nyert. A ’ váro
son kívül van a’ nagy büntető intézet, mellyben a’ magánrendszer (pennsylvániai) divatoz; ugyanott van a’ szép tengerész-kórház. A ’ Delaware
folyam a’ város határában is elbir tengeri hajókat. A ’ kikötő igen nagy
’s a’ hajógyár igen fontos. Jó ivóvíz hiánya szükségessé tévé a’ nagy vizvezetéseket, mellyek 432,512 dollárba kerültek. Különben a’ város ala
csony, egészségtelen fekvése, a’ forróságnak ’s hidegnek gyakori ’s rögtöni
változása okozzák , hogy a’ sárga láz még most is évenként igen sok
emberéletet pusztit el. — a.
Photographia 1. Daguerreotypek.
Physharmonika (szélharmonika). íg y neveztetik a’ Hackel által 1826
feltalált billentyűs hangszer, mellyben a’ hang ércznyelvek által hozatik
létre, miket fúvóval, mesterségesen előidézett szél hoz rezgésbe. Az egész
hangszer mintegy 4 láb hosszú ’s 2 láb széles. A ’ billentyűk lenyomásakor
szellentyűk nyílnak m eg, mik felett a’ megfelelő aczélnyelvek vannak, ’s
ezekre ömlik a’ szél. Minél jobban nyílik a’ szellentyű, annál több szél
tódulhat ki ’s annál erősebb a’ hang; kevesebb szél, gyengébb hang; mi
nélfogva e’ hangszeren gyönyörű piano, crescendo és decrescendo hozathatik elő. A ’ fúvót lábnyomás igazgatja. Idővel még jobban tökélyesült.
Azon nagy hasonlatosság, melly az aeolodikon ’s más illynemü hangsze
rek között van, okozá, hogy sokan voltak, kik a’ feltalálás dicsőségét
maguknak tulajdoniták. — a.
Pichler (Karolina) német regényirónő, szül. 1769-ben Bécsben. Atyja
Greiner udv. tanácsos volt. 1796 ment férjhez Pichler András titk. kor
mánytanácsoshoz. Mint Írónő 1800 lépett fel először. Időközben megjelent
számos munkái összes kiadásban kétszer jelentek m eg; először Bécsben
1811— 20, 24 köt.; második kiadásban ugyanott 1822 — 4 5 , 60 kötet.
Emlékiratai 1844, 4 köt. jelentek meg. Valamennyi müvében sok szép
érzelem, józan ész, ’s csendes irmodor, de nem ritkán fecsegés és felüle
tesség található. Meghalt 1843. — a.
Pieiuoiit (Piedemonte) 1. Sardinia.
Pietismus, pietisták. Szabálytalan, beteges faja a’ jámborságnak
(pietas), neveztetik pietismusnak, ’s követői pietistáknak. Amaz a’ körül
m ények’s személyiségek szerint idő folytán különbözőleg alakult, majd
egyoldalú, túlságos és excentricus nézetek- ’s véleményekben, a’ tudo
mány teljes megtagadásával; majd felizgatott, rajongó érzelmekben, az
öntudat belátása ’s tisztában léte nélkül; majd félénk kétkedésben a’ mo
rált és hitvallást illetőleg, szilárd támpont nélkül, majd végre mérték és
arány nélküli felekezetesség- és különválóságban. Lényegét illetőleg a’
pietismus minden vallásban támadhat, a’ minthogy valóban még a’ régi
indiai, héber sőt az izlamban is feltalálhatok illy irányok. Azonban legtö
kéletesebben fejlett ki ’ s nyert korszakot képző történelmi fontosságot a’
keresztyénségben ’s itt különösen az evangelicus egyházban — ’s itt is
leginkább csak Németországban. — Mellőzzük e’ helyen keletkezése és
régibb történetét, ’s csupán újabb nyilatkozataira, úgyszólván második
születésére fordítunk figyelmet. — A ’ múlt század végén feltűnt rationa-
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lismus ’s indifferentismus alatt teljesen erejét veszté a’ pietismus; szűkebb
körre vonult ’s úgy látszott, mintha egészen kihalt volna, de századunk
ban a’ hatalmas kormozgalom újra előteremté. Napóleon járma alatt ’s a’
reá következett hazafiui, győzelemmel koszoruzott lelkesedés Németor
szágban a’ hazafiui ’s nemzetiségi érzelemmel együtt a’ vallási érzelmet
is fólébreszté ’s régi, megC3onkult jogába visszaállitá. A ’ vallásos élet
megváltozása , a’ felszínes rationalismus elleni reactio volt e’ hangulat
eredménye ’s a’ reformatio három százados örömünnepe (1817) válpontjává Ion az ó és uj iránynak. S zép, szabad és mély keresztyéni jellem
kezdé ismét a’ kedélyeket elfoglalni. De ez is nem sokára a’ régi pietis
mus tévutaira vetődött. A ’ hajdani tulcsigázott követelések, ugyanazon
felekezetességi mozgalmak és elkülönzött egyletek, ugyanazon gyűlölkö
dések ’s üldözések merültek fel ismét. Ismét megtalálta a’ pietismus ma
gas pártolóit ’s rajongó apostolait férfiak ’s nők között. Istenfélő theatársulatok, uj összejövetelek, jámbor pénztárak támadtak folyóiratok ’s
értekezések terjesztése végett. P orosz-, Bajorországban újra pietisticus
tanárok dolgozták meg az egyetemi tanulókat. Csak ,,jámbor“ férfiak
nyertek alkalmazást a’ főbb egyházi hivatalokban, ’ s a’ fiatal hittanulók
mindenkép igyekeztek jámborságot tanusitani. Már is arról álmodoztak,
hogy nem sokára az egész protestáns Németország a’ jámbor irányhoz
fog szegődni. H en g sten b erg Berlinben, K ru m m a ch er Barmenben , R u d e l bach Glauchában, Ralin Lipcsében, G u erick e, L e ó és Tholuck Hallében’stb.
voltak a’ párt fővezetői ’s terjesztői. Némelly vidékek, névszerint a’ szász
tartományok a’ jénai egyetemmel együtt a’ rationalismus, sőt indifferentismus rósz hírében állottak. Különösen szoros szövetségese Ion a’ pietis
mus a’ porosz ó-lutheranismusnak, melly makacsul ellene állott a’ refor
mált és lutheránus egyház szándékba vett egyesülésének. 1834 körül
tetőpontját érte el. Azonban a’ pietista-párt főközlönyének, a’ Hengsten
berg által szerkesztett „Kirchenzeitung“ -nak örökös üldözései egyes
elismert hitelű férfiak ellenében (Gesenius, Wegscheider ’stb.); továbbá
a’ muckerek rögtöni leálarczozása Königsbergben (1. M u c k ere &), némelly
pietisták botrányos makacssága, másoknak Amerikába vándorlása felette
megingatták hitelöket. A ’ harcz még ma sem végződött be, de remény
leni lehet, hogy napjaink ez iránybani törekvései e’ kinövést is illő mér
tékre szoritandják vissza. Lásd : Dr. L . H uffell : Dér Pietismus. Heidelberg. 1846. — a.
Pillersdorf (Ferencz, báró), osztrák miniszterelnök 1848 mart. 20-tól
jul. 8-ig, ki nehezen jutott volna e’ polczra , ha ama mozgalmas kor ese
ményei nem segítik. A" nevezett évig P. igen munkás és jótékony, az
osztrák államigazgatás mechanismusát teljesen ismerő , ’s különösen a’
pénzügybe avatott férfiú volt. Titkos udv. tanácsos ’s az egyesült udvari
kanczellária tagja vala. A ’ közvélemény úgy tudá, hogy egyes esetekben
Metternich herczegnek ellenébe szokott lépni.E’ népszerűségének köszönheté leginkább, hogy mart. 20-kán, Metternich lemondása után, a’ bel
ügyi tárczával bízatott meg. Máj. 4 -k én , Ficquelmont gróf lelépésével,
miniszterelnök is lett. Az aggkoru férfiú nehéz időkben állott az állam
ügyek élére ’s a’ kor követeléseinek nem felelhetett meg. Eleinte a’ szláv
érdekekhez szitott, mikben szövetségest látott Németország feloszlató
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befolyása ellen. A ’ frankfurti határozatoknak Ausztriábani érvényessége
ellen korán tiltakozott. A ’ cseh Palackyra akará a’ közoktatási tárczát
bízni, mi azonban, a’ közvélemény nyilt ellennyilatkozatai miatt, nem si
kerülhetett. Szándékai kivitelében nem sok erélyt tanúsított. Május 15-én
nem csak az addigi ’s általa készített osztrák alkotmányt kellett eltörül
nie, hanem a’ viharosan kérelmező tömegnek sok egyéb engedményeket
is adnia. Engedékenységénél ’s hajlékonyságánál fogva már régen megfosztá magát valamennyi párt bizalmától. Jul. 8-án végre le kelle lépnie.
Megválasztatott a’ birodalmi gyűlésbe, hol sokoldalú ismereteinek ’s prakti
kus ügykezelésének sok hasznát vették. Az oetoberi napok alatt a’ párto
kat kiengesztelni ’s közvetíteni iparkodék. Elveszte az udvar kegyét. A ’
kremsieri országgyűlésbe ismét megválasztatott. Azóta a’ közügyektől
elvonultan él. 1849. jelent meg tőle egy röpirat : ,Miickblicke auf die
politischen Beicegnngen in Oesterreich in den Jahren 1848. u. 1849. Wien
1849. — a.
Pinakotheka (képtár) 1. München.
Pilis, VIII. római pápa 1829. mart. 31-től fogva 1830 nov. 30-ig, X II.
Leó utódja. Családi neve gróf Castiglione Ferencz Xavér, szül. 1761.
Cingoleban Ancona mellett. Korán lépett az egyházi rendbe ’sa’ tudomá
nyok iránti szeretetén kiviil nagy alázatot tanusitott a’ római curia irá
nyában ’s különösen buzgalmas volt az egyházi uralom terjesztése ’s szi
lárdítása körül. 1800. montaltói püspökké választá VII. Pius. Azon fáj
dalmak ’s bántalmak, miket Napóleon mért V II. Piusra, nagy mértékben
hatottak reá is; 1808 Ő is száműzetésbe ment Lombardiába ’s Napóleon
bukása után 1815. tért vissza egyházmegyéjébe. Hűsége miatt a’ pápa cesenai püspökké, 1816. bibornokká, 1821. nagy poenitentiáriussá ’s frascati-i püspökké nevezte; X II. Leó halála után pedig, előhaladott kora
daczára, a’ bibornokok csaknem egyhangú választása által a’ pápai székre
emeltetett, V III. Pius neve alatt. Csak rövid ideig ült a’ széken, de mégis
tanúságát adá erélyének ’s buzgalmának, mellyel az egyházi trónt korábbi
idők fényébe akará ismét állítani. Mélyen gondolkodó és erős szellem
v olt; a’ nép kegyét eleinte könnyítések által ügyesen és eszesen tudá ma
ga számára megnyerni. Szigorú volt a’ pénzügyben ’s nagy öszvegeket
adott ki szegény papok ’s művészek, az ipar és gazdaság gyámolitására.
A római épületeket ’s ásatásokat folytatá, elődjének V II. Piusnak emlé
ket állíttatott a’ Péter templomban. A ’ tisztán látó katholikusok nagy re
ményeket tápláltak iránta az igazi felvilágosultság terjesztésére, a’ katholikus egyházügy rendezésére nézve, az újabb korkivánatok szellemé
ben. Azonban másként kelle cselekednie. 1829. májusban a’ Pomagnában nagy inquisitio-törvényszéket állított Fra Angelo Domenico Ancarani nagy inquisitor alatt: behozta a’ szigorú könyvrendőrséget; a’ bibliát,
fordításait s minden titkos társulatot átok alá vetett ’s eltiltott, ’s minden
izgatást legszigorúbb büntetéssel , gyakran örökös gályarabsággal
iparkodék elfojtani. Azonban a’ halál megakasztó munkáját 1830.
nov. 30-án. — a.
P ilis, IX. jelenlegi római pápa, családi neve gróf Mastai-Ferretti J ó 
zsef Mária, szül. 1792. Simigagliában. Gazdag családból származván,
eleinte katonai pályára szánta magát, azonban gyenge egészsége miatt
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V II. Pilis nemes testőrségébe, mellybe felvétetni óhajtott, el nem fogad
tatott. Ennélfogva az egyházi pályát választá 1846. nagy buzgalommal
tanulta Volterrában a’ theologiát; de gyenge testalkata itt is aka
dályokat gördített eléje. Időközben azonban teljesen felüdült, felszentel
tetett, pap lett Rómában ’s 1823 X II. Leó pápa alatt Délamerikába Chi
lébe küldött missióhoz csatlakozott. 1825. visszatérvén, mint canonicus
nagy buzgalmat forditott Rómában a’ szegények ápolására, ’s nem sokára
a Tiber partján levő San Michele nevű szegény- és ápolóintézet elnökévé
Ion. X II. Leó 1826. spoletoi, ’s X V I. Gergely 1833. imolai érsekké ’s
1840. bibornokká nevezé ki. X V I . Gergely halála után 3 napi conclave
után 1846* jun. 16. pápául választatott. Kormányra léptekor az egyházi
állam ’s egész Olaszország szabadelmü férfiait iparkodék maga számára
megnyerni. Választmányt nevezett ki az államigazgatás körül szükséges
reformokra, az 1821. ótai politikai vétkesek számára amnestiát hirdetett,
házi kiadásaiban takarékos lön , tanintézeteket alakított ’s javított stb. A ’
száműzött olaszok tömegesen csődültek most Rómába ’s Pius nevét min
denütt lelkesedéssel emliték. De nem sokára egyenetlenség ütött ki a’
szabadelmü pápa ’s az olasz szabadelmüek, névszerint Mazzini és pártja
között. A ’ pápa iparkodék ígéreteit teljesíteni. Az egyházi államkor
mányzást már is világi kezekbe tévé le, a’ censurát eltörlé, ’s előmozditá
az olaszok egységre törekvését, de alkotmányt, minőt a’ mozgalmi párt
emberei kivántak, nem adhatott. Némi alkotmányos intéz vényeket alapí
tott, azonban ezek nem elégiték ki a’ várakozást ’s az összehívott ország
gyűlés csupán azon előnynyel birt, hogy fő vezetői és barátai Rómában
jelen lehettek ’s a’ könnyen lángba hozható népre hathattak. A z elégületlenség kitörésére legközelebb alkalmat szolgáltatott azon harcz, mellyet
Austria küzdött 1848. lombard-velenczei tartományainak visszafoglalá
sáért. A ’ római néppárt azt kívánta, hogy a pápa Austria ellen nyilat
koztassa ki magát. Megtevé, azonban a’ nyilatkozat olly kétértelmű volt,
hogy ki nem elégite. Az alkotmányozó gyűlés ezután mindig jobban erőszakolá a’ dolgokat, ’s midőn végre Rossi minister az ülésterem tornáczán meggyilkoltatott ’s hasonló fenyegetés a’ pápa ellen is hallatszott,
1848. nov. 24, az utóbbi titkon odahagyá Rómát ’sa ’ nápolyi tengerparti
városba, Gaetába utazott, hol 1850. april elejeig maradt. Végre apr. 12. ide
gen hatalmak segélyével ismét Rómába tért. Legújabb időkben ismét bete
geskedéséről hoznak hireket a lapok. ( L . E g y h á z i állam O la szo rszá g ). — a.
Planéták 1. B o ly g ó -c s illa g r e n d s z e r .
Plata-egyesület, rio de la p la ta i e g y e sü lt állam ok vagy ta rtom á n yok
k ö ztá rsa sá g a vagy A rgen tín a i tá r s a s á g , neve azon uj államoknak, melylyek a’ korábbi Rio de la platai délamerikai spanyol alkirályság déli ré
széből alakultak ’s szövetséges államot képeznek; az alkirályság többi
részei Bolívia (F első-P eru ), Paraguay és Montevideo (Uruguay) név
alatt külön államokul alakultak ’s a’ la Plata-uniótól elváltak. Ez utóbbi
nak határai északról : Bolívia és Paraguay, keletről : Paraguay, Monte
video ’s az Atlanti oczeán délről: a’ patagon síkság ’s nyugotról : C hili;
a’ dél. szél. 20°— 40° 30' és a’ kel. 307° 40' - 324° között. A ’ rio de la
platai egyesült államok területe 31,000— 40,000 □ mfd. Központi és fő
kereskedelmi helye B u e n o s -A y r e s . — A ’ spanyol uraloiwtóli független
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séget az államok 1816 mondták ki. A ’ korábbi laplatai alkirályság vala
mennyi állama fel lön ugyan szólitva, azonban Felső-Peru (most Bolivia),
’s Paraguay és Montevideo külön-külön önálló respublikákká alakultak,
úgy hogy jelenleg a’ la platai köztársaságot 14 tartomány képezi, melylyek 1827. óta foederativ képviseleti alkotmánynyal bírnak. A ’ köztársa
ságban 3 fő hatalom kezeli az ügyeket : a’ törvényhozó testület (követ
kamara és senatus), végrehajtó hatalom (elnök) ’s a’ törvényszékek (élén
a legfelső törvényszék). Államvallás ugyan a’ katholikus, de a’ többi val
lásfelekezetek is türetnek. A ’ pénzügy nagy zavarban van. 1842. az ál
lamjövedelem csak 43,000,000 a’ kiadás 57,000,000 dollárra ment; az
államadósság ugyan akkor már 64,000,000 dollárnál többre ment. Az
örökös háborúk és zavarok évenként szaporítják az utóbbit. Sokba kerül
nek különösen a’ katonaság, polgárőrség és tengerészet. Minden argen
tínai férfi katona; a négerek itt szabadok ’s szintén katonaságra kötele
zettek. A ’ la platai unióhoz tartozó államok : 1) B u e n o s - A y r e s , 1940
□ mfd, 200,000 lak., 2) S a n t a -F é , 1930 □ mfd, 20,000 1., 3) E n tr e R io s,
1500 (2050) □ mfd, 32,000 1., 4) C o r r ie n te s , 1200 Q mfd, 40,000 1., 5)
C o r d o v a , 2160 □ mfd, 85,000 1., 6) San L u is de la P u n ta , 1690 □ mfd,
25.000 1., 7) M en d oza , 2220 □ mfd, 40,000 1., 8) San Juon de la F r o n 
téra , 1845 □ mfd, 25,000 1., 9) R ió ja , 2760 □ mfd, 20,000 1., 10) C e t a m a r c a , 1800 □ mfd, 35,000 1., 11) Santjago dél E s t e r o , 3285 □ mfd,
50.000 1., 13) és 14) Salta és J u ju y , 2600 □ mfd, 60,000 1.
A laplatai egyesült államok 1816 mondták ki a’ függetlenséget. Gyor
san követé egy kormány a’ másikat; 1819—29 között 14 kormány volt.
Ezen zavarban 2 párt támadt, az u n itáriu sok vagy u n io n istá k é, kik egy
erős központi hatalmat akartak behozni ’ s a’ fo ed era listá k é, kik az egyes
tartományok külön függetlenségét akarák fentartani ’s csak a’ közös ér
dekekre ’s a’ külviszonyokra nézve akarának egyesülést. A ’ foederalisták
(gauchos) győztek, ’s 1831 óta tulnyomósággal birtak; az unitáriusok
feje, P a z tábornok elfogatott. Ez időben tűnt fel a’ későbbi hatalmas el
nök és dictator, Don Juan Manuel Ortiz R o s a s , az indiánok elleni véres
harczban, hol, ámbár a köztársasági hadsereg felette m eggyengült, de a’
győzelem az övé lön. Jutalmul a’ köztársaság elnökének nevezték ki, de a’
ravasz férfiú visszautassá e’ megtiszteltetést ’s mint tábornok a’ sik földre
vonult. 1835. azonban újra megkérték ’ s R o sa s úgy hivé, hogy a’ kor
mányra alkalmas férfiak lassankénti eltávolitása után, végre megjött az
id e je ,’s elvállaló a’ dictatorságot. Borzasztó kegyetlenkedés korszaka
kezdődött, melly a’ legújabb időkig tartott. Néha általános vérfürdők va
lónak, a’ legiszonyubbak 1840. aprilben ’s 1842. octoberben. Az ország
elpusztult ’s elszegényült; R o s a s és hivei meggazdagodtak. Nem csak az
emberek, hanem a’ tudományos intézetek is üldözés tárgyai valónak. Az
unitáriusok folytonosan üldöztettek. A ’ börtönök tömve valónak. — Azon
kívül nagy fontosságú a’ laplatai államok legújabb történetében az egy
évtizednél tovább tartott háború Montevidcoval, melly változó szerencsé
vel folyt, ’s raellybe több délamerikai hatalmasságon kívül, különösen a’
francziák is bele elegyedtek. 1849. végén élénk vitára adtak alkalmat a’
franczia nemzetgyűlésben a’ laplatai események. Francziaország Monteyideot segité R o sa s ellen. A ’ franczia kereskedésre nézve ugyanis nagy
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jelentőséggel bir a’ La Plata folyam vidéke ’s biztonsága, különösen azon
körülmény, bogy a’ folyam torkolata ne csupán egy független hatalom
kizárólagos birtokában legyen. Politikai érdek Francziaországra nézve
itt fenn nem forog. 1843. dec. 31. a’ franczia nemzetgyűlés 10 millió fran
kot szavazott meg egy R o sa s elleni expeditióra. Azonban újabb határo
zat folytán, 1850. csak egy 2 — 3000 emberből állott sereg küldetett el
Montevidcoba, ennek R o s a s elleni megvédésére. — k.
P la t e n -H a lle r m ü n d e (Auguszt, gróf), német költő, szül. 1796. Ansbachban. Katonai pályára készült ’s mint bajor hadnagy a’ franczia had
járatban részt vett. Később a’ régibb ’s újabb irodalmakat tanulmányozá,
*s 1818. óta a würzburgi ’s erlangeni egyetemeken v o lt, hol különösen
Schelling előadása ’s társasága vonzá. A ’ persa nyelv ’s irodalom általi
lelkesedése közben irta ,, G h a selen “ (Brlangen 1821); ezt követék : , . L y risch e B la tte r 66 (Leipz. 1821); „ V erm ischte S ch riften “ (Erlang. 1822); ’s
„ N eu e G h a selen “ (u. o. 1823). Ez időben utazást tett Németországban
és Schweitzban ’s Velenczében, itt irta ,, B on ette aus V en ed ig “ (Erlang.
1825). Még mindig bizonyos katonai kötelezettségben lévén, ’s szabad
sági idejét túllépvén, haza érve hosszasb időt kellett fogságban töltenie
Nürnbergben; itt irta drámáit : „P e r Schatz d es R h am psin itsc; „ D é r
Thurm m it sieb en P fo r té n 66, „ T reu e um T r e u e “ (megjelentek „ S ch a u sp ie le u czimmel Stuttg. u. Tübing. 1828). Kiadván satyricus drámáját „ D i e
v erh a n g n issv o lle G a b elu (Stuttg. 1826), Olaszországba ment. Itt egy uj
drámát irt „P e r ro m a n tiscb e O ed ip u su (Stuttg. 1829), mellyben legin
kább német irodalmi viszonyokat ostorozott, mi Immermannt (1. ezt) egy
ellene irt gunyirat kiadására ösztonzé; ott irta továbbá kisebb drámáját
„ D ie L ig a vo n C a m b ra i“ (Frankf. 1833) ; történeti művét „G e sc h ic h te
d es K ö n ig re ich s N e a p e l von 1814— 33(u. o. 1833) ’s nagyobb költemé
nyét „ D ie A b a s s id e n C( (Stuttg. 1835). Költeményeinek egy újabb kiadá
sát is innen eszközlé (Erlang 1834). 1826. óta csak kétszer volt rövid
ideig Németországon. A ’ cholerától félvén, 1835. septemberben Szicziliába ment, hol dec. 5-én heves láz következtében meghalt. Összes mun
kái megjelentek 1 kötetben (Stuttgart 1839.) ’s 5 kötetben 1843 ’s 1847,
Censuraellenes költeményei Strassburgban adattak ki 1839. — P .-t nem
zete csak halála után kezdé méltánylani, teljes elismerésre azonban csak
most kezd vergődni. Költészetéről sokáig azon nézet uralkodott, hogy az
márványsima, de márványhideg is. Egyike ő Németország legnemesb ’s
legkitűnőbb költőinek. — a,
Plessimeter 1. G y ó g y ta n .
Podhradczky József, a’ m. akad. lev: tagja, született Udvardon,
Komárommegyében, 1795. január 18-dikán; az elemi iskolákat Nagy
szombatban, a’ gymnasiumi pályát Nyitrán, Nagyszombatban ’s Budán
végezte; philosophiát Nagyszombatban hallgatott, a’ törvényeket saját
magán szorgalmával tanulta meg. 1816-ban a’ m. kir. udv. kamarához
jutván hivatalba, azóta folytonosan ott szolgál. Egyszerű hivatalos fog
lalatosságai mellett szorgalmasan űzte a’ történettudományt, ’s mint iró,
először a’ Tud. Gyűjteményben lépett fel, később külön is adott ki histó
riai dolgozatokat, ’s a’ Tudománytárban rakta le tanulmányait. A ’ m.
akadémia 1835-ben választotta tagjává. — 1819-től 1832-ig a’ kamatra
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városi osztályában hivataloskod ván, igen jó alkalma volt a’ sz. kir. váro
sok történeteivel bővebben megismerkedni, ’ s ide tartozó okleveleket
gyűjteni. Nyomtatásban külön megjelent munkái : E r e d e ti két m a gya r
krónika (Post, 1833); M a gtstri S im on is de K é z a de orig in ib u s et gestis
H un garornm L ib ri d u ó ; (Buda ,1833); B u d a és P e s t S z . kir. vá rosok n a k
vo lt rég i á llapotjokról (Pest, 1833); Vita S ti S teph ani H u n gáriáé p r o t o regis a u cto re Hartr>ico de O rten bu rg R a tisp o n en si E p is c o p o . (Buda, 1836);
P á zm á n y P é te r élete , saját munkáiból és oklevelekből leirta és kiadta P.
J. (Buda, 1836); S z la v ó n iá r ó l , mint M a g y a r o r sz á g n a k a lk otm á n yos r é 
s z é r ő l (Budán, 1837); C h ronicon B u d en se (Buda, 1838). A ’ Tudományos
Gyűjtemény 1826— 1839-diki folyamaiban igen becses történettani ada
tai, ’s értekezései foglaltatnak; nevezetesen a’ budai p a lotá ról'* (1826).
a’ p o so n y i p e s tis r ő l , N a g y L a jo s budai lakáról (1827); S za k olcza r é g isé g e ;
U dvard történ etei (1829); K is M á rton ról (1830); V itéz J á n o s , S a m b u cu s ,
és Istvá n ffy M ik lós eletirásaikh oz tö r e d é k ; M a g y a r o r sz á g czim ere e r e d e 
té r ő l

(1831);

D ó z s a G y ö r g y tám adásán ak ok a iról

(1832);

a’ budai p o l 

g á rm esteri ’ s bírói h iv a ta lo k ; M oh o ra y V id fy A m b ru s halála

(1833);

N á-

d a sd y Já n os életirá sá h o z , B u da bevételéh ez ad a tok , véle k e d és a’ „ c s a l á d "
s z ó er e d etér ő l

’s ’a t. (1834);

K ő s z e g o str o m a ; a’

fu k a r C( sz ó sz á r m a z á 

s á r ó l ; S z ele p ch é n y i G y ö r g y o r sz á g g y ű lé si b e s zé d e i ’s lev e le i,
gliában le v ő kunhalm okról

(1 8 3 6 );

(1825);

An

a* K a rok és R e n d e k r ő l; a 9 tren csén i

fő is p á n o k r ó l; D o b ó Istvá n v ité z s é g é r ő l szálló két o k le v é l; B o c s k a y Istvá n

(1837); B á th o r y E r z s é b e t erk ölcsén ek b ő 
(1 8 3 8 ); ’s a' t. A ’ m. akad. Évkönyvek 3-dik köte
tében jelent meg tőle ,, Z sig m on d k irá ly é l e t e , egy vaticáni codex után.“
A ’ Tudománytár 1838 ’s követk. köteteiben pedig „ K á ld y G y ö r g y , Z e r m egh Jários élete , S á r o s p a ta k , É r se k ú jv á r ; H a lm a z -Ú jv á r o s tö r té n e te i;
a > z s itv a to r o k i b é k e k ö té s ; S z e n t-M á r to n s z ü le té se h e ly é r ő l; a ' budapesti
b ír á k ; H a h a n d y L á s z ló n a p ló ja ; B e r g e r Illés m a g ya r tö r té n e tir ó ; ’s a’ t.
,,A ’ közhasznú Esmeretek Tárát“ több czikkel gazdagitotta. Legújabb
gyűjtésének eredményei a’ m. Acad. Értesítőben jelentek meg. Mint fáradhatlan szorgalmú gyűjtő, teljes méltánylást érdemel. — h.
Poisson (Dionis Simeon), egyike az újkor legnagyobb ’ s leghíresebb
mathematicusainak, szül. 1781.Loiret megyében Francziaországban, 1798
a’ polytechnikai intézetbe lépett. Később a’ párisi polytechnikai iskolá
ban tanár ’s 1812. az Institut tagja lett* Napóleon, kinek mindig hive
volt, nemességre emelé ’s többképen kitüntető. A ’ későbbi kormányok
irányában is hűséget tanúsított ’s Lajos Fülöp által 1837. a’ pairkamara
tagjává neveztetett. Meghalt 1840. — Tudományos munkássága roppant
volt, azonban a’ műtanban korszakot képező „ Tra ité de m éca n iq u e " (Pa
ris 1811; 2 kiad. 1833) munkáján kívül nagyobb művet nem irt. Egyes
értekezéseinek száma tömérdek, mellyek a’ mathematika ’s physika egyes
tárgyairól szólnak ’s az akadémia emlékkönyvein kívül külön franczia tu
dományos folyóiratokban jelentek meg. — a.
Polignac, franczia herczegi család 1780. óta. Újabb időkben az 1817.
Pétervárott meghalt Jules herczeg három fia tűnt fel tragikai sorsával.
E’ három gyakran cseréltetett fel egymással, talán mert neveik igen ha
sonlók egymáshoz. A ’ legidősb testvér teljes neve 1) A rm a n d Ju les F r a n -

n em z e tsé g ér ő l és ch a ra cteréről
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$ois Heradius szül. 1771 ’s 16 éves korában szüleivel együtt elhagyá
Francziaországot. 1796. a’ király testvérével, Artois gróffal, Angliába
ment. Itt Cadoudal és Pichegru összeesküvésébe bonyolódott, öcscse
Jules Armand szintén ott volt. 1803. Cadoudallal együtt Francziaországban szállott k i , ’s öcscse nehány héttel később 1804. jan. Pichegruvel.
Elfogatott ’s jan. 10. halaira Ítéltetett. Josephine császárnő befolyásánál
fogva kegyelmet nyert Napóleontól, ’s 4 évi fogságra Ítéltetett. 1814.
öcscsével megszökött az országból ’s Artois grófhoz (X . Károly) ért. Na
póleon megbukván, Artois gróf által Párisba küldetett ’ s ő vala az első,
ki ismét a’ fehér zászlót tüzé a’ háromszinü helyébe. Napóleon Elbából
visszatérvén, újra kimenekült. 1815. a’ választó kamara tagja lön ’s egész
erővel a’ reactiót segité. 1817. meghalván atyja, pair lett ’s X . Károly
főlovászmesterré nevezé ki. 1830. X . Károlyt követé száműzetésébe, neje
azonban Párisban maradt. Lajos Fülöp 1830. aug. 20. rendelete folytán
a’ hadseregbeni állomását elveszté. A ’ bajor király 1838. szintén herczegi
(Fürst) rangra emelé. Meghalt 1847. mart. 1-én Párisban. — Öcscse 2)
Jules August Armand Marié, eleinte gróf, utóbb herczeg, nagyhírű franczia minister szül. 1780. Párisban. Atyja még gyermekkorában megesketteté, hogy örökké a’ forradalom ellen fog dolgozni; az esküt megtartó
élete véglehelleteig. Résztvevén Pichegru és Cadoudal Összeesküvésében,
2 évi fogságra Ítéltetett. Azután Britanniába ment ’s Edinburgban nőül
vev.é mistress Campbellt, kitől 2 gyermeke v o lt, halála után lord Rancliffe leányát vévé el, kitől szintén 2 gyermeke maradt. A ’ restauratio
után a’ reactióval tartott ’s magasan állott Artois gróf kegyében. 1815.
maréchal de eamp ’s a’ király fo segédje lett, ’s a’ pairkamarába lépett;
azonban a’ chartára csak nagy vonakodások után esküdt meg. Ez idő óta
mindig emelkedett. 1822. a’ római pápától római herczegi czimet és czimert. nyert ’s 1823 Chateaubriand helyébe londoni követ lett, de X . K á
roly trónralépte óta többnyire Párisban lakott. Ezen király kinevezé mi
nisterének. A ’ nemzet épen úgy gyülölé őt, mint a’ Bourbon-családot. E ’
gyűlöletet eltávolitandó, a’ pairkamarában mindig az alkotmányosság
mellett szólott, ’s mindamellett annyira birá a’ király kegyét, hogy 1829.
aug. 8-án külügyministernek ’s ministerelnöknek neveztetett ki. Á ’ 1830.
jul. forradalom alatt a’ nép gyűlölete kitört ellene, a’ jul. 25-i ordonance-ok megbuktaták. Az exminister Cherbourgig kiséré a’ királyt, inasi
öltözetben, onnan Granvillebe ment, aug, 16. elfogatott ’s St. Lo, Y incennes — ’s dec. 20. Luxembourgba vitetett. A ’ pairtörvényszék nem hall
gatott védelmére, nem védője, Martignac beszédére, hanem polgári ha
lálra itélé. Peyronnet (1. ezt) Chantelauze ’s Guernon de Ranville társai
val Hamba vitték, hol tudományokkal ’s gyermekei nevelésével foglal
kozott. 1835. egy politikai munkát adott ki. 1835. carlisticus hívei megakarák szöktetni, azonban az őr ébersége meghiusitá a’ szándékot. U.
azon év nov. 16. amnestia adatott ki, melly által ő is szabaddá lön ’s A n
gliába utazott. Később visszatért Francziaországba ’s meghalt mart. 29kén 1847. St. Germain en Laye bán. — 3) Melchior, szül. 1781-ben
1817-ig külföldön élt, azután maréchal de camp, kamarás s a’ Dauphin
segéde lett, kit 1830. száműzetésébe követett, minél fogva azután a’ had
seregből kitörültetett. — k.
Vj. k. Ism, Tára VL köt,
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Polk (James Knox), az északamerikai egyesült államok elnöke
1845— 49, szül. 1795. Déli Carolinában Mecklenburg grófságban. Elő
dei, kiknek neve Pollock volt, Irlandból vándoroltak Amerikába a’ 17.
században ’s Marylandban telepedtek l e , P. nagybátyja nagy részt vett
a’ függetlenségi nyilatkozat létesítésében. Atyja 1800 Tenesseebe költö
zött. Ö maga az észak-carolinai egyetemen neveltetett ’s különösen a’
mathematikában tűnt ki. 1820. ügyvéd lett Tenessee államban Maury
megyében. 1829. e’ megye követévé választá az állam törvényhozó gyű
lésébe, Az ő befolyásának lehet nagy részt köszönni, hogy Jackson tá
bornok a’ magán életből a’ politikai pályára tért át. 1830. a' congressbe
választatott meg, hol a’ demokratia elveit rendithetlen következetességgel
védé. Jackson kormányának fő istápja vala. 1831. a’ közlekedési eszkö
zök választmányába választatott, 1833 ennek elnökévé lön 's ez állásban
az egyesült államok bankjának megbuktatására sokat tett. Két év múlva
a’ képviselőház elnökéül választatott, ’s kitűnő ügyességet tanúsított. Két
Ízben lévén Tennessee állam kormányzója, 1845. az Egyesült államok
elnökéül lön megválasztva. (I. Egyes északamerikai státusok) . Meghalt
1849. nyarán. Magán élete minden tekintetben példásnak monda
tott. — a.
Polka, korunk egyik legkedveltebb divattáncza, eredeténél fogva szláv
ugyan, de jelenleg már annyira el van terjedve, hogy általános európai
jellemet ’s a’ külön nemzeti sajátságoknál fogva külön kifejezést nyert.
Mint a’ keringő, úgy ez is Csehországból, még pedig Gitsin tájáról szár
mazik. Nevét a’ benne uralkodó fél lépéstől nyerte ( P u lk a = fél). GitsinbŐl mintegy 16 évvel ezelőtt Prágába jött. Bécsben 1838. lett ismeretes;
1840. egy prágai tánczmester nagy sikerrel tánczolta Párisban az Odeonszinházban ’s ezóta telegrafi gyorsasággal terjedt el egész Európá
ban. — k.
Pólya József orvostanár, a’ magyar akad. ’s a’ bécsi orvosi egyl. lev.
tagja, a’ pesti természettud. társulat ’s orvosi egylet r. tagja, született
Nagy-Szécsen Barsmegyében 1802. jan. 1-jén. Szülei papságra szánták,
’s a’ losonczi re f főgymnasiumba vitték tanulni,, hol szép előmenetelt tett
a’ nyelvek ’s tudományokban, melly utóbbiak mindig kedvenczei marad
tak. 16 éves korábban Selmeczre, két év múlva ismét Losonczra , ’s 20
éves korában Pestre ment, hogy az orvosi tudományokat hallgassa. 1830ban lett orvostanárrá, ’s ez alkalommal az „em ber belférgeiről6‘ érteke
zett. Tanulói pályáján, sanyarú nélkülözések közt, haladt előre, ’s rajzo
lás, nyelvtanítás, szépirás voltak elélhetésének segédforrásai. — 1831ben a’ cholera kiütvén, a’ pesti kórházakban hasznos szolgálatokat tett,
’s e’ betegségről szemléleteit ’s tapasztalait fóljegyezvén , ugyanezeket
boldog eml. József nádor kivánatára deák nyelven közzé tette illy czim
alatt „ summa observationum de cholera o r i e n t a l i — 1832-ben a’ helyt,
tanácstól a’ m. tengermellékre küldetett, hogy az ottani orvosok előtt
felolvasásokat tartson a’ choleráról. Onnét visszatérvén, a’ pesti Rókus
kórház másodorvosává neveztetett k i , hol különös tanulmányul tűzte ki
magának az olly betegségeket, mellyek az idült vagy chronicus bajok elő
idézésében főtényezők. Alapeszméit e’ czimű munkába rakta le : Observationes de Herpete et eius remedio novo : Anthrakokali. Közben az O r
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vosi Tár számára dolgozgatott. Gyengélkedő egéssége miatt a’ kórházat
1842-ben elhagyván, a’ városliget melletti saját telkén magán-elme-kór
intézetet állitott, de ezt a’ vele járó nagy költségek miatt, három évnél
tovább nem folytatta. A z orvosiakon kívül több természettörténeti mun
kával is foglalatoskodott; p. o. „ természettörténeti műszótároníC 1829-től
1837-ig folytonosan működött, rnelly azonban kéziratban fekszik; továb
bá „Treitschke Állatországi képtermétiC kezdte kiadni, melly az első kö
tettel megakadt. Az orvosiakon kívül még kedvencz tanulmánya jelenleg
is a’ gazdászat, ’s némelly ide vágó czikkeket álnév alatt irt a’ Gazdasági
Lapokban. A ’ m. akadémia lev. tagjává már 1832-ben választatott meg,
említett tudományos érdemeiért; egyébiránt, mint gyarkorló orvos, köztiszteletben áll. — h.
Polytopicus órak. íg y neveztetnek azon órák, mellyek egyszerre
több hely, több város idejét mutatják. Illy órák készitése már régóta foglalkodtatja az elméket. Legújabban Gruithuisen megpendité ez eszmét, s’
Henke a’ polytechnicai Journálban (septemberi első füzet 1846) figyel
met érdemlő tervet kőzlött illy órák készítésére. — h.
Pommern, Pomerania 1. Poroszország.
Pompiers (tűzoltók, tulajdonképen fecskendészek). íg y neveztetnek
azon mentő századok, mellyek nagyobb városokban emberi élet és va
gyonnak tüzveszélybőli megmentése czéljából alakultak. A ’ legczélszerübben szervezett század a’ párisi pompiers vagy sappeur-pompier-század, melly teljes katonai lábra van rendezve, egyenruhával bir ’stb. Már
X I Y . Lajos alatt találhatni illy intézet nyomára; sajátságos szervezetet
azonban e’ testület 1771. nyert. Yan benne 623 altiszt és közlegény, 5
kapitány, 4 főhadnagy, 5 alhadnagy, 1 fizetőmester, 2 orvos ’s ezek 2
segéde; az egész 4 századra van osztva* A ’ pompier-k 37 Őrállomást fog
lalnak el külön külön 3 emberrel, kik midőn kerületökben tűz üt ki, fecs
kendőikkel azonnal a’ hely színén teremnek, mig a’ többi mentőeszközök
kel külön emberek sietnek elő. Lehetőleg tűz és vizellenes öltözetükön
kívül horog létrákkal, a’ legelső emeletekig érő ’s bőrből készült mentő
zsákokkal vannak ellátva, melly utóbbiakon emberek és tárgyak szoktak
lecsusztatni, ’stb. A ’ párisi pompier-k az állandó hadsereg kiszolgált ’s
legmegbizhatóbb embereiből, többnyire altisztekből egészittetnek ki ’s
igen jó fizetésben részesülnek. Hasonló intézkedések más városokban,
Brüssel-, Pétervár-, Moszkva-, London-, Hamburg-, Lübeck-, Berlinben
is találhatók ’s az emberi élet és vagyon valóban megérdemlik , hogy ve
szély idején biztos védelemre számíthassanak. — k.
Ponsard (A .) franezia drámaköltő, szül. 1814. Vienneben. Párisban
jogtudományokat hallgatván, szünidejében költészettel foglalkozott.
Francziára forditá lord Byron .,Manfred“ -ét ’s átadá egy könyvárusnak,
azonban még alig kelt el a’ műből nehány példány, P. megbánva tettét,
mindent elkövetett, hogy a’ még létező példányokat visszavásárolja ’ s
megsemmisítse. Akadémiai pályája végeztével szülővárosába ment, itt
ügyvédi foglalkozásai közben a’ római Lucretia története által lelkese
désre gyuladván, „ Lucretiai( czimü szomorujátékát irta, melly azóta Né
metország több helyén ’s a’ pesti nemzeti színpadon is föltűnt. A ’ darabot
Manfred forditásának sorsa érte volna, ha ezúttal a’ költőt barátja Reynaud
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reá nem veszi, hogy müvét a’ párisi közönségnek mutassa be. Lucretia az
Odeon színháznál nyujtatott be, ’sazonnal elfogadtatván, 1843 apr.2‘2-én
adatott először a’ legfényesb sikerrel. Külviszonyoknak köszönheté in
kább, mint a’ mű belbecsének. A ’ franczia színpadon évek óta fiatal ro
mantikusok zsarnokoskodtak, kik csekély tehetséggel bírtak ugyan , de
az ujságvágyó közönség tapsai által elkényeztetve, a’ kritikát megveték,
a’ classicai iskolát kigunyolák. Tagadhatlan volt, hogy a’ classikusok
minden újabb darabjai a’ bajok legnagyobbikában, gyógyithatlan unalmasságban szenvedtek, úgy hogy a’ Theátre francais százszor látott régi
tragoediákra volt szorítkozva, mellyekbe a’ legelső művészek játéka sem
vala többé képes elegendő vonzerőt önteni. A ’ franczia Ízlés , melly épen
olly csökönyös, mint a’ minő változékony a’ franczia politika , a’ régi styl
terméketlensége által lealázva érzé magát ’s P. classicus drámáját nyilt
karokkal fogadá. Lajos Fülöp király szerencsekivánatokkal üdvözlé a’
költőt, a’ kritika második Corneillenek nevezé, darabja adatását nagy
drámái ünnepélynek mondák ’ s maga Lamartine kinyilatkoztatá, hogy
végre drámái költője született Francziaországnak. A ’ közönség ezen az
újabb franczia drama elleni demonstratiókhoz hozzá állott, miután már
úgy is undorral ’s kimerültséggel hallgatá annak eleinte részegitő vad or
giáit. P. legalább embereket hozott a’ színpadra, mig addig kalandos
képzeletek grotesk alakjait lehete ott csak látni. A ’ romanticai iskola hívei
az uj költő diadala ellenében nem tehettek semmit ; hiában fütyültek tom
boltak, pisszegtek a’ színházban. Mi a’ drámát magát illeti, az a’ nyert
tetszést nem érdemli meg egészen. A ’ dictio szép, a’ versekben jó hang
zás ’s mai időben ritka szabályosság van, de cselekményt csupán az első
három felvonásban látunk, a’ többi kettőben nincs egyéb declamatiónál.
A ’ siker, mit a’ darab külföldön ’s nálunk is aratott, csak részenkénti volt.
P. a’ kivívott állást uj darabbal igyekezvék megerősíteni. Második drá
mája : „Á gnes de Méranie“ volt — a’ romanticusok boszut vőnek rajta,
a’ darab megbukott. P. egy mérséklettel ’s józanul irt hosszú értekezéssel
védte magát a’ Constitutionnel tárczájában, melly nagyban neveié ügy
védi hirt, de nem egyszersmind a’ költőit is. A ’ megijedt költő odahagyá
Párist ’s a’ vidéki életbe temetkezett. A ’ februári forradadalom újra
előcsalá rejtekéből. Jelét akará adni a’ respublica iránti őszinte tisztele
tének ’s titkon talán irói hitelének helyreállítására is gondolt. Megcsalat
kozott. A ’ respublica hitelének hanyatlási napjaiban irta „ Charloite Cordayu ezimii republikánus drámáját, mellyet a’ Theátre francais szeren
csétlenségére azonnal elfogadott. A ’ kritika csak nem egyhangúlag
pálezát tört e’ mű felett. Charlotte Corday nem szomorujáték sem a’ mai,
sem az ó franczia értelemben, midőn a’ tragoedia alatt a’ kötelesség és
szenvedélynek sakkjátéka értetett; hanem dialogizált hőskölteményi kí
sérlet, ’s nem annyira folyó, fokról fokra egymásba csatlakozó cselek
ményt, indokok ’s események szövedékét mutatja fel, mint inkább egyes
képek hosszú sorát, mellyben a’ convent fő alakjai életnagyságban tűn
nek fel. Az események az érzelmek ellentéte ’s fokozata nélkül fejlőd
nek, a’ személyek kölcsönösen kitűzik politikai színeiket, de tulajdonképeni játékba nem ereszkednek ’s jéghideg polemiájok nem egyéb mint a’
politikai vallatás egy neme, mint hitvallások előléptetése, minőket a’ mai
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franczia sokkal hivebb ’s élénkebb kiadásban hallhat az ő clubjaiban. L eg 
újabb darabja „ U honneur et V argent“ (Pénz és becsület) 1843 került
színre, ’ s ugyanazon évben nemzeti színpadunkon is adatott. Ebben is
mét nagyobb mértékben igazolá költői hivatását ’s az előadást Párisban
legfényesb siker koronázd. Nevezett drámain kivül kiadta classicai tanul
mányait is ,,Etudes antiques“ czim alatt. — a.
P o r o s z o r s z á g Cstatistikájaj, A ’ porosz monarchia, Neufchatel kivéte
lével, a’ kel. hossz. 23° 35— 40° 31' ’s az ész. szél. 49° 8' — 55° 52' kö
zött fekszik, 5087 □ mfdön. Az egész királyság két tömegre oszlik; a’
keleti tömeg részei : Preussen, Pommern, Posen, Brandenburg, Schlesien
és Saehsen, Összesen 4202 □ mfd ; a’ nyugoti tömeget alkotják : W estfalen és a’ Rajnatartományok, 313 □ mfd. A ’ keleti tömeg határai kelet
ről : Orosz- és Lengyelország ’s Krakó, délről : Ausztria, Szász ország, ’s
az altenburgi, reussi, weimari, schwarzenburgi ’s gothai tartományok;
nyugotról : Mecklenburg, Hanover, Braunschweig, Hessen-Cassel;
északról : a’ Keleti tenger. A ’ nyugoti tömeg határai, keletről : a’ Lippei
herczegségek, Braunschweig, Hanover, Hessen-Kassel, W aldeck, Hessen-Darmstadt, Nassau, Hessen-Hamburg, Oldenburg ’s Rhein-Bayern ;
délről : Francziaország, nyugotról Luxemburg, Belgium és Holland,
északról Hanover. — Égalja, mint általában Közép-Európában, mérsé
kelt, szelid és egészséges. Preussen- és Pommernben ridegebb és tartósabb a’ tél ’s a’ tengeri szelek is kellemetlenebbé teszik. Földje, egyes he
gyek és emelkedések által megszakasztott, nagy,kiterjedésű hullámzó sík
ság, melly a’ Kárpátoktól kezdve a’ Keleti és Északi tenger felé hajlik.
P . részei képezik a’ nagy északi-német síkot. Az ország egyes vidékéi Európa
legtermékenyebb részei közé számíthatók, illyenek : Danzig és Tilsit,
Magdeburg, Erfurt, Mühlhausen, az Unstrut tája, a’ Mozel melletti R aj
na vidékek ’stb. Nevezetesb hegyei : a’ Hundsrück Koblencz kerületben,
a’ Hohe Veen, Eifel Aachen kerületben, a’ Thiiringi erdőhegység részei
Henneberg grófságban, a’ Harz hegység részei Saehsen tartományban, a’
Weser hegység Westfalenben; a’ Sudetek, határ hegység Silézia, Csehés Morvaország között; ’stb. Aránylag legtöbb erdő van a’ keleti tarto
mányokban ’s az egész országban Összesen mintegy 900 □ mfd., mellyből
több mint y 3 királyi tulajdon. — Hajózható folyót : a’ Rajna; W eser,
Elba, Oder, Visztula, Pregel, Niemen vagy Memel. Van mintegy 50 csa
tornája, a’ távol folyamok összekötésére. Tavai mintegy 50 □ mfdnyi
tért foglalnak el. Gyógyforrása 125 van. Termékekre nézve az áldottabb
országok közé tartozik Európában. A ’ baromtenyésztés emelkedőben
van. Van mintegy 1,574,594 lova, 5 millió szarvasmarhája, 15 millió juha.
214,072 kecskéje ’ s 1,736,004 sertése. A ’ méhtenyésztés azelőtt virág
zóbb, méhkasainak száma azelőtt 1 milliónál nagyobb volt, most kisebb, ,
mellyek 2 mill. tallért hoztak be. A ’ növényország általában bőtermő.
Szántóföld 77 millió, kertek 950,000 porosz hold. A ’ bortermesztés legin
kább a’ Rajnatartományban, továbbá Schlesienben, Sachsenben ’s Bran
denburgban, összesen 54,245 por. holdon űzetik, ’s évenként 7— 8 mil
liót hoz be. A ’ gyümölcstenyésztés virágzik ’s jól jövedelmez. Egyéb
kerti, mezei ’s gyógynövények bőven tenyésztetnek. Ásványokban szegé
nyebb. Arany termése nem ér többet 100 aranynál, a’ hajdani siléziai
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aranybányák már századokkal ezelőtt szűntek meg; ezüst évenként 20,000
márka; réz 14,400 mázsa; jövedelmezőbbek az ólom — ’s még inkább a’
vasbányák, mellyek 2 millió mázsát szolgáltatnak. Egyéb ásványai : ko
balt, arsenik, timsó (30,000 m.) kőszén (1830-ban 7 mill. tonna), barna
szén, turfa, kén, borostyánkő (18,000 tallér jövedelemmel), onyx, jaspis,
karneol, achat, alabastrora, márvány, porphyr, kigyla, gypsz, köszörű- ’s
palakő, porczellán, pipa ’s festék agyag, só nagy bőségben, salétrom, asphalt ’stb.
A ’ lakosok száma növekedőben van; 1828-ban nem egész 13 millió volt,
most 16 milliónál több, kik 983 városban, 290 mezővárosban ’s 60,000
faluban, pusztán, majorban laknak. A z összes, köz és magánépületek szá
ma 4,096,000. A ’ lakosok nyelvre nézve : németek, szlávok, zsidók ’s francziák. A ’ németek száma 13 m illió; szlávok, kik Posenben ’s Preussen
tartomány némelly kerületében lengyelek, Lausitzban vendek, kassubok
Pommernben, továbbá kevés lettek, kúrok ’s csehek. A ’ francziák Neufchatel herczegségben laknak, összesen 90,000 lélek, kik hazájokból szám
űzetve, itt gyarmatot alapitának. Vallásukra nézve 1848-ban volt 10 mil
lió evangelicus, 6 millió r. kath., 14,000 mennonita ’s 214,867 zsidó, Főfoglalkozások : földmivelés és baromtenyésztés, ’s ezek után a’ mű- és
gyáripar.
P. egyes részei : 1) Preussen tartomány 1169 □ mfd 2 í/2 mill. lakos
sal, itt a’ földmivelés és marhatenyésztés túlnyomó, azonban a’ gyáripar is
virágzó ; nevezetesb városai : KÖnigsberg, Danzig, Thorn, Kulm, Graudenz, Mariénwerder a" Visztula mellett; 2) Pommern tartomány, 258 □
mfd, ’s 413,106 lak., Cöslin, Colberg, Stolpe, Rügenwalde városok; túl
nyomó a’ földmivelés; az állattenyésztés fő tárgyai : ló,sertés,lúd; Preus
sen és Pommern tartományok 120 mfdnyi hosszú partvonalban a’ Keleti
tengert érintik; 3) Poseti tartomány és nagyherczegség, 214 □ mfd,
432,957 lak., Bromberg, Gnesen, Inowraclaw; földmivelés túlnyomó, lóés disznótenyésztés nem csekély; iparszorgalom gyenge; kiviteli czikkei
búza és rozs, nem különben gyapjú, disznó és ló ; 4) Schlesia (Schlesien)
780 □ mfd, 3 mill. lak., legiparüzőbb tartomány; len igen sok termesztetik ’s dolgoztatik fel, ámbár jelenleg nem olly mértékben, mint korábban;
a’ gyapjutenyésztés ’s posztógyárászat emelkedőben van; Boroszló, Oppeln, Liegnitz városok; itt van a’ fő porosz bányamivelés is ; 5) Branden
burg tartomány (Potsdami kerület 382 □ mfd, 1,111,010 lak., Frank
furti kerület 248 mfd, 799,7722 lak.) kevéssé termékeny, többnyire ho
mokos föld. Itt van az ország fővárosa Berlin. A ’ földmivelés alig elégíti
ki a’ belszükséget, Berlin külbehozatalra szorul; az állattenyésztésben a’
juhászat túlnyomó. Az ipar igen élénk. Fontos a’ sok természetes és mes
terséges vizi ut, vasutak Berlin és Hamburg, Stettin és Stargard, Magdeburg, Potsdam, Frankfurt, Gorlitz ’stb, között; 6) Sachsen tartomány
(Magdeburgi kerület 210 □ mfd, 647,326 lak., Merseburgi kér. 188 □
mfd, 701,037 lak.; Erfurti kér. 61 Q mfd 335,543 lak.), igen termékeny
vidék ’s iparszorgalmas lakosok. Igen fontos iparág a’ s ó , (évenként
1,273,000 mázsa) ’s egyéb bányaérczek. Az Élbe keresztül folyik rajta.
A ’ közlekedést több vasútvonal mozdítja elő. F ő kereskedelmi helyek :
Magdeburg* Naumburg; 7) West falen tartomány (Münsteri kerület 132
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□ mfd, 418,765 lak.; Mindeni kér. 95 □ mfd, 452,877 lak.; Arnebergi
kér. 140 mfd, 548,801 lak.) földje és a’ lakosok foglalkozása fölötte kü
lönböző. Münster iparban és földmivelésben szegény, Minden gazdagabb.
Számos vas- aczéi- réz-gyárak; Rajnatartomány (Köln 72 □ mfd,
465,363 lak,, Düsseldorf 98 □ mfd, 851,456 lak., Koblenz 109 □ mfd,
489,900 lak., Trier 131 □ mfd, 478,338 lak., Aachen 75 □ mfd, 394,451
lak.), a’ legsűrűbb népességű tartomány, a’ Rajna két partján; főfoglal
kozás a’ műipar, a’ föld- és bányamivelés csekélyebb; kőszénbányái ne
vezetesek. 1850. apr. 6. az addigi Hohenzollern fejedelemségek is (21 □
mfd) Poroszországhoz csatoltattak. — A ’ porosz tengerészet a’ Keleti
tengerpartján 1842-ben 799 hajóból állott 108,791 teherrel; azonkívül
volt Memelben 4, Danzigban 3, Königsbergben 1, Stettinben 8 gőzös
553 teherrel. Politikai tekintetben Poroszország 1828 a’ német vámegy
let alakítása által szorosan Németországhoz csatlakozott, az ’s 1818 országa
körül vont vámvonalt eltörlé. Ezen korábbi időben vámjövedelme 12 mill.
tallér volt, mi a’ vámegylet első éveiben nagyon csökkent, de 1741-ben
ismét annyi lett.
P. államszerkezete 1850. feb. 7-e óta alkotmányos monarchia; a’ tör
vényhozó hatalmat két kamara kezeli. A ’ király osztogat minden főbb hi
vatalt ’s rangot. 18 éves korában nagykorúvá lesz ’s evangelicus hitval
lású. Főszékhelye Berlin, másodrangu székvárosok : Potsdam, KÖnigsberg, Boroszló. Jelenleg IV . Fridrik Vilmos (1. ezt). Porosz rendjelek :
1) A ’ fekete sas-rend, 1701 óta; 2) a’ katonai érdem-rend, 1740 óta ; 3)
a’ 4 osztályú vörös sas-rend, uj szerkezettel 1830 óta; 4) a’ katonai ér
demjel 1806 óta; 3) a’ János-rend 1812 óta; 6) a’ 2 osztályú vaskereszt
1813 óta; 7) érdemjelek 1814-ből; 8) Luiza-rend 1814 -b ől; 9) kitűnő
szolgálatok keresztje 1825 óta; 10) a’ neufchateli érme 1832 óta; 1 1 )ve
szélyből mentés érdemjele 1833-ból. — Közigazgatás : Az elvált részek
ből álló ország 8 tartományra (Provinz) van osztva (1. fentebb). A ’ leg
felsőbb középponti igazgatási és kormányhatóság, mellyek élén a’ király
áll, az államministerium, mellynek tagjai a’ koronaherczeg elnöklete alatt,
államminiszterek. Az 1817. felállított államtanács 1848 megszűnt’s az
óta nem támasztatott fel újra. A ’ ministerium egyes ágai : 1) cultus, 2)
belügy, 3) hadügy, 4) kereskedés, ’s közmunka, 5) pénzügy, 6) igazság,
7) külügy ’s 8) gazdaság. Minden tartomány élén egy főelnök (Óber-Prásidenf) áll. A ’ tartomány kormányi vagy igazgatási kerületekre oszlik,
illyen az országban van 25. A ’ kormánykerületek (Regierungsbezirke)
ismét különböző járásokra (Kreiseoszolnak, miknek élén egy a’ járásbeli
rendek által választott ’s a’ kormány által helybenhagyott országtanácsos
(Landrath) áll, kiknek száma jelenleg összesen 314. — Pénzügy : El van
ismerve, hogy ebben példás rend uralkodik. Az összes államjövedelem
1850-ben 91,338,448 tallér volt (ebből hozott be a’ földadó 10,106,493,
az osztályadó 7,632,126, az iparadó 2,580,814, átmeneti, fogyasztási, bé
lyeg, ’stb. adók 29,171,924, sóból 8,400,343 tallért, ’stb). Az összes kia
dás tett 95,899,606 tallért (ebből szükségelt a’ király és udvara 2,500,000
hadügyministerium 27,305,735, adósság törlesztési alap 7,501,531, köz
utak 2,852,000, cultus 3,373,675, belügy 2,566,199, főelnökségek és kor
mányok 1,705,166, kereskedés, ipar ’s közmunka 24,636,057, külügy
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923,135, titkos kabinet, ministerium, kincstár, pénzverdék ’stb. 206,848
tallért ’stb.). A z összes államadósság 1849-ben tett 162,861,145 tall.;
1850-ben 20 milliónyi uj kölcsön járult hozzá. — Hadügy : Poroszország
olly viszonyok közt van, hogy a’ fegyvert mindig készen kell tartania ke
zében. Az 1806. évi szerencsétlenség után a’ hadügyet újra szervezé.
1808. alakult meg, mint fő katonai hatóság, a’ hadügyministerium. A ’
mostani katonai rendszer szerint, melly egy 1809. és 1814-i kabineti pa
rancson alapul, az állam minden lakosa, rangkülönbség nélkül, katonakö
teles. (Lásd bővebben : HonÖrség (porosz). Az állandó hadsereg a’ test
őrségre ’s 8 hadtestre oszlik. Összesen van 32 gyalogezred (3 zászlóalj
jal), 8 tartalék ezred (2 zászlóaljjal), 32 lovasezred, 8 tüzérdandár, 4 va
dász ’s 4 lövész-osztály, 54 őrszázad ’stb. A z állandó hadsereglet száma
123,288, a’ haditartalék az első felhívási honvédséggel 230,000, a’ máso
dik felhívási honvédség 180,000, összesen 530,000 gyakorlott katona. Ka
tonai intézetek : az egyetemes hadi iskola, az egyesült tüzér és mérnök
iskola Berlinben, a’ hadfi-intézet, a’ potsdami nagy katonai árvaház több
katonai nevelőintézet ’ stb. — A ’ törvénykezést példásnak mondhatni, kü
lönösen miután legújabb időkben esküttszékekkel egybekötött szóbeliségre
’s nyilvánosságra lön alapitva az igazságkiszolgáltatás. Ezen ministerium
alá tartozik: a’ titkos főtörvényszék (Obertribunal), a’ rajnai semmitőszék (Revisions-Cassationshof) ’s a’ vizsgáló bizottmány (Immediat-Justiz-Examinations-Commission); továbbá a’ tartományi fő és altörvényszékek. A ’ rajna-tartománybeli törvénykezés különbözik az általános po
rosz eljárástól.
A ’ külföld irányában Poroszország jelenleg tisztelt és tekintélyes állást
foglal el, ’s mind anyagi, de leginkább szellemi és erkölcsi súlya által im
ponál. A ’ porosz kabinet mérsékelt elveivel, közvetitő gyanánt áll a’ ke
leti és nyugoti hatalmasságok között. A ’ mi a’ régibb időkben Szászor
szág volt, az jelenleg P ., védője ’ s zászlóvivője a’ németségnek ’s protestantismusnak. 1848-ig csak német tartományaival (3350 □ mfd,
10,118,331 lak.) tartozott a’ német szövetséghez ’s ennek hadseregébe
79,234 embert állított; azóta Preussen és Posen tartományokkal is hoz
zácsatlakozott. Azonban nem annyira politikai hatalommal, nem is ágyúi
és szuronyai száma , hanem a’ nemzet erkölcsi és szellemi súlya által ví
vott ki magának elismert állást Európa nemzetei között. Legújabb idők
ben sokszor szenvedélyes hangok emelkedtek ellene ’s panaszszavak
hangzottak a’ kormány önkénye ’s nyomása ellen, melly a’ szellem sza
bad röptét gátolja. Mindazáltal a’ közelebb század lefolyása alatt alig me
rült fel a’ tudomány és művészet egy-egy ága Németországon, melly Poroszorszázban jeles mivelőkre ne talált volna. A ’ mivelődési intézetek szá
ma igen kedvező arányt tüntet fel. Francziaországban 1829. évben a’ lé
tezett 38,135 község között 13,984-nek nem volt oskolája: 32 millió la
kos között 14 millió nem tudott olvasni; ’s 10 millió gyermek között csak
2 millió nyert iskolai oktatást. Poroszországban nincs község, hol egy,
néha két iskola, ne volna. Hasonló kegyeletben részesül a’ felsőbb oktatás
is. Egyetemeinek száma 6 (Berlin, Bonn, Halle, Boroszló, Königsberg
és Greifswalde), 5 — 6000 tanulóval , 218 rendes , 113 rendkívüli tanár,
96 tanitó (docens) 41 nyelvmester. A ’ gymnasiumok, progymnasiumok
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száma 138, a’ tanulóké 26,041, a’ tanítóké 1124, a’ segédeké 369. T o
vábbá 481 középiskola fiuk számára 1532 tanító, 56,879 tanulóval; 342
középiskola leányok számára 1009 tanító, 46,598 tanulóval. Az elemi is
kolák száma, 21,789 ; 987,475 fiúval, 930,459 leánynyal, ’s 24,919 taní
tóval. Ezekhez járul még 60-nál több különböző képezde, hajózási, kato
nai, bányászati, erdőszeti, művészeti, építészeti, ipar, kereskedési iskola,
sok árvaház, siketek és vakok intézetei, orvosi, gazdászati, kertészeti ’s más
iskolák. Van több tudományos és művészeti társulat. A ’ művészetek ber
lini akadémiája 1699. óta, a’ tudományok akadémiája 1701. óta és több
más az ország egyes részeiben. Számos könyvtárai az elsők közé tartoz
nak Németországon. A ’ berlini kir. könyvtár 5— 7000 kéziratot, ’ s 500,000
kötetet számlál. Berlinben a’ legjelesb museumok, képtárak, műkabine
tek, érme- és természetiek tárai, mintakamarák találtatnak. Könyv- és
műkereskedés 500 van, ezek közöl csak magában Berlinben 120. A ’ journalistika majd minden nevezetesb városban bir közlönyökkel, a’ politikai,
hivatalos, tudományos és művészeti téren. A ’ censura az alkoroány által
törvényesen meg van szüntetve, azonban legújabb időkben több megszo
rító kormányi rendszabályok által pótolva. —
Ujabbkori történetét az 1930. évi franczia júliusi forradalomtól számít
juk. Az ezt megelőzött 10 évben a’ berlini cabinetben folytonos harcz mu
tatkozott a’ korábbi Ígéretek által ébresztett vágyuk irányában, meg volt
győződve azok teljesítése szükségéről ’s aggódva szemléié a’ titkos társu
latok radicalismusát. Ingadozó politikáját legjobban tanusitá a’ görög
szabadságháboru alatti viselete. A ’ júliusi forradalom hatalmas reménye
ket kellett ismét Európa népeiben. III. Fridrik Vilmos király nagy eszélyt
tanúsított e’ nehéz időkben. Francziaország irányábani magatartása hi
deg lön, de beváró és csendes volt, belpolitikája némi módosításokat szen
vedett. Mysticus vallási eszméi háttérbe szorultak; az Összes német ré
szek egyesüléséről beszéltek, sőt igen rövid időre, szabadelmű is lön a’
porosz kormány. A ’ porosz állami hírlapban egyszer e’ szavakat lehete
olvasni : ,,Pornszország absolut monarchia, republikánus intézmények
kel. “ A ’ sajtó nehány hónapra nagyobb szabadságot nyert ’ s a’ censura
csaknem egészen eltűnt. Bekövetkezett a’ brüsseli forradalom. A ’ Nassau
ház, hatalmas rokonához, a’ porosz királyhoz, segélyért folyamodott.
Oroszország háborúra Ösztönzé a’ királyt, a’ francziák Antwerpent bom
bázták ’s a’ Rajnatartományokat fenyegették. A ’ király ingadozott, felállitá 20,000-nyi figyelő hadtestét; de nyugodt magatartása által megmenté
Európát tán évekig tartó háborútól. Kitört a’ lengyel forradalom ’s a’ ki
rály figyelme más pontra fordult. De ezen viharos korszak is veszély nél
kül vonult e l ’s Fridrik Vilmos nagyobb nyugalommal láthatott korábbi
terveinek kiviteléhez. Megvalósitá azon nagy tervet, melly már nagy
Fridrik agyában főtt, megalapitá 1833-ban a’ német vámegyletet (1. ezt),
mellyben eleinte kevesebb, u tóbb, Hanover és Mecklenburg kivételével,
valamennyi német állam hozzájárult, még Belgium is. Anglia és Fran
cziaország nem kedvező szemmel nézték a’ német államok egyesülését ’s
a’ kereskedelmi érdek összeolvasztása által uj politikai irányok támadá
sát. — 1834. a’ porosz király és a’ szász-kobnrg-góthai herczeg között
kötött szerződés folytán az utóbbi a’ Rajna balpartján levő birtokát,
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Lichtenberg fejedelemség neve alatt a’ porosz királynak engedé át,
80.000 tallér évi díjért, örökösen. P. ez által 1527 mfdet ’s 30,000 lakost
nyert. A ’ király születése napján komoly összeütközésekre került a’ do
log a’ polgárság és katonaság között. Aug. 4-én megújultak az események,
miknek következménye a’ legszigorúbb rendszabályok kihirdetése volt.
Nem sokára találkozása volt a’ királynak a’ császárral Teplitzben, hol az
ausztriai császár is jelen volt, Berlin és. Pétervár közt soha nagyobb
egyesség nem mutatkozott. A ’ czár belátta, hogy Poroszország a’ vám
egylet élén egészen uj állást nyert ’s a’ létező szövetség mindig szorosb
lön. Az izgatottság azonban az egyes tartományokban ’s azok rendei kö
zött is mutatkozott. Az 1834-i tartományi gyűlések viharosak valának.
Posen herczegség rendei nemzetiségök biztosítását ’s a’ lengyel háború
ban résztvett fiai büntetlenségét kívánták. A ’ rajnai rendek bátran küzdtek franczia törvénykezésök megtartása mellett, mit a’ porosz kormány
anomáliának tartva, mindenkép elnyomni igyekezett. A ’ rendek egy eré
lyes feliratban panasziák el összes sérelmeiket (1837), mellynek nem volt
nagyobb sikere az előbbieknél.
A ’ király öregedett; őszinte vallásossága lassanként rajongó mysticismussá változott. Csak egy gondolat toglalá el lelkét: valamennyi Poroszországban létező vallást és egyházat az evang. keresztyén egyház kebe
lébe vezetni vissza. E' czél által lelkesedve, sokszor igen szigorú rendsza
bályokhoz is nyúlt. A ’ zsidók ellen 1836 igen kemény rendeletek adattak
ki. Ezen középkori intézkedések sok helyen sajnálatraméltó eredménye
ket hoztak létre. Az uj prosestans agenda behozatala is sok bajjal járt,
több egyházba csak erőhatalommal lehete behozni; több luth. lelkész be
fogatott ’s hivatalából kitétetett. Következménye az lön, hogy a’ protes
tánsok között uj felekezet, az u. n. ó-lutheranusok, alakultak, kik tovább
is üldöztetve, végre tömegesen vándoroltak ki Amerikába. Ez utóbbit
megakadályozandó, a’ kormány egy rendeletet bocsátott ki, melly szerint
csak ott engedtetett meg, hol a’ családfő 215, ’s minden egyes családtag
100 tallér birtokában volt. Ez nagy figyelmet gerjesztett külföldön ’s rósz
színben tünteté fel a’ király ’s kormány türelmetlenségét. Hozzájárult,
hogy midőn ez időben báró Droste Vischering (1. ezt) kölni érsek egy
pápai breve alapján, a’ vegyes házassági ügyben a’ porosz korraánynyal
ellenkezően járt e l’s példáját csakhamar a’ poseni érsek is követé, az ennek
folytán támadt egyenetlenségeket is, különösen Francziaországban ’s
Belgiumban, hasonlóul a’ király türelmetlenségének ’s a’ katli. vallás el
leni érzületének tulajdoniták. Azonban a’ vallási ügyben a’ porosz kor
mány mindig megmaradt azon korlátok között, mellyek Őt, mint államha
talmat megillették. ’S mindezek daczára még mindig elég ideje maradt,
hasonló gondot fordítani az ország egyéb érdekeire is. 1837. nyittatott
meg az első vasútvonal Berlin és Potsdam között ’s jelenleg a’ főváros az
ország minden részeivel vasutak által van összekötve. A ’ czukorrépa gyár
tást mindenkép segité ’s gyakran tökélyesité. Takarékpénztárak alapítá
sára minden község nyert jogot. 1840. reform alá vettetett a’ fogházügy,
a’ foglyok több osztályra osztatva, külön büntetőházakba adattak. L eg
újabb időkben kísérlet tétetett Berlinben az amerikai magánrendszerrel.
Tudomány és művészet a’ kormány kitűnő pártolásában részesült. A ’ cen-
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sura még mindig fenállott, de ollykor nagyobb engedékenységet muta
tott. Külpolitikáját illetőleg III. Fridrik Vilmos volt az első, ki a’ franczia uj kormánynyal szorosb viszonyba lépett ’s később a’ pétervári ’s bé
csi udvarokat is reá vette, hogy az uj dynastiával diplomatiai összekötte
tésbe lépjenek. 1836. a’ Németországban utazó Orlean3 és Nemours herczegek Berlinben barátságos fogadtatásra találtak a’ királynál. 1840. jun.
7-én rövid betegség véget vete életének. A ’ nép megilletődve hallá e’
hirt. Halálakor az orosz czár is jelen volt.
Fia, IV. Fridrik Vilmos trónraléptéhez igen nagy remények csatlakoz
tak. Mint koronaherczeg több Ízben jött ellenkezésbe atyja ministereivel,
mi nagyban neveié népszerűségét. Koronáztatása évében (1840) a’ keleti
ügy (1. ezt) rendezésével foglalkozva Londonban tanácskozott a’ négy
nagyhatalmasság, mellyek közöl Francziaország kizáratván, ez utóbbiban
ismét a’ külügyminisztertől kezdve le a’ népig igen leplezetlenül merül
tek fel a’ Rajnatartomány iránti vágyak. A ’ német népet fenyegető lel
kesedés fogta el. ’S ez az uj király trónralépésével esett Össze. A ’ háború
lehetősége el volt ismerve, a’ kormánynak a’ nép lelkesedését ez esetre föl
kelle használnia. Becker ismeretes Rajnadalát C,Sie sollen ifin nicht
h a b é n a’ hadsereg zenekara is játszá ’s a’ költőt a’ király elárasztá
kegyével. Poroszországban azt hivék, most itt az ideje a’ képviseleti
alkotmány sürgetésének; a’ hódolatra behivott rendek ez értelemben nyi
latkoztak. A ’ koronázási ünnepély oct. 15-kén ment véghez Berlinben.
Roppant és fényes kísérettel gyalog indult a’ király az evang. egyházba
’s 60,000 polgár hangos éljenzésekkel üdvözlé mind menet, mind jövet. A ’
királyi palotában felállított trónon fogadá a’ hódolatokat. Ez alkalommal
tartott beszédei, mellyekben az összegyűlt sokaság előtt „isteni hivatását44
fejtegető, mysticus színezete által meglepőleg hatottak, azonban még
akkor valódi reményeket ébresztőnek. ’S valóban úgy látszott eleinte,
hogy szelidebb rendszabályok lesznek bekövetkezendők. A ’ politikai vét
kesek amnestiát nyertek; a’ kath. kérdésben is békítő szellemet tanúsított
a’ király, a’ poseni érseket szabadon bocsátá ’s a’ kath. püspököknek megengedé, hogy a’ római udvarral szabad közlekedésbe léphessenek; minek
ellenében a’ pápa a’ kölni érsek elmozdításába beleegyezett. Az alkotmányt
sürgető kérésekre válaszolva, elismeré, hogy a’ fennálló porosz képviseleti
rendszer hiányos ’s megigéré a’ reformokat, az általános képviselet esz
méjét azonban teljesen elveté. 1841 a’ király Ígéreteinek egy része való
sult; megengedő a’ tartományi rendeknek, hogy tanácskozásaik eredmé
nyét a’ hírlapokban közölhessék; a’ rendeket minden két évben összehivatá, ’s állandó tanácskozó bizottmányokat nevezett ki, mellyek feladata
volt, a’ kormányt a’ tartományok külön érdekeivel megismertetni. Később
megigéré a’ szegényebb osztály adóinak leszállítását. Ez ígéretek azonban
nem elégiték ki az ország kivánatait. Több tartományi gyűlésben a’ meg
előző censura helyébe sajtótörvényt kívántak ’s a’ tanácskozások szabad
közlését ’s bírálatát a’ lapokban; a’ választhatási képességet megadatni
kérték az ügyvédeknek, jogtudósoknak ’s jegyzőknek is, kik addig az
államhivatalnokok példájára e’ részben a’ kormány különös engedélyétől
függöttek. A ’ keleti porosz rendek az egész monarchia számára közös
törvényhozó gyűlést kivántak: ennek a’ poseni rendek, a’ lengyel nemze«*
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tiség elnyomásától félve, hevesen ellene mondottak ’s IV . Fridrik Vilmos
atyailag igére a’ lengyelek nemzetisége biztosítását, ámbár kimondá, hogy
a’ két nemzet között semminemű antagonimust nem türend. Az uj kor
mányelnök, Arniin gróf, valóban több hajlandóságot is tanúsított a’ len
gyelek iránt, mint elődje. Azonban az általános rendi alkotmány utáni
vágyak nem csak a’ tartományi rendekben, hanem a’ városi hatóságok
ban is hangosan nyilatkoztak, igy Boroszlóban ’s más fontosb városban.
A ’ király e’ szaporodó kérelmekkel nagyon elégedetlen vala ’s azokban
bizalmatlanságot látott maga iránt; Boroszló városnak belügyministere
által megizente, hogy viseletében személye iránti ellenszegülést lát, uta
zása alatt határába nem lépend ’s megtiltá, hogy követek által üdvözölje,
vagy tiszteletére ünnepélyt rendezzen. A ’ városi tanács egy feliratban
kifejezé fájdalmát, biztositá a’ királyt tántorithatlan hűségéről, de vég
szavaiban ismételve alkotmányt kért. Ezen irat rendkívül feltűnt. A ’ ki
rály kijelenté, mikép a’ feliratot nem tekintheti Boroszló loyalis népsége
akaratának, hanem csupán a’ városi tanács magán álló külön nyilatkoza
tának. De egész Silézia polgárai kinyilatkoztaták, hogy városi taná
csuk feliratával tökéletesen egyetértenek, ’s hőbb óhajtásuk nincs, mint
egy minélelébbi rendi alkotmány. Azonban e’ súrlódások czélhoz nem
vezettek; a’ boroszlóiak szomorkodva vevék észre a’ kormány ezutáni
megvető bánásmódját, ’s azt, hogy kérvény ökkel elszigetelten állanak ;
egy bánatteljes uj felirattal járultak a’ királyhoz’s ez újra kegyébe fogadá
őket. Mindazáltal a’ nyilvános szellemet e’ példa el nem riasztá. Hírlapok
ban, röpiratokban, könyvekben tovább fejtegetteték a’ kérdés, a’ fennálló
rendszer hiányai ’s a’ reformok mulhatlan szükségessége. A ’ királynak
választania kelle a’ két ut között, vagy teljesiteni a’ közkívánatot, vagy
szigorúan ellene szegülnie. Lehetőleg szelíd modorban az utóbbit választó.
Németország több kitűnő férfiát, ámbár többnyire költőket és bölcsésze
ket (Tieck, Rückert, Schelling ’stb.) Berlinbe hivató; egy felsőbb censurai hatóságot állított az addigi szigorú censura helyébe, ’s megalapító a’
hattyú-rendet, jámbor és szelíd emberek számára. Azonban minden kemé
nyebben szóló iró üldöztetett, a’ fölségsértési perek száma rendkívül meg
szaporodott, ’s általában legszigorúbb elővigyázati rendszabályok hozat
tak. A ’ czél nem Ion elérve. Az alkotmány utáni vágyak nem csak hogy
el nem némultak, sőt inkább napról napra hangosabbak lőnek. Végre
engedett a’ király. 1847 febr. 3-án egy alkotmányi okiratot adott ki, melly
a’ képviseletnek egy nemét tartalmazta, illő korlátok és záradékokkal. Az
újonnan szervezett országgyűlést a’ 8 tartományi gyűlés képviselői alkot
tá k , azért neveztetett egyesült országgyűlésnek (Vereinigter Landtag),
mellyet annyiszor ígért összehivni a’ király, a’ hányszor szükségesnek
látandja. Jogai közé tartozott uj államkölcsönök elrendelése, a’ kérelmezési jo g ; a’ tanácskozás joga nem Ion megadva. 1847 apr. 11. nyílt meg
ezen egyesült országgyűlés Berlinben. A ’ megnyitó beszédben mondó a’
király amaz ismeretes szavakat, hogy ,,a’ menybéli isten és országa közé,
második gondviselésként, nem fog semmiféle Írott lap közbefurakodni,
hogy paragraphusai által uralkodjék44 (1. Fridrik Vilmos IV ,), Nehány év
múlva e’ szót maga vonta vissza. Az országgyűlés hosszúra nyulott első
ülésének eredménye nem vala más, mint azon meggyőződés megszilárdu
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lása, hogy az illyen képviselet nem felel meg az ország szükségeinek. Itt
szórattak el azon magvak, mellyek a’ későbbi években megtermék gyü
mölcseiket. Röviden fogjuk össze a’ bekövetkezett nagy fontosságú ese
mények rajzát.
Már 1847-ben az ország minden részéből intéztettek teljes alkotmány
iránti kérelmek mind a’ kormányhoz, mind személyesen a’ királyhoz :
sikeretlenül, Az 1848 franczia februári forradalom kitörése után e’ vágyak
egész hatalommal törtek elő. A ’ bécsi martiusi napok utánzásra ingerlék
’s föllelkesiték a népet. Mart. 18-kán Berlinben kemény utczai harcz
tört ki (1. Berlin), melly végre azzal végződött, hogy a’ király a’ fölkelt
néptömegek támadásától visszalépett, ’s mindent megadott, a’ mit kíván
tak. Berlinben ’s a’ királyság majd minden városában clubok alakultak,
mikben a’ közügyeket tárgyalták ’s a’ porosz nemzetgyűlésre történendő
választásokat igazgatták. E’ clubokban csak demokraták szerepelvén, az
uj választások legnagyobb részben ezen párt szellemében ütöttek ki. E’
gyűlés üléseit folytonos utczai zavarok kisérték, ’s minden zajos jelenetek
daczára napról napra uj erőre vergődött az államhatalom, ’s midőn, a’
ministeriumok gyakori változása után, Brandenburg gróf és ManteufFel
kezébe kerültek a’ közügyek, 1848 nov. 9-én a’ nemzetgyűlés elnapoltatván, Berlinből Brandenburg városba tétetett át. A ’ baloldal vonakodván
az ottani tanácskozásokban részt venni, dec. 5-kén az egész gyűlés fel
Ion oszlatva; a’ király egy uj alkotmányt octroyált ’s az abban foglalt
választási törvény nyomán uj országgyűlés hivatott egybe. Ez elé terjesz
tetett a’ kormány által kidolgozott alkotmányterv. Csekély módosítások
kal el Ion fogadva ’s a’ király 1850 febr. 7-kén az uj alkotmányra ünne
pélyesen megesküdött. April 6-kán a’ hohenzolleni fejedelemségekkel
szaporodott Poroszország. Mig a’ tanácskozások folytak, az ország egyes
részeiben , névszerint Sachsen, Schlesien és a’ Rajna-tartományokban
egymást érték a’ nyugtalanságok, azonban a’ kormány e’ fölkelési moz
galmakat nem sokára mind legyőzé. Intézői perbe fogattak, elitéltettek.
1850 máj. 11-én a’ király élete ellen történt egy merénylet, mi a’ ministe
reknek alkalmid szolgált a’ napi sajtó korlátozására ’s különösen a’ kisebb
lapok teljes elnyomására. Vájjon mind e’ rendszabályok megfelelnek-e’
a’ szándéklott c-zélnak? az idő fogja megmutatni. Poroszországnak a’
német egységre vonatkozó eljárásaira nézve lásd : Frankfurt, Német
ország. — p.
P o rtfo lió . íg y neveztetett azon nagy figyelmet okozott ’s nagy fon
tosságú diplomatiai okiratokat tartalmazó gyűjtemény, melly 1835— 37
a’ kormánytitkok homályából a’ közvélemény napvilágára hozatott. Lon
donban Ridgway könyvárus ’s azután Shoberl testvérek a’ fóntebbi czim
alatt 45 számot adtak ki egymásután , mellyekből 1000 példánynál több
küldetett szét a’ continensen. Párisban ugyanakkor egy franczia kiadás
jelent meg. Az első 26 szám „L e Portfolió ou collection de documents
politiques relatifs á Vhistoire contemporaineu czim alatt Hamburgban
2 kötetben utánnyomatott. E ’ kiadás német fordításban is megjelent.
Mindenütt ismerték, mindenütt olvasták. Sem az osztrák, sem a’ porosz
kormány nem akadályozá terjedését, ámbár a’ folyóirat tartalmánál fogva
mindenki az ellenkezőt látszott várni. Valódi rejtély vala, miként jutottak
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a’ magasabb diplomatla ez okiratai nyilvánosságra. Annyi bizonyosnak
látszik, hogy ez nem történhetett a’ britt kormány hozzájárulása nélkül.
Legfontosb okiratok kétségkivül az orosz sürgönyök valának (többnyire
1826— 29 évből), mellyek a’ pétervári kabinet tulajdonképi politikájáról
meglepő felvilágositásokat nyujtának. Az orosz kormány nem is kisérté
meg a’ megczáfolást, mi alkalmasint hiú kísérlet is lett volna, miután az
okiratok igen kézzelfoghatólag viselék magukon a’ hitelesség bélyegét. —
A ’ homályt, melly ez iratok kiadása felett lebegett, némileg eloszlatá azon
köztudomásra jutott körülmény, miszerint 1831, a’ lengyel forradalom
elnyomása után, az orosz kormány Németországon több lengyel szöke
vényt kikutattatott, általok több elveszett fontos okirat birtokába jutni
remélvén. Ez okiratok állítólag Konstantin nagyherczeg birtokában let
tek volna, kinek szokása v o lt, másolatokat csináltatni magának minden
fontosb iratról, mellynek eredetije Pétervárott őriztetett. Midőn Varsóból
menekülnie kelle, lakásán, a’ Belvederében találtattak a’ szóban forgó
irományok ’s a’ lengyel állami előadó Hűbe küldte volna azokat Czartoryski herczegnek. — H ogy az angol kormány is részt vett volna a’ köz
zétételben, leginkább onnan magyaráztatott, hogy Angliának lényeges
érdekében volt mindig, az orosz politikának a’ continensen ellene dol
gozni ; e’ részben pedig a’ Portfolió hatalmas eszközül szolgálhatott. Úgy
látszik, hogy különösen a’ híres Urquhart (1. ezt) keze volt a’ dologban
munkás. Utazásai és tanulmányai folytán e’ férfiú igen alkalmasnak lát
szott, felvilágositásokat adhatni az orosz kabinet keleti politikája iránt,
ö ismeré legjobban az ezen oldalról fenyegető veszélyeket ’s ő igazithatá
leginkább útba a’ közvéleményt. Az angol kormány végre határozottan
látszott föllépni akarni az orosz politika ellen. Urquhart a’ konstantiná
polyi követi állomásra küldetett ’s itt Oroszország ellen működött. Azon
ban Palmerston külügyminister magatartásából nem sokára kitűnt, hogy
a’ britt kormány még nem tartja kor- és czélszerünek, az akkor egész
hatalommal fölmerült orosz politikával teljes erélylyel szembe szállani.
Urquhart kénytelen vala odahagyni követi állomását, ’s ez idő óta a’
Portfolió is folyvást vesztett érdekéből. M ég mielőtt egészen megszűnt
volna, a’ porosz kormány jónak látá, kitiltani államából, miután az Né
metországra nézve is sok uj felvilágosítással állott elő. — A ’ Portfolió
európai fontosságát általában tagadni nem lehet, ’s nem lehetetlen, hogy
a’ napjainkban ismét előtérbe lépett keleti ügyek bonyolodása alkalmával,
ismét az elmúlt események fejlődését kiderítő okiratokra is forduland a’
figyelem. — Későbbi időkben akadt nehány pénzen vásárolt közlöny,
melly az egész vállalatot puszta speculationak igyekezett kikiáltani,
azonban sikeretlenül. — a.
Portugál királyság, Európa legnyugotibb tartománya, Spanyolország
gal együtt a’ pyrenaei félszigetet képezi, fekszik az ész. szél 37°— 42° 7'
’s a’ kel. hossz. 8° 15'— 11° 20' között. Európán kívüli birtokai még min
dig igen nagyok, mint ezt a’ következő összeállitás mutatja. Portugál bir
ugyanis
a) az európai szárazfóldön
1,659□ mfldet 3,412,500 lakossal
b) az Azor-szigetek
70,,
„
330,500
„
c) Afrikában
27,650 „
„
786,610
„

Portugál.
d) Ázsiában
e) Óceánia és

132 □ mfldet
Chinában 29,508 „
„

95
381,720 lakossal
223,310
„

összesen 59,099 □ mfldet 5,134,640 lakossal.
Határai észak és kelet felől Spanyolország, dél és nyűgöt felől az A t
lanti óczeán. Spanyolországtól inkább politikai, mint természeti határok
választják el; hegy- és folyamrendszere ugyanaz. Legmagasb hegyei a’
Gaviara 7380' ’s a’ Serra cTEstrella 6462'; számos kiégett vulkán nyo
maira akadhatni. Fő folyamai : a’ Minho, Douro (Duero) és Tajo, melylyek az Atlanti tengerbe ömlenek. — Földje általában könnyű és homo
kos, és hol az öntözés nem hiányzik, termékeny. Vannak hegyi tavai,
mellyek langyos melegek, buborékolnak ’s még is kristálytiszta vizzel bír
nak; ezekkel több néprege van kapcsolatban. Gyógyforrrása igen sok, de
ezek kévéssé használtatnak. Égalja különböző, a’ déli rész, Algarvia, afri
kai tropicus vidék természetével bir, ’s növényzetét látva, az ember nem
hiszi többé, hogy Európában van. Földrengés nem ritka, annál ritkább a’
hó. A ’ többi részeket majd a’ nyugati tengeri, majd az északi hegyi sze
lek mérséklik; azonban az északi részeken is megterem minden délszaki
gyümölcs.‘ Nyáron az eső egészen hiányzik, felhőt alig látni; a’ tél ollyan
mint az északi országok tavasza ’s csak tartós esőzésekben nyilatkozik;
havat alig láthatni 4 hétig. Égi háborúja nyáron ritkább, mint őszszel és
télen. Termékekben igen gazdag’ különösen az u. n. délszakiakban. Bú
zája inkább a’ déli, kukoríczája az északi ’s rozs a’ középvidékeken te
rem. Lova kevés van, alig elegendő a’ katonai szükségre, annál több sza
mara, öszvére és sertése. Halászata nagy kiterjedésű. Rendkívül nagy bő
sége van a’ kutyáknak. A ’ baromtenyésztés és földmivelése termékeny
országban egészen el van hanyagolva. Régenten sok gabonát kivittek,
most be kell azt hozni. Okai tudatlanság, szegénység, nagy adók, csekély
munka-erő, a’ birtok összecsoportosulása egyes kezekben, a’ nemesség,
papság kezén ’stb. Burgonya olly kevés terem, hogy a’ külföldről kell pó
tolni. A ’ bányamivelés sem bir jelentőséggel ámbár a’ nemes és nemtelen
éreznek sok nyomára akadhatni. Jelentékeny a’ tengeri sókészités Setuvalnál. — A z ipar általában igen alacsony fokon áll. Az iparszorgalom
nak nagy akadálya már a’ számtalan ünnnepnap is ; továbbá mivel a’
200-ra menő gyárak egy részét a’ kormány magához ragadván, monopo
lizálja ’s a’ keresetet vámok által nehezíti. Legnevczetesbek a’ posztó és
gyapjuszövetgyárak, selyemkézmüvek, fayence-müvek, arany- és ezüst
munkák, különösen templomi eszközök ’stb. A ’ kereskedelem történeté
ben. P. igen nagy szerepet játszott. Ismeretesek a’ középkorbeli számos
fölfedezési hajózásai ’s hatalma a’ tengeren. Későbbi időkben ez utóbbival
kereskedelme is hanyatlott ’s más nemzetek zászlói lettek uralkodók a’
tengeren, különösen Anglia és Északamerika. Legfontosabb tengeri ke
reskedő helyei jelenleg : Lissabon, Oporto és Setuval (St. U bes); a’ két
első most szabad kikötő. Németország a’ két utóbbival van leginkább
összeköttetésben. 1847. Oportóban 580 hajó jelent meg 57,054 tonnával,
legtöbb volt az angol hajó (1 9 1 ); ugyan azon évben Setuvalban 461 hajó
kötött ki 68,397 tonnával, köztök 177 svéd és norvég, 127 franczia, 33
angol. 1844-ben a’ portugál kereskedelmi hajók száma 484 volt 57,280
tonnával, köztök 2 gőzös. A ’ belkereskedést fölötte nehezítik a’ rósz utak^
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mellyek közül némellyeken csak szamár és öszvér használható, mások a*
folyamok kiáradásakor, hidak irányában igen veszélyesek. A* belkereskedés főhelyei : Braga, Coimbra Abrantes, Elvas és Portalegre. A ’ keres
kedelmi ügy fő intézője a’ reál- junta do commercio Lissabonban. Keres
kedelmi társulatok : a’ felső douroi ’s az algarvi halász-társulat.
A ’ mi P. lakosait illeti, mintegy 50,000 gallegon vagy spanyolon, ’s
12,000 angol, franczia, német ’ s olaszon kívül, kik többnyire kereskedők
a’ nagyobb városokban, azok, kivéve a’ tengertuli birtokokat, tulnyomólag portugálok (portugízek). A ’ portugál nem tartozik a’ szép emberfa
jok közé. Arczulata ugyan tüzes szemeket ’ s komolyságot mutat, de teste
kicsiny és vaskos, különben szilárd és kitartó. Haja fekete, szakála sürü,
arczszine sötét. Jellemére nézve a’ portugál türelmes, hazafias, büszke és
kérkedő, a’ mellett igen érzéki és hiú. Az ujjat szenvedélylyel ragadja
meg; a’ spanyol iránt ősi gyülölséget érez. Babonaságra még inkább haj
landó, mint az utóbbi. Uralkodó vallás a’ r. katholikus, de a’ többiek is
szabad gyakorlattal bírnak. A ’ portugál egyház feje a’ lissaboni p a triarcha. Ezenkivül van 2 érsek (Braga és Evorában, az első országprimási czimet használ), ’s 14 püspök. Az érsekek marquis, a’ püspökök grófi
ranggal bírnak. Az egyházi személyek száma 29,000 volt az előtt, kik kö
zött 18,000 világi pap, a’ többiek szerzetesek, miután az előtt 360 férfi’s 126 női zárda volt az országban. 1835. a’ férfizárdák mind eltöröltettek
’s jövedelmeik a’ nemzeti adósság törlesztésére forditattak. — Az osztálykülönbségek főbb pontjaikban megegyeznek a’ spanyolokkal; mint ezek
nél, úgy itt is két részre oszlik a’ nemesség, főrendü (ictuladosj és alsó
rendű (fidalgos) nemességre. Ezután jön az egyházi rend, a’ polgári rend,
melly az egész népség % -é t teszi ’s a’ fidalgókkal hasonló jogokkal bir;
a’ parasztrend többnyire a’ nemesség ’s papság birtokain mint bérlő igen
elnyomott viszonyokban él; a’ proletárok száma nagy ’s Róma után P or
tugálban van legtöbb koldus. — A ’ különböző osztályok nem simulnak
össze; a’ társasági hang merev és hideg; kisszerű étiquette akarja pótolni,
mit a’ nevelés és tudomány hiánya nem adhat. A ’ gyermekek nevelése el
van hanyagolva. Kártya ’s koczkajáték nagy szenvedélylyel űzetik; bika
viadalok a’ legkedveltebb népmulatságok. Nemzeti táncz a’ hoffa; a’ spa
nyol sequadella is szokásban van; mindkettőt castagnettek csörgése ki
séri. Nemzeti hangszer a’ guitarre, mellyhez szerelmi dalokat ( modinhas)
énekelnek. A ’ tudományos miveltségnek nagy akadálya volt a’ rajongó ’s
gazdag papság, a’ kormány félelme a’ felvilágosodástól ’s általában az is
kolák fonák szerkezete, tudományos és irodalmi folyóiratok csak legújabb
időkben támadtak. A ’ tanintézetek élén áll a’ coimbrai egyetem (1279.
alapítva); 263 iskolában tanittatik a’ latin, 8-ban a’ görög nyelv; philosophiai tanintézet (lyceum) van 27, seminarium 17, elemi iskola aránylag
igen kevés (873). Egyéb intézetek : hajózási, kereskedelmi, rajz-, építé
szeti, sebészeti, hadi, zene-, képző művészeti ’stb. iskolák. Tudományos
társulatok : a’ tudományok akadémiája, a’ történelmi, fóldirati egylet Lis
sabonban, földmivelőtársulat Santaremben, gazdasági társulat ’stb. Ter
mészetiek múzeuma ’s füvészeti kert van Ajuca ’s Coimbrában; könyvtá
rak Lissabon, Coimbrában.
Allamviszonyok. P. örökös alkotmányos monarchia, mellynek élén ek-
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koráig királyné állott, Donna Maria da Glória (1853), Don Pedro, volt bra
zíliai császár legidősb leánya, kinek férje 1836 óta Koburg-Koháry Férdinand herezeg, (1- Fernando) ki 1837. óta királyi czimet használ. —
1842. óta a’ Don Pedro által 1826. adott alkotmány újra el van fogadva.
E ’ szerint 4 hatalom van : a’ törvényhozó, végrehajtó, birói és mérséklő;
az utóbbi kizárólag a’ királyt illeti. A ’ király czime 1749. óta : Rex fidelissimus. Neve előtt dón czimet használ , a’ megszólításban senhor (a’ ki
rályné senhora) czimmel illettetik ’s aláírásában neve helyett ezt hasz
nálja : el Rey (a’ király). A ’ korona a’ Braganza házban örökös. A ’ koronaherczeg czime Braganza herczeg, ’s ennek fiáé Beira herczeg; mind
kettő kir. fenség czimmel él; a’ többi királyi herczegek ’s herczegnők ne
ve infans és infánsnő (mint Spanyolországban). A ’ törvényhozó hatalom
az országgyűlés (cortes) kezében van, meliy 2 kamarára oszlik; a’ király
szentesítésével. — Közigazgatás. P. következő tartományokra oszlik : 1)
Minho, 2) Douro, 3) Tras-os-M ontes, 4) Beira alta, 5) Beira baia, 6)
Estremadura. 7) Alem tejo, 8) Algarve. Ezek ismét egyes kerületekre
oszlanak. Továbbá külön igazgatás állanak az Azori szigetek ’s végre az
Európán kívüli birtokok. Az államministerium ágai : külügy, hadügy,
belügy, pénzügy, tengerészet és gyarmatok. Mellette az államtanács bir
szavazati hatással. Országhatóságok : a’ kincstár ’s pénzügyi tanács; a’
kereskedelem, hajózás, fióldmivelés és gyárak eollegiumai. Minden tarto
mány élén egy főkormányzó, minden kerület élén egy polgári helytartó,
’s minden megye élén egy a’ községek által választott helyettes (administrator) áll. — Törvénykezés. Törvényszék a’ palota-tanács, ’s két fő
felebbviteli törvényszék Lissabon ’s Oportóban. Minden tartományi fővá
rosban van egy másod folyamodásu törvényszék (correicoes) egy főbíró
val (corregedor) ; azonkívül vannak az alsóbb, első folyamodásu törvény
székek. Az esküttszékek mind polgári, mind büntetőügyekben használtat
nak. A ’ portugál országos törvényeken kivül érvénynyel bir a’ római és
egyházi jo g is; 1835. uj törvénykönyvek szerkezete határoztatott. —
Tengeri ereje igen csökkent. 1848—49-ben összesen 28 vitorlás ’s 3 gőz
hajója volt. Európának egy országában sincs annyi erősség, vár, védtorony, várda, mint itt; ’s azért nevezik Portugált Európa nagy várdájának.
Egyetlen hadi kikötője Lissabon. Pénzügye bomladozó állapotban van.
1849-ben összes jövedelme tett 10,486 contot (16,124,689 tallér); kia
dása 11,784 contot (18,131,043 tallér).
P. újabb történetében az 1826. év képez uj korszakot. Ekkor halt meg
János király, miután egy évvel az előtt birtokainak tetemes csökkentését,
Brazilia örokÖ3 elszakadását megérte volna. Halála előtt, neje mellőztévei, legidősb leányát, Izabellát, egy államtanács felállításával nevezte ki
regensnőnek, a’ következő uralkodó kérdését érintetlen hagyván. Fia, Dow
Pedro, ki 1821. brazíliai császárrá választatott, ott akarván dynastiáját
megalapitani, nem vágyakodott az ingadozó portugál trón után. Leányá
nak, Donna Maria da Glóriának engedé azt által. Kijelenté P. királynőjé
nek, öcscsét Don-Miguelt férjéül rendelé ’s Donna Maria nagykorúságáig,
atyja szándékával egyezőleg, megerősité regensnői minőségében. Ugyan
ez időben alkotmányt is adott, mellyben a’ királyság és rendek érdekei
szabadelmű és jogos módon látszának özszeolvasztva. Az eddig annyit Ul
ti;. k. Ism. Tára VI. köt.
^
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dözött alkotmányos párt ez által teljes győzelmet ’s hatalmat és be
folyást nyert. Az apostoli párt, Carlotta özvegy királynővel együtt meg
döbbent e’ változáson, de nem sokára magahoz tért ’s az alkotmány meg
buktatására forralt terveket. Egyesült a’ spanyol absolutisticus párttal ’ s
ez országból intézte összeesküvését; támadásait; maga V II. Ferdinand
spanyol király is szövetségese volt az alkotmány elleni merénynek. A ’
portugál hadsereg emberei átszöktek az összeesküvők seregébe; tekinté
lyes portugál férfiak is ajánlkoztak eszközül ’s rÖpiratokban és felhivásokan, ’s gyónó- és prédikálószékből egyaránt úgy mutattatott be az al
kotmány, mint az istentelen szabadelmüek ’s az eretnek angolok müve,
mellyet erőszakkal csikartak volna ki Don Pedrótól. A ’ spanyol kormány
megtagadó az elismerést a’ portugál kormány egy követétől. A ’ spanyol
udvar cselekvő részvéte nyilvános lö n ; azonban a’ diplomatái összekötte
tés még ekkor nem szüntetett meg. Az alkudozás tovább foly t, de a’ lá
zadók szövetkezése ’s a’ madridi udvar bátoritása, sőt nyilvános segélye
is folyton tartott. Sőt a’ spanyol határról 3 csapatban több ezernyi fegy
veres tömeg nyomult Portugálba. Uj regensséget neveztek ki ’s Don Miguel ,,király“ neve alatt az absolut kormány helyreállítását kiálták ki ’s
mind azokat halállal fenyegették, kik a’ restauratiót ellenzenék. Több
apró csata után, mellyekben a’ rendezetlen alkotmányiak vesztének, gyor
san előrehaladtak a’ lázadók, ’s már Oportót, sőt Madridot is fenyegették.
Növekedett az ijedelem; a’ ministerium tétlen volt, védelmi eszközök hi
ányzottak. Több városban világosan nyilatkozott a’ lázadók iránti rész
vét, az alkotmányt pártoló angolok iránti gyűlölet, ’s a’ közöny az alkot
mány iránt, mellyet egy idegen ember müvének néztek. Az egyetlen rainister, kit a’ közvélemény tisztelt, Saldanha Oliveira hadügyminister ve
szélyesen beteg volt, közhit szerint mérgezés folytán. A ’ cortes tudós vi
tatkozásokkal tölté idejét, az idő és viszonyok követeléseihez nem illőleg.
Sem a’ ministerek, sem a’ hadvezérek nem tanúsítottak sem tehetséget,
sem erőt; az egy Villaflor gróf tett kivételt, ki oda hagyá a’ tanácstere
met ’s elment harczolni. Végre a’ veszély nagyra növekedtével, a’ regensnő a’ cortesi kamarák beleegyeztével, gyors futárokat küldött Angliába,
a’ fenálló szerződések szerint, IV . György királytól azonnali segélyt kérendők. Az angol kabinet legnagyobb készséggel Ígérte meg segélyét, de
még mielőtt a’ britt seregek Portugálba érkeztek volna, a’ lázadók már
meg valónak verve, mire az angolok elfoglalók a’ fontosb pontokat, egy
előre a’ belügyekbe nem elegyedvén. Most a’ spanyolok is engedni való
nak kénytelenek.
Az 1826. oct. 13-án megnyilt cortes 1827. mart. 31. fejeztetett be. A ’
regensnő betegsége miatt újabb zavarok támadtak ’s a’ ministeriumok
egymást váltották. Don Miguel Bécsben ünnepié unoka hugávali eljegyeztetését per procurationem, erre Don Pedro 1827. jul. 3-án Portugál
regensévé nevezé ki. Don Miguel 1828, jan. 22. ért Lissabonba; a’ cortes
újabb gyűlésén újra megesküdött az alkotmányra; de az angol seregek
elutazta után azonnal feloszlató a’ kamarákat, elbocsátó a’ ministereket ’s
az u. n. régi lamegoi corteseket hivá össze, mellyek jun. 28-én absolut
királynak kiálták ki, minek folytán jun. 30-án átvevé a’ koronát ’s megizüntetó az alkotmányt. Erre véres önkényuralom következett. Az alkot*
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mányiak megverettek ’s Oportoban számüzetési bizottmány működött.
Don Pedro aug. 8-án Londonban óvást tett öcscse bitorlása ellen ’s Don
na Maria IV. György angol király által mint Portugál királynője lön fo
gadva. Don Miguelt legelőször Marokkó, 1829 octoberben Spanyolország
’s azután (mint tényleges birtokost) az amerikai Egyesült államok ismer
ték el. Portugálban a’ rémuralom dühöngött. A ’ foglyok száma 26,000
volt, 1600 gyanús ember Afrikába küldetett ’s 13,000-nél több volt kény
telen kivándorlani ; kivégzések roppant számmal. Azalatt Don Pedro,
mint leánya gyámja is föllépett a’ csatatéren. 1832. júliusban Oporto
mellett kötött ki hajóhadával, bevevé a’ várost ’s 11 hónapig védé magát
a’ miguelisták támadásai ellen ; Charles Napier angol admirál Algarviát
vette be. Don Miguel flottája 1833. jul. 5-én megveretvén, a’ királyné
ügye most már a’ déli tartományokban is kedvezőbb szint kezde váltani.
Lissabon is, mellyet Villaflor gróf foglalt el, Donna Máriát mint alkot
mányos királynét ismeré el. Don Pedro vévé át a’ regensséget; Don M i
guel Lissabon elleni támadása (5. 14. sept.) visszaveretett. Azonban csak
a’ tomari csata után (1834. máj. 15.) ’s miután az Anglia, Franczia-,
Spanyolország és Portugál között kötött négyes szövetség (QuadruppelAllianz) folytán egy spanyol segédhadtest csatlakozott Villaflorhoz, dön
tetett meg a’ bitor Don Miguel egészen. Máj. 24. aláirta az evorai capitulatiót, mellyben kötelezé magát, Portugált elhagyni ’s 60 contos reis
(100,000 tallér) évi jövedelem mellett az ország iránti igényeiről lemon
dani — mit azonban nem sokára Genuában visszavont.
Don Pedro ekkor az 1826. évi chartát ismét behozá, megszüli tété a’
barátzárdákat,. összehivá a’ cortest, melly regensségét megerősité. Ha
lálával, 1834. sept. 24. leánya, a’ még alig 16 éves Donna Maria II. da
Glória lépett a’ trónra. A ’ korábbi regensnő Donna Isabella ’s más udvari
hölgyek örökké szövék ármányaikat. Az uralkodó politikai pártban is
szakadások támadtak. A ’ szaporodó clubbok demokratikus nézeteket terjesztének a’ nép között, mig mások az aristocraták ’s absolutisták seregét
szaporiták. 1835. jan. 26. a’ királyné Leuchtenberg herczeggel (1. e*f) je 
gyeztetett el, de ez már mart. 18-án meghalt. Végre Ferdinand, SzászKoburg-Koháry herczegre esett a’ választás (1. Fernando) , ki 1836, apr.
9-én érkezett meg. A ’ nép hidegen fogadta ’s a’ követkamara megtagadá
tőle az Ígért főparancsnokságot. A ’ felbőszült királyné eloszlatá a’ gyű
lést ’s eíbocsátá a’ ministeriumot. Máj. 29-én a’ cortes a’ föntebbi oknál
fogva újra el lön oszlatva. É ’ súrlódásokhoz hozzájárult a’ nép pénzszük
sége; a’ miguelisták újra reményeket tápláltak. A ’ spanyol forradalom
sietteté a’ krisis kitörését. Ez 1836. september 9-én történt, midőn a’ de
mokraták, kiket később septembristáknak neveztek el, ,,Éljen az 1820-i
alkotmány !“ kiáltással fogadák Lissabonban az érkező szabadelmű köve
teket. A ’ hadsereg legnagyobb része a’ néphez ment át ’s ez 10-én reg
geli 2 órakor egy küldöttség által a’ nevezett alkotmány elfogadását s
más ministerium kinevezését kívánta. Az utóbbi azonnal megtörtént ’s
nem sokára a’ királyné férjével együtt megesküdt az 1820-i forradalom
által készített, de azután ismét megszüntetett alkotmányra ’s az általános
rendkivüli cortes összegyűlése napjául 1837. jan. 18-a tűzetett ki. Azon
ban az udvar csak kéüytelenségből engedett ’s a’ főrend ’ s főpapság eza-'
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mos tagjai is nyilvános óvásokat hangoztattak előjogaik megszorítása
miatt. A ’ királyné egy kiáltványban elbocsátá az uj ministerlumot ’s Don
Pedro chartáját rendelé visszaállittatni. A ’ nemzetőrség nov. 4-én fegy
vert ragadott; az absolutisticus irányú hadügyminister, Freire (1. ezt)
megöletett. A ’ katonaság is fenyegető állást vevén fel, az udvar nov. 5-én
ismét elfogadó az 1820-i cortes-alkotmányt, ’s az előbbi ministerium is
megujittatott. A ’ nemzetőrséget egy kir. kiáltvány megdicséré az alkot
mányhoz ragaszkodásáért. Ez őrizé a’ királyné palotáját, de nagyrészt a’
clubbok befolyása alatt állott, ’s tulnyomósága által fölébreszté a’ rendes
hadsereg féltékenységét. Az alkotmányozó cortes 1836. jan. 26-án nyilt
meg; máj. 26-n fogadta el a’ két kamarai rendszert, mi nem csak a’ de
mokratáknál, hanem a’ chartistáknál is nyilt ellenszenvre talált. Ez utób
biak, Saldanha és Terceira marsalok vezérlete alatt fól is keltek, de legyőzettek. 1838. april 1-én esküdött meg a’ királyné az uj alkotmányra.
Angliával volt egyenetlenségek folytán uj ministerium neveztetett ki,
melly többnyire pedristákbói volt összeállitva, mi a’ következő választá
sokra nagy befolyással volt, úgy hogy az 1840 febr. 25. összeült cortes
csaknem csupa septembristákból állott, mit a’ kormány végre is kényte
len volt feloszlatni. A ’ május 25-re összehivott gyűlés kedvezőbb eredmé
nyekkel kecsegteté a’ ministeriumot; Anglia is alábbhagyott pénzköve
teléseivel. De P. belnyugalma még nem volt elérve. A ’ kormány és ud
vari pártnak sikerült ugyan 1840. végén Costa Cabralt, a’ septembristapárt egyik legtekintélyesb tagját részére megnyerni, minek foly
tán az 1838-i alkotmányt visszavonó ’s az 1826-it állitá helyre. Ez által
a’ királyné ismét korlátlan hatalmat nyert, de az ország nem eresbedett.
A ’ bonyolódott pénzügy átláthatlan chaoszba merült, a’ nemzeti tulaj
donná vált egyházak és zárdák jövedelmei a’ legsürgetősb kiadásokat alig
fedezhetők ’s az általános bizonytalanság miatt, midőn el akarták adni,
vevőkre nem találtak. Don Miguel óvást tett külföldön az eladás ellen,
íg y lön, hogy a’ legtöbb hivatalnok ’s a’ hadsereg nem kaphatta meg
fizetését, a’ katonaság szökni kezdett ’s ujonezok nem valónak kaphatók.
Erőszakkal kellett az utóbbiakat vásárokon ’s a’ templomokban összeszerezgetni. Anglia ellen fölemeltettek a’ vámok, mire ez ország hasonló repressáliákkal felelt; ez bénitólag hatotta’ kereskedésre’s az állam jövedel
mei csökkentek. A z örökké változó ministeriumok, kik csak magokra ’s
teremtményeikre gondoltak, még jobban megzavarák a’ pénzügyet; a’
szaporodó guerillák vagy rablócsoportok lehetlenné tevének minden köz
lekedést. Mindezek folytán nem vala meglepő, midőn 1841. végén a’ por
tugál kormány bukást hirdetett ’ s minden fizetést megszüntetett. — Az
1826-i charta újra behozatala azonban legalább azon előnynyel birt, hogy
a’ külhatalmasságok barátságosabbak levének ismét a’ kormány irányá
ban. Legelsők valónak, kik elismerék, Austria és Poroszország, követét
1832. Oroszország ’s ugyanakkor a’ római udvar is legátusaként küldé
Lissabonba monsignore Capaccinit. Ennek nehéz feladata volt. Ezen, az
indifferentismus karjaiba hanyatlott országban Róma tekintélyét kelle
ismét helyreállítania; ’ s ez nem egészen sikerült, miután, Costa Cabral
hatalmas befolyásánál fogva, az egész ministerium ellene dolgozott. Mindazáltal 1843. egy concordatum jött létre, minélfogva a’ pápa ismét az
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anyaszentegyház kebelébe fogadá Portugált ’s a’ forradalmi zavarok alatt
kinevezett püspökök és érsekek legnagyobb részét megerősité.
A ’ legújabb tudósítások is még mindig szomorúan hangzanak. A ’ ki
rálynénak még mindig nem sikerült a’ különböző pártokat kiengesztelni
’s egészszé Összeolvasztani. Az udvari párt vagy pedristák ellenében még
mindig természetellenes szövetségben állanak a’ septembristák a’ miguelistákkal, tehát a’ radicalismus az absolutismussal. A ’ nép nagyobb ré
sze még mindig nem viseltetik érdekkel a’ közügyek iránt -s felváltva
hagyja magát használtatni az épen uralkodó párt főnökei által. Még mindig fő jellemvonása a’ portugálnak a’ tunyaság, mellyen minden ipart és
jóllétet czélzó rendszabály hajótörést szenved. Még mindig üldözi a’
külföldieket, kik hazájában szorgalmuk által tekintélyesb állást vivtak ki,
ámbár ezeknek, különösen a’ francziáknak, köszönheti azon nehány gyárt
is, melly Portugálban létezik; francziák és németek épitik utait ’s hidait.
— A ’ legközelebb években nem sokkal jobbra változott az állapot. Bizo
nyos szabályszerűséggel ismétlődnek itt minden két évben az események.
1844. Bomftm kelt fel Portalegre és Almeida tartományokban ’s 1846. a’
septembristák ’s miguelisták fölkelése tört ki, mit csak Anglia, Francziaés Spanyolország egyesült közbenjárása csillapíthatott le. 1848. és 1849.
években aránylag kevésbé tűntek fel az itteni zavarok Európában, melly
akkor önmaga sokkal fontosb eseményekkel volt elfoglalva. — Lásd :
Schafer : Geschichte von Bortugal. (2.köt.Ham b. 1836— 39); Eschwege :
Portugál (Hamb. 1837). — 1853. novemb. Donna Maria da Glória királyné
gyermekágyban rögtön meghalt’s az uralkodás kiskorú fiára szállott. — p.
P ortu g á l irod a lom . A ’ polgárháborúk és pártcsaták által szétszagga
tott Portugálban, hol a’ nemzeti élet nyomai eltűntek, újabb időkben ke
véssé ismerik a’ szellem eredetiségét. Mai irodalma vagy utóhangja egy ré
gen elmúlt, természetien irodalmi korszaknak, vagy pedig angol és franczia termékek fordítása ’s utánzása. Nem büszke többé hajdani nagy köl
tőire ’s azon korra, midőn a’ tengereken uralkodott; annyira nem, hogy
Jósé Agostinho de Macedo , Don Miguel egyik legbuzgóbb párthive, Camoenst, Portugál legnagyobb költőjét, sárba meré rántani ’s „ 0 oriente“
czimü eposában kimondá, hogy a’ világhírű Lusiade költője a’ régiek
től, ’s a’ hajdani olaszok és spanyoloktól kolcsönzé müvét. Ma az egyik
rész Macedot, a’ másik Barbosa de Bocaget tartja legnagyobb portugál
költőnek. Azonban szomorú viszonyai daczára még is bir Portugál ne
hány említésre méltó költőt felmutatni. Illyenek : Luiz da Sílva, Mouzinho de Albuquerque (1. ezt), ki 1835. belügyministter volt, ’s legjobb
műve ,,Georgicas portuguezas“ : továbbá Manóéi Gaetano Pirmenta de
Aguiar; J. B. Gomes és Pedro Nolasco, mindhárom drámaköltő; J. M.
da Costa e Silva, leiró-, Joas Evangélista de Moraes Sarmento, odaköltő;
B. M. Cnrco Semedo, lyrai ’s elegiai költő; Maldonado, ’s nővére Marian
na, valamint a’ következő nők : Yiscondessa de Balsamao, dona Francisca
de Paula Pozzolo da Costa, dona Leonor d’ Almeida és Oeynhausen gróf
nő. De különösen Castilho és Carvalho, melly utóbbi sokáig élt száműze
tésben Francziaországban, visszatérve politikai ’s irodalmi lapokban dol
gozott, vallási-politikai költeményeket adott ki ’s a’ portugál költészet
ben üdvös reformokat kezdett. Legújabb időkben a’ világtalan költővel,
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Castilhoval egyesült a’ portugál szinügy emelésére, mellyből különösen
az uj franczia romantikát akarja kiszorítani. Nem kevésbé nevezetes még
Leitao Almeida tíarrett, ki szintén Angliában ’s Francziaországban élt ’s
mások. — A ’ tudományos irodalom Portugálban nem áll magasabb fokon;
legtöbb ápolásra találtak a’ cameralisticus és jogtudom ányok; tisztán tu
dományos kutatások iránt a’ népnek még nincs érdeke. Bölcsészeiről illy
országban természetesen szó sem lehet. Politikai és szépirodalmi lapok
legújabb időkben megszaporodtak ugyan, az egyetlen irodalmi és tudo
mányos lap azonban csak a’ „ Journal de Coimbra. “ Legtöbbet tesz még e’
részben a’ tudományos akadémia Lissabonban, mellynek tagjai között
sok derék és szorgalmas tudós van; emlékkönyveiben sok becses érteke
zés jelent meg különösen P. régibb történetére és statistikájára vonatko
zólag, ’s dicséretesen ismert titkára, Dóm Joaquim Jose da Costa de Macedo által Összeköttetésbe tévé magát a’ külfölddel is. Még többet te
hetne az akadémia, ha a’ portugál jellemben gyökerező egyenetlenség itt
is be nem fészkelődik. Egyébiránt a’ portugál könyvkereskedés és kiadás
hiányossága mellett igen nehéz a’ megjelent irodalmi termékek pontos
jegyzékét összeállítani. — a.
Posegavárm egye. Határos északról a’ szentgyörgyi végezreddel, ’s
Verőczevármegyével, délről a’ bródi és gradiskai, nyugotról a’ körösi vég
ezreddel, melly tői az Illova vize választja el. A ’ megyének egy kis része,
a’ kutinai uradalom, nem függ össze a’ többivel, hanem Zágráb-, KŐrösvármegyéktől és a’ körösi, ’s gradiskai végezredektől vétetik körül. Nagy
sága 45,219 □ m fd; mivelés alatti földe 505,415 hold, mellyből 155,210
h. szántóföld, 44,622 h. rét, 20,814 h. szőlő, 12,955 h. kert, 214,234 h.
erdő, 57,680 h. legelő. — A ’ megye részét azon hegysor ágazatai lepik
el, melly Stájerországból Varasd-, Kőrösvármegyéken át erre nyúlik, ’s
ezen ágazatok által kisebb nagyobb völgyek képződnek. A z egykori alsó
járásban ,,Campus Poseganus“ név alatt ismeretes széles völgy kies és
termékeny. A ’ volt felső járásban három nagyobb völgy érdemel emlitést:
Pakra, Biela vizeinek szép völgyei, ’s végre a z , melly a’ vucsini hegysor
és Illova vize közt fekszik, ’s a’ regényes daruvári vidéket képezi. Az
említett folyókon kívül még csak a’ Trebest és Velicsankci vizeket jegyez
zük meg. A ’ föld csaknem mindenütt termékeny agyag, sok kerti földdel
keverve. Levegője igen tiszta és egészséges. Az éghajlat szelíd, kellemes.
— A ’ föld minden gabonanemet megteremne ugyan, de azért tisztabuzát
mégis keveset vetnek, kétszerest, rozsot, kölest, hajdinát többet, legtöb
bet pedig tengerit, mi a’ köznépnek igen kedvencz termesztménye. A ’ buzér Velika körül, ’s a’ kutyevói uradalomban vadon terem. A ’ megye
gyümölcsben gazdag. Egyébiránt, mint a’ szomszéd Yerőczében itt, is két
mamája van a’ népnek : a’ makk és szilva. Ez utóbbit annyira szereti a’
nép, hogy nem csak udvarát, kertjét, szőlőaljait, hanem néhol irtásait is
szilvafákkal ülteti be. Az esős júliusi napok után gubacs is bőséggel te
rem. A ’ szarvasmarha, ló, juhtenyésztés nem nagy figyelmet érdemel, de
annyival többet a’ sertéstenyésztés. Selymet leginkább SzirácsésPakrácz
körül termelnek. Nemes érczek a’ megyében mindeddig nem fedeztettek
fel, de más ásványai, ’s kövei közül békasó több helyeken találtatik. A ’
szomszéd marienthali üveghuta is innen hordát anyagot. Meleg ásványos
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vizek vannak Lippiken, Velikán és Daruváron, melly utóbbi leghíresebb.
— A ’ megye népessége 73,229 1. Esik egy □ mfdre 1626. Nyelvekre néz
ve, magyar csak a’ középrendben találtatik néhány, német van 1065,
rácz 71,710, zsidó 359. Vallásukra nézve : 44,125 rom. katholikus,
28,750 görög n. e., zsidó mint fennebb. Mi az ipart és kereskedést
illeti : mesterember kevés, a’ legnagyobb rész fóldmivelés és baromte
nyésztéssel foglalkozik. Daruváron és Posegán vannak posztó- és pokróczszövők ; Ivánopolyon üveghuta; Posegán selyemgombolyitó intézet.
A ’ kereskedés gyenge lábon áll, csupán sertés-, gubacs-, lenzsirkereskedése érdemel figyelmet. Szabad kir. városa Posega, az Orlyána és Velicsánka vize mellett, 2420 1. Van egy rom. kath. gymnasiuma, beváltó- és
megyeháza. E ’ város ollyrégi, hogy már Kr. sz. e. nevezetes volt, ’s Recatina, később Komana, Valéria, majd Bassianiana névvel neveztetett.
Nevezetesebb helyek a’ volt alsó járásban. Nagy Czernek m. v. 1167 1.,
Kaptál m. v., Pleternicza, Straxeman, Velika m. v., Nagy- és Kis-Behindo7, Drezsnik faluk. — A ’ volt felső járásban : Daruvár, az itteni meleg
források és fürdők már a’ rómaiak ’s törökök idejében nemzetessé tevék
e’ helyet; Kuttinam m. v. 1345 1., Kutyevo m. v. 1496 1., Pakrácz m. v.,
Szirács m. v. Oriella f.) Csaklovácz f. — Hs.
P o se n 1. Poroszország.
P o so n y v a rm e g y e . Határai : északról Nyitra-, keletről Nyitra-, K o
márom-, G y őr-, délről G yőr-, Moson vármegyék, nyugotról Ausztria, ’s
egy kis részben Morvaország, G yőr- és Mosonvármegyétől a’ Duna Austriától, ’s Morvaországtól a’ Morva vize választja el. Földterülete 82699
□ mf; használható 895,115 hold, mellyből 388,675 szántóföld; 80,713
rét; 34.835 szőlő, 10,144 kert; 162,320 legelő és 221,328 erdő. — A ’
megye csaknem egészen rónaság, mellyet a’ Posonytól északra húzódó
Kárpát-hegyláncz hasit két egyenetlen részre. E ’ hegyláncz, melly a’ Kár
pát kezdetét teszi, Dévénytől Posonynak előbb keletre, Posonytól to
vább északra húzódik, ’ s felső északi részén Fehérhegy név alatt ismere
tes. Keleti oldalát híres bortermő szőlőtőkék, és nyugoti oldalát roppant
bikkesek és fenyvesek borítják. Nevezetesebb hegycsúcsai : a’ Kábel D é
vény mellett, a’ Gemsenberg Pozsony határában, a’ szentgyörgyi hegy, a’
Bába Vöröskő mellett, Visoka a’ kuklói, Rachstun és Peterklin a’ széles
kúti határban. — A ’ detreköi két barlaug legfigyelemreméltóbb a’ többi
sok apró közt. — Legnagyobb folyama a’ Duna, melly itt több ágakra
szakadván, számtalan apró, ’s négy nagy szigetet képez : Csalóköz, Szi
getköz, Csiliköz és Vizköz. A ’ Vág keleti oldalát mossa a’ megyének, sebes
folyása károkat okoz. A ’ Morva igen szép folyam. A 5 Dudvág, Feketeviz,
Miava, Blava, Tinta, Parno, Ronava, Gidna, Csádé, Rudava, Manina ’stb.
mind apró folyók, ’s patakok. Az alsó Csalóközben nagy kiterjedésű mo
csárok és réteshelyek vannak. Szentgyörgytől keletnek szinte terjed el
egy posványság Smr neve alatt. E’ helyen feküdt hajdan a’ rómaiak ide
jében Peisum tava, mellytol vévé nevezetét P. is. — Földe a’ megyének
termékeny fekete agyag, különösen a’ Csalóközben, még termékenyebb
a’ Mátyusföldén; ellenben a’ Morva mellékén sivatag és homokos. Búza
legtöbb termesztetik a’ Csalóközben, rozs, mindenütt, árpa, burgonya is
nagy mennyiségben, kukoriczát csak házi szükségre vetnek. Némelly
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helységek szép és sok kender, mások hires k á p o s z t á jókról ismeretesek.
Hajdan a’ Csalóköz arany- és gyümölcskert névvel tiszteltetett meg. Je
lenleg igen sok és legszebb gyümölcs terem Posony, Szentgyörgy, ’s
Magyar-Bél vidékén. Szentgyörgy és Recse közt gesztenye-erdő is van.
— Posonyvármegye fehér asztali borát méltán a’ jobbak közé számítják
az egész országban ; főkép jeles a’ récsei, szentgyörgyi, grünaui, bazini,
limbachi, modori, diósi ’stb. — A ’ Duna szigeteiben tágas és jó legelők,
*s rétek vannak. A ’ lótenyésztés Böős, Nyék, és Karcsa tájékán virágzó.
— Ásványokban sem szegény a’ megye : aranya? bazini bányákban, piskolcz Bazin és Perneknél, márvány Stomfa és Vöröskő mellett, vas, réz,
Borostyánkőnél, barna kőszén Modor és Diós mellett találtatik. Szentgyörgyön hideg kénes-, Bazinnál hideg vasas ásványvizek vannak. —
Népessége a’ megyének 295,048 1.; esik egy
mfdre 3598. E’ népesség
lakik 5 kir. és 34 m. városban, 277 faluban és 73 pusztán. Nyelvkülönb
ségre nézve magyar 105,931, tót 124,864, német 48,128, zsidó 16,125.
Vallástekintetben r. kath. 247,064, evang.-luth. 24,251, református
7,608. — Budapest után Magyarország legnagyobb iparüző városa P o
sony, de itt-ott a? megyében is nem jelentéktelen iparélctre találunk.
Két szesz- és eczeigyár van Nagyszombatban; világos-kék posztóval lát
ják el a’ közönséget M odor, Bazin, Czajlán, Somorja. Papirosmalom
négy működik. Vas- és rézhámor Borostyánkőben, ugyanitt puskapormalom. Rendkívül hires késcsinálók a’ nagylevárdi és sz.-jánosi habánok.
Répaczukorgyár van Nagyszombatban. — A ’ megye kereskedését elémozditják hajózható vizei, az ország- és vasutak. Nevezetes gabona
szarvasmarha, posztó- és gyapju-Yisárok tartatnak több ismert helye
ken. Fenyőszálakra, deszkákra, ’s más faeszközökre nézve főrakhelyek :
Szered, Pozsony, Somorja.
Szabad kir. városok : 1) Posony. (1. alább)2) Szentgyörgy, kőfallal kerí
tett sz. kir. város 3356 lak. Kitűnő épületei a’ Szent-György temploma, a5
piaczon álló piaristák temploma és zárdája , mellyben van egy kath. ki
sebb gymnasium. A ’ lakosok főélelme a’ bortermelés. 3) Bazin, kőfallal
kerített sz. kir. város, 4841 lakossal. Van itt egy kath. ’s evang. szent
egyház, kapuczinus zárda, ’s egy régi várkastély. Bányái kevés, de finom
aranyat, ezüstöt, több kéut és piskolczot adnak. Nevezetessé teszi Bazint
papírgyára, hideg ásványvize és fürdője. 4) Modor szinte kőfallal kerített
kir. város 4662 1. Házai több emeletes, de ó Ízléssel szegletes alakra épül
tek. Tekintetreméltó a’ piaczon álló, ’ s 47 mázsányi rézzel fedett torony;
mindjárt mellette van a’ benedekiek volt zárdája; ezenkivül az evangéli
kusok is birnak két sz. egyházat, ’s gymnasiumot. 5) Nagyszombat, régi
sz. kir. város, mellyet a’ magyarok hajdan 3ok sz. egyházai miatt kis R ó
mának neveztek, — 7717 lakossal. Most is 9 kath. és 1 ev. sz. egyházat
mutathat fel. Van itt egy társas káptalan, kath. lyceum és seminarium,
gymnasiummal együtt; fiú- és leányiskola a’ sz. Orsolya szüzek zárdájá
ban, színház, kisdedovó, két városi kórház, harminczad hivatal. Kereske
dik posztó, vászon, gyapjú és borral. Van egy répaczukor; 2 szesz- és
eczetgyára, takarékpénztára.
Nevezetesebb helyek a’ volt posonyi járásban : Cseklész, mezőváros
1183 lakossal. Cseszte vagy Császla m. v. 1700 1. Récse m. v. 2000 1.
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Szencz m. v. 1850 1., Pila helység, Pudmericz, Réthe magyar helység
(1150 1.), Magyar-Bél, JV. Senkovits f. (815 1.), Vöröskő. — A* volt nagyszombati járásban : Czifer m. v., Alsó-Diós, Dejte m. v., Nádasd m. v.,
Szomolán m. v. 1200 lakossal, Gerencsér 1083 1., A. Korompa f., Vedrőd
Kosolna és Losoncz. — A ’ volt külső járásban : Diószeg, csinos magyar
m. v. 1600 lakossal, kiknek 3/ i 3 része német gyarmat, Galántha 2000 1.
% része zsidó, Szered m v. 2700 1., N. Mácséd magyar falu 1150 lakos
sal, Nádszeg falu 2200 lakossal. — A ’ volt felső csalóközi járásban : Püs
pöki m. v. 1300 1., Somorja régi szabadalmas m. v. 345 1., Vajka m. v.
1120 1., Szent Antal, Eberhard, Gomba Nagy- és K s-Jóka, Ivá?ika, Ki
rályfalva, Kis L ég, Nagy-Szarva, — A ’ volt alsó csalóközi járásban :
Böös, m. v. 2500 lakossal, A. Ny ár ásd 1200 i., Szerdahely, Vásárut, F<Jbár, N. Bodak, N. Badánij, Patony. — A ’ volt hegyentuli járásban : Dé
rén m. v., Gajár m. v. 3000 L, Szent-János (lakosainak elődei hajdan
anabaptisták voltak), JV. Lévárd, Malaczka m. v. 2605 1., Stomfa ra. v.
4000 1., Borostyánkő f.) Detrekováralja, Máriavölgye, Mászt, Rohrbach
faluk. — Jelenleg 69 □ mfddel ’s 228,463 lakossal a’ pozsonyi kát. ’s
polg. kerülethez tartozik. — Hs.
Posonyváros (Pozsony, Pressbnrg, Posoninm), egyike legszebb és leg
régibb sz. királyi városainknak, Posony vármegyében a’ Duna bal partján,
Bécstől 5, Budától 1 3 y g posta állomásra. Vidéke a’ legregényesebbek kö
zé tartozik Magyarországon. A ’ város régi kőfalai, sánczai ’s kapui el
tűntek; jelenleg még csak a’ sz. Mihály kapu létezik, melly felett egy
27 öl magas, rézzel fedett torony áll. A ’ várossal összefüggésben levő
váralja (Schlossberg és Zuckermandl) azelőtt külön hatóság, a’ vármegye
alá tartozott, most egyesítve van. Piaczai, utczái elég térések, tiszták ’s
kövezettek, a’ főbbekben granitjárdákat találtatni. Nevezetesb épületei:
a’ székes sz. egyház régi góth épület, négyszegletű kövekből építve. Itt
szokták a’ magyar királyokat megkoronázni. Ennél régibb a’ ferencziek
egyháza, hol koronázáskor a’ király arany sarkantyus vitézeket szokott
felütni. Ezeken kivül van még 12 katholikus, 2 evang. egyház, 6 zárda
és zsinagóga. Egyéb épületei : az országháza, hol a’ magyar országgyűlés
ült Össze; városháza; az esztergomi érsek 2 palotája; a’ hajdani consiliumi épületek, csinos német szinház a’ sétatéren; a’ megyeház; két gya
log kaszárnya; Grassalkovich hgnő kastélya ’s több csinos magánépület.
A ’ város mellett a’ Dunára dőlve magas hegyen áll régi vára, honnan
gyönyörű kilátás nyílik a’ Duna zöldelő szigeteire, a’ rónaságokra ’s az
austriai erdős hegyekre; 1811-ben leégvén, azóta nem építtetett fel újra.
Lakosainak száma újabb összeírás szeriut 42,238, (kik között van 22,518
német, magyar 3145, szláv 7584, zsidó 4840; vallásra nézve 29,929 r.
kath., 6744 evang.); a’ házak száma 1880. Ipar és kereskedés nagyon
élénk. Kézművesei között kitűnők a’ süteményesek, asztalosok, hangszer
készítők, kesztyűsök. Van 1 posztó, 4 selyemkelme, 1 selyemszalag, 5 vegyes gyapot és gyapjukelme, 1 fénybőr, 1 pecsétviasz és czinóber, 1
vegytani festék, 1 répaczukor, 2 rosoglio és liqueur, 6 peszgőbor, több
eczet és keményítő, 1 szarugomb-gyár, ’s 1 angol*amerikai műmalom.
Kereskedése többnyire zsidók kezében van. Elősegítik ezt a’ Duna ’s a’
vasút, mik által P. messze vidékekkel áll összeköttetésben. Takarékpénz
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tára a’ pesti ntán legtöbb pényt forgat. Van benne több köztigazgatási,
törvénykezési, hadi- ’ s kincstári hivatal. Az újabb felosztás szerint fővá
rosa lévén a’ posonyi kerületnek, székhelye egyszersmind a’ kerületi
katonai kormányzónak; itt van a’ kerületi főtörvényszék is. Itt lakik to
vábbá a’ megyei főnök és megyei törvényszék. Vannak cs. k. harminczad,
sóház- posta ’s más kincstári hivatalok; egy társas káptalan, dolgozó
ház, siketnémák és szegények intézete, több kórház, mik között első he
lyen áll az irgalmas barátoké .és sz. Erzsébet apáczáké. Számos elemi is
koláin kivül van egy álladalmi jogtani akadémia, egy példány gymnasium,
egy evang. főgymnasium (azelőtt lyceum) jeles könyvtárral ’s tápintéze
tekkel, 5 könyv- és műárusbolt, 4 könyvnyomda, 1német, 1 szláv hirlap;
a’ számos évig itt megjelent magyar ,,Hirnök“ 1846-ban szűnt meg. A ’
kath. isk. intézetekben főleg németül adatnak elő a’ tudományok; az
evang. lyceumban jobbára magyarul. A ’ várost a’ Duna jobb partjával
hajóhid köti össze, mellynek közelében van a’ posonyiak legkedvesb mu
latóhelye, a’ híres lig et; a’ mulatóhel> ek száma a’ gyönyörű vidéken álta
lában temérdek; a’ város kebelében is van egy csinos sétatéré. A ’ város
egész határa 9000 hold. Bora elég, azonban minőségre nézve nem több
közönséges asztali italnál; gyümölcsben igen nagy bősége van. Újabb
történetében legnevezetesb pontokat alkotnak az 1825. óta 1848-ig min
den 3 évben itt tartatni szokott országgyűlések, mellyek rendkivüli élénk
séget kölcsönzének a’ városnak, miután ollyankor az egész ország disze,
virága, ifjúsága, gazdag és nevezetes emberei itt központosultak. — k.
P osta ü g y . Újabb időkben, különösen 1816. óta, nagy mértékben tö
kéletesedett a’ postaügy és ügykezelés, különösen mióta 1821-ben P o 
roszországban behozták a’ gyors postákat, melly példa nem sokára min
denütt követésre talált. A ’ szekerek kényelmesb szerkezete által a’ sze
kérposta is sokat nyert. A ’ levelek és csomagok küldetése egészben vé
ve biztos, különösen az ajánlott leveleké. Illy ajánlott levél, mellyről a’
küldő vevényt kap, külön feliratik a’ postajegyzékbe’s az átvevő saját
kezeibe szolgáltatandó át. Küldője mindig bérmentesiti. A ’ németországi
postaszerkezet általában egy minta szerint van rendezve. Az utóbbi idők
ben különösen az osztrák postaügy emelkedett Ottenfels udv. tanácsos ve
zetése alaft, ki 1830. a’ legf. udv. postaigazgatás élén állott. A ’ bé
csi legf. udv. postaigazgatás 1850-ig az egyetemes udv. kamara, mint kö
zépponti hatóság alatt állott, ’s ennek volt alárendelve 11 tartományi fő
postahivatal. A ’ magyar- ’s erdélyországi levélposta a’ budai helytartóta
nács ’s az erdélyi kormányzóság alatt állott, ellenben a’ szekérposta itt is
az udv. foposta igazgstás alatt. Az egész országban 873 postahivatal volt.
Az első gyorsposta Bécs és Brünn között állott fel 1823, ’s azóta minden
országúton el van terjedve. — Legújabb időkben, midőn Bécs és K on
stantinápoly között is naponkénti érintkezés hozatott létre, az osztrák
kormány a’ postaügyet is alapos reformok alá fogta. 1850. januárban a’
kereskedelmi minister javallatára egy uj tervet fogadott el a’ császár, mi
nélfogva az addigi udv. postaigazgatás közlekedési főigazgatósággá lön
átváltoztatva, melly 3 osztályra oszlik, u. m. 1) vasutak, 2) postaiigv, 3)
távirdák. Ez uj intézmény 1850. martiusban lépett életbe, ’ s május hó
napban 100-nál több uj postahivatal lön felállítva. Ugyanekkor a’ bel
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földi levélbér is uj szabályzat alá vonatott, 10 mérföldön alól 3 kr.,
10— 20 midtől 6 kr., 20 mfdöu túl 9 kr. p. p. Keresztkötéseknél latjától
1 kr. jár. A ’ külföldre szóló ajánlott küldemények egészen mentesitendők.
Belföldön a’ mentesítés levélbélyeg felragasztása által történik. Hibásan
mentesitett levelek tovább szállíttatnak, azonban a’ hiányzó öszveget, 3
krnyi pótlékkal együtt az átvevő köteles fizetni. A ’ levéljegyek árulása
1850. jul. 1-én kezdődött. — Ezen belső reformokon kivül az osztrák
kormány egy nagyobbszerii postaegylet életbeléptetésén is fáradott, melly
egész Németországot magában foglalja. E ’ tekintetbeni egyesülésre már
1837-ben küldtek az osztrák és porosz kormányok a’ többi német kor
mányokhoz felszólításokat. ’S a’ nevezett évben oct. 18-án Dresdábmi
tartatott meg az első postaértekezlet. A ’ közbejött politikai események
miatt csak 1849. őszén lehete ismét folyamatba venni a’ félbeszakadt ta
nácskozást. Az egymás érdekeibe vágó kisebb államok teljes beleegyezézését be nem várva, Ausztria és Poroszország 1850 aprilben megkötöt
ték a’ szerződést egész birtokukat illetőleg (1. Wiener Zeitung 1850. apr.
28.). E ’ német-osztrák postaegylet rendszabályai, a’ belföldet illetőleg,
általában a’ fentebb említett osztrák szabályokkal egyeznek. Németország
és Austriae’ postai egységben először állnak egész államtest gyanánt a’ kül
föld irányában. A z egylet 1850. jul. 1-én lépett életbe ’s 1860-ig tart.
Újabb fejlesztésére nézve időszakonként német postaértekezlet fog egy
behivatni. A ’ nevezett két államhoz nem sokára Szászország, Oldenburg,
Mecklenburg-Schwerin, Bréma ’stb. hozzáállottak. — k.
P o z z o di B o r g o (Carlo A ndrea, gróf), nagyhirü diplomata és orosz
követ Párisban, szül. 1768. Corsica szigeten Alalában. A ’ franczia forra
dalom kitörése után 1791, mint corsicai követ jött a’ franczia törvény
hozó nemzetgyűlésbe, de a’ rettentési kormány alakulta után elhagyá a’
forradalom ügyét ’s Corsicába ment, hol Paoli tábornok pártjához állott,
ki a’ sziget függetlensége mellett küzdött. Nem sokára angol sereg szállván ki Corsicában, P. Elliot alkirály alatt a’ sziget államtanácsának el
nöke, majd államtitkár lett. A ’ forradalmi párt életére törvén, Londonba
menekült. A z ottani udvar több titkos küldetésre használta. 1802. orosz
szolgálatba állott. A ’ lipcsei csatában Bernadotte parancsnoksága alatt
harczolt ’s Páris bevétele után mint orosz ügy viselő maradt itt. Napóleon
visszatértekor ismét a’ seregbe lépett. 1817: az orosz czár gróffá és altábornagygyá nevezé ki. A ’ Bourbonok második restauratiója óta orosz
követ volt a’Jranczia udvarnál, 1822. a’ veronai congressben vett részt ’s
1823. azon erélyes jegyzékre birta udvarát, mellynek következménye
lön, hogy X V III. Lajos a’ spanyol alkotmány megdöntésére sereget kül
dött ez országba. Tekintélye mindig növekedett, az uralkodók elhalmozák rendjelekkel. A ’ júliusi forradalom után, 1830. Lajos Fülöp udvarnál
lön követ. A ’ lengyel forradalom alatt és után gyakran illeté a’ párisi
nép bántalmakkal; minélfogva visszahivatá magát Pétervárra, de 1833.
újra elfoglalá a’ követségi állomást Párisban. Állása igen nehéz volt, mert
közepette a’ szabadságérti forrongásoknak ’s ellenében a’ mozgalmi fér
fiak elveinek a’ stabilitás elvét kellett fentartania. 1834. a’ torypárt tá
mogatásává Londonba küldetett. P. nem örömest vállald el ez állomást,
részint mert Párist már nagyon megszereté, részint mert küldetése sü-
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kertelenségét belátta. A ’ toryk visszalépte után ő is kilépett az orosz
állarnszolgálatból ’s a’ magánéletbe vonult Párisba. Corsicában vásárlott
nagy jószágaiból annyi jövedelme volt, hogy fénynyel élhetett tovább is;
a’ diplomaticai körökben is fenmaradt tekintélye. Meghalt 1842. febr. 15.
— Korábbi életéből megemlítendő még Napóleon elleni engesztelhetlen
gyűlölete, kit az 1814— 15-i kritikus években leginkább az Ő mesterke
dései buktattak m eg, a’ mint ezzel ő maga dicsekedett. A ’ Gregori által
kiadott .,Storia di Corsica (5 köt. Pisa 1828 — 32) czlmíi történelmi mű
kiadását ő segítette. — a.
Pradt (Dominique Dufour de), volt mechelni érsek és nagyhiri politi
kai iró Napóleon korában ’s a’ restauratio alatt. (1. I(óz>h. Esm. Tára IX .
k. 503. 1.). Utóbbi időkben minden hivatalától ’s befolyástól elesvén, há
tat fordított a’ legimitásnak ’s alkotmányos szabadság mellett ’s a’ papok
visszaélései ellen küzdött, mi által némi népszerűségre vergődött. M eg
halt 1844 Vedrine várában* — k.
Praslin. E* nevet \i$eléazon herczegnő, kinek meggyilkoltatása 1847
rendkívüli mozgalmat idézett elő Párisban és sokáig foglalá el az egész
európai sajtót. A ’ nevezett év aug. 18-án villámgyorsasággal terjedt el a’
hir, hogy P. herczegnő múlt éjjel megölve találtatott hálószobájában.
Nemsokára köztudomású lön az is, hogy a’ gyilkos, férje, P. herczeg maga
volt. Néptömegek csoportosultak a’ herczeg palotája körül; tudták, hogy
a’ herczeg mint francziaországi pair csak a’ pairtörvényszék külön rende
leté folytán fogathatik el ’s a’ magas állású gyilkos szökését megakarák
gátolni. Közelében folytonosan rendőrszolgák voltak. A ’ vizsgálatból ki
sült, hogy a’ herczeg, nejét, kivel 10 gyermeket nemzett, reggeli 3 óra
tájban egy kétélű eszközzel csakugyan megölé: A ’ körülményekből kivi
láglott, hogy a’ herczegnő erős ellenszegülést kisértett meg. A ’ tett indo
kait levelek ’s vallomások deritették ki. Choiseul Praslin (Charles Theobald) herczeg 1804. született. Termete alacsony és zömök ’s heves és hir
telen haragú volt jelleme. 21 éves korában vette nőül Sebcistiani marsai
egyetlen leányát. 1842 követ is volt rövid ideig, de nem sokára Drouyn
de Lhuys szabadelmű vágytársa megbuktatá. 1845. a’ király pairré ne
vezte ki. Neje, Choiseul-Praslin (Fanny) herczegnő 1807. Konstantiná
polyban született; Sebastiani marsai akkor Törökországban működött
Anglia ellen. Leányát, kinek születése neje életébe került, nagy kerü
lések után Francziaországba vitette. Midőn férjhez ment, 18 éves volt.
Igen gazdag férje vagyonát tetemesen szaporitá. Évi jövedelmök 600,000
frankra becsültetett. Á ’ herczegnő erős és teljes termetű volt, ’s arcza
még halála előtt is igen szép volt. Gyermekei nevelésével alig gondolt.
1841. Deluzi kisasszony fogadtatott a’ házhoz nevelőnének, ki miveltsége
és szelíd jelleme áltol nem sokára mind az apa, mind a’ gyermekek rokonszenvét megnyeré. A ’ herczeg nagyon szereié gyermekeit’s ideje legnagyobbrészét ezek és a’ nevelőné társaságában telté. A ’ herczegnő gya
nakodni kezdett ’s férjének szüntelen szemrehányásokat tett elhanyagoltatása miatt. A ’ talált levelekből kitűnt, hogy férjét szenvedélyesen sze
reié, de ez meghidegült iránta. Deluzi kisasszonyt elakará távolítani, a’
herezeg ellenzé. Törvényes elválásba ez utóbbi már csak azért sem egyez
hetett, mivel akkor szeretett leányai az anyának adattak volna át. Bízó-
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nyos, hogy a’ herczeg igazi vonzalommal volt a’ nevelőné iránt, (le úgy
látszik, hogy e’ részben bizonyos korlátokon innen maradt. Lassanként a’
közönségben is beszéltek egyetmást a’ herezegi pár között létező viszály
ról. Az udvar is megkisérté a’ kibékülést, de sikertelenül. Végre a' herczegnő atyját, Sebastiani marsait és nagybátyját, Coygny herczeget hivá
segitségül „azon személy ellen, ki férje és gyermekei szeretetétől fosztá
meg.“ A ’ herczegnek engednie kellett ’s Deluzi kisasszony 1847. jul.
1-én elhagyó a’ házat. A ’ közelebbi heteket a’ herczegné falun tölté ’s
csak aug. 17-én tért ismét a’ városba vissza. Nehány nap múlva ismét fa
lura szándékozott, azonban aug. 18-án reggeli 4 órakor férje által meg
gyilkoltatott. Ez időben a’ büntető tövényszékek sokat foglalkozónak ma
gasabb rangú egyénekkel; a’ közhangulat egészen ellenÖk fordult. Nem
csoda, hogy a’ kormányt, midőn P. herczeg aug. 24-én esti 5 óra felé arsenikkal megmérgezé magát, nehéz gyanúval illették, annyival inkább,
mert magának az udvarnak is, mellyel a’ herczeg közelebb viszonyban
állott, érdekében volt, hogy a’ gyilkos a’ vérpadra ne hurczoltassék.
Azonban a’ per illyetén kimenetele még kevésbé használt a’ kormánynak.
Deluzi kisasszony a’ gyilkosság reggelén elfogatott; ő ekkor egy irodal
mi tanár házában bérelt lakást. Nemsokára kiderült, hogy reá semmine
mű bűnrészesség nem róható. (Lásd : C. L. Bernays : Die Ermordung
dér Herzogin von P., ein Beitrag zűr Geschichte des Kampfes dér Leidenschaften mit den modernen Gesellschaftselementen, Flawyl 1847).— k.
P rech tl (János József), a’ bécsi polytechnikai intézet igazgatója ’s
egyik legbuzgóbb alapitója, szül. 1778. Bischofsheimban. 1801. jött Bécsbe, hol a7jogi pályán munkálódott. Nemsokára elhagyó ezt ’s kedvencz
tanulmányának, a’ természettudományoknak szentelé magát. 1809. reálés hajózási iskolát kell vala alapitnia Triestben, mit azonban az akkori
hadi körülmények meghiusitának. 1811. a’ bécsi reál-akademiában taní
tott természettudományokat ’s leginkább ez idő óta forraló terveit egy
felállítandó polyteehnikai intézetnek, mi legfelsőbb gyámolitás hozzájárultával sikerült is, úgy hogy a’ nevezetes intézet 1815. nov. 3-án meg is
nyittatott ’s azóta virágzásának nagy részét P . folytonos buzgalmának
köszönheti. 1818. kormánytanácsossá neveztetvén ki, elfoglaltatása kény
szerűé a’ tanszéket odahagyni ’s leginkább irodalmi munkásságnak szen
telni felmaradt idejét. Számos művei között legnevezetesb a’ Technologische Encyclopadie ’stb. (Stuítg. 1830 — 50, 46 köt.). — a.
P rev orsti látn okn ö ( Die Seherin von Prevorst). Újabb időkben sok
német vitatás tárgyául szolgált tünemény, mellynek részletei következők.
1801. Prevorst würtembergi faluban született Hauffe Friderika. Fiatal
korát teljes egészségban atyjánál, egy lelkileg ’s testileg ép erdősznél élte
át. Akadálytalanul fejlődött, ámbár már korán feltűnő éji álmok ’s jö v ő 
jének némi sejtelmei jelenkeztek nála. Bizonyos tárgyak ellenállhatlan
befolyást gyakorlottak lelki hangulatára ’s nyilatkozatainak, viseletének
különös, ollykor szellemszerü szint kölcsönzének. Sirkertekben ’s tem
plomokban bánatos érzés fogta el, tagjai fáztak; séta közben gyakran
búskomorságba esett ’s éjjel kísérteteket látott. 19 éves korában
szülei kivánatára férjhez ment ’s férjével Kürnbachba, Würtemberg és
Baden határszélén levő faluba, költözött. Az apai háztóli elválás
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nagyon nehezére esett; mély fájdalom és busongás fogta el, örökké sírt
’s 5 hétig nem jött álom folyvást kisértetiesbé váló szemére. Kürnbach
hegyes, regényes vidéke kifejté benne rajongási hajlamát ’s izgatottságát
valóságos testi betegséggé növelte. Idegei feszülve voltak, vére forrott
ereiben, lázak, görcsök, véromlások ’stb. lepték meg. A ’ világosságot ki
nem állhatta ’s a’ siderismus olly befolyással jelentkezett, hogy a’ falba
ütött vas szegek látására fájdalmat érzett. Allitá, mikép egy lélek kör
nyezi, kit csak ő láthat,’s kit nagyanyja szellemének hitt, ’s ez minden baj
tól megőrzi. Következett mindenféle álom és meglepően igaz jóslatok. Mély
delejes álmában kinyilatkoztatá, hogy csak magneticus gyógymód képes
őt életben tartani. Ez utóbbi által 1824. annyira helyre is állott, hogy
házi dolgait ismét végezheté, de még azon évben, midőn másodízben lön
anyává, lázba esett ismét, mellyet a’ legtarkább képzelgés követett. Min
den elébbi jelenség megújult ’s a’ beteg szemlátomást fogyott. A z ellene
használt gyógymódok között, az ottani nép babonája nyomán, egy u. n.
ördögűző is szerepelt. Majd a’ mint költő is ösmeretes orvos, Kerner Jusz
tin (1. ezt) vévé ápolása alá ’s a’ homoeopathiai gyógymódot használó, de
csakhamar ismét a’ magnetismushoz kellett visszatérnie. Tapasztalásait
később külön iratban adta ki (Die Selierin von Prevorst, 4-ik kiad. 2 köt.
Stuttg. 1846). melly rendkívüli figyelmet ébresztett. E ’ tudósítás szerint
minden, mit a’ látnoknő beszélt, vagy cselekedett, egész környezetének
befolyása szervezetére, valamennyi látható tárgynak érzékeire tett ha
tályai csodálatosak, rejtélyesek ’s valóban képzelgősek ’s hihetlenek. K ép
zelete gyakran az ég legmagasb régiójáig emelkedett ’s egyszer azt állitá,
hogy e’ hold bal oldalának lakói építéssel foglalkoznak. Leginkább szel
lemekkel volt dolga, kikkel szünetlen társalgott. Illy ábrándokban tölté
napjait ’s meghalt 1829. Weinsbergben. A ’ bonczolás alkalmával görcsös
szabálytálanságot találtak szivében, agyában ’s altesti mirigyeiben. K o
ponyája azonban rendkívül szép volt. (L. Eschenmayer : Mysterien des
innern L ebens, erláutert aus dér Geschichte dér Seherin von Prevorst
Tübing. 1830). — k.
Priessnitz Vincze a’ vizgyógyászat alapitója. A ’ hol most az elhirhedt
Gráfenberg fekszik, 25 évvel ezelőtt a’ Sudetek lankáján egy völgy torko
latban csupán nehány jelentéktelen pásztorkunyhó állott. Egyikében
született Priessnitz Vincze, oct. 1799. Hat gyermek közt a’ legfiatalabb,
szülei foldmivelők. Gyermekkoráról semmit nem mondhatunk. Atyja, ne
hány évvel halála előtt megvakult, ’s Vinczének kellett őt vezetgetnie,
mire vissaemlékezvén igen gyakran mélyen felsohajtott : „ne kellett vol
na csak atyámat 11 év lefolyása alatt vezetgetnem, talán az iskolában,
legalább rendesen olvasni és Írni én is megtanultam volna. “
17-ik évében még mezei munkával foglalkozott. Mikor egyszer szán
tani menne, egy neki szilajodott ló szekerét elragadta, ő leesett róla, egy
darabig vonta maga után a’ l ó , mígnem a’ kerék keresztül ment rajta,
melly alkalommal első fogai kitörtek ’s oldalbordái összezuzattak. Ez egé
szen tönkre tette az ifjút; mindenki menthetlenül elveszettnek tartotta,
és az orvosok lemondtak róla. Akkor ő megpróbálta, hideg vizzel moso
gatni sebeit és váltogatva szakadatlan hideg borogatásokkal rakta azokat.
Néhány hét múlva magához jött, úgy hogy emészthetett. E’ zúzás követ*
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kezései, ha mindjárt nem mutatkoztak is, nem szűntek meg belső részei
ben rágóodni, ’s Priessnitz valószinüleg csakhamar áldozata leendett egy
belső feloszlásnak, ha annak, mintegy isteni kijelentés által jővén azon
gondolatra, hogy önmegmentésével maga tegyen próbát — illy módon
elejét nem veszi ’s ha már születésénél fogva meglehetősen erős testalkat
tal nem áldatott volna meg. A ’ javulás pillanatától kezdve, egy eddig is
meretlen fogalmat nyert Priessnitz a’ hidegvíz csodás gyógy erejéről, ’s
nagy bizalma lön ahhoz, melly benne, állatokon tett apróbb próbatétei —
és szomszédjai gyógyításán szerzett szerencsés tapasztalásai által, még
inkább megerősödött. Azért itt nem állapodott meg, ’s a’ fiatal természetorvos gyógymódjának szerencsés következményei nem sokáig maradtak
titokban, hire futamodott mindenfelé. Alig 19 éves korában, nem ritkán
vitték Priesnitzet Morva- és Csehországba, ’s rövid időn a’ világ szemei
rajta függöttek. Bármilly keskeny körben mozgott is, hire azonban, irigy
ség, gyanú és rósz akarat nem mulasztották el mindjárt kezdetben, elle
ne támadni. A ’ nép irigykedett rá, már azon jutalmaknál fogva is, melylyeket szerencsésen felépült betegeitől kapott, eszelősnek mondogatták 's
még úgy is vélekedtek róla, hogy az őrdöggel czimborál; az orvosok nyeg
lének, (charlatan) csalónak nyilatkoztatták ’s a’ papok szószékből intet
ték a’ népet, Prissnitzet hamis prófétának nevezvén.
Mindemellett Priessnitz tiszta lelkiismerettel ’s érett eszmével, nyugod
tan és szerényen járt a’ maga utján e’ fenyegető veszélyek között, ’s
1829. a’ Grafenbergben gyógyulást keresők száma olly nagy volt, hogy
saját lajstromot kellete vinni a’ betegekről. Ezt megsokalta az irigység.
Priessnitzet gyógykontársággal vádolták ’s a’ freiwaldaui tanács által több
napokig tartó fogságra ítéltetett száraz kenyéren és vizen, ezenkívül mo
sószivacsát, mellyel betegeit mosogatta, törvényszéki ítéletnél fogva el
vették, mivel az azzali vonogatásban boszorkányságot láttak. — Priessnitz
a’ politikai hatósághoz felebbezte ügyét, ’s miután ez a’ dolgot közelebb
ről megvizsgálta, ’s Priessnitzben csak dicséretre méltót talált, 1831 meg
engedték neki, hogy saját fórdő intézetet alapítson. A z ócsárlók most
4sem nyugodtak. Az akkori cs. k. udvari canceliariát panasz-eloterjesztések — sérelmeikkel ostromlották, úgy hogy ez kénytelen Ion, e’ czélból,
különösen egy biztost küldeni Grafenbergbe a’ dolog állásának megtekin
tése végett. E ’ küldetésben a’ szellemdus és előítélet nélküli b. Türkheim
já rtéi. Azon jelentés, mellyet e’ tudós orvos, a’ rágalmazott Priessnitz
életmódja — viselete — és hatásáról tett, igen becsületadó volt mind ő rá
nézve; mind pártatlan előterjesztésénél fogva, magára a’ jelentést tevőre
nézve. Azon felvilágosítás következtében, mellyet, az udvari cancellaria
orvosi referensétől nyert, Priessnitzet gyógymódjának gyakorlatában, a’legfelsőbb politikai hatóság oltalma alá vette. Ez időtől fogva, legmakacsabb
és legengesztelhetlenebb elleneinek nyilfr megtámadásaitól meg Ion kímél
ve. Az alattomos incselkedések és titokban űzött gáncsolások nem szűn
tek azonban meg élete vég napjáig. Mindamellett hire a’ világ minden
részeibe jótékonyan terjedt. A ’ legtávolabb országokból tódultak hozzá
a’ szenvedők és azon betegek, kikről az orvosok lemondtak, hogy a’ vizgyógyászát magas papjának személyes befolyása alatt, teljes egészséghez
vagy legalább a’ fájdalmak enyhüléséhez ’s az erők gyarapuldsához jus*
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sanak. Ezáltal Grafenberg a’ két utósó évtized alatt, a’ világ legneveze
tesebb pontjává vált, ’s milly népszerű lett Priessnitz neve, mutatják az
illy hátiratu levelek Amerikából : ,,Priessnitznek, Európában,u mellyek
késedelem nélkül jutottak mindig az illető kezébe, a’ mi a’ hires Boerhave Herraanon kivül egy orvossal sem történt.
A ’ szemlélődés és tapasztalás érdekes tere nyilt meg ez által a’ világfi,
lélekbúvár és emberbarát lángelmü pillanatainak. A ’ hallatlan eredmé
nyek, mellyeket Priessnitz vizgyógymódja előhozott, vonzólag elevenitőleg hatottak kivülre ’s egyszersmind jutalmazólag feltalálójára. Ezerenkint
változtatták meg életmódjokat azon utasítás szerint, mellyet Gráfenbergből kaptak, és sok tartományokban támadtak hasonló intézetek, jobbára
az anyaintézet mintája után.
Priessnitz gazdag emberré és felette boldog családapává Ion. 10 gyer
mekei közöl, 7 él. Nője is egy sikerült curának a’ jutalma , anyját t. i.,
olly erős köszvényből gyógyitotta ki, melly az orvosok minden fáradsá
gának makacsul ellenszegült. Ha szinte Priessnitz egyrészről keserű üldö
zést és hiteltfelülmuló hálátlanságot tapasztalt is, más részről sok örömmeglepo figyelem — elismerés — és kitüntetésben részesült. 1846. melle
arany érdempénzzel ékesittetett.
Priessnitz külseje, egy egyenes, melegszivii, tetterős és becsületes em
ber hatását tette. Mélyen gondolkozás és éleselmü szemlélő képe volt
szemlélhető azon ritka kifejezésben : melly világos kék szemein keresz
tül tiszta, buvárló leikéből ömlött. A ’ közéletben igen szerény, zárkozott
volt, keveset beszélt — bizalmas körben pedig kedélyes, ollykor szeszé
lyes, élczeivel mindig készen. Nem volt tudós, de gazdag ismeretei vol
tak, miket leginkább minden fokban tanult emberekkeli összeköttetései
által szerzett. Ki őt közelebbről ismerte, delejesen vonzódott nemes sze
mélyiségéhez. Lénye a’ szivhez szólott, jelleme vas szilárdságú. Sem di
cséret 3em gyalázat nem hozta őt zavarba, szokatlan gazdagsága sem
hangolta le tevékenységét. A ’ természethez változatlan gyermeki ragasz
kodása volt kulcsa szerencséjének és hirének. Azért élt, hogy enyhitse az
emberek fájdalmait ’s ép abban áll halhatlansága, hogy a’ halandóságot
kevesbítette. Az ő emlékoszlopa : a’ viz marandóbb, mintha érczből vol
na. Meghalt nov. 28. 1851. A ’ lépe volt megromolva, hihetőleg ama fiatal
kori zúzás következtében, mellyről emlékeztünk. A z orvosok állítása sze
rint, kik testét felbontották, sokkal továbbélt, mint hasonló bajokban az
emberek élni szoktak, minek okául Priessnitz sajátságos életmódját állí
tották. — Sz. J.
P rok esch -O sten (Antal, b á ró ), osztrák tábornok ’s teljhatalmú minister a’ berlini udvarnál, szül. 1795. Grátzban. 1815. Károly főhg sere
gébe lépett; ezután két évig mathematika tanára volt az ollmützi cadett
iskolában. 1818. ismét hadiszolgálatba állott. 1823. kapitány lett Triestben. A ’ kormány engedélyével innen Görögországba ment, melly ekkor
szabadságáért kezde harezolni ’s az osztrák kormány a’ levántei kereske
dői ügyek egy részét reá bizta. Innen beutazta Kis-Ázsia nagy részét,
Konstantinápolyi, Egyptomot és Nubiát egész a’ Nil nagy zuhatagjaig,
hol érdemet szerzett a’ kalózok elleni erélyes föllépése által; nem kü
lönben a’ görög ügyben is. 1829. Palaestinába utazott, hol a’ keresztyé-*
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nek számúra emberibb bánásmódot eszkozlott ki a’ st.'jean-d’ acrei pasá
nál. 1830. mint tengerészőrnagy jött vissza B écsbe, hol Leopoldrendet ’s
nemességet nyert „Ritter von Osten“ névvel. 1831. az osztrák sereggel
mint táborkari főnök Bolognába, 1832. a’ követséghez Rómába m ent;
1834. követ lett Athénben, 1843. tábornok, 1845. osztrák báró ’s 1849.
osztrák követ Berlinben. Leginkább a’ keletet tárgyazó iratai által lett
ismeretes, mellyek nagy számmal vannak. — a.
P ró n a y S á n d or (tót-prónai és blatniczai, báró) ; a’ m. acad. igazgató
tagja, született 1760. april 7-ikén, Ácsán , Pestmegyében. Atyja b.
László, belső titk. tan. ’s Csanádi főispán volt, ki őt igen gondos tudomá
nyos nevelésben részelteté. A ’ történet ’s annak segédtudományai lettek
kedvencz tanulmányai, ’s már igen ifjú korában irt némelly históriai dol
gozatokat. A ’ philosophiát Pozsonyban, a’ törvényt Pesten hallgatta, hol
ügyvédi censurát is tett, 1781-ben külföldi egyetemeket látogatott, ne
vezetesen a’ göttingait ’s nagyobb európai utazást tett. Honába vissza
térvén, mint hitfelekezetének küldötte, II. József császár udvaránál val
lása ügyében fáradozott. A ’ történelem folyvást kedvencz tárgya maradt
kimeritő stúdiumainak. Erdélyben három évet töltött e’ czélból, ’s azt
minden viszonyaiban megismeré, ugyanott a’ lelkes Arankával megis
merkedvén, m. grammatika Írásához fogott. 1790-ben, 30 éves korában,
hitsorsosainak bizalma az evang. iskolák főkormányát bizta reá; ugyan
ekkor az evang. egyház kormányára is meghivatott, mint alelnök, ’s e’
minőségben az 1791-iki zsinaton már munkás részt vett. Már 1790-ben
aranysarkantyús vitéz, ’s nem sokára kir. kamarás is lett. 1819-ben, Ba
logh Péter elhunyta után, a’ rnagyarorsz. evang. egyház fő inspectorává
választatott. Az országgyűléseken részt szokott venni, ’s a’ rendszeres
munkálatok vizsgálatára rendelt orsz. küldöttségnek is tagja v o lt; e’ mi
nőségében irta 1830-ban érdekes elmélkedését az ,,Országgyűlés elrende*
zéséről4*. A ’ tudományoknak ’ s tudósoknak barátja ’s lelkes buzditója,
gyámolitója volt, önmaga is sokat fáradt a’ magyarok eredete nyomozásá
ban, Ázsia ethnographiájában, ’ se ’ tárgyakhoz gazdag könyvtárt is gyűj
tött. Kéziratban levő saját jegyzetei valódi tudományos kincs. Felekezete
ügyeinek mindenkor buzgó ’s felvilágosodott képviselője volt. — A ’ m.
academia alapitói ezen hazafiui ’s tudományos érdemeit méltányolták az
által, hogy ezen tudom, anyaintézet igazgató tanácsába őt is meghivták;
mellynek munkáiban mind haláláig gondos részt vett, ’ s mellynek tőkéjét
1832-ben 2000 p. forinttal nevelte. — A ’ köztiszteletű ’s nagy tudományu lelkes magyar főur 1839. febr. 5-ikén, közel 80 éves korában rekeszté
be emberi ’s hazafiui hivatásának szentelt földi pályáját. Fia : báró Albert,
cs. k. kamarás, Pestmegye volt főispáni helytartója, ’s a’ bányakerületi
evang. superintendentia világi felügyelője; a’ m. academia igazgatótanácsá
nak szinte tagja, hol 1840-ben foglalá el érdemdús atyja székét. — Ugyan
ezen sok érdemű hazafi nemzetségnek tagja b. Gábor, egykor turóczmegyei
követ a’ pozsonyi országgyűlésen, most több pesti egylet lelkes tagja, ne
vezetesen pedig a’ hangászegylet elnöke. — Y .
Proudhon (J. P .). a’ franczia socialisták legnevezetesbje, ki tanai által
nagy figyelmet gerjeszte a’ közelmúlt évtizedben, szül. 1802. FrancheComtéban. Eleinte könyvnyomdászatot tanult, de ezt korán elhagyván*
Vj. k. hm. Tára VI. köt.
8
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Lyonban egy kereskedőnél volt szállitó-segéd. Nemzetgazdászati ismere
teit nagyobbára itt szerzé, névszerint a’ bankviszonyokkal itt ismerkedék
meg közelebbről. Lyonból Straszburgba ment, hol barátjánál, B ergm a n n
nyelvésznél idegen nyelveket, különösen a’ hébert tanulá ’s a’ bibliát is
közelebbről kezdé ismerni. Ez időből veszi eredetét később kiadott mun
kája : „L a celebra tion du D im a n ch e“ (a’ vasárnap ünneplése), mellyet
egy a’ besan<joni akadémia által feladott jutalomkérdésre irt, ’smelly nyil
vános dicséretre lön érdemesítve. Később P. tagja lett ezen akadémiának
’s neki van ajánlva leghíresebb munkája : „ Q u est que la p r o p r i é t e ? “
(Mi a’ tulajdon?), mit azonban az akadémia nem fogadott el. Egyéb ta
nítói voltak : az akadémikus Blanqui ’s Comte August. A ’ februári forra
dalom alatt egyik főnöke volt az osztályoknak. A ’ forradalom előestéjén
a’ „Réforme“ ez. lap szerkesztőhivatalába ment, hol az izgatás és szerve
zésről folyt a’ tanácskozás L. Blanc, Albert ’s mások jelenlétében; P.
szerkeszté a’ kiáltványt, melly az éj folytán ki is nyomatott. A ’ forrada
lom után a’ „ L e rép résen ta n t du p e u p le 6í ez. lapot alapitá, mellyet csak
nem kizárólag önmaga irt. A ’ nemzetgyűlés hegyi pártja elfogadá néze
teit. Az 1848. júniusi napok alatt, mikben személyes részt nem vön, lapja
betiltatott. Később „L e p e u p le 6i czimü lapját alapitá, mellynek rövid idő
alatt 30.000 előfizetője lett. Télen megnyitá n é p b a n k já t , melly által lé
nyegesen akart a’ fennálló tulajdon-viszonyok átalakítására hatni, azon
ban sikere nem volt, P. állítása szerint azért, mivel nem állott a’ kormány
élén. Az 1849. évi júniusi mozgalmak folytán fogságba került. Börtöné
ben irta ,, C o n fe ssio n s d ’un R év o lu tio n n a irei6 és „L a v o i x du p e u p le 6C ez.
lapot adott ki, melly 1820. tavaszán, valamint többi lapjai is, ismételve
elkobozhattak; utolsó sajtóperében azonban diadalmaskodott. 1852. fogsága
hátralevő idejét elengedte Lajos Napóleon. — Az említetteken kivül
egyéb munkái : „ O rga n isa tion de V ord re dans Vh u m an ité ; — L e ttr e s á M.
B la n q u i ; T h éorie des con tra d iction s (2 k ö t ); D em o n stra tion du s o c ia l is m e ; A v e r tisse m e n t a u x
p r o p r i é t a ir e s : ’s népbankjának szervezeti
terve. — a.
Prutz (Róbert), német költő és irodalom történész, szül. 1810. Stettinben. Utoljára a’ hallei egyetemen tanult. Legelébb a’ „ H allesch e és D e u t
sche J a h rbü cherekbe irt czikkei által tűnt fel. Későbbi müvei : „ D ér G ö l tingen D ich terbu n d (Leipz. 1841); G eschichte d es d eu tsch en J o u rn a lism us (3 köt. Hanov. 1845 — 4 7 ); G edich te (2. kiad. Leipz. 1844), mellyek
többnyire politikai tartalmúak. Vannak szomorujátékai : K a r i v o n B o u r 
bon (Hanov. 1845); M oritz vo n S a ch sen (1845); E ric h X I V , mellyek köl
tői becsét a’ nagyon világos irány és pathosz gyengiti. Magasabban áll a’
P olitisch e W o c h e n stu b e , eine Komödie (Zűr. és Winterthur 1845), mellyben satyra, élénkség és csattanó élez találtató. P. sokáig lakott Drezdá
ban, azután Jenában, honnan kitiltották, Halléban 1846.Berlinben, végre
Hamburgban. 1843—47 kiadta „L ite r a r h isto r isc h e s T a s ch e n b u ch , ’s leg
újabb időkben „ Geschichte d ér zehn Jahre vo n 1840 - 50 (1. köt. Hamb:
1850), mellyek mind igen tiszteletre méltó érzületet tanúsítnak. — a.
Pückler-Muskau (Hermáim Lajos Henrik, herczeg), híres keleti uta
zó szül. 1785. Muskauban Lausitz szász tartományban, fia gróf P. M. szász
titk. tanácsosnak, Halléban neveltetvén, 1800—03 ig Lipcsében jogot ta
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nult. Rövid ideig Drezdában a’ testőrségnél szolgálván, nyugtalan termé
szete utazásra ösztönzé. Meglátogatá Ausztriát, Déli-Német-, Franczia-,
,fl Olaszországot, ’s hosszabb ideig élt Nápolyban. Atyjával meghasonlván, ön keresményéből volt kénytelen élni. Haza térve, atyja halálával
nagy vagyon birtokába jutott. Családi jószágán, Muskauban, kellemes
napokat töltött több iró és művész társaságában. 1813. mint őrnagy orosz
szolgálatba lepett ’s a’ németalföldi hadjáratban a’ weimári herczeg se
géde volt. Westfalenben egy huszártiszttel, a’ római Horatiusok példájá
ra, a két sereg nyugott szemlélése közben, külön párbaja volt a’ csatapiaezon; ellenét győzelmesen leveré. Érdemei méltánylataul több rendjelt
s alezredesi rangot nyert ’s brüggei polgári és kát. kormányzóvá nevez
tetett. 1814. a’ polgári életbe vonult vissza ’s meglátogatá Angliát. Itt
ismere s szerete meg többi között a’ parkokat, minek következménye
később Muskauban alapitott hires parkja lett. Berlinben nőül vévé Hardenberg allamkanczellár leányát, Pappenheim grófnőt. Lausitz Poroszországhoz csatoltatván, több jogvesztése pótlékául a’ porosz király 1822
herczegi rangba helyezé. Majd nejétől elválva, de folyvást barátságos
viszonyban maradván vele, utazásra adta magát ’s mint az üstökös futott
be egyes országokat, mindenütt a’ nemzetek, népek sajátságait, szokásait
kutatván. Franczia-, A ngol- és Olaszországi útját leirta „ B r ie fe ein es
V e r sto r b e n e n ^ (2 köt. München 1830.) ez. munkájában, mellyet Goethe
is magasztalt, ’s a’ szerzőnek jó irói hitelt szereztek, ámbár a’ herczegi
egyéniség gyakran kellemetlen önhittségben tűnik benne fel. E ’ jeles,
merész és elmes jellemrajzok nem sokára másod, ’s Angliában angol kia
dásban jelentek meg. A ’ nevezett mű folytatása u. a. czim alatt 2 köt.
Stuttg. 1831. és 1834. jelent meg; továbbá „ Tutti F ru tti , aus den P a l l é 
rén ein es V e r sto r b e n e n u (5 köt.); ,, S em ila sso ’s v o rle tz te r W e ltg a n g ;
T rau en und W a c h e n ; aus den P a p ieren ein es V ersto rb en en (3 köt. Stuttgard 1835); Ju gen dw an deru n gen (1835). Később több évig tartó utazást
tett Észak-Afrikában ’s ElŐ-Ázsiában. Erre vonatkozó munkái,, S em ila s s ó i n A fr ik a “ (5 köt. Stuttg. 1836); „P e r V o r la u fe r 6i (Stuttg. 1838);
„ Siidöstlich er B ild er sa a lu (3 köt. Stuttg. 1840); A u s Mehetned A l i’s R eich
(3 köt. 1844); D ie R ü ckkeh r (3 köt. Béri. 1846—48). Muskau jószágát
1845 eladá ’s azóta Németország különböző helyein tartózkodott. — a.
Pulszky Ferencz (lubóczi ’s cselfalvai) szül. Eperjesen 1814. sept.
17-ikén, ’s növekedett ugyanott az ágostai vallástételt követők collégiumában, egy esztendőt a’ magyar nyelv tökéletesb megtanulása végett
Miskolczon töltvén. — 1833-ban iskolai pályáját bevégezve, Bécset,
Münchent, Milánót, Velenczét, Florenczet, Rómát, ’ s Nápolyt ifjúi elra
gadtatással járta be, különös figyelmet forditva a’ régiség fenmaradott
emlékeire, ’s a’ középkori művészet maradványaira. — A ’ classicus régi
ség szeretete, mellyet gyermekkora óta érzett, ’s mellyet benne derék
nagybátyja F e h é r v á r y G á b o r , nevezetes illynemű gyűjtemény tulajdono
sa, gondosan fejtett ki, ezen utazás közben bő tápot lelt, különösen, mi
dőn Steinbilchl és Thierseh l professorokkal, B u n sen római porosz követ
tel, ’s K ellerm ann al és a’ római archaeologiai intézet több tagjaival köze
lebbről *r egismerkedvén, általok még inkább buzdittatott. 1833-ik év vé
gén haza térvén, 1834 elejével országgyűlési gyakorlat végett Posonyba
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ment, ’s már ez évben a’ római archaeologiai intézet lev. tagjává választa
tott. 1835-ben ügyvédi oklevelet nyert, ’s aljegyzővé neveztetett Sáros
megyében, hol a’ köztanáeskozásokban szakadatlanul részt vett. 1836-ban
nagyobb utazást tett Németországban, a’ britt szigeteken, Belgiumban,
Hollandban, és Francziaországban. 1838-ban választatott a’ m. akadémia
levelező tagjává. 1839-ben Sárosmegyét képviselte a’ pozsonyi ország
gyűlésen, ’s mint illyen az országos és kerületi küldöttségekben munkás
részt vett, jelesen a’ váltó törvénykönyv kidolgozására rendelt kerületi
választmányban, mint je g y ző , a’ váltótörvénykönyv második részét, ’s a’
kereskedési törvényeket szerkesztő. A ’ büntető és javitó rendszer kidol
gozásával megbízott orsz. választmánynak is tagja volt, hová az ország
első nevezetességei választattak ; a’ duna-tiszai csatornatársaságnál, az
országgyűlés alatt, szinte a’ tollat vezette. Pozsonyból haza térve Eper
jes sz. k. város által dijmentes polgári oklevéllel tiszteltetett meg. Laká
sát előbb rendesen Eperjesen tartotta, honnét, az országos ügyekben részt
venni, Pesten időről időre m egjelent; későbben, gazdagon nőszülvén, a’
nógrádmegyei szécsényi uradalmat vette meg, ’ s oda tette át lakását.
1848-ban az ő felsége személye melletti, úgy nevezett külügyi ministeri
tárcza státus titkárja lett herczegEsterházi oldalánál. Jelenleg külföldön
él. — írói pályáját német nyelven kezdte, és ugyan Angolországban az
augsburgi Alig. Zeitung egyik levelezőjével megismerkedvén, ezen hirlap
számára irt két czikkelyt Irla n d á lla p o tá r ó l' s az angol to r z k é p e k r ő l , melylyek 1838-ban több német lapba is átmentek. 1837-ben ugyan e’ lap szá
mára irt Magyarországot illető közleményeket. Ugyanez évben jött ki
utazási leírása németül e’ czim alatt : ,, A u s dem Tagebu ch e ein es i n G r o s s britan n ien reisen d en U ngarn“ (Pest. 1837, Heckenastnál) — 1838— bán
az Athenaeum dolgozótársa lett. Itt jelentek meg érdekes czikkei „ A ’
m ü g yü jtem én yek h a szn a iról “ „ I r á n és T ú r á n ; ’s „ E szm ék M a g y a r o r sz á g
történ etein ek p h ilosop h iá já h oz.i( A ’ Budapesti Arvizkönyv első kötetébe
irta „ Ú t i V á zla ta it 1 8 3 6 -b ó l .“ A ’ Pester Tageblattban német novellája
közoltetett : E in A b e n d in T y p e r m o r y i6, Az E m lén yb en epigrammái ’ s a’
„ felfö ld i n ép m on d á k róli“ értekezése jelentek meg. — Szalay László Themisének harmadik füzetében irta „h istó r ia i ’s k ö zg a zd á lk o d á si pillanatok
a
p é n z r e " értekezést, mint komolyabb tanulmányok eredményét. —
1839-iki decemberben jött ki röpirata : T ö red ék es é sz r e v é te le k a 9 D una
s z a b á ly o z á s és keleti k érd és irá n tu (Pozsony, Schmid Antalnál). Az augs
burgi újságban megtámadtatván, két czikket irt ,,a’ városok név és nemzeti
ség ügyében" ugyanott jelent meg tőle több czikk név és aláírás nél
kül. — 1841-ben a’ m. acad. tiszteletbeli tagjává választatott. A ’ Pesti
Hírlapnak egyik nevezetesebb vezérczikk-irója ’s a’ városi ügy, és me
gyei municipáiis rendszer védője volt. Neje született Valther T e r é z , szinte
mint szellemdus Írónő ismeretes a’ külföldön. — h.
Puseyismus. íg y neveztetik az angol főegyházban egy a’ rom. katholicismus felé hajló, ’s újabb időkben nyilatkozni kezdett irány. Nevét P u s e y tudortól nyeré, ki 1800 körül született, ’s Oxfordon a’ Christchurch
egyházban kanonok ’s héber nyelv tanára. Ez* több szellemrokonával
együtt, minők P a lm e r , N e w m a n , O a k ley , W a r d , B o w d e n , T h orn dike ,
Keble, P e r c e v a l ’s mások, 1833. óta számos egyházi érdekű értekezést
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(„Tracts fór the times“ ) bocsátott közre, melljbcn az angol protestantismust gyalázza ’s a’ régi apostoli egyházhoz visszatérést ajánl. Pusey és
társai a’ traditio érvényét követelték, egyedül a’ lelkészeknek engedték
meg a’ biblia magyarázati jo g o t , ’s az angol felekezetesség támadását a’
laikusok szabad bibliaolvasásának tulajdoniták. Azonkívül elvetek a’ világi
hatalom felsőbbségét, nem akarák a’ predikácziót, hanem a’ szentségek
kiosztását ’s a’ papok imádságát az isteni tisztelet legfőbb részének te
kinteni, ’s a’ mise, egyházi vezeklés, bojt és fülgyónás behozatalaiét kivánták. A ’ puseyiták ezt az igaz egyházelvek helyreállításának nevezék
’s még tovább vonták következményeiket. Végre N e w m a n , egyetemi fel
ügyelő 1841. egy müvet adott ki „R e m a r k s on certa in p a ss a g e s o f the
th ir ty -n in e a r t ic le s " ezim alatt, mellyben a’ főegyház fősymbolumát, az
Erzsébet királyné alatt összeállított 39 hittani czikkelyt megtámadván,
azt állitá, hogy az angol egyháznak a’ rómaival öszhangba kell hozatnia.
Ezen értekezésre számos czáfolat érkezett a’ főegyház védői részéről, mik
ismét újabb iratokat idéztek elő. Az oxfordi püspök megtiltó ugyan a*
, , T ra cts fó r the tim e$“ további kiadását, azonban e’ tilalom a’ kérdéses
irány terjedését meg nem akadályozó, különösen a’ papság között. Foly
vást hirdetek a’ Rómávali egyesülés szükségét, a’ szentek segélyül hívását,
szűz Máriának megadák a’ közvetítői szerepet, dicsérék a’ papi nőtlen
séget, a’ szerzetességet ’s a’ régi szertartások behozatala által az angol
liturgia lehetőleg megközelité a’ római misét. A ’ laikusok között keve
sebb követőre talált. Nem csak a* miveit középrend, hanem az alsóbb
néposztály is határozottan ellene nyilatkozott. Mindenki azt várta, hogy
a’ puseyiták elhagyván a’ főegyházat, a’ pápaság karjaiba vetendik ma
gokat. Azonban ők állhatatosan álliták, mikép a* főegyház nem antiapostolicus, hanem csak tökéletlen és elnyomorodott. Ezen ürügy alatt
írták alá a’ papok és diákok a’ 39 hitvallási czikkelyt. Puseyről azon hir
szállongott, hogy a’ pápaságra tért át, mi nagyobb valószínűséget nyert,
midőn 1843. egy beszédében a’ kenyér és bor átváltozását római érte
lemben magyarázó. Az oxfordi egyetemből kiküldött bizottmány vizsgáló
meg a’ beszédet ’s Puseynek 3 évre megtiltó a’ szószékre lépést az egye
tem területén. Azóta a’ puseyiták közöl többen jelenték ki a’ római egy
házba áttérésöket. Az exeteri püspök is puseyita hajlamot tanúsított, de
a’ nép hangos ellenszegülése folytán visszalépett. Midőn azonban az ox
fordi egyetem W a r d könyvét (az egyházi ideákról) elitélte, a’ puseyiták
seregesen mentek át a’ pápistaságba. Legelsők valónak O a k le y , W a r d ,
W ingfteld ’stb. Pusey legjelesb tanítványa N ew m an volt, ki később 1846.
rom. kath. pappá is szenteltetett. Összesen 70 főegyházi protestáns, köz
tök 30 tekintélyes lelkész és tanár tért át 1846-ig. Azóta a’ cambridgei
egyetem kebelében is mutatkoztak a’ puseyismus nyomai, ’s több püspök
ről mondják, hogy titkon hódol ez iránynak, úgy hogy e’ mozgalom vége
még be nem látható. Egyes áttérések azóta is fölmerültek, azonban a’ pu
seyismus a’ közfigyelmet már alig foglalkodtatá. A ’ puseyiták közlönye
elébb a’ ,, B ritish c ritic “ ’s később a’ „ The christian *em e m b r a n c e r “
volt. ■
— k.
Puskin (Puschkin Sándor), Sergejewits gróf, jeles orosz k öltő, szül.
1799. Pétervárott, a’ zarskoe-selói lyceum növendéke. 14 éves korában
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adta ki „ E m lék ezetek Z a r s k o c -S c l o r a í( ez. verseit. A ’ rendkívüli tetszés,
mit ezekkel nyert, okozá, hogy egészen a’ költészetre adta magát. L eg
inkább történelem és az ó classicai irodalom tanulmányozásával foglalko
zott. Ifjúi hévvel ’s lelkesedéssel irta ódáját a’ „Szabadsághoz44, minek
következménye lön, hogy Pétervárból száműzetett. Csak Miklós czár engedé meg neki az isméti visszatérhetést. — Kitünőbb művei : R u szta n és
L ju d m illa , hősköltemény 6 énekben ; a’ h e g y i r a b , a’ Kaukázus rabló né
peinek erőteljes rajza; különösen pedig a’ b a k tsissza ra i fo r r á s v a g y a
k ön yek kútja , mellyért 3000 rubelt kapott egy pétervári kiadótól; továb
bá E u g en O n e g in ; B o r is G od u n off , drámai költemény 1831-ből, az akkori
idő élénk erkölcsrajza. P. párviadal következtében halt meg 1837. febr.
10-én. — Költeményeinek német fordítását kiadta L ip p ert (1840. 2 köt.
Lipcse). P. nagy költői hirrel bir ’ s az orosz irodalomban kétségkívül az
első helyek egyikét foglalja el. Vannak azonban elődei, kik érzületi ne
messég ’s valódilelkesedés és emelkedettség tekintetében felülmúlják; lord
Byron stúdiuma is felette meglátszik müvein, mi nem látszik biztositani
azon tetszést, mellyel költeményei eleinte fogadtattak. — a.
Pyrker (Felső-őri — János László), volt egri patriarcha-érsek, szüle
tett Láng helységben, Fehérmegyében, 1772. nov. 2-án, atyja uradalmi
tiszttartó v o lt, miután még Mária Terézia idejében vitéz katona szolgá
latokat tett volna. — A z ifjú Pyrker László 1780. esztendőben a5 székesfejérvári gymnasiumba küldetvén, onnan a’ bölcselkedési tanfolyamra az
azon időben híres pécsi akadémiába ment által, melly tanfolyam bevé
gezte után magát a’ polgári szaktudományra szánta ’s Budára ment, egy
kor álladalmi szolgálatba lépendő, ámbár inkább szeretett volna nyomdo
kába lépni és katonává lenni. A ’ külnyelveket szorgalmasan tanulgatván,
’s az olaszt és francziát korán elsajátítván. 1792. esztendőben egy siciliai
nemesember által titoknokul fogadtatott ’s ugyanazon esztendő tavaszán
Siciliába utazandó hajóra ült, melly utazása, valamint egy részről a’ vi
lágnak és természetnek nagyobbszerü szemlélése által, egész jövendőjére,
főleg költői nagy tehetsége roppant kifejlésére kétségkívül nagy hatással
volt, úgy más részről nagy tengeri veszedelmekkel já r t , és őt közvetve a’
papi rendbe vezette; mielőtt tudniillik Siciliába áthajózott volna, uta
zásközben eszméi más irányt vettek; ’s szándékát megváltoztatván és
visszahajózván, a’ 20 esztendős ifjú, egy volt cistercitával tett ismeretség
folytán, az ezzeli társalgásban annyi gyönyört élvezett, hogy a’ cistercita szerzetbe kivánt felvétetni, melly kivánata az akkor újra helyrédlitott lilienfeldi alapítványban, teljesittetett is. — A ’ theologiai isko
lapálya végével, 1796. esztendőben a’ szent pölteni Seminariumból ki
jőve, papnak szenteltetett fel. — A ’ lilienfeldi conventnek akkori szűk álla
pota egy okos és munkás embert kívánván, ki a’ pénzügyi és cancelláriai
dolgokat rendbe szedné, Pyrker László 1798-ban ezekkel bízatott meg,
főleg a’ viharos időkben kitüntetett legjobb sikerrel. 1807. esztendőben
dürrnitzi plébánossá tétetvén, ő mentette meg Dürrnitzet a’ francziák
általi leégetéstől 1809-ben, az egynéhány franczia megölése által felborzasztott L a 's D r u ye r e n é l a’ lakosságért kezeskedve. Illy érde
meiért 1812. évben a’ megholt apát helyébe lilienfeldi priornak és administratornak választatott. Ezen, mostanig is tisztelt emlékben tartott
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működési idejébe esett ama szakasz, mellyben hires (német) költeménye
keletkeztek, ámbár ezeket csak későbben, többnyire mint velenczei patriarcha, adta ki. — A ’ lilienfeldi alapítvány könyvtári, ?s kép-term észettani- és technológiai gyűjteményei Pyrker László apátságának sokat
köszönnek, valamint ugyan ő az ottani környék szépítésére is sokat tett,
’s azt uj kellemekkel ékesíteni iparkodott. 1818. esztendőben a’ szepesi
pűspökszékre ültettetvén, 1821-ben már velenczei patriarcha ’s egyszers
mind dalmát prímás és titkos tanácsos lett, melly állomásában ő, ki sze
pesi rövid idei püspöksége alatt Szepesben egy tanító pracparandistaoskolát és egy falusi tanitóseminariumot alkotott — jótékonyságát olly
nagy mértékben tanúsította, hogy a’ szegények atyja gyanánt külön em
lékpénzzel tétetett elfelejthetlenné. Költői munkái, mik általa’ velenczei
patriarcha neve, világszerte díszre ’s fényre kapott, részint époszok, u. m.
a’ hires„TunisiasiC Rudolfias, ésa’ Perlender heiligenVorzeit6‘,részint ké
pekkel is ellátott Legendák ’s Krisztus’ élete. Ez utóbbiak 1842-ben je
lentek meg egy kötetben, az előbbiek 1818-tól 1824-ig külön-külön, 1835ben pedig Stuttgartban egy kötetben; ’s azóta szebbnél szebb kiadásokban
több ízben. Ritkán találtak német költemények olly számos kiadásra, mint
Pyrker László époszai, miknek azonfelül számos fordításai is jöttek létre:
nevezetesen a’ ,,Szent Hajdan Gyöngyeit*1 Kazinczy Ferencz magyarí
totta. — 1827-ben Pyrker László az egri érseki székre emeltetett. Ezen
utolsó egyházi főtisztségében sem hiányoztak külön uj érdemei. Egerben
falusi iskolamester seminariumot és rajzoskolát alapított, a’ szegényeken
bőven segített, a’ cholera dühös uralkodása alatt papi feladatának híven
felelt meg, és az egri nagy templom felépítését is ő hozta létre; mellynek
benső ékesitésére — a’ kifestés M órá id müncheni festőre lévén bízva, codicillus mellett 10,000 ftot hagyott végakaratában, továbbá az omladékvárat kálváriává alakitá, sok egyebet is épitett, a’ várost ’s érseki lakot
folytonosan csinosbitá; a’ nemzeti múzeumnak, végre nagybecsű képtárt
ajándékozott. Éveken át betegeskedvén, a’ többi közt arczfájással bajlód
ván, az e’ miatt megjárt fürdőhelyeken is jótékonyságának szép emléke
zetét hagyta maga után, jelesül a’ carlsbadi és gasteini fürdőkben beteg
kórkatonák számára kórházi intézeteket alapított. Meghalt Bécsben, hová
betegsége iránti tanácskozás végett 1847. october havában utazott, ugyan
azon évi december 2-án, csendesen és jámbor elszántsággal, erőfogyatko
zásból ; miután még december 1-én reggel — orvosának állítása szerint
— igen nyugodtan olvasgatott Metastasio költői munkájában (Orlando
furioso), délután pedig némi hátra volt végintézkedéseit hozta rendbe. —
Pyrker külseje kedves benyomást tett, egyszerű nyájassággal párosult
méltóság, soha el nem fogúit könnyű társalgásmód, és az igaznak legjobb
modorú őszinte kimondása által, nem kevésbé szeretetre, mint tiszteletre
méltó egyéniség volt. — Hamvai Lilienfelden takarittattak el, szive
Egerbe vitetvén át, az általa épitett ottani nagytemplomba — Pyrkernek, mint nagy német költőnek, érdemei általánosan elismervék, mint j ó 
tékony ’s nemes keblű emberéi, szinte nem szenvednek kétséget. Hazafiui
működése iránt eleinte nem voltilly általános nézet Magyarországon. Bár
magyarul igen jól tudott, magyarul nem irt, a’ miért a’ Kritikai Lapokban
mind ő, mind fordítója, Kazinczy Ferencz, keményen megtámadtattak.
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Azonban, mint iskolák alkotója, az egri főegyház építője, a’ m. múzeumi
becses Pyrker-képtár ajándékozója, tagadhatlanul nagy érdemeket szer
zett magának a’ haza körül is, ’s ezért a’ m. academia által 1844. dec.
24-ikén tiszteleti taggá választatott. E’ kitüntetésért viszonzásul, ’s uj
jeleül hazafiságának, végintézetében a’ ra. akadémiának két ezer pengő
forintot hagyott. — L.

«
Quatremére de Quiney (Etienne Mark) egyike a’ legjelesb franczia
orientalistáknak, szül. 1782. Párisban, eleinte a’ kir. könyvtárnál volt
alkalmazva, 1809 görög nyelv tanára volt Rouenben, 1815. akadémia tagja
’s 1819. óta a’ szemita nyelvek tanára a’ Collége de Francéban. Számos
kisebb és nagyobb értekezéseken kivüi irt : ,, R ech erch es h istoriqu es et
critiq u es su r la langue et la litéra tu re de V E g y p te í 6 (Pár 1808); M é m o i res g éo g ra p h iq u es et h istoriqu e su r V E g y p te (2 köt. Pár 1811); O b s e r va tion s su r qu elqu es p o in ts de la g éo gra p h ie de V E g y p te (Pár 1842);
ezen kívül kiadta Resid Eddin mongol történetét a’ „Collection orientale“ -ban (1837), leforditá Makrist „ H is to ir e d es sultans M a m lu cks de V
E g y p t e “ - ] é t (2 köt. Pár. 1837 -4 0 . xr.) ’ stb. Meghalt 1850. — a.
Quinet (Edgár), franczia tudós, szül. 1803, tanult Párisban és Heidelbergben ; az utóbbi helyen Herder „Ideen 2ur Philosophie dér Geschichte“ művét forditá francziára. Innen a’ moreai tudományos régiségtani
küldöttséghez hivatott meg. Görögországba érve, keveset törődött régi
ségtani kutatásokkal, inkább a’ természet szépségeit tanulmányozá. Francziaországba visszatérve kiadta : „ D e la G r é c e m odern é e t d e ses ra p p o rts
a vec V an tiqu itéu (Pár. 1830). Ezután a’ középkori költészetet tanulmá
nyozta a’ párisi könyvtárakban. Képzelt fölfedezéseit a’ „Revue de Pa
risában közié; kimutatták, hogy újdonságait már évekkel azelőtt isme
rők. Nyilvános megszégyenülése után gyakorlati tudomány, a’ politika
felé fordult. Ennek eredménye volt : „ L ’ A llem a gn e et la r e v o lu tio n “ ez.
ropirata, mellyben elég elfogulatlanul bírálta meg a’ német viszonyokat.
Vannak költői müvei is, illyen „ A h a s v é r u s , m y s té r e u (Pár. 1833), N a p ó 
leon p o e m e (1836); P ro m éth ée , tragédie ( 1838), mellyek mindfélszeg conceptiók ’s a’ költő hivatását nem igen tanusitják. 1840. tanár lett a’ Col
légé de France-nál. Előadásai ’s különösen a’ Michelet-vel (L e z t ) közö
sen kiadott : „ L e s J é su ite su (1844) ez. munkája által maga ellen ingerlé
a’ kormányt, melly leczkéit betiltá Előadásainak egy része a’ Revue des
deux mondes“ -ban jelent meg, mellynek általában szorgalmas dolgozó
társa. Egy későbbi munkája még : „ M e s v a e a n c e s en E s p a g n e cc (Pár.
3846.). — a.
Quintana (Manuel Jósé) a’ legünnepeltebb spanyol költők egyike,
szül. 1772. Madridban. Eleinte ügyvéd volt a’ fővárosban, utóbb a’ ke
reskedelmijunta ügyésze, majd szinpadi censor, a’ középponti junta fótit-
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kára, valódi titkára a’ királynak ’s az idegen nyelveket magyarázó hiva
talnak. A ’ szabadságháborukban élénk részt vön ’s ő irta a’ felkelők kor
mányának minden kiáltványait ’s rendeletéit, más részről pedig hazafiai
dalai által emelé a’ közlelkesültséget. Az 1814. évi restauratio után várfog
ságra került, mellyből csak az 1820-i forradalom mentette meg ’s adá
vissza korábbi hivatalait, mellyektől ismét az 1823. visszakerült absolut
hatalom fosztá meg. 1828-ig elrejtve élt estremadurai családi kastélyá
ban, akkor engedélyt nyert Madridba visszamehetni. Ismét visszanyeré
hivatalait, ország procerjének ’s az államtanács tagjának, senatornak
is kineveztetett ’s több Ízben volt az első kamara titkára. — Q. igen jeles
költő, történetiró és ítész, kinek müvei több nyelvre vannak átfordítva.
Költői müveinek legjobb kiadása illy czimmel jelent meg : „P o esia s. inclu sas las patrioticas y las tragedias“ ’stb. (2 köt. Madrid 1821). Napó
leon uralma alatt egy tudományos lapot szerkesztett ’s több barátjával
egy másik politikait alapított. A ’ spanyolok legnépszerűbb költője az
újabb korban ; sokszor „Cantor filosofico“ melléknévvel tisztelik
meg. — a.
Quiroga (Antonio), spanyol harezos ’s a’ nemzeti érdekek buzgó vé
dője a’ pyrenéi félsziget véres csatáiban, szül. 1784. Betanzosban Galícia
tartományban. Eleinte tengeri szolgálatban volt, utóbb a’ spanyol hadse
regben küzdte végig a’ Napóleon elleni egész harezot. Az 1812-i alkot
mány helyreállitása volt mindig legkedvesb vágya. Egy e’ végett alakult
összeesküvés fölfedezése folytán 1819. börtönbe záratott, honnan Riego
alezredes katonai forradalma menté ki. 1820. a’ nevezett alkotmány ki
lön viva, miben nagy része volt Quirogának is, ki tábornoki ranggal bírt
a’ fölkelő seregben. A ’ józan szabadság barátja, egyiránt volt ellensége
a’ néppárt nyers követeléseinek, mint a’ kormány önkényének, miket
mind az alkotmányosság medrébe akart szorítani. 1821. Galicia főkapi
tánya lön. Midőn a* franczia király seregeket küldött Bourbon rokonának
az alkotmány megbuktatására, Qu. Morillo tábornok alatt harczolt, kitől,
miután tétlenségét ellenzé. később elvált. Önszántából népfölkelést akart
rendezni, melly meghiúsulván, Angliába m ent; itt pénzt szerezvén, újra
Cadizba rándult, de a’ nép általános bátortalanságában megannyi szírtekre talált. Busán tért vissza menhelyébe Londonba. Innen csak az 1834
kiadott általános amnestia nyitott neki utat vissza hazájába. 1835. Gra
nadái főkapitány lett. Meghalt 1841. — k.

R.
Rabszolgaság; Rabszolga-kereskedés. Mellőzve ennek korábbi
történetét, csupán ujabbkori viszonyainak átnézetét adjuk. Tudva van,
mikép a’ portugál Gonzalez volt az első, ki Guineaparti feketéket árult
rabszolgákul. 1511. egy spanyol királyi rendelet megengedé amerikai bir
tokaiba a’ feketék bevitelét, azon okból, mivel egy néger többet dolgozik
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négy indiánnál. 1562. Anglia is részt vett az emberkereskedésben.
Francziaország gyarmataiban X III. Lajos törvényesen megerősité azt.
A ’ 17. ’s 18. században az angolok a’ legbuzgóbb rabszolgakereskedők
valának. Hivatalos parlamenti jelentés szerint a’ múlt század utolsó felé
ben évenként 30,000 négert szállítottak ki Afrikából. A ’ rabszolgaság
eltörlésének első indítványa Eszakamerikában támadott. 1780. Pensylvania állam valamennyi négernek, ki a’ függetlenségi nyilatkozat után
született, szabadságát mondá ki ’s néhány év múlva az északi 9 állam
szigorúan eltiltá a’ rabszolgakereskedést. Angliában az e’ nemű indítvá
nyok 1788. és 1794. két Ízben megbuktak. Wilberforce kénytelen volt ki 
nyilatkoztatni, hogy nem a’ rabszolgaság eltörlését czélozza, hanem csu
pán a’ rabszolgákkali emberi bánásmódot. 1807. végre Fox kivitta a'
rabszolga-eltörlési törvényt, 1824. Canning kimondotta, hogy a’ rabszol
gakereskedés utirablás. Francziaország az 1790. és 1794-i rendeletek
által adta meg nyugotindiai rabszolgáinak a’ szabadságot. Napóleon az
amiensi béke után, expeditiót küld vén Nyugotindiába, a’ szigeteken, St.
Domingo kivételével, visszaállittatá a’ rabszolgaságot, mi csak 1815, a’
bácsi congress határozatai folytán lön ismét megszüntetve. Spanyolország
rabsz. kereskedési jogát mintegy eladta az angoloknak, Portugál kényte
lennek látta magát, engedni hatalmas szövetségeseinek. E ’ tilalmak azonbm nem sokat használtak, miután Portugál ’s 1830-ig franczia hajók is
gyakorlák ez üzletet. E’ visszaélést elhárítandó, Anglia a’ tengeri hatal
masságoknak közös tengeri rendőrséget ’s kölcsönös kutatási jogot aján
lott. A ’ rabszolgakérdés 1823. ismét előkerült a’ parlamentben, leginkább
Fowell Buxton (1. ezt) indítványára, ’s ekkor számos reformrendszabály
hozatott a’ rabszolgák anyagi és szellemi állapotának emelésére. Ezek
több gyarmatban nyílt ellenszegülést idéztek elő a’ gyarmatok részéről; de
a’ négerek is, kik többet reméltek, több szigeten föllázadtak. 1831. min
den az angol koronához tartozó rabszolga szabadnak lön kinyilatkoztat
va, minden kármentesítés nélkül. Újabb zavarok támadtak a’ gyarmatok
ban. Az általános emancipatiót kimondó törvény 1834. hozatott lord
Stanley, gyarmati minister indítványára. Az ültetvényesek 200 millió
forintnyi kármentesítést nyertek. A ’ rabszolgák szabadulása 4 — 6 évi novitiatustól Ion feltételezve. Az ügy még mindig sok ellenzésre talált, ’ s álla
mi tekintetből gyakran olly férfiak részéről i s , kik a’ szabadság elismert
pártolói valának. Végre azonban 1838, a’ novitiatus eltörlésével, az álta
lános emancipatio lön kimondva az angol parlamentben. Északamerikában ’s Francziaországban nagy idegenkedéssel fogadták e’ rendszabályt.
Azt hivék, hogy fegyver akar lenni Eszakamerika ellen, az itteni rabszol
ganépesség rokonszenvének megnyerése által. A ’ négerek erkölcsi álla
pota szembetünőleg javult, köztök tízszer annyi házasság köttetett, mint
korábban; a’ szabaddá lett négerek a’ gyarmatokban mindenütt kerti
munkára, kis kereskedőségre, halászatra adták magokat ’s ellenszenvet
tanusitának a’ kávé és czukor nagybani termesztése iránt. Minden néger
saját kunyhót akart bírni, hol családjával megvonulhasson ’s szabad tu
lajdont szerezhessen. Átalában a’ négerek sokkal többet dolgoztak most,
mint a’ szolgaság napjaiban; az angolok kivitele Nyugotindiába megsza
porodott, a’ kisebb birtokrészletek a’ gyarmatokban növekedőben vald-
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nak; szorgalom, mértékletessség, ipar ’s tanulási vágyak olly mértékben
nyilatkozának a’ négerek részéről, mint az előtt még nem. — Francziaország, st. domingoi tapasztalásán okulva, keveset tett gyarmataiban a’
rabszolgaság enyhítésére. 1830-ig zászlói alatt élénken űzetett a’ rab
szolgakereskedés. A ’ júliusi kormány alatt az egyes ültetvényekben kü
lön bizottmányok Őrködtek a’ rabszolgák ügye fölött. E ’ csekély intézke
dés ellenében is dühös ellenszenv nyilatkozott a’ gyarmatokban; általá
nos lázadás volt kitörőben. A ’ kormány feltünőleg közönyösen viselé ma
gát; a’ királyi tisztviselőkön elkövetett bántalmakat sem torlá meg. A ’
kath. missio iskola munkálatairól maga Montalembert gróf is igen kedve
zőtlenül nyilatkozott. 1845. végre a’ kormány egy törvényjavaslatot ter
jesztett elő a’ gyarmatokbeli rabszolgákat illetőleg, mit azonban csak" ig e n
csekély lépésnek lehete tekinteni az emancipatio felé. Azonban még e’
kis reform is talált ellenzőkre. E ’ törvény szabályozza a’ rabszolgák ügyét,
magán és közviszonyait, a’ rabszolgának ura iránybani jogait ’s viszont.
Továbbá meg van határozva a’ megváltás ára ’s módja, melly általában
igen kevéssé elégité ki a’ várakozást. Egy rabszolgának közép megvál
tási ára 1200 — 1400 frank, mit szükség esetében egy bizottmány hatá
roz meg. E’ rendszerről a’ Journal des Débats úgy vélekedék, hogy általa
a’ rabszolgaság megszüntetése sohasem lesz elérve. A ’ kamara is ajánlott
tetemes pénzoszveget rabszolgák megváltására, foldmivelŐ intézetek fel
állítására ’stb. Egyébiránt a’ rabszolgaság megszüntetésére vagy legalább
reformok behozatalára legtöbb ösztön rejlik azon roppant költségekben,
mellybe annak fentartása, ’ s az e’ czélból a’ hely színén tartandó, most
már megkettőzött Őrsereg kerül. — A ’ többi rabszolgatartó államokban
az emancipatio ügye még hátrább áll. Északamerika rabszolgatartó álla
mai félnek olly rendszabálytól, melly által 4 millió ellenséges és nyers indulatu polgártárst nyernének. A ’ rabszolgák ezen nagy számában rejlik
az emancipatio legnagyobb akakálya. A ’ színes faj számbeli tulnyomósága
már többször tört ki veszélyes fölkelésekben, igy különösen a’ spanyol
Gubában is 1843-ban, midőn csak egy kerületben 60,000-nyi rabszolga
sereg lázadt fe l, ’s szörnyű öldöklésekkel, végre kivégezésekkel fejezte
tett be (1. Cubá). Ennek legalább azon eredménye lö n , hogy a’ spanyol
kormány komolyan kezdett a’ rabszolgakereskedés elnyomásáról gondol
kozni. Reformjai oda czéloznak, hogy a’ rabszolgák emberibb bánásmód
ban részesüljenek ’s a’ gyarmat termelési ereje gyökeresen megjavittassék.
A ’ rabszolgakereskedés korlátozására is Anglia kötött a’ tengeri ha
talmakkal szerződéseket. 1815— 30. években a’ legtöbb államoknál sike
rült törvényeket létrehoznia, mellyek által a’ rabszolgakereskedés ten
geri rablásnak nyilváníttatott. A ’ kutatási jogot a’ kereskedési hajók irá
nyában meg akará adatni minden nemzet hadihajóinak, mi sok ellenzésre
talált, miután a’ 47 tengerenjáró nemzet közül csak 15— 16-nak van ten
geri hada, ’s ezek között csak három van ollyan (Anglia, Fancziaország,
Eszakamerikai egyesült államok), melly valamennyi tengeren képes
a’ felügyeletet vinni. A ’ kutatási jog nem csupán arra jogosita fel,
hogy az illető kutató a’ gyanús hajó fedelére lépjen ’s az irományok elő
adását követelje (droit de visite), hanem hatalmat is adott, az irományok
hitelességét a’ hajónépség kihallgatása, az egész hajó, a’ rakomány meg-
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vizsgálata ’stb. áltál birálat alá vermi. A ’ kisebb államok sokáig ellenzet
tek a’ rendszabályt a’ nagyobb államok hatalmaskodásától féltőkben.
Spanyolország és Portugál nagy ellenszegülés közben egyeztek meg ben
ne 1817, mind a’ mellett hogy, különösen az utóbbi állam zászlója alatt
nagyban folyt a’ rabszolgakereskedés még utóbb is. Braziliával 1825.
köttetett szerződés 15 évre, melly 1830 lépett életbe. Midőn ez 1845.
lefolyt, megújításáról Brazilia semmit sem akart tudni. Eszakamerika
mindig ellenkezett elismerni a’ kutatási jogot. A ’ létező szabály szerint
minden hadihajónak joga van a’ rabszolgakereskedőt feltartóztatni ’s
törvény elé állítani, azonban csupán saját felelősségére. A ’ washingtoni
szerződés szerint, melly 1842. Amerika és Anglia között köttetett, mind
két ctfszág elegendő tengeri erőt küld Afrika nyugoti partjaira, hajóik
ezemmeltartása végett. Általában Eszakamerika, mellynek tengeri ereje
megközelíti az angolokét, egész az egyenlőség szempontjából indul ki ez
ügyben. Francziaországgal a’ restauratio egész ideje alatt sem sikerült
szerződést kötni. A ’ júliusi kormány engedékenyebbnek mutatkozott.
1831. és 1833. a’ kutatási jog kölcsönösen megengedtetett, de 1841.
Anglia hiában fáradt, e’ rendszabályt épségben tartani. Sőt több történt:
Francziaországban a’ közvélemény, a’ nemzeti büszkeség hangosan nyi
latkozott e’ rendszabály ellen, ’s az öszves kutatási jog megszüntetését
követelte, Nem akarák engedni, hogy egy franczia hajón idegen tisztnek
joga legyen rendőri tényékhez nyúlni. Á ’ franczia hírlapok bebizonyítani
iparkodtak, hogy a’ kutatási jog épen nem korlátozó a’ rabszolgakeres
kedést, sőt a’ kénytelen titkolódzás miatt a’ kereskedők kegyetlen bá
násmódja a’ rabszolgákkal, hallatlan fokra emelkedett. Az uj szerződés
ben különösen az afrikai partok közös szemmeltartása vétetett figye
lembe. Továbbá meghatároztattak azon esetek, midőn angol és franczia
hajónak joga támad gyanús hajókat feltartóztatni. Idegen lobogók irá
nyában a’ hajóskapitányok saját felelősségre működnek. — Végre az
emlitett rendszabályokon kivíil, Anglia kisérletlenül nem hagyá azt sem,
melly, ha sikerülne, az egész rabszolgakereskedésnek gyökerét vágná el.
T. i. mindent elkövet, hogy az afrikai rabszolga vadászó ’s eladó néger
államokat e’ kereskedés megszüntetésére birja. Téritőik által munkálnak
’s Nyugotindiában nevelt négereket küldenek vissza az afrikai államokba
a’ felvilágosodás, polgárisultság terjesztésére. E’ részben is sok történt
m ár, de az eziránt táplált remények még igen kétségesek ’s igen nagy
rész van még, melly komolyan tagadja a’ négerfajnak polgárisodási ké
pességét. — a.
Rachel (Félix Elisa), Francziaország most élő legnagyobb színésznője,
szül. Schweitzban Aarau cantonban Munfban 1821, szegény zsidó szü
léktől, kikkel ő és Sára nővére valódi művészi vándoréletet élt gyermek
korában. 1831. táján Choron párisi zenész vévé fel őket zene iskolájába,
de hamar belátta, hogy a’ fiatal Elisának nincs e’ részben hivatása. Drá
mai képeztetését St. Aulaire, a’ Theátre Frangais korábbi tagja vévé
által, ez lépetté fel a’ Moliére-szinházban (1833). A ’ süker csekély volt.
1837, a’ Gymnase színházban tűnt fel egy számára irt vaudevilleben; a’
hatás igen középszerű volt. Azonban Sámson színész nagyon érdekelte
magát Elisaért; tanácsaival bátoritá, leczkéket adott neki, ’s ez 1838.
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jun. 12-én lépett fel el először a’ Theátre Frangais-n Rachel név alatt
Camilla szerepében (a’ Horatiusokban). E ’ pillanattól fogva egy nagy
tragicus színésznővel többet birt a’ színpad története. Mindazáltal a’ kö
zönség figyelme csak akkor fordult rá nagyobb mértékben, midőn a’ hí
res feuilletonista, Jules Janin olaszországi utazásából visszatért Párisba,
ki czikkeiben a’ legnagyobb reményeket táplálá Rachel iránt. A ’ közön
ség elragadtatása csak fokonként fejlődött. A ’ fiatal leány tehetsége
megdöbbentő hatást tett; az ámulat lassanként csodálattá változott ’s ez
időtől fogva az egész párisi sajtó ’s a’ felsőbb körök közönsége növekedő
érdekkel kisérék Rachel k. a. mindig szerencsés kirándulásait a’ classicus
franczia költők, Corneille, Racine, Voltaire birtokába; alakjaiknak, esz
méiknek ő lön leghívebb személyesitője. Legjelesb tulajdonságai közé tar
tozik a’ helyes szavalat, nemgyakori, de erőteljes taghordozás, kifejezéstel
jes arczjáték ’s általában nemes testmozgások. Minden szenvedély között
legtermészetesebben adja a’ haragot ’s iróniát; kevésbé szerencsés a’
gyöngéd érzelmek kifejezésében. Rendes tagja lön a’ Theátre Fran^aisnak ’s az maradt a’ közönségnek nem hanyatló részvéte között egész
1853-ig, midőn igen kedvező feltételek mellett Pétervárra kapván meg
hívást, Párist odahagyá, nem tudni örökösen-e, vagy ideiglenesen? Id ő 
közben több európai várost látogatott meg. íg y 1851. nyarán egy fran
czia szinésztársulattal együtt Pesten is megjelent ’s több vendég szerepet
adott közönségünk elragadtatása mellett a’ nemzeti szinpadon. — Egy
öccse ’s egy húga, Raphael és Rebecca ugyanazon pályára léptek 1843ban ’s jelen voltak azon szinésztársulatnál is, melly Pesten megje
lent. — a.
Radeczky (József) gr; az austriai hadsereg legkitűnőbb veteránja, 70
év óta katona, a’ custozzai, mortarai ’s no varai győző, szül. 1766-ban
Csehországban, Trzebenitzben, ’s 1784-ben kezdte katonai pályáját, mint
cadet, Gyöngyösön a’ cruvelli-féle 2-ik számú vasasezrednél. 1787-ben
hadnagygyá lévén, az ezen és következő évekbeni török háborúban ő is
részt vett. A z 1793. ’s 95-iki hadviselésben a’ főseregnél, majd az alsó
rajnai seregnél volt beosztva, ’s kapitánnyá lett. Az 1796-iki hadviselés
ben az olaszországi seregnél szolgált, mint Beaulieu tábornok segéde, ’s
a’ voltri ütközetnél kitüntette magát. Még ugyanazon évben őrnagygyá
mozdittatván elő az utász testületnél, 1797-ben munkás részt vett a’ gradiskai ’s isonzói erősítések készítésében. Az 1798-iki olaszországi táboro
zásban, mint az utásztest parancsnoka, igen hasznos szolgálatokat tett;
majd general-adjutáns lett Melas tábornok mellett, ’s a’ trobbiai három
napos csatázásban (jun. 17 — 19) úgy kitünteté bátorságát ’s fényes ka
tonai tehetségét, hogy Melas által jutalomra ajánltatva, 1799-ben már al
ezredessé neveztetett. Aug. 15-ikén Novinál, ’s nov. 4-ikén a’ genolai
csatában ismét uj babérokat szerzett, ’s minden alkalommal dicsérettel
említetvén a’ hadi jelentésekben, nov. 5-ikén már ezredes volt. Az 1800-ki
táborozásban főleg april 10-ikén tünteté ki bátorságát a’ varraggiói os
tromnál, és sept. 5 ükén már az Albert főherczegtől nevezett vasasezred
parancsnokává mozdittatván elő, Németországba ment, hol a’ hohenlindeni csatában újra bebizonyított ügyességeiért Lichtenstein hg altáborn.
által ismét magasztalva emlittetett. — 1801-ben a’ M. Terézia rend
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lovagkeresztét nyeré érdemei jutalmául. 1805-ben generál majorrá nevez
tetvén, Károly főhg. seregéhez ment Olaszországba, mint dandárnok, ’s
e’ táborozásban az elő- vagy utócsapatokat szokta vezetni egész a’ po
zsonyi békekötésig. Ezután 1806-ban Bécsbe jött ’s 1809-ig ott maradt.
Az 1809-iki táborozás kitörésekor az ötödik hadtestnél lévén beosztva,
kitűnő fontos szolgálatokat tett az Isar és Jun partjain, Lambacbnál
és Welsnél, ’s junius 1-jén már altábornagygyá lett, ’s a’ negyedik had
testnél, Rosenberg hg. parancsnoksága alatt, mint dandárnok osztatott
be. Itt, mint az előőrség parancsnoka jul. 6-ikán, Glinzendorf és Grosshofen megtámadásánál fényes ütközetet vivott, miáltal a’ 4-ik hadtest
visszavonulását fedezé. A ’ deutsch-wagrami ütközetről szóló jelentésben
is a’ legjelesbek közt emlittetik. Az ezen táborozás alatt szerzett igen kitűnő
érdemeiért nyerte a’ M. Terézia katonai rend commaudeur-keresztjét.
1810— 12-ig mint a’ főhadi tanács tagja ’s a’ foszállásolási hivatal feje
Bécsben működött, ’s béke idején is, mint előbb a’ háborúban, tanúbi
zonyságait adá jeles tehetségeinek, fáradhatlan buzgalmának ’s munkás
ságának. — 1813-ban, mint a’ fő szállásolási hivatal főnöke, a’ csehor
szági seregnél alkalmaztatott, ’s e’ minőségben vett részt az 1813 — 15-iki
hadviselésben, melly alkalommal, tanácsa ’s tettleges szolgálatai által, is
mét sokat tett e’ háború nagy eredményeinek kivívására. Különösen kitünteté magát 1813. aug. 30-ikán a’ kulmi, ’s oct. 16. ’s 18-ikán a’ lipcsei
ütközetben , miknek folytán az austriai Leopoldrend nagykeresztével ’s
az orosz Anna- és Györgyrendek jeleivel is diszesittetett, mint azon ügyes
táborkari tag, kitől a’ nagy lipcsei ütközetnek, a’ haditanács által elfogadott
terve, főleg származott. 1814-ben a’ brienni ütközet után, hol vezéri
lángeszének és saspillanatának uj jelenségeit adá, az orosz AlexanderNewsky, porosz veres-sas, és bajor M ax-József rendek keresztéit nyeré.
A ’ párisi béke után 1814. júniusán Magyarországra jött, mint tábori fel
ügyelő ’s az ötödik számú huszárezred tulajdonosa lett; de 1815-ben
már ismét előbbi minőségében tért vissza a’ hadsereghez, ezúttal Schwarzenberg hg. parancsnoksága alá, a’ felső Rajnánál. E ’ közben a’ ligni,
quatrebrasi és Waterlooi csaták másodszor is megtörvén Napóleon hatal
mát, 1815. nov. 2-ikán létre jött a’ második párisi béke. A z említett év
táborozása alatt gr. Radeczky cs. k. titkos tanácsosi czimet, badeni Zahringer-oroszlánrendet, franczia Lajosrendet ’s orosz diszkardot nyert.
— 1818-ig divisionar volt Sopronyban, ez év dec. 12-kén hasonló minő
ségben jött Budára, hol 1821-tŐl fogva, mint legidosb altábornagy, a’ fő
katonai parancsnok oldalánál volt. — 1829-ben lovassági tábornokká ’s
ugyan ez évi nov. 24-ikén olmützi várparancsnokká neveztetett. Innét
1831. elején Olaszországba tétetett á t, ’s azon év novemberén ottani fő
katonai parancsnokká lett. Itt nyilt legtéresb mező dicsőségének. Legna
gyobb szorgalmat fordított az alájarendelt seregek begyakorlására ’shadi
kiképzésére, évenkint nagy hadi gyakorlatokat tartott személyes felügyelése alatt, saját gyakorlati utasításokat adott ki lovasság’s gyalogság szá
mára. Magas helyzetében csoportosan szállottak reá a’ különféle udvarok
kitüntetései. 1832-ben a’ sardiniai Sz. Lázár rendét, 1832-ban a’ pármai
Sz.-Györgyrendet nyerte; 1836-ban, 52 évi szolgálata után, tábornagygyá (Feldmarschall) lett; 1838-ban Ferdinánd császár igen szives saját
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Séziratával kisérve, a’ vaskoronarend első osztályát, ’s a’ szárd. királytól
kz.-Annonciata rend keresztét, 1839. a’ pápai Sz-György, azorosz Sz.-András és fehér sasrendet, 1646-ban a’ luccai Sz.-Györgyrend első osztályát
kapá. De mindezen fény elhomályosult azon valóban nagyszerű katonai ér
demek mellett, mellyeket magának az 1848. ’sl849-iki olaszországi háború
ban szerzett, megmentve az ingadozó monarchiát, midőn annak helyzete
legszomorubb volt. — A ’ milánói forradalom kitörésekor 1848. Radeczky
a’ kastélyba vonult, a’ torlaszokatostrommal bevéteté, a’ kormányépületet
újra elfoglaltatá ’s négy órai makacs harcz után a’ helyhatósági épületet is
be vévé, hol a’ forradalom fészke volt, ’s hol sok fogoly és fegyverhez jutott.
Mart. 19. ’s 20-ikán az utczai harcz a’ legnagyobb elkeseredéssel folytattaték, ’s Radeczky gr. bár minden ponton győzött, kénytelen volt engedni
az éhségnek, ’s visszavonult Lodin keresztül az Addához, honnét Milánó
ellen támadólag akart fellépni. Visszavonulása teljesen sikerült. A ’ piemontiak előnyomulásának ’s a’ velenczei részekben szinte kiütött forra
dalomnak hirére a’ Minciónál foglalt alkalmas helyzetet, e’ sajátságos elővigyázattal Mantua vár megtartásáról ’s Peschiera és Verona élelmezé
séről gondoskodván, april 2-ikán Veronába tette főhadi szállását. Az
april 7-iki ütközet után Goitonál, az Etsch és Minció közt öszpontositá
sergeit, ’s e’ helyzetben várta Nngent tábornoknak Isonzo felől érkező se
regét. April. 28. ’s 29-ikén Pastrengómy. ’s St.-Giustinanál, május 6-ikán
St.-Luciánál voltak heves ütközetek. Ez utóbbi reggeli 9 órától délutáni
5-ig tartott, ’s az ellenséget egész vonalon visszanyomta. Azonban e’
győzelem után sem lehete még, gr. Nugenttali egyesülése előtt, támadó
lag lépni fel, ezt pedig csak május végére lehete várni. Megerősített ve
ronai helyzetében várta be ezen időt, közben sánczokat építtetvén Verona
körül, miket kitűnő tábornokai nevére keresztelt, ’s kis hajósereget állit
ván a’ Garda-tavon. Május 25-ikén megtörténvén az egyesülés gr. Nugenttal, máj. 27-ikén már támadólag lépett fel, ’s a’ kiélt veronai vidékről
Mantuába tette át seregét. Ezáltal sikerült neki erejét gyorsan az ellen
ség balszárnyára vetn i, a’ Minción átmenni ’s a’ Gardató jobb és balpart
ján Mantuáig épített nagyszerű ellenséges sánczokat megkerülni. Azon
nal megtámadó az ellenséget curtatonei erősített helyzetében, mellyel 3
órai heves harcz után elfoglalt. Máj. 30-ikán Goitofelé inditá az első
hadtestet, ’s a’ sokkal erősb ellenséggel Goitonál megütközvén, annyiban
czélt ért, hogy azt helyzetének kiterjesztésére kényszerité. — Jun. 2-ikán
hallotta Peschiera elestét; jun. 9'ikén Vicenza alá ment ’s 10-ikén meg
adásra kényszerité a’ szép várost bombái által. Ott hagyván őrizetül a’
második hadtestet, jun. 13-ikán már Veronában egyesité seregeit. Julius
22-ikén, 40 ezernyi seregével, megkezdte gr. Radeczky a’ támadólagos
működést ’s 12 ezer emberét Vicenzából Verona felé mozditá. Jul. 23dikán reggel megrohanó az ellenség helyzetét Soma és Somma-Compagna
mellett ’s pár óra alatt a’ dombokat egyenkint bevette rohammal, ’s olly
kedvező taktikai helyzetbe tette magát, mintha legalább is 10 ezer em
berrel erősödött volna. Jul. 24-ikén hidakat veretvén a’ Minció felett,
jul. 25-ikén vívta Custozza és Somma Compagna közt, 28 foknyi forró
melegben azon hires ütközetet, tnellynek fényes győzelem lett eredménye.
Este 7 órára Custozza el volt foglalva, ’s az ellenség visszavonulásra
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kényszerítve. Következtek jul. végnapjaiban, a’ voltai, cremonai, pizzighettonei makacs ütközetek ’s fényes diadalok , és a’ győzelmes vezér meg
sem állt a’ fővárosig. Jul. 31-ikén elfoglalta Cremonát, aug. 2-ikán
átlépte az Adda folyót ’s Lodiba é r t; aug. 4-ikén már Milano ellen in
dult. Milano előtt még komoly csatára került a’ dolog, de itt is hü ma
radt Radeczkyhez a’ győzelem , ’s aug. 6-ikán Milano megadta magát,
és a’ piemonti sereg elhagyta a’ várost és a’ kötött szerződés értelmében
kivonult a’ monarchia határaiból. Aug. 9-ikén hatheti fegyvernyugvást
kötött a’ szárd. királylyal ’s tiz zászlót küldött a’ hadügyministeriumnak,
mellyeket az olaszoktól vett el. Minden oldalról teljes elismerésben része
sült az Ősz vezér ’s vitéz serege. I. Ferdinánd császár a’ M. Terézia ka
tonai rendének nagy keresztjét, az orosz czár a’ Sz.-GyÖrgyrend első
osztályú rendjelét küldte meg a’ custozzai győzőnek. — A ’ fegyvernyug
vás alatt uj készületek tétetvén, miután az több Ízben megu]ittaték, a pie
monti kormány által 1849. martius 12-ikén felmondatott. Radeczky azon
nal parancsokat adott a’ seregek mozgásba tételére, hogy mart. 19-ikén
Párnánál központosittatván azonnal támadólag léphessenek fel. Csupán
a’ milánói, bresciai, bergamoi várakat, M odenát, Piacenzát és a’ brescelloi hidfőt hagyta őrsereggel megrakva; a’ többi város ’s egész Lombardia
őrsereg nélkül maradt, mert czélja volt túlnyomó erejű ellenével szemközt
az egész erőt egyesiteni. Átkelvén 20-ikán a’ Ticinón, a’ piemonti erőt
vezető genuai herczeg Mortaráig vonult vissza. Most következett a’ mórtarai győzedelem, hol Mortara bevétetett, az ellenfél minden oldalról
szétveretett, 2500 fogoly, 56 tiszt, 5 álgyu és igen sok elhányt fegyver
került Radeczky kezébe. — 22-ikén Novara felé folytatta útját. 23-ikán
ütközött újra össze az ellenséggel, melly 30 ezernyi hadsereggel vett ál
lomást Novara előtt. Maga vezeté a’ csatát, ’s olly sikerrel, hogy az ellen
fél este felé minden ponton ’s rend nélkül visszavonult,’s éj szaki irányban
a’ hegyekbe szorittatott. E’ győzelmes, de véres csatában , melly délelőtti
11 órától késő éjig tartott, egy zászló, 13 álgyu ’s több mint 2000 fogoly
vétetett el az ellenségtől; de austriai részről is roppant volt a’ veszteség.
A ’ hivatalos tudósitások Austria veszteségét 20 sebesült törzs és főtisztre
’s 2 —3000 sebesült és halottra, Piemontét 2 meghalt tábornokra, 16 holt
vagy sebesült törzstisztre ’s 2 —4000 közemberre tették. A ’ győzelem után
Radeczky, rendelést tevén az ellenség üldözésére, visszament főhadiszál
lására. Csakhamar megjelent Cassato tábornok, mint parlamentair a’ pie
monti részről. Fegyvernyugvást kért királya nevében addig, mig a’ turini országgyűlést a’ történtekről értesíti, de Radeczky ezt illy feltétel alatt
meg nem adta. Későbben azonban, a’ marsall által kitűzött feltételek
alatt, fegyvernyugvás létesült, a’ háborúskodás megszűnt, ’s Carlo Alberto
letette a’ koronát fia, a’ savoyai herczeg részére. — Ezen öt napos had
járathoz hasonló fényű kevés van a’ történetben. Hogy a’ szerencsés ősz
vezér a’ szó szoros értelmében elárasztatott hála adressekkel, diszpolgári
okle vekkel, rendjelekkel, diszkardokkal ’s tisztelkedő küldöttségekkel,
igen természetes. Visszautazása Milanóba, győzelmi menethez hasonlí
tott. Ferencz József császár az aranygyapjas rendet nyujtá neki, ’s em
lékpénzt veretett tiszteletére, mellyet hozzá Grünne gr. első segéde által
küldött meg; az orosz czár egy huszárezred tulajdonosává’s oroszországi
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marsallá tévé; a’ porosz király a’ feketesasrend brilliantos rendjelét ’s
a’ veressasrendet küldé neki; a’ bajor király pedig Sz.-Hubert házi rend
jelét. — Hátra volt még a’ toscanai ’s a’ római legatiokban élő forrada
lom elnyomása, a’ sardiniávali béke teljes megkötése, ’s a’ büszke sziget
város, a’ még mindig daczoló Velencze meghóditása. A ’ sereg vitézsége ’s
azon megfélemlettség azonban, mellyet az emlitett gyors győzedelmek
okoztak, csakhamar visszaállitották az engedelmességet. Florencz és Bo
logna megnyitották kapuikat; jun. 18-ikán Ancona is megadta magát;
aug. 17-én létre jött a’ sardiniávali békeszerződés, ’s aug. 24-én végre
meghódolt a’ kevély dogé-város. A ’ toscanai nagyherczeg, ’s a’ római
pápa szinte megküldék a’ marsallnak rendjeleiket. Aug. 30-ikán tartá
ünnepélyes bementét Velenczébe, átvevén a’ város aranykulcsait, melylyeket Leopold főherczeg által küldött Bécsbe, hova ő maga sept. 13-ikán
érkezett. Az ottani fogadás igen fényes volt. Grillparzer ’s más költők
tolla nem kímélte a’ szerencsekivánatokat. A ’ béke Olaszországban, ’s en
nek folytán egész Európában helyreállittatott. — Gr. Radeczky azóta
Pest és Pozsony díszpolgára is le tt; az olaszoknak csakhamar amnestiát
adott, ’s azóta ismét az általa kedvelt olasz ég alatt folytonos tevé
kenység mellett, nyugszik babérjain. — Y.
Radowitz (József) porosz tábornok és államférfiu, szül. 1797. Altenburgban. Franczia és vestfáliai katonaiskolákban neveltetvén, 1813. a’
vestfáliai tüzérségbe állott. A ’ lipcsei csatában megsebesülvén ’s elfo
gatván , a’ vestfáliai királyság feloszlása után kurhesseni szolgálatba lé
pett ’sa ’ franczia hadjáratban részt vett. A ’ béke után 19 éves korában a’
kasseli hadfiintézetben mathematika ’s hadtan tanára lön. 1823. mint
kapitány a’ porosz táborkarba került ’s Albrecht herczeg tanítója lett.
1836. mint porosz katonai meghatalmazott a’ frankfurti német szövetséggyűléshez tétetett át, ’s a’ szövetségi hadügy fejlesztésében sok érdeme
van. 1840. Bécsben "s a’ nagyobb német udvaroknál képviselé Poroszor
szág érdekeit. 1842. rendkivüli követ és meghatalmazott minister lett a’
karlsruhei, darmstadti, nassaui udvaroknál, 1845. tábornokká lön kine
vezve. 1848. a’ frankfurti német parlamentbe választatott követül, hol
szónoki tehetsége által első rangú helyet vivott ki. A ’ közhír ez időben
nagy szerepeket szánt neki ’s az 1849. máj. 8-i porosz német birodalmi
alkotmány és unió valóban az ő műve volt (1. Németország). Azonban
Poroszország felsőbbségének kivivására irányzott tervei nem érhettek
meg. Átható esze, gyors és határozott Ítélete, bámulatos emlékező te
hetsége ’s szilárd jelleme voltak elismert tulajdonságai. Több Önálló mathematikai munkáin kívül számos értekezést irt egyes tud. folyóiratokba.
A ’ magyar Radóczy család ivadéka volt. Meghalt 1853 végén. — a.
R aim und (Ferdinánd) német színész és szinkÖltő szül. 1790. Bécsben
szegény szüléktől. 1805. egy czukrászhoz adatott tanítványul. Ettől
1808. megszökvén, Pozsonyban lépett fel először a’ színpadon. Első kisérletei a’ színen szerencsétlenek valának. Pozsonyból egy szinésztársulattal Szombathelyre, ’s 1809. Sopronba és Győrbe ment, ’s végre 1813.
a’ bécsi josephstadti színháznál nyert állandó alkalmazást. Nem sokára
kedvencze lön komikai tehetsége által a’ bécsi közönségnek. Nőül vévé
Gleich bécsi költő leányát, a’ kedvencz népszinműénekesnőt L u izát, de
Uj. k. Ism, Tára VI. köt.
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nem sokára elvált tőle. 1823. lépett fel először mint népköltő. Első nép
színműve ( „ D é r B a ro m eterm a ch er a u f d ér Z a u b e r in se l“) igen nagy tet
széssel lön fogadva; egymást érték ezután illynemü művei. 1825. veszé
lyesen beteg volt, mi iszonyatos búskomorság nyomait hagya hatra lel
kében. 1828. a’ leopoldstadti népszinház technikai igazgatását vévé által,
de nem sokára ismét lemondott róla. 1831. Münchenbe és Hamburgba uta
zott, 1832. Berlinbe és Hamburgba; visszatérve a’ josephstadti színházhoz
szerződött ismét. Ennekszámára irta ekkor hires „Té/rö3/ö“ -ját ( D é r V e r schwender), melly 42-szer adatott egymás után. 1834. Gutenstein mellett
egy regényes völgyben szerzett egy kis birtokot, hol, nehány vendégszereplé
sét a’ bécsi leopoldstadti színházban ’s 1835. és 1836 München, Prága, Ham
burg városokban kivéve, tölté ideje legnagyobb részét. 1836. augustusban
egy házi ebmegmará; hypochondriája veszettnek állitá a’ kutyát. ’S e’ tév
eszme iszonya rémképekkel tölté el lelkét. Bécsbe utazott, hogy gyogyittassa
m agát; a’ zivataros éjét Pottensteinban kellene töltenie. Félelem és két
ségbeesés elriaszták álmát, ’s a’ képzelete szerint bekövetkezendő iszo
nyú betegség és halál megelőzése czéljából, pisztolylyal vetett véget éle
tének, mit csak 8 napi kinlódás után érhete el. Lőwe Lajos, ünneplett
bécsi szinész, koszorút tön a’ népköltő sírjára. Ö s sz e s m ü veit Y ogl N. J.
bécsi költő adta ki (4 köt. Wien 1837). Mint költőnek és színésznek leg
főbb érdeme abban áll, hogy a’ száraz comicum helyébe költői humort
emelt a’ népkegy trónjára. Elczei is mindig a’ nép szájából vannak véve,
de sohasem aljasok. Legjobb müvei a’ H a va si rém k irá ly (Alpenkönig) és
a’ T ék o zló (Verschwender), mellyek másokkal együtt a’ magyar közönség
előtt is ismeretesekké lőnek. — a.
Rajriatartoináiiyok 1. P o r o s z o r s z á g .
Ranke (Leopold), berlini egyetemi tanár, jeles német történetiró, szül.
1795. Thüringenben. Az odera-frankfurti gymnasiumból 1825. hivatott
a’ berlini egyetemhez, melly állásában igen sok érdemet szerzett a’ 15,
16. és 17. század történetének kideritése körül. Irataiban e’ korszakkal
foglalkozott leginkább. Ide vonatkozó munkái : „ F ü r s te n und V ölk er von
S ü d -E u r o p a im 16. u . 17. Jahrhundert (1827); D ie V ersch w öru n g in Y e 
n edig im J. 1618. (1831); D ie röm isch en P a p s te , ik re K ir c h e , und ihr
Staat im 16. u . 17. Jahrhunderte (3 köt. Béri. 1834— 3 6 ); D eu tsch e
G esch ich te im Z eita lte r d ér R e fo rm a tio n (3 kot. Béri. 1839 ’stb.). Ezen
kívül más művei által, minők „ D i e serb isch e R ev o lu tio n (Hamb. 1829)
és az általa kiadott H isto r is c h -p o litis c h e Z eitsc h r iftb a n 6C bebizonyitá,
hogy az újabb és legújabb korra nézve is éles szemmel bir. Nevezett fo
lyóiratában bebizonyítani igyekezett, hogy nem abstrakt szabadelmü irá
nyok valósítása, hanem a’ történeti alapok organicus kifejtésében lehet
állandóságra számitani. E’ miatt a’ szabadelmü párttal jött nagy össze
ütközésbe. 1836. megszünteté folyóiratát. A ’ tudományok kir. akadémiá
jába választatván, irta : „ Z ű r G esch ichte dér ita lien isch en P o e s i e { 1837).
Ez időtől fogva adta ki „J a h r b ü c h er d es deutschen R eich es un ter dem
sa ch sisch en H a u se “ Legnagyobb érdeme mindenütt azon igyekezetben
rejlik, miszerint a’ politikai mozgalmakat mindig európai combinatióban
nézi ’s indokaik összegében, irányaik egész kiterjedésében fogja fel. Nem
áll meg az események és személyek külső szemléleténél; megkülönbözteti
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a’ lényegest a’ kevésbé lényegestől, kivonja a’ tulajdonképen mozgató
eszméket ’s nagy vonalokban állítja elő. Sty Íja bizonyos nyugtalanságot,’a
subjectiv mozgalmasságot tanusit, mit ellenei több Ízben gáncsoltak. — a.
Ramorino (Jeromos) lengyel ’s később olasz hadvezér szül. 1793-ban,
állítólag Genuában, a’ franczia császárság egy nevezetes férfia természe
tes fiának tartatik. Apjául rendszerint Lannesmarsal neveztetik. Fiatal
ságában franczia szolgálatot vön és 1815-ig altiszti alkalmazásban volt.
A ’ restauratio alatt részt vön Olasz, Spanyol-és Francziaországok külön
féle karbonári egyesületeiben. A ’ júliusi forradalom alatt jó szolgálatokat
tön Lajos Fülöp dynastiájának megalapítása körül. Midőn a’ lengyel forra
dalom kitört, Lajos Fülöp a’ varsói kormánynak ajánlotta R.-t. Álnév alatt
utazott ’s minden szükséges előkészülettel, ’s kalandok közben jutott el a’
fólkelők országába. A ’ dembe-wielkii csatában (1831. mart. 31.) neki
tulajdonítják, hogy az orosz tábornok Rosen, 12,000-nyi veszteséggel ha
lottak-, sebesültek- és foglyokban, megerősített állását elhagyni kény
szerült. April 10-én R. ugyan azon tábornok ellen Iganie mellett ismét
uj, noha nem annyira eldöntő csatát nyert. Az osztrolenkai csatát meg
előzött hadi munkálatok közben R-nak föladata volt Chrzanowszkival,
az oroszok balszárnyát foglalkodtatni. Sikerrel végezett, a’ csata után födözte a’ visszavonuló hadtesteket és junius 23-án Szendomirnál megmen
tette Chrzanowszki osztályát. A ’ hadi tanácsban, mellyben Varsónak
Paskievitsch ellenébeni födözéséről határoztak, R. főparancsnoksága alá
20,000 ember adatott, kellvén neki a’ Visztula jobb partját az ellenség
től megtisztítani ’s a’ fővárost élelmezni. Itt több mulasztást és hanyag
ságot vetnek szemére. Kimenetele az lön , hogy sept. 15-kének éjszaká
ján 11,000 emberrel Zawichossból átment Galicziába. Lengyelország
megmentésének utolsó reménye veszett el ekkor. — R. Gallicziából Francziaországba tért vissza ’s ott egy mysteriosus küldetést vállalt el Spa
nyolországba, mellyről nem mondhatni meg, vájjon a’ forradalomnak
vagy ellenforradalomnak érdekében volt-e eszközölve. 1832-ben a’
braunschweigi herczeggel, Károlylyal szövetkezett. Beleegyezett a’ kép
telen tervbe, miszerint Francziaországban, egy gondos kormány szemei
előtt, 4000 ember toborzandó, hajókra szállítandó ’s ezekkel a’ W eser
torkolatából, Németországot elfoglalandó vala. E ’ cselekvését csak a’
pénzszomj fejti m eg, mellyet ez ügyben tanúsított. A ’ mint e* szomját
kielégítette, a’ toborzással fölhagyott és a’ német szabaditó sereg főpa
rancsnokságáról kelt oklevelét visszaadta a’ herczegnek. 1833-ki nov.
27-én szerződést kötött a Mazzini vezérlete alatt állott u. n. fiatal Eu
rópával az Olaszországba beütendő sereg főparancsnoksága átvétele iránt.
R. a’ legvégső pillanatig, Parisban késlekedett. Mikor végül Genfbe
megérkezett, a’ hadjárat már egy részben meg volt hiúsítva, mert az
első, Szavojába ütött hadtestnek vissza kellett vonulnia. Február 1-én
R. maga is megindult három, 60— 140 és 200 főnyi csapatkákkal, elfog
lalt egy 7— 8 főnyi vámőri állomást, a’ papirosokat megsemmisítette és
a’ vámházat földulta ’stb. Későbben árulással vádolták ’s a’ sikertelensé
get is ennek tulajdonították. A ’ megcsalattak boszuja előtt R. Genfben
csak az által menekült meg, hogy fogadójának ablakán ugrott el. R. az
árulás vádja alól egy Párisban kiadott röpiratban tisztálkozott. Azonban

132

Raspail.

Real-iskolák.

a’ R. ellen szóló vádalapok súlyosabbak, mint mentekezésénck tárnokai.
R. neve a’ szávojai hadjárat után eltűnik sokára, egész az olasz fölkelé
sig. Azonban már gyanú feküdt rajta ’s Károly Albert, lombardi veresé
géig nem határozhatta el magát R. hadi képességének hasznát venni.
0 és Chrzanowszki pályáztak a’ főparancsnokságért. Ezt az utóbbi kapta
meg, R-nak pedig, tábornoki characterrel, vezényletet adtak a’ lombardi
légió fölött, mellyben senki ’s R. legkevésbé sem bizott. Mart. 20-án
1849. Chrzanowszki elvette tőle a’ vezényletet, a’ főhadiszállásra idézte
és a’ király nevében megtiltotta, hogy többé a’ seregek előtt ne mutassa
magát. Mart. 23-án, a’ novarai csata estéjén eltűnt. Mart. 24-én reggel 7
órakor Aronába egy postalovakkal befogott kocsi jött ’s megállott a’ ki
rály-fogadóban, hol három tiszt kiszállott. Egy a’ fogadóba jött lakos R -t
megismerte; elfogatott. Viselete ez alkalommal igen feltűnő volt. É j
jel idegenek jöttek a’ fogadóba, kik R-val igyekeztek érintkezni; a’ Lago maggioren hajó czirkált ’s kikötést kisérlett. Gyanú volt tehát, hogy
R. szökni akart. A ’ fogadót szorosan Őrizni kellett, de nem a’ szökés
miatt, hanem hogy a’ fogolynak élete biztositassék. Fáradságba került a’
sokaságon keresztül elszállítani. A ’ turini fellegvárba vitetett. Két vád
pont volt ellene, egyik az engedetlenség másik a’ szökés. Halálos ellenei,
ultrademocraták elfogták; halálos ellenei, royalista ultrák bíráskodtak
fölötte. Egyhangúlag, halálra Ítélték, ’s május 22-én 7 golyó végezte
életét. — h.
Rappisták 1. E g y - é j sza k a m er. s tá t . va llá sfelek ezetek .
Raspail (Francois Vincent) jeles franczia természetbúvár és ismeretes
hive a’ republikánus pártnak Francziaországban, szül. 1794. A ’ növény- és
vegytan terén nagy fölfedezéseket tett, miket különböző folyóiratokban
tett közzé. 1825— 29. a' Férussac (l. e z t j által kiadott „Bulletin de sciences“ folyóirat természettörténeti részét szerkezté. Azonkívül számos jeles
értekezést irt több természettudományi folyóiratba. Az 1830-i júliusi
forradalomban nagy része volt ’s később a’ nemzetőrségi tüzérségbe állott.
Nem sokára a’ júliusi dynastia által behozott uj rendnek határozott elle
neként tűnt fel. Társulatok tagja lett ’s köztársasági színezetű lapokba
szenvedélyes czikkeket irt ’s ezek miatt 6 havi fogságra Ítéltetett. 1834.
a’ republikánus „ R é f o r m a te u r ‘ £ czimü lapnak főszerkesztője lön, ’s midőn
vád alá került, a’ követi kamrában egy fényes védbeszédje által magára
ragadá a’ közfigyelmet. Politikai munkássága mellett szorgalmasan üzé
tudományos buvárlatait. A ’ mezei nép számára irta : „ C o u rs élém entaire
d' a g ricu ltu re et cT écon om ie r u r a le “ (5 köt. Pár. 1831— 3 2 ); továbbá:
,,S y s t é m e de chimie org a n iqu e(i (Per. 1833) ; ,,S y s té m e de p h y sio lo g ie v é géta le et de B ota n iq u eu (2 köt. Pár. 1837); „ C ig a r e tte s de ca m p h re(C (P á 
ria 1838). E gy utóbbi müvében „ L e t t r e s su r les p r is o n s de P a r is “ ( 2 köt.
Pár. 1839.) a’ büntetőtörvénykönyv teljes módosítását ajánlá. Mint tudós
tekintélyes állást foglal el. A z l8 4 8 -i júniusi napokban (1. F ra n c z ia o r sz á g
1848. u tá n ; Júniusi lá za d á s) a’ socialisticus párt tagjai között volt. A ’ há
rom napi utczai csata után elfogatván, később deportatióra Ítéltetett. — a.
Real-iskolák. Az iskolai Intézetek kétfélék : vagy előkészitő iskolák
vagy képezdék. Az első osztályhoz tartoznak a’ n é p - vagy elem i isk olá k ,
mellyekben azon ismeretek taníttatnak, miket, minden tekintet nélkül jÖ-
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venclo életviszonyokra, mindenkinek tanulnia kell; továbbá a* g y m n a s iu mok (1. ezt) vagy k özép isk olá k , mint általános előkészítő intézetek az egye
temi tanszakokra, ’s végre a’ r e á l-is k o lá k , jövendő iparosok általános
szükségeire, tekintet nélkül a’ speciális szaknemekre. A ’ képezdékhez
tartoznak : e g y e s külön ta n sza k ok ra alapított in tézetek (erdőszeti, gazdászati, építészeti, bányászati akadémiák, kórodák, papnöveldék ’stb.); p o lytechn ikai in tézetek a’ műipar egyes külön ágaira (technikai iskolák ;
ipariskolák). — A ’ reáliskolák, bár egy categoriába esnek a’ gymnasiumokkal, ezektől felette különböznek. A ’ gymnasiumok az egyetemi pá
lyára készülő ifjút az arra szükséges előismeretekkel ’s képzettséggel lát
ják el; a’ reál-iskolák feladata, növendékeiknek nem csak általános em
beri miveltséget nyújtani, hanem azon tudományos ismeretekkel és ké
születtel is ellátni, mellyek a’ polgári foglalkozások öszvegében vala
mennyi iparszaknak közös alapját képezik. A ’ gymnasium czélja, növen
dékében az embert, a’ keresztyént, a’ tudóst kenyértudományának forrá
sára, az egyetemi pályára, alkalmassá tenni; a’ reál-iskola az embert, a’
keresztyént, a’ polgárt a’ technikai nemű képzőiskolákra képesíti. — A ’
reáliskolának feladata annálfogva, az elemi iskolákban megkezdett vallási,
erkölcsi és észbeli nevelést folytatni, ’s azon ismereteket terjeszteni, melylyekre minden mi veit embernek, tekintet nélkül jövendő életmódjára,
szüksége van, de semmi ollyast nem tanitani, a’ mi bizonyos iparüzlet vagy
életmód folytatásának külön szükségei közé tartozik. Valamint az egye
temek a’ gymnasiumokra támaszkodnak, úgy kell a’ főbb ipar- és polytechnikai intézeteknek (reál-intézetek) is a’ reál-iskolákban feltalálni
támpontjaikat. Ugyanazért a’ reál-iskolák nem special — nem szak-isko
lák, hanem a’ magasabb polgári foglalkozásokra előkészitő általános inté
zetek. A ’ reál-iskola nem is ipariskola. Nyelvek tanításának jól rendezett
reál-iskolában hiányoznia ugyan nem szabad, azonban míg a’ gymnasiumokban teljes joggal tartatnak a’ régi nyelvek legkitűnőbb képző eszköz
nek. addig a’ reál-iskolákban a’ reáliák, mathematika, természettudomá
nyok és újabb nyelvek taníttatnak nagyobb kiterjedésben. — A ’ reál-is
kolák az újabb kornak köszönik lételÖket ’s kifejlesztésöket ’s Európa
polgárisult országaiban jelenleg nagy számban ’s a’ tökély magasabb fo
kán találhatók. Hazánkban a’ legújabb időkig gymnasialis irányú volt az
iskolai nevelés, de napjainkban hangosan nyilatkozik a’ reál-iskolák iránti
vágy is, melly a’ magas kormány hozzájárultával több helyütt már óhaj
tott sikerrel is lön koronázva. — k.
Rebus (képtalány) , különös neme a’ kép- vagy jeltalányoknak, melly
képek, gyakran számok, egyes betűk, szótagok vagy egész szavak össze
állítása által egy gondolatot, mondatot, közmondást ’stb. fejez ki. A ’ re
bus czélja mulattatás. Kitalálásához sokkal kevesebb itélőtehetségre és
éleseszüségre van szükség, mint a’ tulajdonképeni talánynál; a’ megfejtés
körül nincs tekintet a’ helyesírásra ’s csak az a’ czél, hogy a’ kép ’stb.
által nyert betűkből egy egészet lehessen összeállítani. Egy egyszerű rebus
példája : Lerajzolok egy éretlen szőlőfürtöt ’s utána irok egy Y -t. Annyit
jelent, hogy : Egressy. — Nevét a’ rebus állítólag onnan vette, mikép haj
danában Picardiában farsang idejében a’ városi események krónikáját
előadó iratok keringtek illy czimmel : „D e reb u s quae geruntur“ , ’s ezek
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ben sok, szóval el nem mondható dolog illy képtalányokban adatott elő.
Eredetét a’ 17. századba lehet visszavinni. Általános érvényre azonban
csak a5 múlt évtizedbon kapott újra Franczia- és Németországban az ot
tani képes újságokban. Jelenleg ez országokban már felfelhagytak velők.
A* magyar irodalomba csak a’ múlt években kezdett becsúszni nagyobb
mértékben. — a.
Recamier (Jeanne Franc. Julié Adelaide), családi neve Bemard, szül.
1780. Lyonban, nagyhirü szellemdus franczia hölgy. Korán ment nőül
egy gazdag bankárhoz Párisba, mellynek házát szellemdus társalgása
által a’ miveit világ középpontjává tévé. A ’ nélkül hogy maga lépett vol
na fel irodalmi termékkel, Chateaubriand, Ballanche ’s másokkali bizal
mas társalgása által nagy befolyással volt a’ franczia irodalomra. A ’ csá
szári korszak alatt ellenzéket képzett Napóleon ellen, ki royalisticus érzel
mű atyját hivatalából létévé. A ’ császár úgy boszulá meg magát, hogy a’
bukófélben levő R. házat nem támogatá; ’ s midőn ez megbukott, R. aszszony kénytelen volt Párist elhagyni. Barátnéjánál, Staél asszonynál tar
tózkodott, ’s mint ez, úgy ő is utazásokat tett külföldön, mig Napóleon
buktával párisi salonját ismét megnyitható. Ez igen sokáig lön ezután is
gyülhelye a’ legkitűnőbb tudósoknak ’s a’ franczia szellemi aristocratiának. Meghalt 1849. — a.
Récsy Emil 9 magyar i r ó , született Erdélyben , Kolozsvárt
1822-ben november 16-ikán. Tanulmányait ugyancsak Kolozsvárt, a’
kath. lyceumban, végezte, és pedig olly sikerrel, hogy 1837-ben Pestre
jővén, a’ kir. egyetemnél philosophia tudorává avattatott. Tudományos
készületek- ’s munkálkodásban töltötte az időt 1847-ig, midőn szinte
Kolozsvárt, a’ lyceumban’ politikai tudományok rendes tanárává nevez
tetett. 1848-ban, a’ magyar közoktatási minister b. Eötvös József által
ezen ministeriumhoz hivatott m eg , ’s ott titkári hivatalt viselt. 1850-ik
évben egy hónapig a’ Pesti Napló czimü politikai hírlap szerkesztője volt,
’s 1851. septemberén ugyanezen lap szerkesztésével bizatott meg,mellyet
1853. febr. 15-eig vitt. E’ közben, 1852-ben, neveztetett a’ pesti kir.
egyetemnél a’ politikai törvény tan r. tanárává. Első munkája volt Bentham Jeremiás munkáinak forditása, 1 köt. polg. ’s bűnt. törvényhozási
értekezések, (Kolozsvárt 1842). Szinte 1842-ben „Franczia regénycsar
nokot44 indított meg, melly Sand’ Leliáját ’s Indiánáját, és Sue Mathildjét foglalja magában. Újabb időkben a’ politikai ’s közigazgatáai jog
mezején dolgozva, ide tartozó legfelsőbb rendeleteket commentált, mint :
a’ bélyegtörvényt, a’ telekadó rendszerét Magyarországon; az austriai
alkotmányjogot; fordította továbbá Kudler József „politikai gazdászat’
tankönyvét44 — melly munkálatai, ’s alapos és komoly tanulmányai ezen
mezőn szerezték neki azon kitüntetést, hogy a’ kir. egyetemben rendes
tanárrá neveztetett. — Jelen Ismeretek Tárát is szakába vágó több czikkel gazdagitá. Legújabban ismét „K ülföldi regénycsarnokot44 ad ki. — h.
Reformbill. íg y neveztetik azon nevezetes törvény, melly által NagyBritanniában 1832. a’ választási rendszer szélesebb alapokra fektetve, az
alsóház összeállitása módosítva ’s általában a’ parlament jelleme lényeges
változásoknak lön alája vetve. 60 évnél tovább küzdöttek angol hazafiak
e’ szükségeseknek bebizonyult módosításokért, azonban minden e’ tárgyú
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reformkísérlet a’ birtok-aristocratia önzésén és C3elszövényein szenvedett
hajótörést. Az 1832-i reformbill indítványozója lord John Russell volt, mit
nem csekély küzdések után vihatott ki csak. ’S bár épen olly kevéssé fe
lelt meg a’ toryk félelmeinek, mint a’ radikálok várakozásának, mindazáltal legnagyobb és legfontosb lépés az mindazok között, miket N. Bri
tannia a’ politikai pályán tett. Csak ezóta van a’ hatalmas angol aristocratia határtalan és makacs befolyása az ország törvényhozására megtör
ve ’s csak ez óta tartozik a’ birtokos, miveit és minden irányban mérsé
kelt nagy középosztály az állam és politikai élet alaperejéhez. E ’ nélkül ké
sőbb sem Melbourne ministeriumának sza b a d a m rendszabályai, sem Peel
nagyszerű gazdászati tervei nem sikerültek volna. (\. Anglia történeté). — k.
Regálék-nak (kisebb királyi haszonvételek) neveztetnek a’ fóldesurakat illető ’s királyi adományból eredő külön hasznok és jövedelmek, u. m.
korcsmajog vagy : b or, égettbor- és sermérés (jus educilli), mészárszék
jog (jus macelli); malomtartás; vámszedés; piacz-és vásártartás, vadá
szat, halászat, madarászat.— A ’ borméretés joga, melly ugyan főképen a’
földesurat illeté, annyiban volt megosztva a’ különös bíróval’s esküitekkel
ellátott jobbágy községekkel, hogy ezek is Szent Mihály naptól Karácso
nyig, sőt ha saját szőllőhegygyel birtak, Szent Mihály tói Szent Györgyig,
egy vagy több korcsmában bort mérethettek, mellyeknek számát egyez
kedés vagy bírói Ítélet határozta meg. V olt eset, hogy egy helységnek
három, sőt négy korcsmatartás is megengedtetett. E ’ korcsmákat azonban
csak benn a’ helységben lehetett tartani, kivevén országos vásár idejét,
midőn régi szokás szerint künn a’ gyepen, vagy vásárhelyen is szabad
volt bort mérni. Hajdan a’ jobbágyok bormérési joga úgy gyakoroltatott,
hogy sorban mértek; ezen szokást újabb kir. rendeletek megszüntették,
’s a’ helység bormérési jogának kezelésére nézve azt parancsolták , hogy
a’ korcsmák árverés utján bérbe adassanak. Egyes ember (volt jobbágy)
tehát korcsmát nem tarthatott, valamint, a’ törvényben kiszabott időn kivül, egész község sem, és ugyan a’ csap alatti bor elvesztésének büntetése
alatt. A ’ szőlőhegyeken szerte lakó gazdáknak azonban meg volt enged
ve, hogy saját munkásaiknak bort mérethessenek. A ’ fóldesurak pedig
vendégfogadókat ’s korcsmákat tetszés szerint állíthattak. — Mészárszé
ket tartani ’s húst vágatni kizárólagos földesúri jog , ’s a’ törvény csak az
esetben engedte meg a’ volt jobbágyoknak, hogy húst vágassanak, ha a’
földesur maga elegendő húst nem vágatott, hogy ha különben egészséges
marhájok véletlen baleset által használhatlanná lett. A ’ lius árát a’ me
gyei hatóság szabályozta.— Hasonló kizárólagos úri jövedelem a’ malom
tartás , úgy hogy ha a’ volt jobbágy malmot állított volna, azt a’ földesur
elbecsültetheté. — Utat, töltést, hidat, hajót, kompot tartva vámot
szedni csak kir. adomány mellett lehetett, ’s a’ törvény kötelezte a’ vám
urát, hogy az illy utakat, hidakat ’stb. jó karban tartsa, zsidó vámszedőt
ne tartson, hiteles tariffát függeszszen ki. Vámotcsak szekér- ’s marhától
lehetett szedni; gyalogember rendszerint nem fizetett, kivévén a’ pesti
hidat. A ’ vám mennyiségét a’ megyei hatóság szabályozta, ’s az azon túl
menő, az utasokat helytelen terhelő vámtulajdonos tiszti vád alá esett.
De viszont azokra is büntetés volt szabva, kik az igaz vámot kárositni
akarták. Vámot országszerte sehol sem fizettek a’ nemesek, egyháziak, a*
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sz. k. városok polgárai, az esztergami érsek nemesei, a’ kunok és já 8Z°k«
’sazuri vagy nyilvános szolgálatban járókélő, őrlés végett malomba ész
tet vivő, házasuló ’s lakodalmas menetben járó egyéb országlakosok.— A ’
piacz és vásártartás jogának gyakorlata a’ helybeli hatóság rendőri fel
ügyelete alatt állt; hatalmaskodás dija alatt volt tiltva nemesektől accisát szedni, ’s ugyanazok, valamint a’ sz. kir. városi polgárok, jászok ’s
kunok, helypénzt sem fizettek. A ’ földesurakat egykor illető elővásárlási
jo g 1836-ban megszüntetett. — Ezen itt ismertetett haszonvételek, a’
vadászat, halászat ’s madarászattal együtt neveztettek, külföldi szokás
szerint, regálék , vagy királyi haszonvételeknek, illőbben neveztethettek
volna, azonban részint nemestelki (curiális) részint úri haszonvételeknek,
a’ mennyiben t. i. törvény vagy kir. adomány szerint a’ nemes telkekhez
tartoznak, vagy a’ földesurakat illették. Az illy jogokkal bitorolva, azaz :
kir. adományban alapuló jo g nélkül élőket a’ kir. fiscus saját perrel meg
támadhatta, ’s a’ joggal éléstől biróilag eltilthatta. — Nincs benne kétség,
hogy ezen jogok egy részének kizárólagos gyakorlata nem fér össze a’
kereskedés, üzlet ’s forgalom szabadságával; más részének megszüntetése
természetes következése ’s kifolyása a’ jobbágyi viszonyok elenyésztének;
ismét más része végre czélszerübben kezeltethetik az állam által, ’s a’
régi állapotban közügyi ’s rendőrségi tekintetekből sem maradhat. — A ’
forradalmi radicál párt, melly a’ viszonyok rendezésénél történeti alapra
’s előzményekre teldnteni nem szokott, egyszerűn el akarta törleni ezen
jogosan szerzett magántulajdont képező, ’s jóhiszemüleg birt és gyako
rolt haszonvételeket; a’ józanabb politikai nézet azonban, melly a’ szer
zettjog ok , ’s a’ történeti alap kíméletét soha szeme elöl nem téveszti,
spoliatiót lát illy eljárásban, ’s azt tanácsolja, hogy az illy jogok, ha
szinte közgazdasági ’s rendőrségi tekintetben sokoldalú gáncsot érdemel
nek is, csak az illető jogosítottaknak nyújtandó méltányos kárpótlás mel
lett töröltethetnek e l, egyébiránt pedig szabályozásukra nézve történhe
tik jogosan mind az, a’ mit közgazdászati, közbátorsági, rendőrségi ’stb.
tekintetek követelnek. — A ’ szervezés terén olly hatalmas léptekkel ha
ladó legfőbb államhatalom kétség kiviil illy igazságos ’s méltányos szem
pontból fog kiindulni a’ regálék körüli intézkedéseiben, ’s úgy fog ezek
iránt intézkedni, hogy mig egy részről a’ közjó tekintetének p. o. a’
korcsmáltatási jo g megszorítása, a’ pusztai gazdák megszüntetése ’ stb.
által elégtétetik, azon tulajdonosok aggodalmai is, kik a’ regálékból jo g o 
san szedett jövedelmeiket elveszték, illő kárpótlás biztosítása által megnyugtassanak. — h.
Regényesség 1. Bomantika.
Reguly Antal, m. acad. lev. tag ’s egyetemi alkönyvtárnok, az éjszak’
Körösije, szül. 1819-ben Zirczen Veszprémmegyében, hol atyja, a’ cistercita rend ügyészségét viselte. Atyja gondos vezérlete alatt korán meg
kedvelte a’ hazai történetet, ’s Körösi Csorna Sándor neve és vállalata szo
katlan hatással volt reá. Győrött ’s a’ pesti egyetemben végezte iskoláit;
mindenütt a’ kitűnők közt volt, ’s kedven ez tudománya : a’ történeti for
rások 1839. nyarán, elvégezvén a’ törvénytudományi folyamot, elindult
világot látni. Czélja ekkor csak az volt, hogy Németországot járja meg,
későbbi nagy vállalatának eszméje csak a’ külföldön fogamzott meg lel
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kében. Vándorlása Hamburgba vezette, ’s itt, az éjszaki tenger közelé
ben, ellenállhatlan vágy kezdte vonzani a’ regényesen sötét mythusok ha
zája, Scandinávia felé. Kiéiben gőzhajóra ült ’s Koppenhágába, onnét pe
dig Stockholmba érkezett, hol a’ királyi könyvtár látogatása ’s Aruidson
könyvtárnok ismeretsége elhatározó lett jövendőjére. — A ’ finn-magyar
rokonság megfejtését tűzte ki élte feladatává, ’s 1839. nov. 8-ikán A bóban finn földre lépett. Mindenek előtt sajátjává tévén a’ svéd nyelvet,
fiatalsága egész hevével fordult a’ finn néptörzsök régiségei, története,
nyelve ’s irodalma körüli tanulmányokhoz. 1840. mártiusán, Schilt orvos
társaságában, mélyen behatolt a’ finn fold belsejébe, ’s hosszasabban idő
zött Lommasaho helységben, egy paraszt kunyhóban, hol finn hangnál
egyebet nem hallott, ’s a’ néppel együtt élve, tanulta meg a’ finn nyel
vet, és gyűjtötte tudományos kincseit. Midőn a’ helsingforsitud. társaság
által taggá választatott, e’ kitüntetést már finn nyelvű levélben köszönte
meg. Május végén tovább ment éjszak felé, Karéliába, ’s átlépett a’ lapp
földre, hol éldelte azt, a’ mi után régóta sóvárgott, t. i. junius közepétől
julius 18-aig nem látta lenyugodni a’ napot. Kezdte tanulni a’ lapp nyel
vet, gazdag ethnographiai tanulmányokat tett; házi gazdája, a’ lapp
Flóra nagynevű Írója, Laestadius prédikátor, bevezette a’ lapp hitregevilágba, ’s megengedte, hogy kézirataiból kivonatokat készítsen. Augustus hónapot Kemiben, a’ tudós Castrénnél töltötte. Yilágnézlelése nap
ról napra öntudatosabb, czélja határozottabb lett, kimeritő utazási tervet
készített, mellyet azonban, a’ segédeszközök csekélysége miatt, vegre
nem hajthatott. A ’ felsőbb társaságokban nagy kitüntetéssel fogadtatván,
’s lapp stúdiumaiban nagy előmenetelt tévén, 1841. elején visszatért Helsingforsba, hol május 24-eig mulatott, és csodálatot gerjesztett a’ könynyüség által, melylyel a’ svéd és finn nyelveket beszélte. Ezután az eszth
nyelvvel kezdett foglalatoskodni, ’s a’ finn tengeröblön keresztül Szent
Pétervárába ment, hogy a’ keleti finn néptörzsökök meglátogatására
illően elkészülhessen. Ezalatt itthon is megkezdődtek a’ mozgalmak a’ fia
tal Reguly által annyi szilárdsággal ’s férfiassággal, annyi áldozattal ’s
nélkülözéssel követett czél pártolására. Az academia, csekély pénzerejé
hez képest, némi pénzsegedelmet’s megbízásokat küldött Regulynak. A ’
pétervári tudományos nevezetességek, Baer, Frdhn, Sjögren, Koppén,
Krug, Schmidt, b. Stiglitz ’stb. egyenkint kitűnő szivességgel látták az
érdekes magyar utazót, Balugyánszky államtanácsos (született magyar)
lelkes házában pedig valódi atyai fogadtatásra talált. Itt ismét komolyan,
sőt egészségét veszélyeztető erőfeszítéssel állt az uj stúdiumoknak. Elő
ször is az orosz nyelv tanulásához fogott, azután a’ keleti finn, u. m. szír
jén, mordvin, cseremisz, csuvasz nyelveket buvárlotta, mikhez a’ török
is járult. Ázsiai stúdiumainak történeti, föld-és néprajzi részeit tetemesen
gazdagító, folytonosan szem előtt tartva végczélját, a’ finn népek Önvizs
gálati megismerését, melly nélkül nem hitte, hogy a* finnmagyar rokon
ság kérdéséhez alaposan szólni lehessen. A ’ szilárd és áldozatkész ifjat ez
öntudatos útjáról semmi melléktekintetek le nem tántorithaták. Az academiai bár csekély segedelemnek nagy erkölcsi hatása volt nemes törek
véseire; az academiai elnöki ajánló levél hivatalos jellemet ruházott reá,
’s mint a’ nemzeti tudóskar megbízottját vezeté be a’ pétervári tudó-
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mányos intézetek — ’s testületekbe. Szegény volt, de becsültetett; lemon
dott a’ jelenről, hogy keblesugallta feladatának éljen. Jelentést irt a’ m.
academiához, melly 1842. májusán érkezett Pestre, ’s az academia méltánylattal fogadván a’ fiatal tudós utazónak ez első tudományos hitleté
telét, utazása összes költségeinek elvállalását ajánlotta az igazgatóság
nak, mit azonban a’ pénztár állapotja nem engedett. Regulyt azonban
szertelen erőködéssel űzött tanulmányai megtörték; aggasztó betegségbe
esett Peterhofban. Felgyógyulván, miután hazájából lényegesb segélyre
számot nem tarthatott, Pétervárott pedig nagy részvéttel pártoltatott
Baer és Balugyánszky által, ’s DemidofF Annától herczegnek, sőt az ud
varnál is bemutattatott : orosz segéllyel vala meglátogatandó a’ keleti fin
neket, a’ mi nagyon fájt nemzeti büszkeségének. Azonban a’ m. academia
1842-iki nagy gyűlésén hathatósb pártfogásra talált, 1000 p. ft. rendel
tetett úti költségei pótlásárá. Következő évben az academia tagjává is
választatott. Ugyanez év oct. 9-ikén iudult el Pétervárról második,
vagyis : ural-szibériai utazására, főképen Baer segítségével. Moszkván
’s Novgoródon át, a’ Volgán lefelé, sok nélkülözés közt, oct. 27-ikén ér
kezett Kazánba. Keleti finn népek közt, útja czélján , találta magát. K a
zánt, hol a’ tudós Kovalewszki által segittetett, novemb. 8-ikán hagyta
el. Útját a’ votyák ’s baskír népfaj közt folytatta, mindenütt tanulván az
illető nyelveket és szokásokat. December 4-ikén szerencsésen átkelt az
U rálon, és az oroszok uráli telepeinek végpontján , Vszevolodszkoiban,
voguloktól vett tanitást ezen faj nyelvében ’s viszonyaiban, melly már
kihaló félben van, ’s vogul szótárt irt össze. Éjjel ’s nappal halmozta ra
kásra az anyagot, ’s martiusig megvetette alapját a’ vogulság nyelve ’s er
kölcsei ismeretének. Mártius 17-ikén Tobolszkba érkezett, hol Castrén
úrral találkozott. Utazásainak fénypontja azonban éjszaki fölfedező útja
volt. Pelimből 1844. julius 24-ikén indulván ki, olly nélkülözéseket kelle
tűrnie, olly veszélyekkel küzdenie, mellyeket csak olly ember viselhet el,
kit valamelly nagy eszme iránti lelkesedés vezérel. Olly vidékeket járt be
az éjszaki vogulok ’s irámszarvasok ez ismeretlen hazájában, mellyeket
müveit utazó még soha meg nem látogatott. A ’ vogulok hazájából az osztyák nyelv és népélet vizsgálatára tért által. 1845. septemberén érkezett
az Obi tartomány főhelyére. Hosszas vándorlás után a’ vadász és halász
nomád törzsökök közt, Berézovba é r t, hol egész buzgósággal feküdt osztyák stúdiumainak, ’s az általa leirt osztyák énekek meghaladták a’
nyolczvan ivet, midőn pétervári levelek folytán kénytelen volt Kazánba
visszaindulni. Az osztyákok közt 1845. mártiusáig lakott. Visszautaztában a’ vadfajok baráti kezet nyújtottak megkedvelt utazónknak, ’s ivek
kel és nyilakkal ajándékozták meg. Kazánból, a’ cseremisz és ceuvasz
nyelvek tanulmányozása végett, a’ rajfai Kolostorba költözött. Egéssége
mindinkább elromlott, haja elhullott, de szelleme nem hanyatlott. Időköz
ben a’ m. academia aláirást nyitott meg a’ bátor utazó segélyezésére,
melly mintegy 1400 forintot jövedelm ezett, de uj kötelességeket is sza
bott az utazó elébe. Hanyatló egészsége daczára, hazafiui örömmel ’s kész
séggel határozta el magát, hogy a’ volgai finnek kibuvárlását a’ mordvinok és csuvaszok meglátogatásával egészitse ki. Május végéig a’ cseremisz
nyelvet már birta, ’s Kazánt elhagyván, Nisni Novgoródból a’ mordvinok,
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e’ legdélibb finn törzs közé indult. A ’ mordvin nyelvvizsgálattal el is ké
szült, de a’ c s u v a s z o k látogatásának ez alkalommal költséghiány miatt el
kellett maradni. Itthon azonban az utazónak barátja Toldy Ferencz nem
szűnt meg az ügy érdekében m ozogni, ’s 1845. elején megalkottatott a
„Reguly-társaság44, melly nek teendője volt egy „Reguly-könyv44 kiadása
által annyi pénzt szerezni, hogy utazónk két évre fedezve legyen, a9gyűj
tött anyagokat feldolgozhassa, és hazájába térhessen. Ekkép lehetővé vált
a’ c s u v a s z nyelvnek is magae’ nép közötti megtanulása,’s Reguly elszánta
magát ez uj terhes útra. Befejezvén mordvin dolgozatait, 1845. novem
berén a’ csuvaszok közé ment, az 1845— 46-iki telet pedig csuvasz tanul
mányai szerkesztésével tölté Kazánban. íg y a9 finn nyelvcsalád több és
több ágával ismerkedvén meg, életből szedett nyelvanyagait mind inkább
kitisztázta ’ s elveit megalapította. Illy lelkiismeretes eljárás után, három
évi terhes utazását befejezte ’s 1846. aug. 25-ikén visszaérkezett Szent
Pétervárra. Érdemben ’s hírben gyarapodva, nyílt karokkal fogadtatott
pétervári barátitól. Minthogy az általa beutazott helyek részletes isme
rete sehol sem gerjeszthete olly érdekeket, mint Pétervárott, ’s e’ helyen
legtöbb segédeszközre találhatott : utazása eredményeinek feldolgozását
ott kezdé meg, ’s a’ 180 geographiai mérföldre terjedő éj szaki Ural vidék
fóldabroszát nagy fáradsággal ki is dolgozta. E’ munkája 1847. végén
készült el, ’s áll egy abroszból, melly 16 nagy negyedrét lapot tölt be, ’s
magyarázó szövegből. E’ roppant műtől, melly egy egész utazó társaság
nak is becsületére válnék, nyiltan bevallották a’ szent pétervári lapok,
hogy „R eguly e’ munkája által Oroszország geographiájában ’sethnographiájában egy terjedelmes terra incognita fölfedezőjévé lett*4. Az orosz
tudósok siettek e’ felfedezéseket abroszaikba felvenni. Reguly pedig hálá
jának e’ lerovása után, 1847. február 3-ikán elhagyta Pétervárt, Grrafenbergbe ment megromlott egészsége érdekében, onnét pedig septemberben
hazájába tért rövid látogatásra. Novemberben, miután a’ fels. udvarnál
is kegyesen fogadtatott, Berlinbe ment, hogy ott már most megújult erő
v e l, számos munkái rendezéséhez fogjon. De feszültebb munkálkodása
visszahozta testi bajait. 1848. jun. 13-ikán a’ m. kir. közoktatási ministerium által a’ pesti egyetemi könyvtár első őréül neveztetett, de hivatalát
csak 1849. septemberén foglalhatta el, mellyben, ideiglenes felfüggesztés
után, 1850. január 25-ikén is megerősittetett. Az academia érdemlett
részvéttel fogadta egyik 1847-iki népes gyűlésében a’ titoknok áttekintő
értesítését Reguly utazásairól, melly alkalommal ethnographiai gyűjtemé
nye is fel volt állítva közszemléletre. — Reguly egészsége folytonosan
gyengélkedő, ’s ennek javulásától várja a’ haza becses munkájának teljes
befejezését, melly a’ keleti finnekről ’s a’ finn-magyar kérdésről egészen
uj képet igér nyújtani, ’s az egyoldalú hypothesiseknek véget vetni. — h.
Reichstadti herczeg (Napóleon Ferencz József K ároly), Napóleon
császár és Mária Luiza osztrák főherczegnő fia, szül. 1811. mart 20. a’
Tuileriák palotájában Párisban. Örvendő atyja mint római királyt mu
tatta be az örömtől riadó Francziaországnak ’s az európai követeknek.
Első neveltetését Montesquiou grófné vezette. A ’ nagy császári biroda
lom valószinü trónörököse már első évében nyeré a’ becsületrend nagy
keresztjét ’s a’ Sz, István rendjét. Midőn a’ szövetségesek Parisba nyo-*
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múltak a’ római király anyjával együtt Blois-ban, később Rambouilletben
volt, honnan atyja lemondása után anyjával 1814. apr. 25. Schönbrunnba
utazott, hogy Francziaországot soha többé viszont ne lássa. A ’ fontainebleaui szerződés szerint parmai, piacenzai és guastallai herczeg lett,
melly 3 herczegség anyja halála után reá lett volna szállandó. — Napó
leonnak fia javára tett második lemondása után , a’ franczia kamarák II.
Napóleon neve alatt császárrá kiáltották ki. Azonban a‘ szövetségesek
X V III. Lajost ültették a’ trónra, Napóleon fia kénytelen volt lemondani
Parma, Piazenza és Guastalláról, minek folytán az austriai császár 1818.
jul. 22-én Reichstadti herczegnek nevezé ki. Már 1815. g róf Dietrichstein Móricz neveztetett ki a’ herczeg nevelési kormányzójává’s a’ korábbi
franczia nevelőnőket Foresti és Coliin kapitányok pótolák. Az ó classicai
tanulmányokban, miket 8 éves kora óta tanult, nem igen találta kedvét,
annál nagyobb buzgalommal csüggött mindazon , mi a’ hadi tudomá
nyokkal volt viszonyban. 1824. óta b. Obenaus kormánytanácsos oktatá a’
bölcsészeti, politikai és jogtudományokban. Később Metternich herczeg
adá elő neki atyja történetét. — Ekkor a’ herczeg katonai szolgálatba lé
pett, mellyet egész leikével szeretett, a’mellett hadtant, történelmet, kü
lönösen Caesar commentarjait, atyja kedvenczkönyvét, tanulmányozá.
Atyját és hazáját szivéből szerété, de maga kimondd, hogy ez utóbbit so
ha sem fogja felizgatni. Francziaországból több oldalról akarák a’ politi
kai mozgalmakba belesodorni, de sikeretlenül. Mindazáltal hazája ügyei
lenem győzhető forrongásban tárták kedélyét, ’s annak látása, hogy
atyjával ellenkezőleg, tétlenül ’s dicstelenül kell élnie ’s meghalnia külső
leg ’s belsőleg tragikai irányba sodrá. 1830. végével kezdődött meg kato
nai szolgálata, de már 4 napi vezénylet után látszott azon betegség
nyoma, melly nem sokára fiatal életének véget vetett. Az ászkor tünetei,
köhögés, rekedtség, bágyadtság ’stb. bármennyire titkolta volna i s , min
dig határozottabban mutatkoztak. A ’ császár parancsára felhagyott a’
katonai fáradozásokkal ’s nyugalmat és orvosi segélyt keresett. A ’ halál
cairája nem volt többé kiirtható. Hosszú, fájdalmas szenvedés után meg
halt 1832. jul. 22. atyja hajdani hálószobájában, atyja halálozási hírének
évnapján, ugyanazon ágyon, hol azelőtt a’ hatalmas hadvezér győzelmek
ről álmodva szunyadt el. Szellemi tehetségeiről ’s barátságos nemes indu
latáról, szivbeli jóságáról nagy elismeréssel szólnak az életére vonatkozó
adatok. Melancholicus hangulatát viszonyai okozák, ’s innen magyaráz
ható, hogy végidejében különös előszeretettel volt Byron költeményei
iránt. ,,Bölcsőm és koporsóm egymás mellett fognak állani“ — monda
élete utolsó napjaiban. Tetemei a’ bécsi cs. családi sírboltban nyugsza
nak. — a.
Reinaud (Joseph Toussaint) franczia orientalista, szül. 1795; Párisban lakván, többnyire az arab, persa és török nyelvekkel foglalkozott ’s
1824. a’ keleti kéziratok kir. könyvtárában alkalmaztatott, mellyek ren
dezése közül nagy érdemei vannak. 1832. az akadémia tagja, 1338. de
Sacy Sylvestre helyébe az arab nyelv tanára lett. Müvei közül megemlitendők : „ M onum ents a r a b e s , p ersa n s et tu rcs du cabinet de M . le dúc
de B la ca s etc. (2 kot. Pár. 1828); E x tr a its d es h istorien s a ra b es rela tifs
a u x g u erres des c ro isa d es (Pár. 1829); R om án de M a h o m ed , en v e r s du
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13?ne siéc le , et liv r e de la lói au s a r r a z in , en p r o s e du 14me siéc le etc.
(Pár. 1831); In va sion s de sa r r a z in s en F ra n c é etc. (Pár. 1836); Újabb
munkái leginkább az indiai történet magyarázatára vonatkoznak, mohainmedán forrásokból, minő : „F r a g m e n s a ra b es et p e r sa n s, r ela tifs a VInde,
an térieu rem ent au 11 m e siéc le (Pár. 1843); R ela tto n s des v o y a g e s fa its
p á r les A r a b e s et les P e r s a n s dans VInde et a la C hine dans le 9me siéc le
(2 köt. Pár. 1845). A ’ hadtötténetre nézve fontos „ D u fe u G r é g e o is , des
fe u x de g u e r r e , et des origin es de la p ou d re á ca n o n “ (Pár. 1844). — a.
Rem usat (Charles de) volt franczia belügyminister Thiers ministeriumában 1840, szül. 1797. Párisban, unokája Lafayettenek ’s unokaöcscse
Perier Kázmérnek. Igen fiatal korában már nagy részt vön több irodal
mi és politikai lap szerkesztésében. A ’ júliusi forradalom után Guizot be
folyása folytán a’ képviselőkamarába választatott, a’ doctrinair párthoz
állott, ennek a’ forradalom elnyomására irányzott minden rendszabályát
pártolván. 1836. pártjával együtt a’ ministeriumba lépett mint belügyi
alstátustitkár, de a’ jövő évben Guizotval ismét elvált a’ ministeriumtól.
Igen nagy hatásúak valának a’ Guizot által alapított ,,Revue francais“ ban irt czikkei. Ez által teljesen magára voná az udvari párt gyűlöletét.
1840. Thiers-sel ismét a’ kabinetbe lépett mint belügyminister ’s az ő
közbenjárásának sikerült, Guizot-t is az uj kabinet számára megnyerni.
Állomását azonban még azon évben kellett elhagynia ’s azóta csekély je 
lentőséggel birt a’ kamarában. — a.
Repeal, repealer. Azon politikai irány ’s ez irányt képviselő és annak
életbeléptetésére működő egyesület Irlandban, mellynek czélja : Irlandnak Angliátóli elszakasztása törvényhozási tekintetben, ’s e’ két ország
közti legislativ unió megszüntetése, hogy Irlandnak saját, ön á lló ,’s az
angoltól független parliamentje legyen. O ’ Conell Dániel, a’ nagy izgató,
halála óta sokat vesztett ezen hatalmas egyesület erejéből. Ö volt annak
lelke, ki lángoló honszeretete, ritka szellemi ereje, a’ legmagasb és legmüveletlenebb hallgatósághoz egyaránt alkalmazkodni tudó ékes szóllása, végre törhetlen akarata ’s fáradatlan munkássága által nagyobb hata
lomra emelkedett az egész irlandi nép fö lö tt, mint előtte bármelly nép
szónok ’s pártvezér. — (lásd O 'C on n ell : Irla n d ). — h.
Repiczky János, m. akad. levelező tag ’s könyvtárnok’ született U j-B arson, 1817-ik évi april 23-ikán, tanulmányait végezte Selmeczen ’s P o
zsonyban, azután kiment a’ tübingeni egyetembe, hol 1842— 3 években
tartózkodott. Több évig nevelői állásban volt magyar nemes házaknál,
mig nem a’ keleti nyelvekben, különösen a’ törökbeni jeles jártassága
feltűnvén a’ hazában, 1847-ben a’ m. academia levelező tagjává, 1848-ban
pedig ugyanannak alkönyvtárnokává választatott. Ugyancsak a’ m. aca
demia által töröknyelvü történeti források fordításával bízatott meg, kü
lön dij mellett, ’s ezen hivatásában folytonosan a’ legdicséretesb szakér
téssel ’s ügyszeretettel jár el, miről az akadémiai ülések jegyzőkönyvei ’s
az akadémiai Értesítő füzetei időről időre bizonyságot tesznek. 1851.
óta a’ magyar kir. egyetemben is a’ töröknyelv rendkívüli tanárságára
bocsáttatott. Munkái : K eleti órá k , 1848, Szeged, mellyekből azonban csak
egy füzet jelent meg; ’s „ G ya k o rla ti török n y e lv ta n “ Pest, 1851, kőnyo
matban.
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Reuss fejedelemségek, önálló német állam, a’ Saale és Fehér Elster
folyók mentében, a’ Thüringi erdőség és Érczhegység között. A ’ weimári
birtok egy része által kétfelé metszetik; a’ déli rész határai északról és
keletről Szászország és a’ Szászherczegség, délről Bayreuth és Bamberg,
nyugotról Coburg-Saalfeld és Schwarzburg-Rudolstadt; az északi kisebb
rész határai Szász-Altenburg herczegség és a’ weimári birtok. Kiterje
dése 2 8 % □ m fd, mintegy 100,000 lakossal. A ’ vidék hegyes, termé
keny, szép erdőségekkel ’ s rétekkel, ezüst, réz, ó n , vas, timsó ásványok
kal ’s szeszégetőkkel bir. Igen szorgalmas lakosai gyapjú- és pamutmü
vekkel, harisnyaszövéssel, kalap-porczellán, ’ s dohánygyárászattal, borké
szítéssel és serfőzéssel foglalkoznak ; ’ s e’ készítményekkel, valamint fá
val és marhával is élénk kereskedést űznek. Az egész tartományból 7 □ mfd
24,000 lakossal, 2 város, 1 mváros ’ s 75 faluval Reuss-Greitz fejedelem
birtoka; 6 □ mfd, 17,506 lakossal, 2 város. 1 mváros ’s 41 faluvalReussSchleitz fejedelemé; 4 y a Q mfd 1 város, 31 falu ’s 8000 lakossal Lobénstein-Lobenstein fejedelemé, ’s 3 y 2 Q mfd 1 város, 1 mváros, 29 falu ’s
8000 lakossal Lobenstein-Ebersdorf fejedelemé. A ’ gerai uradalom, 7*/2
Q mfdön 3 várossal, 89 faluval ’s 23,000 lakossal az utóbbi 3 ház közös
tulajdona. Greitz évi jövedelme 140,000, Schleitzé 200,000, Lobensteiné
100,000, Ebersdorfé 110,000, Geráé 130,000 forint. A ’ központi főváros
Gera. A z uralkodó ház ’s a’ lakosok nagyobb része evang. vallásu, 1826,
1831 ’s 34 többnyire újabb adók behozatala miatt, némi forradalmi moz
galmak törtek ki, de hamar lecsillapultak. Ujabbkori története Német
országéval azonos. — k.
Rhode Island 1. Egyes, északamerikai államok.
Részvénytársulatok : egyes polgároknak, kik részvényes nevet visel
nek, egyesülete valamelly közös czélra, mellyet nagyobb költséggel ’s igy
összetett erőkkel lehet csak létesíteni. Részvény (actia, francziául : action,
angolul : share) az illy közös vállalatbani részvételt ’ s a’ felől kiadott ok
levelet is jelenti, mellyben az illy részvétel minősége, nagysága, értéke
ki van jelölve. Az illy részvény-oklevél képviseli azon dolognak vagy
vállalatnak, mellyben részvételi jog ot ad, aránylagos értékét, t. i. azon
részvényszámhoz képest, melly az elérendő czélra kibocsáttatott, úgy
hogy ha valamelly vállalat, p. o. vasút, h id , tunnell ’stb. létesítésére egy
millió forint iratik alá ezer forintos részvényekben, egyes illyen részvény
az egész értéknek ezered részét képviseli, tehát 1000 forintot ér. Ha már
a’ vállalat jól sikerül, jól jövedelmez, ’s az eredeti egy milliónyi tőke más
fél millióra növekszik, minden egyes részvény folytonosan aránylagos ré
szét éri ezen növekedett tőkeértéknek, tehát az említett esetben már
1500 forintot fog érni; ha pedig a’ vállalat veszt,’s az eredeti tőke leolvad :
egyes részvények értéke is aránylagosan alább száll. Innét a’ börzéken
vásárra hozott részvények árának változékony, majd emelkedő majdsüly e d ő , hullámzása. A ’ részvények, ugyanis, mint más pénzérték, átru
házhatók, 's az engedményes vevő az eladó tulajdonos jogai — ’s köte
lességeibe lép. — A ’ részvényeknek különféle nemei vannak; némellyeknek egész névszerinti értéke egyszerre vagy legalább rövid idő alatt, ke
vés részletekben, befizettetik a’ birtokos által, a’ mi főleg akkor szüksé
ges és szokott dolog, ha a’ vállalat sikere a’ reá fordítandó tőkétől függ
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p. o. kereskedelmi társaságoknál, építéseknél; másoknál az értéknek csak
egy része adatik be, ’s a’ többiért a’ részvényes kereskedik, p. o. bizto
sító társaságoknál, hol az összetett tőke nem valóban használtatik fel,
hanem csak szükség esetérei biztositékul tétetik le , melly esetben az ok
levelén vagy részvényjegyen kitett névszerinti érték azon összeget fejezi
ki, mellynek erejeig a’ birlaló kezességet visel, ’s mellyen túl nem felelős;
__másoknál ism ét, a’ társaság többségének határozatából, a’ részesek
nek kötelességévé tétethetik, hogy a’ névszerinti értéken túl is pótlékfi
zetéseket tegyenek, p. o. bányaművelési vállalatoknál. Ez utóbbi esetben
a’ részvényesek több-fizetésre nem szoktak ugyan kényszerittetni, hanem
azon mód által szorittatnak a’ többség akarata elfogadására, hogy vona
kodás esetében a’ már tett befizetéseket elvesztik. — Ezenkívül némelly
részvények kamatozók, mások nem-kamatozók. Ez utóbbiak után nem
lehet évenkinti rendes kamatokat követelni, hanem csak osztalékot, nye
reség esetében. — Az újabb törvényhozások a’ részvénytársulatok tagjai
nak egyik a’ másikérti (in solidum) kötelességét, igen helyesen megszün
tették, ’s igy minden egyesnek felelőssége csak az általa elvállalt rész
vény összegére szorítkozik.
Az újabb korban mindinkább ébredező közszellem mind több és több,
közerővel eszközlendő vállalatokat, ’s részvénytársulatokat teremt elő.
Mostani, szabályozott alakúkban ezen társulatok leginkább a’ jelen szá
zad szülöttei, a’ törvényhozás pedig csak legújabb időben fordított e’ fon
tos és hatalmas tényezőkre kellő figyelmet. ’ S ez egyszerű eszköz által
már ekkorig is a’ legnagyobbszerü czélok érettek el, ’s olly eszmék lép
tek életbe, mellyek más utón sohasem lettek volna valósithatók.
A ’ részvénytársaságok hazája főképen Anglia ’s az északamerikai
szövetség, hazái egyszersmind a’ legnagyobb fokra fejlett közszellemnek.
Ez országokban a’ részvénytársaságok csoportosan keletkeznek és buk
nak; de gyakran épen akkor érik el utolsó ’s legfőbb és legszebb czélukat, midőn lenni megszűnnek, miután p. o. ollyan uj kereskedelmi utakat
nyitottak, mellyek mindenki előtt tárva vannak, vagy olly találmányokkal
gazdagították az emberiséget, olly intézeteket léptettek életbe, mellyek
haszna mindenkit ér. — Magyarországon is, a’ jelen század pezsgőbb
élete több részvénytársaságot szült. Legrégiebb a’ révkomáromi hajóbiztositó társaság, melly 1808. olta működött, 200 ezer forint alaptőkével,
400 részvényre felosztva, mellynek tehát egyike egyike 500 forintos; ké
sőbben a’ részvények száma kiterjesztetett, ’s 1840-ben 795-re ment,
390, 500 ft. alaptőkével, 39,750 ft. segédtőkével, és 15,900 ft. tartalék
tőkével. A ’ pesti kereskedelmi banktársaság, lánczhidtársaöág, a’ dunai
’s balatoni gőzhajózási, a’ budai tunell- a’ nagyszombat-pozsonyi vasút,
a’ pesti czukorgyár- ’s hengermalom- ’stb. társaságok megannyi legújabb
teremtményei a’ társulati közszellemnek. Többen nagy várakozás közt
keletkeztek;’s nagy fájdalom kiséretében buktak m eg, mint a’ magyar
kereskedelmi társaság, (lásd az illető helyeken ezen egyletek ’s tár
saságok bővebb ismertetését.)
Ezen fejlődő élet, ’s a’ részvény- és kereskedelmi társaságok évenkinti
szaporodása már 1840-ben éreztette egy az illyén társulatokat szabályozó
törvény szükségét. Ugyanazon országgyűlés, ínelly váltó- és kereskedel
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mi törvényeket alkotott, elkészítette az 1840-iki 18-ik törvényczikkelyt
is a’ „közkeresetre összeállott társaságok jogviszonyairól*6, mellynek feje
zete különösebben a’ részvénytársaságokról szól. — Szerinte részvényt
szerezni ’s részvénytársaságba lépni mindenkinek szabad; a’ kik azonban
részvénytársaságot akartak alakítani, a’ váltótörvényszék, vagy ha az
alakítandó társaság nem tisztán kereskedői társaság, ez esetben a’ hely
tartótanács elé is kellett terjeszteniök az alakulandó társaság czélját,
lehetőségét, a’ szükségek tőke mennyiségének kiszámítását, ’s az úgyne
vezett „részvénytervet66 vagyis : a’ részvények számának, befizetési ide
jének ’s elosztási módjának előleges feljegyzését; végre az alakulandó
egylet előleges alapszabályait. A ’ részvényeknek bizonyos névre kell szóllani, ’s „au porteur66 vagy : névnélküli részvényeket kiállitni tiltva van.
A z alapítók a’ bemutatott előleges szabályokat magok hatalmával meg
nem változtathatják. A ’ részvények azon része, melly a’ részvényterv
szerint a’ közönségnek engedtetik át, nyilvános és a’ közhatóság felügyelése alatt eszközlendő aláírás utján osztatik szét, melly aláírásnak leg
alább három napig nyitva kell maradni. Ezen részvények elkelése után a’
részvényesek közgyűlésre hivatnak össze, mellyben a’ társaság magát
alakítja, ’s a’ végleges alapszabályokat meghatározza, választmányt, ’s
ha szükséges, czimvezetőt választ, melly intézkedések azután a’ váltótör
vényszéknek bejelentetnek ’s ott bejegyeztetnek. A ’ gyűlésekben szótöbb
ség határoz ’ s minden tag, minden egész részvény után, egy szavazattal
bir, de tiznél több szavazattal, bármennyi legyen is részvényeinek száma,
semmi esetre nem bírhat. A ’ társaság alakítása előtt a’ részvényekre
semmi előleges fizetés nem kivántathatik ’stb. — Ugyan e’ tárgyról az
által. polg. törvénykönyv 1179, 1203— 4, 1207, 1214— 1216 §§-ai ren
delkeznek. — h.
Ribeaupierre (Sándor), orosz val. titk. tanácsos, államtanács tagja
és senator, egy elsassi családból származik. Atyja dandártábornok volt
orosz szolgálatban ’s 1789. esett el Izmailnál. R. szül. 1783. Katalin
császárnő már 4 éves korában nevezé ki testőrtisztnek. Pál császár kinevezé segédjének ’s kamarásnak. Egy ideig a’ belügyministeriumban,
utóbb a’ pénzügynél dolgozott. 1822. a’ hadsereg főszámvivője volt.
Oroszország és a’ porta között kiütvén a’ viszályok, Sándor császár kon
stantinápolyi követévé nevezé ki, melly állását csak 1824. foglalhatá el.
Miklós czár trónraléptének hírét R. hozá meg Bécsbe. Az 1826. évi akjermani békekötést megelőzött tanácskozásokat ő vezeté gróf Woronzow
tábornokkal. Ezután mint rendkívüli orosz követ és meghatalmazott,
Konstantinápolyba ment ’s Görögország pacificatiója körül egész diplomaticai tehetségét tünteté ki, annál inkább, mivel ez ügy a’ porta makacs
ellenszegülése folytán, a’ legnagyobb nehézségekkel volt összekötve. V é
gét nem érhetvén az értekezleteknek, 1828. engedelmet nyert, családjá
val együtt Florenczbe távozhatni, hol az Orosz- és Törökország között
kitört háború kimenetelét várta be. Az 1828. évi drinápolyi békekötés
után parancsot kapott, konstantinápolyi állomását újra elfoglalni. 1830.
elején ide érkezvén, Anglia- és Francziaország követeivel együtt G ö
rögország ügyének végleges kifejlését sietteté. A ’ szultán és török minis
terek most nagy kitüntetéssel fogadák. 1830. novemberben odahagyá
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Konstantinápolyi, Nápolyba utazott ’s 1831. orosz követnek neveztetett
ki a’ porosz udvarhoz. 1839. mint az államtanács tagja és senator Pétervárra hivatott vissza. — a.
Ritter (Károly) egyike a’ leghiresb mostani német földiróknak, ’s ala
pítója egy fóldiratnak, melly a’ föld minden korszakára és részére kiter
jed. Szül. 1779. Quedlinburgban. Hosszabb ideig volt magán nevelő ’s
e’ minőségben gyakori utazásokat tőn Európa több országában, mig végre
1820. a’ berlini egyetemnél a’ geographia rendkívüli tanárául választa
tott meg, itt egyszersmind több kir. herczegnek lön tanitója ’s a’ hadi is
kolában, hadfiintézetben is foglalkozott. Több kisebb munkáin kivül, leg
nagyobb ’s igen érdemdús munkája : , , Die E rd k u n d e im V erh á ltn isse zű r
N atú r und zű r G esch ichte d es M en sch en í6 (2 köt. 1817— 18), melly azóta
számtalan újra dolgozott és bővített kiadásban jelent meg. Számos földirati értekezései vannak a’ tudományok berlini akadémiájának, mellynek
rendes tagja, évkönyveiben. — a.
R izos (Jakowakis Nerulos), görög államtanácsos és költő. Atyja az
oláh és moldvai fejedelmekkel lévén rokonságban , ez országban nagy
rangra jutott. Fia 20 éves korában nőül vévé a’ későbbi görög forrada
lom egyik vezére, Ypsilanti Sándor sógorának, Manosnak leányát; bel
ügyi államtitkár lett Moldvában ’s e’ minőségben nagyban segité a’ gö
rögök nemzeti fölkelését. Már korán titkos levelezésben állott Ypsilantival ’s a’ forradalom kitörésekor pénzzel állott elő ’s fiát a’ görög szabadságharczosok sorába küldé. A ’ török seregek a’ fejedelemségekbe nyomul
ván, Bessarabiába menekült. Innen Görögországba akart átmenni, mi
azonban nem sikerülhete. Genfbe utazott, hol egy kis munkát adott ki az
uj görög irodalmat tárgyazólag, ’ s nyilvános előadásokat is tartott. Majd
felszóliták, hogy Görögország történetének Írására’s előadására szentelné
idejét. Ú gy tön ’ s előadásait sok tekintélyes férfiú, mint Dumont, Sismond de Sismondi, Rossi, Humbert, gróf Kapodistrias (1. ezt) ’s a’ genfi
nővilág választottjai látogaták. 1827. Párisba ’s Londonba ment, innen
Kapodistrias gróffal Görögországba utazott. Fokonkénti előléptetés utján
külügyi ’s tengerészeti államtitkárrá nevezteték. A ’ Kapodistrias elnök
ellenében mindinkább tornyosuló ellenzék reá is hatott, végre beadta le
mondását, mi el nem fogadtatván , beteges állapotánál fogva szabadságot
kért ’s Aeginába vonult vissza. Nehány nappal ezután kitört a’ forrada
lom, mellyben az elnök is életét veszté. 1832. R .-t a’ kormánybizottmány
a’ cultus és közoktatás ministerévé nevezte ki ’s ez állásában a’ kir. regensség is megerősité. Nem sokára, mint mondják, angol befolyás követ
keztében, elveszté ez állomást ’s az aegaei szigetek monarchjává nevez
tetett. Később államtanácsosi czimet nyert, 1834. a’ kir. ház, külügy ’s
nem sokára a’ cultus és oktatás államtitkára lett, 1837. e’ hivataloktól
ismét fölmentetett ’s újra államtanácsossá neveztetett ki rendkivüli szol
gálatban. 1841. ismét külügyminister ’ s ideiglenes cultusminister lett, de
az 1843-i forradalom újra lekényszerité hivataláról. — Kevés rendszeres
tudománynyal bir, de sok tapintatot ’ s ügyességet tanúsított. Fentemlitett történelmi müvei : ,, H isto ire m od ern é de la G réce és C ou rs de la litératu re g ré c q u e “ , nem hiánytalanok. Mint költő a’ legjobb ujabbkori gö
rög írókhoz tartozik. Megjelent tőle 2 tragoedia, egy tréfás hősköltemény
vj- h. u m. Tára VI köt,
10
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’ s egy vígjáték; két hőskölteménye egy tűzvész alkalmával veszett el. Irt
azonkívül a’ török ügyekről, irodalomról, szokásokról ’stb. párisi ’s lon
doni folyóiratokba, midőn e’ városokban tartózkodott. — a.
R ó m a 1. Egyházi állam; Olaszország.
R o m a n t ic a , romanticismus , regényesség. Ez elnevezésekhez a’ nagy
tömeg rendesen homályos, üres fogalmat köt, min azonban igen hamar túl
teszi magát, miután úgyis rendesen ahhoz vonzódik leginkább, mi mellett
semmit sem kell gondolnia. A ’ romanticait ellentétbe szokták állítani sé classicaival ’s modern-n e l; ez utóbbihoz sorozható azon mai harmadik irány,
melly a’ külföld irodalmaiban napjainkban fölmerül ’s mit socialisticus is
kolának ’s más helyen népnemzeti iránynak szokás nevezni. Romanticus
volt általában a’ középkor szelleme, ’s támadta’ görög és római ó-classica
miveltség, irodalom, szerkezet és vallás maradványaiból, a’ keresztyénség,
germán hűbériség forrongó elemeiből ’s az ennek folytán különösen a’ lovagias Francziaországban alakult lovagszellemből. E’ romanticai szellem
többféle színezetet nyert, igy névszerint a’ déli részekben a’ spanyol ara
bok befolyása, északon a’ skandináv és ó-északi hősrege és mythologia
által. A ’ középkornak ezen magasztos, ’s minden mysticus borongása da
czára magasratÖrekvŐ szellem emelé a’ góthegyházak és tornyok kúpjait,
mellyek bámulatra ragadják korunkat, ez élt és hatott a’ troubadourokban, minnesángerekben, dalnokokban, a’ spanyol Cid ’s a’ német Niebelungenlied költőiben, Olasz-, Spanyol-, Franczia-, Angol-, Német- ’s bi
zonyosan Magyarországban is, ez adá m ega’ sajátságos színezetet, Dante,
Tasso, Ariosto, Camoens, Lope de Vega, Calderon, Shakspeare költők
nek ’s a’ mi Zrínyi Miklósunknak, ez látszik meg Perugino, Raphael, M ichel Angelo, Leonardo da Vinci, Dürer, Van Eyck ’s más festők művei
ben, mellyek háttérbe nyomák a’ keresztyénség előtti antik világba tar
tozó szobrászat tiszta és plasticai képzeteit. Szendeség és vadság, mese
és valóság, természetesség és csodálatosság, szűziesség és ép érzékiség,
benső jámborság, lovagias érzés, becsérzet, udvariasság és édes, hatalmas
noimádás adákm ege’ középkori költeményeknek azon varázst, melly ellenállhatlanul szivünkbe hizelgi be magát. — Azon költeményekről van tehát
itt szó, mellyekben a’ középkori költészetnek az antikhozi ellentéte legha
tározottabban tűnik fel. Legfeltűnőbben nyilatkozott e’ szellem a’ franczia
és német irodalomban; szólanunk kell tehát a’ franczia romanticus ok-,
’s a’ német regényes iskoláról. — Francziaországban a’ romanticusok és
klassikusok közti harcz, a’ nemzet jellemével megegyezőleg, azonnal fnegfelelő politikai színezetet vett föl. Daczára azon forrongásnak, mellyet a’
franczia nemzet politikai, bölcsészeti és társadalmi eszméiben hozott létre
a’ múlt századbeli nagy forradalom, a’ költészet még mindig szűk korlá
tok között ’s a’ régi kerékvágásban mozgott, ’s belebonyolodott olly me
rev szabályokba, mellyek az antik költészet és aesthetika fel nem fogásá
nak köszönhetők létöket. A ’ császári uralom általában a’ klassikai vagy
ál-klassikai irányt pártfogolta kimért pompája miatt ’s mivel az ó római
szellemre emlékeztetett, mellynek árnyképeit gyüjté trónja körül Napó
leon. Azalatt azonban André Chenier, Chaleaubi'iand, Benjámin Constanta
Lamartine, ’s Staél-Holstein asszony (Németországról szólló munkájában)
uj pályát törtek az aesthetikában, ’s a’ klassikusokat sokat boszanták és
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tfyengiték, a’ nélkül^ hogy eleinte egy uj iskola hirnökeinek nézték volna.
Az utóbbiak követői a’ „G lobe“ czimü folyóiratban sereglettek össze, an
gol és német költőket ajánlván ’s tanulmányozván , ’s szépségeiket utá
nozván. A ’ klassikusok elnevezék őket romantikusoknak ’s ezáltal a’ liberalismus ellenében gyanusittattak, miután azt tárták, hogy a’ romantika a’
középkor tiszteletével, az akkori zsarnoki formák imádását is magában
foglalja. Időfolytán azonban, különösen a’ júliusi forradalom óta, az uj is
kola hivei elhagyáka’ royalismus zászlóit ’s különösen a’ doctrinairek sorait
gzaporiták. A ’ drama és regénynek roszul értett aristotelesi alapokon
nyugvó, conventionalis szabályai meg voltak ugyan döntve, de újabb baj
lön, hogy semminemű szabályokat nem ismertek, nem még a’ szépség és
erkölcs szabályait sem. Az újabb nemzedék féktelen és czél nélküli vad
ság karjába veté magát, minőt gyakran találunk a’ franczia történetben;
’ s a’ régi elegantiát ’s finomságot azon aestheticai vakmerőségnek áldozá
fel, mellynek első szörnyszülöttei Sue legkorábbi regényeiben ’s a’ legizetlenebb melodrámákban nyilatkoztak. A ’ legfényesebb mű, inelly ez isko
lából kikerült, Hugó Victor regénye „Notredame de Paris“ — ’s ezenkí
vül több drámai. Egy részt ide tartozik Dumas is. Kétségtelen, hogy ez
iskola uj szellemet, uj formákat, uj nyelvet ébresztett, ámbár a’ régi fran
czia világosság, csin és szabatosság sokat vesztett általa. Ez iránynak
kritikai előharczosai voltak : Quinet, St. B eu ve, Ballanche, Ph. Chasles
’stb. — A ’ német regényes iskola leginkább a’ két Schlegel, Novalis, Tieck,
Wackenroder példáinak ’s nézeteinek köszöni származását, kik bár gyakran
egyoldalulag és elveiket élőkre állítva, igen sokat tettek, hogy a’ közép
kor, a’ különféle népköltészet, a’ festészet’s az ó-spanyol, ó-olasz és ó-an
gol nyelv és költészet igazabban meltányoltassék, hogy uj elemek, uj ér
zelmi formák, uj nézetek ’s kifejezési műalakok juthassanak érvényre.
Azonkivül magok is, különösen Tieck (1. ezt), jeles költői müvekkel léptek
fel. Nem lehet tagadni, hogy már Herder, Goethe, sőt Schiller is ’stb. a’
regényes iskolának késziték meg az utat, habár azon elveket nem vallot
ták is egészen magokéinak. Ezen iskola egyéb követői közt vannak első
rangú költők is, ámbár önkényes formáik ’s csodálatosságok által sokban
rontották a’ hatást. Legtöbb sokoldalúságot fejtett ki Tieck, mások, mint
Holfmann (T . A .) Müllner, Grillparzer a’ torzításig mentek e’ nemben. —
A ’ zenében szintén nyilatkozott a’ romantikái irány, azonban azon mély,
benső és a’ kedély világából kicsorduló romantikus hangok helyébe, mi
nőket Beethoven a’ hangszer-, Mozart az énekzenében teremtett, nem so
kára ama hatás után kapkodó nagy sereg jött, melly a’ phatasia féktelen
csapongásaiban, ’s merész szabálytalanságban kérésé a’ szépet, a’ regé
nyest. — p.
H ongé (Johannes), a’ német-katholikus egyház alapitója, szül. 1813.
porosz Siléziában. Atyja fóldmivelő volt ’s nehéz munka után kérésé ke
nyerét, fiát is juhőrzésre használta, úgy hogy ez csupán tél idején élvezteté némileg az iskolai oktatást. Mindazáltal tehetséget tanúsítván, az is
kolamester rávette atyját, hogy fiát oskolákra adja. Ennek folytán 1827.
a’ neissei gymnasiumban ’s 1837. Boroszlóban tanult, az utóbbi helyen
theologiát, ’s ezt leginkább szülei kivánatára. Szorgalom és erkölcstiszta
ság voltak tulajdonai. Mély és szent komolysággal fürkészte a’ kath. val
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lás igazságait. A ’ papnöveldéből kilépvén, 1840. a’ Boroszló mellett1
Grottkau városban lett káplán ’s átvevé a’ gyermekek oktatását. Ez idő “
ben némi viszályok merültek fel a’ boroszlói püspökség körül. R. névte
lenül lépe fel egy szász folyóiratban a’ boroszlói káptalan visszaélései el
len. A ’ gyanú reá fordulván, kérdőre vonatott. Felszóliták, hogy becsü
letszavára nyilatkoztassa ki, ő irta-e ama ezikkeket. Azt feleié, mikép
lelkiismerete tiltja a’ feltett módon válaszolni a’ kérdésre. Kitétetett
hivatalából ’s Boroszlóba idéztetett. Silézia 70más káplánja egy kérvény
ben ohajtá társuk letételét. R. vonakodott ’s ügyének alapos megvizsgá
lását kéré. Mi meg nem történvén, végre kénytelen vala elhagyni állomá
sát. Grottkau tanácsa és községe közbenvetette magát érte, de sikertele
nül. R. Reichenbach gróf jószágain talált menedéket, utóbb egy orosz ha
társzéli vasgyárban , Laurahüttében tanította a’ tisztviselők gyermekeit.
Ez időben történt a’ trieri szent öltöny kitétele, hova seregesen zarándo
koltak messze földről a’ hivők. R. ez eseményre vonatkozólag egy nyílt
levelet intézett 1844. okt. 1-én A rnoldi, trieri püspökhez („Sachsische
Vaterlandsblátter*4) , melly^valamennyi lapba átvéve, mindenütt rendkí
vüli izgalmat szült, miután R. a’ nevezett levélben nem maradt a’ mér
séklet korlátái között. A ’ hatás különböző volt; majd szenvedélyesen elle
ne, majd épen olly melegen mellette nyilatkoztak. 1844. dec. 4. a’ borosz
lói káptalan által letétetett ’s excommunicáltatott. Kizáratván az egyház
kebeléből, Czerski-ve 1 (1. ezt) egyesült, ’s ennek társaságában alapitá az
u. n. „apostoli katholikus vagy német-katholikus egyházat4* (1. ezt). V á
rosról városra, faluról falura utaztak ’s gyűjtötték a' híveket. A ’ kedé
lyekre számos röpiratok által iparkodék hatni, mellyekben nem találni
ugyan tudományos mélységet, de nem csekély szónoki erőt. Az 1848-i
napok alatt az egyházi térről kilépve, a’ politikai izgalomba is engedé ma
gát sodortatni, miknek folytán később Angliába költözött. — a.
R o sa s 1. Plata ( la) .
R o s s .E ’ nevet viseli több híres ujabbkori tengeri utazó. I. R. Sir John,
szül. a’ múlt század utolsó negyedében. A ’ legalsóbb fokon kezdve emel
kedett kapitányságig a’ tengeri szolgálatban. Hirét két északsarki fölfe
dezési utjának köszönheti, miket 1818. és 1829. tett, ’s mellyek leírása
1819. ’s 1834. jelent meg Londonban. Visszatérte után több gyanúsítás
sal illették, azonban vádirata fényesen sikerült ’s az alsó ház is kifejezé
iránta elismerését. Később angol consullá neveztetett Stockholmba, hon
nan 1846. nyarán egyetlen matróz kíséretében tévé meg ismeretes vak
merő útját egy kis csolnakban Stockholmtól Angliába.— II. R. Sir James
Clark az előbbinek unokaöcscse, 1829. nagybátyja vezénylete alatt részt
vett az északsarki expeditióban, kapitánynyá neveztetett ’s 1839. a’ kor
mány egy délsarki expeditióval bizta meg, mellynek czélja leginkább a’
földmagnetismus feletti vizsgálatok valának. Elérte a’ legdélibb tarto
mányt, mellyet Victoriának nevezett el (a’ déli szél. 71° 56' és a’ kel.
hossz. 171° 7' kozott): általában elérte a’ legdélibb pontot, mellyen vala
ha európai utazó járt, de az eléje tornyosuló jégtömegekben áthághatlan akadályokra talált. Harmadik utazását 1842. végével kezdé m eg’s 1843
sept. 4-én tért vissza A ngliába; ennek sem volt nagyobb sikere. A ’ foczélt, a’ delejes sark meghatározását, nem érheté el, azonban egyéb fólfe-

Rossi.

149

ciezési, földlrati ’s természettudományi tekintetben ez utazás rendkivül
fontossággal birt. — a.
R o ss i (Pellegrino Loclovico Eduardo, gróf), Francziaország pairje ’s az
egyházi állam ministereinöke, szül. 1787. Carrarában Modenában polgári
szüléktől. 19 éves korában a’ bolognai egyetemen tudori rangot ’s
az ottani törvényszéknél titkári hivatalt nyert. Nehány évvel később
ugyanott igen ügyes gyakorló ügyvéd lön. 1812. a’ franezia büntetőtör
vény és eljárás tanára lett u. a. egyetemnél. 1814. a’ Romagna számára
felállított szervezeti bizottmány tagja volt ’s mivel 1815. Murát kezéből
polg. biztosi hivatalt vállalt, később több földijével együtt Schweitzba
volt kénytelen menekülni. Vagyontalan állapotában Géniből Angliába
m ent, 1846. ismét visszatért Genfbe, hol magánleczkéket adott a’ törté
nelem, jogtan és nemzetgazdászatból. Sismondi és JBelloval együtt szer
kesztő itt ; „Annales de législation, de jurisprudence etc. ez. folyóiratot,
melly 1821. megszűnt, mivel a’ szerkesztők a’ sz. szövetség censurájának nem akarák magokat alája vetni. Nagy tekintélyre vergődött mind a’
genfi aristocratia, mind a’ polgárság szemében, 1819. a’ genfi akadémiá
ban római jo g tanára lön ’s a’ város egy tekintélyes családjának leányát
vévé nőül. Broglie herczeggel tiszteletteljes viszonyba lépett ’s ennek
ajánlá nagyobb munkáját: „Traité de droit pénal“ (Pár. 1829. 3. köt.),
melly felvilágosodott és humánus szellemben lévén irva, nagy elismerésre
talált. 1820. mint genfi polgár a’ köztársaság nagy tanácsába választatott
meg, hol tudománya ’s gyakorlati tapintata által nem sokára túlnyomó
befolyásra jutott. Az 1830-i franezia forradalom után a’ genfiek követül
küldék a’ szövetségi gyűlésbe, hol szintén nem mindennapi tevékenysé
get tanúsított. A ’ Schweitz évkönyveiben emlékezetes 1832-i alkotmány
javaslat (Pacte-Rossi) az ő müve. R. ez idő alatt erejét meg tanulá is
merni ’s egyszersmind meg kezdé vetni a’ kicsinyes pártmozgalmakat,
minőknek színhelye különösen Schweitz. Családja biztosítására is kel le
gondolnia ’s más hatáskör után vágyódott. A ’ szövetségi gyűlés által a’
lengyel emigrans-ügy rendezésére Párisba küldetve, itt Broglie herczeg
gel és Guizot-val közelebb ismeretséget kötött ’s franezia államszolgá
latba kívánt lépni. 1833. Párisban telepedett meg. 1834. a’ Say halála
által megürült nemzetgazdászati tanszéket foglalá el a’ Collége de France-ban. Nehány hónappal később, korábbi nézete ellenére az alkotmányos
jog tanára lett a’ párisi jog-akademiában. Az ellenzéki sajtó hangosan til
takozott az uralkodó doctrinairek ezen kegyenezének ’ s a’ külföldinek
kinevezése ellen. Előadásait zaj és lárma háborgatták, 1834 több hónapra
megszüntették, mig végre szilárdsága és türelme által sikerült a’ hallgató
ságot számára megnyerni. 1838 az erkölcsi és politikai tud. akadémiájának
tagja lön ’s megnyerő a’ ,,grandes lettres de naturalisation“ -t is. 1839.
francziaországi pairré nevezte ki Lajos Fülöp, hol azonban, valószínűleg
szándékosan, csekély szerepet vitt. 1840 az államtanács tagja lön. Ü gyes
ségének sikerült valamennyi politikai párttal tűrhető viszonyt tartani fel.
Csupán a’ legitimisták vetették meg. Az egyházi és vallásügyekben! nagy
jártassága végre arra bírák Lnjos Fülöpöt, hogy a’ Francziaország és a’
pápai szék között fenforgó egyházi ügyek elintézése végett, 1845. Rómába
küldetett. Mind a’ legitimisták Rómában, mind Guizot ’stb. boszankodva
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nézték e’ kinevezést. Ez utóbbival, úgy látszék, megszűnt minden viszo
nya, de annál inkább maradt fenn Broglie herczeggel ’s ennek köszönhe
tő, hogy 1846. vatikáni követté neveztetett ’ s franczia grófi czimet nyert.
IX . Pius pápa megválasztatása lényegesen megváltoztató az egyházi allam
viszonyait.R. kétszínű viseletegyülölséget ébresztett iránta a’ rómaiakban.
Az 1848-i februári forradalom meghiusitá a’ diplomaticai terveket,
elhagyatva, elmellőzve látta magát’s helyét átengedé a’ franczia respub ica
követének. Carrarába vonult ’s itt nem sokára testestől lelkestől olasz pa
triótává lön. Honfitársai örömmel fogadák körükben, azonban Radecz y
győzelmes előhaladása elől ismét Rómába menekült, hol a’ partok gúnyt
üzének bukásából. Azonban még is megtudó a’ pápa rokonszenvét nyerni
’s igy történt, hogy 1848. sept. 18-án egy uj ministerium elnökéve nevez
tetett ki. De már nov. 15-én egy néptolongás alkalmával, midőn épen a
kamarákba szándékozott, a’ cancellaria lépcsőin , egy orgyilkos áltál két
tőrszurást kapott nyakába ’ s meghalt. (L . Egyházi állam; Olaszor
szág'). — a.
i " i
Rossini (Giacomo) született Pesaroban, Romagnában 1792, első octatást a’ zenében szülőitől nyert, kik vándormüvészek voltak;^ gyerme
korában igen kevés művészi hajlamot mutatott, nehéz hallasu s felfogású
volt. Miután anyjával néhány évig utolsó rendű színpadokon eneke t,
1809-ben egyszerre fólébredt benne a’ szunnyadó nagy tehetseg, melly
azontúl óriási arányban fejlett ki. Első daljátéka „Dem etrio“ 1812-ben
adatott Rómában, ’s tetszést nyert. M ég azon évben 4 opera jelent meg
tőle. 1813-ban jött színpadra „Tancred“ Velenczében, ’s az „ Olaszno A girban“ czimü társával csakhamar áthatolt a’ havasokon, 1823-ig gyors fo
lyamban következtek egymás után : Aureliano; a török Olaszországban,
Elisabeta, a* Sevillai Borbély, Othello, Hamupipőke (la Cenerentola) a tol
vaj szarka (la Gázzá ladra), Armida, Móses, a’ tólány, (la Donna dél Lago)
Mathilda, Zelmira, Semiramis és még 5— 6 más opera, mellyek nem csak
Olaszország, hanem Franczia- és Németország színpadain is lelkesült fo
gadtatásra találtak. — 1822-ben Colbran énekesnőt vette hitvesül, s vele
és az olasz operával Bécsbe ment, 1823-ban pedig Londonba, azutan 1 arisba, hol az olasz daljáték igazgatását vette át. Itt irta „ Corinth ostromátu, Ory grófot, ’s „ Teli V i l m o s t A ’ színház-igazgatástól csakhamar
visszavonult ’s 1829. óta keveset irt. Ö maga mondá : olaszul eleget ír
tam; francziául nem akarok írni; németül nem tudok Írni, tehat abba
hagyom. Olly szavak, mellyek bessületére válnak Rossininak. Ha Rossini
müveit tudós Ítészét szempontjából ’s egészben tekintjük : meg kell val
lani, hogy telve vannak a’ zeneművészet elleni hibákkal, ’s főleg nélku ozik a’ drámai kifejezést, a’ következetes jellem zést, az alapeszme teljes s
kimerítő keresztülvitelét; de ha e’ müvek részleteikben tekintetnek, tagadhatlan, hogy a’ valódi lángész ellenállhatván hatalmával ragadjak el a
hallgatót, ’s ennek köszönik a’ roppant hatást, mellyre egész müveit vi
lágban szert tettek. Minden egyes rész mestermű a’ maga nemében; me
lódiáinak kimerithetlen gazdagsága, diszitvényének végtelen sokfélesége
’s a’ hangok és hangszerek sajátságos kölcsönhatása valóban csodálatra
méltók Rossininál. Gyakran, diadalmai öntudatában, olly merész , pajkos
és a’ szigorú itészettel szemközt vakmerő játékot játszik hallgatóival,
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melvlyel minden más zeneköltő megbuknék; ő megnyeri azt, mert jobban
ismeri czélját ’s eszközeit, mint bárki más. Az ének és a’ hangszerek keze
lése által nagy és jótékony hatással volt az egész zenevilágra; ’s hírét el
nem homályosithatja mindazon bűn, mellyet máj mólói reá rónak. — Rossini, mint ember, igen egyszerű, igénytelen, szerény és szeretetreméltó volt
munkái előtte csak pénznyerési eszközök’s nem hiúság tárgyai; tisztelete
Beethoven, Gluck, ’s egyéb nagy művészek iránt határtalan, ’s ezeknek élve
zése és tanulmányozása volt későbbi életkorának kizárólagos feladata. — h.
R otsch ild - család. Báróságra emelt izraelita nemzetség, melly
ügyismeret, becsületesség és pontosság által óriási vagyonhoz jutott, úgy
hogy jelenleg, valamennyi kereskedőház között az első és legnagyobb lé
vén, az európai pénzügyi működések körüli nagy befolyásánál fogva nagy
politikai fontossággal is bir. E’ ház alapítója volt 1 )R .Meyer Anselm (Am schel), szül. 1743. M. Frankfurtban. Fia volt egy közönséges kereskedő
zsidónak, 11 éves korában árván maradt; eleinte rabbinak volt szánva,
utóbb azonban egy frankfurti ügyszobába lépett, hol azonkívül az érme
tannal is foglalkozott. Több évig lévén ezután főnöke egy hanoveri ban
kárháznak, megházasodott Frankfurtban ’s megtakarított kis tőkéjével
saját váltóüzletet alapita magának. Szűnni nem akaró tevékenysége ’s be
csületessége csakhamar bizalmat ébresztének iránta; hitele ’s vagyona
gyorsan nevekedett. 1801 a’ hessen-kasseli landgróf, a’ későbbi I. Vilmos
választófejedelem, kinek bizalmát ó érmék vásárlása által nyeré meg, ud
vari ügynökévé nevezte, ez uj állása ismét nagyobb lendületet adott sa
ját üzletének. Hozzájárult, hogy midőn a’ választófejedelem a’ franczia
invasio alkalmával az országot elhagyni kényszerült, R. lett több millióra
rugó magánvagyonának megmentője. Saját vagyonát a’ francziák által
csaknem egészen elveszté , de a’ fejedelmét lelkiösmeretesen kezeié. M i
dőn az izraeliták Frankfurtban egyenjogúságot nyertek a’ többi lakosok
kal, R. az ottani választó testület tagjává neveztetett ki. Meghalt
Frankfurtban 1812 ’s 10 gyermeket, köztök 5 fiút hagyott hátra, kik ad
dig közösen birtak egy árukereskedést, most azonban a’ váltóüzletet vevék át, mit kitűzött elv szerint mindig közösen vittek, ’s mellynek sze
rencsés és sokoldalú pénz- és kölcsönüzletek által olly kiterjedést adtak,
hogy párját ritkítja. Csaknem valamennyi európai uralkodó neve be van
írva a’ R. ház könyvébe ’s az ezek számadására kiadott öszveg 1500 mil
lióra tétetik, mig a’ család Öszves vagyona 400 millió forintra becsültetik.
Az összes ház egyes ágai a’ frankfurti, londoni, párisi és nápolyi házak,
mellyek mindig közös nyereségre dolgoznak ’s a’ leggyorsabb közlekedés
utján folytonos összeköttetésben állanak. A ’ nagy közös összejövetelek
Frankfurtban tartatnak, hol a’ külön házak küldeményei után az üzletek
végbefejezése szokott elkészíttetni. Az alapitó 5 fia : 2) Anselm, szül.
1773. Frankfurtban, 1813. óta főnöke a’ frankfurti háznak, porosz titk.
keresk. tanácsos, 1815. Austriában nemességre emeltetett ’ s 1822. négy
fivérével együtt bárói rangot nyert; 1820. óta bajor consul Frankfurtban
és udvari bankár. — 3) Salamon, szül. 1774; 1816 óta többnyire Béesben lakik. — 4) Náthán M eyer, szül. 1777; 1798 Manchesterben alapí
tott egy üzleti irodát, mit 5 év múlva Londonba tett át. 1813 a’ brit
kormánynak a’ pénzkrisisben igen nagy szolgálatokat tett, mit az első
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brit államférfiak bizalmukkal viszonzának. 1820. osztrák consul, meghalt
1836. Frankfurtban, 4 fiút hagyva hátra. — 5) Károly, szül. 1778; a’ ná
polyi ház főnöke; 1821 óta többnyire Frankfurtban lakik. — 6) Jakab
(James) szül. 1792; 1812 óta a’ párisi ház főnöke, 1822 óta osztrák
consul Párisban; Salamon fivérének egyik leányát birja nőül ’s háza a’
politikai pártok legnevezetesb tagjainak gyülhelye. — Az alapitó unokái
között megemlitendők : — 7) Anselm II. fia Salamonnak, szül. 1806. ’s
18.36. óta osztrák fő consul Frankfurtban. — 8) Lionel, legidősb fia Ná
thán Meyernek, szül. 1814, atyja halála után a’ londoni ház főnöke ’s
osztrák főconsul lett. Tagja az angol parlamentnek , az első zsidó, ki ez
állomást elnyerhette. — Valamennyi férfitagjai a’ Rotschild háznak, kik
mind a’ szigorú mosaicus vallást követik, 1815. kurhesseni pénzügyi ta
nácsosoknak, később titk. pénzügyi tanácsosoknak,’s 1818. poroszországi
keresk. tanácsosoknak neveztettek ’s általában minden oldalról számos
rendjellel diszittettek. — k.
R ótt I. Móricz egyike a’ legelőkelőbb német tragicus színészeknek,
szül. 1796. Prágában, 1817-ben lépett először szinre a’ bécsi józsefvárosi
szinpadon, ’s első fellépése Moór Károlyban már roppant hatást csinált;
azután Kassán, Lem bergben, Olimiitzben, Linzben, Lipcsében játszott.
1821-ben a’ bécsi Wienraelletti szinház tagja ’s rendezője lett, ’ s Német
ország legelső színpadain lépve fel hősi és szerelmes vendégszerepciben,
nagy hirt nevet szerzett, 1829-ben a’ lipcsei udv. szinház tagjává szegő
dött, 1832. óta Berlinben van. Gazdag repertóriumának fénypontjai :
Hamlet, Wallenstein, Posa, Götz, Shylock , ’stb. Hatályos színpadi alak;
hatalmas, terjedelmes orgánnal; kevés színész mérközhetik vele physikai
eszközök tekintetében, mellyeket ügyesen is tud felhasználni. Előadásai
azonban inkább a’ szerencsés naturalistát, mint a’ mély gondolkodót je 
lölik. II. Károly Mátyás derék comicus, szül. 1807. Bécsben, 1836. óta
több évig Pesten volt a’ közönség kedvencze, főkép Raimund darab
jaiban. — T.
R otteck 1) Kari von, német történetiró’s egyik bajnoka a’ parlamentá
ris és alkotmányos rendszernek Németországon, szül. 1775. Freiburgban
Breisgauban; az itteni egyetemen tanulván, 22 éves korában tudori ran
got nyert. Az ügyvédi pályát választá, azonban hosszas bölcsészeti tanul
mányai folytán elidegenedett a’ positiv jogtól ’s életét , saját szavai sze
rint ,,az észjognak a’ történeti jo g feletti győzelme44 kivivására szentelé.
Annálfogva igen boldognak érezé magát, midőn már 23 éves korában a’
freiburgi egyetemnéla’ világtörténet tanárává neveztetett ki. bzent buzga
lommal lépett uj pályájára, 1816. a’ badeni nagyherczegtői udv. tanácsosi
czimet nyert. 1818. előbbi tanszékét az észjog és természettudományok
tanszékével cseréié fel, mellyen az akkori szabadságháboru után kifejlett
német hazafiul lelkesedés közepett még sükeresebben vélt hathatni. Itt
is legnagyobb mértékben birá tanítványainak rokonszenvét. 1819, midőn
a’ badeni alkotmány létrejött, a’ freiburgi egyetem követévé választá az
első kamarába. Itt hamar lön neve nagyobb körben ismeretessé. 1825.
újra választatása meg lön hiusitva, de 1830. sikerült, még pedig ezúttal
a’ második vagy népkamarába, hol nagyobb hatáskör nyilott meg számá
ra, mint az első vagy nemesi kamarában; ’ s hol 10 évig volt a’ kitünőbb
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tagok egyike. 1832. a’ szövetségi gyűlés egy határzatánál fogva, köze
lebbi okok megnevezése nélkül, önkénytelen nyugalomba lön helyezve
mint tanár, az általa alapított folyóiratok („D é r Freisinnige; Politische
Annalen“ )be lönnek tiltva ’s ő maga 5 évig minden szerkesztéstől elzárva.
Polgártársai nagy részvéttel valának iránta; Freiburg megválasztá pol
gármesterének, mit azonban a' kormány megerősíteni vonakodott. Több
tudományos társulat, mint a’ bajor, norvég ’s franczia akadémia, tagul
választá. 10 év múlva a’ folytonosan dolgozó írónak és népképviselőnek,
a’ 65 éves férfiúnak, újra visszaadaték tanári széke. Azonban már késő
volt. Szűnni nem akaró munkássága megrontá egészségét. Épen midőn
előadásait újra megakará kezdeni, lepte meg a’ halál 1840. — Nem csak
mint polgár, hanem mint tudós is tiszteletre méltó helyet vivott ki ma
gának. Közkézen forgó fő munkája : „Allgemeine Gesch?chte“ (Freiburg
1813— 27, 9 köt.; 6-ik kiadás Braunschweig 1845; fortgesezt von seinem
Sohne Hermann v. R. Pforzkeim 1841, 2 köt. és von Hermes, Braunschw.
1841, 2 köt.) egy kivonata : Allgemeine Weltgeschichte (Stuttg. 1846, 5
köt.). E ’ történeti munkája valódi német nemzeti mű lett. — Egyéb nevezetesb munkái : „Lehrbuch des Vernunftrechts und dér Staatswisscnschaften (Stuttg. 1819— 30, 2 köt.); Lelirbuch dér ökonomischen Polliik
(1835); Folytatá az Aretin által kezdett „Staatsrecht dér konstitutionellen Monarchieu (1824— 28, 3 köt.) ’stb. Azonkivül számos hírla
pokba dolgozott, melly czikkei később „ Kleinere Schriftenu (1829— 35)
’ s a’ fia által kiadott „Nachgelassene Schriftenu (1841— 43)czim alatt
je-entek meg. A ’ hires „Staaislexicon“ -t is ő kezdé Welckerrel együtt
(1 — lOköt. Altona 1834— 40.). — 2) R „ Hermann von, harmadik fia az
előbbinek, atyja nyomdokait követé. Eleinte a’ költészethez hajlott, ’s
két szomorujátékkal, majd (1808) ,,Poetische Versucheu czim alatt köl
tészeti gyüjteménynyel lépett fel. A ’ régi nyelvek tanulmánya a’ nyelvé
szetre vezeté, de nem sokára a’ bölcsészet, különösen az észjog foglalá
el a’ freiburgi egyetemen (1833— 34). Szaktudományául a’ jogtudományt
választá. Még diák korában vezeté atyja „Egyetemes történ elmé
nek^ egy kiadását. 1840. jogtani és bölcsészeti tudorságot nyert. Atyja
halála forduló pontot képezett életében. Önálló productiv munkásság
után vágyódott. Családja kivánatára adta ki atyja „hátrahagyott müveit
Az ő szellemének szentelé további müvét is : Bildergallerie zűr alig.
Weltgeschichte von Kari v.R. (1 8 1 4 —4 2 ).Ez időben támadt,kiadója által
ösztönözve, azon merész gondolata atyja történeti munkáját folytatni. Alig
hagyá el az egyetemet’ s már is a’ tudós történetbuvár müve folytatásába
mert fo g n i; azonban szorgalma és kitartása legyőzött minden akadályt.
Munkája első köteteiben igen mérsékelt politikai nézeteket tanusit, utóbb
azonban bátrabb lett ’s nézetei világosabbak. „ Geschichte dér neuesten
Zeit“ ez. munkájában a’ republikanismus bélyege félreismerhetlen. A ’
munkát nagy mohósággal olvasta a’ közönség. írói munkálkodása közben
meg nem állhatá, hogy a’ cselekvés terére is ne lépjen ’s hazája alkotmá
nyos pártcsatáiban tevékeny részt vön. 1843. folyamodott egy történel
mi tanszékért a’ freiburgi egyetemnél, a’ ministerium tagadólag válaszolt.
E’ miatti fájdalma még inkább hatott különben is gyenge egészségének
végleges hanyatlására. Ugyanazon évben nősült m eg, de boldogságának
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csak kevés perczeit élvezheté. Mellbaja a’ jövő évben anuyira nevckedett, hogy szobáját sem hagyhatá többé el. Ekkor adá meg neki az uj
minister Eichhorn a’ tanítási engedélyt, minek azonban többé hasznát
nem veheté; ’s hosszú szenvedések után 1845. jul. 12-én a* halál kiragadá ápoló neje karjaiból. — a.
R o y e r-C o lla r d (Pierre Paul), franczia tudós és államférfiu, szül.
1763. a’ Champagneban. A ’ st. omeri iskolában a’ mathematika tanársá
gát vállalá el, de hamar áttért a’ jogtudományi pályára ’s kevéssel a’ for
radalom kitörése előtt ügyvéd lön a’ párisi parlamentnél. Lelkesedéssel,
de még is kicsapongások nélkül vön részt az első franczia forradalomban.
Az anarchia ellen dolgozván, maga ellen ingerlé a’ jakobinusokat, úgy
hogy élete gyakran lön veszélyeztetve. Midőn 1792. a’ trón megdÖntetett, R is kimenekült Párisból ’ s a’ rémuralom alatt a’ vidéken volt el
rejtve. 1797. az Ötszázak tanácsába lépett, de a’ fructidor 18-ai állam
csíny folytán ki lön belőle zárva. Párisban maradt ’s egy titkos royalisticus szövetség tagja lön , melly közvetlen összeköttetésben állott X V III .
Lajossal. 1803. azonban egészen visszavonult ’s csupán a’ tudományok
nak élt, különösen a’ bölcsészeinek. 1811. bölcsészettanárrá nevezte
tett a’ ,,Facultéde lettr^su intézetnél. Az ő iskolájából támadtak Jouffroy,
Cousin, Guizot. Két év múlva elhagyá ez állomását is ’s a’ Bourbonok
restauratiója után uj befolyásos politikai hatásköre n yílt, midőn a’ király
1814. államtanácsossá ’s a’ könyvkereskedés főigazgatójává nevezé. A ’ 100
nap alatt létévé hivatalát; a’ második restauratio után a’ közoktatás el
nöke ’s kormánytag lön. Egyúttal követül is választatott a’ kamarákba,
hol az alkotmányos rendszer buzgó hive volt, mi később elnöki hivatala
elvesztését vonta maga után.* Nyíltabban csatlakozott most az ellenzék
hez, a’ hirlapi téren is ; Guizot és Kératryval együtt különösen támogat
ván a’ ,,Courrier“ ez. lapot. Barátai ’s tanítványaival alapitá az u. n.
cloctrinairek (1. ezt) parlamentaris töredékét. Ámbár soha sem csatlako
zott teljesen a’ baloldalhoz, a’ szabadelmü párt még is őt tartá legkitű
nőbb előharezosának, úgy hogy 1828. hét választó község választó meg
egyszerre. 1830-ig kamarai elnök volt. 1830. martiusban átnyujtá X . Károlynak a’ 221. követ által aláirt ’s állítólag általa szerkesztett híres adresset (1. Francziaország) ; egyébiránt az idősb Bourbon-ág megbukta
tása épen nem volt szándéka, ámbár lényegesen mozditá elő a’ júliusi
forradalom kitörését. Azért a’ dolgok uj rendében vissza is vonult, mig
tanítványai a’ legmagasb polezokra jutottak. 1835. midőn Guizot a’ septemberi törvények keresztül vitele által a’ személyes szabadságot fenyegeté, egész erejével tanítványainak ezen veszélyes tanai ellen lépett fel.
íg y tett 1839. is, midőn a’ doctrinairek a’ baloldallal egyesültek Mólé
ellen — ezután egészen elhagyá a’ politikai küzdtért, csupán a’ tudomá
nyoknak ’ s családjának élve. Meghalt 1845. falusi birtokában. — a.
Rubini (Giovanni Battista), a’ legynagyobb olasz énekes az újabb ’s
legújabb időkben, fia egy szegény levélhordónak, szül. 1793— 96 között
Rómaimban Bergamo mellett. Hangját már korán kezdé képezni, később
Bolognában folytató képzését. Sikere rendkívüli volt; a’ lelkesedés , mit
első hangverseny-éneke idézettelő Bolognában, a’ csodával határos. Nem
sokára a’ színpadon mint drámai énekes ragadó el olasz honfitársait. Szá
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mos utazásait sok volna egyenkint előrorolni. Alig van szinpad Olaszor
szágban, hol ne énekelt, ’s magával nem ragadta volna a’ közönséget*
1828. a’ külföldre utazott ’s hasonló lelkesedést idézett elő Párisban,
Londonban ’s Pécsben. Németországba 1842. Liszttel együtt tett na
gyobb műutazást. Berlinből Péter várra ment 1843. — ugyanazon bóditó
siker. Évei növekedtével hangja is vesztett erőben ’s kellemben, mi arra
birá, hogy a’ nyilvánosság teréről lassanként egészen elvonuljon, mig
végre egészen felhagyott a’ nyilv. énekléssel. — R. nem csak énekes, haképzett zenész is volt, sőt az irodalomban sem volt neve ismeretlen.
Hangja teljes, erős ’s még is lágy tenorhang volt, előadása tökéletes, mi
nőt sem azelőtt, sem azóta Európa szinpadain nem hallottak. Mint énektanitónak is sok érdemei vannak ’s több híres énekesnő neki köszönheti
kiképeztetését. — a.
R ü ck ert (Fridrik) a’ hires német költő (1. Közh. Isin. Tára X . köt.
256. 1.) 1826-tól 1841-ig Erlangenben élt, mint keleti nyelvek tanitója;
ekkor a’ pozosz király Berlinbe hivta őt, hol 1841-ben kezdte meg leczkéit a’ keleti irodalomról, mellyet annyi szerencsével miiveit. R. mint
költő, igen termékeny és sajátságos egyéniség, kinek nyomain számos
utánzó indult. Költészetének eleven természeti hangjába bizonyos rejtel
mes, keleti elem vegyül, ’s délnek gyengédsége ’s lágysága észak egész
séges, férfias erejével, kelet buja gazdagsága a’ német faj naivságával
egyesül. A ’ nyelv feletti uralmat talán egy német költő sem tette annyira
magáévá; a’ technicára sokszor kelletinél is több gondot fordít. — h.
R u ge (Arnold) a’ hazájokból száműzött német democrata-irók egyik
hiresbike, szül. 1802-ben Bergenben; demagóg összeköttetések miatt egy
évig Köpnikben ’s 5 évig Kolbergben ült fogva. 1830-ban kiszabadulván
a’ hallei paedagogiumban oktató lett, azután Olaszországba u ta zott,’ s
onnét visszatérte után 1832-ben a’ hallei egyetemnél habilitálta magát;
1838-ban Echtermaierrel együtt a’ hallei „ Jahrbücher fúr deutsche W issenschaft und Kunsti( czimü hires folyóiratot kezdte kiadni; 1839-ben,
az elébe gördített politikai nehézségek miatt, kilépett az egyetemből, ’s
hallei városi képviselő és egészségi biztos lett, melly helyzetébe sok jót
eszközölt. 1841-ben Szászországba tette át lakását, ’s a’ „ hallei Jahrbücheru czimét ,,deutsche Jahrbückerrei( változtatta. Midőn 1843-ban e’ fo
lyóirat Szászországban is eltiltatott, Párisba ment, ’ s ott kezdett egy
„ Vorwarts“ czimű német folyóiratot szerkeszteni, de szerkesztőtársaival
össze nem férhetvén, lemondott erről is; 1845. elején más szabadelmü
német Írókkal együtt ki űzetett Párisból. Iratai : Schill und die Seinen,
szomorujáték (Stralsund 1830) Platonische Aesthetik (Halle, 1832) „ Forsclmle dér Aesthetik“ (Halle, 1837.) Preussen und die Reaction (Lipcse,
1838;) Dér Morálist (U gyanott, (1839). Junius angol leveleinek fordí
tása ; 2 évig ,,Musenalmanacha-ot is adott ki. — T.
R u m oh r (Kari Dietrich Félix v o n ), német müitész és iró, szül. 1785.
Drezda mellett, gazdag szüléktől, kik azonban nem igen gondos nevelés
ben részesítették. Fiatal korában nagy lelkesedést tanúsított a’ művészet
iránt. Drezdában Tieckhez csatlakozott ’s a’ kath. vallásra tért á t , 1804.
Olaszországba utazott, innen Bajorországba ’s 1806. északi német birto
kaiba költözött. 1816. ismét Olaszországba ment ’s ekkor Niebuhr aján
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latára, a’ képzőművészeteken kívül, Olaszország polgári viszonyait Is
figyelembe vette. Florenzben gyüjté az adatokat legnevezetesb munká
jához : „Italienische Forschungen“ (Béri. 1826 —31. 3 köt). 1828. har
madik utazásra kelt Olaszországba, melly alkalommal sokat gyűjtött a’
berlini kir. muzeum számára 1. „D rei Reisen nacli Italienu (Leipz. 1832).
1829. Berlinbe hivatott a’ muzeum műtárgyainak rendezésére. 1831.
óta, Drezdában lakott 1837. negyedszer utazott Olaszországba, de ezút
tal csak Milánóig, végre ötöd Ízben Ye-enezét látogatá meg még egyszer.
Tieckkeli viszonya megzavarodván, Berlinbe költözött, a’ telet Kopenhagában tölté ’s 1842. Lübeckben vett házat, hol számos műkincseit is felállitá. Meghalt Drezdában 1843. — Vannak a’ művészet történetére vo
natkozó számos kisebb iratai’s a’ költészeti téren is mutatott fel ,,regényt,
novellákat*4 ’stb. Műgyüjteményét 1846. árverezték el Drezdában. — a.
R u sse g g e r (J ózsef), ismeretes utazó, szül. 1798. Salzburgban, hol
cs. k. bányatanácsos lön ’s 1836. Mehemed Ali kivánatára az osztrák
kormány által Egyptomba küldetett, az ország föklismei megvizsgálásául.
E ’ feladatát teljesítvén, 1838. egyedül ment Afrika belsejébe, hol egész
a’ kiamili aranymosásokig ért. 1839. Palaestinát, 1840. Görögországot ’s
a’ szigeteket, Szicziliát és Máltát, 1841. a’ skót fensikot, Németországot,
1842. Norvégiát utazá be. Munkája „R eise in Európa, Asien und Afri
ka" (Stuttg. 1841. ’s köv.).
Russel (John, lord), angol minister és Anglia államférfiainak egyik
legkitünőbbike, szül. 1792, harmadik fia Bedford herczegnek. Fiatalsága
óta gyöngélkedvén, nem nyilvános, hanem magánintézetben neveltetett,
mig a’ cambridgei egyetemet látogathatá meg, hol a’ bölcsészet, történe
lem és államtudományokban alapos ismereteket szerzett. Már 1814. ke
rült az alsó házba, hol azóta állanadóan védé a’ szabadelmü politikai ta
nokat, mellyek családjában firól fira szállanak. Ellene volt a’ Napóleoni
háborúnak. Burdett parlamentreformi inditványát 1819. melegen pártol
ván, ezóta a’ választási törvény javitása V a’ megvesztegetés eltávolítása
volt minden igyekezetének, küzdelmének tárgya, mint ezt a’ parlamenti
évkönyvek minden lapja tanusitja (1. Anglia pari. története). Az első lé
pés megtétele után fokról fokra haladt megtörhetlen türelemmel ’s a’ ki
sebb győzelem mindig nagyobbak számára tőré meg az utat. Azonban
sok tekintetben merész indítványait, többszöri ismétlések alkalmával is,
számos éven keresztül mindig megbuktató a’ többség, melly az uj esz
mékkel csak lassan barátkozhatott meg. Reformjavaslata 1826-ban ha
todszor lön visszavetve. A ’ parlamentnek ez évben történt feloszlatása
után ugyanazon évben az előbbi megye nem választó meg újra, mivel a’
katholikusok emancipatiója mellett szólott, melly akkor izgásba hozta a’
kedélyeket. Egy irlandi város által választatván m eg, az uj parlament
ben erőteljesen szólott a’ görögök és spanyol menekültek ügyében. Legszerencsésb igyekezete volt a’ Teste és corporations-act (1.ezt) megszün
tetése. A ’ vallásszabadság előmozdítására alakult protestáns társulat kö
szönetét fejezé ki érte. O ’Connell általános szavazatképességet indítvá
nyozó javtslatát ellenzé, kinyilatkoztatván, hogy az alkotmány illynemü
módosítását nem óhajtja, azonban pártolója minden józan reformnak. Lord
Grev jutván a’ kormány élére, R .is ülést nyert a’ kabinetben. Tiszttársai
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őt bízták meg, a’ parlamenti reform előterjesztésével az alsó házban ’s a’
nehéz és hosszú harcz közben mindig készen , mindig az első sorban ál
lott, mio* a’ győzelem ki lön viva. Mint szónoknak sem erő, sem méltóság
nem tartozik tulajdonai közé, azonban tárgyát mindig mélyen és avatottsáo-cyal fogja fel, inkább tényekre támaszkodva, mint az érzelmet hiva fel;
előadása határozott, világos és eszmedus. Nem csak a’ polgári szabadság
kiküzdésében tűnt ki, hanem épolly buzgalmat fejte ki, a5szabadság alap
jának, a1 szellemi miveltségnek fejlesztésében. Alelnöke a’ hasznos isme
reteket terjesztő társulatnak, mellynek elnöke Brougham lordkanczéllár.
A ’ nyilvános életbeni tevékenysége mellett is maradt még ideje irodalmi
munkák kiadására. Szerencsétlen ősének Lord WilliamRusselnek egy életirásán kivül irta : Essay on the history oflhe english govermnent and conslitution (London 1821); — Memoirs o f the affairs o f Europe, from the
peace o f Utrecht to the present time (3 köt. 1824—32). Kevesebb fontos
sággal bírnak : „The establishment o f the Turks in Europe (1827); The
causes o f the french revolution(i (1832). Egy szomorujátéka: „D on Carlos“
(1823) kevés síikért arathatott. Múlt évben ismét egy kiadással lépett fel.
Legújabban még mindig megkezdett müve befejezésével, a’ választási
törvény terjesztésével, a’ reformbill teljes kivitele módjával fáradozik.
Legújabb irod. vállalata : ,,M oore Tamás emlékiratainak44 kiadása. — a.
R upp (Gyula) a’ königsbergi szabad evangelicus község papja, szül.
1809, aug. 13-ikán Königsbergben, ’s az ottani egyetemben végezte theologiai tanulmányait. — Előbb középiskolai oktató, 1842-ben katonai pap
lett. Ez idő körül már olly irányt árult el, melly miatt az orthodoxok
kegyéből kiesett. Beszédei ’s egyházi szónoklatai miatt hivatalát veszté. 18
königsbergi pap folyamodott mellette, de sikeretlenül; ’s ezen részvét
még terjedtebb volt a’ világiak között. A ’ ,,Lichtfreundok44 gyűléseinek
eltiltása alkalmával már némellyek szóba hozták a’ státusegyháztóli elvá
lás szükségét ’s ekkor csak a’ miatt nem valósult ezen szándék, mert al
kalmatos pap hiányzott, ki a’ vállalat élére állott volna. Most Ruppnak
helyzete eltávolitá ezen akadályt. 1845. decemberén megalakult a’ „sza
bad evang. község44 ’s Ruppot hitszónokául választó. Első isteni tisztelet
1846. január 25-ikén tartatott. — A ’ sok zajt támasztott ügy már szinte
elaludt, midőn a’ G ustáv-Adolf egylet közgyűlése uj olajat öntött a’
tűzre. Az egylet königsbergi fiókosztálya ugyanis Ruppot küldé Berlinbe
követül, ’s a’ közgyűlés 39 szóval 31 ellen őt, mint az evang. protestáns
egyháznak nem tagját, el nem fogadta. Ebből hosszas hirlapi polémia fej
lődött ki. Rupp több predikátiót, ’s polémiái iratot nyomtattatott, melylyek a’ németországi legújabb vallásos mozgalom történetére világot vet
nek, ’s becses adatokat nyújtanak. — T.
R ybin szk i (Mátyás) utolsó hadvezér a’ lengyel forradalmi hadsereg
ben, szül. 1784. Volhyniában. 1806. franezia szolgálatba állott, ’s Poniatovszky herczeg alatt az 1809, 1812 ’s 1813-i hadjáratokban, utoljára
mint ezredparancsnok vett részt. 1812. után Krakóba ment. A ’ lipcsei
csatában elfogatott ’s mint hadi fogoly Magyarországba vitetett. A ’ bé
csi congress után Konstantin nagyherczeg az 1-sc sorezredbe iktató,
hol 1830-ig szolgált mint ezredes, komoly tudományokkal is foglalkozva.
A ’ forradalom kitörésekor, ennek hadseregéhez csatlakozott ’s változó
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szerencsével küzdött az oroszok ellen. 1831. sept. 9-én a’ nemzeti kor
mány Malachowski helyébe fővezérnek nevezé k i, ’s itt minden szemé
lyes bátorsága daczára sem vívhatott ki sikert. Demoralizált seregével
kevés idő múlva porosz földön kereset menedéket, hol leraká fegyverét.
1832. februárban Franeziaországba utazott. Jelenleg Angliában van. — a.

S.
Sacy (Antoine ísaac Sylvestre, báron de), a’ keleti tanulmányok
egyik legtöbb oldalú, legtudósabb és legtekintélyesb mivelője, szül. 1758.
Párisban. 1792. lett rendes tagja a’ franczia akadémiának. A ’ forradalom
alatt visszavonulva élt a’ tudományoknak. A ’ régi királyi háznak mindig
hive maradt, azonban tudósi tekintélye annyira el vala ismerve, hogy
mind a mellett az arab nyelv tanszékén, mellyet egy szakiskolában birt,
megmaradhatott. Bonaparte eonsulsága alatta’ persa nyelvtanitója lett a’
Collége de Francéban. Napóleon kinevezé bárónak. Politikai jelentőség
gel soha sem birt, ámbár a’ kamarának több Ízben volt tagja. Annál na
gyobb volt befolyása tudományos dolgokban. A ’ legelső tanintézetek és
a’ tanügy élén állva, ’s a’ legszebb szellem és szivkincsek birtokában, olly
sok és jeles tanítványt gyűjtött maga körül, hogy általok közvetve egész
Európa tanítója lön. Köztisztelet ’s becsületben részesült egész haláláig,
melly 1838. következett be. — Mind szóbeli oktatás, mind irói munkás
ság által hatott; legtöbb érdemei az arab és persa nyelv körül vannak,
melly eket tökéletesen értett. Számtalan folyóiratban jelentek meg érte
kezései, ’s kutatásainak eredményeit nagy számú külön iratokban tette
közzé. Különösen kitűnőek azon müvei, mellyek közvetlen az arab nyelv
megtanulását czélozák. Ide tartoznak : „Chrestomathie arabe (3 köt.
1806; 2-ik kiad. 1826) ’s Grammaire arabe£í (2 köt. 1810; 2-ik kiad.
1831). Ez utóbbi munka szolgált forrásául minden később megjelent ha
sonló müveknek. — a.
Sa da Bandeira (Bernardo de), portugál minister, szül. 1796. Estremadurában. 1810. a’ hadseregbe lépvén, a’ francziák elleni csatázásban
élénk részt vett, nehéz sebeket kapott, ’s ezek folytán a’ csatatéren fran
czia fogságba esett. Portugálba visszatérve, kapitány létére folytatá tu
dományos kiképzését. 1820. a’ forradalomhoz állott, de elfogatott ’s
nehány hónap múlva engedélyt nyert a’ kormánytól, Párisba mehetni,
hol természettudományokat tanult. 1823. Portugálban újra a’ szabadelmü párthoz csatlakozott, ’s az absolutismus győzelme után ismét Francziaországban keresett menhelyet. Innen Angliába ment, honnan csak
akkor, midőn Don Pedro kiadta alkotmányát, tért vissza hazájába ’s újra
harczolt. 1828. Don Miguel győzelme után ismét távozott, először An
gliába, azután Braziliába, honnan Don Pedro császár Angliába küldé
vissza, hogy onnan Terceira szigetet bevegye, a’ mi sok viszály után
végre sikerült is. Neki köszönheté a’ császár, hogy Oporto nem lön meg-
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hóditva. Ekkor Oporto kormányzójává, 1832. pedig báróvá ’s tengeré
szeti ministerré lön kinevezve. A ’ miguelisták ellen ezután is több ízben
harczolt és uj sebeket kapott, ’ s egyik karját is veszté* 1834. Algarve
kormányzója lett. A ’ háború végeztével Don Pedro birodalmi pairré ne
vezte ’s 1836. a’ királyné vőlegényének, Leuchtenberg herczegnek, Por
tugálba kisérésével bizá meg. Később ismét ministeri tárczákat fogadott
el ’ s a’ chartisták és alkotmányosok közötti harczban kisebb nagyobb
részt vett. — k.
Sadler József orvostudor ’s múzeumi őr, szül. Pozsonyban, 1791ben; a’ gymnasiuini tudományokat végezte ugyanott, 1805-től gyógyszerárusságot tanult előbb a" pozsonyi misericordiánusoknál, azután Bu
dán, 1810-ben a’ gyógyszerészi tan folyamot végezte a’ pesti egyetemben
’s e’ tudományból 1812-ben oklevelet nyervén, Pesten Gömöry gyógy
szertárában működött, de egyszersmind szorgalmasan tanulta a’ pesti
egyetemnél 1812-től 14-ig a’ philosophiai ’s 1819-ig az orvosi tudomá
nyokat. — 1815-től 19-ig Schuster vegytan és füvészet professorának
oldala mellett segédkedett. 1820-ban orvostudor, a’ pesti orvosi kar tag
ja, ’s a’ nemzeti múzeumnál a’ természettud, ’s mechanikai gyűjtemény
segédőre, 1821-ben pedig Jónás József halála után annak rendes őre
lett. 1826-ban az orvosi kar dékánságát viselé. Időközben a’ jénai, lip
csei, regensburgi, moskvai, londoni ’sat. orvosi, fiivészi ’s természettud.
társaságok tagjává választatott. Munkái : 1) Verzeichniss dér um Pesth
und Ofen wild waclisenden phanerogamiseken Gewachse (Pest, 1818); 2)
Dissertatio inauguralis sistens descriptioncm plantarum epiphyllosper
marum Hungáriáé. 3) A magyar plánták szárított gyűjteménye (1823-ban
megkezdve, 16 füzet) ’s ,,Magyarázat a’ m. plánták szárított gyűjtemé
nyéhez (két kötet, Pest, 1 8 2 4 - 30). Ugyan e’ munkából van kiválogatva
orvosok használatára a’ „ Collectio plantarum medicinalium Hungáriáé“
(7 füzet, ’s 2 pótlék füzet). 4) Flóra Comitatus Pestiensis (Pest, 1825 —
1826. VI. füzet). Meghalt 1849-ben, januárban. — h.
Saint Aulaire (Louis Beaupoil, gróf) francziaországi pair, szül. 1779.
mint kamarás 1811. lépett Napóleon szolgálatába, 1812. a’ Marne me
gye ’s 1814. a’ Felső Garonnemegye főnöke lett. Napóleon visszatértével
lelépett hivataláról, de a’ második restauratio után sem nyert állomást.
A ’ követkamarában buzgó védője volt az alkotmánynak ’s a’ doctrinairek pártjához állott. 1818. újra megválasztatván, a’ ministeriumhoz szí
tott, miután ennek elnöke, Decazes herczeg időközben veje lett. A ’ pol
gári jogoknak azonban folyvást hü védője maradt. 1823. vejével együtt
Németországba utazott ’s 1831. Lajos Fülöp rendkívüli követül küldé
Rómába, 1833. pair lett ’s franczia követ Bécsben ’ s 1840. London
ban. — k.
S ainte-B euve (Charles Augustin) franczia Ítész és költő, 1840. óta
a’ Mazarin-féle könyvtár őre ’s 1845. óta az akadémia tagja. Az 1848,
utáni respublikában tagja volt a’ nemzetgyűlésnek. A ’ romanticai iskola
híveként lépett fel legelőször, mellynek irányait nem csak mint Ítész, ha
nem nagyobb munkákban is védé, illyen p. o. „ Tahleau historique et critique de la poesie francaise et du theatre francaise au 16me siécle (Pár.
1828. 2 köt.). Legkitűnőbb azonban az u.n. bölcsészeti itészetbeu, mely-
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lyet Ő alapított meg Francziaországban. E’ nemű czikkei összegyűjtve je
lentek meg e’ czim alatt: „Critiquesetportraits litéraíres; Nouveciux portraits litéraires“ (Paris 1846. 2 köt.). Mint költő álnév alatt jelent meg:
„L a vie, poésiés et pensées dér Joseph Delormeu (Paris 1829); továbbá
Pensées d’Aoíit (1837); Consolations (1830); Volupté, regény (1834;
1842). — Történelmi müve „P ort-R oya l“ (1840—43. 2 köt.) — a.
Saint Jean d’ A n gely (Regnaud de), az utóbbi franczia köztársaság
hadügyministere, szül. 1794. Párisban. 1812 —15. a’ nagy hadsereg harczaiban vett részt. 1815. hazájába vonult. 1828. Maison marsai táborka
rának tagja volt Moreában. Rangfokozat szerint emelkedvén, 1831 — 33.
a’ belga hadjáratban mint tábornok volt jelen, ’s ez idő óta felváltva több
hadtestparancsnoka Francziaországban. 1848. osztálytábornok, az al
pesi sereg lovasosztályának ideigl. parancsnoka ’s 1849. a’ középtengerre
szánt szárazföldi seregek parancsnoka ’s egy lovas osztály főügyelője
lett. A ’ törvényhozó nemzetgyűlésbe Bugeaud marsalial együtt választa
tott meg. 1851. januárban hadügyministerül hivatott meg a’ kabinetbe,
de nehány nap múlva az egész ministeriummal együtt elbocsátta
tott. — a.
Saint-Simon (Claude Henri, g ró f), egy vallásos politikai felekezet
alapítója, szül. 1760, herczegi családból; Lafayette alatt az északameri
kai szabadságháboruban tüntette ki magát, utazásokat tett Hollandba és
Spanyolországba, végre vállalkozási szellemét hazájában fejté ki bőveb
ben. A ’ forradalom által elszaggatott viszonyok között azon meggyőző
désre jutott, hogy a’ harcznak csak egy uj társadalmi rendszer vethet
véget ’s ezóta az Összes társadalmi viszonyok reformját tűzte feladatául.
Komornyikjának reggelenkint e’ szavakkal kelle őt fölkelteni : „G r ó f ur,
ön nagy; gondolja meg, hogy önnek ma nagy dolgot kell véghez vinnie.“
Európát illető ujraszervezési első kísérlete 1807. jelent meg e’ ezimmel :
„Introduction aux travaux scientifiques du 19e s ié c le“ Felszólalása sükeretlen maradt ’s kevés figyelemre lön méltatva. Világosabban szólott
második könyvében : ,,Reorganisation de la société Européenne“ (Pár.
1814). Szerencsétlen üzlet által egész vagyonát vesztvén, későbbi szá
mos iratai sem dicsőségét, sem vagyonát nem mozditák elő. Öngyilkossági kísérlete meg lön hiusitva ’s hosszas felgyógyulása után újra az
írásra adta magát ’s tervezett politikai reformjaihoz most már vallásbeli
elemeket is adott, korszerű reformnak akarván alá vetni a’ keresztyénséget is. Ez iránti nézeteit lég világosabban adj a elő utolsó müve : ,,Nouveati
Christianisme:( (Pár. 1825), mellyet azonban egészen be nem fejezhetett,
miután 1825. meghalt, csupán egy tanítványt hagymán hátra, kinek neve
Olinde de Rodrigues. Nem sokára többen találkoztak, kik az uj eszmék
től elragadtatva, St. Simont fogadák el mesterökül ’s az uj tant tovább
fejtegették. Ezek között legtisztábban adja elő ez uj tanokat Lechevalier
1830. megjelent ,,Enseignemenl centralu ez. müvében. — a.
Saint-Sinionismus. E’ tan főtárgyát teszi az emberiség egyesülése
egy nagy állami háztartásban ’s ennek egyetemes ipar általi fentartása.
Az ember rendeltetése — mondák e’ tan hivei — a’ boldogság , ’s ezt
csak úgy érheti el, ha társaival ’s az őt környező világgal egyesül; mi
nélfogva szükség, hogy az emberiség fő törekvése, valamennyi népek,
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családok és egyének vallásbeli és politikai társakozása legyen , a’ házas
ság lévén köteléke és typusa minden más társakozásnak. A ’ társakozást
az egyén munkája és élve határozza meg. Az egyén socialis érvénye azon
külön munkával van arányban, mellyet a’ közmunkában teljesíteni képes.
Minélfogva az egyén tehetsége (capacité) képezi alaptörvényét a’ társa
dalomnak és emberiségnek. ’S e’ tan el volt általok fogadva minden kö
vetkezményeivel együtt. — Az uj vallás, mit tanitottak, elveté mind a’
katholicismust, mind a’ protestantismust, valamint politikai tanjaik mind
az absolutismust, mind a’ liberalismust. Szerintük a’ mai társadalom uj
vallásbeli formákat kíván. A ’ keresztyénségből nem hagytak meg egye
bet, mint annak legfőbb erkölcsi szabályát a’ felebaráti szeretetről. Azon
ban inkább nemzetgazdasági, mint tulajdonképeni vallásos tanaikat azóta
elitélé az idő. Vastag anyagiságuk mindenütt elidegenité a’ kedélyeket. Az
első st. simonista nyilvános föllépése után egy évvel mondá már az isme
retes párisi publicista és Ítész, Lherminier (1. ezt), ki keresztül látott ta
naikon : „nem csak a’ nevetségesség martyrságát kell kiállania, hanem a’
kritikáét is, ama valóban uj vallásnak, melly ugyanazon egy időben Plató
respublicájának rongyaival, Spinoza pantheismusának nehány sugarával,
Bentham nehány eszméivel ’s a’ nemzetgazdaság nehány tételével ékesíti
magát. “ A ’ st. simonistáknak, mig mint társulat állottak fenn, belső szer
vezete hierarchico-despoticus volt ’s isteni tiszteletük a’ keresztyén cultus szellemitett után képezése. A ’ hierarchia fejét eleinte két ember képviselé, később egyre szállott, de azoknak, ennek is absolut monarchiái és
papisticus volt hatalma. A ’ tagoknak több fokozatai voltak. A ’ résztvevő
párisi kézművesek 12 kerületre voltak osztva, mindegyik élén egy fel
ügyelő ’s egy felügyelőnő, kik az elöljárókhoz adák be jelentéseiket. A ’
tisztviselők ’s egyesek fizetése, valamint más kiadások közös pénz
tárból fedeztettek, mellynek forrásai részint a* munka jövedelmei,
részint egyes adakozások voltak. 1830. júliusban a’ társulatnak 250,000
frank bevétele volt. D e már a’ következő évben 140,000 frankba kerül
tek a’ terjesztő missiok ’s 90,000-be a’ társulat folyóirata. Később 1831,
a’ párisi simonisták nem csak egyenruhával, hanem közös lakással is birtak egy dombon a’ város közelében, hol korábbi rángj ok különbsége nél
kül oszták meg a’ szellemi és testi munkákat, igy p. o. Raoul-Rochette,
az előtt rhetorika tanára, mosogatott, Barrault, az előtt színműíró, csiz
mákat tisztogatott ’stb. A ’ nőtlenségi fogadás csak azon időre szólott,
mig a’ legfőbb atya (pére Enfantin) (1. ezt) megházasodnék. A ’ párisi
főegyházon ’s több társulaton kivül egyes nagyobb városokban 1831.
még 6 simonisticus egyház volt Francziaországban u. m. Toulouse, Limoge, Montpellier, Lyon, Metz és Dijonban. Istentiszteletük azonban az
óhajtott fényt soha sem nyerheté el, templomot szerezniük mindvégig
nem sikerűit. — 1826. egy folyóiratot inditottak meg „ Le producteur“
czimmel, mit azonban keyesen olvastak és pártoltak. — A ’ simonistáknak,
mint társulatnak története, csak 1830-ban kezdődik. Később még egy
hírlapot nyertek meg magok számára, a’ ,,Globe“ -o t, mellynek szerkesz
tője Michel Chevalier (1. ezt) lön. Nem sokára egy második lapot is ad
tak ki „Organisateur“ czimmel. Bazard és Enfantin voltak a’ hierarchia
fejei ’s a’ íegügyesb ’ s legtevékenyebb tag Jules Lechevalier. Küldötteik,
U j. k. I s m . T á r a V I . k ö t.
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irataik bejárták nem csak Francziaország közel ’s távol részeit, hanem
Németországot, Belgiumot ’s Angliát is. A ’ franczia kormány nem háboritá őket, vagy azért, mert nevetségeseknek találta őket, vagy mert egye
bütt volt elfoglalva. — Egy pont volt, melly különösen homályosan volt
tárgyalva mind ekkoráig a’ simonisticus iratokban : az egyéni morál,
vagy is házasság, család ügye. 1831. augustus óta e’ tárgyra is nagyobb
figyelmet kezdének forditani ’s ez okozá a’ későbbi felbomlást. Enfantin
annyira ment, hogy kinyilatkoztatá, miként az emberi kedélyek és érzel
mek különfélesége szerint kétféléknek kell lenni a’ házasságoknak, olylyanoknak, miket rövid időre, ’s ollyanoknak, miket az egész életre köt
nek. Erre Bazard és társai 1831. nov. 19-én kimondák a’ szakadást.
Pénzügyök is bomladozott. Egy kölcsön nem sikerült. Végre a’ fenmaradt tagok, kik tovább űzték ügyöket, 1832. aug. 27. mint közerkölcs
inegrontói ’s végrendeletek, kötelezvények sikkasztói a’ szajnai esküttszék elé állíttattak. Eredménye az lön, hogy Enfantin, Michel Chevalier
és Duvergier egy évi fogságra ’s 100 franknyi bírságra, Olinde Rodrigues és Barrault 50 frankra Ítéltettek, a’ társulat feloszlatott ’s az elkob
zott irományok megsemmisittettek. — A ’ jövő évben Egyiptomban tűnt
fel egy Francziaországból menekült simonista töredék. Ugyanakkor En
fantin és M. Chevalier is szabad lábra állíttattak. Az első szintén Egyip
tomba vándorolt, mások Londonba mentek, hol szintén kinevették.
Egyes városokban még később is tűntek fél st. simonista jelenetek. Pá
rásban 1834. a’ simonisták női része állott össze ’s adott ki egy folyóira
tot, ’s ezek legmakacsabbaknak mutatkoztak. A ’ többiek Egyiptomból,
Amerikából ’s máshonnan többnyire visszatértek — kiábrándulva. Sokan
öngyilkossággal végzék életüket. 1835. még egyszer tűnt fel egy simo
nista jelenség, tisztábban, de eredménytelenül. Ezen mélyebb érzelem- és
eszme világot nélkülöző, halvány rendszernek legméltóbb képviselője
lön a’ kedélydus Lamariine (1. ezt). — A ’ simonisták maradékait, ké
sőbbi hirek szerint, még a’ muhamedánok is üldözték ’s Enfantint elfog
ták. Ez később hivatalt vállalt a’ kormánytól Algírban. — Ez iskola fő
müve : „Doctrinede Saint-Simon, Exposition (1828— 3 0 ).— Lásd : R eybaud Sur les reformateurs (2 köt. Pár. 1841); Stein : Ueber Socialismus
und Communismus (Leipz. 1842). — Ha a’ St. Simonismus történetének
végére érve , egy pillanatot vetünk vissza ’s mellőzzük különösen utolsó
korszaka bohóságait, meg kell vallani, hogy ez adá ama nagy mozgalom
első lendületét, melly később a’ régi formákat kezdé rázogatni, ’s mellyhez egy részről annyi remény, más részről annyi aggodalom csatlakozik.
Az által, hogy tagadd a tulajdonjogot ’s felállítá az érdem örökösö
dési jogát az eddigi rokonsági örökösödés helyébe , socialis rendszerré
emelkedett. E ’ két pont teszi ez iskola sajátságait, ’s ez az egyetlen, a’ mi
fenmaradt belőle ; minden egyéb következtetéseik, mellyek az idő szelle
mével nem egyeztek meg, a’ nők emancipatiója, a’ theokratikus köztársa
ság ’stb. nyom nélkül tűntek el. — k.
Saldanha Oliveira e Daun (Joao Carlos, herczeg) portugál tábor
nok, szül. 1780. 1802 kapitány lett, ’s 1810, miután rövid időt angol
fogságban töltött volna, Braziliába követé a’ kir. családot. Ezután részint
a’ hadseregben, részint a’ diplomatánál szolgált. 1826. Oporto kormány
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zója lett. Az akkori uj ministeriumban Don Pedrotól hadügyministeri
tárczát nyert, ’s ezóta szakadatlanul Izabella kormánya ’s Don Pedro
alkotmányának fentartása mellett küzdött Don Miguel ellenkező törekvé
sei ellenében : 1827. Izabella regensnő kényszerülve látta magát, őt elbo
csátani, mi zajos demonstratiokat idézett elő. S. Angliába ment. Később
ismét visszatért ’s a’ múlt két év tized alatt számos győzelmet nyert a’
miguelisták ellen. 1835. ismét hadügyminister és ministerelnök lett. Az
1836. évi septemberi forradalom után a’ conservativekhez csatlakozott,
kiknek meghiúsult fölkelésében is előkelő részt vett. Ezután többnyire kül
földön élt. 1846. tért vissza és Terceira herczeggel egyetértve sietteté a’
ministerium megbuktatását. Ugyanazon év oct. 7. ministerelnök lett, ’s a’
határozottan fellépő reactio élére állott. Uj felkelés támadt, mellyet An
glia és Francziaország S. lelépésével végzett be. 1849. ’s 1850-ben ismét
buktatni akará a’ ministeriumot, de sikeretlenül. — (1. Portugál). — k.
Salvandy (Narcisse Achille), franczia államférfiu és iró, ki a’ politika,
történelem és regény terén működött, szül. 1796. A ’ lycée Napóleonban
nevekedvén, 1813 — 14 a’ hadseregben szolgált mint önkénytes. Vitézsége
által 1814. aprilben becsületrendet nyert. A ’ császár Elbába küldetvén,
S. X V III. Lajosnak lett hive. E ’ változását a’ háború után egy külön
röpiratban indokolta, később gyakran bebizonyult őszinteséggel. 1819.
mint maitre de requétes az államtanács tagja lön. A ’ választási törvény
körül 1820. tanúsított szabadelmüsége folytán elveszte hivatalát. Időköz
ben Spanyolországba utazott ’s ottani tapasztalatait tárgyazza „Don
Alonzo, ou VEspagne66 (Pár. 1824. 4 köt.) ez. munkája. Ekkor készült
regénye : ,,Islaor, ou le barde chretienu (Pár. 1824). A ’ politikai és tár
sadalmi viszonyokra vonatkozó röpiratai igen tartalomdúsak és számo
sak. Legnevezetesb müve : „Histoire de Pologne avant et sous le rőt Jean
Sobieski (3 köt. 2-ik kiad. 1830). A ’ juh forradalom után követ lett a’
kamarában, 1835. akadémiai tag, 1837. közoktatási minister. Később rö
vid ideig követkamarai alelnök ’s 1841. franczia követ Madridban. 1843.
gróffá ’s turini követté neveztetett. 1845. ismét közoktatási minister ’s az
egyetem nagymestere lett. Ez állomásról, mellyen nagy tevékenységet
fejtett ki, az 1848-i forradalom szólitá le. S. a’ doctrinairek pártjához
tartozott. — a.
Sanct-Galleii5 a’ helvét szövetség 14-ik cantona, Apenzellt beértve
északkeleten a’ Bodentóval, keleten Ausztriával, Lichtenstein fejedelem
s é g e i és Graubündtennel határos. Területe 3 8 —41 Q mfd ’s mintegy
170,000 német lakossal bir, kik között 105,370 r. kath., 64,590 reformá
tus. Alkotmánya demokrata ’s 1831. óta kevés változtatást szenvedett.
A ’ 150 tagból álló nagy tanácsot a’ 15 kerület összes szavazatképes lakos
sága választja szabadon és közvetlenül, csupán a’ kath. és ref. népesség
arányának tekintetbe vételével. A ’ nagytanács törvényei kihirdetésok után
45 nap múlva lesznek érvényesek, ha a’ souverain nép ez idő alatt vétó
ját nem veszi igénybe. A ’ nagy tanács választja a5 kis tanácsot, vagy is
a’ tulajdonképeni kormányt, mellynek elnöke a’ landammann. Szövetségi
sereg-illetéke 4665 ember, az államjövedelem 350,000 ft. — Fővárosa
Sanct-Gallen, 11229 lakossal, számos irodalmi intézettel, ’s jótékony tár
sulattal, 1838. óta egy a’ hallgató rendszer szerint rendezett fogházzal

164

San-Marino.

Santa Anna.

bir. Többi városaiban ’s helységeiben leginkább virágzik a’ vászon és pamutgyárászat és kereskedés. (1. Helvét szövetség). V. ö. Bemet : Beschreibung des Cantons St. Gálién (St. Gálién 1841). — k.
Satui (Georges) 1. Vudevant.
S an -M arin o, Európa legkisebb köztársasága, egy hegyes vidék Urbino és Forli pápai legatiók között, 1 Q infdön 7600 lakossal, kik katholikusok ’s leginkább bort termesztnek ’s marhát tenyésztnek. — Újabb
viszonyairól megjegyzendő, hogy a’ romagnai zavarok alatt, 1845. nem
csekély aggodalom szállotta meg a* respublica lakosait, miután a’ fölke
lők nagy része az ő területökön gyülekezett össze. A ’ 13 századból szár
mazó alaptörvényei 1847 némi változásokat szenvedtek. A z állam élén két
„capitanati regenti“ áll, kik 6 hónapra vannak választva. A ’ korábbi bi
zottmány vagy nagytanács, mellyben 60 vén (anziani) azaz : 20 patrí
cius, 20 polgár ’s 20 foldmivelŐ volt, képviselő kamarává Ion, mellynek
tagjait az összes lakosság választja ’s mellynek gyűlései nyilvánosak. K ö
zülök választatik a’ 12 tanácsa. Ezenkívül van a’ köztársaságnak 2 állam
titkára, egy a’ b e l-, a’ másik a’ külügy számára. A ’ legfelsőbb és egye
düli biró a’ „comissarius“ , ki külföldi jogtudós ’s csak 3 évre válasz
tatik, melly idő után újra megerősittethetik; segédei egy ügyész és kanczellár. A ’ fegyverfogható lakosság a’ hadtribun alatt áll, kit a’ nép vá
laszt. A ’ katonai erő száma 800 ember, kik azonban rendes napi szolgá
latban nincsenek. A ’ rendőrséget egy csapat toscanai csendőr kezeli. A ’
jövedelem 8000 scudi, a’ kiadás ennek fele, államadósság nincs. Van egy
nyilv. főiskolája ’ s több elemi. Egyetlen városa, Marino 1200 lakos
sal. — k.
S an sk rit 1. Keleíé nyelvek.
Santa Anna (Antonio Lopez de), a’ mexicoi egyesült államok elnöke,
eIturbide felkelésében tábornok volt és sok érdeme van annak császárrá
Ameltetésében. Később megbántatván általa, a’ republikánusok pártjára
k lőtt, minek következménye Iturbide bukása volt. A ’ szabadállamok alotása alkalmával becsületszón^a nem lön kielégitve ’s 1823 — 28-ig viszzavonultan élt jószágán. Ez utóbbi évben az elnökválasztás alkalmával
Guerrero mellett lépett fe l, de vesztett és száműzetett. Azonban Guerrero 1829. még is győzött és S. A. hadügyminister és a’ hadsereg főpa
rancsnoka lett. O volt, a’ ki Spanyolország utolsó hóditási törekvéseit
Mexicoban meghiusitá, megvervén ’s gyalázatos capitulatióra kényszerít
vén őket (1829. sept. 11.). 1830. Bustamente lett elnök ’s S. A. is hát
térbe szorult. 1832. ennélfogva fellázadt ’s Pedrazza mellé állott, ki ellen
korábbi időkben erősen harczolt volt. Győzött ’s az utóbbi lön elnökké.
1833. S. A. választatott meg. A ’ pártok közötti ingadozása felbátoritá az
aristokrata reactiót, ’s a’ néppárt mindig hevesebb lön. A ’ sereg Santa
Anna hive volt ’s több Ízben dictatorrá kiáltá ki. Azzal gyanusiták más
részről, hogy császári korona után vágyik. Az elégületlenek minden ol
dalról feltámadtak ’s Texás tartományba gyülekeztek. 1835. végével
kezdődött a’ háború a’ texasiak ellen. Itt elhagyá Santa Annát szeren
cséje, elfogatott ’s csak 1837. ereszték ismét szabadon. 1838. Vera-Cruz
ostrománál féllábát veszté. 1841.rísmét elnökül választatott ’s 1845 ig sok
önkénynyel uralkodott. Egy újabb forradalom ismét megbuktatá ’s szám-
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üzésbe küldé. 1846, midőn Északamerika indított háborút Mexico ellen,
ismét hazatérhetett. Megbuktatá Paredes elnököt ’sa’ sereg főparancsnoksá
gát vévé által. A ’ háború szerencsétlen kimenetele újra megbuktatá, azonban
egy ideig még erőszakosan tartá magát. 1848 Herrerának volt kénytelen
átengedni az elnökséget. Mo3t ismét teljhatalmú elnök. — (1.M exico). -— k.
Santa Cruz, a’ délamerikai köztársaságok legérdemesebb alapitóinak
egyike, szül. Peruban. 1828. mint perui tábornok 5000 emberrel szállott
a’ tengerre Felső-Peru felszabaditására, azonban több szerencsétlen öszszeütközés folytán kénytelen volt ismét Peruba térni vissza. Itt 1826.
elnöknek választék meg, azonban már a’ következő évben mint követ
Chilébe ment. 1829. a’ boliviai elnökséggel kínálták meg. Elfogadá ’s ez ál
lomáson igen nagy érdemeket szerzett a’ köztársaság szellemi ’s anyagi
érdekeinek emelése által. Ekkor Peru bonyodalmaiba is bele elegyedett;
Felső- és Alsó-Perut szövetségbe akarván hozni. Terve eleinte sikerült*
azonban a’ demoralisált pártok között állva, nem sokára bel és kül elle
nektől látta magát környezve. Chilével folytatott szerencsétlen háborúja
teljes bukásával végződött 1839, a’ mikor Ecuadorba volt kénytelen mene
külni. Későbbi uj ajánlatokat nem fogadott el. — (1. Plata, Peru), — k.
Santander (Francisco de P au la), az Uj-granadai köztársaság volt
tábornoka és elnöke, szül. 1792. Uj-Granadában. Tudományos képeztetés
után nyúlt fegyverhez hazájában a’ spanyol járomnak lerázása végett.
Fokonként tábornokká lön előléptetve. 1828. egy Bolivár elnök elleni
összeeskiivésbeni részvétellel gyanusittatván, örök száműzetésre Ítélte
tett. 1829. Angol-, Franczia- ’s Németországba utazott 1831. visszatért
a’ Bolivár halála után megváltozott viszonyok közé ’s az újonnan alakult
Uj-Granada állam elnökéül választá m eg, 1836. lelépett ’s 1840. meg
halt. — k.
S a p h ir (M . G.) német hírlapíró, humorista és elméncz, szül. 1794.
Lovas-Berényben, mások szerint Pesten zsidó szüléktől, sokáig volt keres
kedő, később Bécsbe ment, honnan 1825. felsőbb rendelet folytán kiutasittatott. Ezután Berlinben kezdett irodalmi kíméletlensége által közfigyel
met ébreszteni, mit különösen lapja által terjesztett. (Berliner Schnellpost etc.) Elezei azonban az ottani közönségnél nem sokára eltompultak,
előtérre lépő személye csak egy időre érdekelhette a’ nagy közönséget,
szúró satyrája számtalan ellenséget szerzett neki ’s berlini fényszaka ha
mar elenyészett. A ’ nevezett lapon kívül, még a’ ,,Berliner Courier6(-t
adta ki (1827—29) ’s számos kisebb alkalmi iratot. Berlinből Münchenbe
ment, hol szinház intendáns! tanácsosi czimet nyert ’s szinte lapokat
adott ki („d ér deutsche Horizont“ 1831— 33; — Bazar fiir München
und Bayern, 1830— 33. A ’ berliniekhez hasonló összeütközések ’s Lajos
bajor király költeményeinek egy szigorú bírálata kiüzék Münchenből. Ez
időben jelentek meg tőle : ,,Gesammelte Schriftení( (4 köt. Stuttg. 1832);
Neueste Schriften (3 köt. Müncli. 1832); Dumme Briefe (Münch. 1834),
— Münchenből ismét Bécsbe tért, hol azóta a’ ,,HumoristiC ez. lapot adja
ki. 1838. jelent meg tőle : ,,Humoristische Damenhihliotheku (4 köt.
W ien ), a’ múlt években. Conversations-Lexicon für Witz etc. (Bécs 2
köt.) ’s legközelebb minden évben ad ki e g y „Humoristischer Kalender“ -t
Újabb időkben más művészek példájára, fölvette azon szokást, hogy nem
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csak Becsben tart nyivános föllépéseket huraoristieus előadásokkal, ha
nem utazásokat is te,-z különböző városokba. így több Ízben látogatta
meg Pestet is. Nem lehet tagadni, hogy S. nagy humoristicai és satyricu8 tehetséggel bir ’s egy német iró sem ért el puszta szó-élczek és szó
játékok által olly virtuozitást mint ő , azonban nem találni benne mély
séget, érzületet és igazságot, hogy e’ tehetségével nagyobb hatást eszkö
zölhessen. Mint lyrikus is tett kisérleteket, azonban csak komikai költe
ményei bírnak nagyobb becscsel, a’ komolyakban sok keresettség és da
gály van. Lapirói pályáján sok harczot vívott a’ magyar irodalom képvi
selőivel is. — a.
Sardinia (statistikája és története) , olasz királyság, melly Sardinia
szigettől vette nevét, ’ s ezen kívül Piemont herczegséget, Nizza grófsá
g o t ’ s Montserrat, Savoye és Genua herczegségeket egyesíti magába
*1372 □ mfdnyi területen. Határai északról Schweitz, keletről Lombar
dia, Panna és Lucca, délről a’ Középtenger ’s nyugotra Francziaország.
Természeti tekintetben az Alpok és Apenninek által 3 részre osztatik,
zord alpesi, keskeny tengerparti ’s széles völgyvidékre. A z elsőhez tar
tozik Savoye , mellynek északkeleti határán van az óriás Montblanc, a’
másodikhoz Genua és Nizza a’ kis Monacoval , a’ harmadikhoz Piemont
és Montserrat. Ezen utóbbi, a’ sardiniai földtömegben legfontosabb rész
a* másik kettő közepében fekszik, északra ’s nyugotra az Alpok, délre az
Apenninek által övezve, csak kelet felől nyilt. Magában foglalja a’ Po
felső völgyét, melly itt ered ’s számos mellék folyók által növekedve a’
legtermékenyebb vidékeken keresztül folyik kelet felé. Majd mindenütt
buja növényzetet találhatni itt, mig a’ déli partvidék csak jeles déli gyü
mölcsöt terem, az északkeleti alpvidék pedig, minden mivelés daczára is,
igen szegény. Az egyes részeket a’ legtökéletesebb műutak kötik Össze, ’s
már a’ vasútnak is megindult kezdete. Az egész állam lakosainak száma
4*/2 millió, kik 95 városban, 285 mezővárosban, ’s 3141 faluban ’s ma
jorban laknak, többnyire olaszok különböző olasz tájkiejtéssel, kik 22,000
waldensi ’ s 30,000 zsidó kivételével, a’ r. kath. egyházhoz tartoznak,
mellynek itt 5 érseke ’s 31 püspöke van Egyetemei vannak Turin, Ge
nua, Cagliari és Sassari városokban, továbbá 41 gymnasiuma, 39 seminariuma ’s több iskola a* művészet és ipar külön ágai számára. A ’ milylyen jó karban állanak a’ magasabb miveltség segédeszközei, szintolly
szomoritó az alsóbb népmiveltség állapota. A ’ földbirtok kizárólag a’
papság és nemesség kezén van. A ’ mezőgazdaság a’ mivelhetőbb
részeken igen virágzó , a’ legfontosb iparág a’ selyemgyártás, melly
különösen Piemontban és Genuában diszlik. — Az alkotmány 1848.
óta alkotmányos monarchiái. Az ország rendei két kamarában gyűlnek
Össze, a’ senatusban ’s követkamarában. Ez idő óta a’ belső államéletben
is több változás történt ’s az igazgatási szellem más lön. Névszerint úgy
látszik, hogy vallási tekintetben is elhagyta a’ hatóságokat a’ türelmetlenségi szellem, melly az előtt igen kitünteté. Az igazgatás élén 8 minister
áll egy elnökkel. Mostani királya II. Vidor Emmáiméi9 ki atyjának K á
roly Albcrtnek lemondása után 1849. mart. 13-án vette át a’ kormányt.
A ’ koronaherczeg czime : Piemonti herczeg. A z államjövedelmek 1850-re
100, millió lírába számíttattak, a’ kiadások azonban 1101/2 millióra. Az
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államadósság az Ausztriával viselt háború által 805 */* millió lírára növe
kedett, ide nem számítva a’ 75 millió hadi kárpótlást, mellyet Ausztria az
1849. aug. 6-i békében igénybe vett. A ’ szárazföldi erő 147,472 ember
ből, a’ tengeri erő 4 fregatt, 4 corvett, 3brigantine, több galeere ’s 6 g ő
zösből ’stb., összesen 60 hadi hajóból áll, 900 ágyúval. A ’ tengeri had
állomásai : Genua, Cagliari és Villafranca ; a’ legnagyobb erősség Alessaridria, a’ fő és székváros Turin.
Sardinia ,ujabbkori történetét Károly Albert trónraléptével kezdjük.
Károly Felixben a’ savoyei ház férfiága kihalván, a’ bécsi congress
rendelete szerint, a’ savoye-carignan ház fiivadékára, Károly Albertre
szállott az ország kormánya. Uralkodása kezdetén mindjárt egy fölke
lést kellett elnyomnia, mellyet Mária Terézia királyné, a’ meghalt király
sógornője ’s a’ modenai herczeg napája kezdett több tábornok és ministerrel egyetértve, ’s mellynek czélja vala, Carignan herczeget és család
ját elfogni ’s a’ modenai herczeget állítani az ügyek élére. Az összeesküttek legnagyobb része elfogatott. Az uj király legszebb reményeket
ébresztett, nagy reformokat és takarékosságot hozott be, minden város
ban polgárőrséget rendelt ’s az ország jólétét minden tekintetben emelni
igéré. A ’ bekövetkezett idők azonban kemény szigorúságra ösztönzék.
1833. Mentone és Monacóban lázadás ütött ki ’s a’ katonaság között Őszszeesküvés fedeztetett fel, mellybe ügyvédek is voltak bonyolódva;
1834. februárban Ramorino vezérlete alatt, lengyelek, száműzött olaszok
és németek tettek egy meghiúsult berontást Savoyebe ’s 1837. jan. 13.
a’ király élete ellen is merénylet volt kitörőben. A ’ Sardinia szigetén
1836. kitört fölkelés eredménye az ottani hűbéri viszonyok némi könnyí
tése volt, Maroccoval kereskedelmi összeütközések voltak, de mellyek
1836. békésen lőnek kiegyenlítve. Egy kereskedelmi viszályt Portugál
iái, 1835. Anglia közbenjárása tett jóvá. Nagyobbszerü volt a’ Spanyolország irányábani föllépés, miután a’ király több olasz uralkodó család
dal együtt a’ saliai törvény (minélfogva az örökösödési jo g csak fiágat
illethet) megszüntetése ellen tiltakozott, Izabella királynét elismerni nem
akará ’s Don Carlos infanst feltűnő módon gyámolitá. Mindkét ország
1836. elzárá egymás elől kikötőit ’ s csak 1839. nyitá meg újra. A ’
schweitzi közlekedést a’ Tessin és Wallis cantonokban kitört zavarok neheziték meg. Ellenben kereskedelmi szerződések köttettek Angol- Franczia-, Törökországgal, Hollanddal, Dániával, Ausztriával és a’ Hanzavárosokkal; a’ postaügy rendeztetett; hidak, utak, vasutak készíttettek,
1844. a’ decimai rendszer a’ mérték és súlyban is behozatott ’s 1845. le
téti bank alapittatott. Egy 1845. Francziaország és Sardinia között ki
tört egyenetlenség (ez utóbbinak Austriához csatlakozása miatt), hamar
ki Ion egyenlítve, hasonlóul Austriával a’ bor és sókereskedés miatti
fennakadások. — 1842. a’ király amnestiát hirdetett, melly azonban csak
az 1821. forradalom részeseire terjedt ki. A ’ király egészen a’ jezsuiták
kezébe adta magát. A ’ forradalmi párt minden alkalmat felhasznált az
elégületlenség magvainak terjesztésére ’s Olaszország egységének ’s ön
állóságának kivívására. Fölötte izgatott hang uralkodott az országban,
midőn IX . Pius pápa a' szentszéket 1846. elfoglald ’s meglepő reformjait
kiadá. A’ bekövetkezett eseményeket illetőleg lásd : Olaszország. — k.
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S á ro sm e g y e , fekszik hazánk legészakibb részén, előbb a’ tiszamelléki, most kassai közigazgatási kerületben; Galliczia szomszédságában,
melylyel éjszakfelőlhatáros; egyébiránt határai: nyugotról Szepes, kelet
ről : Zemplén, délről: Szepes és Abaujmegyék. Földterülete 65 négy
szeg mérföldet foglal; tehát a’ megyék során, nagyságára nézve, harminczadik. Hossza 11, szélessége 5— 8 mértföld. Használható földe, Fényes
szerint, 461,339 hold; ebből 206,844 h. rét, 197,855 h. erdő. A’ megyét
számos hegy, ’s domb boritja; nagyobb rónasága nincs. Alsó része igen
kellemes ’s müveit, hol a’ sürü faluk ’s ezeknek urasági lakai, kertjei, a*
zoldelő hegyek, erdők, ’s buja rétek szelíden szép képet nyújtanak. Földe
nagy részint termékeny agyag, de éj szaki részén hideg és köves, ’s
csak zabot, pohánkát és burgonyát terem. Legtermékenyebb része a’
Tarcza és Tápokf melléke. Hegyei : a’ Kárpátnak azon ága, melly Beszkédnek neveztetik, ’s e’ megyét Gallicziától választja el; a’ Brauyiszkó,
Szepessel határos ’s a’ rajta történt ütközetről nevezetes (1. ott); a’ fe
nyőfás Farkasvölgy Szepes felé; a’ sóvári hegyek, délfelé, mellyek Hanusfalván alul kezdődve, a’ Hegyalján végződnek, ’s a’ bennük levő só
bányákról, és a’ vörösvágási opálról nevezetesek; Feketehegy, Kassaihegy,
Kőhegy (Kamena hóra, M agúra), mellynek tövében a’ hires bártfai vi
zek fakadnak; a’ Strasz vagy Kapihegy, mellynek csúcsát a’ régi Kapivár koronázza. — Folyói : Hernádi, melly csak érinti a’ megyét, Poprád,
melly Szepesből jővén , Palocsán túl Gallicziába hömpölyög; Tarcza,
melly kies, 8 mértföldnyi hosszú völgyet formál; Székcső, Tapoly, Delma, Breznik, Lukavicza, Ondava. — Ásványos vizekben annyira gazdag,
hogy ezeknek száma meghaladja a’ 80-at; ezek közt a’ bártfai ásványosviznek hire külföldre is elszállt. Nevezetesb savanyu vizforrások még a’
szinnye-lipóczi, lipniki, borkúti, bujaki, szebeni, czemétFstb. — Növényei
főleg : rozs, árpa, zab, burgonya, pohánka, ez utóbbiak a’ megye részé
ben lakó orosz faj csaknem egyedüli tápláléki; továbbá len, kender. A ’
tiszta búza szűkén, dohány, kukoricza épen nem terem. Erdei szépek,
de pusztulnak. Szőllőhegye csak a’ téhányi határban, a’ megye déli ré
szén van, de az uraságok Ilegyalján sok szollőt bírnak. Gyümölcse elég
van ; hires ezek közt a’ sóvári alma. R étéi, a’ számos folyók mentében,
gyönyörűek; legelője egészséges, ’s ezért juhtenyésztése is virágzó; méhe, vada igen sok; halai közt a’ pisztráng és menyhal nemes fajai kínál
koznak. Az ásványországból legnevezetesebb terméke a’ nemes tüzszemü
opál, melly itt talán egész világon legszebb találtatik, különösen Cserveniczánál (Vörös vágás) ; a’ sóvári hegyek telvék sóvizzel, melly bői Sóvárott évenkint 101,000 mázsa só főzetik. — V olt Sárosmegyének 1849.
előtt 401 népes lakhelye; e’ közt 3 királyi, 13 mezőváros, 358 falu, 27
puszta, többnyire tót és orosz, kevés német, legkevesebb magyar népes
séggel. A’ lelkek száma 183,000-re megy, esik hát egy mértföldre 2815
lakos, kik közöl 115,000 tót, 60 ezer orosz, 6550 zsidó, 1500 német, a’
többi néhány száz — magyar; vallásra nézve mintegy 100 ezer katholikus, 17000 ágostai hitv. 71 reform, a’ többi izraelita. A ’ r. katholikusok
a’ kassai, a’ görögök az eperjesi püspöktől függnek. — A ’ megye fő' ipar
ága a’ lentermesztés ’s vászon- és gyolcskészités; igen nagy fehérítő in
tézet van Bártfán, ’s a’ megyében több mint 7000 szövőszék. Azonban
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ezen iparág is tetemesen hanyatlott legújabb időkben. A ’ kézmüvek leg
inkább Eperjesen virágoztak. Mustragazdaságot Bujanovich uraság állí
tott Bökiben (Habsánban), hol napvirág-olaj gyár is van. Pálinkát több
helyütt égetnek; különösen Rholl uraság Kiember (jen; gr, Desewffy Sá
muel pedig bőrgyárt állított Fintán, A’ papirosmalmok száma nagy; ta
láltatnak Hlyének : Bártfán, Szebenben, Z b orón , Berzeviczén , Tarczán,
Olejnikon, Lukón, Szinnye-Lipóczon. Vannak továbbá vashámorok;
Kruslón, gr. Forgách jószágán, vasmüvek is öntetnek, Miklósvágás mel
lett pedig rézolvasztó hámor van. Livón, Sztebniken és Sarbován üveg
huták, Eperjesen fehér cserépgyár működnek. A ’ sóvári sófőzés közel
200 embert foglalkodtat. — A* megye nevelő •’ s oktató intézetei közt
legnevezetesb az eperjesi evang. collegium; ’s a’ kath. középtanodák
Eperjesen és Szebenben. — Nevezetesb birtokos családok Sárosban, szá
mos ősi magyar nemescsaládnak ezen eltótosodott fészkében, gr. A ndrássy, Desewffy, Forgách, Haller, Károlyi, Klobusiczhy, Szirmay, Wolkenstein; báró Palocsai-Horváth, Berzeviczy, Meskó, Izdenezy, Splényi;
’s a’ nemes Almásy, Bálpataky, Bánó, Bencsik, Berthóty, Berzeviczy, Bor
nemisza, Bujanovics, Büdeskúthy, Dobay, Fehérvárt/, Görgey, Gilányi,
Gombos, Hedry, Kapy, Kükemezey, Keczer, Körtvélyesy, Máriássy, Melczer, Podliorányi, Péchy, Pillér, Potornyai, Pulszky, Okolicsányi, Rády,
Rholl, Roshoványi, Semsey, Szirmay, Sárosy, Szenlimrey, Szinnyei-Merse,
Szakmáry, Tahy, Újházy, Zatureczky ’stb. családok. — Sárosmegye 1849.
előtt 6, u. m. alsó- és felső tarczai, sirokai, székcsői, tapolyi, ’s makoviczi
járásokra oszlott. Királyi városai : Bártfa, a’ hires, főleg előbb a’ lengye
lek által nagyon látogatott fürdőhely, 4941; Eperjes 7685, ’s Szeben
2590 lakossal. Nevezetesb mezővárosok : Sóvár 2685 lakossal, Nagy-Sá
ros, Zboró. A ’ faluk közt nevezetesek : Böki vagy Habsán, Bujanovics
Eduárd szép gazdaságáról; Vörösvágás vagy Cservenicza opál köveiről;
Finta bőrgyáráról; Kiemberg gőzpálinkaházáról, Szinnye-Lipócz gyönyö
rű regényes vidékéről ’s ásványvizforrásairól,. Krusló vashámoráról;
Shavnik fürdejéről ’stb. — Sárosmegye nevét veszi Sáros várától, mellynek lábánál fekszik Nagy-Sáros mezőváros gr. Wolkensteinok uradalma,
2800 lakossal. Sáros egykor kir. város volt; a’ hasonnevű vár, a’ váro
son felül éjszakra, fenyves erdővel benőtt hegy tetején áll, ’s romjai kö
zöl elragadó kilátás esik Sárosmegye nagy részére. — Jelenleg Sárosme
gye a’ kassai közigazgatási ’s eperjesi főtörvényszéki kerületben fekszik;
főnöki hivatala ’s megyei törvényszéke Eperjesen van. Ugyanitt székel a’
kerületi főtörvényszék is. — T.
S á rv á ry P ál, a’ debreczeni reform, collegiumban a’ mér- és termé
szettannak 44 éven keresztül 1839-ig rendes, azontúl nyugalomba lépett
tanítója, ’s magyar akadémiai lev. tag, született 1765-ben oct. 3-dikán
Biharmegye Piskolt falujában, hol atyja, János, reformált hitszónok volt.
Tanult Patakon ’s Böszörményben, de 12 éves korában már Debreczenbe vitetett, hol 1782-től 1785-ig a’ felsőbb tudományokat, még pedig a’
hires Sinai és Hatvani alatt, hallgatta. Nevelői minőségben Késmárkra
menvén, ott a’ német ’s franczia nyelvvel ismerkedett meg, ’ s a’ nagynevű
Podkotiiczky Adóm leczkéire járt. Két év múlva Debreczenbe tért vissza,
’s ott a’ hittudományt végezte, e mellett maga is tanitóskodott az alsóbb
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osztályokban, seniorságot viselt, sőt Sitait két évig pótolta. 1792-ben,
alig fejezven még be collegiumi egész pályáját, már rendes tanárul hiva
tott meg a’ mer- és természettani székre, mellyhez mindenkor előkelő
vonzalmat érzett. Tapasztalásai bővítése végett Gottingenbe utazott, ’s
ott harmadfél évi munkásság után, a’ legnagyobb nevű német tudósok
leczkéin táplálkozva, 1795-ben bölcsészet tudorává avattatott, ’s ez alka
lomra irta latin nyelvű értekezését „Commentatio de summis cognitionis
humanae principiis“ . Nagyobb utazás után Anglián, Hollandon ’s Né
metországon keresztül, 1795. novemberén ért vissza hazájába, oktatói
székét, az akkor nagyon elhanyagolt mértani mezőt, elfoglalni. Élete a’
tanoda- és irószobában folyván le, zajtalan de hasznos volt. Hathatósan
járult értelmiségünk öszvegéhez, tanítványai közöl több jeles tudós vált,
mint : Ú ri, a’ jeles vizépitő, Tanárki és Györy akademicusok. Nem ke
vésbé hatott a’bölcsészetben, mint a’ mértanban ’s természettudományok
ban. 1797-ben a’ magyar nyelv ültettetvén a’ debreczeni oktató székekbe,
Sárváry volt első magyar tanítója e’ bölcsészeinek honunkban , ’s E rcsey és egyebek az ő iskolájából léptek a’ bölcsészet tanszékére. „E rköl
csi Philosophiája(C két vaskos kötet (1802— 1804), ’s műnyelve darabos
ságai mellett is. a’ magyar tanmüvek közt előkelő helyet foglal el. — Mi
kor az akadémia felállott, Sárváry már 65 éves agg volt, de azért, aka
démiai taggá választatván, megbízatásait lelkiismeretesen teljesítette.
Csokonai cletirása volt hattyúéneke. 1846. december 19-ikén halt meg,
élete 82-ik évében. Fiai : az ismeretes törvény tudományi iró Ferencz
előbb losonczi professor, majd debreczeni váltótörvényszéki jegyző , most
debreczeni törvényszéki ülnök, az úrbéri törvények magyarázója és Sardagna váltójogi alapelveinek fordítója; Jakab a’ büntetésről ’s különösen
a’ halálbüntetésről irt másodratigu akad. pályamunka szerzője; Antal b.
Sina János titoknoka, most a’ lánczhidegylet ügyésze, ’s List Fridrik hí
res nemzetgazdasági rendszerének forditó;a. — T.
Savigny (Friedr. Kari von) , porosz titkos államtanácsos, nagyhírű
jogtudós, ’s az u. n. történelmi jogtudomány legszellemdusabb képvise
lője, szül. M. Frankfurtban 1779. A ’ marburgi egyetemen 1800. jogtudorságot nyervén, beutazta Német, Franczia- ’s részben Olaszországot.
A ’ könyvtárakban nagy kincseket gyűjtve tért néhány év múlva vissza
Marburgba, hol jogtani tanszéket nyert. Ekkor alapitá meg hírét „Das
Recht des Besitzes“ (6-ik kiad. Giessen 1836) ez. müvével. 1808. Landshutban, 1808. Berlinben lett az itteni uj egyetemnél tanár. A ’ rombolás
és újból teremtés korszaka volt; S. nagy befolyással volt az uj porosz
állam alkotására mind széles tudománya, mind tapasztaláson épült gya
korlati tehetsége által. Több rendjelben ’s kitüntetésben részesült, 1817.
államtanácsos lett. A' tud. akadémiának már az előtt Ion tagja, mellyben
több ízben tartott tudományos értekezéseket. Nagyon feltűnt és sok vi
tára szolgáltatott alkalmat egy 1814. megjelent irata („V öm Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung und RechtswissenschaftenuJ, mellyben be akará
bizonyítani, hogy ama kor épen nem vala hivatva egy Némesországot
közösen kötelező törvényhozás alkotására. Később a’ gyakorlati
térről visszavonult ’s csak fontosabb kérdésekben hallatta nyilvánosan vé
leményét, p. o. Banké folyóiratában „Ü ber U n iv e r s itd te n midőn az
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egyetemeket veszély fenyegeté. Legterjedelmesebb munkája : Geschichte
des rom. Rechts lm Mittelalter (Heidelb. 1815 -31. 6 köt.). Utolsó nagy
müve :,,Syste?n des heuligen rom. Rechts“ (5 köt. Béri. 1840 —41). 1842.
titk. államtanácsos, igazságügyminister ’s az államtanács tagja lett. 1848.
e’ hivatalaitól fölmentetett. Fényoldalai : ritka tudományosság, szigorú
következtetés, éles Ítészét és rendkívüli csin az előadásban. — a.
S a v o y e 1. Sardinia.
Savoyei hadjárat. Ezen vakmerő kisérlet az 1830-i júliusi forrada
lom által költött mozgalmak utolsója volt. Előkészületei Schweitzban
folytak, melly akkor (1834) nagy forrongásban volt. Az itteni radicál
párt az olasz, lengyel és német politicai menekültekhez csatlakozott. Ez
időben Francziaországban is, Lyon, és Grenobleban nyilt lázadásban tört
ki az elég-illetlenség, minélfogva a’ franczia demokraták egyetértése is
valószínűnek látszott. H ogy Piemontban ’ s Hennában forradalmi párt
létezett, napvilágra került tények bizonyiták. El lön határozva a’ betö
rés Olaszországba, Savoye herczegségen keresztül; a’ pénzt az olasz
menekültek adák. A ’ Genfben székelő haditanácsban részt vettek többi
között Soltyk volt lengyel, Damas volt franczia ’s Mendez Vigo spanyol
tábornok. Azonban olly kevés gond fordittatott a’ rendszeres eljárásra,
hogy már 8 nappal a’ kitörés előtt a’ genfi tópartján hire terjedt a’ szándéklott berontásnak. A ’ vállalat élére Ramorino (1. ezt) lengyel tábornok
állíttatott, ki Mazzini állítása szerint 30— 40,000 frankot kapott. Egyes
csapatokban vonultak át a’ határos cantonokon a’ csapatok különféle
vezényletek alatt. A ’ rendezetlen sereg végre savoyei határhoz ért,
egy része megrohaná a’ vámőröket, nehány katonai őrt lefegyvér
zett, kiáltványokat bocsátott szét ’s Ramorino parancsára nem sokára
visszavonult, mig más része egy sardiniai hadcsapattal tűzött össze,
mi mindkét részről nehány halott és sebesültbe került. Ramorino
elhagyá seregét ’ s eltűnt, a’ sereg G enf cantonba tért vissza ’ s az itteni
kormány szigorú föllépése következtében egyenkint kiutasittatott, ’s e’
sorsban részesültek lassankint a’ többi cantonokban elszórt lengyel,
olasz, német menekültek is. Ramorino eljárása kétszínűnek állíttatott ’s
a’ genfi hírlapok akkor nyiltan árulással vádolák. Ö maga később egy
külön iratban igyekvék magát e’ vád alól kitisztázni. — k.
Nchaffarik (Pál József) szláv nyelvész és történetiró, szül. Magyarországon Gömörmegye Kobelár nevű falujában 1795, hol atyja evang.
lelkész volt. Tanulmányait a’ kézsmárki lyceumban végezte. Egy cseh
értekezés által felbuzditva, anyai nyelve ’ s a’ szláv népiség kifejtését tüzé czéljaul ’s még mielőtt 1815. a’ jénai egyetemre költözött volna, már
1814. adott egy cseh népdalgyüjteményt L őcsén , később 1823. Pesten
tót népdalokat. Nyelvészeti, bölcsészeti, történelmi és természettudomá
nyi tanulmányai közben Jenában Aristophanes és Schiller egyes müveit
forditá cseh nyelvre. Haza térve, Pozsonyban nevelője lett egy magyar
nemes ifjúnak ’s Palacki (1. ezt) barátjával együtt adott ki egy cseh prosodiát (Pozsony 1818). 1819. Újvidéken a’ g. n. e. gymnasium egyik ta
n ára’s igazgatója lett, ez utóbbiból 1825. a’ helytartótanács rendelete
folytán lemondott, 1833. a’ tanárságról is és Prágába költözött. A.’ szláv
nyelv, irodalom és történelem körüli érdemeit a’ külföld elismerőleg
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méltányolja. — Nevezetesb munkái : Geschichte der slavischen Sprache
und Literatur (Ofen 1826); Über die Abkunft dér Slaven (Ofen 1828);
Serbische Lesekörner etc. (Pesth 1833). Legfőbb müve Szláv régiségek
(Prag 1838; német nyelven Leipz. 1840). 1838. a’ Palacki által alapított
„Zeitschrift des vaterlándischen Museums in Prag“ szerkesztését vállalá
el, ’s vele együtt adta ki a’ régi cseh nyelvemlékeket (Prága 1840). Később
az összes szláv néptörzsök fÖldirati térképét adta ki magyarázatokkal. A ’
kormány kinevező censornak. Némi politikai állást csak 1848. óta foglalt
el, midőn egy pánszláv állam létesítésén dolgozott. Azonban ez eszme
gyakorlatlanságát eléggé tanusitá többi közt az 1848. Prágában összeült
szláv congresss is, melly önmagába oszlott fel eredménytelenül. — a.
Schaumburg-Lippe , souverain német fejedelemség, 93/ 4 □ mfldön,
Hanover, Poroszország és Kurhessen között. Földje igen termékeny ’s
fában és kőszénben gazdag, van több gyógyforrása is. Lakosainak száma
28,837, kik többnyire protestánsok. Fő élelmi források, kőszénbányászat,
fóldmivelés, lenfonás és szövés. Sok embert táplál a’ bányászat is. A ’ pá
linkafőzés monopólium. Segédeszközeinek minden gazdagsága mellett sem
eléggé nagy e’ tartomány jólléte, miután a’ foldmivelők csak rövid idő óta
vannak fölmentve nyomasztó terheiktől ’s a’ szabad szellemi foglalkozás hi
ánya tapasztalható. — Alkotmánya monarchiái ’s 1816. jan. 15-ről szól.
Allamjövedelme 130,000 tallér, többnyire domainekből; adóssága nincs,
A ’ prot. egyházügy elén egy consistorium á ll, a’ katholikusok a’ paderborni püspök megyéjébe tartoznak. A ’ magasabb iskolaügy újabb időkben
tetemesen emelkedett, a’ polgári és népiskolák jó karban vannak. A ’ fe
jedelmi ház a’ ref. egyházhoz tartozik. A ’ fejedelem gazdag, földeket ’s
erdőket az ország határán túl is bir, igy Csehországban, Tótországban is
vannak uradalmai. A ’ szövetségi hadsereghez 432 embert állít. — 1830.
után itt is emelkedtek hangok nagyobb reformokért. Sokáig kelle küzdeni,
mig a’ parasztok úri tartozásainak megválth atása(1845) kimondatott. 1842.
a’ német vámegylethez állott, 1845. visszalépett ’s a’ hanoveri adóegylet
hez csatlakozott. Az 1848. év aránylag kevés zavart idézettelő, miután a’
kormány több engedményre mutatkozott hajlandónak, többi között egy
általános választási törvényt is bocsátott ki (1. Németország). — k.
Schedel Ferencz 1. Toldy.
Schedius Lajos, János bölcs, tudora, aesthetikaésphilologia r. tanára
a’ pesti egyetemnél, számos külföldi t. társ. levelező, ’ s a’ m. akad. igazg.
tagja, a’ Kisfaludy-társaság tagja ’s alelnöke, kir. tanácsos, szül. Győrött
1768-ban, dec. 20-ikán nemes szülőktől, kik jó házi neveléséről gondos
kodtak; tanult a’ pozsonyi és sopronyievang. lyceumokban (1782 — 1788)
’s bővebben kiművelte magát Göttingában (1788 --1791). Visszatérvén
hazájába, 1792. májusán, — a’ mi akkor protestáns emberre nézve igen
nagy kitüntetés volt — nyelv és széptani (aesthetika) tanárává nevezte
tett a’ pesti egyetemnél, ’s bölcs, tudora lett. 1793-ban görög nyelvet is
kezde ön jószántából ’s szorgalmából tanitani, miután pedig 1806-ban e’
nyelvnek rendes tanszéke alapittatott, azt folyvást helyettesité. 1796-ban
az akkori erdélyi m. társaság tagjává választó , ugyan ez évben ’s ismé
telve 1809-ben a’ philos. kar dékánja, 1802-ben a’ göttingai, 1806-ban
a’ jénai tud. társaságok tagja lett, szinte 1806-ban I Ferencz király által
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arany szelenezével ajándékoztatok meg tud. érdemei elisméreseül; 1810ben Bécsbe hivatott a’ hazai selyemtenyésztés ügyébeni tanácskozásra, ’s
a’ charkovi orosz akad. tagja lett. — Munkái : 1) Dér dankbare Jüngling.
(Pozsony, 1782) 3) Commentatio de sacris opertis vet erűm Christianorum. Díjazott munka. (Götting. 1790)3) Compendiavia graecae Grammatices Institutio (Budáé, 1818.) 4) Principia Philocaliae seu doctrinae
pulchri (Pest, 1828). — Több magyar értekezést irt az Urániában (V &ez,
1794) ’s később a’ Tud. Gyűjteményben, és Aurórában, ’s német czikkeket a’ bécsi VaterL Blatter-be, nevezetesen pedig a’ magyarországi posta
történetét Crusius lexicona számára; 1797. ’s 1799-ben könyvhirdetőt
(Lit. Anzeiger) adott ki. M. O. számára; ugyanekkor az electricus lám
pa leírását fordította Dotnin után; irt több alkalmi versezetet,nevezetesen
József nádor egybekelése ünnepére Alexandra Paulowna orosz hgnővel,
’s Pestvárosa szabadalmai I. Leopold általi megújításának százados ün
nepére (1800, és 1803.) ; adott különféle közhasznú terveket p. o. Plán
zu einer ungarischen Gesellschaft für Natúrkunde, Oeconomie und Medicin (P est, 1802.) és „Vollstcindiger Unterricht iiber die vortheilliafteste
und leichteste Art des Seidenbaues fúr das Königr. Ungarn (Pest, 1810);
ismértetett közintézeteket, p. o. a’ pesti evang. gyülekezet iskoláját
(Pest, 1816); a’ pesti jótékony egylet dolgozó házát (Pest, 1818); de
ákra fordította Haliczkyval, Taylornak, Danzer által a’ deák nyelvre al
kalmazott gyosirási rendszerét, németre pedig magyarból a’ ,,m. nemes
séghez intézett hazafiui szavakat.“ — Legnevezetesb irodalmi vállalata
volt azonban a’ „Zeitschrift von und für Ungarn(C folyóirat, a’ hazai tör
ténet, földleírás és irodalom előmozdítására , mellyből 1802-től 1804-ig
VI. kötet jelent meg; ’s a’ Blaschnek Sámuellel társaságban kiadott nagy
magyar földabrosz. (1833— 6.) 9 Íren; 1838-ban megjelent tőle Magyarország ’s Erdély földabrosza egy lapon is, ’s a’ ,,hegyek , folyók , utak ’ s
nevezetesb helységjegyek átnézete ezen földabroszhoz magyar és német
nyelven*6. A z 1830ban felállított m. akadémia mingyárt első gyűlésben
tiszteleti, 1845-ben pedig igazgató tagává választotta a’ nagyérdemű
férfiút. Gondjainak egyik legfőbbíke volt a’ pesti ágost. vallásu ekklésia
ügye; ő volt az itteni gymnasium teremtője, ’s 1810-től 1838-ig felügye
lője. A ’ magyar irodalom haladtával, ennek szentelte erejét; kéziratban
maradt magyarul átdolgozott széptana. A ’ Kisfaludy-társaság dolgaiban
folyton lelkes részt vett. Meghalt a’ tisztes ősz 1847. nov. 12-ikén. — h.
S ch ellin g (Fridr. Vilm. Jós.) nagyhírű német bölcsész, szül. 1775.
Würtembergben. Azokhoz, mik róla régebben ( Közh. Ism. Tára X. köt.)
’s e’ munkában Német bölcsészet czikkben elmondattak, csupán újabb
életeseményeit ’s munkássága eredményeit csatoljuk. 1827. másodízben
költözvén Münchenbe, az itteni újonnan alapitott egyetemnél tanított
1841-ig. Ekkor a’ porosz király meghívására Berlinbe költözött. — Hoszszu hallgatását csak Hegel halála után tőré meg ’s Becker egy munkájá
nak (,,Victor Cousin über französische und deutsche Philosophie. Stuttg.
1834.) előszavában tanítványa Hegel ellen nyilatkozott, elvetvén ennek
mind tartalmát, mind dialektikai módszerét. IJjabb bölcsészetének né
mi előleges bejelentését találhatni egy tanítványa, Stahl F. A. müvében:
jjDie Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht** (1 köt. Hei-
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delb. 1830.). — Berlinbe költözvén át, eleinte rendkívül fényes és népes
hallgatóság előtt tartott felolvasásokat e’ tudományokból : ,,Philosophie
dér Mythologie“ , Philosophie dér Offenbarung6í mellyek később többektől
adattak ki részint hiven az előadások után, részint kivonatban. Lásd Rosenkranz : Schellings Vorlesungen, gehalten irn Sommer 1842. (Danz.
1843.); továbbá : F. W . J. von Schelling, ein Beitrag zűr Geschichte
des Tags von einem vieljáhrigen Beobachter (Leipz. 1813.). — a.
Schleswig 1. Slezvig.
Schlick (Ferencz, Bassanoi és weisskircheni, gróf) osztrák lovassági
tábornok, régi cseh nemes családból szül. 1789. Prágában. Atyja több
ideig volt osztrák követ Dániában. Ennek kivánsága folytán a’ jogtudo
mányokat elvégezte ugyan, azonban az óhajtott diplomaticai pálya he
lyett a’ katonait választá. 1808. alhadnagynak ’s a’ jószágain felállított 3
honvédszázad parancsnokának neveztetett ki. 1809. hadnagy lett egy
vértesezredben ’s gr. Bubna altábornagy segéde , ’ s e’ minőségben jelen
volt a’ Passau, Asperu melletti csatákban , ’s főhadnagy lön egy dsidás
ezrednél. A ’ békekötés után gr. Bubna mellett szolgált, ki meg volt bizva az adriai tengerpartot a’ francziáknak szolgáltatni által. 1810. Fiúmé
ból visszatérve kapitányi ranggal kilépett ’ s cs. k. val. kamarássá nevez
tetett ki. 1813 újra kitörvén a’ háború, mint másodkapitány lépett be az
5. sz. Radetzky huszárezredbe ’s a' császár kíséretében volt alkalmazva.
Jelen volta’ drezdai, pirnai, ostermonei csatákban Schwarzenberg tábor
nagy oldala mellett, továbbá a’ töplitzi visszavonulásnál’s a’ kulmi csatában.
Lipcse felé nyomulván elő a’ sereg, orosz dragonyosok élén kétszer ve
tette vissza a’ franczia lovasságot, miért az orosz czártól 4-ik osztályú
sz. Vladimír rendet nyert. Szintúgy kitünteté magát a' lipcsei csata al
kalmával ’s itt történt, hogy egy kozák lándsája által fején megsebesittetvén, ennek folytán jobb szemét elveszté. 1814. számfeletti őrnagygyá
neveztetvén a’ Ferdinand főhg huszárezredben, a’ szövetséges hatalmak
congresse alkalmával Sándor czár mellett volt szolgálattevő kamarás.
Napóleon visszatérvén Elbából, gr. S. ezrede egyik osztálya vezényletét
vévé át, ’s a’ rövid hadjarat alatt a’ dijoni táborban volt. A ’ 2-od osz
tályú orosz sz. Anna renddel diszittetvén, 1820. előbbi ranggal a’ W ürtemberg huszárokhoz tétetett át, hol 1823. alezredes ’s 1830. ezredes lett.
1835. tábornokká lön előléptetve ’ s mint dandárnok Siléziába, 1837. pe
dig Prágába tétetett át. 1844. altábornagy lett ’s osztály nők Brünnben,
1847. az Eugen savoyei herczeg nevű dragonyos ezred tulajdonosa.
1848. rövid ideig krakói kormányzó volt, nem sokára parancsot kapván,
Duklán keresztül Magyarországba nyomulni. Hadserege három dandárra
volt osztva ’s többnyire gallicziai ezredekből állott. Duklán keresztül
Bártfára érkezett ’s dec. 10-én Eperjesre költözött. Itt megtudván, hogy
Mészáros 30,000 embert ’ s 72 ágyút gyűjt össze ellene, elhatározá ez
utóbbit megelőzőleg megtámadni. Budamér táján történt a’ heves össze
ütközés, mellynek eredménye az lön, hogy Mészáros az el nem zárhatott
visszavonulási vonalt felhasználó és Schlick Kassára bevonult. W in dischgrátz herczegnek ugyan akkori Budapest feléi előnyomulásáról ér
tesülve, támadó működését Miskolcz felé határozá folytatni, de a’ forrói,
szikszói csatározások arra bírák, hogy seregét visszainditsa Kassára.
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1849. jan. 4-én nagyobb erővel nyomult Mészáros Kassa felé, azonban
Schlick a’ bárczai magasság kedvező állomását foglalván el, a’ cs. seregé
maradt a’ győzelem. Ezután seregét a’ Tisza felé inditá. Ö maga, egy
dandárnak Kassán hagyásával, Tályára vonult, innen Tokaj felé működ
vén Dembinsky ellen. 19-én volt a’ szántói összeütközés, 22-én a’ Tokaj,
Tarczal és Keresztur között felállított fölkelő sereget támadá meg. Ez
alatt Windiechgrátz herczeg gr. Schlick jobb szárnyának védelmeül egy
osztályt küldvén, ez 25-én Miskolczon keresztül Schlick seregével egye
sült, a’ midőn a’ Tokajt czélba vett ostrom megujittatott, azonban az
ellenség tulnyomósága miatt, a’ fősereggel! egyesülést volt kénytelen
eszközlésbe venni. Ez útjában sikerült seregével a' nagy fontosságú siroki szorost bevenni, mi lényeges befolyással volt arra, hogy a’ főserego'el 27-én egyesülhetett, ’s a’ kápolnai csatákban részt vett. Ezután serege
a’ I ll-ik hadtestet képezé, melly a’ bekövetkezett időben a’ hatvani, gö
döllői, tápio-bicskei, isaszegi’stb. kisebb nagyobb csatákban vett részt. Mi
dőn W elden táborszernagy vévé át a’ fő parancsnokságot’s a’ cs. had
seregnek Pozsony melletti központosítását rendelé meg, gr. Schlick apr.
26-án a’ Görgey által nagy erővel megtámadott Simunich altábornagy
számára hozott a’ legveszélyesb perczben hathatós segitséget ’s ezzel győ
zelmet! Ezután Győr félé vonult ’s Jellachich bán a’ déli sereghez utaz
ván , gr. Schlick nyeré az I. hadtest parancsnokságát, melly Magyar
óvár táján pontosult össze. Május végével Haynau táborszernagy vevén át a’ főparancsnokságot, iun. 28-án Schlick hadteste. Ö felségével az
élén, Győrbe vonult be. Jul. 1-én Ácsról Komárom felé nyomult ’sPaniutine orosz tábornokkal egyesülve a’ jul. 2-ai ácsi nagy csatában kitűnő részt
vett, valamint a’ jul. 11-éi harkályi csatában is. Midőn Haynau táborszertarnagy délfelé kezdé meg működését, Schlick feladata volt, jul. vé
gével Czegléden és Czibakházán keresztül a’ Tiszán átkelni ’s a’ fősereg
gel megtartva az Összeköttetést, a’ Maros balpartját elérni. Több csatá
rozás után aug. 5-én volt az elhatározó szőregi csata, melly által a’ Maros
balpartját birtokába ejtvén, a’ folyón átkelhetett ’s a’ Temesvár felé vo
nuló tartalékcsapattal egyesülhetett. A ’ temesvári csata hirére 10-én
Arad félé nyomult ’s itt állott seregével a’ világosi fegyverletétel alkal
mával. — Általában dicsérik benne a’ gyors átpillantást, gyors határo
zottságot, hidegvérüséget és személyes bátorságát; katonái mindig nagy
ragaszkodást tanúsítottak személyéhez. — A ’ magyar hadjárat befejeztével
Ö felsége a’ M. Terézia rend lovagkeresztjével ’s a’ vaskorona renddel
diszité; 1848. kineveztetett lovassági tábornoknak ’ s Morvaország és Silézia hadparancsnokának. Az orosz czár az I. osztályú Vladimír rendet
kiddé meg számára. Később az 1. számú huszárezred tulajdonosává nevez
tetvén, az uj — hadsereg felosztás után az egész második hadtest vezény
letét vévé által. — x.
S ch losse r (Fridr. Kristóf), német történetíró és tanár Heidelbergben,
szül. Jeverben 1766. Akadémiai tanulmányait Gottingában végzé, melly
után nevelő lett egy grófi háznál. 1798. falusi lelkész, majd ismét nevelő,
1808. tanító Jeverben, 1812. tanár a’ frankfurti lyceumban , 1814. városi
könyvtárnok ugyanott ’s 1817. történelem tanára Heidelbergben. 1822.
Erancziaországba utazott irodalmi czélokból ’s 1824. titk. udv. tanácsos
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czimet nyert. Sok és különféle olvasmánya befolyással volt történetirásl
módjára. Egyes részekben tudós és mély buvárlatot tanusit, mit az egész
ről nem állíthatni. Világnézete nemes és emelkedett. Ítélete gyakran me
rev és különczködo. le g jo b b müve : „Universalhistorische Uebersicht
dér altén Welt und ihrer Culturu (Frankf. 1826 — 34). Egyéb müvei :
„Geschichte dér bilderstürmenden Kaiseri( (Frankf. 1822); Weltgeschichte
in zusammenhangender Erzahlung (Frankf. 1817— 4 1 ); Geschichte des
18. Jahrhunderts (Heidelb. 1823), melly'még más két újabb megbővitett
’s egészen átdolgozott kiadást ért (1836 —4 3 ; 1843— 4 6); Beitrage zűr
Beurtheilung Napoleons etc. (Frankf. 1832—35). Az ő befolyása alatt
adja ki Kriegk „W eltgeschichte für das deutsche Volk (Frankf. 1844.
óta) — a.
Schmerling (Anton, Ritter v o n ), volt osztrák államminister, szül.
e’ század elején Bécsben. Alsó-ausztriai tanácsossá neveztetvén, ez állá
sában azon ellenzékhez tartozott, melly a’ bureaukratia visszaélései ellen
akkoriban alakult, ’s általában szabadelmü nézetekkel tűnt ki. 1846. appellationsrath, 1847. a’ lovagrend követje lett. Hogy e’ téren függetle
nül működhessék, lemondott államhivataláról ’s az ellenzék vezéreként lé
pett föl az alsó ausztriai tartománygyülésben. Midőn 1848 mart. 13-kán
Bécsben a’ nép a’ rendi házat megtámadá, akkor S. is benn v o lt, ’s álta
lában ekkor ’s a’ bekövetkezett napokban a’ bizalom számos jeleivel ta
lálkozott ’s nagy befolyást tanúsított. Nem sokára a’ frankfurti 17es vá
lasztmányba küldé a’ kormány mint bizalmi férfiút ’ s második szövetségi
követet, később gróf Coloredo helyébe a’ szövetségi gyűlés elnöke lett.
A ’ német nemzetgyűlésbe Bécs által választatott követül ’s az első né
met birodalmi ministeriumnak is tagja lett. Midőn később a’ birodalmi
gyűlés politikája porosz irányt vett fö l, kilépett a’ ministeriumból
’s azután a’ bírod, gyűlésből is; végre visszautazott Ausztriába, hol
nem sokára az igazságügyministerium bízatott reá , mellyből 1851.
januárban lépett ki. Jelenleg a’ bécsi felebbviteli törvényszék el
nöke. — a.
S chönleiil (Joh. Lucas) nagyhirü német orvos Berlinben, szül. 1793.
Bambergben. Tudorságot 1816. nyert Würzburgban, hol 1820. rendkivüli ’s 1824. rendes kórodai tanár lett ’ s igazgató orvos az ottani nagy
kórházban. Itt alapitá meg tanári ’s orvosi hirét. 1833. Zürichbe költö
zött, hol szintén kórodai tanár lett. A ’ belga királytól ajánlott udvari
orvosi állomást elutasitván , a’ porosz király meghívását fogadá el 1839;
Előadásait Berlinben 1840. kezdé meg ’s mind tanítványainak száma
gyorsan növekedett, mind ő emelkedett az egyetemi, kórházi és állami
hivatali pályán, mig végre egészségügyi titk. tanácsos, r. tanár ’stb. lön.
Alkalmi értekezésein kivül ő maga semmit sem adott ki, tanítványai
azonban, úgy látszik, akarata ellenére, közrebocsáták akadémiai előadá
sait, illyen p. o. ,,Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie (4.
köt. 4-ik kiad. 1839) ’stb., mit azonban csak részenkint ismert el sajátjá
nak. — k.
Schubert (Ferencz) egyike a’ legnagyobb zeneszerzőknek az. újabb
időkben,szül. Bécsben 1797. Szép hangjánál fogva 1808. az udvari ének
kargyermekek közé vétetett fel ’s itt tanulta a’ zongora ’ s vonóhangsze
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rek kezelését. A ’ generalbassban Ruzsicska udvari orgonász, a hangszer
zésben Salieri volt tanítója. Hangja változván, kilépett a’ csász. convictusból ’s magán életet élt, tanult, tanitott, költött. Megkísértett minden ne
met : operát, symphoniát, karokat, quuartettet, cantatét, zsoltárokat,
ábrándokat, tánczzenét, indulókat, ének és hangszer-négyeseket
’stb. Mindamellett soká volt neve ismeretlen. Schumann Róbert, zeneitész és szerző emelé ki müveit a’ feledésből, ő figyelmezteté a’ közönsé
get azok szépségeire. Ezóta el lön ismerve érdeme különösen a’ balladai
és dal nemében, általában zongora kiséret melletti énekek körül. G yö
nyörű C-dur symphoniájában Beethoven szelleme lebegett előtte eszmény
képen. Egyéniségének leglényegesb elemei : eredetiség, mély költői ke
dély, meglepő kifejezési hűség, egyszerű elragadó dallamok, és dús kép
zelet. Meghalt 1828. Bécsben. Hamvait csak egy sir választja Beethove
néitől. — a.
Schuster János, orvostudor, vegytan közoktatója a’ pesti egyetemnél,
szül. 1777, máj. 7-én, Pécsett, tanult ugyanott, elvégezvén 1794— 6-ig a’
jogi tanulmányokat is. Ekkor azonban Pestre jővén , 1800-ig az orvosi
tudományokat tanulta,’s 1802-ben tudor, és vegytani segéd lett. 1804—5ben utazást tett a’ németországi egyetemeken; 1806— 8-ig a’ gyógysze
részek tanítója volt Pesten, ekkor a’ kolozsvári lyceumnál vegy- és ás
ványtan, de még ugyanazon évben a’ pesti egyetemnél természethisfeoria
professora lett. 1809-ben a’ vegytant ’s füvészetet is tanította Winterle
helyett, ’s a’ muzeum természettud. gyűjteményének rendezésével vesző
dött. 1811-ben vegytan ’s füvészét rendes oktatójává neveztetvén, mind
kettőt tanitotta 1817-ig, midőn a’ füvészet számára külön tanszék állít
tatott. 1817-ben helyettesen a’ törvényszéki orvostant, 1821-ben a’ gyógy
szerészetet, ’s egész 1824-ig a’ kórtant tanitotta. 1811 — 13. volt dé
kán, 1821-ben egyetem rectora. — Munkái : 1) Terminológia botanica
(Buda 1808, második bővitett kiad. 1815). 2) Geschichte dér Stadt Pesth
(1806.) 3) Pauli Kitaibel Hydrographica Ungariae, praemissa auctoris
vita (Pest. 2 k. 1829); 1830-ban pedig egy általa feltalált chemiai ké
szület ismertetését közlötte. Eredeti munkáin kívül p e d ig , jeles előde
Winterle deák munkái után fordította : Darstellung dér vier Bestandtheile dér anorganischen Natúr (1804, Jena) „ System dér dualistischen
Chemie (Berlin, 1807); francziából pedig : P. Orfilas Rettungsverfahren
bei Vergiftung und dem Scheintode (Pest, 1819). — Folyóiratokban, ne
vezetesen a’ Tud. Gyűjteményben, Orvosi Tárban, ’s Lübeck Oecon. L exiconában értekezések ’s bírálatok állanak tőle; vannak továbbá számos
értekezései, miken neve nincs kitéve, p. o. a’ vasról, jódról, ópiumról stb.
A ’ gyógyszerek Magyarország számára kiadott árszabásának kidolgozá
sában nagy részt vett. 1829-ben vezetése alatt jöttek ki m. n yelven:
» Gyógyszeres értekezések, mellyeket af m. nevendék gyógyszeresek közönsé
gesen elmondottak — Buzgósága, melylyel gyógyszeres növendékei közt
a’ m. nyelvet behozta, ’s a’ természettudományok minden ágaibani nagy
jártassága szerezték meg neki már 1831-ben febr. 20-ikán a’ m. t. társa
ság természettudományi osztályának rendes tagi székét, mellynek ügyei
ben lelkes részt vett. A ’ vegytan ’s gyógyszerészség folytonos gyakorla
tán kívül, nagy tűzzel folytatá a’ magyar ’s más keleti nyelvek körüli
Vj. k. Ism. Tár. VI. köt.
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hasonlító vizsgálatait, mellyeknek szerkesztése- ’s rendezésében azon
ban megelőzte a’ halál. 1838. május 19-ikén hunyt el, ’s tisztelő tanítvá
nyai saját vállaikon vivék a’ kitűnő tudóst ’s hazafit sírhelyére, Kisfaludy
Károly sirja közelében. — h.
Schwanthaler (Lajos Mihály) nagyhírű német szobrász, szül. 1802.
Münchenben, hol atyja szintén szobrász volt, ’s kinek halála után (1821)
átvevé műhelyét. 1826 Romába utazott ’s itt Thorwaldsentől tanult rövid
ideig. A ’ következő évben haza került ismét, de 1832. kir. gyámolitás
mellett ismét Romába ment ’s ekkor 2 évig maradt itt. 1835 a’ müncheni
akadémiában tanár lett, miben később erős kÖszvénybaja akadályozá
meg. E ’ közben folyvást dolgozott ’s számos müvekkel gazdagitá a’ mün
cheni glyptothekát, wallhallát ’stb.; a’ bajor király és magánosok tömér
dek megrendeléssel halmozák el, szintúgy dolgozott külföldi testületek
és magánosok számára, úgy hogy müvei külön elősorolást igénylenének.
Az ő müve többi között a’ majna-frankfurti colossalis Goethe-emlék,
mellyért e’ várostól 1845. díszpolgári oklevelet nyert. Tevékenysége nem
csak keze szorgalmas munkájában állott, hanem szellemi teremtésre ’s a'
műhelyében készülő müvek gondos felügyeletére is kiterjedt. Értelmes mun
katársa volt egy rokona, S. X avér, ki különösen utolsó beteges éveiben
segité. Hosszú szenvedés után meghalt 1848. nov. 14. — Egyik érdeme,
hogy nagy ügyességgel újra fólelevenité a’ romanticai szobrászatot, mit
valódi plasticai lélekkel kezelt, ’s különösen a’ középkori ’ s romanticai
jelmezt tudta megfelelő, izlésteljes modorban visszaadni. — a.
Schwarzburg - Rudolstadt fejedelemség, német souverain állam
16 □ mfldön, 69,650 lakossal, ’s 10,559 házzal. Fővárosa ’s székhelye
Rudolstadt 5275 lak. —■A ’ lakosok többnyire mind protestánsok, van ke
vés katiiolikus és zsidó. A ’ szövetségi sereghez 539 embert állít. Fő or
szághatóság a’ 3 tagból álló ministerium. Jövedelem 142,857, kiadás
131,428 tallér. Adósság 57101 tallér. 1834. a’ német vámegylethez tar
tozik. A ’ városi ’s falusi iskolák újabb időkben jó karban vannak, Rudolstadtban gymnasium és reáliskola van. A ’ fejedelmi könyvtár (40,000
kötet) és természetiek tára a’ közönségnek nyitva áll. Most uralkodó fe
jedelme : Fridrik Günther (1. ezt), ki 1816. rendi alkotmányt adott. — k.
Schwarzburg-Sondershausen fejedelemség, az előbbenivel rokon
házzal, souverain német állam. Most uralkodó fejedelme, Günther Frid
rik Károly 1841. rendi alkotmányt adott az országnak ’s általában több
uj reformot hozott be. Alkotmánya hasonló a’ többi kisebb német államo
kéihoz. A z országgyűlés minden 4 évben ül össze. Elnökét a’ fejedelem vá
lasztja az országgyűlés által ajánlott 4 férfiú közül. A z országgyűlés tag
jai 2 lovag és szabad birtokos, 4 városi, 3 paraszt követ, 2 tudós és 2 ke
reskedő. A ’ tanácskozások nem nyilvánosak. A z alkotmány szerzője in
kább a’ jeles jogászt, mint a’ politikust tanúsítja. — Az igazgatás élén
áll a’ titkos tanácsi collegium, ’s ez alatt két kormányszék ’stb. E’ feje
delemség szintúgy, mint Schw. Rudolstadt nem képez egy összefüggő
egészet, hanem egyes darabokból áll, miket más államok birtokai választnak el. — Területe 15 □ mfld, 60,000 lakossal, kiknek legnagyobb része
protestáns. A ’ szövetségi hadseregbe 451 embert állít. Felsőbb és alsóbb
oktatás újabban nagyon emelkedett. A ’ székvárosban, Sondershausenben
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levő fejedelmi várban könyvtárak, ritkaságok és természetiek tárai kínál
koznak. — k.
Schwarzenberg (Félix Lajos János Fridrik, herczeg), osztrák altá
bornagy ’s ministerelnök, szül. 1800. Inkább diplomaticai, mint katonai
pályája volt. 1820. lépett be egy vértesezredbe ’s 2 év múlva dsidás ka
pitány lett. Hosszabb időt töltött akadémiai tanulmányokkal, többi kö
zött Lipcsében is. 1824. a’ pétervári, 1829. a’ londoni osztrák követség
nél volt alkalmazva. Mind ekkor, mind azelőtt életvidor, zajos életet
élt; fiatal tüztől pezsgő kalandjai voltak egy részt okai, hogy a’ dsidás
őrnagygyá emelt herczeg, mint követségi tanácsos Berlinbe tétetett át,
hol 1832— 39. az osztrák követségnél komoly tanulmányoknak élt. D a
czára annak, hogy ezredétől távol v olt, 1834. alezredes, 1836. ezredes
lett a’ Koburgdsidás ezrednél. 1839— 44. mint val. titk. tanácsos és ve
zérőrnagy a’ turini és parmai udvaroknál képviselé Ausztriát, ’s onnan
Nápolyba tétetett át. Itt neve akkor tűnt fel legelőször, midőn a’ nép
1848. mart. 25-én az osztrák követségi palotát megrohaná. E ’ népjogi
sérelmen felindulva, mart. 28-án elhagyá Nápolyt ’s Radetzky tábornagy
táborába tért, ’s ennek hadjáratában személyesen részt vevén ’s a’ Goito
melletti csatában egy dandárt vezényelvén, győzelmi útjában Milá
nóig kiséré, ’s aug. 5-én e’ város kormányzójává neveztetett ki. A ’ csatá
ban nyert sebe következtében , gyógyítása végett Bécsbe utazott. íg y
történt, hogy jelen lehetett a’ bécsi octoberi eseményeknél ’ s a’ város
ostroma és bevételében tevékeny részt vehetett. E ’ részbeni érdemeinek
köszönheté, hogy egy uj kabinet alakítására meghivatott, mellynek élére
1848. nov. 21-én ő állíttatott. A ’ bekövetkezett diplomaticai esemé
nyek az ő messzelátó és bátor terveinek valának kifolyásai, mind a’ biro
dalom határain belül, mind kívül. Czélja vala : Ausztria hatalmát és te
kintélyét a’ külföldön újra visszaállítani, a’ mi kettőztetett tevékenységre
ösztönzé. is. Legnagyobb munkássága közepett érte el a’ halál, 1852
apr. 5. — k.
Schwéczia 1. S v é d - és N o r v é g o r s z á g .
Schweitz 1. H e l v é ts z ö v e ts é g .
Schwerín 1. M eck len b u rg .
Schwyz, helvét canton, mellynek határai északról a’ zürichi tó , kelet
ről St. Gálién és Glarus, délről Úri és a’ Yierwaldstátter-tó ’s nyugotról
Luzern, Zug és Zürich, 10x/2 □ mfldön, 44,168 lakosssal. E’ canton az
u. n. hegyi cantonok közé tartozik, de C3ak nehány ponton érinti a’ ma
gas Alpeseket,’slegmagasb pontjai nem érikel a’ hóvonalt. Völgyei több
nyire kellemesek ’s vizben, folyókban gazdagok. Egalja szelíd és egész
séges. Fő kereseti forrás a’ marhatenyésztés’s újabb időkben a’ fóldmivelés is. Az északi kerületekben említést érdemel a’ gyümölcstenyésztés; az
ipar igen csekély. — Az 1833. oct. 13-i alkotmány értelmében a’ nép
egyeteme birja a’ souverainitást; a’ souverainjogokat a’ ca n to n k özség
gyakorolja, melly minden 2 évben gyűl össze ’s választja a’ landam m annt .
A ’ legfelsőbb kormányhatóságot az elnök és alelnök alatt álló n a gy tan ács
képviseli, melly évenként kétszer gyűl össze ’s 2 évre választott 108 tag
ból áll. A ’ legfőbb végrehajtó és igazgatási hatóság a’ ca ntontan ács, melly
36 tagból á ll, 'a szintén minden 2 évben megújul ’s évenként 4 gyűlést
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tart. E ’ hatóság határozatait a’ k orm á n yb izottm á n y hirdeti ki ’s hajtja
végre, melly a’ landam m ann ’s négy évre választott 4 tagból áll. A ’
legfőbb birói hatóság a’ c a n to n tö rv é n y sz é k , mellynek 14 tagja van, 6 évre
választva. — Az egyes kerületek : Schwyz, Gersau , M arch, Einsiedeln,
Küssnacht, Woileran és Pfaffikon. Szövetségi tartozása 1214 katona ’s
4065 forint. Czimere vörös paizs , mellynek felső szögletében ezüst ke
reszt áll. — Újabb történetét illetőleg 1. H elvét s z ö v e ts é g . — k.
Seribe (Eugén) a’ most élő legkedveltebb ’s legtermékenyeb drámaés operaszÖvegirók egyike Párisban. A ’ könnyűség, melylyel darabjait ter
vezi, ’s megirja, kikerülhetlenné teszi, hogy sok középszerűt is ne alkothas
son. Sokat használ fel idegen tárgyakból is. Azonban élénk képzelődése, fi
nom társalgási hangja, nagy ügyessége a’ nyelvben ’s formában , gyors és
meglepő ötletei ’s fordulatai nagy tetszést vivtak ki müveinek, mellyek
nagy része legtöbb európai nyelvre, ’s magyarra is van forditva. Tőle
vannak a’ F ra D ia v o lo , Ö rd ög R ó b e r t , F eh ér a s s z o n y , Iste n és B a ja d é r e ,
P o r tié i N ém a , É r e z ló, M en y a ssz o n y , K ő m ű v e s és la k a tos, H am is p é n z v e 
rők

czimü ’stb. daljátékok szövegei;

az Ö r ö k s é g , R á g a lo m , S elyem á ru s,

V a lerie, L e m a ria ge d ’ argent, B erta n d et R a x o n , L e va let de són riv a l,
D ip lo m a ta , P oh á r v i z , L á n c z

’stb. nálunk is részint adatni szokott jeles
és kedvelt vígjátékok, mellyek közöl főleg a’ L á n c z ’s a’ P o h á r v iz a’ leg
jobb közé tartoznak, mit az uj franczia iskola előhozott. — Seribe 1791'
ben született Párisban, mellynek hangját ’s Ízlését annyira ismeri. Atyja
kalmár volt, ’s a’ kalmárias szellemből Eugén is örökölt valamit. L eg
alább tollával jól tudott kereskedni, ’s már sok százezret gyűjtött. — Jó
nevelést nyert; szüleit korán elvesztvén, gyámja Bonnet ügyvéd által Ő
is ügyvédi pályára volt szánva, de ehez kevés kedvet érezvén, már húsz
éves korában színházi költő lett, és D ela v ig n e iskolatársával együtt a’
„ D e r v is e k e t “ irta a’ Vaudeville színház számára. Tiz év alatt a’ legszebb
’s legkeresettebb vaudevillek szerzőjéül ismertetett, ’s most a’ leggazda
gabb szinpadi költő Európában, kinek jó és kevésbé jó teremtményei a’
müveit népek minden fo színpadain adatnak, ’s kinél többet senki sem
tálalt fel a’ kiváncsi közönség asztalára. Termékenysége a’ spanyol Calderon ’s Lopez de Yegaéval,’s a’ német Kotzebueével versenyez. Minden
darab azonban, melly nevét viseli, nem ő tőle van; nagy részén keveset
dolgozott ’s csak nevét adta oda, hogy az uj darabnak népszerűséget ’s
közönséget szerezzen. Sokat irt mások, főleg M elesville társaságában. A ’
vígjáték, vaudeville-irás nála gyárilag megy. Egy aneedót, egy jó elmésség, egy kis napi esemény, a’ legapróbb tárgy is kevés óra alatt vígjáték
ká alakul. A ’ százas számot jóval túlhaladó darabjai után húzott előadási
osztalékokból legalább 100 ezer frankra menő évi jövedelme van. Mun
kái több kiadásban forognak a’ közönség e lő tt, ’s a’ repertóriumok telvék azokkal. — h.
Sebastiani (Horace Francois de la P o r ta ), franczia marsai, szül. 1775
Porta d’ Ampugnanoban, egy Bastia melletti mezővárosban, 18 éves ko
rában lépett hadi szolgálatba ’s az olasz hadjárat alatt, az arcolei ’s vero
nai csaták u tá n , ezredessé emelkedett. Napóleon a’ brumaire 18-ki
forradalom alkalmával (1799. nov. 9.) munkás társat talált benne; ő volt
£i nov. 10-én az ötszázak törvényhozó testületét katonái segítségével

Settimo.

181

szétkergeté. A ’ bekövetkezett olasz háborúban vezényletet nyert ’s a’ bé
ke helyreállításával fontos küldetésekkel bízatott meg Konstantinápoly
ban, Egyptomban es Syriaban. 1805. Ausztria ellen csatázott, az első
franczia seregek élén vonult Bécsbe, ’ s az austerlitzi csata után, hol vi
tézül verekedett és nehéz sebet kapott, osztálytábornokká neveztetett ki.
1806. újonnan Konstantinápolyba küldetett ’s az ingadozó III. Selim
szultánt igen ügyesen tudá a’ franczia érdekek számára megtartani. Azon
trónforradalom után, melly (1807) IV . Mustafát emelé trónra, visszatért
Francziaországba. 1809. mint a’ 4-ik hadtest parancsnoka, Spanyolor
szágban nyert győzelmeket. Az orosz háborúban a’ nagy sereg előcsapatában nyert vezéri állomást. Itt eleinte nehány vesztesége volt, azonban
Oroszországba nyomulva, mitől ő is óvta a’ császárt, vitézül viselte ma
gát, névszerint a’ Moszkwa mellett ’s az első csapatokkal vonult Moszkwa városba. 1813. Hanau mellett ’s 1814. a’ csász. testőrség 3 ezrede
élén Chalons, Rheims, Amis és St. Didier mellett tüntette ki magát.
X V III. Lajos alkalmazás nélkül hagyta ámbár a’ Talleyrand alatti ideigl.
kormányban ő megegyezett. A ’ 100 nap alatt ismét Napóleon érdekében
dolgozott ‘s ennek második bukása után Angliába hajózott, honnan azon
ban 1816. visszakerült. 1819. követté választatván, a’ szabadelmü ellen
zék soraiba állott. Az 1830. aug. 11-ki ministeriumban a’ tengerészügyi
tárcza bízatott reá. Perier ministeriumában külügyminister volt 1832.
nov. 13-ig. Ezután még hadügyminister volt 1833. sept.-től 1834. aprilig
’s ez óta nem ült a’ kabinetben. 1834. nápolyi ’s 1835. londoni követ
volt. 1840. visszahivatott, de kineveztetett marsainak ’s igen nagy befo
lyással birt az udvarnál. A ’ kamarában erősen védte Páris erőditésének
szükségét. — Spanyolországban szerzett nagyszerű képgyűjteményét a’
múlt tized végével elárverezteté. Első neje Konstantinápolyban tartózko
dása alatt halt meg, ’s ettől született leánya volt a’ későbbi Praslin herczegnő, ki 1847. szerencsétlen halálával vonta magára a’ közfigyelmet
(1. Praslin). — S. marsai meghalt Párisban 1851. jul. 24. — k.
Secularisatio 1. Papi javak.
Serbia 1. Szerbország.
Settimo (Ruggiero), Fitagliai herczeg, szicziliai államférfíu, korábban
al-admiral ’s tábornok volt a’ nápolyi király szolgálatában, később nyugdijaztatott. Nagy belátással, erélylyel és tapasztalással birván, honfitár
sainak legnagyobb bizalmát bírta, mellvnél fogva 1848. a’ palermói moz
galom kitörésekor a’ kormány élére állíttatott. E ’ bizalomnak méltólag
igyekezett megfelelni. A ’ király több ajánlatot tett neki, miket el nem
fogadott; azonban különben is mérsékelt nézetekkel birván ’s meg lévén
győződve, hogy az olasz nép a’ respublikái államformára nem érett meg,
legyőzé becsszomját, melly ha a’ forradalom pályáján tovább halad, bi
zonyosan a’ legfőbb hatalmat kezébe juttatta volna. Szicziliában azért
egy király választása mellett nyilatkozott, azonban ez ügyet függőben
tudta tartani ’s az országot az anarchia elhatalmazásától menté meg; a’
mellett a’ háború erélyes folytatásához szükséges eszközöket megszerző.
Azonban Sziczilia sorsát nem vala képes megváltoztatni; a’ háború
koczkái úgy dűltek , hogy a’ szicziliai mozgalom eredmény nélkül
tűnt el. A ’ harczban részt vett férfiak mind megadták magukat, csak
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Settimonak sikerült, Máltába ’s innen Párisba menekülnie (1. Olasz
ország). — k.
Seydelmann (Károly) az újabb idő legkitűnőbb német szinésze, szül.
1795. Glatzban, Siléziában, hol atyja vagyonos kalmár volt. Már az ot
tani tanodában ’ s műkedvelői színpadokon adott gyermekjátékoknál
kitűnt a’ kis fiúnak szinészi nagy tehetsége. Szüleitől jogtudóssá rendel
tetve, több évig erre készült; de a’ természet más útra vezette az ifjat.
Drámai müvek éjjeli, tiltott olvasása által csaknem felgyújtotta az atyai
házat. A ’ német úgynevezett szabadságháboru idején az önkénytesek so
rába lépett, ’ s a’ nagy küzdelem kis eredménye által keserűen csalatván,
lelke, mellyet a’ valóság ki nem elégített, de a’ melly a’ küzdelmek közt
nagy viszonyokhoz szokott, a’ művészet templomába menekült. A ’ Herberstein grófok udvari színpadán tett első kísérleteket. Nélkülözés és
szenvedések közt művelte magát a’ grátzi, olmützi, boroszlói kis színpa
dokon. Először Prágában vívhatta ki magának nagyobb közönség mél
tánylását. Hire csakhamar elterjedt egész Németországban, ’s egy ideig
a’ casseli,és darmstadti udv. színpadok éke volt. 1829-ben egész élet
hosszára, ’s nagy fizetéssel lett a’ stuttgarti udv. színház tagja, ’s ugyan
ott rendező és a’ dramaturgiai intézet elnöke. 1831-ben Bécsben játszott,
hol le akarták kötelezni, de Würtemberg nem bocsátá el nagy művészét.
Végre 1838-ban Berlinnel cserélte fel Stuttgártot. — Sok oldalú drámai
tehetsége a’ magas tragicumban és magas comicumban egyiránt nagy
volt, sőt Eckhof, SchrÖder és Iffland mellé helyezi. Végtelen béketüréssel, a’ művészet iránti hű és kitartó szeretettel győzte le kimondásának,
orgánumának hiányait, tanult és olvasott szünetlenül, elvonulva az ifjú
ság könnyelmű mulatságaitól. íg y érte el neve azon ragyogó népszerűsé
get, ’s kiterjedt hirt, miilyenben még kevés német színész részesült. Min
den oldalról özönlöttek hozzá a’ leghizelgőbb ajánlatok ’s kitüntetések;
Németország fejedelmei a’ legnagyobb jó akaratot ’s becsülést tanúsítot
ták iránta. Vendégszerepei, nevezetesen a’ kényesen bíráló Berlinben is,
valódi ünnepek voltak. Első rangú irók vetélkedtek elismerésében, ’s foglalkodtak életirásával. — Legkitűnőbb előadásai : Shylock, III. Richard,
Jago, második Fülep, a’ szerecsen Fiescóban : M oór Ferencz, Álba,
Mephistopheles, Carlos Clavigóban, Antonio Tasséban, Náthán, Perrin,
az öreg Klingsberg, Abbé de l’ Epée, Dominique , V atel, X I I . Károly,
Cromwell, nagy Fridrik, Bolingbroke, X I. Lajos, Scarrabaeus ’stb. Seydelmannt igy jellemzé egy német Ítész : ,,külsejére nézve, közép magas,
karcsú és hajlékony; tartása kecses, járása könnyű volt; fellépése a’ leg
biztosabb elkészültséget jelenté, arcza vidám-okos, szemeiben elmés-csalfa
tekintet, szája körül iróniái vonás játszott. A ’ legmagasb, ’s legteljesb
műveltséggel bírt; olly simán , világosan, tisztán, nyugodtan ’s emelke
detten gondolkodott és beszélt, mint irt. Eszménye : az igazság, ’s a’ mű
vészi alak egészéből származó szépség volt. Sohasem tévedt át a’ bizony
talanba, az elérhetlenbe, ’s tehetségét sohasem bizta pillanatnyi lelkesü
lésre, ihletésre; sohasem lépett fel mint Seydelmann , hanem mint Shy
lock, Richard ’stb. a’ szerepek különbségéhez képest. Nem romantikái,
hanem clasaikai, mint Menzel mondta róla. Sokan prózainak mondják,
épen úgy, mint Goethét és Lessinget; Seydelmann emberei ugyanis nem

Shakspeare.

183

repültek, épen azért, mert emberek voltak. Ö csupa objectivitás. Min
den szerepe egyenes bevégzett, a’ többitől különböző egyéniség volt,
alakban, arczulatban, hangban, járásban. Ezen mély, benső objectivitás,
szerepének teljes áthatása a’ legfinomabb vonásokig ’s folytonos tekintet
tel a’ valódi emberire, végre a’ kivitelnek bámulatos kerekdedsége ’s harmonicus következetessége voltak azon tulajdonok, mik Seydelmannt a’
legnagyobb szinészszé tevék“ . — Meghalt Berlinben 1843. — h.
Shakspeare, mások szerint Shakespeare vagy Shakspere (William) a’
legnagyobb drámaköltő. Nem az ,,ujabbkor“ gyermeke, de müvei és szel
leme minden időre szólnak. ’S miután ez óriási szellem soha sem foglalkodtatá annyira az osztatlan bámulás figyelmét, mint épen korunkban, ’s
miután kellő méltánylására irodalmunkban is megtörtént végre a’ kezde
ményezés, mellynek itt megállapodnia nem szabad, érdemes dolognak
tartjuk, a’ nagy költő ismertetésének e’ helyen is szentelni nehány lapot.
S.
Warwick grófságban az Avon melletti Stratfordban, egy napi járóföldre Londontól lön megkeresztelve 1564. apr. 26-án, ’s állítólag 23-án
született, Anglia védszentének napján, a’ mellyen meg is halt 1616, a’
fővárosbóli hazatérte után. Magánélete nagyobbára mythoszi dicsőítést
nyert, a’ mint e’ nagy költőalak megérdemli, ki korának fogalmain túl emel
kedve csak későbbi századoktól, sőt mondhatni, csak napjainkban nyert
teljes méltánylást ’s talált mélyebb felfogásra. S. Színész volt és számos
darab Írója, azonban sem az egyik, sem a’ másik pályán nem érhette el azon
nal érdemlett dicsőségét. Igaz, hogy meg lön tisztelve a’ főnemesek barát
sága ’s az uralkodók kegye által; színházátmeglátogaták a’ szellemférfiai
’s ő maga is viszonyban állott velők. Mindamellett egészben véve ellene
volt korának szelleme. Már életében, de még inkább halála után kisebb lelkek
szoriták ki a’ népkegyből,’s nem sokára színpadot és költőt a’ feledés tenge
rébe sodort a’ puritán fanatismus. A ’ trón helyreálltával a’ színpad is vissza
került, de a’ francziaiskola uralkodott rajta; és csak a’ múlt század közepe
táján lett annak S. másodízben felszabadítója. Ekkor minden felől iparkod
tak, mind életét mind müveit szilárd alapokra fektetni, de fájdalom, a’ mu
lasztást sok részben nem lehete többé pótolni. Tudvalevő ugyanis, mi kevés
egészen bizonyos adat maradt fenn életéről, ’s más részről mennyit rontott
müvein bizonyos bárgyú tudósság, saját szükségei szerint javitni kívánván
azokat. Az utóbbi pontot illetőleg jelenleg abban történt megállapodás, hogy
az 1624 évi angol folio-kiadás, mellyet S. társai és barátai, Herminge és
Condell, kiadtak, ’s mellybe összes színmüveit fóivevék, fő tekintélyül
ismertetik el, miután az 1591. és 1608. évi 4-rét kiadások magában An
gliában is igen ritkák ’s természetesen teljesek nem lehetnek. E ’ meg
győződés uralkodott a’ legújabb időkig, míg 1852. egy angol műitész
Collier egy általa fölfedezett régi jegyzék nyomán az eddig elismert szö
vegen tetemes javításokat tett ’s ezekkel megegyező újabb kiadást eszközlött; a’ változtatások legnagyobb része hitelesnek látszik. Mi azon kö
rülményt illeti, hogy külső életviszonyai a’ költőimythosznak estek áldo
zatul, azt nem fogja senki nagy veszteségnek nézni, ki nem sajnálja a’
fáradságot, müveiben keresni fel a’ költő lényegesb viszonyait és életese
ményeit. S. irányában állása müvei igen szeretetre méltó, bár gondatlan
sága által az utókor tetemes veszteséget szenvedett; ez állás a’ legnai
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vabb, melly valaha szerzőben volt, ’s jelen korunkban csaknem megfoghatlan. Müveit a’ szinpad számára irta ’s ha készen voltak, további gond
nélkül saját sorsukra bízta őket. Hogyáltalok a’ világ bámulatát kinyerje,
egészen látkörén kivül feküdt, ’s nem törődve távol idők részvétével,
mint szülővárosának egyszerű polgára halt meg, a’ nélkül, hogy munkái
összes kiadása és rendezése által hire dicsősége biztosítása eszébejutott vol
na. Ez fő oka, hogy müveinek szövege annyira ingadozó és romlott.
Atyja, John, az alsóbb osztályhoz tartozott, gyapjú- vagy bőrkeres
kedő volt, anyja azonban wilmecotei Ardens Róbert legifjabb leánya,
Mária, régi és gazdag házból származott Warwickshirebol. E ’ há
zasság talán javított William atyjának viszonyain; fokról-fokra emel
kedve , Stratfordben előülő tanácsnok lett ’ s czimerjogot nyert. Nem so
kára azonban, úgy látszik, kedvetlen események következtek be; az apa
annyira hanyatlott; hogy mást kelle helyébeválasztani, mivel maga is
a’ szegények jegyzékére került. Illy viszonyok közt W illiam, ki legidosb
volt a’ 10 gyermek között, nem nyerhete fényes nevelést. Csak 14 éves
koráig járhatott iskolába, azután atyja üzletében vett részt. LátkÖre en
nélfogva nem terjedhete eleinte a’ stratfordi iskola határain túl ’s későbbi
ismereteinek nagyobb részében kétségkivül öntanuló (autodidakt). 18
éves korában nőül vett egy 25 éves leányt, Hathaway Annát, egy gaz
dag fóldmivelő leányát. Első gyermeke, Zsuzsánna, 1583. született, ’s a’
következő évben ikrei születtek, kik Hamnet és Judit nevet nyertek. A ’
fiú meghalt. S. családapa volt; miképen kérésé kenyerét ’ s általában
mennyire kielégítő volt helyzete, arról nincs tudomásunk. Azonban egész
valószínűséggel bir, hogy sem falusi, ’s mi több, 8 évvel idősebb életpárja
valami különösen le nem bilincseié, sem nyárspolgárias helyzete ki nem
elégité. Más viszonyokba ugrását a’ mythosz menekvésnek , száműzés
nek nevezé e l ; mert, úgymond a’ hagyomány, mivel S. sir Thomas Lucy
vadas birtokában őzet lőtt, ’s azon felül epigrammokat irt a’ baronetre,
kénytelennek érezte magát Londonban keresni menedéket. Nejét és
gyermekeit Stratfordben hagyá ’s ő maga a’ fovárosbani hosszas tar
tózkodását, úgy látszik, soha nem tekinté egyébnek látogatásnál, mellyből egyébiránt csak halála előtt kevés évvel tért vissza. E’ szökés képezi
életének mythicus csomóját, mellyből, közhit szerint, a’ szükség ’s nem
szabad választás fejtette ki a’ drámai hőst. Ideje nem bizonyos , azonban
85 utánra ’s 88 előttre kell tennünk. Mert az utóbbi évben már a’ lon
doni színpadokon találjuk ’s 1591-ben már nagy hirben állott ’ s több
drámájának első 4-rét kiadása már meg is jelent. — A ’ fővárosban köz
vetlen menhelye a’ szinpad v o lt, mellyhez, úgy látszik, könnyen jutott
be. Stratford város is kedvét lelte néha szini előadásokban, ’s a’ tanács
és polgárság átengedték helyiségüket egy vagy más londoni társulat
nak, melylyel a’ fiatal S. kétségkívül ismeretséget kötött. Továbbá azt
is mondják, hogy Heminge és Burbage, a’ Glóbus szinházbeli társulat
igazgatói, szintén Stratfordból vagy környékéről származtak. Leicester
gróf vagy a’ királyné társulata volt az, melly a’ Temze bankoldalán állott
Glóbus színházban játszott ’s később a’ Blackfriars színházat vette meg.
E ’ két színházban játszották S. összes szinmüveit, még pedig a’ Glóbus
ban nyáron, mivel középett fedetlen volt, ’s a’ Blackfriarsban télen, mi
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vei kisebb ’s egészen fedett volt. A ’ siker, mit S. mint szinész aratott,
csakhamar háttérbe szorult az uralkodó patheticus Ízléssel egészen ellen
kező darabjainak hatása mellett, mellyek tagadhatlanul nagy vonzerőt
gyakoroltak a’ közönségre, a’ társulatra nézve igen fontosakká lőnek ’ s
a' költőnek mind társait lekötelezték, mind pedig barátokat és elleneket
teremtettek. Küzdenie kellett ’s elleneit legyőzé. S. győzelme egyébiránt
soha sem volt kétséges ’s nevét egész a’ trón lépcsőjéig vivé. Erzsébet
királyné különös figyelmével tiszteié meg ’s jóízűen mulatott előadásain.
Ismeretes azon tény, miszerint IV . Henrikben FalstafF jellemében
annyira gyönyörködött, hogy azon óhajtásra fakadt, vajha FalstafF lova
got mint szerelmest láthatná; minek folytán S. a’ ,, Windsori vig nők“ -e t
irta, mellyben FalstafFal újra találkozunk. Egyéb nagyobbszerü haszna
e’ fejedelmi kegyből, úgy látszik, nem volt. Erzsébet utódjától, Jakab
tól, sajátkezű köszönő iratot nyert S. azon udvariasságáért, melylyel
„Macbeth“ -ben az utolsó boszorkányjelenetben Bankó utódjait mint kirá
lyokat lépteti fel, melly jövendölés Jakabra czélzott, ki Bankótól szár
maztatta magát. Midőn utóbb az angol trónra ült, egyik első ténye volt,
hogy S. és társainak Heminge és Condellnek uj szabadalmat adatott. Az
1603. máj. 19-én kelt kir. levél S-t második helyen említi. E ’ kegy és
figyelem megtisztelő volt költőnkre ’s úgy látszik, itt is csak a’ tiszteletnél
maradt a’ dolog. Annál Örvendetesebben hat ránk legkorábbi barátjának és
változhatlan tisztelőjének, Southamplon grófnak bőkezűsége, kiről meg
lehetős bizonyossággal mondatik, hogy S-nek 1000 fontnyi ajándékot
adott ’s ez által lényegesen segített állapotán. S. ekkor házat vett magá
nak Stratfordban, mellynek „New Placeífi (uj piacz) nevet adott ’s kertjé
ben egy szederfát ültetett azon csemetékből, miket Jakab király 1603.
hozatott Angliába. A ’ ház és fa később, midőn Garrick szinész, S. dicső
ségét újra fóléleszté, számos zarándoklás tárgya volt ’s mind a’ kettő so
káig volt jó karban, mig 1752-ben akkori birtokosa, Gastrell lelkész nyu
galomzavaróknak találván a’ zarándoklatokat; ez okból először a’ Shakspeare-fát vágatá ki, utóbb pedig, hogy az ablakadót ne fizesse többé, a’
házat is lerontatá. Annyi bizonyos, hogy S. e’ stratfordi házában, két
férjhez ment leánya és őt túlélt neje társaságában, töltötte élete utolsó
éveit; azonban hogy mikor költözött ide, nem bizonyos. — Szülővárosa
templomában áll egy emlékszobra, mellyen gondolatokba merülve ir, egy
párnán nyugodva. A ’ szobor festve van, hogy annál inkább megközelítse
a’ természetet. Több Ízlést tanúsít a’ Westminster apátságban létező szobra
fejér márványból, korának öltözetében, m ellyetl743. emeltek azon elő
adások jövedelméből, mik a’ londoni szipadok által e’ czélra rendeztettek.
E ’ hiányos életirási adatoknál sokkal érdekesebb, tekintetbe venni hal
hatatlan müveit ’s azok viszonyait hazájához ’s korához. Vegyük elő
ször 10 történeti drámáját. Ezekről egyik legjelesb fordítója ’s méltánvló ja , Tieck „V III. H enrikéhez irt jegyzetében igen jellemzőleg ezt
mondja : ,,E ’ nevezetes színműnek (V III. Henrik), melly még Erzsé
bet királynő életében, 1600 körül íratott, rendeltetése volt, hogy miután
„ V. Henrik“ -be lön végezve, a’ polgárháborúk átdolgozva ’s a’ színpadra
újra felhozatva voltak, legyen az epilognak egy neme, dicsőitése a’ jelen
nek, a’ szerencsének ’s békének, mit annyi véres harcz után, végre elérni
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sikerült. ’S e’ szerint az angolok 10 nagy művel bírnak, mellyek az angol
történelmet ’s ennek egyik legnevezetesb korszakát tárgyazzák, ’s minő
ket egy más nép sem képes felmutatni. A ’ később irt újabb „ János ki
rály66 mint tragico-humoristicus prológ nyitja meg a’ képek és jelenetek,
gondolatok és érzelmek, szenvedélyek és végzetek hatalmas világát. K e
serű iróniával és mély fájdalommal gúnyol ki a’ költő e’ prológban min
den u. n. politikát ’s panaszt emel a’ fejedelmek önzése, uralkodásvágya
’s hűtlensége , a’ nagyok ingadozó rokonszenve ’s gőgje ’s a’ megbukott
ártatlanságra zuduló minden szenvedések felett; hasonlóul megmutatja e’
szegény, alattomos eszély ki nem elégítő voltát, a’ despotismus rövidlátóságát, melly Önmaga ellen köszörüli fegyverét. Mintegy chorusul szol
gál, melly mindezt Öntudatosan látja és elismeri, egy vad bohócz és hős,
Faulconbridge, ki épen olly önző, eszélyes és a’ szerencse szolgája, mint
a’ többiek, mindent önhasznára fordít, ’s olly hévvel, mint azok, kiket
kigunyol, tudja a’ loyalis férfiút játszani, hogy maga is hinni kezd eré
nyébe. — Ha e’ merész, nagyszerű bevezetést az összes történeti drámák
prologja gyanánt vesszük, akkor
Richard66-bán (majdnem 300 év
letelése után) egy más elegiai és propheticus prologgal találkozunk, melly
egyes emberek és családoknak egyelőre csekélynek tetsző villongásában
már a’ nehéz, hosszú és véres polgárháborúkat jelenti b e , mellyekben a’
nagy nemes családok kölcsönös harczban csaknem egészen elpusztultak.
Egy könnyelmű király, kinek nemes és szép kedélye csak szerencsétlen
ségében nyilatkozik és fejük k i, egy eszélyes bitorló által szorittatik le,
ki fel tudja használni szerencséjét ’s a’ viszonyokat. A ’ szerencse, melly
fólemelé, mindig megújul, még akkor is, midőn barátait veti le, kik trónra
segiték. A ’ jelenkor ezen derült élvezete ama két hősi vígjátékban tükröző
dik vissza, mellynek tartalmát ,,iT . Henrik élete teszi. Falstaff és czimborái, Henrik herczeg, Percy ’s még a’ hóbortos wallisi Glendower is a’
legeredetibb humor különböző képviselői. Dicsőség és öröm, a’ hős és
haza dicsőítése tetőpontját éri el „ F . Henrik66-ben. E ’ költeményeket az
érett férfiú irta; a’ fejér és piros rózsa harczait a’ kom oly, magasztosra
hangolt kedélyű ifjú. ,,FI> IIenrik66-e n, az unokán boszulják meg mago
kat a’ nagyatya vétkei. A ’ győzők pártja azonban már kebelén melengeti
azon ,,///. Richard66-ot, ki őket is, testvéreiket és rokonaikat, ’ s minden
jogtalanságot megbüntet, mit azok ellenségeiken elkövettek — roppant
zárköltemény, melly ismét profétailag, regeszerüen és költőileg viszi végkifejlésére ez irtóztató korszakot és képet; reményt és bizalmat tá
masztva bennünk egy jobb idő iránt, mellybe már itt lehet egy sejtelmes
pillanatot vetnünk. Anglia e’ nagy rázkódása, Mária nehány sötét évét
kivéve , volt az utolsó politikai nagy mozgalom költőnk halála előtt.
III. Richard halála óta csak egy század telt el, midőn Shakspeare m eg
kezdő Írni; nagyszülei még részt vettek a’ viszályban. Erzsébet, a’ költő
szeme fénye, nem sokára ama nehéz idők után született; ’s e’ pillanat
dicsőítéséül irta „ VIII. H e n r i k é t ama költemények politikai és hazafiui
epilogját.“ Illy rövid átnézetét adja Tieck S. 10 történeti drámájának. ’S
igy fogva fel azokat, egy mély jelentőségű és fényes kivitelű, megható
világdrámát szemlélünk.
Ezeken kivül Ó-Angüa mythosi őskora is anyagot szolgáltatott S.-nek

Shakspeare.

187

egy sajátságos drámai költeményre „ C y m b e llin e “ , mellyben a’ legidegenszerübb elemek meseszerűen igéző öszhangba olvadnak. — Tisztán tör
ténelmi drámák a’ nevezett angolokon kivül még a’ 3 római tárgyú u. n.
„J u lin s C a e sa r “ 1607. évből, nyugott egyszerűségű, igénytelen plastica,
melly a’ darab tulajdonképeni hősének Brutusnak jellemével egészen Öszhangban van, a’ ki elszántan és nemesen, még az ellentől is tisztelve
végzi életét; „ A n to n iu s és C le o p a tra “ szinmü 1608-ból, a’ hősi daczból
a’ kéjelgésig, a’ tragicai magasságból, a’ CQmoedia színvonalára esik; „ C o rio lá n u 1609. vagy 10-ből gyönyörű képe a’ kemény, hajthatlan főúri
dacznak ’s a’ tömeg megvetésének. A ’ nyelv egész hangja rajzoló, de a’
jellemzés egyes részeiben is mesteri és mély. Ellenben „ Titus A n d r o n ic u s(t
legkorábbi kísérletek egyikének látszik ’s a’ régi véres ízlés utánzása. —
A ’ históriai színmüvektől átmenetet képez a’ tragoediákra, ,, Ath én i Ttm o n “ , az embergyülölő; a’ vígjátékokra „ T roilu s és C r e ssid a “ 9 egy igen
eredeti paródiája a’ trójai háborúnak, melly Tieck szerint, úgy látszik , a*
tudós Jakab király számára külön Íratott ’s az ő magán körében, nem a’
Glóbusban, adatott.
E’ vígjátékok közé volna sorozandó e’ helyen a’ „ N y ár éjiálom,“ (M idsummernights-dream), melly eredetileg szintén alkalmi költemény volt
Southampton gróf lakodalmára ’s szintén paródiája az efféle nász költe
ményeknek, melly azonban olly csodálatosan kedves tündéri és boszantó
lidércz-jelenségekkel van átszőve, hogy az álom és való a’ legelragadóbb
módon játszik egymásba ’s ez ellentétekből a’ leggyöngédebb hódolat
tűnik ki. Ezen n y á r é j a’ Sz. János-éj, mellynek, illy álmokat szokás tulaj
donítani. — Hasonló tekintetbejön „ A v ih a r “ (T em pest), melly 1613.
adatott utólagos szerencsekivánat gyanánt I. Jakab leányának, Erzsébet
herczegnőnek lakadalmára. E’ gyöngéd költemény szellemével és tün
déreivel még szeretetreméltóbban tünteti fel a’ költőt. — E ’ szélső mese
világból leereszkedve ugyan, de még mindig szabad csapongásban jelenik
meg „ A m int te tsz ik “ (A s you like it) vígjátékéban 1599-ből. — Ezt
közvetlenül megelőzte „ A ’ v iz k e r e s z ti est v a g y A mint a k a rjá to k “
(Twelfth night, or what you w ill), felette mulatságos álarczos szerencse
és ingerkedő játék, a’ mint ez szokásban volt ez estén. — Illy ingerkedés
folytatása „ A w in d so ri vig n ő k 66 (The merry wives o f Windsor). —
Könnyebb és korábbi müvei a’ költőnek „ K é t v e r o n a i n e m e su (Two gentlemen o f Verona) és T é v ed ések v ig já ték a 66 (Comedy of errors), az utóbbi
leggenialisabb felhasználása ama régi tréfának, mellyben két egymáshoz
hasonló személy folytonosan fölcseréltetik. — „ A m a ka cs n ő m eg szelid i t é s e u (Taming o f the shrew), későbbi, de szintén könnyen irt mű, dra
matizált novella olasz modorban. — „ H iá b a v a ló sz e r e le m ^ (L ove’s labours
lost) és „ V ége j ó , m inden j ó “ (A ll’s well that ends well) vígjátékokban
ellenkező két czél felé munkál. Az utóbbiban a’ nő felette meglepő mó
don nyeri meg utólagosan férjét, az elsőben a’ szerető férfi finom törek
vései meghiúsulnak. A ’ jellemzés a’ legtökéletesbnek volna, mondható,
ha még felül nem múlnák a’ következő darabok jellemrajzai, mint „ S o k
za j sem m iér t“ (Much adó about nothing) „ V e l e n c z e i k alm ár“ (Merchant
of Venise) ’s „ S z e g e t s z e g g e l “ (Measure fór measure). — A ’ „ Téli r e g e “
(V\ inter’stale), erős ellentéte a’ franczia pedáns iskolának, meseszerü epi-
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cai ömlengésben és szabadságban áradoz ’s e g y e s alakjaiban a’ legmé
lyebb kedély bizonyságait adja.
Bár e’ nagy genius szabadsága, hatalma és művészete az előadottak
ban is bámulatra ragad, a’ legmagasb fokra még is nagyhírű, öt tragoediájában emelkedik, minők : ,,O th e llo “ „ R o m e o és J ú l i a „ Hamlet' *
„ M a c b e t h “ és „L ear44. Ezek leghiresebb és kétségtelenül valódi darabjai,
mellyek mindenkinek, ki komoly tanulmányi szándékkal mélyed beléjök,
uj meg uj szépségeket, mélységeket tárnak fe l, ’s innen van , hogy ezek
annyi tömérdek fordítóra, magyarázóra , ítészre találtak ’s az egész mi
veit világ színpadain ollynagy népszerűséggel bírnak. Örömmel mondhat
juk, hogy ez 5 szinmü a’ magyar színpadon is megtalálta képviselőit és
közönségét. — Ezeken kívül van még mintegy 17 szinmü, mellyek kisebb
nagyobb bizonyossággal S.-nek tulajdonittatnak. Végre bírunk tőle még
154 sonnettet’s két kisebb epopoeát (Venus és Adonis; Lucretia elra
gadtatása). A ’ sonnettek Southampton grófnak ajánlva, a’ barátság leg
szebb emlékei gyanánt maradtak fenn.
A ’ Shakspeare-irodalom rendkívüli kiterjedésű nem csak Angliában,
hanem kiválólag Németországon, hol e’ nagy szellem terjesztésére, ma
gyarázatára nézve aránylag több történt , mint magában hazájában. ’S
miután irodalmunkban e’ nagy hiánynak máig sem akadt orvoslója, mind
azok, kik előtt az eredeti nyelv legyőzhetlen nehézségekkel bir, német
fordításokra vannak kényszerítve. A ’ tömérdek német S.-fordítók között
a’ legrégiebbek W ie la n d é s E sc h e n b u r g ; legjobbak S ch legel A . V. és T ieck ;
V oss és fiai. Magyarázói között legtöbb érdemmel bírnak; S ch leg el , G o e 
the , L e s s in g , Tieck ’s újabban G e r v in u s . — A ’ francziák G u iz o t- tói bírnak
egy jeles munkát S. felett. — A z angol újabb magyarázók között megemlitendők D r u c e , S k ottow e , D ra k e , C ollier ’stb. Legjelesb festészek, kik
S. müveihez sikerült rajzokat adtak : R uhl és R etzsch .
A ’ magyar irodalom e’ részben is a’ múlt évtizednek köszönheti a’ ko
molyabb lendületet. Régibb irodalmunkban még csak neve említését is
alig találjuk S.-nek.
A’ figyelmét mindenre kiterjesztő K a z in c z y
F. ugyan már a’ múlt század vége felé (1777) mutatá be „ H a m le tu- e t,
azonban egy eltorzított, német kiadás után adá; ’s a’ sok tekintetben tágas
látkörü D ö b r en te y ugyan már 1824. körül lépett fel S. egy drámájának
(Macbeth) fordításával, azonban az ő nyelve még kevéssé teheté élveze
tessé a’ nagyszerű müvet. A z ,,Athenaeum“ Bajza korában volt az első
magyar lap, melly e’ szellemóriásnak nagyobb figyelmet kezde szentelni.
E g r e s s y Gábor színpadra akarván hozni nehány darabját, ama lapokban
adá elő illető tanulmányait, mintegy előkészitve a’ közönséget a’ szokat
lan élvezetre. Majd H en szlm an n fogá fel a’ tárgyat egész komolysággal
’s a’ múlt évtized elején létezett ,,irók és művészek körében44 tüzetes fel
olvasásokat tartott egyes müvek felett. A ’ színpadon legavatottabb kép
viselői ’s papjai lettek E g r e s s y G á b or és L e n d v a y , kik által a’ jelesebb
müvek egymás után színre hozatván, alkalma nyílt az itészetnekis a’ nagy
szellem ismertetésére ’s felfogására vezető eszméket, észrevételeket elmon
dani. S z é k e ly Józs. Gervinus magyarázatának egy részét közié. ’S ez minden.
Müvei teljeskiadása még mindig a’ jámbor óhajtások közé tartozik. A ’ szín
padon adatni szokott darabok fordítása nagy részben ollyan, hogy az irodalmi
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szentesítést, tetemes javítások nélkül aligállaná ki. Az eredetihez méltó nyel
ven irt fordítások eddigelé csak „Julius Caesar“ , mellyet V ö r ö sm a r ty tó l,
és részenként „Coriolán“ , mellyet P etőfitől bírunk. Mert L em ou ton Emília
igyekezetét, ki 1845. S. összes szinmüvebkiadását 5 mű lefordításával
kezdé meg, merészsége miatt csodáljuk inkább, mint a’ sükernél fogva.
— Legújabban hire já r, hogy V ö rö sm a rty és A r a n y S. müvei további
kiadásáról nem csak le nem mondtak, hanem azon folyvást munkálódnak
is, ’s hogy ez ügyet a’ Nemzeti könyvtár-társulat szándékoznék különös
pártfogása alá venni, mit tennie valóban méltó is, érdemes is. — a.
Shelley (Percy Bisshe),szül. 1792-ben Fieldplainban Sussex grófság
ban, hol atyja, Baronet Sir Timothy Shelley, kastélyt birt ’s 20 ezer font
sterling évi jövedelemről rendelkezett. Etonból elüzetett, későbben Oxfordból is, mert az iskolai törvényeket nem tisztelte, ’s vallásellenes röpiratokat firkált. Ezért atyja kitagadta az örökségből. Egy ideig elhagyat
va, a’ legnagyobb nyomorban élt. Ezalatt irta „ Q u e e n M a b “ híres költe
ményét, ’s Westbrook kisasszonyt elszöktetvén, azzal magát a’ gretnagreeni kovács által összeadatá. Házassága szerencsétlen lett, ’s három év
múlva felbomlott. Irlandot meglátogatván, az ottani nép rendkívüli nyo
mora által felizgatva, röpiratot irt, mellyet a’ kormány üldözőbe vett.
1814-ben tehát Párisba ment, hol, nyomasztó szükséggel küzdve, orvosi
tudományokat tanult. E ’ közben származott mélységes költeménye : A lá sto r, vagy „a m a gá n y s z e lle m e “ . Angliába visszatérve G odw in ismere
tes író lelkes leányát vette nőül, ’s Marlowban csendesen ’s boldogul élt
egy ideig. Itt irta „ The r e v o lt o f Isla m “ költeményét, melly neki nagy
költői nevet szerzett. Ezentúl, fiatal neje társaságában, hosszabb utazást
tett Franczia- és Olaszországban, és Schweitzban, benső baráti viszony
ban élt Byronnal a’ genfi tó partján ; Goethe Faustját, kedvencz költemé
nyét, forditotta, a’ comói tó mellett irta gyengéd, ’s a’ déli ég lehelletétől áthatott költeményét „ R o sa lin d e és H e l é n a Angliába visszatérvén,
uj szerencsétlenségek érték, „ Q u een m a b “ költeményéért ugyanis, mint
istentagadó, perbe fogatott, ’s gyermekeitől megfosztatott. E’ perez óta
gyűlölte Angliát, ’s elhagyta azt, mint Byron. 1818. óta külföldön lakott.
Rómában irta P r o m e th e u sá l , ’s a’ hatalmas tragoediát, C é n e i t , mellyben
nagy drámái erőt árult el. Shelley költeményeiben mindenütt mutatkozik
ugyan némi hajlam a’ drámai alak felé, de a’ lyrai elem túlhaladja azt; ’s
a’ drámai felosztás és dialóg csak edény, melly be lyrája áradozásait ön
teni szereti. C en ci mégis kivételt képez, ez tiszta, nagyszerű dráma, ’s
ha Shelley tovább él, kétségkívül nagy drámairó lett volna. Hagyomá
nyai közt találtatott
K á r o ly “ dráma több jelenete. Olaszország több
pontjain lakott, végre a’ spezziai öbölben bérlett ki egy mezei lakot, hol
regényes napokat élt, a’ tenger hullámain ringatózott, ’s barlangok hűsében álmadozott. Itt irta az „ A tlá s tü n d érn ő jétCi ’s az „ E l e t diadalát
Egyik tengeri kirándulása közben szélvész ragadta meg csolnakát, ’s a’
tenger és természet lelkes költőjét a’ nedves sírba merité 1822. jul. 8-án.
Megtalált holttestét Byron égette meg a’ tengerparton; hamvait pedig
Összeszedte, ’s Rómában temette el a’ protestánsok temetőjében. — Shel
ley összes müvei német forditásban is megjelentek S e y b ttó l Lipcsében,
nálunk Petőfi és Sükei fordítottak tőle nehány kisebb költeményt. — Máso
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dik n eje több regényt irt, ’s férje hátramaradt müveit kiadá; különösen
tetszéssel fogadtattak tőle „ R a m b le s in Ita ly and G e r m a n y “ (1844). Meg
halt 1851. — h.
Sibiria 1. S zib éria .
Sicilia 1. S ziczilia .
Siebold (Fülöp Ferencz), hollandi utazó, szül. 1796. Würzburgban.
Hollandba 1822. került mint egészségügyi tiszt, ’s e’ minőségben ugyan
azon évben Bataviába, innen mint követségi orvos Japánba utazott. 1824
Dezimában, 1826. Jeddoban volt, melly utóbbi helyről nem sokára ismét
Dezimába kelle visszatérnie. Itt 1828. elfogatott, mivel a* japániak a’ nála
talált irományoknál, kutatási eredmények, rajzoknál, gyűjteményeknél
fogva kémnek tartották. 1829. visszanyerte szabadságát. Gazdag gyűjte
ményeit és irományait sikerült megmentenie. Ö maga 1830. tért vissza
Európába, hollandi szolgálatba. Japán viszonyait tárgy azó számos mü
vei között a’ legnevezetesb : „ N ip p o n , A r c h iv zű r B e sch reib u n g v o n J a p a n “ ; továbbá „ F au n a J a p o n ica “ és „ F l ó r a J a p o n ica u9 melly ben 2000
növényfajnál több van. — a.
Simrock (K ároly), német irodalomtörténész és költő, szül. 1802.
Bonnban. 1822. végezte Berlinben a’ jogtudományokat ’s porosz államszolgálatba lépett, e’ mellett azonban folyvást az ó-német irodalommal ’s
költészettel foglalkozott. Megjelent tőle : a’ N iebelu n gen lied fordítása
(3-ik kiad. Stuttg. és Tüb. 1843). 1830. egy dal miatt, mellyre a’ franczia júliusi forradalom lelkesité, Poroszországból száműzetett. Ez időtől
egészen irodalmi hajlamait követé; különösen folytatá a’ középkori jele
sebb.német költemények fordításait, mik többnyire igen sikerültek. K é
sőbb" Bonnban telepedett le állandóan. Alapos tanulmányokat tanusitó
számos müvei között a’ legnevezetesbek, a’ német hősmonda körnek köl
tői előadása, részint fordításokban, részint saját költeményekben, e’ czim
alatt : ,, D a s H eld en bu ch “ (mellynek részei ; G u d ru n , N ib e lu n g e n , D a s
kleine H e ld e n b u c h , D a s A m elu n g en lied ) 1839-ben kezdte a’ „ D eu tsch e
V o lk sb ü ch er6i- t kiadni, mellyből 1850-ig 32 darab jelent meg. Saját „ köl te m é n y e iiC9 mik közül több ép dal, románcz és ballada nagyon el van ter
jedve, 1844. jelentek meg Lipcsében. — a.
Sitid, ázsiai tartomány az Ind alsó vidékén, határai keletről ’s délke
letről Keletindia, délnyugotról az ind oczeán, nyugotról Beludsisztán,
északról ugyanez és Alfghanisztán, területe 2500 Q mfld. Az Ind folyó
futja át az egész tartományt, mellynek földje többnyire homokos és mocsáros. Lakosainak száma 1 % millió, kik nagyobb részt a’ hindu törzshez
tartoznak, azonban uralkodó nép a’ belud seredetü telp u risok . Uralkodó
3 család, az A m irek . Jövedelme 8 millió forint, a’ hadsereg 36,000 em
berből áll. Fővárosa H yd e r a b a d . — 1847-ben e’ tartományt az angol ke
letindiai társulat hóditá meg. — k.
Sismondi (Jean Charles Leonard S im on de de,) franczia történetiró,
szül. 1773. Genfben. A ’ forradalom kitörésekor atyjával Angliába mene
kült, honnan 9 év múlva visszatérve, börtönre ’s javai 2/ 5 részének elvesz
tésére ítéltetett. Nem sokára Toscanában is üldozé a’ forradalom; itt a’
francziák az aristokratát, az olaszok a’ francziát gyűlölték benne, ’s szin
tén elfogták; végre 1800-tól kezdve nyugottan élt Genfben a’ tudomá
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nyoknak ’a városi hivataloknak. Müvei, bár mennyire érdemesek is, nem
állanak a’ történelmi művészet és bölcsészeti miveltség fokán. Nevét leg
először e’ sokszor kiadott müve tévé hiressé : ,,Histoires des republiques
italiennes du moyen áge“ (legújabb kiad. Paris 1840. 10. köt.). Legna
gyobb müve, mit René fejezett be : ,,Uistoire des Francois66(Pár. 1821—
43, 31. köt.). Legjelesb műve : „ Histoire de la renaissance de la liberté
en Italieu (Pár. 1832. 2. köt.). Kelletinél nagyobb elismerést talált :
„ Histoire de la chűte de Vempire romáin et du deciin de la civilisation de
260 á iOOO“ (Pár. 1835. 2 köt.) , melly Gibbon hason tárgyú müvével
nem állja ki a’ versenyt. Sok érdemmel bir irodalomtörténeti munkája :
„D e la litérature du midi de l’Europei(. (4 kiad. Pár. 1840. köt.). Azonkivül számos nemzetgazdászati munkát ir t , a’ politikában is munkás volt
’s számos czikket közlött különféle politikai lapokban. Végre mint müitésznek is vannak érdemei. Meghalt Genfben 1842. — a.
Sjögren (András), finn nyelvtudós, a* pétervári tud. akadémia tagja,
nagy érdemekkel bir a’ finn nyelv körüli buvárlataiban, mellyet egész
nagy összefüggésében vizsgált. Egész figyelmét és szorgalmát már korán
forditá a’ régibb orosz történetre ’s általában összehasonlitó nyelvészetre,
’s különösen a’ finn nyelv szójárásainak megvizsgálására, melly czélból a’
birodalom északi tartományait, minők Olonez, Archangel és W ologda,
’s a’ szibériai kormányzóságokat vándorlá be, hogy ama szójárásokat, va
lamint a’ különböző finn törzsök szokásait ’s hagyományait a’ hely színén
ismerhesse meg. E ’ tanulmányok eredményeként adta ki a’ szirján szó
járás nyelvtanát ’s több tudós értekezést, leginkább a’ pétervári akadé
mia évkönyveiben, továbbá a’ cseremiszek, mordvinek, csuvaszok, votjákok, téptjérek, osztjákok, permjákok ’s más finn népségek szokásait, kiket
mind saját lakhelyükön keresett fel. 1833— 34. az akadémia által meg
bízva a’ Kaukázusba utazott, az ottani népségek, különösen az osszétek
származásának, viszonyainak kiismerése végett. Ez utazása gyümölcse az
osszét nyelvtan és szótár (Pétervár 1840). — a.
Skandinávia 1. Svéd- és Norvégország.
Skóczia 1. Brittország.
Skrzynecki (János) lengyel fővezér az utolsó forradalmi háborúban,
szül. 1787. Gallicziában. A ’ lembergi egyetemen tanulván, 1806, midőn
Napóleon a’ lengyelekhez bocsátott ki felszólításokat, ennek szolgálatába
állott ’s nem sokára a’ császár figyelmét magára voná. Ennek seregében
harczolt még 1814 is. Hazájába visszatérve, egy gyalogezred parancsnoka
lett. — Az 1830-i lengyel fölkelés kezdetén ezredével Constantin nagyherczeg részére állott, azonban csakhamar a’ nemzet ügye mellett nyilat
kozott. S-t eddig kevéssé ismerték és szerették, azonban nehány csatá
ban annyira kitünteté magát, hogy 1831. febr. 26-án Radziwill helyébe
a’ lengyel sereg fővezérévé neveztetett ki. Pályáját nem végzé dicstelje
sen. Egy nagy fővezér tulajdonai közül csak a’ személyes bátorságot ne
vezhette sajátjának; nem birt elég szemességgel ’s még kevesebb ha
tározottsággal. Hozzájárult aristokratiai hajlama ’s gyakran roszul alkal
mazott vallásossága, minek folytán harczba vágyó nyugtalan katonáit
gyakran elégité ki böjttel és imádkozással. Hiába várták határozott fellé
péseit. Felette buzgón foglalkozott a’ politikával ’s várta az idegen hatal
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mák activ közbenjárását. Fabius Cunctator szerepét játszá. A z oroszok
ellenében több győzelmet nyert u gyan , de ezek leginkább Prondzynski
táborszermesterének érdemei, kivel utoljára egészen félbeszakitá viszo
nyát. Diebitsch orosz vezér, kivel levelezésben is állott, bevonulván, még
meglepőbb tétlenségbe merült. Midőn annálfogva Paskewitsch vévé át az
orosz fővezérséget, ’s mindinkább a’ lengyel főváros felé közelgett, a’
lengyel országgyűlés egy vizsgáló bizottmányt küldött a’ táborba, minek
következménye az lön, hogy S. 1831. aug. 13-án lemonda a’ fővezérségrol. Utódja Dembinski lett. Az utolsó kétségbeesett csatákban is részt
vett még, ’s végre Krakóba ’ s innen Gallicziába menekült. Ezután Prá
gában ’s a’ cseh fürdőkben élt. Később Belgiumba m ent, hol a’ hadsereg
fővezérletét vévé által, azonban a’ három keleti hatalmasság felszólítása
következtében 1839. mint osztálytábornok kilépett. — a.
Slezvig-Holstein. E’ német-dán herczegségek az újabb kor történe
tében nevezetes szerepet játszottak, mellynek rövid előadása a’ követke
zőben fogható össze. Dánia volt királya, VIII. Ileresztélynek régi terve
volt, Slezviget állandóan a’ dán birodalomba keblezni, bár ez a’ fennálló
egyezségekkel ellenkezett. A ’ dán kir. ház fiága kihalóban volt, ’s a’ lehe
tőség valószínű, hogy Slezvig ez esetre elválik Dániától ’s külön ágnak,
az Augustenburgi herczegeknek válik tulajdonává. Ennek meggátlására a’
király mindent elkövetett, Slezvigben mindenütt behozatta a’ dán nyel
v e t’s 1846 jul. 8-án kiadott egy nyilt levelet, mellyben Dánország integri
tását kimondá. Ez utóbbi több felszólalást idézett maga után, mind a’
kir. ház oldalágai, ’s a’ slezvigi és holsteini tartományi gyűlések, sőt a’
német szÖvetséggyülés részéről is. Azonban Keresztély még halálos
ágyán is a’ kezdett rendszabály szigorú foganatosítását ajánlá fiának V II.
Frigyesnek. Ez uj király szelidebb utón kisérté meg eleinte ama czél
elérését. Egy 1848. jan. 28-án kiadott rendeletében az összes dán biro
dalomnak alkotmányt Ígért a’ franczia charta mintájára. Ez aján
lat sok csáberővel birt ugyan, azonban a’ király csalódott számításában.
Dániában elégületlenség támadt, hogy az egyenlő szavazatjog által a’ né
met tartományok túlsókat nyertek, ’ s a’ herczegségekben igen komoly
tárgyalás alá vétetett az ügy. A ’ sajtó és társulati jo g itt felette meg volt
szorítva ’s febr. 17-én 60 rendi tag gyűlt össze Kiéiben, kikhez az ottani
polgárok is azon kéréssel járultak, hogy az ország érdekeit a’ dán vá
gyak ellenében védelmük alá fogják. Itt egyértelmüleg azon határozat
hozatott, hogy a’ herczegség jogainak tekintetbevételével, a’ dán öszállam alapjából kiinduló minden alkotmányi kísérlet ellen óvás tétessék,
ellenben a’ két herczegség számára külön képviseleti alkotmány szorgalmaztassék. A ’ francziaországi februári ’s a’ bekövetkezett martiusi napok
1848-ban határozott fellépésre biztatták a’ slezvigieket ’s mart. 8-án egy
küldöttség ment Kopenhágába a’ királyhoz a’ fentebbi kiéli határozatok
kal. Az egész ország egyes részeiből hasonló kivánatok, kérvények hang
zottak — ’s a’ király mart. 13-án valóban kiadott egy sajtótörvényt,
melly azonban az óhajtott hatást nem tévé meg.
Mart. 18-án a’ két herczegség legtöbb rendi küldöttei Rendsburgban
tartottak gyűlést. Három férfiú, Rcventlow-Preetz gróf, Beseler és Bargum, fel lön hatalmazva, sürgető okoknál fogva összehihatni a’ gyűlést ’s
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egy másik küldöttség, Olshausen elnöklete alatt avval bízatott meg, hogy
a° királynak személyesen vigye meg a’ herczegségek kivánatát. 27-én
Scheele kamarás lemondása után ideiglenesen Beseler vévé át a’ kor
mányügyeket; 24-én ideiglenes kormány alakult, mellynek tagjai : Bese
ler, Slezvig-Holstein Frigyes herczeg, gróf Reventlow és Schmidt M. T.
eonsul voltak, kikhez később dr. Bremer ’s Olshausen Tivadar csatlakoz
tak. Ezek, miután egy kopenhágai népmozgalom arra kényszerité a’ ki
rályt, hogy eddigi tanácsosait elbocsátván, dán népszerű férfiakból álló
tanácsot nevezzen ki, kinyilatkoztaták, hogy a’ herczegségek ügyeinek
kormányát átveszik, mivel a’ király nem bir többé szabad akarattal. E’
kormányt Örömmel fogadá az ország, ’s ő maga a’ porosz királyhoz for
dult segedelemért. Ez utóbbi felette biztatólag ’s jogaikat elismerőleg
válaszolt a’ slezvigieknek. A ’ Kopenhágába küldött követek, kik az ot
tani nép szenvedélye elől csak alig menekülhettek m eg, ki nem elégítő
hirekkel tértek vissza mart. 26-án. Erre az ideigl. kormány kimondá a’
honvédelem szükségét, apr. 3-ára összehivá a’ rendeket Rendsburgba ’s
Poroszországhoz folyamodott segédcsapatokért. Egész Németországban
harczias szellem támadt, mindenütt szabad csapatok , önkénytesek sere
gei alakultak a’ herczegségek védelmére; ’s Augustenburg herczegnek
sikerült, Rendsburg erősségét hatalmába keríteni.
Azonban a’ dánok szintén nem maradtak tétlenek, készületeik gyor
sabban ’s erőteljesebben folytak, semmint általában várták. Idegen segít
séget egyelőre hiában kerestek azeurópai hatalmasságok között. — Az
apr. 3-ai rendsburgi gyűlés kimondá kérelmét, a’ herczegségeknek a’ né
met szövetségbe való fölvétele iránt ’s az eddigi kormányt megerősítvén,
a’ szükséges felhatalmazással felruházá, mire apr. 5-én újra eloszlott.
Frankfurtban nagy buzgalom jelentkezett Slezvig irányában. Leggyor
sabban járt el Poroszország. Apr. 5-étől kezdve porosz seregek vonultak
a’ herczegségekbe ’s átvevén a’ helyőrségi szolgálatot, a’ slezvig-holsteini
seregeknek lehetővé tették, hogy egészen a’ táborban alkalmaztassák.
Nem tudván bizonyosan , mellyik ponton szállandnak ki a’ dán seregek,
a’ herczegségek nem minden hadcsapatja volt Flensburgban, midőn a’
dánok apr. 8-án az utóbbi kikötőben kiszállottak. Egy erős összeütkö
zésben, Bau mellett, a’ dánok győztek’s a’ németek Rendsburgig nyomat
tak vissza; nem sokára a’ dánok elfoglalák az egész országot. Erre a’ né
met szövetséggyülés felszólitá Poroszországot, hogy a’ 10-ik hadtest
számára parancsnokot nevezzen k i, a’ választás Wrangel tábornokra
esett, Slezvig fél lön véve a’ német szövetségbe, Dánia nem akart kimenni
az országból — csupán a’ kard határozhatott.
Az ennek folytán támadott háborúban a’ porosz és egyéb szövetségi
csapatokkal egyesült slezvigi hadseregnek kedvezett eleinte a’ szerencse,
’s a’ dán seregek részint Alsen szigetre, részint Jütlandra valának kényte
lenek visszavonulni, úgy hogy april végén Slezvig egészen megmenekült
tőlök. Azonban a’ szárazföldön nyert e’ győzelmeket egy német tengeri
erő hiánya hiúsította meg. Május elején a’ dán flotta csaknem valamenynyi slezvigi kikötőt megszállott. Németországban nagyban folyt a’ buz
galom egy tengeri erő megteremtésére, mihez azonban idő is kivántatott.
Illy körülmények között nem maradt egyéb hátra, mint a’ dán határ
Uj. h. lsm%Tár. VI. köt.
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átléptével, Jütlandba nyomulni, mit Wrangel május 1-én szerencsésen esz
közlésbe is vett, győzelmesen haladva mindig előre. A 7 nemet ügy sikere
pillanatra biztosítottnak látszott, azonban hibázott az egyetértés és hatá
rozottság. Anglia közbenjárása megkéretvén, egy diplomaticai haló ke
letkezett, melly Londonból Berlinig, Kopenhága-, Stockholm és Petervárig ért. E ’ kül udvarok nyilatkozatai folytán, Anglia közbenjárására,
nem csak Jütlandot, hanem Slezvig északi részét is elhagyók a’ német
seregek. A ’ dánok nyomban követték ’s mind szárazon, mind a7 tengeren
győzelmesen nyomultak ismét elő. A ’ menekült slezvigiek Hamburgban
gyülekeztek ’s innen intéztek uj megtámadási terveket. A ’ frankfurti né
met nemzetgyűlés jun. 9 én kimondó, hogy a’ háború erélyesen küzdendő
végig. Wrangel tábornok az illető államoknál seregének teljes létszámra
emelését sürgette. A 7 herczegségi rendi gyűlés uj honvédelmi törvényt
hozott, úgy hogy a7 katonáskodás alól csak a’ papok és iskolamesterek
voltak kivéve ’s egyuj alkotmányzó gyűlés összehivása tűzetett ki. Minden
oldalról erősen folytak a7 készületek. A 7 rendek még együtt tanácskozó
nak, midőn hírét vették, hogy Anglia közbenjárására, Portalés gróf és
Oriola báró porosz képviselők által Dániával fegyverszünet köttetett.
Slezvig-Holstein kormánya jun. 18-án kinyilatkoztató a7 rendek előtt,
hogy ez egyezséget elfogadhatlannak tartja. Hasonlóul Wrangel tábor
nok is vonakodott azt aláírni. A 7 seregek újra mozgásba jöttek, a7 dánok
rendszabályai újra szigorúak lőnek. Az ügyek mindinkább bonyolulván ’s
a7 külhatalmasságok közbeszólásai komolyakká válván, Poroszország is
kénytelennek látta magát, egy általános háború lehetőségét megelőzni,
íg y történt, hogy a’ porosz és dán hatalmasság között sept. 2-án uj
fegyverszünet köttetett, melly lényegileg az elsővel megegyezett, csak
hogy három nap helyett 7 hónapra szólott. Főfeltételei voltak : a7 vivó
felek elhagyják a7 herczegségeket; a7 német kikötők ostromállapota meg
szűnik, 7s az elkobzott német hajók visszaadatnak; ideiglenes kormány
alakittatik, mellyhez 2 tagot a7 dán király, kettőt a7porosz király, 7s mind
a7 két hatalmasság közösen egy férfiút választ. Ez utóbbi állomásra
Moltke Károly gróf lön kiszemelve, kit általánosan gyűlöltek a7 herczegségekben.
E 7 szerződés mind a7 herczegségekben, mind a7 frankfurti nemzetgyű
lésben, ’s Németország minden részében nagy ingerültséget okozott,
Moltke gróf, midőn Slezvigben megjelent, az ottani nép dühe miatt va
lódi életveszélyben forgott 7s csupán a7 feloszlatandó ideiglenes kormány
pártfogása alatt menekülhetett ki társaival az országból. A 7 német nem
zetgyűlés sep. 5-én 7s 6-án-határozá, hogy a7 fegyverszünet életbe lépte
tése szüntessék meg, azonban e7határozat a7birodalmi kabinetben hiányzó
egység miatt sikertelen maradt. 7S midőn Dánia némelly engedményekre
látszott hajlandónak, névszerint a7 gyűlölt Moltke grófot visszahívta, ak
kor sept. 16-án utólagosan a7 nemzetgyűlés is helybenhagyó a7 fegyverszünetet.
Ezután a7 Németország és Dánia által közösen alkotott fegyverszüneti
kormány vévé kezébe az ügyek igazgatását, melly számos súrlódás között
folyt. Azonban nem sok hija volt, hogy Dánia más utón érjen czélt. A 5
ilezvig-holsteini sereg fegyelme szűnni kezdett 7s helyébe bizonyos fék-
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telenségi szellem lépett, melly e’ vitéz sereget, az ország egyedüli remé
nyét feloszlás veszélyének tévé ki. Nem hiányoztak árulási kisérletek ’s
a’ rend csak nagy bajjal tartathatott fenn. A ’ legnépszerűbb férfiak bo
csátottak ki felszólításokat a’ slezvigi nép és katonaság jó szellemének
fölelevenitésére. A ’ vétkes katonák haditörvényszékek elé kerültek; a’
polgáriak más utón Ítéltettek el. A ’ dán király dec. 15-én egy rendeletet
intézett német alattvalóihoz, mellyben a’ közös kormány minden eljárá
sát jogtalannak nyilatkoztatta; ez azonban tényekre utalt csak, hogy e’
vádakat megczáfolja. — Ez alatt dán részről folyton folytak a’ hatalmas
kodások; a’ posta, a’ hajók ’s egyesek örökös zaklatásoknak voltak kité
ve. Hozzájárultak Slezvigre nézve a’ legfenyegetőbb hírek a’ békeérte
kezletek menetéről Londonban és Berlinben. Slezvigben kettoztetett erő
vel folytak a’ hadi készületek mind szárazon, mind tengeren.
E ’ készületek és békeértekezletek kellő közepében Dánia febr, 28~án
rögtön felmondja a’ fegyverszünetet. A ’ német birodalmi hadügyminister
B r u c k e r azonnal rendeléseket tett, hogy mart. 26-ig 60— 70,000 ember
ből álló birodalmi sereg talpon legyen. A ’ herczegségekben közös volt aa
öröm. A ’ hadkészületi buzgalom tetőpontját érte. Mart. 17-én az első
40,000 emberből álló szövetségi sereg nagyobb részint már a’ herczegségek földén volt, olly készséggel sietett mindenki a’ csatatérre. A ’ dán se
regek főparancsnoka B ü low tábornok v o lt, a’ német sereg P r ittw itz po
rosz altábornagy parancsnoksága alatt állott. A ’ slezvigi hadseregben
csaknem minden német állam képviselve volt. Dánia april 2-ig nyugtatta
fegyvereit. A ’ fővezérek között váltott levelezések eredménytelenül ma
radtak. A ’ két hatalmasság fegyveres ereje csaknem egyenlő volt számra
nézve. A ’ német birodalmi sereg, a’ slezvig-holsteini csapatokkal együtt,
mintegy 60,000 emberből állott; ’s a’ dánok 58,000 embert állitottak a’
harcztérre. E’ mellett azonban Dánia túlnyomó erővel birt a’ tengeren. —
April 3-án három ponton lépte át a’ dán sereg a’ slezvigi határt. Észa
kon a’ szárazföldi erő kevés sikert mutathatott eleinte fel, azonban a’
déli rész e’ hadjárat egyik fénypontját tanusitá. Slezvig legjobb kikötője,
a’ keleti parton levő Eckernförde volt színhelye. Itt jelent meg apr. 4-én
este egy osztálya a’ dán hajóhadnak. A ’ dánok terve ügyesen volt ké
szítve, ’s minden mozdulat ezzel szoros összefüggésben állott. Azonban
a’ német parti ütegek elszánt és ügyes védelmének azon eredménye lön,
hogy hosszú, félbenszakadt és ismét megújult tengeri harcz után , a’ 84
ágyús VIII. Keresztély nevű dán sorhajót légbe röpiték ’s a’ 42 álgyus
Gefion fregattot elfogták. E ’ győzelmet a’ dánoknak Jütlandba vonulása
követte ’s ez eredmények azon reményt ébreszték, hogy a’ háború hamar
véget érend. Azonban a’ diplomatia vévé át az ügyeket. A ’ késlekedő ’s
mérsékelt hadi működések tanusiták, hogy a’ porosz kormány nézetei a’
háború folytatását illetőleg lényegesen megváltoztak. A ’ harczolás csak
nem kizárólag a’ slezvig-holsteini csapatokra bízatott, ezek ostromiák
Fridericia dán erősséget is, május 16. — jun. 20-ig, végeredményében sükertelenül. Az egész ostrom alatt tétlenül állott a’ birodalmi sereg. — A ’
német hajóhad is kísérletet tett a’ tengeren, de egyes apró csatározások
kivételével, nagyobb eredményeket fölmutatni nem vala képes. Egyes
szárazföldi kisebb összeütközés is csak arra való v o lt , hogy a’ tábori élet
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egyformaságán segítsen, ámbár a’ hősiségnek egyes jelei nem hiányoztak,
különösen juh 5-én, midőn e’ hadjárat legvéresebb csatája történt Sastrup
és Bedstrup között, hol német részről 2000 halott és sebesült ’s ugyanan
nyi fogoly veszett el; a’ dánok vesztesége még nagyobb volt, itt esett el
Rye dán tábornok is. A ’ győzelem azonban a’ dánoké lett.
Kevés nap múlva e’ győzelem után a’ Dánia és Poroszország között
kötött fegyverszünet feltételei kihirdettettek. Ez egyezség juh 10-én köt
tetett Berlinben, azonban a’ slezvigi helytartóság és országgyűlés elve
tette. Jogainak orvoslásáért a’ helytartóság jul. 18-án külön köriratban
a’ német kormányokhoz folyamodott, újólag kérvén az ország megvédé
sét. E ’ helyett azonban valamennyi kormány seregeinek visszaindulását parancsolá meg, mi jul. 24-én megkezdődött. Slezvig ügyeinek kormányza
tára Dánia, Poroszország és Anglia kinevezék embereiket, kik aug. 25.
Flensburgban, svéd seregek védelme alatt ütötték fel székhely őket. VII.
Frigyes dán király is kibocsátá szózatát a’ slezvigiekhez , minek azonban
igen kevés eredménye volt. Az uj kormány teljesen dán szellemben mű
ködött ’s az időközben hozott rendeleteket, változtatásokat az igazgatás
ban lassanként mind megsemmisítvén, visszaállítani iparkodék a’ dolgok
régi rendét. — Azon közben lejárt az 1849. év a’ nélkül, hogy akár a
titkos, akár a’ nyílt diplomatia végeredményhez juthatott volna. A ’ fegy
verszünet újabb három hónapra meg lön szüntetve. A ’ diplomatiai érte
kezleteknek három egymás mellett elnyúló ága volt : az egyik SlezvigIlolstein és Dánia között közvetlenül Ivopenhágában, a’ másik Dánia és
Poroszország között majd Kopenhágában majd Berlinben, végre a’ nagy
hatalmasságok között Londonban. A ’ herczegségek részén egy hatalom
sem állott. Végre 1850. jul. 2-án létrejött Dánia és Poroszország között
a’ békeegyezmény , mellynek azon tulajdona volt, hogy a’ kérdés alatti
ügyeket nem intézé el véglegesen. Ez egyezmény szerint a’ régi status
quo állíttatott helyre. Aláírták a’ legtöbb német kormányok, köztök Austria is. A ’ herczegségek lakosaiban igen nagy lehangoltság uralkodott,
azon fél rendszabályok folytán, mellyekre a’ viszonyok kárhoztaták őket.
Majd a’ porosz tábornok, Boriin kilépett a’ szolgálatból ’s helyét Willisen
foglalta el, kit eleinte a’ porosz kormány nem akart elismerni. A ’ Dánia
és Poroszország között kötött békeszerződés a’ háború uj kitörését tévé
valószinüvé. — A ’ szerződés értelmében a’ porosz , valamint a’ svéd és
norvég seregeknek ki kelle vonulniok a’ herczegségek határaiból. Azon
ban helyettök más vendégek jelentkeztek, dán hajók kiséretében egy 18
nagy hajóból álló orosz hadosztály , melly jul. 12-én Kiél irányában ve
tett horgonyt ; beszélték, hogy egy másik, még nagyobb had szintén út
ban van. Mindazáltal e’ tények és hírek nem hatottak csüggesztőleg a'
kedélyekre; ellenkezőleg, a’ herczegségekben valódi öröm tört ki, hogy a’
diplomaticai lassú ut mellőzésével végre a’ csatatéren fog lehetni meg
mérkőzniük az ellenséggel. Apraja nagyja fegyverhez fogott. Szerencsét
lenségre az ország helytartósága még mindig porosz befolyás alatt gör
n y ed ett’s Willisen tábornok is csakhamar jelét adá, hogy a’ szükséges
határozottságot nélkülözi. Még azon perczekben is, midőn serege már már
a’ harcz tüzében állott, regényes béke eszméket táplált. A ’ dán sereg jul.
17-én nyomult ismét két oldalról Slezvig herczegségbe. Ez időtől kezdve
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sept. 17-ig ismét változó szerencsével folyt a’ harcz a’ két sereg között
mind szárazon, mind tengeren; ’s fénypontok ez alkalommal sem hiány
zottak.
Ez újabb hadjárat közelebbi eredménye az lön, hogy a’ legtöbb kor
mány eddigi közönye valóságos ellenséges indulattá változott a’ herczegségek irányában. A ’ frankfurti szövetséggyülés 1850. oct. 23. határozatilag kimondá az ellenségeskedés megszüntetését ’s egy végrehajtó bizott
mány kiküldését, melly a’ végrehajtás szükséges rendszabályairól beadja
véleményét. A ’ slezvigi helytartóság ünnepélyes óvást tön e’ határozat
ellen ’ s kivánta, hogy a’ herczegségeknek engedtessék meg fegyveres
kézzel végezni be a’ háborút. Ez azonban nem adatott meg nekik. Willisen tábornok nem hajlott a’ helytartóság nézetei felé ’s végre nem boldo
gulhatván , dec. 8-án a’ slezvig-holsteini hadsereg főparancsnokságáról
lelépett, Helyét von dér Horst tábornok foglalta el, de az egész országot
ellepett árvizek minden hadi működés megkezdését lehetlenné tették. —
Ezalatt a’ német szövetség biztosai, a’ porosz von Thixmen tábornok ’s
az osztrák Mensdorff-Pouilly gróf 1851. jan. 6-án Kiéiben megérkeztek.
Követeléseik ez 5 pontból állottak : 1) az ellenségeskedés azonnal meg
szüntetik, 2) az összes seregek az Eider folyó mögé vonatnak, 3) a’ hadse
reg létszáma Vg-ra leszállittatik, 4) az országgyűlés feloszlik, 5) min
den ellenséges rendszabály félbenhagyatik. Kimondák, hogy Dánia kész
seregeit visszavonni, a’ rend fentartására szükséges csapatok kivételével.
Vonakodás esetére 25,000 osztrák ’s ugyanannyi porosz katonából álló
végrehajtó sereggel fenyegetőztek. Meggondolási határidőül 3 nap ada
tott, mit azután még két nappal szaporitottak. Az országyülés jan. 11-én,
a’ szövetségbiztosok kivánatainak teljesítését mondá k i , minek folytán a’
szövetségi seregek bevonulása elmaradt. Erre azután a’ dán hadseregek
lepék el Slezvig-Holsteint, a’ herczegségi csapatok feloszlattak, a’ német
önkénytesek haza bocsáttattak; a’ korábbi helytartóság leléptetett ’s
febr. 1-jén a’ szövetségi biztosok uj kormányt nevezének ki, az 1848. óta’
kiadott valamennyi törvény és rendelet megsemmisittetett. Dánia királya
máj. 11-én amnestiát bocsátott ki 33 férfiú kivételével, kik között volt
Augustenburg herczeg is. Az összehívott rendi gyűlés feladata volt, az
uj viszonyokat rendezni. A ’ herczegségek elválaszthatlan részei lőnek a’
dán monarchiának. Valamennyi ügynek, úgy a’ katonai, mint polgári
osztályban, dán lábra állítása megkezdődött ’s azóta növekedő erélylyel
folyton folyik. — íg y végződött Slezvig-Holstein herczegségek harcza,
mellyet nemzetiségük fentartása végett küzdöttek. — p.
Smolka (Ferencz), az austriai első alkotm. gyűlés elnöke, ’s befolyásos
tagja, szül. 1810, Gallicziában, Kalusz helységben a’ stryii kerületben,
tanult Lembergben, jogtudorrá lett 1836-ban, ’ s ügyvéddé 1840-ben,
1841-ben már elfogatott, összeesküvésbeni részvét vádja miatt, mellynek
czélja Lengyelország függetlensége lett volna. Négy éves fogság után,
54 vádolt társával együtt, halálra Ítéltetett, de amnestiát n y ert, csupán
azzal büntettetvén, hogy ügyvédi jogát ’s jogtanári czimét elveszitse.
1848-ban, a’ lubaczovi választó kerület követté választó. A ’ bécsi országgyűlésen először aug. 18-ikán tüntette ki magát a’ jobbágyi tartozások
megszüntetése feletti vitában tartott beszéde által, mellyben a’ földesura-
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kát az ellenük szórt gyanúsítások ellen védelmezé; aug. 21-kén a’ 20
milliónyi kölcsön ellen nyilatkozott, 1849. jan. 8-ikán pedig, Kremsierben a’ tervezett alapjogok, 5s austriai népek minél nagyobb önállósága
mellett szólott az összes monarchia irányában. Sept. 14-kén 1848. az
alkotmányozó gyűlés első alelnökévé választatott 228 szavazattal 288 kö
zöl, ’ s az elnök Strohbachnak oct. 6-ika utáni eltűntével, oct. 12-ikén a’
mintegy 200-nyi számmal jelenvolt népképviselők nagy többsége (186
szavazat) által az elnöki székre méltattatott, ’s e’ helyzetében Kremsierhen háromszor megerosittetett. Helyét meg is tartotta az országgyűlés
nek mart. 7-ikén történt feloszlatásáig. Azóta Lembergben lakik, miután
1848. augustusán jogtudori ’s ügyvédi elvesztett jogát ismét visszanyeré.
— Ha az osztrák országgyűlés a’ maga méltóságát, két túlságos, egymás
ellen küzdő töredék k ö z t, fenn tudta tartani : ez nagy részben Smolka
hatásának ’s tapintatának tulajdonitható. H ogy megválasztatása nem
csupán pártgyőzelem, hanem a’ becsületességében ’s ügyességében vetett
általános bizodalom kifolyása volt, bizonyítja azon körülmény, hogy Kremsierben is meg választatott, hol a’ jobboldal és a’ közép voltak többségben.
Smolka sohasem tagadta meg elveit, mellyek őt a’ baloldal soraiba vezet
ték, de, mint elnök, minden párt felett állott ’s egyik politikai irányt sem
legyezé a’ másik rovására; folytonosan férfias nyugalommal, részrehajlatlansággal és szilárdsággal járt el nehéz hivatásában. — h.
Socialismus. A ’ társadalmi rendszer, melly a’ család és állam közt fog
lalthelyet, a’ mód, miszerint az egyén ellenében személyes szükségeit és
czéljait valósítani szokta, napjainkban szenvedélyes panaszokra szolgál
tatott okot társadalmi viszonyaink ellen. Ez ok idézett elő a’ közel múlt
években olly mozgalmakat, mellyek bár elég gyorsan lőnek elnyomva,
az aggodalmakat nem szüntetheték meg egészen. — E ’ mozgalmak indo
kainak rövid ismertetése következőben fogható össze. Az elégületlenség
egyik fő forrása, melly egyszersmind a’ többi aránytalanságokat is szüli, a’
felette egyenlőtlen elosztása a’ vagyonnak, a’ szegény és gazdag, a’ nél
külözés és élvezet közötti feltűnő ellentét, ’s amaz aggasztó kilátás, hogy
ez ellentét napról napra kiáltóbban fejük ki. Az ipar tere, azon tér, melylyen a’ mai műveltség gazdagságai gyüjtetnek, világosan mutatja a’ fe
nyegető bajt és következményeit. E ’ tér, mellyből csak áldásnak kellene
^akadnia, egy csatapiaczhoz hasonlít, hol a’ nagy elöli versenyzésével a’
kicsinyt, hol mindenki maga számára működik, hol egy tőke munkálódása
ezrek léteiét fenyegeti veszélylyel. Valamint a’ tőke a’ tőke ellenében, szintolly ellenségesen áll a’ tőke a’ munkaerőkkel szemközt. A ’ feltaláló ész,
a’ létesitő kéz,’s minden tehetség csak eszköz, melly a’ tőke absolut hatal
mának kénytelen magát alája vetni. A ’ tőkepénzes nem a’ vállalat jö v e 
delméhez arány ózza e’ munkadijat, hanem a’ munkások számától föltéte
lezi; a’ tőkepénzes egész sereg munkaerőt foglalkodtat, mit felhasznál ’s
gond nélkül elbocsát, mihelyt érdeke úgy kivánja vagy egy uj gép szük
ségtelenné teszi az emberi erőt. Illy viszonyok között még azon munká
sok is, kiknek foglalkozásaihoz lángész, tehetség és ügyesség kívántatik,
ritkán vergődhetnek biztosított 's minden polgári javakkal ellátott álla
potra. A ’ közönséges munkás, kinek az erőnél egyebe nincs , mindig sze
gényül él vagy épen nélkülözések k özött, ’s e’ számos osztály tömeges

Socialismus.

199

szegénység képét tünteti fel, mellynek közepette testi nyomorodás és er
kölcsi elvadulás üti fel sátorát. A ’ fény és nyomor e’ zűrzavaráról azt
tartják némelly tudós nemzetgazdák, hogy az majd magától fog kiegyenlodni. Mások a’ gépeknek, a’ kormányon ülők hanyagságának, a’ fényű
zésnek ’s más egyes körülményeknek tulajdonítják. Azonban azok, kiket
s o c i c i l i s t á k n a k neveztek el, be nem érték e’ magyarázatokkal. A ’ ki —
ugymondanak — korunkban a’ nagyot és jót egy belső, mozgató elvnek
tulajdonítja, kénytelen a’ bajt is elvből származtatni. A ’ középkor
nem ismeré mai bajainkat, mert életrendé más világnézeten alapult.
Őseink a’ teljes élvezet, birtok, szerzemény és politikai önállóság jogát
kevés szabadalmazottra szoriták ’s a’ tömeget kiskorú szolgálattételre
kárhoztaták, mellyel e’ kiskorúak ellátása szükségképen össze volt kötve.
A ’ földbirtok határozta meg az alattvalók jogait ’s kötelességeit. Hasonló,
nem szabad kölcsönösségben mozgott a’ városok iparos lakossága is. A ’
testületek tagjai a’ termelés és szerzés jogát szabadalomképen birák. A ’
legények ’s szolgáknak meg volt ugyan támaszuk, szükség esetében gond
viselőjük ’s a’ testületnél becsületük, azonban ritkán volt alkalmok ’s
módjok, a’ mesteri szabadalmat megszerezni, úgy hogy életüket többnyire
nőtlenül és önállóság nélkül valának kénytelenek eltölteni. Tömeges sze
génység, a’ tőke tulnyomósága, a’ termelés kicsapongásai illy viszonyok
között lehetlenek valának. E’ középkori jellemmel ellenkező elv működik
napjaink életében, következőleg társadalmunkban is. Most úgy akarja a’
kor szelleme, hogy minden embernek, mint szabad lénynek, legyen joga
teljes személyiségre, szerzésre, birtok- és tulajdonra ’s polgári önállóság
ra. Mindazon bilincs, melly a’ középkori társadalmat szoritá, ez elv kö
vetkeztében lehullott. Azonban a’ jogegyenlőség tudata- ’s érzelmével
szükségképen be kelle következnie a’ szerencse, élvek és szabadság utáni
küzdelemnek is. Annálfogva a’ régi községi és birtokviszonyok megszün
tetése után beállott a’ földbirtok szétdarabolása, a’ kicsiny és apró gaz
daságok, melly által a’ proletariátusnak nyittatott szaporodási mód. V a
gyontalan egyének, kik különben a’ régi urak és testületek politikája sze
rint a’ családélet boldogságáról lemondtak, most igénybe vevék személyes
szabadságukat, házasságokat alapítottak, mellyből olly polgárság szárma
zott, a’ mellynek csak igényei ’s ép kezei voltak a’ társadalomban. ’S miután
a’ személyes szabadság üres szó, ha nem támaszkodik birtokra ’ s tulajdonra,
a’ régi társadalmi korlátok lehullásával lázas tevékenység tört ki az ipar
mezején. Mindenki e’ korlátlan tág téren akará a’ teljes lét eszközeit fel
találni ’s kiterjeszteni. E' felszabadított, de semmi uj kötelék által nem
rendezett tömegek szenvedélyes mozgalmának eredménye a’ mai kor
viszonyai. A ’ személyes érdek korlátlansága ’s egyesnek valamennyi elleni
harcza mellett, csak egyesek maradhattak győzők, kiket a’ szerencse vagy
kiváló tehetség kegyelt, vagy kik már a’ birtok fegyverével léptek a’
küzdtérre. Ez egyesek kezében központosulnak a’ mai termelés kincsei,
mig a’ munkás maga, ki csupán erejére van szorulva, ‘szegényebb és
alárendeltebb, mint volt valaha.
Voltak, kik e’ bajok és bonyodalmak láttára magát a’ szabad személyi
ség elvét támadák meg ’s a’ nem-szabadságra, a’ korábbi idők korlátolt
állapotába való visszatérést indítványozták. Egy illy forradalom, ha lehető
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volna is, vétek volna amaz erkölcsi szellem ellen, mslly az emberiségben
fejlődik. A ’ história tanúbizonysága szerint minden elv, melly régi viszo
nyok romjaiból küzdi ki magát, első jelentkezéseiben nem kész, hanem egy
oldalú ’s csak idő folytán nyeri meg mélységét, kiterjedését, tökélyét. —
Franczia- ’ s Angolországban, hol az iparszellem legóriásibb, a’ társada
lom régi formái nagyobb részt gyökerestől kiirtvák, az uj szabadság által
ütött sebek legégetőbbek, ott már hatalmasan jelentkezett a’ vágy, a’
feloszlás és harcz elemeiből a’ dolgok uj alakzatát kidolgozni. Voltak
egyes gondolkodó fők, kik a’ társadalmi problémák alapos megfejtését
kisérték meg. íg y az angoloknál O w en Róbert (1. e z t ) , a’ francziáknál
S t . S im on (1. e z t) és F o u rier (1. ezt). A z utóbbi rendszere újabb időkben
barátai és tanitványai által, minők P r o u d h o n , C a b e t , B lanc (1. e zek et) ’s
mások, nagyobb kifejlést ’s terjedtséget nyert. H ogy a’ gyakorlati alkal
mazás a’ rendszer előnyéül nem szolgált, épen úgy nem lehet tagadni,
mint azt sem, hogy minden további kisérlet ki volna meritve.
A ’ socialismus, mint a’ fentebbi irók értelmezik, azon elvből indul ki,
melly a’ com m u nism u s (1. ezt) rendszerének is élvéül szolgál, hogy a’ ma
gán tulajdonnak meg kell szűnnie ’s helyébe a’ tömeg gazdagságának
lépnie. Nem szükség ez elv képtelenségét és gyakorlati lehetlenségét bő
vebben magyarázni. Azonban módositott és bővebb értelmezés után a’
fentebbi elv egy nagy igazságot rejt magában. A ’ socialismus ugyanis a’
tökének a’ munka irányábani egyenetlenségét ’s jogtalanságát akarja
megszüntetni’s ezt a’jelenleg szétdiribolt erők egyesülése által bizonyosan
könnyebben érhetni el, mint a’ fennálló társadalmi viszonyok teljes és
rögtöni felforgatása által, melly nem teremne egyebet, mint még nagyobb
elszegényedést és tömeges szegénységet az államban. Az erők azon associatióját, mit a’ tőke zsarnokságának ellenébe lehetne állitani, már számos
socialista iró ajánlotta, ’s itt-ott sikerdusan kísérletbe is vétetett;
azonban fájdalom, szükség, h ogy, ha társadalmi viszonyainkat gyö
keresen akarja orvosolni, egy másik elvvel karöltve járjon , t. i. a z em 
b er jelle m én e k ala p os r e fo r m já v a l , kinek minden osztályban túl kel
lene adni eddigi önzésén. — Erre azonban mindekkoráig csekély a’
kilátás. — a.
Solothurn, helvét canton, 12 □ mfldön, 69,531 lak., határai északról
Francziaország ’s Basel canton, keletről, Basel és Zürich, dél- és nyugotról Bern. A ’ Jura hegység ágai vonulnak át a’ cantonon. Legnagyobb
folyó az Aar, nevezetesek több ásványforrásai. Földmivelése, bor- és gyü
mölcstenyésztése virágzó, baromtenyésztése nevezetes, ipara csekély, mind
összevan nehány pamutgyára, vasmüve, üveghutája’s bőrgyára. 4500 pro
testáns kivételével a’ lakosok mind katholikusok. A z 1831-ik évben kelt
alkotmány 1841. újonnan átvizsgáltatván, szabad szellemben lényeges
javításokat nyert. Az államhatalmak szervezete egyszerűbb ’s összefüg
gőbb; az egyenes választások szaporittattak ’s Solothurn város, minden
képviseleti szabadalmai megszüntettek. A ’ törvényhozó ’s felügyelő ha
talom a’ n a gy tanács 105 tagból áll, kik közül 55 közvetlenül a’ nép, 41
közvetve választók ’s 9 a’ nagy tanács által választatik. Minden 5 évben
a’ nagy tanács tagjainak fele kilép. A ’ fő végrehajtó hatalom a’ k o rm á n y tan ács , 9 tagból áll a’ landammann elnöklete alatt. A ’ legfőbb felebbviteli
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törvényszék 9 tagból áll. Van 9 járása. Fővárosa Solothurn a* Jura tö
vén ’s az Aar partján 5370 lakossal, regényes vidéken. — k.
Soltyk (Román), lengyel hadvezér, szül. 1791. Varsóban, egy tekin
télyes lengyel család ivadéka. Gyermekkorában a’ párisi polytechnikai
intézetben neveltetett. 1809. már kapitány volt egy lengyel lovas tüzér
századnál, mellyet saját költségén állított ki. Ennek élén nagyon kitün
tette magát az 1809-iki hadjáratban. 1810. tüzéri alezredes lön ’s 1812.
Napóleon táborkarához került, kitől sajátkezüleg nyeré a’ becsületrendet
’s a’ lipcsei csatában fogságba került. A ’ béke után a’ polgári életbe vo
nult. 1822. a’ sandomiri palatinatus tanácsának tagja, 1824. országgyű
lési követ lön. Egy összeesküvésbeni részvéttel vádoltatván, 1826. Drez
dába menekült, hol azonban elfogatván, Oroszországnak kiszolgáltatott.
Később bizonyitványok hiánya miatt szabadon bocsáttatott. Az 1830-i
forradalom tevékeny részese volt. A ’ Visztula jobb partján felállítandó
hadsereg parancsnokává neveztetett, de az országgyűlés tárgyalásai sem
kerülték ki figyelmét. O tőle származott az indítvány, a’ Romanow ház
letételére ’s a’ nép souverainitás kikiáltására. Midőn Varsót Paskevitsch
bekerité, S. a’ tüzérség parancsnokául neveztetett k i’s mind végig egyike
volt a’ legelszántabb harczosoknak, ki megadásról hallani sem akart. Varsó
eleste után Angliába ’s Francziaországba ment. Száműzetésében törté
nelmi munkák kiadásával foglalkozott, mik annál érdekesebbek, mivel a’
bennök rajzolt eseményeknek a’ szerző szemtanúja volt. Első munkája :
,,Précis historique et politique de la revolution du 29 novembre“ , utóbbi :
,, Napoléon en i b l 2 “ . — Meghalt 1843. Saint-Germain-en-Laye-ben. — a.
Somogymegye fekszik az egykor dunántúlinak nevezett, most sopronyi közigazgatási kerületben, a’ Balaton tava, Veszprém, Tolna, Baranya
és Zalamegyék, ’s a’ Dráva folyó közt, melly Verőczemegyétől ’s a’ szentgyörgyi végezredtől választja el. Lipszky szerint 1146/ 10 négyszeg mérfoldnyi területtel bírván, nagyságára nézve a’ magyarországi megyék közt
10-ik ; legnagyobb szélessége 10, hosszasága 15 mérföld. Használható
földe 917,486 hold, u. m. 427,982 hold szántóföld, 309,147 h. erdő,
51,488 h. szőllő, a’ többi rét és legelő. — Somogymegye nem épen ró
na; a’ búzatermő síkokat bortermő hegyek, erdők ’ s jói müveit völgyek
váltják fel; a’ vidéket itt-ott rutitó homokos és mocsáros helyek, a’ ha
ladó műveltség által évenkint kisebb határok közé szorittatnak. A ’ megye
dombjai a’ dobrai hegysorhoz tartoznak ’s négy fő ágazatra szakadnak ;
legzordonabb ezek közt a’ szigetvári részt ellepő Zselicz. Folyói : az ára
dásaival sok kárt okozó Dráva, a’ megyét csak alig érintő Mura, a’ Sió,
Kapós, Koppáng, Almás ’stb. A ’ Sió környéke egykor igen mocsáros és
nádas volt, de a’ szabályozás által sok jó termékeny föld nyeretett meg
a’ földművelésnek. Nagy tava, a’ Balaton és Veszprémmegyékkel közös,
— somogyi partjait épen nem mondhatni regényeseknek. A ’ változatos,
gyönyörű ’s híres bort termő zalai partok helyett itt mocsárok, ’s bozó
tok vannak. A ’ Balatonnak mocsárja 40 ezer holdat foglal e l , mellyből
gr. Széchenyi, Jankovich és gr. Festetics László már sok ezer holdat kiszárittattak; nagy része még kiszárításra vár. — Somogy földe általá
ban kedvezőbb az őszi, mint a’ tavaszi vetésekre; tiszta búza mindenütt
terem, de legfőbb termesztménye a’ rozs, ’s a’ tengeri; árpa és zab keve
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sebb; burgonyája, hajdinája, kölese, kendere elég terem. A ’ gyümölcsnek
Somogy igen kedvező hazája. — Sok bora van, de nem igen kitűnő; leg
jobbnak tartatik a’ zá k á n yt, hajmásig — Haszonvehető földjének csaknem
felét erdő foglalja el, mellynek makkján több mint 60 ezer sertés hizlaltatik, ’s a’ gubacs fő jövedelmi ág. Az állatok országa Somogybán igen
gazdag; a5 nagyobb uraságok, H u n ya d y és S z éc h en yi grófok, C z in d e r y
’stb. szép tehenészeteket tartanak; a’ lótenyésztés nagy kedvvel űzetik;
a’ tehetős birtokosoknál telivér ménesek találtatnak, p. o. Adándon , Ladon, Nágocson, Kéthelyen, Hetyén ’stb. Hetyén lóversenyek is szoktak
tartatni, ’s a’ csikók czélszerübb nevelésére, kitűzött jutalmak által, Ösz
tön adatni: — A ’ juhtenyésztés erőteljes haladásban van , ’s a’ nemesí
tést többen nagy tökélyre vitték, u. m. F e s te tic s e k , H u n ya d ya k , S z é c h e 
n yiek , S om sich M iklós ’stb. Egy, csupa somogyiakból álló társaság, Öszf$zetett részvényes tőkével Vámoson jószágot haszonbérelt juhtenyésztési
czélra. — A ’ somogyi népesség egyik fő jövedelmét teszik a’ sertések.
Halakban bővelkedik a’ Balaton és Dráva ; annak a’ fogas, süllő, gárda;
emennek a’ galócza saját lakosai. — Somogymegyében nagyobb ’s mű
veltebb város nem létezik; van azonban 30 mezővárosa, 282 faluja ’s l8 7
pusztája, 210,000-re menő népessége, kik közöl 185,500 magyar, 7500
német, 6700 horvát, 4770 zsidó, a1 többi rácz, tót (vendus) és görög; —
vallásra nézve : 129,500 r. katholikus, 65,200 reformált, 9520 ágostai; a’
többi óhitű és zsidó. — A ’ milly szép haladást tett Somogy a’ mezei gaz
dálkodás különféle ágaiban, épen úgy hátramaradt a’ kézmű- és gyár
iparban, mellyeknek fészkei, a’ nagyobb városok, hiányzanak. Van azon
ban répaczukorgyára Szigetváron , ’s néhány üveghutája. Kereskedése
csekély. A ’ tudományos művelődés alkalmai is soványak ; kath. gymnasium van Kaposvárott, a’ reformátusoknak pedig Csurgón. — Somogy
bán a’ nemesség, más megyékhez hasonlítva, középszámmal van. Na
gyobb uradalmakat birnak a’ veszprémi püspök és káptalan, a’ sz. jakabi
apátság, a* benedekiek, az esztergami káptalan, a’ piaristák, gr. Széchenyi
Pál és Lajos, gr. Festetics László, Festetics Antal, gr. Hunyady J ó 
zsef és Ferencz, hg. Eszterházy, gr. Batthyányi Gusztáv (most már Biedermann) gr. Batthyány Iván, a’ pribéri és vuchini Jankovich nemzett ség, gr. Zichy Károly, Zichy János, Végh István örökösei, az Inkeyek,
Somsichok, Czindery, Csapody ’stb. Nevezetesb birtokosok továbbá : a’
kamara, a’ pécsi káptalan, kaposfői prépost, hg. Batthyány, gr. Hadik,
gr. Niczky’ gr. Schmidegg, gr. Viczay, b. Pucsányi. b. Pásztory, b. Pongrácz, b. Majthényi, Bersenyi, Bezerédi, B og ya y , Boronkay, Borka,
Bosnyák, Csuzy, Glaudovácz, Gál, G uzich, Goshárd, Hochreiter, H or
váth, Igmándy, Inkey, Kacskovics, Kenesey, Kis, Kubinyi, Kund, Mérey,
Magyary, Márffy, Nedeczky, R o sty , Sárközy, Svastich , Szily , Szegedy,
Spissnik, Siklósy, Skerletz, Tallián, Hassy, Tevely, Vésseg, Záborszky
’stb. családok. — A ’ megyének előbbi politikai felosztása : 5, u. m. marczali, kaposi, igali, szigetvári és babocsai járások : székhelye : K a p o sv á r
a’ megyeházzal, gymnasiummal, casinóval, ’s mintegy 3400 lakossal. K itünőbb helyei : C su r g ó , reform, gymnasiummal, M a r c z a li , I g á i , S z ig e t
vá r, a’ magyar Leonidás, gr. Zrínyi Miklós hőshalála által megszentelt
hely, több mint 3000 lakossal ’s régi várával, melly most C z i n d e r y é ; B a -

Somossy János.

Sontag.

203

bocsa szinte régi várral. «— Az uj felosztás szerint Somogymegye a’ sop
roni kerületbe esik; megyei főnökséggel ’s törvényszékkel bir, mellyek
székhelye Kaposvár; főszolgabírói járásai : a’ karádi, igali, kaposvári,
szigetvári, nagyatádi, csurgói, és marczali; járásbiróságai szinte azon
helyeken. — h.
S o m o s s y János m. akad. lev. tag, sárospataki professor, született
Zemplénmegye Bodzás-Ujlak falujában, 1783. máj. 24-ikén, tanult Sá
rospatakon (1791— 1806); közben az 1803/ 4-iki iskolaévet a’ Szepességen, Lőcsén töltötte , német nyelvtanulás végett. Köztanitói pályájának
első lépcsője volt a’ poétái osztály tanitói széke Patakon 1806. második
felében. Azután 1813-ig gymnasiumi osztályokat, rhetoricát, poesist,
logicát, encvclopoediát, görög nyelvet tanított, 1806-tól 1809-ig pedig
könyvtárőr is volt. 1813. augustusán külföldi egyetemekre utazott, ’s
1814. martiusán Göttingenbe érkezett, hol E ic h h o r n t , H eeren t, B o u t e r w eck et hallgatta; 1815. september végén tért vissza, egész Németország
beutazta után, hazájába. 1818-ig ismét gymnasiumi tanszékén ült, ekkor
a’ hittan ’s exegetica professorává választatott a’ collegiumban. 1823-ban
a’ könyvtár ’ s könyvnyomtató intézet igazgatója is lett, ’s nem sokára a’
tiszamelléki helv. egyh. kerületben a’ vallásos könyvek vizsgálója; Zem
plén- ’ s Tornamegyék táblabirája. — Munkái A ’ dogm atica theologiának
e lső vo n á sa i (S. Patak, 1827), melly két kiadásért (második kiadás 1835);
A’ z sid ó n yelv k ezd etei (hálái professor Gesenius Wilhelm után); első
rész : Z sid ó gra m m atika (Budán, 1832); második rész : Z sid ó o lv a s ó 
k ö n y v , je g y z é s e k k e l és sz ó tá r r a l (Budán 1833); K e r e s z ty é n i h ittu d om á n y ;
(1836, S. Patak, 2 kötet). Héber-magyar szótáron is dolgozott. — Ezen
tud. érdemeiért a’ m. akadémia lev. tagiává választatott 1834. septemb.
10-ikén. — h.
Sontag (Henrietté) európai hírű énekesnő , szül. Koblenczben 1805.
színész szüléktől ’s már hat éves korában ügyesen játszott gyermeksze
repeket. Atyja halála után anyjával Prágába jött, hol 15 éves koráig a’
conservatoriumot látogatta; 1820-ban ünnepelte első diadalát; 4 évig
Bécsben énekelt, de csak ritkán, mert folyvást tanult ; 1824-ben Berlinbe
szerződött, 1826-ban pedig Párisba ment. E’ percztől keletkezett világra
szóló hire; az olasz daljáték legkitűnőbb tagjaival versenyzett, legyőzte
azokat, ’s a’ nap arszlánnője lett. 1826-ban befejezvén berlini szerződés
idejét, a’ párisi olasz operához szegődött, ’s művészetének virágkorát
élte; a’ mit a’ párisi lelkesült közönség kitüntetésből ’s istenitésből kigondolhatottt, mind azt lábaihoz raká. Londonban 1828-ban hasonló
fogadtatásra talált. R o s s i gróffal titkon egybekelvén, azon kétes helyzet,
mellybe ezáltal jutott, elhagyatta vele a’ színpadot erejének ’s dicsőségé
nek korában. Azóta részint Párisban, részint Pétervárott lakott, hol férje,
gr. R o ssi szárd. követ volt. — Son tag H en rietté a’ legkedvesebb tünemé
nyek egyike, mellyek valaha színpadon megjelentek; közép nagyságú,
gyönyörű termettel, mosolygó arczczal, kék, szelid de élénk szemekkel; a’
legbájolobb mozdulatokkal, folyvást vidám, pajkos, de kellemdus; e’ mel
lett a’ legjobb, legnemesebb szivű művésznő, jótékony, segitni kész. Ezen
varázsló egyéniséggel a’ legtisztább ’s kedvesebb, lágy és terjedelmes
hangot, ’s teljes zenei kiképzettséget kötött össze; előadása ép olly sza
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bályos és tökéletes, mint lelkes és megható volt; — nagy drámai színész
nőnek azonban nem mondhatni, nagy szenvedélyek kifejezésére nem birt
elég eszközzel, de saját szerepeiben, a’ kedélyes, szeszélyes pajkos szak
ban, hasonlithatlan. Hosszas elvonulása után az ünneplett művésznő 1849
ismét színpadra lépett, előbb Londonban, utóbb Párisban, végre Ameri
kába hajózott. Okául adták, mivel haugja által szerzett vagyona elenyé
szett, nem egészen férje hibája nélkül. Ez uj fellépés nagy sensatiót oko
zott ’s ámbár hangja sokat vesztett, az elragadtatás, különösen Ameriká
ban újra általános volt. — h.
Sopronmegye, a' dunántúli, most róla nevezett soproni közigaztási
kerületben, Austria, Mosony, Győr, Veszprém- és Vasmegyék közt; M osonytól a’ Fertő tava ’s a’ Hauság választja el. Nagysága 577/ 10 négyszög
mérföld lévén, hazánk megyéi közt a’ 32-ik helyet foglalja el. Legna
gyobb hossza 10, legnagyobb szélessége 4 mérföld. Használható földe van
476,420 hold; ebből 250,864 h. szántóföld, 44,110 h. szőllő, a’ többi rét,
legelő, és kert. Nyugoti és északi részét a’ stájer hegyek némelly ágaza
tai futják m eg; déli és keleti része pedig egészen róna; ama rész bájló
szép vidékekkel, erdőkkel, híres bortermő szőllőhegyekkel, gyümölcsös ker
tekkel, ’s érczes források- és ásványokkal dicsekszik; eme rész pedig
földműveléssel ’s nemesitett mezei gazdasággal. — Vizei : a’ R á b a , mellynek két ága van, ’s ezeknek köze neveztetik R á b a k özn ek , a’ R e p c z e , I k v a , V ulka, mellyek a’ Hanságba’s Fertőbe vesznek. A ’ L a jta csak határ
folyó. Nagy tava a’ F e r t ő , mellynek hossza 4, szélessége V / 2 mérföld; a’
sok zátony és csekély mélysége miatt nem hajózható. Egy részét teszi a’
H anság nevű láp, vagy mocsár, melly kelet felé Sopron és Mosony közt
4 mérföldnyire terjeszkedik, kákának, ’s nádnak hazája. Közepén van egy
darab tisztás viz, a’ K ir á ly ta v a , mellyen csolnakázni ’s halászni szoktak;
ebből van kivezetve azon csatorna, melly miután a’ Hanságból kiért,
R á b c za nevet vesz fel ’s Győr alatt szakad a’ Dunába. A ’ Hanság néha
annyira kiszárad, hogy a’ lakosok szénát kaszálhatnak benne. Sárródtól
Pomogyig 10,400 láb hosszú erős és magas töltés visz rajta keresztül. —
A ’ Fertő partján B al fo n , kénköves hideg, és savanyu vizforrás talál tátik.
— Sopron a’ legszebb ’s leggazdagabb megyék egyike hazánkban ; gabo
nája dús és szép; a’ soproni piaczon híres különösen az ág fa lv a i búza;
a’ Rába-közben terem a’ híres v itn yéd i dohány: gyümölcs dolgában Sop
ron mindenek felett meg van áldva, és aszalt gyümölcsből, melly skatu
lyákba becsinálva messze elhordatik, sok pénzt vesz be. Borai közt a’
r u sz ti , a’ tokaji ’s ménesinek versenytársa; a’ soproni, csepreghi, ’s fer
tőparti borok kitűnőek. Ruszton és Sopronban aszubort készítenek. Az
évi bortermést Sopronmegyében 850,000 akóra lehet tenni. — Marhate
nyésztése aránylag nem kitűnő; azonban a’ rábaközi lovak, ’s répcze
melléki ökrök jelesek. Telivér méneseket hg. Esterházy ’s gr. Széchenyi
István tartatnak Eszterházán és Czenken. Ugyanők,’s még C z ir á k y , F e s 
tetics , V ic z a y grófok és C h ern él , Tar ’stb. birtokosok lelkesen ügyelnek
a’ juhtenyésztés- ’s nemesitésre is. — Halhatatlan S z éc h e n y i István u n k ,
ki a nnyit gondolt, ’s tett a’ hazáért, nagyban kezdte meg czenki uradal
mába a’ szederfaültetést, a’ selyemtenyésztés alapját ; ő alkotta a’ sopronvasi szederegyletet, melly Sopron város határában saját telkein, meg
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kezdte a’ szederfa-ültetést és selyemtenyésztést. — Az ásványok orszá
gából fő figyelmet érdemel Sopronmegyében a’ kőszén; legnevezetesb
kőszénbánya a’ brennbergi, Sopronváros közelében, mellynek rétegeiben
e’ hasznos ásvány 10 — 16 ölnyi vastagságban fekszik; ehez hasonló bar
na kőszénfaj a’ riczingi is.
Van hazánknak ezen müveit és iparos megyéjében 3 kir. város, u. m.
Sopron, Ruszt és Kis-M arton; 40 mezőváros, 198 falu, 32 puszta és
major. Népessége 188,684 lélek, tehát egy négyszeg mérföldre több esik
3250 lakosnál. E’ lakosság közöl 81,952 a’ magyar, 78,752 a’ német;
22,764 a’ horvát, 5985 a’ zsidó; vallás tekintetéből pedig 157,822 r. katholicus, 24,850 ágostai; alig néhány református. A ’ megye keleti róna
részén csupa magyarok laknak, kik sajátságosán hangzó szóejtéssel be
szélnek; a’ nyugoti hegyesebb tájakon laknak a’ Juenczek vagy németek ;
ezek közt elszórva a’ horvátok, kik jobb magyarok, mint németek. — Az
ipar, mesterség, kézmü- ’s gyárszorgalom Sopronmegyében igen előre
haladt lábon áll. Kézművesek a’ nagyobb falukban is találtatnak, Sopron
pedig e’ részben igen kitűnő; van czukorfinomitó gyára, lágsó- ’s hamu
főző intézete, 45 posztószövő széke, gőzmalma; Kismartonban bőrgyár,
Nagyhöfleinban eczet- ’s liqueurgyár, Czenken kocsigyár, Eszterházán
répaczukorgyár’stb. Kereskedése igen élénk, nevezetesen Sopron váro
sában, melly e’ tekintetből váltótörvény szék székhelyéül is nézetett ki; a’
soproni hires borkereskedés azonban tetemesen alább szállott, mert a’
borhamisítók nyerészkedése, kik szedett vedett rósz borból soproni aszubort gyártanak, megrontotta annak hitelét. — A ’ szellemi műveltség alapjai
e’ megyében a’ soproni iskolák, különösen a’ soproni ágost. lyceum, hol
1790. óta magyar olvasó társaság áll fenn, ’s mellynek könyvtára 11,000
kötettel bir. — A ’ nagyszámú soproni nemesség közöl fő birtokos hg.
Esterházy, ki a’ megyének csaknem két harmadát birta; ezután jőnek a’
Széchenyi, Festetics, Cziráky, Viczay, Z ichy, Esterházy, Pejachevich,
Niczky grófok ; a’ győri püspök, csornai prépost, pápóczi prépost, a' cisterciták, győri és soproni káptalan , M eskó, Perényi bárók; Jankovich
Izidor, Ajkay, Bachich, Badicz, Bercsényi, Bezerédy, Bognár, Chernél,
D őry, Fiáth, G uary, Hengey, Hertelendy, Horváth, H ög yészy , Illés,
Káldy, K éry, Kisfaludy, K ollár, K ulcsár, Lukenich , Marton, Nagy,
N iczky, Noszlopy, Ostffy, Petheő, P otyondy, R adó, Rohonczy, Róth,
Sághy, Sibrik, Simon, Stettner, Tallián, Tar, Tóth, Ürményi, Végh, V izkelety ’stb. családok. — Sopronmegye előbb 5 főbirói kerületre osz
lott, u. m. alsó- és felső soproni, répcze melléki, felső és alsó rábaközi;
most fel van osztva a’ soproni, nagymartom, kismartoni, felső pulyai,
szentmiklósi, iváni, kapuvári és csornai járásbíróságok- vagy közigazga
tási járásokra, ’s a’ soproni, kapuvári, szentmiklósi, mátéfalvi, kismar
toni, pulafalvi járásbiróságokra. Sopronban van a’ kerületi kormány , a’
megyei főnökség ’s megyei törvényszék, melly tehát az uj szervezet kö
vetkeztében valódi kis főváros lett, ’s Bécscseli vasút összeköttetése által
is igen sokat nyert. — h.
Soulié (Melchior Frédéric), igen termékeny franczia regényiró,
szül. 1800, egy ideig ügyvéd, utóbb adószedési hivatalnok, később egy
asztalosmühely igazgatója ’s végre alkönyvtárnok volt a’ fegyvertárban.
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Drámairól pályáját 1828. kezdé meg a’ classicai iskola modorában irt
tragoediájával : „ R o m e o et J u liette“ , később egy „ C h r istin e á F on ta in e blea u “ czimü drámával (1829) a’ romantikába vetette magát ’s ezután a’
drámák és melodrámák egész sorát irta, miknek nehánya, mint p. o.
„ C lo t ild e “ (1832.) hatásos jeleneteinél fogva rendkívüli tetszést nyert a’
tömegnél. Regényei igen változó becsüek. A ’ történelmi tárgyuak közé
tartoznak : „ L e vico m te de B e z ie r s (2 köt. Pár. 1834); L e com te de T o u lo u se “ (2 köt. 1835); „ R o m a n s h istoriqu e du L a n g u ed oc (1836) és L e
cornte de F o i x u % Legszerencsésebb volt a mai erkölcsök rajzában ’s a’
mindennapi élet előadásában. Leginkább tanúsítják ezt : „ U n été a M e u don (2 köt. 1836); D e u x sé jo u r s : P r o v in c e et P a r is ( 2 köt. 1839); M a i
son de cam pagne d v e n d r e “ (2 köt. 1841); S i j e u n e s s e s a v a it , s i v i e i l lesse p o u v a it (1842.) ’s az igen olvasott : M ém o ires du diable (1837.),
mit maga dolgozott ki a’ színpad számára is ’s a’ magyar színpadon is
ismeretes : ,,Ördög naplója^ név alatt. Megh. 1847 Páris közelében. — a.
Soult (Nicolas Jean deDieu), dalmatiai herczeg, francziaországi mar
sai, ’s a’ múlt évtizedben hadügyminister, azon férfiak közé tartozik, ki
ket Napóleon homályos származásból a’ dicsőség és tekintély polczára
emelt. S., kinek atyja paraszt volt, 1769. (Napóleonnal egy évben) szüle
tett St.-Amans faluban ’ s 1785. mint közlegény állott egy gyalogez
redbe. 1791. alhadnagy és kapitány lett. A ’ Rajna melletti táborozásban
folyvást kitüntetvén magát, nem sokára osztálytábornok lett ’s mint
illyen 1799. Masséna hadtestében volt Schweitzban. A z olaszországi sze
rencsétlen hadjáratban, több sebet kapván, elfogatott, de Napóleon marengoi győzelme után (1800. jun. 14.) ismét szabad lett. 1801. egy figyelő
hadtest élén állott Olaszországban ’s az amiensi béke után Francziaországba tért vissza. 1805 Francziaország marsaljává neveztetvén, azaustriai
háborúban, különösen Austerlitznél, vitézül tünteté ki magát: Napóleon
rrfég a’ csatatéren kiáltá feléje : marsai, ön az első manövrista Európá
ban. Uj babérokat szerzett a’ porosz hadjáratban 1807. A ’ tilsiti béke
után a’ sereggel visszament Francziaországba, hol Dalmátiai herczeg czimet nyert. 1808 — 12. Spanyolországban harczolt, szokott erélylyel és
eredménynyel. 1813. a’ nagy sereg 4-ik hadtestének parancsnokságát
vette át. Azon hirre, hogy Wellington Yittoria mellett győzött, Napóleon
ismét visszaküldé Bayonneba, hogy a’ spanyol sereg maradványait újra
szervezze. Egyelőre a’ szerencse kedvezni látszott neki, azonban Toulouse
mellett 20,000 francziáival a’ 100,000 angolnak és spanyolnak nem volt
képes ellenállani (1814 apr. 10.). Ez alatt Napóleon trónjáról lelépett, S.
fegyverszünetet kötött Wellingtonnal ’s magát X V I I I . Lajosnak vetette
alá. Ez utóbbi a’ 13 katonai osztály kormányzójának ’ s decemberben Dupont helyébe hadügyministernek nevezé ki. Azonban a’ royalisták ellen
ségeskedései arra birák, hogy 1815. martiusban állomásáról lelépett. M i
dőn Napóleon Elbából visszatért, S. azonnal hozzácsatlakozott ’s mint
vezérőrnagy csatázott Fleurus és Waterloonál. A ’ császár bukása után
Francziaországot szintén el kelle hagynia ’s családjával Düsseldorfba
utazott. 1819. a’ király megengedé visszajövetelét ’s 1821, a’ marsali pálczát nyujtá neki át. 1827. pairnak neveztetett ki. A ’ júliusi forradalom
után Lafitte és Périer ministeriumaiban hadügyminister’s 1832. minister-
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elnök volt. Ez az u. n. Soult-Thiers-Guizot-ministerium, ’s Lajos Fíilöp
kormánya óta a’ negyedik volt. Kilépett 1834. jul. 18-án. Az ő igazga
tása alá esik Antwerpen bevétele. 1838. júniusban Yictoria királyné ko
ronázására Londonba küldetett, hol rendkivüli kitüntetésekben részesült.
1839. májusban Mólé bukása után a’ ministerelnökséget vette át ’s a’
külügyi tárczát, azonban már 1840. januárban Nemours herczeg dotatiója felett támadt vita folytán le kellett lépnie. 1840. oct. 29-én ismét a’
kabinet élére állott mint hadügyminister, az utóbbiról azonban 1846.
lelépett. Az 1848-i forradalom óta egészen visszavonult a’ közügyektől.
Nem birt mélyebb miveltséggel, de ezt pótlá nála éles látása, merész
sége ’s lángoló becsszomja. Meghalt 1851. nov. 26-án. — Fia H ec to r ,
dalmatiai marquis, a’ restauratio alatt a’ táborkarnál szolgált ’s 1830. a’
diplornaticai pályára lépett, franczia követ lévén Hollandban, Turinban
’s 1844— 48. Berlinben. — A ’ marsai öccse P ie r r c B en ő it szül. 1770,
szintén mint önkénytes állott be a’ seregbe (1788), végig küzdé a’ respublica és császárság háborúit ’s mint altábornok halt meg 1842. — k.
Spanyolország (stcitistikája). E ’ királyság az európai hatalmasságok
között terjedelemre nézve a’ hatodik, a’ pyrenéifélsziget 5/ 6-ánál többet
foglal el ’s a’ kel. hossz. 8° 17' 4 2 " — 20° 59' 56" és az ész. szél. 36°
0' 4 0 " — 43° 46' 40" között fekszik. Határai keletről a’ Középtenger,
délről a’ Középtenger, a’ Gibraltári szoros és Atlanti oczeán, nyugotról P or
tugál ’s az Atlanti oczeán, északról a’ Biscayi öböl és Francziaország. T e
rülete 8447 □ mfld. Fő alkatrészei az ország történelmi alakulása foly
tán : 1) a’ ca stiiia i birodalom, az ország közepén 2) az a ra g on i birodalom,
keleten, 3) N a v a rra királyság 4) B is c a y a vagy is b a szk tartományok. —
F ö ld ét illetőleg, Spanyolország többnyire mély tengerrel körül vett par
tokkal bir, mellyeknek számos fokai, mint Creus, St. Martin, Pálos kele
ten, Gata, Gibraltár és Trafalgar délen, Finisterre nyugoton és Ortegái és
Pennas északon, nagy részt messze nyúlnak ki a’ tengerbe, mig más rész
ről nagy számú öböl nyúlik be a’ szárazföldbe, mellyek többnyire igen
fontos kikötőket alkotnak. Az ország belseje majdnem csupa fennsik és
hegyi vidék. Közepén kopár, pusztaszerü fensikok vannak, mellyek kele
ten egyes hegyi csoportozatokká alakulnak , illyen az andaluziai határ
hegység (Sierra Moréna) délen, a’ canta bri északon, ez kelet felé a’ ha
talmas p y r é n e i hegylánczolattal egyesül, melly a’ pyrenéi félszigetet Francziaországtól ’s a’ többi európai szárazföldtől választja el. Spanyolország
egyetlen mélyföldje az andalusiai sikság a’ vizdus Guadalquivir két part
ján. Legmagasabb ’s legzordonabb spanyol hegység a’ S ierra N e v a d a ,
melly az andaluziai sikból ’s a’ tengerpartról fantasticus formákban mere
deken emelkedik számos csúcsaival a’ hóvonalon túl. A ’ legmagasb spa
nyol csúcsok a’ Sierra Nevada hegységben, a’ C u m bre de M u lha cca
10,824 láb, a’ spanyol Pyrenékben a’ P ic de N ethon 10,722 láb ’s az
asturiai hegységben a’ P en n a de P en n a ra n d a 10,322. A ’ spanyol hegy
ségek járhatósága többnyire csak egyes szorosok által tartatik fenn; a’
külön tartományok műutakkali összekötésére nézve általában kevés tör
tént, kivevén a’ Madrid főváros felé vezető fő útvonalakat. — Vizre nézve
a’ spanyol hegységek, a’ Sierra Nevada kivételével, szegények, mert ám
bár a’ belőlök fakadó folyók száma nem csekély, ezeknek vize nyáron
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többnyire elszikkad : Legnagyobb folyói : a’ Duero, Tajo, Guadicina*
Gvadalquivir és Ebro, mellyek, az utóbbi kivételével mind nyűgöt felé
veszik folyásukat. Hajózásra, mélységük és ragadósságuknál fogva még a,
legnagyobbak is csak kévéssé alkalmasok. A ’ csatornakészitésre, melly
ez országra nézve igen üdvös volna, eddig igen csekély gond fordittatott,
csupán öntözési csatornák vannak nagyobb mennyiségben, többnyire még
a’ régi mórok hagyományai. Nagyobb kiterjedésű tavak egészen hiányoz
nak; ásványforrása számos, mellyek nagy része gyógyfürdőül használtatik. — Égalja igen különböző ugyan az egyes tartományokban, általában
azonban jótékonyan meleg és egészséges. A ’ nyári meleg közép száma
+ 24 — 25, a’ téli + 6 - 7 R. Az éjek különösen hidegek, miért a’ spa
nyol ember forró nyárban is gyapot köpenyt szokott viselni. Legegészségesb vidék az északi partvidék, kivevén a’ hideg Gallegot. A ’ déli part
vidéken ’s az andaluziai sikon gyakran afrikai forróság pusztít; az itteni
csapások közé tartoznak a’ gyakori járványokon kívül, a’ szárasztó és
tikkasztó Solano nevű szél ’s a’ musquitos-ok roppant seregei. Legkellemesbek a’ keleti part tartományai Murcia és Valencia, mellyekben csak
nem folytonos tavasz van. Az ország egész déli része vulkáni jellemű, hon
nan nem ritkán földingások. Egibáboruk az egész országban ritkák ’s
nyáron az eső, melly sokszor csak 6— 7 hónapi szárazság után követke
zik be. Innen van, hogy fö ld je , bárminő termékeny is különben, általá
ban keveset jövedelmez, mig más részről azon vidékeken, hol árnynak
és öntözésnek nincs hianya, rendkivül jövedelmező. Az ország legnevezetesb termékei : kitűnő lovak (Andalusiában), mellyek minden tűzök
mellett még is annyira jámborak, hogy a’ spanyol lovasság csupa méne
ken ü l; finom merino juhok, mellyek tenyésztése a’ foldmivelés elhanya
golását vonta maga után; kitűnő borok, déli gyümölcsök, rendkivül sok
só; és nagy érczgazdaság, különösen ólom és kéneső.
Spanyolország lakosainak száma 12,388,841, kik 18,871 egyházban,
12,495 faluban, 4,350 kisebb ’s 145 nagyobb városban laknak. Az utób
biak közül 50 ezernél több lakost számlálnak : M adrid, Barcelona, Se
villa, Granada; Cadix, Valencia, Malaga és Cordova. Az északi hegyitar
tományokban fő néptörzs a’ baszkok valószínűleg a’ régi ibériaiak ivadékai,
mintegy 500,000, jellemük testi erő, vidorság és szabadságszeretet, sa
játságos nyelv, szokások és viselet, Granadában és Castiliábana’ modejaresek, mintegy 60,000 lélek, forró szenvedélyük és sötét szinök a’ mór szár
mazást tanusitja, ’s az egész országban elszórva mintegy 45,000 czigány, kiknek itteni neve gitanos : a’ többi népség a’ tulajdonképeni spa
nyolokból áll, kik számos régi nép vegyületéből veszik eredetüket. A ’ spa
nyol nemzeti büszkesége és méltóságos komolysága, valamint fontos vállalatoknáli kitartása római őseitől származott, mig szenvedélyessége mór
vérre, polgári viszonyai germán eredetre mutatnak. A ’ spanyol élet vál
tozatos és sajátságos, melly a’ közös katholikus vallásban találja fel köz
pontját. A ’ katholicismusnak a’ külső érzékekre mélyen ható isteni tisz
teletében találja a’ spanyol legfőbb megnyugvását ’s örömest engedi ma
gát ezáltal vezettetni. Barátja lévén a’ henyeségnek, szereti a’ sok ünne
pet. A ’ spanyol nem eltompult szellemű, hanem igen elégedett nép. Az
anyagi érdekek általában igen háttérbe lépnek, mi az életnek nem cse
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kély eszményi színezetet nyújt. Főrugany az élv. Azonban minden dél
szaki érzékisége mellett távol van minden nyers élvhajhászattól ’s mulat
ságaiban mindig bizonyos komolyságot tanúsít, legalább a’ főbb körök
ben. Nemzeti kedvtöltés a’ zene, ének es táncz; a’ két első minden egy
szerűsége mellett igen mély érzelmet fejez ki; a’ táncz, különösen a’ ked
velt fa n d a n go és b o le r o , szenvedélyes érzéki jellemmel bir. Legnagyobb
népünnep a’ bikaviadalok, mit a’ rómaiaktól Öröklöttek, ’s mellyre gazdag és
szegény, öreg és ifjú összegyűl az amphitheatrumokban. Szerelemben a’
spanyol igen heves és ábrándos, ’s délszaki természete gyakran ragadja a’
féltékenység és boszu szenvedélyes kitöréseire. Társas együttlét teszi a’
spanyol élet fő fűszerét,’s alig van olly helység, hol ne volna egy közhely,
hol az est hüsében mindenki összegyülekezik. A ’ mellett uralkodó jellem
vonás az udvariasság, jószívűség és nyiltság. — Mi a' testi tulajdonokat
illeti, a’ spanyolok jól termett, erőteljes nép közép nagysággal, sötét arczszinnel, fekete hajjal ’s fekete, eleven szemmel. A ’ spanyolnők többnyire
szép termet ’ s nemes tartás által tűnnek k i, a’ mellett szellemdusak ’s
mély érzelmüek. Az öltözék általában gazdag és pompás ’s a’ külföldi
befolyás daczára még mindig nemzeti. Általában a’ régi szokások ’s erkölcsökhözi ragaszkodás mindig fővonása volt a’ spanyol jellemének, mi
csak az újabb időkben kezdett némileg ingadozóvá lenni. — Mi az o s z 
tá lyk ü lön b ség et illeti, az Spanyolországban csak kevéssé tűnik fel; mert
bár a’ spanyol sokat tart rangra és születésre, a’ társasélethezi hajlama ’s
nemzeti büszkesége hatalmas ellensúlyt képes a’ rangbüszkeség ellenében
’s továbbá az ,,ősök e’ hazájában44 sokkal nagyobb számnak van nemes
származásra igénye, semmint az egyes ember felette rátartósan jelenhetne
meg. A ’ spanyol nemesség ugyanis az egész nemzet V21 , mások szerint 115/ részét teszi, kik között az alsó nemesség ( h id a lgos ) gyakran olly szegény
állapotban van, mint nálunk a’ bocskorosok, más részről a’ főnemesség
(titu la d o s , g ra n d es ) gyakran határtalan birtokok tulajdonosa. A ’ ne
mességnél még nagyobb tekintélylyel birt eddig az egyházi rend. E ’ kö
zött a’ közelebbi években volt 8 érsek, 51 püspök. 2393 rendes kanonok,
1869 alkanonok, 16,481 pap, 4,929 paphelyettes, 60,183 más, a’ világi
papsághoz tartozó egyén, 61,727 szerzetes, 24,007 apácza, összesen
171,651 személy, minélfogva az országban minden 75 emberre esett egy
papi személy. Á ’ spanyol egyház primása a’ toledoi érsek. A ’ zárdák szá
ma 1835-ben még 1940 volt, ’s az egyházi javak összes jövedelme 80
millió tallér, minek y 3-dát azonban már az 1753-i egyezmény szerint
közhasznú czélokra fordíthatta a’ kormány. E gy 1835 jul. 25-i rendelet
folytán minden zárda, mellyben 12 szerzetesnél kevesebb volt, megszün
tetett, melly rendelet 848-at ért, egy 1836 mart. 9-i rendelet folytán pedig egyenesen valamennyi klastrom eltörültetése mondatott ki, mi azon
ban nem mindenütt következett be. — A ’ polgári rend, melly a’ mostani
alkotmány által szabadalmait veszté, a’ parasztrenddel egy harmadik
renddé olvadt. Igen nagy a’ szolgák ’s még nagyobb a’ koldusok száma,
miután a’ koldulást a’ jótékony alapítványok nagy száma ’s a’ nép jószí
vűsége nagyon előmozdítja.
Spanyolország ter m é sz e ti m ieelését illetőleg : Az ország egész területe
187,554,456hold, ebből esik miveit földre 99,000,000, rétekre27,000,000,
Uj. k. Itm. Tára VJ. köt.
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ugarra 23,400,000, terméketlen földre 7,200,000, hegyek, folyók, mocsá
rok, tavak, utakra ’stb. 30,954,496 hold. — A ’ fóldmivelés, melly külön
ben az ujabbkori polgárháborúk előtt annyira emelkedett volt, hogy nem
csak az ország szükségeit fedezé, hanem nem csekély mennyiségű gabo
nát még kivitelre is szolgáltatott, legvirágzóbb az öntöző csatornákkal
áldott Valencia és Catalonia tartományokban ’s a’ szorgalmas népü északi
vidékeken, Galicia kivételével. Bor termesztésre az éghajlat és fold igen
kedvező, melly is különösen virágzik Granadában (Malaga) , Andalusiában, La Manchában ’s Cataloniában ’s közép számmal évenkint 8 millió
akót szolgáltat, mellyből 200,000 mázsa mazsolán kivül, 568,000 akó
vitetik ki. A ’ délszaki gyümölcs tenyésztése a’ délszaki tartományokban,
a’ közönséges gyümölcsé a’ középtengeri partvidékeken díszük. A z északi
tartományokban különösen a’ gesztenyetermesztés divatozik , ’s nem rit
kán találni itt egész gesztenyefa erdőket. Azonkívül még len és kender,
sáfrány és festőfüvek tartoznak a’ spanyol fóldmivelés főtermékei közé.
A ’ földmivelésnél még roszabb karban van, de azért felette fontos a’ mar
hatenyésztés, névszerint a’ juhászat, melly még kevés évvel ezelőtt Spa
nyolország legnagyobb jövedelmi forrásai egyikét tév é, de a’ franczia
háború ’s a’ juhtenyésztésnek más országokbani nemesítése által tetemesen
alászállott. Jelenleg van 8 millió közönséges juh ’s 4 millió merino birka,
mellyből most a’ külföld 1,250,000 font gyapjút nyer, ellenben a’ korábbi
gyapjukivitel 8 millió fontra ment. Nagyon el van terjedve a’ kecske- és
szamártenyésztés, ellenben sertés csak Estremadura és az északi part
vidékeken, a’ hajdan olly nagy fontosságú lótenyésztés már csak Andalusiában űzetik nagyobb szorgalommal. Az utóbbinak nagyon ártott az
öszvérek használatba vétele, mellyek tagadhatlanul Spanyolország hegyes
vidékére igen alkalmasok, többnyire azonban Francziaországból hozatnak
be (évenként 15— 20,000 darab). A ’ marhatenyésztés még igen csekélye
Legtöbb marha van Galíciában, Asturiában, Estremadurában és Ó-Castiüában, a’ legjobb Andalusiában, honnan a’ viadali bikákat is nyerik.
— Selyem- és méhtenyésztés, bár az éghajlat igen kedvező, igen alacsony
fokon állanak. Erdészetről alig lehet szó; a’ belső tartományok ’s a’ ke
leti tengerparti vidékek nagy faszükségben szenvednek. A ’ vadászat csak
a’ Pyrenékben bir némi fontossággal, ellenben a’ halászat tetemes, ámbár
a’ sok böjti szükséget halai ki nem elégitik. Régi időkben olly gazdag
jövedelemforrása, a’ bányamivelés, Amerika fölfedeztetése utáni hanyat
lásából felocsúdott ugyan, de koránsem bir azon jelentőséggel, melylyel illy ásványgazdagság mellett bírnia kellene. Legtetemesb az ólom
Granadában, 500,000 mázsa; kéneső 22,000, vas 400,000, réz 1000,
vitriol 2500, timsó 1350, kénkő 750; kőszén 80,000, só 5,500,000 mázsa.
Azonkívül van még ón, kobalt, vizmút, jeles márvány, alabastrom, drá
gakövek , barnaszén "stb. Ezüst, arany és platina csak mellékesen nyeretik a’ réz és ólomérczekből. A z ásványország termékeinek összes évi
értéke 20 millió, az állatországé 107 millió, ’s a’ növényországé 515 millió
tallér.
Tekintetbe véve a’ műipart, ezt a’ tökély még igen alacsony fokán látjuk,
annyira, hogy az ország szükségét távolról sem fedezi; a’ gyártmányok
sem minőség, sem ár tekintetében nem állják ki a’ külfölddel a’ versenyt.
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— Legfontosabbak még a’ selyem és bőrgyárak, mellyek még a’ régi mór
időből származnak, az elsők azonban még nem elégítik ki a’ belföldi szük
ségletet. A ’ lengyartás fo székhelye Galícia es Catalonia, a’ gyapjugyártásé Guadalaxara, a’ gyapoté patalonia, a’ fémáruké az északi tartomá
nyok, a’ papirosé Catalonia ’s igen jeles porczellánt a’ madridi kir. gyár
szolgáltat. Az összes gyártmányok évi közép értéke 99 millió tallér, —
kereskedése az ország határain belül, jeles utak hiánya miatt, soha sem
volt élénk, a’ tengeri kereskedés azonban, mellyre az ország fekvése
annyira kedvező, az amerikai gyarmatok legnagyobb részének elvesztése
óta, úgyszólván csak szenvedőleges ’s a? mérleg az országra nézve nem
kedvező. A ’ legfőbb kiviteli czikkek : gyapjú, selyem, bor, aszuszőlő, pá
linka, gesztenye, déligyümöles, sáfrány, barilla, só és érczek, névszerint
ólom és higany. A ’ legfontosb beviteli czikkek : mindennemű gyártmá
nyok, czukor, cacao, fűszer, vaj, sajt és hal. Az utolsó hivatalos kimuta
tás szerint az összes kivitel 12x/2 ’s a’ bevitel 25 mill. tallért tett. A ’ ke
reskedés fő központjai Cadix, Barcelona, Malaga és Alicante, a’ legnevezetesb vásárpiaczok az ország belső részén Medina dél Riosecco és Me
dina dél Campo, miket azonban felülmúl még Madrid, a’ leggazdagabb
földbirtokosok, kereskedőtársulatok és a’ Ferdinandbank székhelye. —
A ’ szellemi miveltséget illetőleg Spanyolország épen olly karban van,
mint természeti és műipari tekintetben. Van ugyan 774 latin iskolája,
56 collegiuma és seminariuma ’s 15 egyeteme, mik között a’ nevezetes
bek : Valencia, Valladolid, Saragossa, San Jago di Compostella, Sevilla,
Granada, Cervera és Salamanca; ’ s nincs hiánya egyes szakiskoláknak,
akadémiák-, műgyüjtemények és tudós társulatoknak; azonban hiányzik
a’ tudományos szellem, melly II. FülÖp kora óta szándékosan nyomatott
el. Nem lehet azonban tagadni, hogy a’ mai korszellem jótékony befo
lyása Spanyolország szellemi életében is meglátszik, különösen mióta
Napóleon a’ nemzetet tetszhalálszerü álmából felrázta. Legfontosb a’ mi
e’ részben történt, az elemi iskolák szaporítása, mellyeknek száma fiuk
számára 9558, leányok számára 3070 volt, amazokban 410,946, ezekben
110,202 növendékkel, miből kitűnik, hogy az ifjúságnak még alig J/ 4-e
nyert első okatást. A ’ zárdaiskolák újabb időkben egészen megszűntek.
Spanyolország alkotmánya 1837 óta az 1812 évi alkotmány módositványa, melly később még több változtatásokon ment keresztül. E ’ szerint
Spanyolország egy, népképviselet által korlátozott, fi- és leányágon örö
kös , osztatlan monarchia , mellynek királynéja jelenleg 1844 óta II. Iza
bella (szül. 1830 oct. 12.). A ’ cortesi nemzeti képviselet 2 kamarából
(estamientos), a’ proceres és procuradores-ek kamarájából áll, kik külön
böző választási juntákban a’ nép által választatnak. A ’ cortest a’ királyné
hívja össze, az ülés hosszát az ügyek határozzák, elnöke egy a’ kamara
által ajánlott 5 tagból a’ királyné által kinevezett elnök ’s egy másod
elnök; a’ tanácskozás legfőbb tárgyát az adó teszi, mit a’ cortes beleegye
zése nélkül kivetni nem lehet, továbbá törvényhozási és közigaz
gatási javaslatok. A ’ kezdeményezés, valamint az absolut vető és a’ ka
mara elnapolásának vagy feloszlatásának jogával a’ királyné bir. A ’ spa
nyol állam központi hatóságai a’ kormány tanácson kívül, melly csak
ideiglenes : 1) az államministerium 7 osztálylyal, elnöke mindig egy szak-
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minister; 2) a* spanyolországi és indiai kir. tanácsból alakított államta
nács, 1845 óta uj szervezettel; 3) a’ főtörvényszék Spanyolország és a’
két India számára, mint legfőbb felebbviteli törvényszék. — Minden tar
tományban a’ polg. igazgatás élén egy polg. kormányzó (dehgato dél Fomentő) áll ’s a’ rendőrség kezelésére egy Gefe politico, kik közvetlenül a’
belügyminister, de némi ügyekben az illető tartományi főkapitány alá is
tartoznak. A ’ tartományok ismét 2 — 6 partidosra oszolnak, egyegy subdelegato dél Fomento vezetése alatt. A* községek igazgatását ayuntamientos-ok (municipalitások) intézik egy álcáidé alatt, kinek feladata egy
úttal a’ rendőri felügyelet ’s apró ügyekbeni bíráskodás. Nagyobb váro
sokban a’ municipalitás elnöke egy corregidor, melly egyúttal, az ügyek
szerint, első folyamodásu és felebbviteli bíróságot is képvisel. A ’ corregidorokat a’ király nevezi ki, a’ többi helyhatósági tisztviselők mind vá
lasztatnak, de a’ király által letétethetnek. A ’ corregidorok bírósága felett
11 királyi törvényszék áll ( audiencias rea les), mellyektől a’ főtörvény
székhez történik a’ folyamodás. Jogforrásul még mindig Alfons király
törvénykönyvei szolgálnak, azonban újabb időkben a’ cortes tüzetesen
foglalkozott a’ törvények átnézésével. — Spanyolország pénzügyi igaz
gatása soha sem volt határozott elv szerint rendezve ’s a’ régi tartomá
nyok saját rendeletéi többnyire érvényben maradtak. Az állam rendes
jövedelme 1177, a’ kiadás 1147 mill. reál; adóssága 1850ben 1 5 y 2 mil
liárd volt. — Hadügyi tekintetben az ország 1833 óta 12 katonai kerü
letre van osztva, mellyeknek élén egyegy főkapitány áll. A ’ rendes had
erő 100,000 ember sorkatonaság (ide értve a’ testőrséget, tüzérséget,
lovasságot ’stb.) 30 commmandancia karabélyos, mellyek zsandári szol
gálatokat tesznek ’s 43,000 ember nemzetőr. A ’ katonai iskolák az utolsó
20 év alatt nagy hanyatlásnak indultak. A ’ sereg hadikészlete j ó , mert a’
spanyol ágyúöntödék és fegyvergyárak jeles müveket szolgáltatnak. A ’
várak és erősségek száma nagy, mert a’ mórok elleni, csaknem 100 éves
háború majdnem minden nagyobb várost egyegy erősséggé változtatott;
soknál az erőditési müvek ismét elpusztultak. A ’ legfontosb erősségek a’
franczia határ felé vannak, illyenek : Painpeluna, San Sebastian, Figueras és a’ barceloniai várdák. Portugál felé : Badajoz, Ciudad-Rodrigo és
Tuy. A ’ tengeri erő mai állása szomorú; összes létszáma 25 hajóra apadt
le, mi között 2 sorhajó 74 ágyúval és 5 fregatt.
Egy 1833 évi nov. 30-án kelt rendelet szerint Spanyolország, a’ szige
tek kivételével, fővárosaiktól nevezett 47 tartományra oszlik. A ’ Baleari
és Canari szigetek külön tartományokat alkotnak ’s a’ szárazföldiek
módjára igazgattatnak. — Azonkivül a’ spanyol királysághoz tartozik
még 1) Amerikában Havanna főkapitányság, mellyhez Cuba, Portorico
’s nehány más kisebb sziget tartozik 2504 □ mfldön 1,020,862 lakossal;
2) Ázsiában és Austráliában a’ Philippini szigetek főkapitánysága, melly
hez Manila sziget fele, a’ Bissayi, Babuyani és Basi-szigetek, Magindanao egy része és a’ Marianok tartoznak, 2507 □ mfld, 2,679,500 lakos
sal ; 3) Afrikában a’ Presidios szigetek , Ximenes hóditmányainak
parányi maradéka, Fez és a’ Guinea szigetek környékén, 2 4 % □ mfld,
17,071 lakossal. — Spanyolország összes külbirtoka e’ szerint a’ Canári szigetek kivételével, 5036 □ mérföld 3,707,643 lakossal, úgy
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hogy az egész spanyol állam területe 13,634 □ mérföld 15,995,584
lakossal. — p.
Spanyolország (története). Az ujabbkori események főpontjait V II.
Ferdinand király halálával kezdjük, melly 1833 sept. 29-én következett
be. Végrendeletében nejét, Krisztina királynét nevezé ki regensnőnek ’s
kiskorú leánya, Izabella gondnokának. Előre lehete látni a’ szükségképen
bekövetkezendő eseményeket. Két hatalmas párt volt az országban, az
egyik Don Carlos trónkövetelőé , a’ másik az alkotmány és cortes híveié.
Az elsőhöz tartozott a’ spanyol tábornokság egy része , az 1832-i fölke
lés következtében elbocsátott testőrök, lefegyverzett kir. önkénytesek ’s
végre a’ hatalmas clerus, melly ismét erős néptömegek felett uralkodott.
Az alkotmányi párt tagjai voltak mindazok, kik az 1820-i alkotmányi
változtatást létrehozták ’s a1mi veit középrend. Valószínűnek látszott, hogy
a’ carlisták pártjávali háború kikerülhető nem lévén , a’ királyné kény
telen leend ez utóbbi párt karjaiba vetni magát. Egy 1833 oct. 5-én kelt
manifestumban kinyilatkoztatá a’ nemzetnek, hogy a’ vallás és monarchia
fentartását Spanyolország legelső életfóltételeinek tartja, megerősité az
eddigi ministeriumot ’s Zea Bermudez ministerével az u. n. felvilágoso
dott despotismust igyekezett fentartani. A ’ pártok, névszerint az alkot
mányiak, még nem valának lényegesen megalakulva. Az országnagyok
nagyobb része, a’ hivatalnokok, a’ hadsereg többsége a’ királyné pártjára
állottak. Ide számítható volt mintegy 50,000 hazakerült száműzött, kik
bár nem valának is barátjai a’ kormánynak, de mind hivatal és állomás
után vágyakoztak. Ellenben a’ nép tömegei, a’ papsággal együtt Don
Carloshoz szított. ’S nem sokára a’ királyné pártja is exaltadók— és raoderadókra volt oszolva.
Mindjárt Ferdinand halála után kitört a’ fölkelés a’ hegység lakosai a’
baskok között, kik szabadalmaik (fueros) nagyobb részét még a’ 14 szá
zadból származtatván, ezeket most a’ dolgok uj rendétől féltették ’s legin
kább ez okból Don Carloshoz szítottak, ki szabadságaikat meghagyni
igéré. E ’ példát csakhamar több más tartomány is követte; a’ fölkelés
kezdői és intézői többnyire szenvedélyes szerzetesek valának. October
végével már 5000 fölkelő állott Don Carlos jogainak védelmeül fegyver
ben. Egy kir. csapat könnyen szétüzé őket, de a’ szigor, melylyel irántok
viseltettek, még jobban ingerlé a’ kedélyeket. Merino (1. ezt) öreg pap,
seregével egész Madrid közelébe nyomult. Sarsfield kir. tábornok ezt is
legyőzé ’s már úgy látszott, mintha a’ fölkelés teljesen el volna nyomva,
midőn Castanos ideigl. főparancsnok dec. 3-án a’ baskok összes szabadal
mait eltörlé ’s a’ legszigorúbb rendszabályokkal fenyegetőzött.
Az ország pénzügye ekkor igen siralmas lábon állott. Martinez pénzügyminister még a’ király halála előtt bebizonyitá a’ növekedő deficitet,
mit szerinte csak úgy lehetett vala pótolni, ha a’ papság birtokaira erős
adó vettetik ’s azok egy része a’ nemzet javára eladatik. A ’ sereg létszá
ma a’ jegyzékek szerint 76,000 gyalog, 6000 lovas, 6500 tüzér, utász,
hidász ’stb. volt; azonban alig egy harmada e’ seregnek létezett valódilag, nem volt 50 álgyu, melly jó karban lett volna. Zea mimster mindig
jobban birta a’ regensnő bizalmát, különösen mióta Lajos Fülöpöt Iza
bella kormányának elismerésére birta. Anglia is hajlandónak mutatkozott
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erre ’s igy támadt 1834 apr. 22-én a’ négyes szövetség (Quadruppelallianz), mellyben Spanyolország igére, hogy Portugálban Don Pedro jo 
gait fogja védeni. E ’ szövetség czélja el lön érve ’s Don Carlos kénytelen
volt, Angliába menekülni, csakhogy őt nem kényszeriték, mint Don M iguelt Portugálban, trónigényeinek lemondására. Azonban az absolutisticus nagy hatalmasságok ’s az olasz fejedelmek nagyobb rokonszenvet ta
núsítottak Don Carlos irányában, melly többnyire pénz és fegyverkülde
ményekből állott. Sőt Anglia- és Francziaország politikája is gyakran jött
itt összeütközésbe, különösen mióta az exaltadók pártja demokratái irá
nyaival mindig merészebben lépett fel. Minél csekélyebb lett a’ moderadók befolyása ’s érvénye, annál inkább vonult vissza a' francziák királya
a’ spanyol ügyektől. Anglia ugyan határozottan az exaltadókat pártolá,
azonban a’ többi európai hatalmakkali viszonyainál fogva lehetlen volt e’
részben egyébbel jó kivánatoknál és csekély tényleges segítséggel föllép
nie. Spanyolország tehát magára maradt. A ’ kormány nem bírván rende
letéi által a’ nemzet rokonszenvét megnyerni, saját országában elszige
telt állásra kényszerült. Az események úgy hozták magukkal, hogy 1834
elején Zea minister kénytelen volt lelépni ’s Martinéz de la Rosa bízatott
meg egy uj ministerium alkotásával.
Ekkor a’ basktartományban már 10,000 carlista állott fegyverben, kik
nek működései nagyobb fontosságot nyertek, mióta Zumala-Careguy (1.
ezt) az infansnak Angliában kelt rendelete által főparancsnoknak lön ki
nevezve. Elisondoban egy fólkelési junta ült össze a’ politikai ügyek in
tézésére. A ’ kir. pártnak sem ügyes tábornoka, sem rendszabályaiban
egység és erély nem volt. A ’ fölkelők már több csatában győzelmes nevet
vívtak ki; végre a’ praetendens maga is megjelent 1834 derekán csatázó
hívei között, ’s ez által egységet és tiszteletreméltó szellemet idézett elő
a’ működésekben. A ’ kir. párt kegyetlenségei csak az ő malmára hajták a’
vizet. Miután több fővezér hiában kisérté meg a’ christinók (kir. pártiak)
hadi szerencséjét, végre a’ beteges Mina (1. ezt) hivatott meg, ki ismét
több csatában győzelmet tudott kivívni. Azonban ő sem boldogulván min
denütt, csakhamar elveszté ő is a’ kormány és sereg bizalmát. — A ’ kor
mány politikai állása mindig veszélyesebb lett. A ’ titkos társulatok min
dig nagyobb tért nyertek, ’s minden oldalról élénken nyilatkozott a’ nem
zeti népképviselet iránti óhajtás. Az udvar irányát ez nem változtatá
meg. A ’ királyné személye körül egy camarilla alakult, melly cselszövények által intézé az ország ügyeit. A ’ kir. családban egyenetlenség ural
kodott, mi nem maradt a’ közönség előtt titokban; a’ királynénak Munoz
kamarásávali viszonyáról mindenki beszélt ’s ellenei különféleképen használák fel. A ’ kormánynak egyes jószándékai, rendeletéi nem valának ké
pesek a’ közelgő vihart lecsillapítani. Ez időben Merino csapata ismét
Madrid közelében jelent meg ’s 1834 mart. 2. és 3 -a közti éjjel a’ fővá
rosbeli carlisták egy uj fölkelést kisértettek m e g , melly azonban gyor
san elnyomatott. Apr. 10-én jelent meg a’ cortest összehívó kir. rendelet,
melly a’ nemzeti képviselőket két kamarába osztotta. Meg volt nekik ad
va a’ kérelmezés és adómegajánlás joga, olly tárgyról, melly a’ kir. elő
adásokban emlitve nincs, tanácskozniok nem lehetvén. Az uj alkotmány,
melly egészen a’ régi monarchia szellemében volt szerkesztve, az alkot
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mányi párt teljes gúnyát és ingerültségét voná magára. Martinezt
gyöngeséggel ’s ingatagsággal vádolák, Burgos pénzügyminister kénytefen volt kilépni ’s helyét Toreno vállalá el. Navarra és a’ basktartományok jogaik csorbitása ellen tiltakoztak, a’ többi országrészekből több
nyire alkotmányi érzelmű képviselők választattak meg. Ez időben tört ki
Spanyolországban a’ eholera ’s nem sokára Madridban is pusztított. A ’
királyné, két ministere társaságában La Granjába menekült, Madridban
csupán Toreno pénzügyminister ’s Don Francisco de Paula infans maradt
nejével együtt, mi által nagyon megnyeré a’ nép kegyét. A ’ eholera ’s a’
kutak képzelt megmérgezése itt is véres zavarokat idézett elő, miket csak
nagy bajjal lehete Iecsendesiteni. Ez események közben 1834 jul. 15-én
véglegesen meg lön szüntetve az inquisitio ’s a’ még létező jezsuiták
száműzettek. Ekkor a’ képviselők is a’ fővárosba érkeztek. Hire támadt
egy nagy összeesküvésnek, melly az alkotmányiak között fedeztetett fel,
mellynek folytán Palafox, a’ saragossai hős, Llanos tábornok ’s több más
tekintélyes férfiú elfogatott; azonban sem további vizsgálat, sem büntetés
ről szó nem volt, ’s úgy látszott, az egész hir csak a’ középosztály fékentartására koholtatott. 1834 végével ünnepélyesen megnyílt a’ cortes ’s
Toreno minister előadta tervét az állampénzügy megmentésére, melly
roppant felindulást szült. Ez egész terv nem vala egyéb a’ bukás kimon
dásánál; a’ szabadelmü párt, Anglia és Francziaország bankárjai által
támogatva, tömegesen ellenzé. Nagy meghasonlás támadt a’ kamarában,
mit a’ ministerium arra használt fel, hogy Spanyolországot minden kül
földi adósság elvállalására leköté, ’s az államszükségek fedezésére Ardoin
bankárházzal uj kölcsönszerződést kötött 80 millió forintnyi névértékben,
de 4 0 % levonásával ’s 5 % kamattal. 1834 sept. 4-én a’ felsőház (proceres), egyhangúlag mondá ki Don Carlos és egész ága kizárását az örökö
södési rendből, továbbá mind birtokainak elkobzását, mind pedig a’ Luccai herczeg és Beira herczegnő évdijainak megszűnését; oct. 18-án a’ ko
rábbi pénzügyminister Burgos, korábbi sikkasztásokkal vádoltatván, a’
felsőházból gyalázattal kiutasittatott. Az ellenzék heves küzdései között
1835 júniusig tartattak az ülések. A ’ hadügyi tárczát már korábban Liándér vévé át, most Martinez is lelépett ’s helyét Toreno pénzügyi minister,
ezét pedig pedig Mendizabal (1. ezt) foglalá el.
A ’ harcz északon mindig jobban fejlődött’s még mindig nem vett ked
vezőbb fordulatot a’ Krisztinapártiakra nézve. A ’ bask tartományokban
25,000 ember állott fegyverben, köztök 14,000 derék sereg, ZumalaCarreguy, Eraso, és Zavala vezérlete alatt. Azonban a’ trónkövetelő sze
mélye körül is egy camarilla képződött, mellynek feje a’ toledoi érsek
volt. Számos szerzetes, kalandor, kitett ’s elkergetett hivatalnok és tiszt
gyűlt össze Don Carlos körül az ország minden részéből, kik a’ seregre
nézve nyomasztó teher voltak. Igya’ külországokból is számos főtiszt jelent
meg kíséretében ’s nagy befolyást gyakorla reá. A ’ christinok serege a’
négy tartományban 35,000 ember volt, mellyből 15,000 a’ várakban őr
ködött ’s általában sokszor igen nagy szükséget szenvedett ruházatban,
élelemben ’ stb. Fővezére 1835 elejétől óta ismét Rodil volt, ki jan. 12-én
a’ föllázadt tartományokat ostromállapotba helyezé. Api’. 17-én a’ két ha
dakozó fél, Anglia közbenjárására, abban állapodott meg, hogy a’ foglyok
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életben maradjanak ’s minden 2 — 3 hónapban kicseréltessenek, ’s politi
kai véleményért senki többé ki ne végeztessék. Azonban a’ pártszenve
dély csakmár meghiusitá ez egyezményt. Don Carlos hajlandónak látszék,
fia javára lemondani, ha Krisztina is hasonlót cselekednék, ’ s fia Izabel
lával eljegyeztetnék; azonban Zumala-Carreguy’s az alkotmányosok egy
formán ellenzék e’ lépést. Ekkor Anglia uj whigministeriumától vár sokat
a’ szabadelvű spanyolpárt. Lacy Evans vezérlete alatt egy 8500 főnyi angol
légió, Francziaországból az 5000 emberből álló idegen légió ’s végre Por
tugálból 6000 embernyi segédcsapat jelent meg a’ királyné táborában, de
ezek sem vivhrattak ki óhajtott sikert, ’s mint idegenek, nagy elhanyago
lást valának kénytelenek tapasztalni. Aprilben Valdes vévé át a’ fővezérséget, ki mindig győzelmet hirdetett, többnyire azonban vereséget szen
vedett. Azonban Bilbao ostrománál Zumala-Carreguy 1835 jun. 16-án
halálos sebet kapott, utódja Eraso lett, ki szintén megsebesülvén, Moreno által váltatott fel. Valdes helyébe a’ christinoknál Cordova lépett, ki
eleinte szerencsésen küzdött, utóbb azonban elődjei sorsát osztá. A ’ cataloniai carlista csapatokat csak a’ még nem egészen felüdült Min a volt
képes féken tartani.
Madridban ’s a’ többi főbb városokban ezalatt az 1812-i alkotmány hí
vei mindinkább szaporodtak. 1836 január 17. Madridban a’ második ara
gon ezred fellázadt ’s Canterac tábornokot lelövé. Ellene a’ kormány, a’
többi csapatok hason irányú szelleme miatt nem boldogulhatván, kényte
len volt egyezségre lépni ’s a’ lázadó ezred diadallal vonult végig a* fővá
ros utczáin egy hadnagy vezérlete alatt. Toreno ministeriuma némi szabadelmü rendszabályok által igyekezett népszerűségre ju tn i; sikeretlenül.
Saragossában iszonyú lázadás tört ki; Barcelonában a’ népség V II. Ferdinand szobrát rombolta szét, a’ nagyobb gyárakat felgyujtá, Bassa
tábornokot megölte ’s tetemét az utczákon vonszolta végig. Hasonló jele
netek másutt is szinre kerültek, ’s egy bikaviadal alkalmával kitört zava
rok folytán Madrid is ostromállapotba helyeztetett, sokan elfogattak,
köztök több előkelő országnagy, mint az agg Abrantes herczeg, Estrata,
Arguelles, Palafox, Calatrava’stb.; mások a’ tartományokba menekültek.
Toreno seregeket vont össze a’ fővárosba, a’ polgárőrséget újra szervezé,
a’ királyné újabb szigorú rendeleteket adott ki, mellyeknek azonban nem
engedelmeskedett senki. A ’ tartományokban uj meg uj junták alakultak,
mellyek mindig nyiltabb ellentállásba helyezék magukat. Egyes megyék
ben fegyvert ragadtak és seregesen közeledtek a’ főváros felé. A ’ király
né már menekülésre gondolt, midőn a’ portugali küldetéséről visszatért
Mendizabal uj segélyt ígért, ki azonnal Toreno helyét foglalá el egy uj
tagokból álló ministerium élén. Csaknem korlátlan sajtószabadságot en
gedett meg, a’ polgárőrséget egy főparancsnokság alá helyzé, a’ cortest
egy uj választótörvény megvitatására hivámeg ’stb. A ’ csend meglehető
sen helyreállott; ’s a’ kormány különösen Riego becsületének helyreállítása
által nagyon megnyeré a’ közrokonszenvet. Minden 18— 40 éves spanyol
hadiszolgálatra hivatott meg. A ’ nemzet ismét némi lelkesedésre lobbant
fel, mellyet nemsokára uj szárnyaszegettség követett. A z 1835 nov. 16.
megnyilt cortesben két hatalmas fpárt mutatkozott, az exaltadók Las
Navas, ’s a’ moderadók Martinez és Toreno vezérlete alatt, kik ellensé
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gek bár, közös gyülölséget tanúsítottak Mendizabal ellen. Ez nem akart
a5 nemzetre uj adóterheket róni, csupán felhatalmazást kért, hogy a’ szük
séges segédeszközöket megszerezhesse. Miután , Toreno indítványára a’
magántulajdon sértetlenségét megigéré, a’ cortes megszavazá neki a’ telj
hatalmat. A ’ moderadók ellenzése tetőpontját érvén el, Mendizabal le
mondott, mit azonban a’ királyné el nem fogadott, inkább a’ cortest oszlatá fel 1836 jan. 26, a’ midőn az uj gyűlés összehívása is a’ régi válasz
tótörvény szerint mondatott ki. Ez időben sajátságos modorban nyilat
kozott a’ nép hangulata a’ papok és barátok irányában. Madridban a’
kormány a’ böjti napok alatt minden színházat nyitva hagyott, mi zavar
nélkül sikerülvén, tovább ment ’s rendelé, hogy ezentúl egy pap se al
kalmaztassák, ki elébb egy szigorú polgári hatóság előtt hazafiságának
nem adá bizonyítványát. Egy másik rendeletben a’ papságnak bünügyekbeni kivételes állását megszüntető ’s ismét egy másikban mindazon zár
dák eltörlése mondatott ki, mellyekben 12 rendes tagnál kevesebb van.
Ennek folytán a’ pénzügyminister 900 szerzetesház jövedelmeihez jutott.
Ellentállásra alig talált; sőt az alsóház valamennyi szerzetesi rend eltör
lését inditványozá. M ig a’ cortes e’ felett tanácskoznék, addig a’ nép sa
ját módja szerint járt el. Saragossában 2 zárda ostromoltatok ’s 12 szer
zetes lemészároltatok. Hasonló történt majd minden tartományban ’s
már 1835 septemberben 500-nál több szerzetes menekült Francziaországba.
A ’ hadi hírek ezalatt nem sok vigaszt nyújtottak a’ Krisztinapártiak
nák, Seregeik megszaporodtak ugyan, azonban igen el kelle azokat diribolniok részint a’ fellázadt carlista csapatok, részint a’ trónkövetelő ren
des serege ellenében. Egészben véve a’ carlistáké volt a’ győzelem. 1836
aprilban, miután bevették Lequeitót, San Sebastiant ostromolták. A ’ vi
téz Lacy-Evans, nehány angol gőzös által segítve, hiában iparkodék az
ellenség táborán keresztül törni. Gomez carlista tábornok, kit hiában űzött
Espartero és Manso, egész a’ főváros közelébe nyomult, ’ s majd győzve,
majd győzetve jelent meg egyes tartományokban. Más carlista csapatok
példáját követék egész Déli-Spanyolországban. Gomez merész vállalatai
nak azon jutalma lön, hogy visszatérve csapongásaiból, elfogatott ’s hadi
törvényszék elé állíttatott. Helyébe a’ vakmerő Cabrera (1. ezt) lépett, ki
pusztítva ’s rabolva járta be Közép-Spanyolország nagy részét. A ’ ki
rálypárti seregnél a’ fővezéri helyet Cordova után ismét Rodil foglalta el,
kit nem sokára Espartero (1. ezt) követett. Első tette, mi roppant örömre
gyulasztá a’ fővárost, az erősen ostromlott ’s már már kiéheztetett Bil
bao fölmentése volt 1836 dec. 26. mi makacs harcz után fényesen sike
rült. Espartero gróffá neveztetett ki, ez volt az első lépés fényes pályá
jához; minden arra mutatott, hogy a’ carlisták csillaga enyészőben van.
A ’ forrongás és időszakonkénti véres jelenségek nem szűntek meg,
miután Mendizabal ígéreteiből igen kevés ment teljesedésbe. Az uj cortesben (1836 mart. 22) hatalmas ellenzék állott szembe a’ ministerrel, ki
személyes egyenetlenségbe is keveredett az alsó kamara elnökével, Isturizzal (1. ezt), minek vége az le tt, hogy Mendizabal máj. 1-én lelépett.
A z uj ministerium alkotása Isturizra bízatott, ki azonban sem a’ kamarák
ban, sem az udvarnál nem boldogulhatott. A z exaltadók egy regensséget

218

Spanyolország.

akartak kinevezni ’s a' regensnőt Munozzali viszonya miatt kérdőre von
ni. Ezt megelőzendő, a’ .regensnő a’ cortest máj. 22-én feloszlatta. Az uj
cortesnek aug. 20-ára kell vala összegyűlnie. Az uj választások uj zava
rokat szültek. Mindenütt az 1812-i alkotmány mellett nyilatkozott a’ lel
kesedés, ’s alkotmányzó cortes összehívása kivántatott. A ’ kormány szi
gorú rendszabályokhoz nyúlt a’ mozgalom lecsillapitására; 15—20,000
katonának kellett vala Madridban központosittatnia, de aug. 3-án itt is
kitört a’ fölkelés. A ’ főváros ostromállapotba vettetett, a’ nemzetőrség
lefegyvereztetett ’s feloszlatott. De a’ keserűség nem szűnt meg. Aug.
12 — 13-án éjjel egy ezred nemzeti katonaság Garcia vezérlete alatt La
Granjába érkezett, melly az itteni királyi őrséggel egyesülve, ágyukkal
fenyegeté a’ kir. kastélyt, ha a’ regensnő az alkotmányt nem fogadja el.
A ’ királyné engedett a’ kényszernek, 12 emberből álló követséget maga
elé bocsátott ’s nem sokára San-Romano tábornokot felhatalmazá, hogy
a’ seregeket az alkotmányra eskettesse meg. Ezalatt Madrid legnagyobb
feszültségben volt. Végre aug. 15-én az udvari hírlap kihirdető az. 1812-i
alkotmányt ’s Calatravát nevezte ki az uj kabinet elnökének. Ez Jdőpont
a’ legiszonyúbb kegyetlenségeknek lön kezdetévé. Isturiz és társai meg
szöktek, Quesada elfogatván, agyonveretett, Munoznak rejtve kelle ma
radnia; aug. 17. pedig a’ királyné egy ezred kíséretében vonult be a’ hallgatag
népség tömegei között a’ fővárosba, hol mindenki zöld szalaggal, az alkot
mány színével, volt diszitve. A z országnagyok, főhatóságok és hivatalnokok
nem akartak a’ dolgok uj rendének hódolni; a’ nagy rész azonban, névszerint a’ tábornokok ’s tartományi kormányzók aláveték magokat a’ kikerülhetlennek. Egy aug. 22-i kiáltványban a’ királyné ismételve kimondá az
1812-i alkotmánybai beleegyezését. Austria, Porosz- és Oroszország
azonban, valamint Sardinia és Nápoly is visszahivák követeiket, Anglia
kinyilatkoztatá elégületlenségét ’s Francziaország az ország szélin, állí
tólag interventio czéljából felállított seregeit feloszlatá. A ’ la granjai ese
mények legelső következménye példátlan zabolátlanság volt, különösen
a’ hadseregben. A ’ tábornokok egyenetlenkedtek, a’ katonák elkergeték,
megölök tiszteiket. Rendnek semmi nyoma ; úgy látszott, mintha egész
ország végső felbomlásához közelednék. A ’ pénzszükség szörnyű fokra
hágott. Zárdái jövedelmek, harangok eladása, kényszeritett kölcsönök
újra igénybe vétettek. Csak a’ toborzásnál ’s a’ polgárőrség szervezése
körül mutatkozott egy kis futó lelkesedés. Az 1812-i alkotmány nyomán
egy bizottmány dolgozott egy alkotmányjavaslaton, melly az oct. 24-én
összeülendő cortesnek volt előterjesztendő. Ez lényegesen tértel az 1812-i
alkotmánytól. Lassanként visszatért némi nyugalom és rend. A ’ negyedik
testőrezred lázadása szigorúan ’s részenkinti tizedeléssel lön büntetve, ’s
ennek következtében a’ ministerium 1836 dec. 28-án rendkívüli teljhata
lommal ruháztatott fel.
A ’ harcztéren az 1837-ik év lényegesen más állást idézett elő a’ pártok
között. Don Sebastian infans vévé át a’ carlista táborban a’ fővezérséget,
a’ leoni püspök a’ ministerelnökséget. A ’ pénzszükséget a’ harangokból
vert pénzekkel pótolák ’s az ujonczozás legnagyobb szigorúsággal folyt.
A ’ christinók az év elején egy közös központosított támadásra készültek
a’ carlisták ellen, azonban Lacy Evans e’ czélu kísérlete , nem támogat-
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tatván, siker nélkül maradt. Espartero nagyobb erővel akará folytatni a’
kezdett utat, azonban a’ carlisták sánczolatait üreseknek találta. Nem so
kára több erős carlista csapatok átkeltek az Ébrén ’ s a’ gyengén védett
föváros falai felé közeledtek. Aug. 12-én Espartero sietett védelmére ’s
a’ népség által nagy lelkesedéssel fogadtatott. Ezalatt a’ carlisták ismét
visszafelé vonultak, a’ nélkül hogy Espartero üldözésökre kelt vona. A ’
Calatrava-Mendizabal féle ministerium megbuktatásán törte fejét ’s a’
regensnő örömest egyezett meg az általa is gyűlölt férfiak elbocsátásában.
Azt kívánta, hogy Espartero vegye át az elnökséget, ez azonban eszélyesen visszautasitá az ajánlatot ’s Bardaji y Azcira elnöklete alatt egy
igen mérsékelt ministerium alakult meg, melly a’ franczia politikához szí
tott ’s Angliának rokonszenvét nem bírhatta. Nagy ellenzékre talált a’
cortesben is. A ’ clubokban uj fölkelésekről, a’ regensnő letételéről, szám
űzésekről ’stb. tanácskoztak. Maga Espartero is szentesíteni látszott az
engedetlenséget a’ hadseregben, minek folytán több hadtestnél lázongá
sok törtek ki. Escalera tábornok, táborkarának több tiszteivel együtt
1837 aug. 17-én a’ fellázadt katonák szuronyai ’s kardcsapásai alatt halt
meg, ’s igy jártak külön tartományokban egyes főtisztek, kormányzók.
Csak aug. 28-án kezdé meg ismét Espartero a’ trónkövetelő üldözését,
ki a’ déli vidékekből Madrid felé közeledett, előtte Cabrera már egész a’ fő
város kapuiig nyomult; újra Luchana gróf lépett fel mint a’ város megmentője. Espartero a’ Dueron által követé Don Carlost ’s sept. 30-án Recuerta mellett megveré. Ennek következése nagy egyenetlenség volt a’
carlista táborban; ’s végre visszavonulást határoztak. Espartero nem sie
tett, őket üldözni. Miután a’ fegyelmetlenség által elérte a’ seregnél czéljait, most szigorú rendet igyekezett behozni ’s halállal bünteté a’ zavar
gókat. így csupán egy ezredből 60 embert Ítéltetett halálra ’s 36 gályára.
Ezalatt az elégületlen Don Carlos uj hadjáratra készült, csaknem vala
mennyi vezérét elbocsátá, részint létévé, részint elfogatá ’s haditörvény
szék elé állíttató, A ’ fővezérséget Guerque, egy egészen tehetetlen ’s aljas
ember nyeré el. Ez eljárás következései nem maradhattak el. Uj zászlóal
jakat nagy megerőtetéssel sikerült ugyan előteremtenie, azonban a’ déli
népek részvétlensége Don Carlosnak Madridfelé irányzott meghiúsult
kisérlete alkalmával meghüté még a’ baskok lelkesedését is.
Azonban a’ királyné táborában sem valának igen örvendetesek az ese
mények. Calatrava ministeriumának nem csak a’ moderadók ellenzékével,
hanem még egy anarchicus párttal is kellett küzdenie. Cataloniában egy
republikánus lázadás ütött ki. Reusban elkergették a’ kir. hatóságokat,
a’ regensnőt árulónak nyilvánították, az 1812 évi alkotmányt eltörlék ’s a’
respublicát kiálták ki. Hasonló mozgalmak másutt is nyilatkoztak. A ’ cor
tesben különösen Mendizabal volt a’ leghevesb megtámadások tárgya.
Szemére veték, hogy az ország reményeit meghiúsító ’s a’ legpiszkosabb
üzletek által gazdagodott meg. Időközben az alkotmányjavaslat ki lön
dolgozva ’s 1837 jun. 18-án hirdettetett ki a’ spanyol monarchia uj alkot
mánya, még pedig mint a’ nép souverainitás kifolyása (1. fentebb : Sp.
statistikája). Ezután a’ cortes többnyire egyházjogi tárgyakkal foglalko
zott, czélja lévén, a’ spanyol egyházat a’ pápai hatalomtól egészen füg
getlenné tenni ’s az egyházi javak tulajdonjogát az állam számára meg
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szerezni. Az 1837 nov. 19-én megnyilt cortesi választások többnyire a’
moderadók szellemében történtek. Bandaji ministeriumát egy illy szelle
mű váltá fel, 0 falta elnöklete alatt. A’ politikai clubok ’s az anarchiái
mozgalmak még mindig nem szűntek meg.
Az 1838 évben Don Carlos ismét két uj expeditiét kisérlett meg az
Ebron keresztül, azonban eredménytelenül. Minden vezérének tervei
meghiúsultak, csak Cabrera tábornoknak kedvezett a’ szerencse. Morella
erősségen kivül több más igen fontos pont birtokába ju to tt, mikből a’
christinok legmegfeszitettebb támadásai sem valának képesek őt kiűzni.
E ’ tettéért Don Carlos Cabrerát morellai grófnak nevezé ki. Annál keve
sebb erélylyel folyt a’ háború Navarrában ’s a’ bask tartományban. A ’
háború megunásának jelei már mutatkozni kezdettek. A ’ carlista tábor
ban az elégületlenség a’ sereg követelő fellépésében nyilatkozott, végre
nyilt fölkelésekben, féktelen kicsapongásokban tört ki, Cabanas tábornok
ágyában Öletett meg. Guerque tehetlensége bebizonyulván, Maroto ne
veztetett ki carlista fővezérnek. 1838 oct. 17-én Beír a herczegnő, ki még
Salzburgban léte alatt az 1834 sept. 4-én elözvegyült Don Carlossal per
procura eljegyeztetett, Elisondóba érkezett meg ’s oct.' 20-án a’ leoni
püspök által ünnepélyesen megeskettetett. Ez esemény ünnepléséül Don
Carlos sok elitéltnek visszadá szabadságát ’s több, évek óta fogságban
levő tábornokot és tisztet ismét seregébe vett fel. De épen ezek valának
most, kik a’ praetendens ügyét megkülonbözteték honfitársaik ügyétől.
A ’ nemzet mindig hőbben kiváná a’ szerencsétlen polgárháború meg
szűntét ’s a’ nemzet számos kérvényben ostromló a’ ministeriumot egy
franczia interventio kieszközlése végett. Azonban Francziaország semmi
képen sem volt e’ sereg elvállalására bírható. Más részről a’ mérsékelt
párt annyira m ent, hogy a’ fólkelőkkeli alkudozást inditványozá. A ’ tar
tományokban a’ párttusák szűnni nem akartak. Saragossa hős lakosai
egy a’ városba nyomult carlista csapatot üzének el. A ’ benyomulás okául
árulás mondatott, melylyel magát a’ kormányt vádolák, ’s e’ részben az
ország csaknem valamennyi főbb városa Saragossával megegyezett. A ’
ministerium ellen ennek folytán támadt gyülölségnek eredménye az volt,
hogy az 1838 sept. 7 lemondott. Helyébe Frias herczeg alkotott egy uj
kabinetet, melly azonban nem volt erélyesebb az előbbinél. A ’ nép és
hadsereg mindig nagyobb befolyást nyert a’ közügyekben. Espartero dictator gyanánt kiddé szét parancsait főhadiszállásából Madridba ’s a’ ka
marához. A ’ gyenge ministerium nem teljesithetvén mindig e’ parancso
kat, lemondott, ’s Ferez de Castro ministeriuma által váltatott fel. Ez né
mi időnyerés végett, mindkét párt bámulatára 1830 febr. 11-én elnapoló
a’ cortest. Ezt a’ tartományokban elégületlenségi zavarok követék, külö
nösen Valencia, Aragónia és Murciában. Végre jun. 2-án teljesült az exaltadók kívánsága : a’ kamara egészen fel lön oszlatva.
E ’ közben a’ háború legnagyobb kegyetlenséggel folyt. A ’ morellai
csata után Cabrera 9 tisztet, ’s 150 altisztet ’s katonát lövetett főbe, kik
az ő szolgálatába állani vonakodtak. Másutt hasonló példa ujult m e g ’s
végre Cabrera arról értesité elleneit, hogy kegyelmet soha sem osztand.
E ’ kegyetlenség a’ Krisztinapártiak részéről hasonló barbárságot idézett
elő. Nem csak tábornokok, hanem maga a’ nép is dühös boszuállást tanú-
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sitott. Valenciában több carlista tisztet kelle a’ nép dühének átengedni
’s Vigo tábornok, ki amazt meg akará gátolni, agyonlövetett. Saragossában egy nap alatt 14 carlista tisztet ölt meg a’ nép ’stb. A ’ vérjelenetek
ijesztő arányban szaporodtak mindenfelé. Madridban a’ népgyülölet egy
formán nyilatkozott a’ carlisták, ministerek és kir. párt ellen , kiket öszszeértéssel vádoltak; 1838nov. 3-án fölkelés tört ki, mellynek folytán a’
város ostromállapotba vettetett, melly azonban nov. 8-án, a’ cortes meg
nyitásakor meg lön szüntetve. Cordova és Narvaez tábornokok, be
folyás után szomjazva, egy uj mozgalom élére állottak a5 ministerium el
len. A ’ fölkelés által azon urak czélt nem értek, mert ingadozó nézeteik
egyik párt bizalmát sem birták ’s mindenkitől elhagyatva , végre a’ kül
földön kerestek menedéket. A ’ ministerium azonban, melly gyengeségét
ez ügyben is tanusitá, mindinkább bukását segité ez által elő. 1839 ele
jén a’ christinók hadiereje 150,000 emberre becsültetett, kikből 80,000
Espartero, 40,000 van Halén ’s 30,000 van dér Meer parancsnoksága
alatt állott. A ’ carlisták serege is nagyobbnak látszott mint valaha, ’s va
lószínű volt, hogy a’ háború most még nagyobb erővel fog folytattatni.
Van Halén és van dér Meer nem lévén elég szerencsések vállalataik
ban, nem sokára Valdcs és O’Donnel tábornokok által lőnek pótolva. Na
gyobb szerencsével haladt előre Espartero, ki 1839 augustusig csak nem
egész Biscayát birá, Navarráig hatolt ’s a’ Pampelunától Vittoriába
vezető utat megnyitó a’ christiuóknak. E ’ sikert nagyon megkönnyité a’
trónkövetelő vezéreinek folytonos versenygése. Maroto főparancsnokot
megbuktatott elődje Teijeiro ’s a’ castiliai párt üldözé; végre összeeskü
vés is alakult élete ellen, ő azonban ennek főnökeit elfogatván, sorba
főbe löveté.Másnap Don Carlos árulónak nyilatkoztató ki ’s állomásából
kitette. Két nap múlva Maroto, a’ hozzá hű seregekkel Tolosába ment, a’
trónkövetelőnek útját elvágó ’s ennek minden híveit, egész camarilláját
számüzé, (kikFrancziaországban keresték menhelyet),’s DonCarlost arra
kényszerité, hogy egészen az ő kezére bízza magát. 1839 aug. 9-én uj
fölkelés ütött ki Maroto ellen a’ navarraiak között, ’s ámbár Don Carlos
újra a’ hadvezér karjaiba kényszerült magát vetni, ez mégis titkon alku
dozásokat kezdett Esparteroval, mellynek czélja a’ polgárháború be vég
zése volt. Eleinte a’ megadás föltétlenül Don Carlos egyik fiának Iza
bella királynévali egybekelését tűzte ki, ’s miután ez az angol közbenjáró
Hay által kivihetlennek nyilváníttatván, csupán a’ szabadalmak (fueros)
’s tisztjei rangjának megtartását követeié. A ’ két fővezér közötti alkudo
zások megkezdődtek, azonban úgy, hogy Espartero a’ fueros föltétien
helybenhagyását elveté. ígéreteinek zálogául Maroto állitólag a’ trónkö
vetelő és családja kiadását ajánló, mit azonban véghez vinnie nem sike
rült. A ’ két vezérnek 1839 aug. 25-én személyes találkozásuk volt Durangóban. Sokáig meg nem egyezhetvén, már csaknem ismét fegyverre
kelt a’ dolog, midőn Maroto, 50 parancsnokával együtt a’ hires vergarai
egyezséget aláirá, mellyben Espartero a’ fueros egészben vagy részen
kénti megerősítésére nézve a’ kormány és cortes előtti közbenjárását igéré
’s a’ carlista tisztek rangjainak meghagyását biztositá. Mindkét sereg,
melly olly sokáig életre halálra üldözé egymást, csatarendbe állott a’ ver
garai téren, Espartero megölelé Marotót, a’ seregek egyhangúlag kiál-
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ták : ,,Éljen a’ béke, éljen a’ királyné!“ ’s 18 carlista zászlóalj ’s 5 lovas
század letevén fegyverét, hazájokba bocsáttattak. A ’ tartományokban a
béke hirét mindenütt örömzajongva fogadák. Don Carlos, kinek még
mintegy 8— 10,000 embere maradt, aug. 31-én árulónak nyilvánitotta
ugyan Marotót, azonban már sept. 15-én családjával együtt Francziaországba kellett menekülnie, bol a’ kormány által Bourges város jelöltetett
ki lakhelyéül. Hivei nagy számmal követték. Ezek ugyan 1840 febr. és
aprilban uj kísérleteket tettek, a’ polgárháborúnak az éj szaki részekben
felszitására, azonban a’ népség többnyire maga hiusitá meg vállalataikat.
— 1839 oct. 6. vonult be Espartero diadalmasan Saragossába. Még Cabrera és párthiveinek legyőzése volt hátra, kik Catalonia és Alsó-Aragóni
ában még mindig erősen tartották magokat. 1840 tavaszán ezek ellen is
sikeresen folyt a’ hadjárat. Egyik erősséget a’ másik után veszték, Espana tábornokot, a’ carlista vezérek legvitézebbjeinek egyikét, saját
emberei ölték meg, ’ s jul. 6-án az Espartero által nyomról nyomra üldö
zött Cabrera maga is, 8000 emberével együtt franczia földre ment át. A z
ország belsejében helyenként a’ liarcz még legnagyobb elkeseredéssel
folyt, de ez is a’ carlista főnökök egyenkénti meghódításával végződött.
Azok közül, kik fegyveres kézzel fogattak el, többen kérlelhetlen szigorra
találtak ’s a’ vesztőhelyen végzék éltöket. Mintegy 30,000 szorittatott
franczia földre, kik ott kölcsönösen árulással vádolák egymást, de több
nyire megegyeztek azon herczeg megvetésében, kinek azelőtt szolgálatá
ban állottak. Espartero mindennemű kitüntetéssel halmoztatott el, kine
veztetett de la Victoriai herczegnek, aranygyapjas vitéznek, a’ brit Bath
rend vitézének ’ stb. ’s egy 1840 aug. 20-i rendeletnél fogva a’ 4 hadtestre
oszlott hadsereg főparancsnokának.
Áttérve a’ cortes üléseire, az 1839 sept. 1-ére megnyílt szakban az
exaltadók birtak többséggel. A ’ trónbeszéd több közérdekű törvényjavas
latról tön említést. A ’ vergarai egyezség hire egész Madridot örömmel
tölté e l ; sept. 11-én a’ cortes egy küldöttség által fejezé ki a’ kormány
nak szerencsekivánatát, ’s a’ fueros megerősítésére nézve kimondá a’ ka
marák készségét, melly utóbbi oct. 7 és 22-én csakugyan valósult is, ’s
ennek folytán dec. 11-én Biscaya ’s az illető többi három tartomány Iza
bella királynőt kiáltákki úrnőjüknek. De la Victoria herczegnek egy millió
reál évi dij rendeltetett. Azonban a’ vergarai kibékitésnek a’ kormány nem
vette óhajtott hasznát. A ’ sajtó, a’ nemzetőrség, helyhatósági jogok ’stb.
körüli megszorító rendeletéi folyvást ingerültségben tárták a’ kedélyeket.
A ’ kormány jónak látta, oct. 31-én elnapolni, nov. 18-án teljesen felosz
latni a’ cortest, mi által uj zavarokat hárított magára. Espartero egy
nyilvános iratban a’ cortes feloszlatása ellen nyilatkozott. A ’ moderadók
mindenképen gyanúsítani törekvének ez iratot, minek azon következése
lön, hogy Espartero egészen elidegenedett e’ párttól. A ’ tartományokban
is élénken jelentkezett ismét az ellenzék ’ s 1839 végén ismét hire járt,
hogy Don Francisco de Paula infanst szándékoznak regensnek kinevezni.
1840 febr. 18-án a’ cortes újra megnyilt, hol a’ királyné igen hideg fo
gadtatásra talált. Trónbeszéde nem találkozott a’ cortes és nép rokonszenvével. Viharos ülések, utczai zavarok, tiltakozások és nyilt ellentállás
a’ hatóságok irányában ’s az ostromállapot kimondása voltak a’ követ
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kezmények. A ’ moderadók ellen mindig ingerültebb lön a’ hangulat. —
Ez időben, talán a’ regensnő kívánatéra, az orvosok a’ Cataloniában fek
vő caldasi fürdők használatát tanácsiák a’ fiatal királynőnek ’s 1840 jun.
11. a’ két királyné Madridból elutazván ’s Saragossában örömteljes fogad
tatásra, kisérő ministerei azonban az ellenszenv hangos nyilatkozataira
találtak. Ez utazással különféle politikai czélokat hoztak összeköttetésbe
’s a’ párisi. ,,Journal des Débats** úgy vélekedék, hogy a’ regensnő meg
nyerő Esparterot ’s a’ sereget ’s a’ polgárháború végeztével módosításo
kat szándékszik tenni az alkotmányon. Mennyi való volt e’ hírek
ben, mutatta a’ következés. A ’ nagy ellenszenvvel fogadott községi tör
vény el nem fogadását, mellyet a’ regensnő jul. 15-én szentesített, Espartero is tanácslá neki, ’s midőn e’ tanács elmellőztetett, az utóbbi beadá lemondását. A ’ regensnő sem ezt elfogadni, sem a’ herczeggel talál
kozni nem akarván, ez komolyan tévé meg úti készületeit. Ez ismét nagy
ingerültséget szült a’ lakosokban, mit csak Espartero erélyes fellépésének
sikerült lecsillapítania. Több hónap múlt el, mialatt a’ zavarok nottön
nőttek, a’ regensnő egyik rendszabálytól a’ másikhoz folyamodott, M ad
rid teljes fölkelés színét vette fel, mit a’ sűrűn változó ministerek sem
valának képesek megszüntetni. Végre, minden oldalról magára hagyatva,
1840 sept. 16-án Esparterot nevezé ki ministerelnöknek, olly teljhatalom
mal, hogy cabinetjét önmaga alkossa. Nem sokára Espartero ágyuk dör
gése és harangok zúgása közben vonult be Madridba ’ s igy lön fogadva
más városokban is. A ’ regensnő talán azon hiszemben, hogy elveszett ha* almát újra visszanyerheti, ha regensségéről lemondásával fenyeget, oct.
12-én valóban le is mondott. Azonban igen csalatkozott. Espartero a’
lemondást elfogadá, ’s a’ regensnő oct. 14-én kénytelen volt Francziaországba költözni, hol Perez de Castro, Martinez de la Rosa, O’Donnel ’s a’
moderadók egyéb főnökei már korábban találtak menhelyet.
Egy uj ideiglenes kormány vévé át az ügyeket, mellynek több oldal
ról nyilatkozó békétlenkedő szellemmel kelle megküzdenie, igy a’ bankok
kal, ’s az elégületlen sereg tiszteivel. Az 1841 mart. 19-én megnyílt cortesben tárgyalás alá került az uj regensség. Hosszú vita után máj. 8-án
Espartero választatott meg egyedüli regensnek ’s a’ kiskorú Izabella ki
rályné gondnokául, 1844 bekövetkezendő nagykorúságáig, Arguelles
herczeg. A ’ volt regensnő, a’ királynő anyja, Párisból tiltakozott ez ellen.
Jul. 19-én kelt iratában e’ lépést bitorlásnak nevezé, kimondá, hogy a’
regensséget erőszakkal vevék el tőle ’s hogy leánya gondnokának kineve
zését saját jogai közé sorozza. E’ sok ezer példányban elterjesztett kiált
vány a’ moderadók között nagy hatással volt. A ’ kormány aug. 2-án igen
méltóságteljes válasz-kibocsátványt tett közzé, mellyben az anyakirály
nénak szemére lobbantatott, hogy a’ Spanyolországban folyvást tartó
szakadásokat egy uj polgárháború felszitására akará használni, ’s olly
insinuatiókra hallgatott, mellyek „mind méltóságával, mind szavaival**
ellenkezésben vannak. Ez állítás igazsága csakhamar igazolva lön. Párisban a’ volt regensnő körül egy csoport száműzött sereglett össze , köztök
Zea Bermudez, Martinez de la Rosa, Toreno volt ministerek, O’Donnel
és Narvaez tábornokok, kik már régen a’ regensnő hívei ’s különösen az
utóbbi Espartero ellenei voltak. E ’ férfiak egy reactionarius felforgatási
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tervben egyeztek meg. Narvaez Spanyolország déli, O ’Donnel északi ré
szét ügyekvék felzavarni. Mindkét kisérlet megbukott, valamint azon
fölkelési kisérlet is, melly oct. 7-én madridi katonák részéről származott,
kik a’ királyi kastélyba nyomulván, egész a’ királyné hálószobájáig repí
tették golyóikat. Nehány bátor hellebárdos vitéz ellenállása ’s Espartero
erélyes rendszabályai meghiusiták ez erőködést is. O vetett véget a’ bask
tartományokbeli zavargásoknak. Diadalát megkettőzteté a’ győzelem utá
ni szelid bánásmódja. A ’ bask tartományok elveszték a’ birodalombani
kizárólagos állásukat ’s az államöszvegbe kebeleztettek. Az ország két
szeres, sőt háromszoros szabaditóját a’ legnagyobb lelkesedéssel fogadták
a’ fővárosban.
Azonban sem győzelmei, sem a’ nép szellemi ’s anyagi jólétének elő
mozdítására irányzott törekvései nem akadályozhaták meg, hogy a’ leg
különböző pártok újra meg újra ne törjenek kormánya ellen. Ú gy lát
szott, mintha mindenik párt egymásiránti magán gyűlöletéről azonnal
megfeledkeznék, mihelyt annak megbuktatásáról volt szó, ki soraik közül
kiemelkedve, olly ritka szellemmel kormányzó az ország dolgait. Tekin
tetbe veendő e’ mellett, hogy Krisztina királyné Párisban nem szűnt meg
uj meg uj terveket koholni régi hatalmának visszanyerésére, miben La
jos FülÖp politikája által nagy mértékben gyámolittatott. íg y történt,
hogy a’ szabadalmaiktól megfosztott ’s annálfogva igen gyúlékony északi
tartományokban ama 3 év alatt, mellyben Espartero intézé az ország sor
sát, soha sem volt nyugalom. E gy fölkelés a’ másikat követte ’s egyik vé
resebb volta’ másiknál. Espartero hiában használta fel a’ kegyelem és igaz
ságosság minden eszközeit, mit legnagyobb ellenei sem tagadnak meg
tőle. A ’ moderadók az elvesztett uralom után vágyakodtak, az exaltadók
sajnálták, hogy republikánus álmaik teljesedésbe nem mehetnek, ’s mind
két párt a’ legkülönnemübb vádakhoz folyamodott ? hogy a’ regenst a’
nemzet előtt gyanússá tegyék. Ehhez járult még egy más ellenség, melly
Esparterot nem csekély zavarba ejté. Egy 1841 mart. 1-én kelt pápai
allocutio kinyilatkoztató, hogy a’ madridi kormány az északi tartományok
meghódítása által csak uj bátorságot szerzett arra, hogy a’ spanyol egy
ház és a’ szent szék jogait lábbal tapossa. Tiltakozik különösen az 1840
történt zárda-eltörlések ellen ; továbbá azon törvényjavaslat ellen, mellynél fogva a’ világi papság birtokai elkobzandók ’s a’ clerus fizetése az
állam által teljesitendő lenne; több papnak letétele ellen ’stb. Ezen allo
cutio számos példányban lön Spanyolországban elterjesztve ’s több he
lyütt a’ papok által az egyházakban kihirdetve. A ’ saragossai érsekség
több tagjai ennélfogva feliratot intéztek a’ kormányhoz, mellyben kinyilatkoztaták, hogy világi dolgokban teljesen hódolnak ugyan a’ kormány
nak, azonban egyházi ügyekben a’ pápának vetik magokat alá. Ellenben
a’ madridi községtanács egy igen szenvedélyes nyilatkozatot bocsátott
közre a’ pápai allocutio ellen, sőt a’ cortes egy tagja annyira ment, hogy
a’ pápai kibocsátványnak hóhér keze általi elégetését indítványozó. A ’
kormány pedig két nevezetes választ adott ki a’ pápai iratra, mellyekben
egyházi történelmi alapokra támaszkodva, Spanyolországra nézve épen
olly rendkívüli egyházi szabadságot vett igénybe, mint minőt az alkot
mány által politikai tekintetben nyer. A ’ pápa egy encyclicus iratában
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újra emlékezetbe hozá előbbi allocutióját. A ’ kormányt ez nem zavará
megkezdett útjában. Ellenszegülő papokat száműzött, vagy befogatott;
a’ cortes egy egyhangúlag elfogadott törvényében minden egyházi birtok
nemzeti tulajdonnak nyilvánittatott, a’ clerus javainak eladása kimonda
tott ’s a’ papság fizetésére és a’ cultus számára az állam által évenkint
75 millió reál rendeltetett. Egyszersmind több változás hozatott be az
egyházi szervezetbe. Azonban bármennyire bírák is e’ lépések a’ nemzet
igen nagy részének tetszését, épen annyi elleneket is támasztának a’ má
sik részben. 1842 novemberben Barcelonában egy fölkelést csupán Espartero személyes és erélyes föllépése által lehete elnyomni. Az 1843 év
még nagyobb zavaroknak nyitott helyet. A ’ moderadok ereje mindig nö
vekedett, különösen azon elterjesztett hírek által, mintha Espartero a’ fia
tal királyné mellőzésével Önmaga akarna trónra jutni. Csaknem minden
nevezetesb városban junták keletkeztek, mellyek a’ kormánytól megtagadák az engedelmességet. Végre Lopez azon ajánlatot tévé a’ cortesbeu,
hogy a’ királyné, bár ez időszak csak 1844 nov. 10-én következnék be,
már most jelentessék ki teljeskorunak. Az inditvány elfogadtatván, 1843
nov. 10-én létévé az alkotmányi esküt. Espartero már az előtt kénytelen
volt Madridból távozni, egy ideig Cordovában tartózkodott, végre enge
dett a’ túlerőnek, ’s nejével együtt Angliába hajózott.
Még az 1843 év folytán a’ moderadók kormányának vetették magokat
alá a’ fóllázadt városok és junták ’s 1844 elejeig még a’ legmakacsabb
republikánus hajlamú vidékek is meghódoltak, Espartero hivei mindenütt
kitétettek állomásaikból ’s 1844 Gonzalez Bravó ministeriuma a’ tulhajtási szellemű cortest is feloszlatta. Februárban Maria Krisztina is Spa
nyolországba érkezett’s leánya helyett ő kormányozott. Első rendszabálya
egy községi törvény kibocsátása volt, hasonló ahhoz, melly az előtt az or
szágból elüzé, továbbá egy megszorító sajtótörvény. Spanyolországot a’
pápával kibékíteni igyekezett, több száműzött fő papot visszahivatott, az
egyházi javak eladását megszüntetted concordatum iránt kezdett alkudo
zásokat. 1844 oct. 13. Munozzal, még 1834 kötött balkézi házasságát ün
nepélyesen megáldatá’s rávette leányát, hogyMunoztRianzaresherczeggé
nevezze ki. Gonzales Bravó ministeriuma helyét kénytelen volt átengedni
Narvaeznek, a’ katonai párt fejének, kiben Krisztina absolutisticus hajla
ma mindig kész eszközt talált. Narvaez csupa moderadókkal vévé magát
körül ’s uralmát mindjárt meg nem szavazott adók behajtásával kezdé.
Az 1844 octoberben egybehívott cortes segélyével lényeges változások
történtek az alkotmányon, melly alkalommal, valamint a’ spanyol politi
kában is, a’ franczia befolyás ereje mindig hatalmasabban kezde nyilat
kozni, különösen mióta a’ ravasz Bresson érkezett a’ madridi franczia kö
veti állomásra, ki az egész kabinet intéző szelleme volt. Mindig világo
sabban tűnt most ki , hogy Spanyolországnak az alkotmányosságés absolutismus közötti harcza nem annyira a’ nép belső szükségei
ben ’s hajlamában vette eredetét, mint inkább Francziaország és Angliá
nak ez országban! versenyzéséből származott, ’s hogy a’ tartományok
fölkelései mindig csak eszközök valának vagy az egyik, vagy másik hatal
masság kezében.
Francziaország most Maria Krigztina által birta a’ tulnyomóságot, ki
U j. k . I s m . T á ra V I . k ö t,
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teljesen uralkodott leánya felett ’s Narvaezzali egyetértése által az egész
spanyol politikát kezében tartá. Egy darabig úgy látszott, mintha e’ po
litika boldogulásnak örvendene. Egyes fölkelések hamar elnyomattak ’s
1845 végén nyugodtnak látszott végre az egész ország. Azonban a’ R ómávali concordatum végét nem éré, a’ pénzügyi zavarok e’ ministeriumot
is szoriták’s Narvaez roppant becsszomja mellett, M. Krisztinávali egyet
értése nem Ígérkezett hosszú életűnek. Izabella királynő férjhez mene
tele végre teljes szakadást idézett elő. Ez azon ügy, melly spanyol há
zasságneve alatt olly nagy mértékben foglalkodtatá ekkor Európa figyel
mét. M. Krisztina ezt, Lajos Fülöppel egyetértve, machiavellisticus ügyes
séggel intézte el. Elsőben Nápoly biratott reá Izabella királyné elismerésére
az által, hogy Trapani grófot a’ (kir. hg) spanyol királysággal kecsegtet
ték. Azután a’ Bourgesben letartóztatott Don Carlosnak adtak reménye
ket, hogy legidősb fia leend férje a’ spanyol királynénak, minélfogva Spanyolországhozi igényeiről ezen fia számára lemondott, ki ez időtől fogva
Montemolin gróf nevet vett föl (1845 máj. 18). Hasonló csel használtatott
Anglia irányában, melly két házassági jelöltet nevezett ki ’s támogatott,
u. m. Henrik infanst, de Paula Ferencz infans második fiát ’s KoburgKoháry herczeget. Mindkettőt visszautasitá M. Krisztina. Végre Francziaország és Anglia abban egyeztek meg, hogy Izabella királyné egy
Bourbonhoz ugyan, de nem Orleanshoz menjen nőül; testvére, Luiza
infánsnő pedig Montpensier herczegnek, a’ francziák királya legkisebb
fiának nejévé legyen, de ne előbb, mig nénje, Izabella királyné, már trón
örökösöket nyert volna. A ’ helyett, hogy e’ szerződést teljesítette volna,
Lajos FülÖp egy merész államcsínyt gondolt ki M. Krisztinával. 1846
aug. 30-án ugyanis az anyakirálynő rögtön kettős házasságot hirdetett
ki : Asisi Ferencz infansnak, Paulai Ferencz legidősb fiának házasságát
Izabella királynővel ’s Montpensier herczeg egybekelését Luiza infáns
nővel, mi oct. 10-én végre is lön hajtva. Narvaez, ki elégületlennek mu
tatkozott, a’ ministeriumból eltávolíttatott ’s mint követ Párisba külde
tett. Azonban az anyakirályné sem ért czélt. Leánya, Izabella királyné
mindinkább igyekezett befolyása alól kibontakozni, ’s midőn az országban
a’ pártszellem, részint Montemolin gróf, részint az exaltadók által fel
szítva, mindig merészebben tűnt fel, M. Krisztina 1847 februárban férjé
vel, ’s nem legtisztább utakon szerzett roppant kincseivel együtt elhagyá az országot ’s Párisba költözött. Ezalatt ismét sűrű, eredménytelen
ministerváltozások következtek b e , mig 1847 octoberben ismét Narvaez
tábornokra bízta a’ királyné a’ kormányt. Az 1848 év nem hozott na
gyobb nyugalmat, ámbár Narvaez már martiusban ostromállapotba helyzé az egész országot. Magában a’ seregben is igen veszedelmes szellem
mutatkozott. A ’ mellett az udvari ármányok folyton folytak névszerint
Narvaez ellen, ki végre 1850 novemberben kénytelen volt beadni lemondását. Csak 1851 tért ismét vissza Madridba az anyakirályné, ’s nagy
befolyásának tanúsága volt, hogy Narvaez ismét ministerelnökségre hi
vatott meg (1851 nov.). A ’ sokszor emlegetett concordatum is létre jött
Rómával. — p.
Spanyol irodalom (legújabb). A ’ spanyol irodalom sokáig ugyanazon
dermedtségben szenvedett, mellybe a’ 17-ik század vége óta az egész
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nemzet merülve volt. A ’ múlt századközepén Francziaországból nyert né
mi lendületet, melly azonban nem nyoma el a’ spanyol nemzeti szellemet.
Igaz ugyan, hogy a’ drámában a’ classicai franczia iskola nézetei győztek,
de a’ vígjátékot, a’ románczot a’ külföldieskedés szele kevéssé érinté: az
irodalom megtartá széles népszerű alapját, ’s mint az előtt, most is a’
nemzeti öntudatban gyökerezett. Szolgai utánzást ráfogni nem lehet. A ’
19 század végzetteljes eseményei, a’ függetlenségi háború ’s az ezt kö
vető fölkelések, kártékony hatással voltak. Egy népnek, melly létéért
küzd, épen olly kevéssé van hajlama a’ költészethez, mint annak, melly
Önmagát marczangolja. Nagy korszakok nagy tetteket szülnek, de ezek
megéneklését az utókorra bizzák. A ’ zűrzavarból kifakadott nehány bim
bót az 1814 és 1823-i restauratio korszakai hamar elpusztiták ismét; a’
kedvezőbb idő csak 1834-től fogva kezdődik. A ’ forradalmak alatt épen
azon pártok voltak háttérbe szoritva, mellyek a’ legfontosb irodalmi erők
kel bírtak. A ’ harczok és vitatkozások, különösen a’ cortes tanácskozó
teremei, a’ létező tehetségek nagy részét emészték fel. Azon arányban,
mellyben a’ politikai izgatottság nőtt, foglalt el tért a’ journalistica is.
1834 elején Spanyolországban 98 politikai hírlap volt, azonkívül több
szemle és szépirodalmi lap. A ’ politikai mozgalmak következménye az
újabb sp. irodalomban észrevehető szaggatottság. Csaknem több az iro
dalmi párt, mint a’ politikai; legtöbb zajt okoznak a’ classicusok és ujromanticusok egymás ellenében álló töredékei. Legkárosabban hat végre
a’ közönség azon sajátságos hangulata, melly nem engedi m eg, hogy a’
költő a’ jelenkort ’s ujabbkori viszonyokat érintse. Ha a’ mostani kor
vétkeit akarja ostorozni, jellemeit elmúlt századok neveivel ’s jelmezével
kell felruháznia.
Azon irók között, kik az ó-spanyol classicai iskolához tartoznak, legismeretesb Quintana (Manuel Jósé), szül. 1772, ki sok évi börtönzés,
száműzetés ’ stb. után 1839 minister is volt. ,,Pelayo“ czimü szomorujátéka 1805 adatott először ’s még mindig adatik most is. Nevezetesb munkái : „Vidas de Espanolescelebres“ (1807; 1830; 1833. 3 köt.)
és ,,Poesias selectas castpllanas^; amabban nevezetes spanyol férfiak
életét, ebben a’ spanyol költészet minden korbeli legszebb virágait adja,
itészi és izlésteljes összeállításban. — Somoza (Don Jósé) szül. 1781, ki
cdly zivataros ifjúságot élt, hogy Quintana akasztófát jövendölt neki.
Élete utóbb más irányt vett, ’s a’ forradalom alatt több balsorson keresz
tülvergődve, költeményeit 3 gyűjteményben adá ki 1832, 1834 és 1835ben, — Reinoso (Félix Jósé). Nagy zajt okozott egyik munkája, mellynek czime : „Megvitatása azon hon iránti hütlenségi véteknek, mellyet
állitólag a’ spanyolok követtek el a’ franczia uralom alatt.“ Igen becses
költeménye : „A z elveszett ártatlanságé — Arriaga (Juan Battista).
szül. 1770, megh. 1837, kitől a’ legszebb költeményfüzért bírják a’ spa
nyolok, az egyetlent, melly öt kiadást ért meg. — Maury (Juan Maria),
spanyol és franczia nyelven költött, mindkettőben kitünően, különösen
hőskölteményeket és románczokat. — Carrajal (Tomas Jósé Gouzalez)
szül. 1753, megh. 1834, Spanyolországban általában nagy költőnek tartatik, ámbár csak kevés került tőle nyomtatás alá. — Estrada (Don Alvaro Florez), szül. 1769, leginkább nemzetgazdászati ’s politikai munkái
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által tűnt ki, mellyek egy része más nyelveken is (ismeretessé lön. —
Móra (Jósé Joaquin), szül. 1783, többnyire külföldön lakott, részint Eu
rópában, részint Amerikában. Legsikerültebbek apró epigrammái költe
ményei, „Trioleras44 ’ s lvrai költeményei. 1840 Londonban egy kötet
,,spanyol legendát44 adott ki. — A ’ nevezetteken kívül a’ spanyol classicai
iskolához tartozik még a’ legtermékenyebb vigjátékiró Manuel Breton de
los Herreros, szül. 1800. Bámulói ujabbkori Lope de Vegának nevezik,
azonban nem eléggé költő, hogy e’ nevet megérdemelje, igazabban spanyol
Kotzebuenek lehetne nevezni. 200-nál több szinmüvet irt, mellyek bár a*
közönségesen felül nem emelkednek, de tetszenek, mert érdekesek. Vigjátékai jobbak, mint drámái Gil y Zarate (A n ton io), ki sokáig túlságos
hive volt a’ legszigorúbb classicismusnak , újabb időkben a’ romanticusok közé ment át. Legjelesb tragoediái : „D on Pedro de Portugál; Dona
Blanca de B orbon; Carlos I I ., el hezichero; és Rosmunda.44 Az utóbbi
két mű romanticai szellemben van írva, ’s zajos tetszésben részesült. K öl
teményei politikai alkalmi versezetek. — Versenytársa a’ drámaírói első
rangért Hartzenbusch (Juan Eugenio) német származású spanyol költő,
szül. 1806 Madridban , hol atyja Németországból beköltözött asztalos
lévén 1834-ig Ő maga is asztalos volt. Első szomorujátéka „L os Amantes
de Temel44 nagy hatással adatván, továbbra is e’ pályán maradt, leforditá
Hugó Victor „Angelo-ját, irt egy tragoediát „D ona Mencia44 ’s egy bűvjátékot „E l Álcáidé Ronquillo44. — Végre megnevezendők még e’ helyen
Calderon (Serafin), Jósé de Castro y Orozco, ’s Antonio Garda GutierreZy kik költeményeket, novellákat, színmüveket Írtak.
Az irók egy másik osztályát azok teszik, kik ujabbkori költői szellemet
vettek fél a’ régi ó-classicai formákba. Ide tartoznak : Don Jamer de
BurgoSy szül. 1778, tudományos munkákon kívül említésre méltó vígjáté
kokat irt. — Gallego (Juan Nicasio), szül. 1777, az elegiának egy uj ne
mét honositá meg Spanyolországban. Több évet börtönben töltvén, e’
hely mogorvaságának hatása meglátszik későbbi elégiáinak sötét szinezetén. Legnevezetesb elegiái : Izabella királyné halálára, Fernandina herczegre, Frias herczegnőre. — Manuel de Arjona és Frandsco de Castro
soha sem adtak ki magok semmit, ’s csak haláluk után barátaik által kia
dott ódáik tevék ismeretesekké. Juan Flórán, Londonban és Párisban
lakott, költeményeken kívül „a ’ spanyolok nemzeti irodalma feletti tanul
mányokat44 is irt franczia nyelven. — Pablo de Jerica költeményei három
kiadást értek, legjobbak meséi, epigrammái tréfás elbeszélései. — Lissa
(Alberto) mint ítész birt nagy hatással, költeményei (1839, 2-ik kiadás)
antik ízlést tanúsítnak’skiválólag vallásos tárgyakkal foglalkoznak. — Martinez de la Rosa (Francisco) a’ volt hatalmas minister, kétségkívül a’ leg
ismertebb spanyol iró a’ külföldön, szül. 1780. „Obras literarias44 ez.mü
ve Párisban jelent meg 4 kötetben. Költeményeiben a’ classicai ízlésnek
hódol. Egyéb nagyobb müvei : „E d ip o; Velenczei összeesküvés; Padilla
özvegye ; Moraima ; az anya az álarezos bálban, a’ leány otthon (vígjáték)
mind becses munkák. Gyengébb a’ dalban. — Eugenio de Tapia tudomá
nyos költeményein kívül egy tréfás hőskölteményt irt : „L a Bruja, el Duende y la Inquisicion44, mellyben a* rettentő inquisitio comicai színezetben
tüntetik fel; azon kívül adott ki drámái, lyrai, satyrai gyűjteményeket.
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Az újabb vagy romantikái irodalomhoz átmenetet képez Angel Saavedra, rivasi herczeg, szül. 1791, élete csupa hányódás és kaland, beu
tazta a’ legtávolabb tartományokat, majd jó, majd rósz napokat élvezve,
Ínségben, bőségben ; a’ forradalmi viharok által folyvást hányatva vettet
ve. Költeményei 1813 jelentek meg először. Száműzetésében politikai da
lokat ir t: „E l Desterrado**, szép bucsudal hazájához, „A1 Farodé Malta**
és „Sueno dél Proscripto**, ossiani színezetű borongó költemények. Első
szomorujátéka : „Lanuza** hatástalanul enyészett el, vigjátéka : Tanto
vales cuanto tienes** hidegen hagyta a’ közönséget, csak újabb erőteljes
drámája : „Alvara ó la Fuerza dél Sino** talált elismerésre. Történelmi
románczaiban utói nem érte senki. — Mariano Jósé de Larra, szül.
1808, sok ideig Figaro név alatt irt ’s népe politikai harczait keserű gunynyal, ritkábban humorral ostorozó. Többnyire szerencsétlen volt ’s g o
lyóval vetett véget életének. Kisebb czikkei előbb több általa kiadott la
pokban, utóbb Összeállítva 5 kötetben jelentek meg illy czimmel : „ F i 
garo , colleccion de articulos dramaticos, litterarios, politicos y de costumbres**. Halálára egy igen szép költemény Íratott. — Don Jósé Zorvilla, szül. 1817, egyike a’ legnépszerűbb mostani spanyol költőknek. Öt
év alatt 8 kötet költeményt adott, szomorujátéka már több van harmincz
nál, románcza hasonló arányban. Legjobb szomorujátékának tartják :
,,A ’ király és csizmadia**. — A ’ romanticai iskola minden borzalmait fel
találhatni Don Jósé de Espronceda dalaiban ’s románczaiban szül. 1808,
meghalt 1843. — Barátja ’s utánzója volt Jósé Negrete, campo alangei
gróf, szül. 1812, elesett 1836. Antonio Maria S egoria, szül. 1808, Satyrája hasonlit Larraéhoz, költeményei tréfások és könnyűek. — Kom o
lyabb satyricus Sebastian de Minano, ki azonkívül tudományos müvek
kel is szerzett érdemeket, névszerint kiadta: „Spanyolország és Portugál
geogr. és statist. szótárát4* (11 kötet) ’s az 1820 és 23-i spanyol forra
dalmak itészi vizsgálatát (2 kötet). Buzgó hive a’ mérsékelt pártnak. —
Henrique Gil többed magával saját iskolát alkotott, melly szeplőtlen
nyelvtisztaságra törekszik. Ide tartoznak ; Ventura de la Vega, Nicomedes
Pastor D iaz, Pedro Madraso és a’ költőnő Gertrudis de Avellanda. —
A ’ két Castro, Salvador Bermudez és Jósé Bermudez gyakran lőnek egy
mással fölcserélve. Salvador, szül. 1817., több évig szerkesztő a’ „Kevista
de Madrid**-ot ’s leginkább a’ jogtudomány és publicistica mezején tűnik
ki, azonban több jeles költeményt is irt. Jósé igen kedvelt novellairó ’s
románczkölto. — Bontan de Mesoneros y Romanos épen olly eredeti, mint
ismeretdus iró, a’ topographia és nemzetgazdászat terén ép olly érdemei
vannak, mint költői erkölcsrajzai által, az utóbbiak három kötetben jelen
tek meg „Panorama Matritense ’stb.** czimmel. Hive a’ romanticának, de
éles gunyolója az újabb franczia ál romantica kicsapongásainak. — Joaquin Francesco Pacheco, szül. 1808, egyike a’ legjobb spanyol ügy védeknek ’s publicistáknak, vannak költeményei ’s két drámája , mik nagy tet
széssel fogadtattak. — A ’ legkedveltebb költők közé tartozik még Quiroga (Jacinto Salas y), szül. 1813. Nem csak Európa nagyobb részét, ha
nem Délamerikát is beutazta. Költeményei minden spanyol házban felta
lálhatok. Ö alapító az uj spanyol zsebkönyvet : „N o me olvides** (Nefe
lejts). — Ha végig tekintünk ezen, többnyire még élő spanyol költők
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hosszú során, eléggé kielégítőnek találandjuk Spanyolország szépirodal
mát, habár első rangú csillagot, korszakot képző geniust hiában keres
nénk is közte.
M eg kell még említenünk a’ spanyol regényt. Az első újabb kísérletek
e’ téren angol és franczia fordítások vagy szolgai utánzások valának, mik
ben különösen Soler tűnt ki, a’ ki Scott Waltert ’s Hugó Victort választá
példányképeül. Trunba C osio, ki valamint a’ spanyol költők legnagyobb
része, sokáig ette a’ száműzés keserű kenyerét, angol nyelven irt regé
nyeket ’s jellem és korrajzokat. Helyette egy spanyol nyelven író észak
amerikai férfiút nyertek a’ spanyolok, Jorge Montgomery-t, kinek müve :
„E l bastardo de Castilla“ . — Patricio de la Escosura számos történelmi
regénynek köszönheti hírét, valamint Cosca Vayo is. 1838 egy jeles spa
nyol eredeti novellagyüjtemény indult meg. A ’ régi jó hírnevű Don Quixote-féle satyricus modor feltámasztására is számos kisérlet merült
fel, icy p. o. Senneriztől : „D on Quixote dél siglio X V III, aplicado al
X I X “ ’stb. — p.
Speransky (Mihály), csász. orosz titkos tanácsos ’s az orosz törvény
hozási bizottmány elnöke, szül. 1771 szegény szüléktől. 21 éve3 korában
már mathematica és physica tanára volt. 1801 a’ birodalmi tanácsban
államtitkár lett, nem sokára Kotsubey gróffal a’ belügyministeriumot
szervezte, 1808 a* törvényhozási bizottmány elnöke lett. Később az igazságügyminister mellé adatott, Finland közigazgatása élére állíttatott ’ s
végre valamennyi ministerium rendezése reá bízatott. Ezeknek köz
pontjává alakitá a’ birodalmi tanácsot, mellynek titkára lett. Minden elis
mert érdemei, kitüntetései ’s magas rangjai daczára, mellyekkel a’ czár
elhalmozá, 1812, midőn háború fenyegeté Oroszországot, felségárulással
vádoltatott. Szibériába, Permbe, száműzetett. A ’ háború végeztével azon
ban visszahívták ’s 1816 Pensa, 1819 nyugoti Szibéria kormányzójává
nevezték. 1821 e’ tartományok egy uj szervezési tervével Pétervárba
utazott, hol a’ czár kegyteljesen fogadá ’s a’ birodalmi tanács tagjává nevezé. Nem sokára a’ törvénybizottmány elnöksége bízatott reá, miben
Miklós is megerosité 1826. Meghalt 1839. Jeles munkája : ,, Précis des
notices historiques sur la Information du corps des lois russes (Pétervár
1833). — a.
Spindler (A. R. K á roly ), német regényíró, szül. 1795 Boroszlóban,
de Straszburgban nevekedett, hol atyja zenész volt. Sokáig nyugtalan
vándoréletet élt, színész is volt ’s több ideig nagy szegénységben töl
tötte napjait. Később Baden-Badenben lakott boldog jólétben. Rövid idő
alatt rendkívüli termékenységet fejtett ki. Elsőrregényei (1824 —25) ré
szint éretlenek, részint igen gyengék voltak. Általános tetszésre talált :
„P er Bastardu (1826) ’s még inkább : „P e r J u d e (1827). Ezután jött :
„P er Jcsuiti6 (1829), „D ér Invalide“ ( 1831) , mellyek már a’ tehetség
hanyatlását tanusiták. A ’ mit ezek után irt, azt tehetsége teljes elforgácsolásának ’s puszta üzletnek nézhetni. Számos regényein kívül zsebköny
veket, drámái müveket is adott ki. Sp. jó tulajdonai leginkább éles jel
lemzés, kifogyhatlan találékonyság, ellenben bölcsészeti ’s történelmi
mélység teljesen hiányzik nála. Nagyobb müvei idegen fordításokban is
megjelentek. — a.
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Spohr (Lajos) hegedüvirtuóz és zeneköltő, szül. 1783 B'raunschweigbán. Először udvari zenész volt hazája fejedelménél, később egy műutazás
bevégezte után, 1805 herczegi hangversenymester G oth ában /’s itt adott
több hangszerzeményt, quartetteket, változatokat, quintetteket, nyitányo
kat ’stb.; továbbá „Utolsó itélet“ czimü nagy oratóriumát, ’s „Szeretők
párbajához.dalmüvét. 1813 karmester lett a’ bécsi wiedeni színházban. Itt
irta (1814) ,,Faust“ első nagy symphoniáját ’s a’ „Megszabadított Németországu ez. cantateját. Égy hárfa virtuóznőt vevén nőül, ezzel 1817
beutazta Olaszországot, mi által híre nagyobb körökben terjedt el. Viszszatérvén, M. Frankfurtban lett zeneigazgató, de már 1819 Londonba
ment, hol második symphoniáját költé. Nem sokára ismét Drezdában élt
egy ideig, honnan Kasselbe hivatott meg karmesternek. Itt teremtett
szerzeményei Németország első hangszerzői sorába iktaták. Számos egyéb
müvein kívül, különösen drámái szerzeményei által vivta ki a’ műértők
rokonszenvét. Illyenek különösen „Jossonda“ „Zemire és Azori6, Későbbi
operái : „B ér Berggeist“ , „Peter von Abano“ , „Alruna“ és „D ér Alchinist“ hanyatlást tanusitnak. Oratóriumai : „A z utolsó dolgok^, „ A ’ meg
váltó végórái“ mutatják, hogy a’ vallási zenében is mester volt. Mint hegedüvirtuóznak nem csak tiszta, biztos és szabatos, hanem lelkes, ihletett
és költői is vala előadása. — a.
Spontini (Gasparo) nagyhirü karmester, zeneigazgató és operaköltő,
szül. az Egyházi államban Jesiben 1784. Papi pályára készült, latin ver
seket csinált, de hajlama csakhamar a’ zenére izgatá. Már 12 éves korá
ban adatott elő egy tréfás dalmüvet Rómában, melly nagy elismeréssel
fogadtatott. Meglátogatá Velenczét, visszatért Romába ’s operaigazgató
nak hivatott meg Nápolyba. Itt irta „L'eroismo ridicolo“ operáját, ’s R ó
mában, Palermoban, Velenczében másokat, mikben azonban mégnem
látni nyomait azon szellemnek, melly későbbi müveit lengi át, ’s mellynek köszönheti későbbi hírét. Csak midőn 1804 Párisba ment ’s itt a’
classicus öreg Gluckot ismeré meg ’s élvezé tanitásait, termének világhírű
operái: „ A ’ vesztaszűz“ , „ Cortez“ és „ Olympiau, mellyekből valódi köl
tői szellem varázsa ömlött. A ’ „Vesztaszűz“ partitúráját 1807 Josephine
császárnőnek kiddé meg, minek folytán a’ 18,000 livrenyi 10 évi dijat nyeré
el, ámbár a’ műbirák Lesueur egy müvének itélék. „Cortez^ 1809 jelent
meg ’s nem eszközlött olly csattanó hatást mint a’ Yesztaszüz, azonban
harmadizbeni (1824) átdolgozása által annyit nyert, hogy méltó társa lön
amannak. „01ympiát“ 1819 adták Párisban először ’s hidegen fogadta
tott, miért is S. örömest fogadá el a’ meghívást Berlinbe (1821). Itt azóta
derék, ügyes és erélyes igazgatónak ’s karmesternek bizonyult be ’s sze
mélyisége által igen jó hírnevet szerzett. Mert itt irt operái : „ Nurmahal“
(1822); Alcidor (1825) ’s „ Hohenstaufen Agnes“ első része, nem voltak
ollyszerüek, hogy korábbi dicsőségét még nevelhették volna. Ezeket in
kább a’ külső pompa, mint a’ költészeti belérték tartotta fenn. Berlinben
sokat szenvedett a’ kritika, különösen Rellstab, ellenzéke által, ’s az utób
binak hevét börtönbüntetés sem hűtheté meg. S. büszkén utasitá vissza a’
harezot. 1840 egy a’ király ellen használt tiszteletlen kifejezés miatt vád
alá helyeztetett, 1841 elítéltetett, de 1842 kegyelmet nyert ’s midőn a’
„D on Juan‘ *-t igazgatni akarná, kifütyöltetett. Erre elhagyá Berlint, ’s
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Párisba, innen Németország egyes részeibe, végre szülőhelyére az Egy
házi államba ment, hol 1851 februárban meghalt. — a.
Stadion (Ferencz, gróf), volt osztrák belügyminister 1848— 51-ig.
egy régi helvét nemes családból származik, melly már régi időkben szo
rosabb viszonyba lépett a’ Habsburgházzal. Atyja János Fiilöp volt, 1809.
Metternichnek elődje az osztrák külügyministeriumban, miből az akkori
franczia háború szerencsétlen kimenetele miatt kellett kilépnie. St. Ferencz
gr. szül. 1806,’s legújabb időkben tűnt fel leginkább. Mint Illyria’s később
Galliczia kormányzója sok érdemet szerezvén a’ közigazgatás terén, en
nek folytán 1848 nov. 21-én a’ belügyministerium élére hivatott meg.
Leginkább az ő müve volt az 1849 mart. 4-i alkotmány, melly által az
akkor minden sarkaiban megingott birodalom szoros összetartását czélozá. Még mielőtt müve befejezését megérhette volna, megtoré a’ feszült
munkásság, úgy hogy 1849 jun. 28-án a’ gráfenbergi fürdőkben volt
kénytelen teljesen felbomlott egészsége helyreállítását keresni. Innen csak
1851 tavaszán térhetett vissza, azonban a’ közügyeket többé ezután sem
folytatható ’s még ugyanazon évben meghalt. — k.
Stahl (Fridrik Gyula), híres jogtanár Berlinben, szül. 1802 zsidó szü
léktől Münchenben, 1819 a' protestáns vallásra tért, ’s több egyetemen
végezvén a’ jogtudományokat, 1827 magántanitó lett Münchenben. 1832
óta több helyen volt tanár, igy Erlangenben, W ürzburgban, majd ismét
Erlangenben, hol az államjog, jogphilosophia és egyházi jo g felett tartott
előadásai nagy tetszésben részesültek, mig államjogi leczkéi kormányilag
eltiltattak. 1840 Berlinbe hivatott meg ’s itt hajdani tanitójához, Schellinghez csatlakozott. Berlinben más közönséget ’s más viszonyokat talált.
Innen van, hogy előadásai azon városban, hol még kevéssel azelőtt He
gel élt, hol az államtudományok iránt magasabbak voltak az igények,
mint az ő pietisticus álláspontja, nem vivhaták ki azon tetszést, mellyre
számolt. Azonkívül épen olly időben lépett fel, midőn az egyes pártok
legnagyobb egyenetlenségben valónak; kÖzvetitő törekvéseit kinevették,
kigunyolák. Csupán a’ legújabb időkben talált bizonyos körökben na
gyobb méltánylásra az u. n. ,,Kreuzzeitung“ -párt között, mellynek ő
egyik legerősb támasza. Munkái közül a’ ,,Philosophie des Rechts nach
geschichtlichen Ansicht“ (2 köt. Heidelb. 1836— 37; 2-ik kiad. 3 köt.
1845— 47) nagy ellenzéket hivott fel; ellenben ,,Kirchenverfassung nach
Lekre und Recht dér Protestanten“ (Erlang. 1840) általános elismerésre
tál alt. — a.
Stáhly Ignácz, bölcs, orvostudor, helyt, tanácsos ’s Magyarország
főorvosa Lenhossék halála után, elemi boncztan közoktatója a’ pesti egye
temnél ’s hazánknak egyik legkitűnőbb, ’ s legnagyobb hírű gyakorló or
vosa, szül. 1787-ben, Pesten, ugyanitteni professor Stáhly György fia, ki
1802-ben hunyt el. — Tanult Pesten 1792-től 1804-ig, 1803-ban szemé
szetmestere, 1804-ben sebészet tudora, 1806-ban orvostudor ’s szülész
mestere lett. Ez utóbbi évben kezdte meg köztanitói pályáját, mint segéd
és helyettes, 1809-ben pedig már az elemi boncztan r. oktatójává nevez
tetett. 1809-től 12-ig a’ gyakori, szemészetet, 1814— 1817-ig a’ szülésze
tet is tanította, mint helyettes. — 1827 óta a’ seborvosi kórház igazga
tója lett ’s a’ gyakori, sebészetet tanitotta. 1829/ 30-ban egyetem rectori
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hivatalt viselt. A ’ száraz tudománynak, mellyet tanított, lángelmü előa
dás által saját érdeket ’s vonzerőt tudott adni; a’ beható felfogás ’s éles
észlelettel a’ műtétekben roppant ügyességet ’s finomságot kötött össze.
A ’ főváros őt, mint ritka kedvességüés sikerű tanárt, szerencsés gyakorló
orvost, ’s e’ mellett a’ szép társaságok nagy műveltségű kedvenczét, sok
éveken át legkeresettebb nevezetességei közé számította. Nagy tulajdonai,
mellyeket mint gyakorló orvos és salonember fejtett k i , olly fényesen ju
talmaztattak az Őt csaknem imádó közönség által, hogy kétségkívül a’
leggazdagabb Galénusok sorába lépett volna, ha szintolly nagy könnyüséggel nem bir a’ szerencse adományainak elköltésében. Lángelmüsége
sok kellemetlenségbe keverte, mielőtt a’ leghiggadtabb korral uj életmódot
kezdett, ’s díszes állását olly illemmel, ’s méltósággal vette körül, rnelylyet csak a’ tisztaság ruházhat a’ született geniekre is. Eckstein Ferencz
nyugalomba lépte után a’ gyakorló sebészi tanszékre ment á t, ’s ez uj
körben uj koszorúkat aratott. Az 1830-iki cholerazavarokban élete veszé
lyeztetve volt a’ boszíilt tömeg által, de már ekkor a’ tekintet és becsül
tetés olly fokán állott, hogy 1834-ben kir. tanácsos, 1840-ben pedig or
szágos főorvos és helytartósági tanácsos lett, majd az orvosi tanulmányok
igazgatója, ’s a’ nádori udvarban kedvelt orvos és látogató. Terjedelmes
orvosi gyakorlata nem engedett neki időt, hogy Íróvá legyen, ’s roppant
tapasztalatait kinyomassa, de a’ nemzeti nyelv iránt bizonyított áldozatos
buzgalma arra inditá az akadémiát, hogy őt 1839-ben tiszteleti tagává
válassza. A z 1848-iki változások őt az uj orvosi kormányszék fejévé ’s a’
hadi orvosügy főigazgatójává tevék. 1849-ben halt meg, nagy hirt ’s áldó
emlékezetet hagyva maga után. — Helyét a’ közvéleményben Balassa
János foglalta el. — h.
S tá je ro rszá g 1. Osztrák birodalom.
Stanhope (Lady Esther), szül. 1780, Pitt unokahuga, sajátságai, gaz
dagsága, nagy esze ’s azon befolyásról ismeretes angolnő, mellyet a’ svriai puszta lakosaira, kik között tartózkodott, gyakorolt. Jellemét és élet
módját Európában leginkább Lamartine utazási rajzaiból tanulák ismerni
’s csodálni. Pitt halála után nyugtalanul Összejárta egész Európát ’s Kon
stantinápolyban maradt nehány évig, mig végre elszánta magát, Ázsiát
is meglátogatni. Rhodos mellett hajótörést szenvedett, ’s a’ hajón levő
összes vagyonát elveszté. Visszautazott Angliába, de csak azért, hogy
vagyona maradványaival ismét keletre költözzék ’s ott is maradjon. Syriába érkezve, egy ideig Halebben tartózkodott az arab nyelv megtanu
lása végett, utóbb tovább utazott egész Palmyráig; a’ nép mindenütt cso
dálattal’s bámulattal közeledett féléje, mellyet a’ lady személyes bájai ’s
ezeket kitüntető királyi pompájú öltözete idéztek elő. Végre hosszas uta
zások után, Libanon egy bájos vidékét Said (a’ régi Sidon) közelében
választá lakhelyéül, itt egy nemét a’ várnak építvén, azaz több házat,
mellyek egy magas kőfal által vannak környezve, egy hajdani maronita
zárda elpusztult helyén. Mindennek keleti színezete volt ’s ajándékai és
személyisége által mindenkit le tudott kötelezni; különösen a’ beduinok
valódi hódolattal voltak irányában. Utolsó időkben ábrándozás szállotta
meg ’s az astrologiára adta magát. Utazó európaiak gyakran látogaták
meg, kiket, főkép ha angolok voltak, nem igen vendégszeretően fogadott.
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kivételre csak Laraartine és Pückler-Muskau herczeg találtak. Tekintélye
a’ Libanonban olly nagy volt, hogy Ibrahim pasa, midőn Syriába betört,
arra kéré, hogy semleges maradjon. Pazarlása által elpusztitá vagyonát
’s elaszva, nyomorban, rongyok közt halt meg 1839 jun. 23. — Emlék
iratait orvosa adta ki : ,,Memoirs o f the lady Esther Stanhope“ (3 köt.
Lond. 1845; német. 3 köt. Stuttg. 1846). — a.
Stanley (Edw. Geoffrey Smith lord), angol minister, szül. 1799. A ’
parlamentnek 1820 óta munkás tagja, eleinte Irland ügyeiben, hol neki
is vannak birtokai, O ’Connel ellene volt. 1828 az irlandi helytartó lord
Anglesey titkára volt ’s csaknem egészen ő intézé a’ közigazgatást. Grey
ministeriuma alatt Irland egész közigazgatása megváltozott ’s ennek foly
tán S. Irland első titkárává ’s nem sokára a’ titkos tanács tagjává válasz
tatott. E’ befolyásos állásában ő intézé O’Connel elfogatását ’s a’ sziget
békéjének fentartására ügyelt. Később O’Connel-lel az irlandi esküttszékek javítása, az 1831 évi reformbill elfogadása, ’s az irlandi népnevelés
és tized reformjai mellett szavazván, 1833 a’ gyarmatministeriumba lé
pett ’s máj. 14-én a’ rabszolgaeltörlés iránti indítványát adá elő az alsó
házban. Miután azonban a’ parlament azon jogát tagadá, hogy az ir egy
ház jövedelmeiről rendelkezhessék, ’s é’ miatt a’ ministerium több tagjá
val meghasonlásba jött, 1834 többed magával kilépett. Wellington és
Peel felhívását visszautassá ’s ezóta a’ parlamentben mindig a’ mérsékelt
torykkal szavazott. Megtámadá a’ Melbourne-ministeriumot ’s bukását
leginkább Ő okozá 1841. Peel alatt a’ gyarmati ministeriumot vállalá el,
azonban, mint az aristocrata érdekek buzgó védője, elvált tőle, midőn a’
gabonavámok eltörlését ’s a’ czukorvám leszállítását inditványozá. Követ
kezménye az lön, hogy 1845 nov. a’ ministeriumból kilépett. Már 1844
lett tagja a’ felsőháznak, mint lord Stanley. Itt 1846 hiában ellenzé ama
rendszabályok keresztülvitelét ’s hasonló heves ellene lett a’ következett
Russel-ministeriumnak, ’s ez okból d’Israeli ’s más protectionistákkal
szövetkezett. Midőn azonban lord John Russel 1851 februárban alsóházi
vesztései folytán kénytelennek látta magát lelépni, lord St., kit a’ krályné
egy uj ministerium alakításával bizott meg, nem titkolhatá el pártja tehetlenségét ’s az ajánlatot visszautasitá. — k.
S tá tu sa d óssá g ok (Európában). Európa pénzügyi viszonyai az újabb
időkben olly állapotban vannak, hogy méltó aggodalmat költhet a’ gon
dolat, vájjon fog-e e’ nyomasztó teher valaha megszüntethetni? Most mig
az állam háztartásában a’ takarékosság utáni vágy mindig kiáltóbb lesz,
az alatt a’ kiadások évről évre szaporodnak ’s az évi költségek (budget)
úgy megnőttek, hogy ezt a’ múlt századokban teljes lehetlenségnek tar
tották volna. Nem lehet azonban el nem ismerni, hogy az államok növe
kedett kiadásai ’s az ezek folytán támadott terhek egy része bizonyos
előnyök által egyenlittetik ki, mellyek a’ közigazgatási téren ajánlkoznak,
’s mikben korábbi idők állampolgárai nem részesültek. A ’ nélkül, hogy e’
helyen az államadósságok keletkezését, szaporodása ’s lefizetése módját
érintenők, csupán azok általános átnézetét adjuk, a’ főbb európai álla
mok adóssági öszvege mellé, hozzá tevén az évi jövedelem összvegét is,
mi által amannak jelentősége annál szembeötlöbb lesz.

235

S tá tu sa d ó ssá g o k .
Á lla m o k

Év

Anhalt-Bernburg . • • • 1848
Anhalt-Dessau.................. 1849
Anhalt-Köthen.................. 1848
1849
B a jororszá g ...................... 1848
B e lg iu m .............................
Braunschweig , ............... 1845
B r é m a .................................
u
Dania, Holsteinnal együtt 1849
Francziaország..................
n
F r a n k fu r t..........................
Görögország..................... 1848
Hamburg.............................
17
H a n o v e r .............................
97
Hessen, vál. fejedel. . . . 1840
Hessen, nagyhercz. . . . 1849
Hessen-Homburg . . . . ,,
Hohenzollern-Rechingen 1848
Hohenzollern - Sigmaring én ......................... . . .
n
H o l la n d .............................
77
Jóniai szigetek.................. 1842
L u cca ................................... 1847
Lü beck................................ 1849
Mecklenburg.Schwerin . 77
Mecklenburg-Strelitz . . 1848
Modena................................
77
N ag y-B ritan n ia .............. 1847
N a ssa u ................................ 1848
Orosz birodalom............... 1849
Osztrák
„
..............
77
Oldenburg .........................
77
Pápai á l l a m ..................... 1847
P a r m a ................................
77
P o ro szo rsz á g .................. 1849
P o rtu g á l.............................
77
Reuss fejedelemség. . . . 1848
Spanyolország.................
77
S zászo rszág ......................
77
Szász-Altenburg............... 1849
Szász-G oth a......................
77
Szász-Meiningen . . . . 1848
S zász-W eim a r................. 1844
Sardinia................................ 1849
Schwarzburg Rudolstadt 1845
Schwarzburg - Sondershausen ............................ 1848
S z ic z ilia ............................
77
Törökország......................
77
W a ld e c k ............................
77
W ürtem berg...................... 1849
Összesen

Évi jövedelem

Adósság

945,000 pft. — kr.
1,700,530 „ 30 11
630,000 11
11
20,647,820 11
71
26,447,500 „ 50 79
47,044,900
71
2,991,505 „
30 91
1,217,602 »
80 91
12,600,572 „ 30 17
564,692,802 „ 48 11
767,484 „
17
io
4,828,776 „
40 19
5,184,320 „ 15 11
11,198,230 „ 30 99
6,471,230 11
91
6,496,295 „ 50 11
790,916 ,, 40 11
160,000 91
91
180,000
57,333,852
1,202,360
470,782
2,906,196
457,500
1,300,000
522,062,000
2,591,189
141,708,000
160,967,032
1’501,740
20,884,909
2,400,000
141,261,570
22,460,666
560,100
540,857,912
8,697,972
842,124
212,183
1,006,480
1,172,596
47,255,940
208,333
278,550
43,481,666
30,000,000
375,000
9,058,173

'1
„ 48
*
17
„ 40

11
11
11

11
„
19
19

55

11
„
11
19
11

30

11
99
99
99
19 20
91
19
11

11
99
„
19
71
„

2,505,703,845 pft.

40

40

2,385,750 pft. 1,745,500 i i —
6,492,375 i i —
37,309,528 i i 20
105,292,422 11 30
241,187,210 11 24
14,204,185 i i 30
4,000,000 91 30
123,174,063 11 20
2,534,392,048 11 —
5,768,384 11 10
31,807,777 11 30
51,562,500 11 —
34,850,941 11 —
2,463,949 11 —
4,583,333 11 20
1,253,605 11 50
320,000 11 —

83,333
91
998,255,928
11
1,544,500
91
400,000
11
3,430,607
9>
14,585,457
17
1,800,000
17
700,000
11
7,851,150,000
91
1,250,000
99
994,392,109
11
1,358,199,931
91
1,530,000
91
123,978,876
19
1,536,000
11
244,292,166
11
196,309,740
19
180,000
11
19 10.213,737,461
34,525,628
79
1,851,369
71
3,808,549
19
3,557,858
71
7,193,859
11
126,833,333
19
99,928
71
11
11
17
11
17

377,226
182,613,333
100,000,000
900,000
31,860,575

19
11
11
11
19
11
91
11
11
91
91
11
19
19
19
11
19
11
11
11
11
91
11
11
11
11

kr.

20
48
__
—
15
—
—
—
—
—
16
20
—
40
—

—
30
—
—,
30
—
30
20
—
20
—

ii
ii
ii
ii
ii
ii
19
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
91
11
11
11
11
11
11
91
11
11
11
19
11
91
11
11

_

91
91
11 20 11
11 — 11
91 — 91
11 — 11

1 kr *)25,708,771,247 pft. 23 kr.

*) Ez Öszvegbe van számítva az államadósságokkal nem bíró 7 állam (1. alább)
évi jövedelme is.
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Adóssága nincs 7 államnak : u. m. Lichteustein, Lippe-Detmold, LippeSchaumburg, Toscana, San-Marino, Svédország és Schweitznak; 8 állam
kevesebbel tartozik 1 milliónál, 25 állam kevesebbel 50 milliónál; a’ há
rom nagyhatalmasság (Austria, Francziaország és Anglia) továbbá Spa
nyolország 1000 milliónál több adóssággal bírnak. Egy □ mfldre esik az
európai adóssági teherből 1Í2,794 pffc, ’s minden európai emberre 98 pft.
közép számítás szerint. Kiterjedésre aránylag legtöbb esik egy □ mfldre
Hamburgban (7,366,071 ft. 25 kr.), legkevesebb Törökországban (1,682
ft. 7 k r.); a’ lakosok számához mérve legtöbb esik a’ spanyolra (824 ft.
33 kr.), legkevesebb Reuss fejedelemségben (1 ft. 3 kr.). — A ’ kamatfi
zetés majd minden államban roppant teher. Spanyolországban az államadósságok kamatai csaknem az egész évi jövedelmet elnyelik (a’ jövedelem
540,857,912 ft,az 5°/0 kamat 510,686,873 ft). A ’ többi európai államok e’
részben több biztosságot Ígérnek, maga Hamburg város is, melly kiterje
déséhez aránylag roppantul van terhelve, évi jövedelmeinek % -á t sem
igényli kamatfizetéseire, Francziaország mintegy V^-ét. Kevésbé kedvező
az arány Nagy-Britanniában, hol a’ kamatok a’ bevétel felénél többet
vesznek igénybe. Austriában nem egészen y 8-át, azonban Poroszország
ban a’ jövedelemnek alig */14 részét emésztik meg az államadósságtól fize
tendő kamatok.
S ten ogra ph ia 1. Gyorsítás.
Stereotypek-nek neveztetnek a’ könyvnyomdászatban egész oldalok
’s egész munkáknak tömör, állandósított formái. Különösen nehezen szed
hető vagy gyorsan és folytonosan elkelő munkáknál régen érezték a’
szükséget, hogy állandó nyomási formák által az uj lenyomatok megnyerhetése olcsóvá tétessék. Már a’ 17 század vége felé készitett von dér Mey
állandó betűket egy hollandi bibliához, szintúgy Gedy egy edinburghi
aranymives, Sallustiushoz (1731) ’s TiJluch és Foulis 1782 egy Anabasishoz. Azonban eljárásuk igen fáradságos és költséges lévén, Firmin Didót
Párisban a’ most használtatni szokott stereotypekre jött, miután lord
Stanhope Angliában (1804) több czélszerütlen kísérletről lebeszélő. A ’
francziák között a’ stereotyp-öntészetet leginkább kifejtették Gatteroux
és Boudier, az angolok között W atson, továbbá Talka Bécsben, Símendorf és Tauchnitz Lipcsében. Minden nevezetesebb betűöntőknek most
stereotyp-öntödéik is vannak, sőt a’ nagyobb nyomdáknál is feltaláltatik.
A ’ stereotyp-eljárásnak többféle módosításai vannak, mellynek egy része
még mindig az illetők titka. — k.
S tethoskop 1. Gyógytan.
Steuerverein (Adóegylet). A ’ német Zollverein (vámegylet) fokon
kénti fejlődése ’s az általa mindig világosabban mutatkozó előnyök, Hanover, Braunschweig és Schaumburg-Lippe államokat 1834 máj. 1-én
egy közÖ9 vámrendszerbem egyesülésre bírták, mellyhez 1836 máj. 7-én
Oldenburg is hozzáállott, Ezen u. n. Steuerveerin lényegileg a’ Zollverein
(1. ezt) elveit vette át. A ’ két egylet számos pontban találkozván, 1837
nov. 1-én egy egyezség jött létre, mellyben a’ csempészetnek kölcsönös
megszüntetésére kötelezők magukat. 1840 a’ Steuerverein felmondá e’
szerződést, melly 1841 lett volna letelendő, ’s ez alkalommal Braun
schweig némi előnyöket tartott fenn magának, de nem sokára még ez uj
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egyezménytől is visszalépett, mire Braunschweig követet küldött Ber
linbe, kijelentendő a’ Zollvereinhozi csatlakozását. Hosszú egyenetlenség
és vitatkozás után végre Braunschweig 1842 jan. 1-én a’ Zollvereinhoz
állott, ’s 1845 oct. 16. Hanover birtokának egy része is ehhez lön csa
tolva. Legvégül pedig 1851 nov. 7én a’ Steuerverein a’ Zollvereinnal
teljesen egyesült. — k.
Stieler (A dolf), szül. 1775 Gothában. Kisebb államhivatalokban fok
ról fokra emelkedve, közbecsülésben részesült. Hirnevét a’ geographiai
szakban tanusitott érdemei által nyeré. Egyes abroszok készitése után, a’
75 lapból álló kézi atlasz (,,Handatlas“ ) kiadását eszközlé, melly pontos
és czélszerü kidolgozás által valódi német nemzeti műnek tekinthető
(1817— 23 ’s következő években újabb kiadásokban). E ’ mellett egy „is
kolai átlászt“ adott ki, melly már 12 kiadást ért ’s 70,000-nél több pél
dányban van elterjedve. Ezután Németország: nagy földabroszát készité.
Meghalt 1836. - a.
Stifter (Adalbert) német költő és beszélyiró, szül. Csehországban
1806. Alsóbb tanulmányait a’ kremsmünsteri apátságban végezvén, 1826
jogtanulmányozás végett Bécsbe jött. Később az ifjú Metternich Richard
herczegnek magántanitója volt a’ mathematikai ’s természettudományok
ban. 1837 egy érdemes katonatiszt leányát vévé nőül Bécsben. Ez ideig
még minden költeményét tüzbe szokta dobni. Hosszabb betegeskedése
alkalmával, a’ midőn kórágyán több költői müvet jegyze fel, nem titkolhatá el szenvedélyét ’s idegen befolyás reá vévé, hogy beszélyei idősza
konként egyes folyóiratokban megjelentek. Az általános hatás, melylyel
fogadtattak, arra bírák Heckenast Gusztáv pesti kiadót, hogy a’ költőt
elszórt beszélyei összeszedésére szólítsa fel. Stifter tagadó választ adott,
okul hozván fel, hogy azok csak tanulmányok. „J ó l van — mondá He
ckenast — tehát adjuk ki mint ,,tanulmányok-at“ . A ’ nélkül, hogy iro
dalmi párt és cotteria pártfogó kaijaira vette volna, e’ tanulmányok
( „ Studien“ von Adalbert Stifter. Pesth 184 ) lassanként meghóditák az
egész miveit német olvasó közönséget. Eddig a’ „Studien“ 6 kötetben
jelentek meg. 1852 végével ,,Bunte Steine“ czim alatt jött ki szintén Pes
ten egy beszély-gyüjtemény. Híre van, hogy több év óta a’ cseh Ottokár
idejében játszó nagy történelmi regényen dolgozik. — 1848 óta Linzben
lakik, hol 1849 óta iskolai tanácsos, ’s általában mély ismeretü, rendithetlen jellemű, becsületes férfiú. A ’ festészetben is sok ügyességet tanu
sitott. — a.
Stockfleth (Niels Joachim Christian Yibe) a’ lappok apostola Norvé
giában, szül. 1787 Christianiában. Atyja halála után, szegény állapotban
élő anyja Kopenhágába ment fiával, hol ez jogtudományokat tanult.
Anyja is meghalván, katonai pályára akart lépni, azonban hadnagyi ki
nevezést nem nyerhetvén, egy asztaloshoz állott be tanítványnak. Végre
megkapván a’ hadnagyságot, szorgalmasan tanulá a’ hadi tudományokat.
Kapitány lett ’s a’ Danebrog rendjelt nyeré, azonban Norvégia és Dánia
elválása után kilépett a’ dán szolgálatból ’s 1818 hazájában nyert alkal
mazást egy hadtestnél. 1823 ez állomását falusi tanító állomásával cse
réié föl, ’s csak theologiai tanulmányokkal foglalkozott, mire a’ christianiai egyetemet látogatá meg ’s 1825 egy finnfoldi egyház papjává nevez
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tetett ki, élete feladatául a’ lappok polgárositását tűzvén. E ’ czélból elő
ször a’ lapp nyelv teljes megtanulására törekvék, mi roppant nehézséggel
járt. Nejével együtt községről községre, kunyhóról kunyhóra járt, ’s min
dent elkövetett e’ hanyatlott népf'aj szellemi kifejtésére, nemesítésére.
1831 visszatért Christianiába, hol a’ hires nyelvtudóssal Rask-kai egy
lapp nyelvtan szerkesztése iránt értekezett. 1833 visszautazván Finnföldre, figyelmét a’ finn nyelvre is kiterjeszté ’s 1838, Stockholmon ke
resztül, hol a’ király által kitüntetéssel fogadtatott, Abo, Helsingfors és
Bjoremborgba utazott, hol több tudós utazóval ’s nyelvbuvárral találko
zott. Lapp nyelvre forditá a’ bibliát, Luther kis kátéját, Máté és Márk
evangyeliumait, lapp nyelvtant irt’stb., mihez a’ svéd országgyűlés nagy
készséggel szavazá meg a’ költségeket. Irodalmi vállalatainak sikeresb
bevégzésére lelkészi foglalkozásától fölmenté a’ kormány. — a.
S tra tfo rd -C a n n in g (sir), brit államférfiu, rokona a’ volt Canning
ministernek. Mindkettőnek ős apja Canning György volt, ki a’ 17. század
kezdetén mint meghatalmazottja egy londoni gyarmatositó társulatnak
Irlandba ment ’s Londonderry grófságban Garvaghban letelepedett. Ösunokája Stratford Róbert leányát vévé el. Ennek három unokái közöl a’
legidősbik, G yörgy, a’ minister atyja volt; a’ másodiktól, Páltól, szárma
zott a’ Canningek mostani családfeje, az 1818 ir báróvá emelt lord Garvagh;
a’ harmadik, Stratford, őse lett egy elterjedt családnak, mellyhez Str. C.
is tartozik. — Miután több alárendelt diplomaticai állomásokat betöltött
volna, 1824 rokonától, az akkori külügyministertől, mint rendkivüli brit
követ küldetett Pétervárba. Valódi feladata, a’ nagyhatalmakkali alku
dozás volt a’ görög ügyekre nézve, ’s e’ czélból odautaztában Bécset,
visszajovet Berlint érinté. 1825 májusban lord Strangford helyére Konstantinápolyba neveztetett ki brit követnek. Számos szándékos halogatás
után kelt útra, miután a’ brit kormány be akarta elébb várni, hova for
dul a’ hadak szerencséje. 1826 januárban Hydra szigeten szállott ki, az
után Korfuban időzött ’s csak februárban ért Konstantinápolyba. Itt a’
görög ügyben épen olly időben kezde működni, midőn a’ porta, az 1826
aprilban történt missolunghii csapás után, legkevésbé sem volt hajlandó
engedékenységre. Az Anglia és Oroszország között 1826 aprilban létrejött
egyezség, melly Görögország megnyugtatását ’s az ellenségeskedés ideig
lenes megszüntetését czélozá, ingerülten utasittatott vissza. Mivelhogy fá
radozásainak sükere nagy részt a’ porta és Oroszország közötti versenygés megszüntetésétől függött, melly utóbbi a’ bukaresti béke teljesítését
követeié, minden erejét az akjermani értekezlet létesítésére forditá. Ez
által czélt érvén, 1827 februártól kezdve, Ribeaupierre és Guilleminot
franczia követekkel egyetértve a’ görög ügyek elintézésén dolgozott.
Azonban az európai hatalmak javaslata, miszerint az egész szárazföld ismét
a’ török kezébe lett volna átadandó, a’ görögök között is olly elégületlenséget szült, hogy a’ békés kiegyenlitésre minden remény elveszett. Midőn
a’ porta a’ navarinoi csata után még makacsabbul vonakodott, a’ hatal
masságok 1827 júliusi egyezségéhez hozzájárulni, akkor S. a’ franczia
követtel egyesülten 1827 dec. 8-án a’ divánnal minden viszonyát megszünteté ’s Korfuba utazott. Nem sokára Ancona és Párison keresztül
folytatá útját ’s 1828 februárban Londonba érkezett. Utódja 1829-ben sir
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Róbert Gordon le tt, Aberdeen lord egy fivére. Grey ministerluma alatt
ismét ugyanazon állomásra neveztetett ki. 1831 érkezett meg Naupliában ’s itt mindent elkövetett a’ görög és török határvillongások megszün
tetésére , ’s különösen a’ rumelioták fölkelésének lecsillapitására. A ’ gö
rög kormánynak egy emlékiratban egy erős középponti kormány felállí
tását ajánlá, ’s ez értelemben lön szerkesztve a’ közvetitő hatalmasságok
jegyzőkönyve is. 1832 mart. 7-én Konstantinápolyba érve 1832 januárban
a’ franczia és orosz követekkel egyesülve a’ görög állam határait illetőleg
kezde tanácskozni, mi végre 1832 jul. 21-én végleges eredményekre ve
zetett. Augustusban elhagyá Törökországot ’s Londonba ment, hol 1833
lord Heytesbury helyébe Pétervárra neveztetett ki követnek. De már
1834 önszántából lemondott ez állomásról. Ez óta sok ideig volt nyilvá
nos alkalmazás nélkül. 1842 elején Peel ministeriuma ismét a’ konstanti
nápolyi követséggel bizá meg, mit a’ bekövetkezett időkben is megtarta ’s
a’ legújabban fenforgó török-orosz viszály alkalmával is naponként talál
kozik nevével a’ hirlap olvasó közönség. — k.
Strauss (Dávid Fridrik), német theologiai iró, szül. 1808 Würtembergben. Theologiai tanulmányait Tübingenben végzé. 1830 paphelyettes ’s 1831
tanári helyettes lett. Ezután egy félévre Berlinbe utazott, Hegel bölcsészetét tanulmányozni és Schleiermachert hallgatni. 1832 a’ tübingeni theol. seminariumban tanár lett, de egyszersmind bölcsészeti előadásokat is tartott az
egyetemnél. A z irodalmi téren nagy figyelmet gerjesztett ekkor,,DasLeben
Jesu, kritisch bearbeitet“ (2 köt. Tüb. 1835 4. kiad. 1846) czimü müvé
vel, mellyben az egész evangyeliomi történetet mythoszok lánczolatának
igyekezék bebizonyítani, mellyekről azt állitá, hogy a’ keresztyén egyhá
zakban az I. és II. században támadtak az ótestamentomi zsidó messiás
mintájára. E ’ munkája tömérdek ellenmunkát hivott létre; maga a’ szerző
elveszté tanítói hivatalát ’s a’ ludwigsburgi lyceumhoz tétetett át, honnan
azonban már 1836 Stuttgartba a’ magánéletbe költözött. 1830 február
ban a’ zürichi egyetemhez hivatott meg dogmatika és egyháztörténet ta
nárának. E ’ meghivás nagy izgatottságot szülvén Schweitzban, a’ nagy
tanács végre kénytelennek látta magát, Strausst 1000 frankkal nyugdí
jazni. Mindazáltal e’ tény a’ sept. 6-i politikai fölkelést nem akadályozhatá meg. Emlitett nyugdiját S. jótékony czélokra szentelő, és Schebest
énekesnőt nőül vevén, magán-tudós életet él. Dogmaticai nézeteit tisztán
adá elő : „ Christliclie Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung
und im Kampfe mit dér modernen Wissenschaft (2 köt. Tüb. 1840—41)
ez. müvében, melly szintén sok ellenzésre talált. Azonkívül vannak több
kisebb munkái. — a.
Strauss (János), hire3 bécsi zenész, szül. 1804 Bécsben. A ’ zene iránti
hajlamából oda hagyá könyvkötő mesterségét ’s az akkor már közkedvességü Lanner (1. ezt) zenetársaságába állott, melly ez utóbbi által szer
zett ’s nyilvános helyeken előadott tánezzenéje által mindenütt tetszést
aratott. E’ szerzemények utánzásában S. nagy tehetséget tanúsított ’s nem
sokára Lanner társa lett. Müvei jobban tetszőnek amazéinál ’s pártokra
oszták a’ bécsi közönséget. A ’ két zenész nem sokára kénytelennek látta
magát elválni ’s külön társulatokat alkotni. Strauss keringői roppant tet
szésben részesültek ’s annyira kapósak valának egész Európában, hogy
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némellyike 100,000-nél több példányban kelt el. Hirre jutván, egész tár
saságával hosszabb műutazásra szánta el magát; 1833— 37 bejárta egész
Németországot, Francziaországot és Angliát ’s volt több ízben Pesten is
’s mindenütt zajos tetszéssel fogadtatott, ámbár utazása pénzügyi tekin
tetben, a’ társaság számos volta és költségei miatt, nem volt jövedelmező.
Halála a’ forradalom utáni években következett be, ’s azóta hasonnevű fia
iparkodik nyomdokaiban lépni. — k.
Struve (Gustav von), német forradalmi csapatvezér az 1848— 49 évek
ben; ügyvéd volt Manheimban, hol különczségei (p. o. húst és tojást nem
evett, mivel ez által hite szerint egy élő lény léteiét rombolá szét) ’s
phrenologiai tanulmányai által tűnt fel. 1840 a’ „Manheimer Journal4*
szerkesztését vette át ’ s vitte ellenzéki szellemben. Számtalan sajtóper
volt a’ következése. Azonban magára voná a’ nép figyelmét ’s kama
rai követül ajánltatott. Ez azonban nem sikerült, ’s mivel ellenzékét most
olly férfiak irányában is folytatta, kiket a’ németek a’ haladási párt tag
jaiként tiszteiének, a’ kiadó elvette tőle a’ szerkesztőséget. Barátai által
gyámolitva, saját lapot adott ki (,,Der deutsche Zuschauer44). Ez által a’
legszélsőbb baloldalhoz csatlakozott ’s nagy része van az 1848-i esemé
nyek előidézésében. Heckert is sikerült megnyernie. Az 1848-i martiusi
napokban nagy tevékenységet fejtett ki ülésekben, deputatiókban, sturmpetitiókban. Már ekkor a’ respublica volt kedvencz elmélkedési tár
gya , ’s látván, hogy ezt rendes utakon ki nem vívhatja, erőszakos esz
közökre gondolt. Két ízben tört Badenbe fegyveres kézzel; egyszer 1848
april, másszor septemberben. M eg akará buktatni a’ létező kormányt.
Második betörése után a’ schweitzi határon egy fogadóban elfogták, tör
vényszék elé álliták, ’ s 20 évi fegyházi fogságra itélék. Az 1849 júniusi
megújult fölkelés kiszabaditá börtönéből; azonban a’ fölkelés vezéreinél
nem találván rokonszenvre, az uj kormánynál nem is alkalmaztatott. A ’
porosz sereg bevonulása újra menekülésre kényszerité. Egy ideig
Schweitzban volt, azután Angliába ’s innen Amerikába ment. — k.
Sturman Márton (Ózdi) cs. kir. tanácsos, az ágostai hitvallásnak
tiszai kerületi főfelügyelője, ’s több külföldi tud. társulatok tagja, megh.
1844 dec. 13-ikán, munkás élete 88-ik évében. Nagy érdemei vannak a’
gömörmegyei vasipar felvirágoztatása, ’s az ágost. hitüek iskolaügye kö
rül. Az elsőbbért a’ rimabrezói vasgyáregylet vas szoborral tiszteié meg
emlékezetét. — h.
Stürmer (Bertalan, báró) osztrák diplomata, szül. 1787 Konstantiná
polyban, hol atyja osztrák internuntius v o lt, ’s neveltetett Bécsben. Már
korán nagy nyelvtehetséget tanúsított, úgy hogy Schwarzenberg herczeg
diplomatiai ügyeinek egy részét, különösen az 1812 — 13-i háborúkban, ő
vezeté ’s 1813 a’ herczeg val. kÖvetségi titkára lett. Mint illyen több
fontos politikai küldetésben járt el, kÖvetségi titkár lett Florenczben,
1815 a’ herczeget a’ háborúba követé ’s 1818 osztrák biztosnak nevezte
tett ki Sz. Ilona szigetére; itt 1818-ig maradt ’s ekkor mint főconsul
Észak-Amerikába küldetett, honnan 2 év múlva jött vissza. Ekkor is
mét mint rendkivüli követ és teljhatalmú minister Rio Janeiróba utazott,
mellyet a’ forradalom kitörése után Don Pedroval csakhamar el kelle
hagynia. Sérelmeiért, miket itt tapasztalni kénytelenittetett, nem nyer
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vén elégtételt, az orosz követtel együtt elutazott. Ezután több rendkívüli
diplomaticai ügyekben lévén alkalmazva, 1834 internuntiusnak nevez
tetett ki a’ török portához, honnan csak 1850 hivatott vissza ’s helyezte
tett nyugalomba. — k.
Sue (Eugen) korunk egyik legkedveltebb regényírója, szül. Párisban
1800-ban, hol atyja sebészet tanára volt. Már kora ifjúságában nagy ked
vet mutatott az irodalomhoz ’s festészethez, ’s nagy rokonszenvet érzett
a’ tengerrel, mellyen Amerikába utazott, ’s mellyről regényeinek első
tárgyait vévé. Ez utazás nem maradt mély befolyás nélkül szellemére
müvei világos jeleit viselik a’ hatásnak, mellyet a’ tenger képe , a’
hajósok életének, ’s a’ rabszolgákkal! bánásnak látása gyakorolt lángoló
képzeletére. Visszaérkezte után atyjáról csinos vagyont örökölt, ’s azóta,
egész az 1844-ki forradalomig, melly őt is nemzeti képviselővé emelé ’s a’
politika örvényébe sodrá, családi körben, irói müveinek élt. Legelőször
apró czikkeket adott a’ párisi folyóiratokban; 1831-ben lépett fel először,
mint regényíró Plik et Plok czimü beszélyeivel, mellyek után Atar Gull,
Salamandre, Caracoutcha, La vigie de Koat-Ven következtek. Ezek kö
zöl Atar Gull magyar fordításban is megvan Tompa Imrétől. — Mindezen
kísérletekben keserű irónia, vad képzőerő, szilaj gúny, ember- ’s élet
megvetés mutatkoztak, ’s a’ legiszonyúbb borzalmak és legfeketébb bűnök
a’ legélénkebb színekkel vannak rajzolva. Ezen müveiben, mint, Suenek
hite szerint, mellyet szavaiban nyíltan kifejez, az emberi életben is, az
erény mindenütt szenved és megbukik, ’ s a’ bűn teljes virágban diszlik
és diadalmaskodik, úgy hogy az olvasót csak egy jobb és igazságosb jö v ő 
ben vetett hit vigasztalhatja. Már ezen regényei miatt el volt ismerve
olly kitűnő tehetségű Írónak, ki főleg a’ rémséges jelenetek fejtésében
valódi művész, ’s a’ természeti tüneményeket nagyszerű ecsettel festi, ki
azonban a’ jellemfejtésben gyenge. Ú gy tekintetett, mint a’ regények
Francziaországban uj nemének, a’ tengeri regénynek, alapitója. — Sue
tehetsége, mindinkább nagyszerűen ’s hatályosan fejlett ki. Az egész vi
lágot keresztül járták ’ s megrázták nagy irányregényei, mellyekkel a’
társadalom bűneit ostorozá, ’s a’ szegény nép érdekei mellett apostolkodott. Roppant tetszéssel fogadott Mathilde nagy regényében, mellyet Récsy Emil magyarra is forditott, a’ nőnem jogai mellett lépett fel, mint
hasonlithatlan ékesszólásu ügyvéd. Következtek a’ „ Párisi titkok66 ismé
telt, szebbnél szebb kiadásokban, a’ legkitűnőbb művészek által illustrálva; Martin vagy : Egy komornyik emlékiratai ; az „Örök zsidó66 (Juif erránt); a’ Nép titkai66(Les mysteres du peuple) a’ „Hét halálos b ű n u. m.
a’ Kevélység, Irigység, Harag, Paráznaság, Restség, Fösvénység, Torkos
ság; a „Szerelem gyermekei66 a’ „ Sors-jóslat66 ,,Miss Mary, a9 nevelőné66,
Fernand Duplessis vagy „ Egy férj emlékiratai ’stb. Nagy irányregényei
ben, mellyekkel magát világszerte híressé tette, feltűnő a’ socialistai
irány; inig Martinban a’ socialista elveket, a’ földmivelésre alkalmazva,
formulázza ’s mezei phalanstéret állít fe l, az Örök zsidóban, ezen csodá
latos költeményben, ugyanazokat a’ gyáriparra illeszti. Mint 1848-iki
követ is a’ socialista-iskolához tartozott, ’s Napóleon hatalomra jutásával
elhagyta hazáját, de nem hagyta félbe a’ regényírást. Savoyai magányá
bán irta Cornelia d'Alfit vagy „az Anecy-tavat66. Újabb regényei közöl
U j. k. h m . T á ra V I . k ö t .
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a’ „Szerelem gyermekeit“ ’s Cornélia cTAlfití( magyar lapok tárczál Is kö
zölték fordításban. Az „ Örök zsidóí( magyar kiadása, felsőbb tilalom foly
tán, abba maradt. — Bármit mondjon is a’ szigora Ítészét Sue irányáról,
bármilly túlságosnak találja a’ költőnek sötét életnézetét : nagy tehetsé
geit, fényes előadását, ragyogó szineit, ’s éles jellemzését, általában a’
megragadó hatást, mellyel olvasó közönségét — az egész világot — átvillanyozta, a’ legszárazabb felfogás vizes szivacsa sem fogja kitörleni, és
Sue a’ regényirodalom első csillagai közt fog tündökleni, mig az emberi
szenvedélyek mesteri festése elismerésre talál. — h.
Surlet de Chokier (Erasmus Lajos, báró), az utolsó belga forradalom
alatt mint elnöke a’ nemzetgyűlésnek ’s később mint regens sok érdeme
ket ’s híres nevet szerze, szül. 1769 Lüttichben. Belgium és Francziaország egyesülése korában gyakran jött Párisba ’s l8 1 0 — 12 a’ nagy tanács
nak és 1812— 14 a’ törvényhozó test tagja volt. Midőn Belgium Holland
dal egyesült, 1818-ig a’ második kamarában birt üléssel. Szabadelmü be
széde már akkor terhére kezde lenni a’ kormánynak. Ezután a’ limburgi
tartom, rendek tagja lévén, 1828— 30 ismét a’ kamarában szerepelt. Az
ellenzékhez tartozott. Az 1830 augustusban Brüsselben kitört forrada
lom után azon követek közt v o lt, kik Belgium és Holland elválását kö
vetelték. A ’ nemzetgyűlés tagjává ’s nov. 11-én elnökévé választatott.
1831-ben a’ királyválasztásnál Nemours herczegre szavazott, ki el is lön
választva ’s az e’ hir raegvitele végett Párisba indult követség elnöke S.
lett. Miután a’ francziák királya fia megválasztatását visszautassá, S. az
ország regensének választatott, ’s az maradt mindaddig, mig az újonnan
választatott király, Leopold 1831 jul. 31. Brüsselbe vonult. Ezután Ginglom községbe vonult vissza, mellynek elnöke lett. A ’ nemzetgyűlés
10.000 ftnyi Örökös évdijt rendelt számára ’s emlékpénzt veretett regenssége emlékéül. Meghalt 1839. — k.
Sussex (August Frigyes, herczeg), III. György angol király 6-ik fia,
szül. 1773, fivéreivel: a’ későbbi hanoveri király Erneszt Auguszttal ’s
Cambridge herczeggel Göttingában tanult. 1793 Rómában Murray Au
gusztát, Dunmore skót katholikus gróf leányát vette nőül. Azonban e’
házasságot, ámbár az összekelés a’ londoni sz. György egyházban másod
ízben is véghez m ent, atyja egy püspöki törvényszék által megsemmisittette, mivel az ország alaptörvényei szerint, II. György brit biro
dalomban létező egyik utódjának sem lehet a’ király világos engedélye
nélkül házasságra lépni. Nejétől, ki két gyermeket szült ’s csak 1830 halt
meg, még 1801 vált el ’s ez óta felváltva élt több német és olasz ’s hoszszabb ideig a’ porosz udvarnál. 1801 a’ brit birodalom pairjévé nevezte
tett ’s Sussex herczeg czimet nyert. Nem csak sok ismerettel birt, hanem
némelly tárgyakban, névszerinti az egyháztörténetben tudósnak lehete
mondani ’s népszerűsége nagy volt. Mindig az ellenzékhez tartozott ’s
igen kellemes szónoki tehetséggel birt. Nagymestere volt az angol sza
badkőműves páholyoknak ’ s elnöke több társulatnak. Az ir egyháznak
buzgó pártját fogta ’s 1825 a’ felsőházban a’ katholikusok emancipatiója
mellett szavazott. Különben takarékosan é lt, miután apanageja csak
13.000 font st. volt, mellyből gyermekeit is nevelnie kelle, adósságait is
fizetnie; a’ parlamenttől pedig soha sem akart segélyt kérni. Jeles könyv
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tárára, melly különösen bibliákban volt gazdag, sokat költött. Asztalánál
naponként a’ legnevezetesb férfiak, különösen tudósok fordultak meg.
Murray kisasszonnyal nemzett gyermekei Este (1. ezt) nevet viselnek.
Első neje halála után 1831 Unterwood Cecily ladyt vévé nőül, Arran ir
gróf leányát, ki 1840 Inverness herczegnővé emeltetett. Meghalt 1843 a’
Kensington palotában. — k.
Svéd- és Norvégország (statist. és története). Ezen egy király alatt
egyesült, de közigazgatásilag ’s alkotmányilag különvált két ország (kö
zös néven Skandinávia) a’ skandináv félszigetnek keleti, nagyobb részét
foglalja el a’ kel. hossz. 22°40' — 49° 10', ’s az ész. szél. 5 5 °2 2 '— 71° 11'
között'. Csupán északkeleti részén függ össze Oroszországgal, különben min
denfelől tenger környezi u. m. az Északi ten ger, a’ Jegestenger, a’ Kattegat és Sund ’s a’ Keleti tenger (balti tenger és bothniai tengeröböl).
Svédországot illetőleg : ennek kiterjedése 8006 □ mfld. 226 millió
hold szárazföld, 23 millió holdat tavak, folyók, mocsárok boriinak. A ’ szá
raz földnek azonban csak kis része használtatik fóldmivelésre, az egész
térfogatnak csak mintegy y i6-része. A ’ négy tó, a’ Wener, Wetter, Málar és Hjelmar 81 négyszögü mfldet borit, ’s 2 mflddel többet mint a’
szántóföld. Ezen arányok folytán a’ népesség is csak csekély lehet. 1839 a’
lakosok száma 3,109,000 volt egy Q mfldre 388 lélek. A ’ lakosok nagyobb
gyülhelye csupán Stockholm főváros 83,889 lélekkel; az évi szaporodás nem
tesz többet 4/ 5 százaléknál. Stockholmban 5 születés között 2 házasságon,
kivüli, a’ többi városokban 6 között 1, a’ vidéken minden huszadik
Ugyan a’ fővárosban minden 24 egyénre esik egy halálozás, a’ többi vá
rosokban minden 33, vidéken minden 44-re. A ’ falukon 100 család kö
zött 8 jól bírja magát, 23 alamizsnából él, 69 maga keresi kenyerét. 82
ember közül 1 nyer alamizsnát a’ szegények pénztárából vagy rokonok
tól tartatik el; 280 ember közül 1 van a’ szegények házában. A ’ faj kü
lönbség igen csekély. Nem a’ svéd néptörzshez tartoznak : 2200 franczia,
2500 ném et, 7500 finn, 9000 lapp ’s 900 zsidó. Az utóbbiak csak Stock
holm, Gothenburg, Norrköping és Karlskrona városokban lakhatnak, sem
birák sem hivatalnokok nem lehetnek, földbirtokot nem szerezhetnek,
a’ községigazgatásban részt nem vehetnek. 1838 Károly János király kí
sérletet tett emancipatiójuk kivívására. Egy királyi rendeletnél fogva
Mózes vallása követői Svédország egyéb lakosaival sok tekintetben
egyenlő jogokat ’s kötelességeket nyertek. E ’ rendelet a’ sajtó legtekintéyesebb részénél határozott ellenszenvre talált’ s zavaros népmozgalmakra
adott alkalmat. A ’ zsidóemancipatió elleni zaj végre olly erős lett, hogy
a’ király jónak látta, rendeletét még ugyan azon évben visszavonni. Most
a’ hangulat kedvezőbb. Midőn a’ svéd zsidók 1848-ban az 1838-i rende
let visszaállítását kérték, csaknem valamennyi hírlap pártolá őket. Az
országgyűlés csupán a’ tanuskodhatási jogot adta meg nekik. — A z egy
házi hitkülönbség is igen csekély; uralkodó az evangelicus-püspöki egy
ház. 1809-i törvényczikk ugyan teljes lelkiismereti szabadságot biztosit,
azonban ezt csak külföldiek irányában szokás érvényesíteni. Született
svédeknek az evangelicus hithez kell tartozniok ’s ebben meg is maradniok. Nilosson Oszkár festész, ki 1841 kath. vallásra tért, e’ miatt perbe
fogatott ’s 1845 örökre száműzetett; az ítéletet a’ király megerősité. ’S
16*
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illy példa több is van. Az evang. egyháznak 1 érseke (Upsala) ’s 11 püs
pöke van. Minden püspökséghez egy káptalan tartozik, melly részint kö
zépiskolai, részint theologiai tanárokból áll. A ’ püspökök a’ káptalan által
kijelölt egyének közül a’ király által neveztetnek ki. A ’ püspökök alatt
172 prépostság van mellyek mindegyike 5— 12 egyházat ’s ugyanannyi
leányegyházat igazgat; az elsők száma 1147, az utóbbiaké 1214. — Ter
mékeit illetőleg : jó években annyi gabonát termeszt Svédország, hogy
nevezetes öszveget még ki is vihet, közép években nem fedezi a’ saját
szükséget. Minden negyedik évben szűk az aratás ’s illy énkor kiilsegélyre
van szükség. Marhatenyésztésben nagyon hátra van a’ lakosság; csupán
a’ legközönségesb fajok találhatók ’s nem több, mint mennyi a’ szükséget
fedezi. Nagy akadálya a’ marhatenyésztésnek a’ ragadozó állatok nagy
száma. 1838-ban 98 medve, 325 farkas ’s 5796 róka lövetett. A ’ földmivelést nagyon elősegitik jelenleg az országutak és csatornák épitése kö
rüli újabb intézkedések. Legnagyobb fontosságú a’ bányamivelés. Az öszszes bányatermelés negyedrészét a’ vas teszi, évenként mintegy 502,440
hajófont 6 millió tallér értékben, van 324 olvasztó hutája, 720 rudvashámor ’s 1180 rúd vas tűzhely. A ’ korábbi időkben nagy kiterjedésű rézter
melés alábbhagyott ’s leginkább külföldiek kezén van, évenként 460,000
tallér értékű. Kőszén igen sok van, de még nem nagy sikerrel kerestetik.
A ’ technikai miveltség nem áll magas fokon. 1838-ban Svédországnak
2104 gyára volt 14,211 munkással. A ’ legtöbb gyári készlet külföldről,
Hamburg- ’s újabban többnyire Londonból hozatik, mit az egyenes gőz
hajózási összeköttetés nagyon elősegit. A ’ csatornák- ’s tavakon mintegy
50 gőzö* versenyez 800 kisebb tengeri hajókkal; hosszabb utakra való
hajók száma 700. A ’ kereskedési mérleget igen kedvezőnek Írják svéd
statisticusok. 1845 — 46 Rosen gróf elnöksége alatt nagyszerű vasúttár
saság alakult ’s a’ kormánytól megerősítést nyert. A ’ társaság czélja vas
útvonalakat építeni Stockholm és Gothenburg , Stockholm és Ystadt,
Stockholm és Upsala és Gefle között, azonkívül több mellékpályákat
a’ külön svédtartományokba. 1846 óta vannak a’ mezei gazdáknak is ren
des összejöveteleik, mi állatkiállitással van összekötve; gazdasági intéze
tek keletkezőben; a’ pálinkafőzésre nagy adó van vetve; az erdőszeti tör
vények szigorúak, ’s minden községben magtárak. — A ’ ritka népesség,
a’ lakosok szegénysége oka, hogy az elemi oktatás az északi részekben
gyenge lábon áll. Jobban áll e’ részben a’ dolog a’ déli tartományokban.
1844-ben 377 vándorló iskolamester ’s 1009 állandó iskola volt. Még
1200 iskola volt felépítendő, hogy a’ legsürgetősb szükségnek elégtétes
sék. A ’ papság e’ részben kevés rokonszenvet tanúsít,’s nem épen kedvező
szemekkel néz a’ tanitói rendre, többre becsülvén az orthodox tant a’
közrniveltségnél. A ’ közoktatást az upsalai és lundi egyetemek vezérlik. Ez
utóbbin évenként 2000— 2200 ifjú tanul, kik között mintegy 800 paraszt
ifjú csak télen hallgat nehány felolvasást ’s nyáron mezei munkával fog
lalkoztak. — A ’ hadseregre mind a’ volt, mind a’ mostani király nagy
gondot fordítottak mindig, mi által sok kiadás támadt, mellyek miatt több
országgyűlés nagy panaszokra fakadott. Az újabb időkbeli szaporodás
sal 140,143 emberből áll a’ sereg létszáma, mi azonban csak háború ide
jén tényleges. Ha hozzáadjuk a’ norvég sereget ’s az ottani, 54,102 em-
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bérből álló nemzetőrséget, Svédország védképességét tiszteletreméltó ál
lásúnak kellend tartanunk. A ’ mi az erősitéseket illeti, erre nézve Károly
János király nagy mértékben kiterjeszté figyelmét, úgy hogy most Svéd
ország több erős pontokkal és vonalakkal bir. Tengeri ereje mintegy 60
nagyobb hajóból áll, azonkívül van a’ partihajóhad (m. e. 380 jármű),
mellyek a’ partok védelménél használtatnak; végre 107 könnyű hajó a’
hajóhad mindkét részét támogatja. Háború esetében 28,031 matróz száll
hat tengerre 1841 ágyúval. A ’ norvég flotta készletre nézve gyengébb,
de emberben erősebb, állván 29,325 emberből. A ’ svéd és norvég matró
zok jelessége minden kétségen felül áll; edzett, bátor, ismeretdus embe
rek , miről Poroszországnak több Ízben volt alkalma meggyőződnie. —
Pénzügyi állása nem kevéssé javult az újabb időkben ’s rendezett állapot
ban van, mit azon körülmény is tanusit, hogy statusadóssága nincs. B e
vétele : 11,364,790, kiadása 11,384,930 bancotallér. — Alkotmánya ér
telmében Svédország az 1809-i forradalom óta, fiágban örökös, ’s ország
gyűlés által korlátozott monarchia, mellynek uralkodója a’ lutheránus
egyházhoz tartozik ’s 20 éves korában nagykorú lesz. A z országgyűlés,
melly rendesen minden 3 évben ül össze, de a’ király által rendkivüli ülé
sekre is összehívható, 1100 lovagból, 70 lelkészből, 108 polgárból ’s 259
parasztból áll. Az ügymenet könnyitéseül külön bizottmányok működnek.
A ’ szavazás nem egyének, hanem rendek szerint történik. A’ közigazga
tás élén 2 minister és 8 államtanácsos áll, kik között 5 tárczával bir. A ’
legfelsőbb törvényszék tagjai 6 nemes és 6 nem nemes törvényszéki taná
csos, elnöke a’ király. Az ország 25 tartományra (lan) van osztva, mind
egyik élén egy helytartó (landshochding) áll. A ’ tartományok kerületekre
(voigtei) oszolnak, fejők a’ kronvoigt. Bányászati tekintetben az ország
11 hegymesterségre oszlik ’s egyházi ügyekben 12 püspökségre. Az upsalai érsek egyszersmind az ország érseke is.
Norvégia kiterjedése 5838 □ mfld, mellyből 140 □ mfld a’ hóvonal
magasságát túlhaladja, 300 Q mfldet tavak boritnak, ’s 3000 □ mfld hóés szikla sivatag. A ’ lakosok száma 1,250,000, kik 1200 lapp ’s 4000 be
vándorlóit finn vagy quan kivitelével, mind germán eredetűek ’s 300,000
fa-lakházban laknak. 1814. még alig volt ez országban 1 millió lélek. Van
44 nagyobb és kisebb városa, összesen 130,000 lakossal. Legnagyobb vá
rosai : Christiania 24,000, Bergen 13,000, Drontheim 12,000, Christiansand és Drommen 7— 8000 lak. A’ vidéki lakosság 336 községre van
osztva. A’ szegények száma városokban 5000, vidékeken 26,000. A ’ vi
déki nép nem egyesült falukban, hanem külön pusztákon, házakban lakik
birtoka közepett, folyók vagy tavak partjain, erdők szélén; csak a’ ten
gerpartokon találhatni számosabb lakházakat. Minden lakos a’ protestáns
valláshoz tartozik, még a’ nomadizáló lapp is, különösen mióta Stockfleth
(1. ezt) lelkész saját nyelvükön irt könyvekkel látta el. A ’ közoktatás a’
viszonyokhoz képest elég jó karban van, az iskolamesterek helyről helyre
vándorolva tanitnak; a’ tanulók száma 2 — 300,000.— A ’ lakosok fő élel
mi módja a’ marhatenyésztés, mit a’ jó hegyi legelők nagyon előmozditnak. Van 123,000 lova, 856,000 marhája, 1,250,000 juha, 185,000 kecs
kéje, 80,000 sertése ’s 60,000 irámszarvasa; mindazáltal évenként nagy
mennyiségű szalonna, füstölt hús és vaj hozatik be Dániából. A ’ déli ke
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rületekben foldmivelés is űzetik, annyira, hogy a’ külbevitel nélkülözhetővé lesz. A ’ városok közelében nagy gond fordul a’ gyümölcstenyésztésre
is. A ’ századok óta használatban levő fenyves erdőkben 3400 fürészmalom
dolgozik, mellyek termékei többnyire Nagy-Britanniába és Francziaországba vitetnek. Egy ezüstbányán kivül van 5 réz-, 16 vas- és egy ko
baltbányája. Az északi és nyugoti partok gazdagsága a’ roppant mennyi
ségű halakban áll, mellyekből szántott, és füstölt állapotban 102,000 ha
jófont vitetik ki. Középszámmal évenként 3 —4000 hajó jelenik meg kül
földi kikötőkben norvég lobogókkal ’s 2300 idegen hajó érkezik norvég
kikötőkbe. A z ország egyéb természeti és műtani termékei, tán csak
üvegáruk kivételével, nem tárgyai a’ világkereskedésnek, de az otthoni
forgalmat igen élénkítik. Mesteremberek nagy számmal vannak a’ váro
sokban ; híresek az asztalos és szücsmüvek. Az országnak csak egyetlen
egy sóbányája van, a’ hiányt Spanyolország- és Portugálból pótolják.
Fényüzési, divat- és gyarmatárukat más országokból kénytelen pótolni.
— A ’ norvég kormány 6 osztályra van osztva, u. m. egyház; igazságügy
és rendőrség; pénzügy, kereskedés és vám; hadsereg; tengerészet; köz
számadások vizsgálata. Minden osztály élén egy államtanácsos áll. Közigazgatási tekintetben az ország feloszlik 18 hivatalra és 44 vogteira;
igazságszolgáltatási tekintetben 64 alsó törvényszékre ’s egyházi tekin
tetben 5 püspökségre. A ’ száraz hadierő 12,000 emberből ’s 200 tisztből,
altisztből 'stb. áll. Azonkívül van a’ honőrség; ’s minden városnak pol
gárőrsége, szükség esetében általános fölfegyverkezés. A ’ tengeri erő még
mindig alakulóban van ’s 77 tiszt, ’s 534 legénységgel bir. Egyete
me van Christianiában, 8 tudós iskolája, 5 középiskolája, több polgári
’s igen sok magán iskolája. Kisdedovodák nagy számmal vannak. — Szel
lemi tekintetben a’ norvégek mindenkor sok tehetséget és buzgalmat
tanúsítottak, különösen a’ szépmüvészetek terén. Nyelve rokonságánál
fogva inkább a’ dánhoz szít, mint a’ svédhez, még most i s , midőn a’ két
nemzet összeköttetése régen elszakadj Mindazáltal a’ norvégek irodalmi
Önállóságra törekesznek fs névszerint a’ zenészét ’s festészetben több eu
rópai hirü névvel birnak. Művészi kifejlődésüket nem csekély mértékben
akadályozza kisszerű háziassságuk ’s családias elvonultságuk, mellynek
azonban más részről azon jó hatása van, hogy közerkölcsiség tekinteté
ben bármelly európai országgal győzelmesen kiállja a’ versenyt. Mind
amellett, hogy tömérdek a’ puszta és magán álló ház, major, és sok a’
búvóhely, sokszor nagy az Ínség, a’ bűntények aránylag még is igen ritkák.
Svédország u]&hbkoú története csendesebb lefolyást mutat, mint ezt azon
időben más országoknál tapasztaltuk. Ezt leginkább szigetszerü fekvésé
nek köszönheti, mellynél fogva az európai események csak kevéssé érint
hetők, sőt Finnföld elvesztése óta (1809) az európai politikától is el van
szigetelve. Az 1844 meghalt Károly János király (Bernadotte) szerété
e’ helyzetet. Idegen országból származván, ’s a’ Bourbonok második restauratiója óta az egyetlen katona király lévén, ki trónján megmaradt ’s
egy híres nevű trónkövetelő családtól (W asa) fenyegetve, a’ zajtalan po
litikát tartá legjobbnak. Czélja rendezett közigazgatás ’s az adott viszo
nyok csendes kifejtése volt; reformoktól, még a’ legszükségesebbektől is,
visszaborzadt; a’ pártharczot gyülölé. Kormánya igy nyerte a’ stabilitás
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bélyegét. Károly János támaszát a’ nemességben kérésé ’s találá fel,
melly az országba érkeztekor volt. A ’ többi osztályokat anyagi javítások
kal akarta kárpótolni ’s e’ részben csakugyan sok történt. A ’ király trónralépésekor (1818) a’ pénzügy, a’ Finnföldért küzdött háború folytán
igen szomorú állapotban volt, Károly János a’ külfödi adósságokat egé
szen, a’ belföldieket nagy részben kifizette. Az 1830 évi érme-határozó
törvény a’ papirospénzt is rendezé, mellynek változhatlan érték lön szab
va. Közmunkákra a’ kormány 1837-ig közel 16 millió tallért adott ki,
többnyire közlekedési eszközökre, csatornákra, országutakra, kikötők- ’s
töltésekre, távirdai vonalakra ’stb. Kereskedési szerződések köttettek
Oroszország, (1838), Görögország (1838) Francziaország (1836), E gy
házi állam (1 8 3 9 )’s azóta más államokkal is. Több sorhajó és fregat kellő
erőre emelé a’ hajóhadat, ámbár némi méltó panasz hallatszott, hogy a’
király, régi előszeretetét követve, a’ szárazerőt túlságosan szaporító ’s ez
által sok erőt a’ tengeri hadtól vont el. Mind e’ törekvés meghozta g yü 
mölcsét. Midőn az országgyűlés 1840 m egnyilt, büszkén mondhatá a’
trónbeszéd, hogy a’ kereskedés kiterjesztése’s biztosítása által a’ vámjö
vedelem háromszoros lön, a’ népesség tetemesen megszaporodott, az ipar
több foczikkre nézve meg lön kettőzve ’s a’ svéd lobogó olly távol helye
ken is megjelen, hol az előtt ritkán vagy soha sem vala látható. Az ellen
zék mindamellett több árnyoldalt tüntetett fel, különösen megemlítvén a’
rémitő módon növekedő iszákosságot, mit a’ kormány is kénytelen volt
elismerni.
A ’ svédek legfőbb sérelmei ekkor a’ nemesség szabadalmazottsága ’s az
alkotmánynak tisztán rendi rendszere voltak. Károly János nem mert ez
ős bajokhoz nyúlni; jól tudá, minő szerepet játszott a’ svéd nemesség az
ország minden forradalmaiban ’s mindent elkövetett, nehogy a’ legbefo
lyásosabb rend megsértése által a’ Wasák iránt már hanyatló rokonszenvet fölébressze. Ki lön számítva, hogy a’ nemesség, melly csak y goo-részét
teszi az összes népségnek, a’ legjövedelmesb álíamhivatalok 3/ 4-részét
birja, másokat az alaptörvények értelmében tart kezében, ’sm égis a’ többi
osztályok miveltség és ismeretekben messze túlszárnyalják. A ’ rendjelek bir
tokosai is csaknem kizárólag nemesek valának, még pedig kétszeresen meg
szaporodott számmal. A ’ másik sérelmi pont az elavult alkotmány vala. Svéd
országban legújabb időkig a’ régi rendi rendszer uralkodott. Mind a’ 4 rend:
nemesség, papság, polgár és paraszt — külön volt képviselve’s külön tanács
kozott és határozott. A ’ rendek többsége döntött; szavazati egyenlőség ese
tében— kettő kettő ellenében — az állam bizottmány minden rendből 30
taggal szaporittatott, ’s az itteni többség határozott. E ’ bizottmányban is
szavazati egyenlőség állván elő, sors által az egyik rend kizáraték ’s igy
alakulta’ többség. A ’ paraszt és polgár indirect utón, a’ nemes személyesen
választó képviselőjét. Minden nemes családfő, ki 24 évét túlhaladta, meg
jelenhetett ’s szavazhatott az országgyűlésen. Teljes országgyűlésen jelen
lehetett 1296 nemes, 70 pap — kiket társaik választónak, többnyire
püspökök ’s főbb papok — 108 polgár’s 259 paraszt, tehát 1700-nál több
egyén; miután azonban a’ nemesek napi dijakat nem kaptak, rendesen
csak 500 személy jelent meg. A ’ nép magva épen nem volt képviselve.
Az egész középrend ki volt zárva, minden földbirtokos, ki szabad paraszt
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telket nem b irt, minden hivatalnok, minden polgári katona. A ’ városi
képviselés, a’ tanácsok nem lévén Önállóak, egészen a’ kormánytól füg
gött, miért is a’ polgári rendet gúnyosan polgármesteri rendnek szokták
nevezni; kis városoknak több követe volt, mint a’ nagyoknak. Az ország
gyűléseken e’ szerint nem is az értelmiség vitte a’ vezéri szerepet.
1838-ig semmi esemény nem háboritá a’ köznyugalmat. Ez évben a’
rég forrongó elégületlenség kitöréssel kezde fenyegetni. A ’ kormány több
sajtópert indított, igy névszerint Crusenstolpe, szellemdus iró és szer
kesztő ellen. Midőn ez több évi börtönre ítéltetett, zavaros jelenetek mu
tatkoztak, ’ s midőn fogságba vitetett, a’ katonaság kénytelen volt a’
népre tüzelni, melly alkalommal két ember hullott el, ’s több megsebesült.
Berger iró 12 évi börtönre Ítéltetett, több hirlap lefoglaltatott. Ez előz
mények benyomása közben ült össze az 1840-i országgyűlés. Eleinte a’
rendek buzgalma olly nagy v o lt, hogy teljes átváltozás fenyegette az
egész közigazgatást ’ s alkotmányt. A z alkotmányi bizottmány 31 váddal
lépett fel az államtanács ellen, a’ rendkivüli bizottmány kijelenté, hogy a’
íőtörvényszék 3 tagja iránt elveszté bizalmát. A ’ hivatali állomásokban
történt némi változásokra megszelídültek a’ rendek. A ’ budget tárgyalá
sánál szintén az ellenzék nyert, az általa kívánt reductiók nagyobb ré
szét kiviván, a’ kormány követeléseit pedig megtagadván. A ’ szaporodó
sajtóperek tekintetéből az országgyűlés megfosztá a’ kormányt azon 1812
évből származó jogtól, mellynél fogva tetszését nem biró hírlapokat sza
badon elnyomhatott. Ekkor dűlt el azon fontos elvkérdés is, hogy egye
dül az országrendek rendelkezhetnek valamennyi államjövedelemről. Itt
kezdetett meg a’ választási törvény alapos megvitatása ’s a’ rendi alkot
mánytól a’ képviseleti alkotmányhoz vezető ut egyengetése. A z alkot
mányi bizottmány egy javaslatot készitett, melly nek alapja az egy kama
rai rendszer volt ’s igen csekély választási census. Egyébiránt határozattá
ezúttal csupán azon javaslat lön, hogy az országgyűlés ezentúl ne minden
5, hanem minden 3 évben üljön össze.
1844 mart. 8-án halt meg X IV . Károly János, 80 éves korában, ki
rálysága 26-ik évében. Az uj királyhoz, J. Oszkár-hoz nagy remények
csatlakoztak. A ’ nép a’ börtönreformok barátját, nemzetgazdászati bú
várt, a’ mérsékleti egyletek előmozdítóját tiszteié benne, ’s jótékonysága
biztosítékul vétetett, hogy az ország javát mindig szem előtt tartandja.
Első kormányi ténye bizalmat ébresztett. Wasa herczeg Károly János
halála után egy nyilatkozatott bocsátott közzé, mellyben a’ svéd trón
iránti jogát tartá fenn; I. Oszkár azzal felelt, hogy e’ dynastiát illető ré
gibb rendeleteket megszünteté. E’ nagylelkűség, melly a’ biztosság érze
tét akará kifejezni, teljesen czélját érte, a’ Wasákat elfeledék Svédország
ban. Azonban a’ svéd államélet szabadelmü megváltozása iránt táplált re
mények nem mentek teljesedésbe. A ’ kormánynál bizonyos ingadozás és ha
tározatlanság tűnt fel, melly egyik párttal sem akarva elrontani a’ dolgot,
végre semmiségbe oszlott fel ’s egy részt sem vala képes kielégiteni. Az
elégületlenség komoly hangokban kezdett nyilatkozni. Valóban a’ kor
mány a’ legnagyobb tétlenséget tanusitá, ’s az akadály nem legfelsőbb
helyen, nem a’ király személyében, hanem a’ felsőbb hatóságokban rej
lett, mellyek, igen csekély kivétellel, teljesen képtelenek valának egyébre
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mint a’ régi slendriánra. A ’ hivatalok állandósága mellett a’ kormány e’
részben nagy nehézségekre talált reformtörekvéseiben. Általános lett a?
meggyőződés, hogy a’ legelső reformot a’ kormánynak szükségképen ön
magán kell kezdenie. — A ’ rendek első összegyűlése az uj király alatt
1844 augustusban történt. A z uj alkotmányi bizottmány a’ legmakacsabb
’s egymással homlokegyenest ellenkező pártokból volt alakítva; egy rész
ről conservativ ultrák a’ nemesi és papi rendből, más részről lelkesedett
progressisták a’ polgári ’s parasztrendből. A ’ szélsőségek kiegyenlítéséről
szó sem lehete. Vége az lett, hogy a’ pártok szétváltak ’s három külön
javaslat lön előterjesztve : egy a’ conservativ párt részéről, mellynek si
került többséget nyernie, rendi alkotmánynyal, egy másik a’ kisebbség
ben maradt polgári és parasztrendi tagoktól képviseleti alkotmánynyal ’s
egy harmadik justemilieu javaslat a’ nemesség egy töredékétől. E ’ három
javaslat képviseli a’ Svédországban uralkodó különféle nézeteket a’ v á
lasztási kérdésre nézve. E’ javaslatok azután ismét az országgyűlés négy
rendének külön tanácskozási termeibe kerültek’s hosszú vitatkozások csak
azt bizonyiták, hogy az alkotmányi kérdés alig haladt előre egy lépéssel.
Az országgyűlés végével a’ király, a’ rendek üdvözletére adott válaszá
ban igen határozottan kimondá, hogy a’ képviseleti változtatást kölcsönös
áldozatok utján mulhatlannak tartja. Valóban a’ kormány tévé meg a’
kezdeményezést ’ s egy alkotmányi bizottmányt nevezett ki gróf Possc
elnöklete alatt, mind a’ négy rendből kiszemelt tagokkal. Két egész évig
(1846—47) tanácskozott e’ bizottmány, ’s utoljára Í3 nehány statistikai
adat összeállitásából állott egész működése, mit illető hivatalnokok épen
úgy végezhettek volna el. Ez eredménytelenségnek leginkább a’ kormány
volt oka. Mindig jobban hajlott az aristokrata párthoz, melly pénzszük
ségeit szívesen elégité ki, mig a’ szabadelmü párt nem mindig volt haj
landó, úgy méltányolni azokat, mint kívánták.
1847 novemberben ült össze az országgyűlés. A’ közönség hangulata ez
időben veszedelmes fokra emelkedett. Mind azon reformok közül, mellyeket I. Oszkár trónraléptétol vártak, eddig csak egy valósult, t. i. a’ régi
örökösödési és házassági törvények megszüntetése, mellyeknél fogva a’
nőnem, különösen a’ nemesi ’s parasztrendnél, nagyon kedvezőtlen
helyzetben volt. E’ reform is sok küzdésbe került, miután a’ nemesség
szabadalmainak megszorítását látta benne. A’ többi ujitások többnyire az
iparszabadság kiterjesztését czélozák, mások, mint a’ szegények, hontala
nok, börtönügy ’stb. körül, tiszteletreméltó philantropicus érzületet tanú
sítottak. Mind a’ mellett a’ kormány jó akaratáról adott inkább bizonyít
ványokat, mint tehetségéről. Az 1837-i országgyűlésen fölmerült kir.
előterjesztések sem valának képesek lecsillapítani a’ kedélyeket. K ülö
nösen feltűnt a’ budget, ’s az abban foglalt szaporított követelések az
államigazgatás minden ága, katonaság, tengerészet és udvar kiadásaira.
A ’ kormány e’ mértéktelen igényei ellen mind a’ négy rendből emelkedtek
szózatok. Az izgatottság e’ perczeiben érkezett meg a’ párisi februári
forradalom hire. A ’ reformbarátok nem az országgyűléstől várták többé
kivánataik teljesítését, hanem népgyüléseket, petitiókat, reformbankette
ket kezdettek rendezni. A ’ legnevezetesb reformbankett 1848 mart. 18* án
tartatott Stockholmban. A ’ szabadelmü párt coryphaeusai 400-nál több
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tudóssal, orvossal, művésszel, hivatalnokkal, kereskedővel, földbirtokos
sal, iparossal ’s más olly osztályok tagjaival, kik eddig politikai jogokkal
nem bírtak, gyülekezének össze. ’S kimondatott, hogy az eddigi ország
gyűlés nem tekinthető többé a’ nemzet köz akarata kifejezésének, hanem
szükség, hogy az összes nép képviseltessék. I. Oszkár az egybegyült or
szággyűlésnek nem sokára gróf Sparre által, uj országgyűlési tervet ada
tott által, melly az előbbitől sokban eltért. A ’ terv sorsa kétséges volt. A ’
nemesség és papság nem szereié a’ rendi alkotmány megszűnését, szemé
lyes rendi jogaik elvesztése miatt; a’ szabadelmü hírlapok azért voltak
ellene, mivel a’ miveltség és vagyon sokkal inkább volt benne kegyelve,
semmint a’ polgár és paraszt rend örömest fogadhatta volna. Ennek foly
tán nyilvános szavazás alá lön bocsátva. A ’ javaslat csekély többséget
nyert, hogy azonban semmi elhamarkodás ne történjék, az uj alkotmány
feletti tárgyalás a’ következő 1851-i országgyűlésre halasztatott. — Nor
végiában különösen a’ júliusi forradalom óta, ritkán volt béke ’s egyetértés
a’ király és storthing (országgyűlés) között, egész Károly János haláláig.
I. Oszkár trónralépte óta a’ korona és nép közötti egyetértés ritkán lön
megzavarva. — a.
Svéd irodalom. A ’ skandináv észak költészete, bár fő lendületeit a’
német miveltség fejlődésétől nyerte ’s a’ német költészet remekeinek ha
tása meglátszik rajta, még is önálló szellem kifolyása ’s igen tiszteletre
méltó eredményeket tüntet fel. Svédországban sokáig uralkodott az u. n.
classicus styl, igazabban a’ merev franczia Ízlés, mellynek megtámadhatlan menhelye a’ III. Gusztáv által 1786 alapított svéd akadémia volt. Ez
volt az u. n. Gusztávi korszak, mellynek legünnepeltebb nevei valónak :
Bellmann, Kellegren, Oxenstjerna, Leopold> Wallenberg, Lenngren Anna
M ária, Hallmann. Az utóbbiak nagy kedvességgel birtak a’ népnél, de
nem találtak elismerésre a’ kritika részéről, melly III. Gusztáv befolyá
sánál fogva csak komolyat és méltóságost talált figyelemre érdemesnek.
— Thorild Tamás volt az első, ki a’ lélekölő formalismus bilincseiből
komolyan igyekezett szabadulni, ’s idegen példányokat, Ossiant, Shakspearet, Goethét ajánló. Erőködéseinek még nem vala sikere; egy iratá
ban (,,A z ész szabadsága*4) politikai vétkeket fedeztek fel irodalmi el
lenei ’s a’ költő száműzésben halt meg. Az ifjabb költők félig még a’
classicai Ízléshez tartoztak, ámbár már egy újabb irodalomhoz képeztek
átmeneti hidat. Legismeretesbek közülök : Franzén, W allin, Choraeus,
Kullberg, Valerius, Stjernstolpe, ’s Lindegren, Granberg és Nordforsz
drámairók. — A ’ mai század első éveivel Svédországban mozgalmasabb
élet keletkezett, mellyet leginkább az upsalai mély gondolkozó Hoijer
keltett. Több irodalmi folyóirat keletkezett. Azonban az ország akkori
alkotmánya ’s IV. Gusztáv A dolf gyanakodó természete sem irodalmi,
sem politikai mozgalmakra nézve nem valónak kedvezők. Idegen köny
vek behozatala felette megnehezittetett ’s a’ censura fénykorát élte. A ’
fiatal költők irodalmi közlönyei elnyomattak ’s a’ kormány egy „Irodalmi
és színházi lapot44 maga alapított és szerkesztetek, mellynél többnek
keletkeznie nem volt szabad. Az 1809-i forradalom mind a’ könyvke
reskedést , mind a’ sajtót felszabadító ’s a’ politikai mozgalmat gyorsan
követé az irodalmi. A ’ harczot a’ fiatal romanticusok kezdték két általuk
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alapított folyóiratban, mellyet nem sokára egy harmadik követett. Az ifjú
sereg vezérei ekkor Upsalában Atterbom és Palmblad, Stockholmban
Hammersköld és Askelöf voltak, melly utóbbi később a’ conservativ párt
és orosz politika zászlóját tűzte ki. Az uj iskola első támadása , Leopold
költő műveinek birálata, legnagyobb mértékben tölté el iszonynyal a’
classicusokat. Illy elismert költőt'és akadémikust ócsárolni, vakmerőség
nek nézték. „Tehát semmi sem szent többé! — kiáltott fel a’ kormány
irodalmi lapjának szerkesztője, Wallmark — az ég irgalmazzon minékünk,
ő kir. felsége hű szolgáinak!" A* phosphoristák (igy nevezék a’ romanticusokat „Phosphor" czimű főlapjok után) nem állapodtak meg i t t , a’
tulságig mentek. Az említett szerkesztő Wallmark, ki egyik fáradhatlan
harczosa volt a’ classicusoknak, egy két kötetnyi burleszk hősköltemény
hőséül szolgált, mellyen 5 költő dolgozott („Markall álmatlan éjei“ ). A ’
classicusok és románticusok közötti harcz legnagyobb keserűséggel folyt,
mindazáltal e’ sok tekintetben tanulságos és üdvös mozgalom fontos kor
szakot képez a’ svéd irodalomban. A ’ mozgalomba csak 3 költő nem ele
gyedett : Franzén, Geijer, és Tegnér. A ’ phosphoristákhoz azért nem csat
lakoztak, mert ezek nem valának képesek eléggé tisztán, világosan ’ s Ön
állóan előadni nézeteiket ’s czéljaikat. A ' homály vádja nagy mértékben
éri vezéröket Atterbom-ot (szül. 1790). Ö alapított egy svéd almanakot
(„Poetisk kalender") Nagy költeményei : ,,a’ boldog sziget" ’s ,,a’ kék
madár" egyes részeikben dagályosak, kisebb dalaiban lángoló érzelmű, de
könnyen és csinosan kifejezett vágyak vannak. „V irágok " ez. költeménye
Svédországban soká birt igen nagy népszerűséggel. Evek óta nem ir többé
költeményeket ’s bölcsészeti „tanulmányok" ’s irodalomtörténeti munkák
kiadásával foglalkozik. Jelenleg széptan tanára Upsalában. A ’ második
phosphorista Palmblad (szül. 1788) görög nyelv tanára Upsalában igen
munkás férfiú, görög tragoediák fordítója, szótárak, irodalomtörténeti mü
vek, földirati kézikönyvek Írója, félelmes Ítész ’s ügyes novellairó volt. A ’
legkíméletlenebb Ítész Hammersköld volt, (m egh.1827), több költemény,
novella, egy szomorújától*, továbbá a’ bölcsészet ’s szépmüvészetek törté
nelmének írója. A ’ többi phosphoristák közöl megemlitendők : Ingelgren,
Elgströin, Börjesson, Zeipel, Arvidson költők ’s Kerstin Nyberg költőnő.
Azon költőket, kik sem a’ romanticusok, sem a’ classicusokhoz nem
tartoznak, Svédországban a’ „ góth iskolá“ -hoz szokták sorozni, melly el
nevezés annyiban jo g o s , a’ mennyiben ama költők nemzeti északi szellembeni romantikusok voltak. A ’ leghíresebb nevek e’ téren Geijer és
Tegnér. Geijer az 1811 Stockholmban általa alapított „Iduna" czimü
folyóiratban gyönyörű hazai dalai által, ’s több rokonérzelmü barátja,
névszerint Tegnér közremunkalása által, önálló, nemzeti jellemű költé
szetet teremtett. Ez irodalmi társulat az északi régiségek és ó skandináv
mythologia kutatása, régi népdalok gyűjtése ’s kiadása ’s általában hazai
tárgyaknak feldolgozása által sok érdemet szerzett. Geijer nehány románcza valódi remekmű. Sok népdalát széltire énekli a’ nép. Későbbi években
történelmi buvárlata egészen háttérbe szoritá költői működését, törté
nelem tanára lett Upsalában ’s több nagyobb és kisebb históriai müvet
adott ki. Tegner (szül. 1782) a’ legismertebb svéd költő a’ külföldön.
Természeténél fogva vidor és életvig, élcztől szikrázó volt ugyan, de ke
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délye nagy izgatottsággal bírt, mi vig szeszélyét gyakran a’ legnagyobb
búskomorsággá változtatta. Gyógyithatlan lelki betegségbe esvén, 1847
halt meg szánandó viszonyok között. Egyes költemények által már meg
nyerte volt a’ nemzet rokonszenvét, midőn nagy és hires hőskölteménye,
a’ „Frithiofssaga" megjelent. Ez emelé dicsősége legmagasb pontjára.
E ’ költemény 20 kiadásnál többen jelent meg különböző idegen fordítá
sok ’s átdolgozásokban ’s el van ismerve, hogy a’ legbájlóbb hősregék
sorába tartozik. Geijer és Tegnér, kik politikai tekintetben ellenkező
utakon jártak, a’ góth iskola legtisztább két egyénisége. Figyelmet érde
melnek még Ling és Afzelius, kik hasonlóul sok szorgalmat tanúsítottak
’s nagy érdemekkel bírnak, azonban nemzeti buzgalmaikban tulságoktól
nem valának mentek.
Az újabb irodalom korábbi korszakához még egész sor költő tartozik,
kik egy iskolához sem csatlakoztak határzottan. Legkitűnőbb a’ korán
elhalt Stagnelius, ki az irás csaknem minden nemeiben jeles müveket te
remtett, románezokat, balladákat, époszokat, idylleket, bordalokat, drá
mákat ’stb., mikben csak gyakori mystico-gnosticus világnézete ellen le
het kifogás. Szellemrokona volt Sjöberg, Vitális irói álnévvel, mély hu
morú k öltő, kinek müveiben azonban túlságosan tükröződik vissza a’
mindennapi nyomor, mellyben el is pusztult. Hedborn és Grafström, két
falusi lelkész, az életvidor költészet képviselői. Nicander (szül. 1799;
megh. 1839) nem annyira eszmegazdagsága, mint inkább kelleme, gyön
gédsége ’s nyelvbeli és verselési tökélye által tűnik ki. Hires románczai :
„Tasso halála", ,,A ’ pusztai oroszlán", ,,Enzio király." Sokáig tartózko
dott Olaszországban. Versenytársa a’ kellemben Beskow (szül. 1796;
1833 óta udvari marsai); ,,Torkel K nutson" szomorujátéka a’ svéd iro
dalom legjobb e’ nembeli termékei közé tartozik; „Troubadour" czimü
dalművéhez a’ jelenlegi svéd király irta a’ zenét. Töredékes és bizarr jel
lemű tehetség Alcmquist, a’ legtöbb oldalú ’s legmozgékonyabb ir ó , úgy
hogy alig van az irodalomnak ága, mellyet nem müveit volna. Élete min
dig sajátságos volt, mind akkor, midőn ó skandináv buzgalmától lelkesít
ve Wermland egy erdejében önmaga által épített vályogházában fakanál
lal ette honi daráját, mind később, midőn zöld kabátba ’s piros nyakravalóba öltözködve az upsalai consistoriummal daczolt. Képzereje ragyogó,
találékonysága nagy, ’s minden idő ’s viszonyokban azonnal fel tudja
magát találni. Igen termékeny iró volt még Dahlgren (szül. 1791), és
azért sokszor felületes. Egyébiránt dalainak nagy része a’ nép ajkára ke
rült. A ’ legújabb irodalomhoz átmenetet képző irók közé tartozik még
Fahlcranz* (szül. 1790) kinek egyik bátyja Svédország leghíresebb tájképfestésze, a’ másik kitűnő szobrász. A’ költőnek bevégzett na
gyobb költői müve : „N oé bárkája", igen elmés és mély értelmű költe
mény. Komikai ereje a’ szójátékok meglepő gazdagságában rejlik.
Egy nép ízlésének megismerése épen olly figyelmet érdemel, mint a’
költők müveinek hatása, melly nagy részben amattól feltételeztetik. A ’
svédek sajátságos irodalmi fogékonyságáról egy illetékes biró, Tegnér
költő, igy ir : „ A ’ svéd, valamint a’ franezia, a’ költészetben kiválólag a’
könnyűt, tisztát, átlátszót szereti. A ’ mélyet is szereti, sőt becsüli, csak
hogy azután átlátszó mélység legyen. A ’ hullám fenekén látni akarja
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az aranyport. Minden zavarost és sötétet, melly tiszta képet nem nyújt,
ha még olly mély értelmű volna is, utálja; mindennél, a’ mi hatni akar
reája, szükséges feltétel a’ világosság. Szellemet és világnézetet illetőleg
még a’ költőnél is azt szeretjük, a’ mit életfriss, gyors, bátor, sőt vakmerő.
Ez áll a’ svéd nemzeti jellemre nézve is. Valami dacz és titánszerüség
vonul végig nemzetiségi bélyeg gyanánt e’ népen. E gy hideg, de tiszta
és friss téli nap, melly az ember minden idegeit feszíti és aczélozza,
hogy a’ szigorú természet ellenében küzdeni ’s győzni tudjon, ez az
északi érzület igazi természethű képe. Hol e’ tiszta időjárat megvan, hol
e’ friss szellem fuvallata leng, ott a’ természet saját beléletét érzi ’s annálfogva egyes költői hiányokon túl teszi magát.“
A ’ legújabb svéd irodalom legmiveltebb ága a’ regény, melly az előtt
csaknem egészen parlag tér volt. Korábban Cederborgh burleszk és élezés
regényei bírtak nagy szerencsével, utóbb Livyn hatott vad humoreszkjei
vel. Scott W alter históriai regényeinek utánzásában kitűnt Gumalius, gr.
Sparre. Paul de Kock modorában Kullberg tett kísérleteket. A ’ tulajdonképeni történelmi regénynek azonban csak rövid virágzási kora volt,
háttérbe szorittatván nem sokára a? jelen való életéből vett erkölcsrajzok
által. E ’ téren különösen kitűnt Wetterbergh ,,Onkel Adam“ irói álnév
vel, kinek munkái csupa genrekép a’ svéd középosztályból. Engström a’
svéd parasztrendet rajzolja. A ’ finn Snellmann a’ leírásokban nagy ügyes
séggel bir. Kisebb elbeszélésekben jeles a’ termékeny novellairó Mellin.
A ’ legnagyobb érdeket azonban három regényíró hölgy ébreszté, kiknek
müvei idegen fordításokban is igen elterjedőnek, u. m. Bremer Friderika,
Knorring bárónő, és Flygare Cárién Emília* — A ’ legújabb idők költői
kevésbé tűntek fel, mint a’ regényírók. A ’ kitünőbb nevek : Runeberg,
finn költő, Braun, Böttiger; továbbá Ruda, Lindeblad, Ingelman, Satherberg, Malmström ’stb. Politikai költők Sturzenbecher, Ridderstad,
Strandberg. Ezen egész fiatalság olly hangon énekel, melly tői a’ régi
akadémikusok eliszonyodnak, de a’ phosphoristák is olly kevés örömüket
lelik rajta, hogy mindnyájan, kik még életben vannak, az újak dünnyögo
elleneivé lettek.
’
,
Hátra van a’ hirlapirodalom, melly aránylag nagy kiterjedésű, ’s
melly ben az emlitett nagyobb tehetségek is részt vesznek. E’ 3— 4 millió
val biró országban jelenleg 130-nál több hirlap és folyóirat jelenik meg.
Az elevenebb hírlapi mozgalom az újabb kor szüleménye ’s az 1820 előtti
hírlapok régi egyhangúságban csak lassan mozogtak. Legtöbbet köszön
hetni e’ részben Hjerta és Crusenstolpe föllépéseinek. Az első 1828 kezdé
ellenzéki szellemben szerkeszteni a’ még jelenleg is legterjedtebb svéd
lapot ,,Afton bladet“ (Esti lap). Napjainkban már minden osztály és párt
érdekeinek van saját képviselő közlönye. A ’ vidéki sajtó nehány év óta
épen úgy emelkedett, mint általában a’ napi irodalom. A ’ politikai sajtó
Svédországban ép olly tekintélylyel bir , mint birt Lajos Fülöp
utolsó éveiben a’ franczia; fontosabb és több figyelmet ébreszt, mint az
országgyűlés törvényhozó munkálatai. Szépirodalmi lap csak három jele
nik meg. — p.
S w o b o d a (Venczel) prágai középtanodai közaktató, nevezetes nyelvész
s mint a’ königinhofi kézirat első forditója, az osztrák birodalmon kívül
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is Ösmeretes, szül. 1792-ben, megb. 1849-ben. A* birodalom első latin
stylistáinak elismert egyike, mit Schiller ’s egyebek költeményeinek classicus diák fordítása bizonyit. Csehül is igen jól irt ’s mint cseh költő
Skreta vigjáték ’s apróbb költemények által ismerős. Az iskolában töké
letes versmértékes fordításokat rögtönzött deákból németre ’s csehre.
Hátramaradt munkái közt Horácz ódáinak igen gondos fordítása találta
tott alapos commentárral kisérve; úgy szinte Goethe Iphigeniájának
deák fordítása. Utóbbi időben a’ cseh-párt nem igen kedveié Swobodát,
mert nem akart a’ németgyülÖlés divatos kürtébe íúni. — h.

Sz.
Szabó István m, akad. lev. tag, Homér jeles fordítója, született Ba
kony-Szent-Királyon Veszprémmegyében, 1801 jul. 4-ikén. A ’ pápai collegiumban 1812-ben egy alsó iskolát végezvén, 1813-ban Rozsnyóra ju 
tott gr. Eszterházy László püspök convictorai közé, honnét 1819-ben
kispapnak öltözött, ’s 1826-ban fölszenteltetett. Rozsnyón egy évig Írnok
volt a’ püsp. megyei hivatalnál, 1827, káplán lett Karancskesziben, 1834ben osgyáni helyettes, 1837-ben guszoóai lelkész. A ’ görögben és zsidó
ban nagy előmenetelt tévén, főleg a’ görög classicusok tanulmányára
adta magát. A ’ Tudományos Gyűjteményben becses közleményei vannak,
különösen a’ karancsvidéki palócz nyelvről, mellyen adta ugyanott a’
thermopylaei csatát Herodot után (1836). Kassán Werfernél jelentek
meg tőle : „ Görög virágok az Anthologiából66 (1834). Az akadémiához,
mellynek 1839-ben lett tagja : Szikrákat nyújtott be a’ hellen szónokból;
fordította Homér Odysseáját, ’s később Iliasát, Isocrates Parainesisét, ’s
Tetralógiáját, Aesóp meséit. — 1842-ben a’ Kisfaludy társaság munkás
tagjává választatván, a’ ,,hellen és magyar prósa egymás mellett“ czimü
jeles értekezéssel köszöntött be, ’s a’ társaság munkálódásaiban folyvást
lelkes részt vett. Ennek Evlapjaiban jelentek meg ,,Aesóp, és ,,Kendőlakás“ költői beszélyei. Homér fordítása ezen legkitűnőbb hellenistánktól
irodalmunk valódi kincse ’ s dicsősége. — h.
Szabó Sámuel (Vári), szolnokmegyei tiszafóldvári ref. lelkész, szü
letett Felső-Őrsön, Zalamegyében, 1813-ban, hol hasonnevű atyja lelkész
volt. Iskoláit végezte Pápán, honnét még mint tanuló közölt egy pár
czikket a’ Tud. Gyűjteményben. Utóbb értekezései, vezér- ’s tudósitó czikkei a’ Pesti Hirlap-, H etilap-, Magyar- és Budapesti Hírlap-, főképen
a’ prot. Egyh. ’s Isk. Lapban , széptani czikkei pedig a’ P. Divatlapban,
a’ Losonczi Phönixben ’stb. összesen a’ 60-t jóval meghaladó számmal
— néha Éles Emil ’s több álneveket is használva — jelentek meg. Pap
István veszprémi ref. főesperesnek „ A ’ keresztyén VallásSc czimü munká
ját kiigazítva és saját költségén 1848-ban kinyomatta, 1837-ben átlépvén
az iskola küszöbét, miután Bécsből hazatért, Zalamegyében nevelő volt,
melly állomásán egy hölgy koporsója fölött mondott gyászbeszéde a’
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„Nőnem“ -ről nem csak figyelmet gerjesztett, de sajtó alá is bocsáttatott.
Több helyre történt meghivatása után, a’ csőri papságot fogadta el 1839ben, utána a’ hajmáskérit, tiszar ár hőnyit: és 1845-ben a’ dusjövedelmü
t. földvári egyház fogadta el a’ hírnevéről előtte is ismeretes hitszónokot,
hol jelenleg is él. — k.
S z a b olcsm e g y e , a’ tiszántúli, jelenleg nagyváradi kerület egyik tős
gyökeres magyar megyéje, Ungh, Zemplén, JBeregh, Szatmár, Bihar,
Heves, Borsodmegyék közt. Kebelében fekszik a’ Hajduvárosok kerülete,
melly most, közigazgatási tekintetben, egészen bele van olvasztva.
Nagysága 116 négyszeg mérföldre terjedvén, e’ részben kilenczedik a’
megyék közt; népessége 204,838 lélek, ’s igy egy négyszeg mérföldre
csak 1770 lakos esvén , nem igen népes. A ’ lakosok közöl a’ nagy több
ség, 178,660 magyar; 15,700 tót, 1600 német, a’ többi zsidó; vallást te
kintve 40,000 r. kath. 32,500 görög kath. 110,000 református, 14,000
evangelicus, a’ többi rácz és zsidó. A ’ görög katholikusok, az oroszok és
oláhok itt egészen megmagyarosodtak. — Szabolcsnak róna földét három
fővidékre lehet osztani; a’ Tisza árjainak kitett rész mocsáros, nyirkos,
fekete la p á ly ’s gazdag rétekkel, sok szénával ’s náddal; a’ nádudvari
rónaság gazdag fekete föld, melly minden veteményt dúsan terem; végre
az úgynevezett Nyírség homokdombokból all, közbeközbe ingóványokkal
’s tavakkal, hol főleg vas, dohány, burgonya, tengeri ’s dinnye termesztetik, és rétekben szükség van. — Szabolcsnak egyetlen nagyobb vize a’
szabályozatlan T isza, melly határszéleit 24 mfldnyi hosszaságban öntözi,
’s alacsony partjain gyakran tulözönlve, nagy mocsárokat képez. E’ mo
csárokon keresztül szivárognak a’ K ösely, Kadarcs, Hortobágy erek,
mellyek Tisza árral eltelvén, egész környéküket elborítják,’s illyenkor
elláthatlan viztükröt képeznek. A ’ Fekete folyam képezi azon szigetet,
melly Taktaköznek neveztetik. — Szabolcs a’ hazának termékenyebb
megyéi közé tartozik; a’ népességnek fő gabonája a’ rozs, a’ fekete fóldü
részeké pedig igen szép tiszta búza. A ’ debreczeni név alatt ismeretes,
mintegy 100 ezer mázsa dohány legnagyobb része Szabolcsból kerül
ki ; különösen sok dohány terem N agy-K álló, Nyíregyház, Nyírbátor,
Rakomáz, Vencsellő környékén. Gyümölcs a’ Tisza mellékén terem.
Dinnyéje képtelenül sok. Szőlőskertei gyenge bort adnak; jobb bor
ral Zemplén és Szerednye látja el. Fában szükséget szenved, mert a’
Tiszapartot is csak füzesek kisérik, ’s a’ Nyírség fő faneme a’ nyírfa,
mellyből sok nyirviz csapoltatik. — A z állatországból a’ szarvasmarha és
sertés legnagyobb czikk; a’ vajai ökrök kitűnőek. Nemesitett birkanyá
jakat a’ nagyobb uraságok, hg. Eszterházy, gr. Károlyiak, Desewffyek,
Semsey, gr. Yayak, Kállayak, Gencsyek, Patay, gr. D egenfeld’stb. tar
tanak. A ’ nyiren sok mézet gyűjtenek. A ’ vadak közöl tömérdek a’ nyúl,
’s az agarászat nagy divatban van. A ’ Tisza nádasaiban sok farkas
tartózkodik. A ’ haldus Tisza sok jó halat, különösen kecsegét szolgál
tat; a’ dombrádi mocsárokban nevezetes tekenős békafaj találtatik. —
Az ásványok országából csupán a sziksó emlitendo; a’ róna mezőkön
igen sok természetes salétrom képződik, ’s Nagy-Kállóban salétromfőző
intézet van. — A ’ műveltebb ’s okszerűbb gazdálkodás, állatnemesités
csak újabb korban kezdett előmenetelt tenni; jó ízlésű urasági lakok ’»
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kertek száma ekkorig nem nagy ; ezek közé tartoznak : Bekké Tégláson,
gr. Vay Abrahámé Berkeszen, Ábrányié Szent-György-Ábrányban, Semseyé Újvárosban ’stb. — A ’ pálinkafőzés nagy haladást tett; nevezetes
a’ bezdédi, mellyet b. tíhilányi állított fel. A ’ mesteremberekben érezhető
hiány van mai napig; kereskedelme csekély, mert közlekedési eszközei
nincsenek; piacza : Debreczen, melly részint Szabolcsban fekszik, ’s ezen
megye fővárosául is tekintendő. — Van Szabolcsnak 17 mezővárosa;
legnagyobb ezek közt a’ részint tót Nyíregyház; 132 faluja, 78 pusztája.
— Szabolcsot igen számos, ’s nagy részben igen megosztozkodott, elsze
gényedett nemesség lakja; van itt 2140 nemes nemzetiség, ’s volt 194
táblabiró, Herczeg Eszterházy, gróf Andrássy, Barkóczy, Bethlen, Csáky,
DesewfFy, Dőry, Fáy, Forgács, Károlyi, Kendeffy, Klobusiczky, Majláth,
Nemes, Péchy, Szirmay, Vay, Toldy, báró Bánfy, Baldacci, Bémer, E öt
vös, Ghilányi, Meskó, Horváth, O ’Naghten, Perényi, Sennyei, Vay, V écsey családokon kivül nevezetes birtokos nemes házak a’ Bay, Bagossy,
Baksay, Bekk, Bezdédy, Bekényi, Begyenyey, Borbély, B ónis, Bernáth,
Buday, Budaházy, Csorna, Czóbel, Dobozy, Domahidy, Dersy, Dancs,
Darvasy, Elek, Erős, Eördögh, Eötvös, Farkas, Fráter, Fényes, Gencsy,
Gulácsy, Gönczy, Geszthy, Ibrányi, Ilosvay, Irinyi, Jakabfalvy, Jármy,
Jászay, K állay, Kazinczy, Komáromy, Kornis, Kölcsény, Kölcsey, L ónyay, Lipcsey, Lánczy. Mudrányi, M orvay, M ándy, Nánásy, Olcsvány,
Patay, Péchy, Rédey, Reviczky, Répássy, Récsey, Semsey, Szögyényi,
Szlávy, Szunyogh, Szilágyi, Szikszay, Szathmáry, Szemere, Soós, Somossy, Szentimrey, Sárközy, Szondy, Szuhányi, Szentmiklóssy, Szénásy,
Szuhay, Szintay, Szerdahelyi, Tőke, Tisza, Tahy, Vay, Vladár, Uza, V i
téz, Ujfalussy, Zoltán ’stb.
Szabolcsmegye előbb a’ kisvárdai, nádudvari, dadai és nyirbátori járá
sokra oszlott, ’s gyűléseit Nagy-Kállóban tartotta. — A ’ megyei főnök
ség ’s törvényszék helye most is N agy-K álló; járásai pedig : a’ nagykáll ó i, nyíregyházi, bogdányi, kisvárdai, nyirbátori, nánási, böszörményi,
szoboszlói, püspökladányi. — Legnevezetesb helyei : Kisvárda mintegy
2200; Nagy-Kálló 5500; Nádudvar 6600; Új-Fehértó 7200; Téglás 1800;
Halmaz- Újváros 6200; Nyíregyháza 16,600; Nyírbátor 2600 lakossal.
Ide jönnek most a’ nagy Hajdú városok : Böszörmény 16000, Dorogit
9900, Hadház 5700, Nánás 13000, Szoboszló 17600, Vámos-Pércs
2900 lakossal (1. Hajdúkerület). — h.
Szalay Imre, szalai főesperes, bélakuti apát, veszprémi kanonok, phil.
és hitt. tr a ; a’ in. akad. tiszt, tagja, szül. 1787-ben, Szombathelyen; a’
bölcsészeti tanulmányokat végezte ugyanott, a’ theologiaiakat Pesten.
Iskolái végeztével előbb a’ szombathelyi püsp. semináriumban tanított,
azután 1812-ben vámos-családi lelkész lett. 1816-ban bölcs, tudora.
1825-ben a’ pesti egyetemnél theol. pastoralis, catechetica és egyh. ékes
szólás közoktatója, hol 182’ Zg-ban dékánságot viselt. Régibb munkája,
több alkalmi költeményen ’s egyházi és akadémiai beszédein kivül : a’ m.
nyelvtudomány rövid foglalatja (P est; 1824), mellynek 1829-ben máso
dik ’s azóta több javított kiadása jött ki. — 1834-ben a’ m. akadémia
tiszteletbeli tagjává választatott. A ’ Közhasznú Esmeretek Tárába számos
eredeti’s fordított czikket irt; 1833— 4-ben „ Magyar egyházi beszédek

Szalay László.

257

gyűjteményétu adá 6 kötetben, ’s maga is több jeles alkalmi egyh. beszé
det készitett. Ugyanezen gyűjteményt azután is folytatá, ’s az uj folyam
nak 1847-ben mar 5-ik kötete jelent meg. — h.
Szalay L á s z ló , m. acad. r. tag és sok évig segédjegyző, született
Budán, 1815 april 18-kán; atyja Péter, helytartótanácsi elnöki titoknok,
buzgó ’s lelkes hazafi, ki Horvát Istvánnal benső barátságban élt. A l
sóbb iskoláit 1819— 1824-ig Budán, 1 8 2 4 -2 6 -ig Székesfehérvárt vé
gezte; pliilosophiát ’ s törvénytudományt a’ pesti egyetemben hallgatott
1831- ig , hol különösen Horvát István diplomatikai leczkéi valónak lényeges befolyással tudományos fejlődésére. Kazinczy Ferencz. és Szemere
Pál már ekkor barátságukra méltaták az ifjat, ki főleg történeti és szépirodalmi tanulmányokkal foglalkodott. 1831-ik év végén törvénygyakor
latra Kölcsey Ferenczhez, akkor Szatmármegye főjegyzőjéhez ment,
kinek lelkes körében annyi nemes tehetség fejlett ki dús virágzásra;
1832- ben a’ kir. tábla h. jegyzői közé soroztatván , a" m. kir. Helytartótanácsnál tiszteletb. fogalmazó gyakornok lett; 1833 végén ügyvéd lett,
de az ügyvédséget keveset gyakorló. Annyival mélyebben tanulmányozó
a’ jo g és törvényhozás philosophiáját,’s e’ mezon művelte magát azon
kitűnőségre hazánkban, mellyet e’ nembeli classicus munkái bizonyitnak.
1836-ban a’ m. t. társ. levelező tagjává, 1837-ben segédjegyzőjévé ’ s le
véltárnokává, 1838-ban törvénytudományi osztályi rendes tagjává válasz
tatott. Utazást a’ külföldön három ízben tett, 1836-ban Austriában, 1838
’s 39-ben Németországon, Belgiumban ’ s Párisban , 1840-ben pedig a’
Rajnán, Londonban és Schweiczban. Az utazás neki nem volt csupa
mulatság, hanem ismereteinek bővítése, gazdagítása, ’s nézeteinek kitisz
tázása. Ez idő óta levelezésben állott az európai irodalom több neveze
tességeivel. — Elismert törvénytudományi kitűnőségének országos mél
tánylása volt, hogy az ország legjelesb férfiaiból alkotott büntetőjogi vá
lasztmány őt, bár nem országgyűlési tagot, jegyzőjévé választó. Az
1843/ 4-iki országgyűlésen egy ideig a’ Kossuth által szerkeztett Pesti
Hírlap országgyűlési tudósítója, Kossuth leléptével pedig 1844 közepe
óta, ugyanezen lapnak egy évig szerkesztője, azután is, midőn a’ szerkeztést Csengery vette át, fő dolgozótársa ’s egyik vezetője lett. Ugyan
ezen országgyűlésen Korpona városát képviselé, ’s mint szónok is kitűnő
volt. 1848-ban Deák Ferencz ministeriumában a’ codificáló osztály fő
nökségére hivatott, ugyanazon év nyarán Frankfurtba küldetett mint kö
vet a’ német birodalmi országgyűlésre; azóta nem is tért vissza hazájába.
— Iíjabbkori munkái, a’ Muzárionban, Tud. Gyűjteményben, F. M. orsz.
Minervában, Uránia, Auróra ’s Nefelejts zsebkönyvekben ’stb. megjelent
versein ’s czikkein kívül : Bimbók (Pest, 1831); Alphonse levelei (Bu
dán, 1832); Fridrik és Katt (Pest, 1833). Költészettel kezdte az írást,
’ s az ifjú tehetség első zsengéi nagy reményekre jogositottak. Azon
ban nem soká maradt ez ösvényen. Publicistái ’ s jogi tanulmányokra
adta magát. Az Esmeretek Tárába jo g - és státustudományi czikkeket
adott; az Athenaeum és Figyelmezőbe eredeti ’s fordított jeles czikkeket
’s bírálatokat, a’ Pesti Hírlapba törvénytudományi ’s polémiái czikkeket,
mellyek azután, egyéb jogtudományi ’s publicistái munkáival együtt,
összegyűjtve jelentek meg Pesten 1847-ben ,,Publicistái dolgozatoku
Uj. k. h m . Tár. V I. köt.
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czim alatt, két kötetben. — Báró Eötvös József, Lukács Móricz ’s Trefort Ágoston barátival és társaival együtt adta ki a’ ,,Budapesti SzemleíC
két kötetét (Pest, Heckenastnál, 1840); itt értekezett a’ Codificatioról,
először mondván ki e’ szót irodalmunkban, báró Eötvössel és Szemere
Pállal együtt adta ki „Kölcsey Ferencz minden munkáit^ 5 kötetben (Pest,
Heckenast, 1839-től kezdve). — Saját külön nyomott munkái : Themis, Értekezések a’ jo g ’s közgazdaság körében (Pest, 3füzet, 1837— 39).
Majthényi Sándor emléke (Budán, 1836) ; A büntető eljárásról különös
tekintettel az esküttszékekre. (Pest, 1841) Státusférfiak és szónokok könyve
(Pest, 1846— 47) ’s ugyanezen munka Új Folyamatja(1850). A ’ Tripartitum akadémiai fordításának egy része az Ő tollából folyt. Az akadémiánál
„ Kollár Ádám Ferencz, mint jogtudósról44 tartott székfoglaló értekezést.
Végre külföldön laktában, „ Magyarország történetét44 Írja, mellyből ekkorig 3 kötet jelent meg (L ipcse, 1851 — 1853). — Szalaynak jellemraj
zát lásd : Csengery : ,,Magyar státus fér fiák és szónokok44 (Pest, 1851).
Szerinte, azon férfiak közt, kik Magyarország politikai fejlődésében az
utolsó évtized alatt feltűntek ’s hatottak, egyike a’ legérdekesbeknek
Szalay László. Érdekes már azáltal, mert nem tömegek vállain, ’s mégcsak nem is pártok viszonyában szólalt fel, hanem zajtalanul, majdnem
egybeköttetés nélkül, a’ tudomány observatoriumából lépett ki a’ haladás
ügyének útba igazítására. De érdekesebb még tanainak, modorának, eljá
rásának eredetisége által, melly őt az uralkodó irányok mindenikétől el
választotta, ’s megkülönböztette. O volt egyik fő védője, az elágaztató
irány, a’ tulvitt municipalismus ellenében felállított alkotmányos öszpontositás rendszerének, mellynek orgánumává tette a’ szerkesztése alatti
Pesti Hírlapot, ’s mellyet, keserű polémiák harczai közt, nagy bátorság
gal ’s tudományos készülettel védett, ’s melly által az ellenzék kebelében
egy uj külön véleményt képezett, ellenséges érzelmeket költve úgy a'
conservativ pártban, mint a’ municipális életet imádó ellenzéki többség
ben. Állása nem volt népszerű, küzdelmei mérgesek ’s méltatlan gyanú
sítás által sértők, mígnem az 1848-iki uj alkotmány ismét összehozá az
ellenzéki többséggel. Szalay uj eszméket honosított meg nálunk; „B ün
tető eljárása44, mellyet az 1840-iki országgyűlés által kiküldött büntető
jogi országos választmány munkálkodásainak irányadásul irt, lényeges
befolyással volt ezen küldöttség munkálatára. O maga, mint tollvivő,
tetemes részt vett a’ javaslat készítésében, mellyről Németország első
criminalistája, Mittermaier, magasztalva emlékezett. E ’ közremunkálás
szerezte meg neki Deák Ferencz barátságát, ’s későbben az osztályfőnöki
állást ennek ministeriumában. Közremunkálásával rendezé Deák Ferencz
a’ sajtóvétségek felett Ítélő esküttszékeket, melly munkában feltűnő a’
világos szerkezet, a’ tiszta és szabatos törvényhozói nyelv. — Szalay öszszes működésében egyik sarkpont a’ eodificatio, másik a’ centralisatio; az
a’ jogban, ez a’ politikában. Mindezekre nézve tanait ’s fejtegetéseit a’
szabadság legtisztább ’s leghiggadtabb cultusa jellemzi. Tanainak újdon
sága, ’s mélysége miatt, melly sokak előtt homályossá tette, kezdetben
igen kis közönsége volt, melly azonban évről évre szaporodott. O nem a’
népszerű, a’ tapsokkal jutalmazó munkát vállalta el, az izgatásét; hanem
a’ kevesebb hirt adót, de fáradságosbat ’s gyümölcsözőbbet, t. i. a’ fór-
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mulázásét. Özalay leginkább tanulmányozta ’s értette hazánkban a’ törvényszerkeztés tudományát ’s az összehasonlító jog ta n t; ő volt az újabb
jogirodalom első alapos művelője, ki átalakulási kérdéseinket a! magasabb
jogeszme szempontjából tárgyalta; előadása kom oly, nemes, férfias;
nyelve tiszta, szabatos, tömött, azonban eredeti és sajátságos; fiatalkori
költői dolgozatainak köszöné azon jó Ízlést, művészi szint, aesthetikai za
matot, melly publicistái dolgozatain kivétel nélkül ragyog, ’s a’ roppant
erejű nyelvet, melly ezeket megkülönbözteti. — Mint történetiró szinte
tisztelő elismerést érdemel nézeteinek alapossága, gyakran eredetisége,
Ítészeiének mélysége, előadásának klassikai tisztasága, világossága által;
e’ munkájában is főfigyelmet fordit kedvencz tárgyára, a’ jogi viszonyok
fejlődésére. — h.
S zász K á ro ly , nagy-enyedi professor, rendes tag a’ magyar akadémia
törvénytudományi osztályában, ’s nagyhírű követ az erdélyi országgyű
léseken, szülét. 1798-ban január 25-ikén Vízaknán, székely eredetű ne
mes szüléktől. Atyja tudományos műveltségű férfi ’s városának főbírája
volt. Első nevelését atyjától ’s az akkor vízaknai pap, és Erdély elsőül is
mert szent szónoka, Herepei Jánostól nyerte, a’ salzmanni rendszer sze
rint. A ’ gyermek három éves korában már olvasott, hét évet töltve latinra
hibátlanul fordított. 1805-től 1814-ig Nagyenyeden hallgatta az alsóbb
’s felsőbb tudományokat. Egész élete sorsára befolyással volt a’ három
báró Keménynyel, Pállal, Ferenczczel és Farkassal itt kötött barátsági vi
szonya. Azután a’ kolozsvári lyceumban törvényt hallgatván, 1815-ben
írnoknak esküdt fel a’ kir. táblához. Itt szerette őt meg b. Kemény Sá
muel, a’ tábla elnöke. 1817-ben ügyvéddé lett, de az ügyvédséget nem
gyakorlottá, ugyanazon évben házi tanítóul hivatván gr. Teleki Elek ’s
Zeyk János mellé; 1819-ben növendék barátival, kik csaknem egykorúi
valának, Bécsbe ment, ’s ott főleg a’ raathesis tág mezejét művelte, ’s a’
chemiából vizsgálatot állott ki. 1820 őszén visszaérkezvén Erdélybe, Mo
hai Károly enyedi törvénytanitó mellett segéd, ennek halála után pedig
1821-ben rendes oktató lett. Ezen helyzetben közméltánylással működött
16 éven keresztül; ekkor Kovács József helyébe a’ mathesis tanszékére
lépett át, ’s tudományos szerelme első tárgyát elnyervén, 1837 óta ma
thesis és physika rendes tanára volt a’ nagy enyedi collégiumban. Alsó
Fehérmegyének táblabirája, Vízakna szülővárosának választott polgára
’s ugyanannak az 1834/ 5-iki ’s következő országgyűléseken követe lett.
Ezen pályán kivívott szónoki ’s törvényhozói babérja ismeretes a’ magyar
hazában. A ’ roppant tudományu férfiú a’ tudományok különböző ágaiban
adott kitűnő munkákat. 1831-ben „A* derék ember es ritka érdemű tanító
képe“ czimű beszéddel Köteles Sámuel emlékét ülte; az 1832-iki Erdélyi
Hiradó toldalékában „a z Í 8 3 i-ik esztendő történeteitu adá; ezután jött
nagyjogtörténeti munkája, a’ „Sylloge tractatuum aliorumque actorum
publicorum et argumenta b. Diplomatis Leopoldini, Resolutionis item
quae Alvincziana vocatur, illustranlium; 1838-ban Latin nyelvtudományt
adott, ’s az „ Igeidők formálódásának szabályaitcc csupán a’ helybeli iskola
számára; 1830-ben jelent meg tőle a’ ,,Parthénon, tanitmányok tára, ma
gyar tanítók ’s tanulók számára, mellynek első ’s második kötetét képezi
a’ magyar nyelvtudományi (Nagyenyed, 1839); további munkái : az Er
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dély geographiai fekvéséhez alkalmazott magasságmérési tábla; az „első
rangú határozott egyenletek feloldásának uj kezelési módszere“ . A ’ Nem
zeti Társalkodóban, ’s egyéb erdélyi folyóiratokban becses értekezések
állanak tőle különféle álnevek alatt; a’ m. akadémiai székfoglaló beszéde,
melly az Évkönyvek harmadik kötetében foglaltatik, „ a’ szerzett törvé
nyek eredeti kútfejér öl6c szól. Kéziratban maradtak tőle : Erdély alkot
mányi, polgári ’s büntető törvénye ; az erdélyi magyarok és székelyek
perfolyama, ’s ehez tartozó oklevelek formái; római törvénytudomány ;
erdélyi történetek; számtan, algebra, geometria elemei, bevezetés a' vi
lág- fold- ’s haza ismeretre ’stb. Halála előtt kevéssel jelent meg uj elvek
szerint dolgozott „ Számtanának“ első kötete (Heckenastnál. — 1848ban a’ magyar cultusminister b. Eötvös József államtitkárául választó a’
higgadt jellemű, mély tudományu, bölcs és lelkes férfiút, ’s a’ m. nemzet
gyűlésen a’ legkitűnőbb erdélyi képviselők sorában ült. De e’ viharos idők
nem voltak azon lég, mellyben a’ tudományok érett lelkű embere magát
jól érezte. Az események, mellyek hazáját Erdélyt, ’s hosszas éveken át
kedves lakhelyét, Nagyenyedet olly keservesen sújtották, megtörték
életerejét. Egy ideig Pesten lakott, azután visszament ősei földére, szen
vedni, és meghalni; a’ pápai cathedrát, mellyre hivatott, nem vállalta el,
’s 1853-ban elköltözött egy jobb hazába. — Lelkes gyermekeinek egyike,
ifj. Szász Károly, most n. körösi professor, ’s a’ ,,Természet könyvének“
egyik kiadója, az elsők közt áll fiatalabb költőink során; ’s ennek 1853ban elhalt széplelkü neje, született Szász, nem nagy számú (csak 13) de
ritka szépségű költeményeket irt Iduna álnév alatt. — h.
Szállásolás 1. Élelmezés.
Szászország; (története és statist.). A ’ franczia júliusi forradalom
után, mellynek izgató hatása ez országban is érezhető v o lt, bár komo
lyabb kitörésekben nem nyilatkozott, kezdődött amaz erőteljesebb alkot
mányos élet, mellyből ez ideig a’ közigazgatást illetőleg a’ legjelesb in
tézmények jöttek létre. Nevezetesen illő aránybani népképviseletre gond
lön forditva, az állami háztartás rendezve, a’ parasztnak a’ nyomasztóbb
terhek megválthatása megengedve, a’ polgárnak czélszerü városi rende
zés által tisztes állás biztosítva, a’ gyárászat ’s kereskedés nem csak köz
vetlen gyámolitás ’ s több ösztönző intézet felállítása, hanem a’ német
vámegylethezi csatlakozás által tetemesen gyarapítva lön. A ’ sajtó is, más
országokhoz képest, szabadabban mozoghat. — Az ország ujabbkori köz
életének nyilatkozatai az országgyűlések, mellyek koronként a’ legüdvösb
reformokkal léptek fel. Az első alkotmányos országgyűlés volt a’ leg
hosszabb ’s 1833. jan. 27-től 1834 oct. 30-ig tartott. Ekkor tetemes tulnyomósággal birt a’ kormány, mi még az által is növekedett, hogy a’
rendek még gyakorlatlanok valónak ’s rendszeres ellenzék még nem ala
kult. A ’ politikai liberalismusnak még alig akadt képviselője. A ’ második
országgyűlés 1836 nov. 13-tól 1837 dec. 3 -ig : a’ harmadik 1839 nov.
10-től 1840 jun. 22-ig, a’ negyedik nov. 15-től 1843 aug. 19-ig tartott.
Az elsőkben csupa közhasznú reformjavaslatok létesítése forgott szóban
a’ közigazgatás minden egyes ágaira nézve. Nagyobb politikai mozgé
konyság csak az utóbbiban jelenkezett ’s a’ második kamarában feltűnő
volt az igyekezet, mindinkább függetlenebb álást vívni ki a’ kormány
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irányában. Ekkor történt először, hogy Todt képviselő indítványára a’ ki
rály trónbeszédére válaszfelirat adatott. Különben leginkább két tárgy
foglalá el ez országgyűlés figyelmét : a’ kormány büntetőtörvényjavaslata
’s a’ szintén a’ kormány által előterjesztett sajtótörvény, mi feszült figyel
met költött az egész országban. A ’ büntetőtörvényjavaslat elvettetvén ’s
az országgyűlés többsége az esküttszékek, a’ szóbeliség és nyilvánosság
mellett nyilatkozván határozottan, a’ tagok egy része saját költségén
Braun ügyvédet küldé ki azon országok beutazására, hol ezen intézmé
nyek immár életbe voltak léptetve. A ’ nevezett ügyvéd 1844 tavaszán
utazott el ’s 1845 elején ért haza, tapasztalatait nyomtatásban kiadandó.
A ’ nem kevesebb érdekkel kisért sajtóügyet illetőleg, Lipcse könyvárusai
kérvényt nyújtottak be a’ kormánynak, mellyben mind a’ sajtó szabadabb
alakulásának szükségét, mind az addigi sajtótörvények hiányait igyekvőé
nek bebizonyítani. Hasonlót cselekvék az e’ tájban Lipcsében alakult
írók egylete (Literatenverein), mellynek egyik eredeti czélja v o lt, a’ né
met irók mind polgári, mind politikai állását biztosítani. Eredménye az
lön, hogy 20 ivet haladó munkák a’ censura alól fölmentettek, az irók
tulajdonjoga a’ porosz törvény mintájára biztosíttatott. Ekkor hozatott a’
vasuttörvény is ’s több vasútvonal részint megkezdetett, részint kijelölte
tett, mit felette könnyített a’ kedvező pénzügyi állás, minélfogva 2 ]/2
millió tallérral felülmúlta a’ bevétel a’ kiadást, melly összeg csaknem egé
szen vasutakra lön fordítva. Az 1843-i országgyűlés bevégeztével a’ nagy
érdemű Lindenau kilépett a’ szász államszolgálatból, magán életbe vo
nulandó, mit általánosan sajnáltak, mert ő volt az 1830 évi alkotmány
alapítója ’s általában több józan szabadelvű reformok teremtője. 1844
Nostiz belügyminister is lelépett ’s helyét Falkenstein foglalta el. Ez idő
ben keletkeztek az egyházi reformok utáni, mindig élénkülő vágyak ’s a’
németkatholikusok (1. ezt) ’s más újabb felekezetek az országban minden
osztályban nagy pártolásra találtak. Nehány kormányrendelet a’ lelkiis
meret szabadsága korlátozását czélozván, ’s a’ jezsuiták itt ott újra kezd
vén működéseiket, nagy izgalom támadt. Ennek voltak következményei
az 1845 aug. 12. lipcsei események, midőn János kir. herczeg, ki a’ ható
sági őrsereg megszemlélése végett jött a’ városba, részint a’ szemle alkal
mával, részint szállásán néptömegek által bántalmakkal illetteték, a’ ház
ablakai beverettek ’stb., minek csak katonai közbenjárás vethetett véget,
melly alkalommal 8 halott ’s számos sebesült vala mindkét részről. — Az
ötödik országgyűlést 1845 sept. 14-én a’ király személyesen nyitá meg.
Ez eleinte szokatlan élénkséget ’s izgatottságot tanúsított, azonban nem
sokára a’ ministerek nyugalmával találkozván, lecsillapodott. Az állami
háztartás ismét V/2 millió tallérnál több pénztármaradékot mutatván fel,
ennek egy részét, a’ föld-, ipar- és személyi adó leszállításával a’ népnek
ajánlá a* kormány; más részről a’ rendek, 200,000 tallért egy Drezdában
épitendő uj képtárra, ’s ismét más öszvegeket kórházra, gozroozdonyépitő
intézetre ’stb. szántak. Más tárgyai ez országgyűlésnek : a’ néptanitók
sorsa, kereskedelmi ’s hajózási szerződések Belgium, Portugál, Sardiniával, a’ németkatholikusok ügye rendeztetett ’s az illető helyeken az
evang. templomokban isteni tiszteletet tarthatniok megengedtetett. Az
országgyűlés 1846 jun. 17-én fejeztetett be. Ez évben az ország szegé
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nyebb vidékein nagy csapás volt a' pusztító burgonyabetegség ’s általá
ban szűk termés. 1847 jan. 18-ára a’ király rendkívüli országgyűlést hi
vott Össze a’ szász-bajor vasútnak az állam számára leendő átengedése
végett. — Az 1848-i események, mellyek nagy fontosságúak valának
Szászországban is, többnyire Lipcsében vették eredetüket, hol a’ sajtó
megszorítások már régen kedvezőtlen hangulatot idéztek e lő , mit a’ ministeriumnak egyházi ügyekben kiadott újabb korlátozó rendeletéi még
inkább neveltek. Már martius első napjában nyujtatott be a’ lipcsei vá
rosi tanács által egy kérvény a’ királyhoz, mellynek tárgya a’ censura ’s
az egyházi megszorítások valának, sőt egy későbbi adresseben egyenesen
a’ ministerek elbocsátását kérek. A ’ bekövetkezett eredményekre nézve
lásd : Dresdai események. Porosz katonaságnak kelle közbenjárni ’s a’ ren
det ismét visszaállítani, minek folytán a’ szász kormány 1849 máj. 28-án
a’ porosz kormány által indítványba hozott Unióba lépett. A z orosz in
terven tio segélyével Austriában is legyőzetvén a’ forradalom, a’ szász
kormány elhagyá a’ porosz uniót ’s szorosan egybeforrt Austriával. A ’
forradalmipárt tagjai nagy szigorúsággal találkoztak, a’ kamarák 1850
júliusban ismételve feloszlattak, az esküttszékek megszüntettek ’stb. M i
dőn 1850 novemberben Poroszország és Austria fegyveresen állottak egy
mással szemközt, Szászország 28,000-re emelé seregét ’s figyelő állást
foglalt el a’ porosz határon. Hogy ezen rendszabályok, épen úgy mint az
1848— 49 évek eseményei rendkívüli módon terhelek az ország pénziigyét, természetes volt. A ’ ministerium kénytelennek látta magát, szapo
rított adókat kérni a’ rendektől, mi 1850 meg is adatott. De még ez sem
volt elég, az állam növekedett szükségeit kielégíteni; 1851 kezdetén egy
15 millió tallérnyi kölcsönt is kénytelen volt felvenni az ország.
Szász ország sfatistikáját illetőleg, a’ nagyobb német államok között ez
az egyetlen, mellynek területe újabb időkben nem csak hogy nem növe
kedett, hanem kisebbedett, miután a’ bécsi congress által a’ hajdani szász
választófejedelemség területének (616 □ mfld) felét sem nyeré vissza, az
az csak 271 □ mfldet. Jelenleg 4 közigazgatási kerületre oszlik (Drezda,
Lipcse, Zwickau és Bautzen). Lakosainak száma 1,651,000, mellyekből
1 □ mfldre középszámmal 6081 esik. Van 141 városa, 3502 faluja ’s
pusztája. A ’ városi lakosok száma a’ falusiakéhoz képest úgy áll mint
1000 : 2068. A ’ városok között legnagyobbak : Drezda, 70,000 ’s Lipcse
mintegy 50,000 lakossal. Ezek után következnek. Chemnitz 22,000, Freiberg 11,000 lak. Vallásra nézve a’ protestánsok határozott tulnyomósággal bírnak, számuk 1,620,000 lévén, a’ többi nehány ezer, katholikusok,
görögök, zsidók között oszlik meg. — Szászország a’ természeti ’s műtani miveltség minden ágára nézve igen nagy fejlettséget tanusit. A ’ ba
romtartás ’s a’ mezei gazdaság minden ágára nagy gond fordittatik, névszerint a’ juhászatra nézve ez országból jött át a’ legnemesebb lendület
Közép-Európába. A ’ marhatartást némileg korlátozzák a’ földterület ter
mészeti viszonyai ’ s mennyisége. Van mégis 80,925 lova, 544,042 szar
vasmarhája, 693,968 juha, 95,331 sertése ’s 51,275 kecskéje. A ’ méhtenyésztés is nagy kiterjedésű ’s a’ méhkasok száma 51,869. A ’ terület csak
nem 1/4-ét erdők borítván, ezek nagy jövedelemforrásul szolgálnak ’s
506,000 tallér tiszta nyereséget hoznak. Még fontosabb ez országban a'

Szász-Altenburg.

263

bányamivelés, ’s e’ tekintetben Szászország volt tanítója más országoknak
is. A ’ bányák, olvasztó huták, öntödék, hámorok ’ s egyéb e’ szakba tartozó
vállalatok ’s müvek száma igen nagy, úgy hogy 50,000-nél több ember ez
által keresi élelmét. A ’ bányákból! tiszta nyereség évenkint 140,530 tallér.
Legújabban nagy hasznot hajinak a’ kőszénbányák is. — Mi az ipart illeti;
ez is nagy fejlődésen ment keresztül. A ’ gyári üzletek száma meghaladja a’
3000-et, mik között 229 gépfonó, 448,829 finom orsó, 1559 szövődé
(108 gyapjú, 33 vászon, 91 pamut, 278 harisnya, 125 paszomántáruk szá
mára), 7 czukorgyár, 66 papírgyár, 30 vashuta és hámor finomabb mü
vekre ’stb. A ’ kereskedésnek sok előnyt nyújt az ország szerencsés fekvése,
mellynél fogva Európa legkülönbözőbb népei között kozvetitő szerepet
viselhet. Elősegíti ezt az ország legnagyobb folyója, az Élbe, melly a’
keleti tenger felé vevén irányát, Hamburggal tartja fenn az összekötte
tést. A z országutakra kitűnő gondot fordít a’ kormány. A ’ lipcse-drezdai
vasút 1839, a’ magdeburg-halle-lipcsei 1840 ’s a’ bajor határszélre vezető
1841 nyilt meg. Kereskedői üzlet van 20,398. A ’ szász kereskedés egé
szen sajátságos ága a’ könyvkereskedés, melly Lipcsében az egész német
könyvkereskedést képviseli. Lipcsének 1840-ben 112 könyv-művészeti
és zenemű kereskedése ’s 24 nyomdája volt. A ’ nevelési ügy igen jó kar
ban áll. 2039 elemi iskolában 274,305 növendék tanult ’s a’ 6 és 14 éves
gyermekek összes száma 273,535 volt. A ’ tanitók 7 képezdében nyernek
oktatást. A ’ magasabb tudományos oktatás székhelyei : a’ meiszeni és
grimmai két királyi iskola, 12 gymnasium, összesen 1900 tanulóval. A*
lipcsei egyetemben mintegy 910 növendék nyer oktatást. Szakiskolák a’
freibergi bányászakademia (1. ezt), a’ tharandi erdészeti és gazdasági is
kola (1. Mezei gazdaság) , a’ drezdai orvos-sebészi intézet,-továbbá a’
technikai intézet, a’ képző művészetek akadémiája Drezdában ’s Lipcsé
ben. — Szászország katonai ereje 12,193 ember. A ’ német szövetséghez
12,000 embert dilit. Pénzügye sokáig rendezett helyes arányokat tüntete
fel a’ jövedelem, kiadás és államadóság k özött, mit csak a’ legújabb idők
eseményei zavarának meg. (1. fentebb). — p.
Szasz-Altenburg, német souverain herczegség, a’ gothai törzs erneszti
szász ágainak 1826 kötött örökösödési szerződésénél fogva az önálló né
met szövetségi államok közé lépett. A z ország alaptörvénye 183L hoza
tott. Területe 23 □ mfld, 121,000 lakossal. Jövedelme 430,000 tallér.
Katonasága 982 ember. Alkotmánya 1848-ig korlátozott monarchia volt.
Az országrendek a’ nemesség, polgári ’s parasztrendből állottak. A ’ szö
vetségi gyűlésen a’ 12-ik helyet foglalá el, a’ plenumban 1 szavazattal
birt. Országgyűlésein idő folytán a’ közigazgatás, törvénykezés ’s külö
nösen a’ nevelés és közoktatás ügyeiben czélszerü reformok hozattak be.
A z 1846 évi szükség rendkívüli rendszabályokra kényszeriték a’ kor
mányt. Az 1841 általános mozgalmak ide is elhatottak ’ s olly demokrat
és kormányellenes jellemet Öltöttek, hogy a’ német birodalmi ideigl. kor
mányzó végrehajtó seregekkel szállíttatta meg ez országot. Még martius
napjaiban le kelle lépnie a’ ministeriumnak, mellynek helyét, egy másik
népszerű foglalá el. Az uralkodó József herczeg, ki leginkább volt
tárgya az ellenségeskedéseknek, 1848 novemberben lemondott ’s he
lyébe Öcscse György lépett. Ezután több szabadelmü intézmény jőve
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létre, melly azután a’ dolgok régi rendének visszakerülésével, csakha
mar ismét megszűntek. — k.
Szász-Koburg-Gotha 1. Koburg.
S zász-M eiiiingen -H ildbu rgh au scii, német souverain herezegség, a’
Thüringi erdőség délnyugoti oldalán, Koburg és Altenburg herczegségek
szomszédja. Területe 45 Q míid 163,323 lak., kiknek legnagyobb része
protestáns. Az ország 5 fő része 1) Meiningen herezegség, 2) a’ hajdani
Hildburghausen herezegség egy része, 3) Saalfeld fejedelemség, 4) Kamburg grófság ’s ’s 5) Kranichfeld urodalom. Földje többnyire hegyes, de
vannak termékeny völgyei. Ipar és gazdászat növekedő tökélyben; neve
zetes a’ bányászat is, melly 700,000 ftot jövedelmez. A ’ jénai egyetemet
közösen birja a’ többi szász tartományokkal, vannak gymnasiumai, reál’s ipariskolái. Államszerkezete alkotmányos monarchia. A ’ szövetségben
a’ 12-ik helyen állott ’s a’ plenumban 1 szavazattal birt. Az országren
dek a’ nemesség, polgári és parasztrendből választattak. Jövedelmei
1,410,119 ft. Az államadósság 4,314,202 ft. Katonasága 2407 ember.
Uralkodó herczeg Bernát Erik Freand, lakása Meiningen. — 1830 után
sok viszálkodás volt a’ kormány és országrendek között , mik később le
csillapultak ’s az országgyűlések nyugottan végzék törvényhozási munkála
taikat. 1844 a’ herczeg ,,fenségé czimet vett fel. 1846 a’ Bajorország
közt fenforgó határvillongások kiegyenlittettek. A ’ későbbi időkben Né
metország közös sorsában osztozott. — k.
Szász-Weiinar-Eisenach, nagyherczegség, német souverain állam, 3
nagyobb ’s nehány kisebb részletből áll, mellyek idegen állambirtok által
vannak egymástól elválasztva, Porosz-, Bajor-, Szászország, — Kurhessen, a’ szász herczegségek ’s a’ schwarzburgi és reussi tartományok
között. Területe 66 □ mfld. Részei : Weimar fejedelemség 45 □ mfld ’s
Eisenach fejedelemség 21 □ mfldön. Lakosainak száma 261,094, kik
többnyire protestánsok. Az ország nagyobb része hegyes, itt van a’ hires
Thüringi erdőség legmagasb pontja (2700'). Főfolyói Saale, Ilm, Werra.
Földje a’ mezei gazdaság rendes termékeit, jó gyümölcsöt, elégséges fát
’s az ásványok közül különösen vasat, kőszenet és sót terem. Áz ipar te
rén legfontosabbak a’ posztó és gyapjumüvek; harisnya és vászonszövészet; vas- és késmüvek, pipák ’stb. A ’ szellemi miveltség elősegítő eszkö
zei a’ jénai egyetem, 2 gymnasium és tanitóképezde Weimar és Eisenachban: az erdészeti intézet és felsőbb reáliskola Eisenachban, a’ szabad mű
vészetek intézete Weimarban, árvaintézet, 70 polgári ’s 550 népiskola.
Egy iskolában sincs olly gond forditva a’ népnevelésre, mint it t ; minden
legkisebb falunak meg van iskolája. Nevezetes a’ weimari főkönyvtár
130,000 kötettel. Jótékony hatásúak az újabb korban alapított takarékpénztárak ’s a’ szabadon eresztett fegyenczekre felügyelő egylet. — A ’
nagyherczegség alkotmányos monarchia. Az országrendek 1848-ig az 1816.
alkotmány értelmében egy élethosszára választott elnök alatt 31 követből
állottak egy kamarában. Á ’ követek közül a’ jénai egyetem egyet, a’ haj
dani birodalmi nemesség szintén egyet, a’ többi nemesi birtokosok 3 vá
lasztó kerületben 9, a5 városok 10, a’ parasztok szintén 10-et választot
tak. Minden 3 évben Összeült az országgyűlés’s minden 6 évben megujittattak a’ választások. A ’ legfőbb államhatóság, a’ ministerium’s 3 osztályból
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áll. Legfőbb törvényszék a’ jénai felebbviteli szék. A ’ legfőbb közigazga
tási hatóság az országigazgatóság (Landesdirection). Az egyházi főható
ságok : a’ weimari és eisenachi főconsistoriumok ’s a’ katholikusok szá
mára a’ weimari immediat-commissio. Országos évi bevétel 748,387 tallér,
kiadás 748,715 tallér; ezenkivül van a’ kamarai vagyon 730,000 tallér. Az
országos adósság 3,795,906, kamarai adósság 893,000 tallér. Az uralkodó
herczeg Károly Fridrik ’s székhelye Weimar. — Károly Fridrik 1828,
atyja halála után foglalá el a’ trónt, ’s lelkiismeretesen teljesité a’ német
szövetség iránti kötelezettségét. 1834 a’ német vámegylethez állott az or
szág. Ugyanakkor egy örökösödési törvény alakult, melly a’ herczegi ház
örökösödését rendezé. A ’ zsidók némi engedélyeket nyertek. Az 1838 —
39-i országgyűlésen, csekély módosításokkal a’ szászországi büntetŐtorvénykönyv fogadtatott el. Az 1841— 42-i országgyűlés leginkább a’ vas
utak kérdésével foglalkozott. Az 1848-i mozgalmak itt is vészfenyegető
arczot öltöttek; néptömegek csoportoztak a’ fővárosban ’s a’ nagyherczeget az eddigi ministerek elbocsátására , ’s az eddigi kamarai vagyon he
lyett határozott civilliste elfogadására kényszeriték. E’ jelenetek később
is megújultak, úgy hogy a’ német birodalmi ministerium kénytelennek
látta magát, birodalmi seregeket küldeni az országba. A ’ Poroszország
által indítványba hozott unióhoz ez ország is hozzácsatlakozott. — k.
S z a tm á rm e g y e , Mármaros, U gocsa, Beregh, Szabolcs, Bihar, K özépszolnok és Kővárvidéke szomszédságában, 106 négyszeg mérföldön
terül el, ’s igy e’ tekintetben a’ magyarországi megyék közt 14-ik. L eg 
nagyobb hosszasága 17 mfld, szélessége 7 — 8 mfld. Szatmárban , melly
hazánk legdusabb ’s legszebb megyéi közé tartozik, a’ bájos hegyvidék, ’s
a’ hasznos, termékeny sikföld egyesítve van. Nyugoti része róna, ’s a’
Nyírségnek nevezett rész homokos i s ; a’ Szamos vidéke a’ Tiszáig gazdag
lapály, szép tisztabuzával, kövér kaszálókkal, makktermő tölgyesekkel;
a’ Szamos és Tisza partjait gyümölcsösök szegik. Szatmáron túl Erdőd,
Nagybánya, Szinérvárallja körül kezdődik a’ szép, regényes vidék; illven
különösen a’ nagybányai járás éjszaki része, az úgynevezett Avasság,
melly 16 helységet foglal magában. Itt a’ fo gazdaság szőlőhegyekben
áll, ’s a’ földek kemény agyagosak. Legbérczesebb’s legtermékenyebb rész
a’ Mármarossal és Kővárral szomszéd tartomány, hol gazdag érczbányák
találtatnak. A ’ megye keleti részének hegyeit három fő tömegre oszthat
ni. Első azon gazdag bányákkal bővelkedő hegytöm eg, melly Mármaros
szeleitől a’ Lápos vizéig terjed, ’s mellynek nevezetest pontjai a’ Rozsáig,
Feketehegy, Guttin. Ezzel szoros kapcsolatban állnak az Avassági bérezek,
hol különösen feltűnő magas pontok : a’ Mike, K öves, Petros. Második
hegytömeg az Avassággal összefüggő szinérváraljai, nagyobbára szőlők
kel ’s bikkes és tölgyes erdőkkel borítva. Harmadik a’ Bikallja , Erdély
szélén, zordon erős hegyláncz, nemes érczek nélkül. — Folyói : a’ Tisza,
melly innét B ereg-és Szabolcsmegyékbe megy át, partjain terjedelmes
gyümölcsökkel; a’ Szamos, melly a’ megyét csaknem két egyenlő részre
osztja, ’s Olcsva-Apátinál szakad a’ Tiszába; a’ Kraszna, Túr, Batár, a’
regényes, és a’ bányáknál jó szolgálatokat tevő Lápos ’s a’ kisebb Kékes,
Fernezely, Szinyér, Homoród ’stb. — Szatmármegye szép arczulatát sok
mocsár és posvány ronditja; első helyet foglal ezek közt a’ nagy Ecscdi
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láp, uielly 4 mfldnyi hosszú, ’s mellyuek kiszárítását eszközleni, vagy leg
alább kártékonyságait gátolni már több ízben próbálták főleg az itt nagy
birtoku Károlyi grófok, de ekkorig kevés sikerrel. — Ásványos vize, külö
nösen savanyuviz forrása sok van Szatmárnak; legnevezetesb a’ bikszádi. — FŐ termesztményei e’ megyének : a’ búza és tengeri, az oláhoknak e’
kedvencz eledele; a’ szamosközi járásban sok helyütt híres borsó és lencse
terem; a’ burgonya a’ megtelepitett sváb falukból most már általánosan
elterjedt; len, kender sok és jó ; dohány is sok termesztetik Nagy-Károly, Csenger, Fehérgyarmat környékén, melly debreczeni név alatt kél.
Gyümölcs tekintetében ritka gazdagsággal dicsekedhetik e’ megye; a’ T i
sza és Szamos partjait egész gyümölcserdők, úgynevezett lankák lepik
el, a’ szőlőhegyek is tömve vannak. Fő gyümölcs : a’ tiszaháti kormos
alma, a’ berzenczei szilva, melly nagy részben pálinkának főzetik; honnét
a’ pálinkafőzés e’ megyében fő fontosságú iparág. Az 50 ezer holdra me
nő szőlők legalább 600 ezer akó bort adnak; ezek közt legjobbak a’ szinyérváraljai, aranyosmeggyesi, újvárosi, misztótfalusi, szatmári, erdődi
borok. Szatmárnak rengeteg erdei vannak, főleg tölgyesek és bikkeaek;
híres ezek közt a’ Gombás, a’ Sárközi erdő, a’ Tuba az Avasságon, a’ bikalljai erdők. — Az állatok országában figyelmet érdemlenek : gr. Káro
lyi György lótenyésztése, és gr. Károlyi Lajos ’s György juhászatai; a’
birkatartás nincs úgy elterjedve, minta/ nyugoti megyékben, fő jövedelmi
ág a’ sertéstartás. Különféle vadaknak ’s halaknak kimerithetlen lakhelyei
a’ nagy kiterjedésű erdők, lápok és tavak. — Az ásványok országa igen
gazdag; dús érczbányák már századok óta nagy szorgalommal műveltei
nek Nagybányán, Felsőbányán, Kapnikon, Fernezelyben, Illobán, Misztót faluban; főásványok az arany, ezüst, és réz. Az e’ megyében nyitott
bányák általán véve 300 mark aranyat ’s 1500 mark ezüstöt adnak. L eg
újabban az Avasban jó kőszenet is fedeztek fel.
A ’ megye népessége 222,374 lélek, ’s igy egy négyszeg mfldre több
esik 2000 léleknél; ezek közöl 127,000 magyar, 68,000 oláh, 15,000 né
met, 7000 zsidó, a” többi orosz és tót, örmény és czigány. A ’ németek a’
sz. k. városokban , Szatmárnémetiben és Nagybányán, a’ gr. Károlyi
Antal József által letelepített szép, nagy, tiszta helységekben (Fény,
Csanálos, Kaplyon, Vállás, Maithénv, Mérk, Mező-Petri, Szaniszló) végre
Bélteken ’s néhány bikalljai faluban laknak, ’s nagy részben megtanultak
magyarul. Vallásra nézve a' lakosok közöl 34,000 r. kath. 95,000 görög
kath. 86,000 reformált, mintegy 900 evangelicus, a’ többi zsidó. A ’ r. katholikusok 33 parochiája a’ szatmári püspökséghez, a’ görög katholikusok 121 parochiája a’ munkácsi püspökséghez, a. reformátusok 142 anya
eklézsiája a’ tiszántúli superintendentiához tartozik ; az evangelicusoknak
csak két anya-eklésiája van u. m. Nagy-Károlyban és Nagybányán.
Az ipar- kézműszorgalom, ’s kereskedés Szatmárban nem nagy jelen
tőségű; az utak igen roszak; gyárak nincsenek. Főágai az ipar- ’s ke
reskedésnek; a’ szilvapálinka, a’ gyümölcs, a’ marhakereskedés; Bikalján
van a’ gr. Károlyi nemzetségnek egy üveghutája. — Nagyobb kath. tanító
intézetek : a’ püspöki lyceum Szatmáron, a’ gymnasiumok Nagy-Károlvbán, Szatmáron, Nagybányán; a’ reformátusok Szatmáron bírnak na
gyobb deák iskolával.
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Nemesség e’ megyében igen számos, ’s e’ részben mindjárt Borsod és
Pozsony után következik. A ’ bii'tokosok során fő helyet foglalnak : a’ gr.
Károlyiak, kik az ecsedi, nagy-károlyi, erdődi, bélteki, misztótfalusi ura
dalmakat birják; a’ gr. Telekiek, a’ kamara ’s kir. városok , a’ pécsi g ö
rög kath. Sz. Bazil szerzetesek; a’ szatmári püspök és káptalan : gr.
Barkóczy, Degenfeld, Kornis, Majláth, Rhédey, Schönborn, Vay, báró
Apor, Bánífy, Barkóczy, Jósika, Luzsinszky, Perényi, Sztojka, Sennyey,
Vay, Vécsey, a’ Bay, Bernáth, Buday, Bek, Bónis, Butykay, Becsky,
Bessenyey, Borbély, Böszörményi, Botka, Budaházy, Csanády, Cseke,
Daróczy, Domahidy, Décsey, Dombrády, Eötvös, Eördögh, Egry, Erős,
Fekete, Fényes, Gencsy, Gulácsy, Gerzon, Galgóczy, Gabányi, Horváth,
Ibrányi, Irinyi, Izsák, Ilosvay, Jármy, Kállay, Kabos, Kölcsey, Kende,
Kanisay, Kallós, Kruspér, Lónyay, Lipcsey, Morvay, Madarassy, Melczer, Mándy, Nemes, Ormos, Olcsváry, Patay, Pogány, Péchy, Pap, Rhé
dey, Récsey, Reviczky, Szintay, Szilágyi, Szerdahelyi, Szögyényi, Szunyogh, Székely, Sepsi, Szuhányi, Szirmay, Szlávy, Simonyi, Szuhay,
Szaplonczay, Szentpály, Szalkay, Szathmáry, Pernyei, Tholdy, Uray,
Ujfalussy, Yay, ’stb. nemes családok. — Szatmármegye gyűléseit tartotta
N.-Károlyban,’s felosztatott a’ nyíri, krasznaközi szamosközi és nagybányai
járásokra. Most a’ nagyváradi közigazg. kerülethez tartozik; a’ megyei
főnökség és törvényszék székhelye : Szatmár; feloszlik a’ nagy-károlyi,
mátészalkai, fehérgyarmati, csengeri, szathmári, bikszádi, nagybányai és
erdődi járásbíróságokra. A ’ törvényszéknek Nagybányán külön bánya
osztálya van. Törvénykezési járásbiróságok vannak az említett helyeken
kívül Felsőbányán és Szín érváralján. — Legkitűnőbb helyek : Szatmár-Németi 12,000 ; Nagybánya 4500, Felsőbánya 4170, Ecsed; NagyKároly 11,250,, Béltek 1200, Erdőd 1500, Szinyérváralja 2800 lakossal;
Bikszád 1300 lak. jó hirii fürdővel. — Csekén született ’s élt felejthetlen KÖlcseynk. — h.
S zéch en yi István gróf, mint egy 1840-iki megyegyülésen, hatalmas
ellenese által is mondatott, ,,a’ legnagyobb magyar44, született Bécsben
1791 sept. 21-ikén, harmadik ’s legfiatalabb fia az 1820dec. 13-ikán meg
halt, magas műveltségű, ’s a’ tudományokat hőn pártoló nagy Széchenyi
Ferencz grófnak, a’ nemzeti muzeum alapítójának, ’s Festetics grófnőnek,
a’ nagy Festetics György gróf, a Georgicon alapitója, testvérének. —
Bármilly nagy legyen is hazánkban azoknak száma, kik előtt gr.
Széchenyi István, mint egyén ’s mint jellem , mindvégig talány maradt,
kik politikáját felfogni soha nem tudták vagy nem akarták : nevétől sen
ki sem tagadja meg azon érdemet, hogy ő „alvó hazánknak felébresztő
je ,44 ö a’ szunnyadó Ősi földbe egészséges magot vetett ’s a’ rajta elsza
porodott törpe és csenyevész fákba nemes ágakat oltott. Óriási feladást
tűzött ki magának ; nevelője lett egy századokon át elhanyagolt, részben
erkölcstelenedett, előítéletes ’s előítéleteiben makacs, e’ mellett elbizako
dott, magáról nagyot képzelő, ’s az ,,extra Hungáriám non est vita44dicső
ségében kéjelgő, de nemes és erőteljes népnek. A ’ népen fogott a’ tanitás;
a’ növendék, Széchenyi napjainak ’s éjeinek egyedüli gondolata, szivet és
eszet mutatott, sok jót és hasznosat elsajátított, sok szegletes és durva
előítéletről letett. Ila későbben e’ felébredt nép, nevelőjét tulszigoruan
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birálta ’s kövekkel dobálta, ha neki az engedelmességet felmondta is :
Széchenyi érdeme halhatatlan, ’s ő t , mig erős idegrendszerét a’ még erő
sebb csapások meg nem rendítették, a’ kőzápor közt boldogíthatta azon
öntudat, hogy e’ nemesebb átalakulást főképen ő idézte elő, hogy egy de 
rék nemzetet mély iszapjából kisegített, ’s megtanított, mint kelljen a’
szellemi és anyagi haladás utjain járdalni ’s a’ polgárosulás és életre va
lóság kenyerét arcza verejtékében megszerezni. Midőn gonddal és szere
tettel emelt épületét, mielőtt az betetőzteihetett volna, elsodorta ’s lerom
bolta a’ vihar : azon férfi, kit szívtelennek rágalmaztak, kit a’ hideg ész
anyagi emberének neveztek, a’ sziv mártírja lett, ’ s fekete kétségbe esve,
elsüllyedt. Most ismét eljött az idő, de már későn, midőn politikája
az események által igazolva van, midőn nevét ismét mindenki kegyelet
tel és tisztelettel emliti a’ Duna és Tisza partjain, midőn lehető tévedései
szívesen megbocsátvák, ’s csak érdemének lángoló óriás szobra lebeg az
emlékezés könyes szemei előtt.
Széchenyi István gr. ifjúságát a’ katonaságnál ’s részint a’ külföldön,
a’ Napóleon elleni háborúkban tölté, a’ magyar nyelvet csak hibásan
beszélte, és a’ tudományok ’s haza iránti szeret.etének csak kevés küljeleit adta. Azért mindenkit meglepett, midőn 1825-ben november 23-án,
még egyenruháját viselve, a’ közdolgokba vegyült. Első fellépése olly fé
nyes volt, ’s olly drasticus hatású, hogy a’ latinul szónokló ’s németül
társalgó főrendek során magyar szavakkal ’s hő nemzeti érzelemmel fel
lépett ifjú katona-mágnást azonnal ’s egyszerre érdekesség és népszerű
ség sugáraival vette körül. A ’ nemzeti nyelv művelése ’s egy e’ czélra
felállítandó tudós társaság eszméje forogván szőnyegen az országgyűlé
sen, előlép egy akkorig csak a’ salonokban ismert, a’ közéletben még egé
szen ismeretlen kapitány a’ Hessen-Homburg huszárezredből, ’s egy évi
jövedelmét, 60 ezer pengő forintot, ezen czélra áldozza. Nemes példája
többeket ragad követésre, ’s az akadémiára szükséges alapitványok csak
hamar alá vannak Írva. ,,’S miként fogsz egy évig elélni ?“ kérdék ba
ráti. „Eltartotok ti44 félele ő. — E’ percztől fogva nem volt más gondo
lata ’s törekvése, vagy inkább, e’ percztől fogva létesitni kezdé régi
egyetlen rejtett gondolatát ’s törekvését ,,a’ magyar fajnak biztosítását
’s nemesebb kifejtését/4 Egyébiránt Széchenyi reformatori szerepe nem
volt rögtönzött; ő a’ közpályára régóta, fellépése előtt sok évvel, bár
észrevétlen készült m ár, ’s rokonelvü barátinak keskeny körében sokat
vitatkozott a’ haza állapotairól, mellyeket akkor tulsÖtéteknek látott.
Külföldi utazásaiban, mellyeket különösen a’ franczia háború bevégzése
után, Németország minden részeiben, Spanyol, Olasz, Görög, Törökor
szágban, ’ s 1820-ban Kis-Azsiában, Anglia- ’s Francziaországban pe
dig ismételve tett, ha nem is alaposan tudományos műveltséget, de sok
világtapasztalást szerzett, ’s a’ szépirodalomban és a’ státusgazdászaiban
kiterjedt olvasmánynyal birt. Wesselényi Miklóssal, később nagyhírű el
lenesével a’ politikai pályán, együtt barangolt a’ nagy világban 1821 ’s
22-ben; azonban még ekkor a’ politikával keveset gondolt, ’ s a’ nemzet
jövendője iránt nem sok hitet táplált keblében. D e, mint maga irja a’
„Kelet népében44, mióta csak élt, kimondhatlan vágy létezett lelkében
Magyarország kifejtésére, ’s nemzete feldicsőitésének vágya élt minden

Széchenyi István.

269

csepp vérében. Először csak hasonlitgntni kezdémás nemzetek életjeleit a’
magyaréival, ’s kiismerni igyekezett : van-e’ még fajának feltámadása
iránt remény vagy nincs többé; ’s midőn a’ feltámadhatásnak, sőt na
gyobb kifejthetőségnek legbiztosb jeleit vette észre, azon percztől min
dent elkövetett, mit e’ czél elérésére cselekedni lelke sugallt. Készt vevén 1809-től 1815-ig a’ Napóleon elleni háborúk több nevezetes csatái
ban , ’ s kitüntetvén magát a’ lipcsei ütközetben, hol egy lovas századot
vezénylett ’s Blücherhez fontos megbízással küldetett, részt vevén azu
tán a’ párisi foglalás ’s bécsi congressus fényében, 17 évi katonáskodás
után, melly alatt a’ katonai tudományokban ’s katonai pályáján, az orosz
Sz. Wladimir ,,a’ porosz kir. érdem- a’ sardiniai kir. sz. Móricz és Lázár,
’ s a’ szicziliai kir. érdemrendet nyervén, tiszttársai közt tekintélyre emel
kedett, lovaglásban és egyéb testi gyakorlatokban mindenkit hátraha
gyott, ’s pajtásainak könnyelmű szórakozásaiban is kitűnő részt vett,
elkezdte életét kizárólag a’ hazának szentelni, ’s kilépett a’ nyilvános élet
tövismezejére. Semmit sem tett rögtönözve ’ s pillanati felhevülések kö
vetkeztében ; előre kiszámitá a’ teendők sorát, ’s minden léptei és tettei
egyelőre átgondolt, kiszámított terv szüleményei voltak. Első dolga volt
könyvei ^s tettei által forradalmat idézni elő az eszmékben, közszellemben,
institutiokban, a’ gazdászat, ipar, vállalatok mezején. — Először is a’ ma
gyar lótenyésztés elhanyagolt állapotára fordítván figyelmét, 1826-ban
Pozsonyban a’ magyar lótenyésztő társulatot alapitá, melly 1827 Pestre
tétetett át, ’s évenkinti dijak, versenyek által a’ legszebb eredménye
ket idézte elő ; később azután az állatok fajaira is kiterjeszkedvén, m.
állattenyésztő társasággá alakult. 1828-ban jelent meg a’ ,,Lovakról66 irt
könyve (németre forditá Vojdisek 1829, ’s Paziazi 1830). Midőn a’ főherczeg nádor, mint a’ m. akadémia pártfogója, annak alapitóit ’s több tu
dósból álló küldöttséget a’ szervezési munkálatok elkészítésére Pestre fii
vá, gr. Széchenyi is, akadémiai elnök gr. Teleki Józseffel együtt, legna
gyobb tevékenységet fejtett ki e’ nagy tárgy körül, ’s az igazgató tagok
zalma által 1830 nov. 17-ikén az akadémia másod elnökévé választatott,
melly hivatalában évről évre megerősittetett. Ez évben (1830) jelent meg
második müve, a’ „Hitel66 (Pest, 1830, németre forditá Vojdisek Lipcse,
1830, ’s Paziazi Pest, 1830), melly azóta több kiadást irt. Ez ellen gróf
Desewffy József egy munkával lépett fel, a’ ,,Taglalattal“ (Kassa, 1831 ;
németre forditá Ludtigh 1831), mellyet gr. Széchenyi részéről ismét a’
„ Világ66 (Pest, 1831 ; németül Paziazi, 1831) követett , részint elég ke
serű válasz, részint a’ „Hitelben előadott nézeteinek bővebb magyarázata.
— 1831-ben a’ „Magyar Játékszinröl6í irt egy röpiratot, mellyben kö
zépponti magyar színházat ’s conservatoriumot indítványozott. — 1833-ban gr. Andrássy György gyei Angliába utazott, a’ Pest ’s Buda közt épí
tendő álló hid tárgyában adatokat szerzeni, ’s miután Anglia leghíresebb
vizi épitészeivel értekezett, kiadta a’ „Budapesti kid egyesülethez intézett
jelentését66 (Pozsony, 1833, Pest, 1833; németül Paziazi 1833). —
Ugyanazon évben készült el, de csak későbben jelent meg Lipcsében a’
„ Stádium66 első kötete. Ez időben történt, hogy a’ Vaskapu melletti vizépitészeti működésekhez teljhatalmú kir. biztosnak neveztetett ki.E ’ czélból 1834 elején ismét Angliába utazott, ez év többi részét a’ Vaskapu mel
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lett töltvén. Ez időtájba esnek a' Dunagőzhajózást ’s a' Fekete tengerrel!
összeköttetést tárgyazó számos jeles hirlapl czikkelyeia’ Jelenkor-’s Tár
salkodóban, mellyet orgánumául választott ’s tartott mind végig. Követke
zik : Néhány szó a’ lóverseny körül (Pest, 1838), az „Üdvlelde (Pest,
1842); A ’ magyar akadémia köriil“ (Pest, 1841) Á kelet népe (Pest,
1841; második kiadás Pozsony, 1841). A 9 minimumróli hires és sok po
lémiát szült czikk a' Társalkodóban; Adó és két garas (Buda, 1843),
Magyarország kiváltságos lakosaihoz; Eszmetöredékek különösen a’ Tiszavölgy rendezését illetőleg (Pest, 1845); Balatoni gőzhajózás (Pest, 1846);
végre a’ „Politikai pro grammtöredék (Pest, 1847), ’s „A ' közlekedési
ügy rendezéséről“ szóló szakértő jeles munka (Pest, 1847). Az irodalmon
kivül, melly által illy nagyszerűen hatott, az egyesületi tér volt azon
kedvencz mezeje, mellyet legnagyobb előszeretettel müveit , mellyet
leginkább tartott sikerre vezetőnek, ’s mellyen ragyogó eredményeket is
vivott ki. A ’ polgárisodás nagy tűzhelyeinél sokszor ’s hosszasan tartóz
kodván, Angliában tizenháromszor fordulván meg, a’ világkereskedés
és ipar ’ s gyakorlati ész ezen classicus földéről gazdag kincseket hordott
haza, ’ s mig gyakori utazásaiban először csak élvezetet ’s elszóródást
keresett, utóbb már okulást ’s ismereteket szerzett, folyvást kedves ha
zájára, kelet népére függesztett szemekkel. —■ Királyi biztossá neveztetése bizonyítja, hogy a’ kitűzött czél elérése végett nem idegenkedett olly
eszközöktől, mellyeket a’ sérelmi politika hősei nem helyeseltek. Politikai
pályája mindinkább elvált ezekétől. Ő minden elemet, minden módot fel
használt, melly által az ügyet, mellyet keresztülvinni kívánt, előmozdít
hatta, ’s minthogy politikai fellépésének első percze óta az utilisatio em
bere volt, ’s nem annyira ellenzeni, mint alkotni törekedett, azoknak roszalását, kik minden áron ellenzettek, ki nem kerülhető. Ifjúkora hű ba
rátja is, Wesselényi, elidegenedett tőle, ’s mindinkább növekedő idegenségében Fiescóhoz hasonlította, kinek ő Verrinája tudna lenni. — Gróf*
Széchenyi első föllépte ugyanis agitátori modora ostromló, politikája a’
régi elvek és tanok irányában felforgató, munkáinak hangja éles és meg
támadó volt; a’ legkeserűbb vágásokkal rohanta meg nemzetének bűneit,
’s előítéleteit. Rontott, mert épitni akart. A ’ Hitel, V ilág, Stádium ezen
első kornak szüleményei. Ezért az ellenzékhez számíttatott, sőt annak
legünnepeltebb egyénisége volt, ’s népszerűsége annál nagyobb, minél
ritkább jelenet volt akkor a’ magasabb körökben a’ hazafias működés, a'
reformok szeretete, a’ nemzeti irányú szellemi mozgalom. De épen azért,
mivel terv szerint működött, a’ módokra nézve, mellyek által nagy czéljait létesitni igyekezett, teljesen tisztában volt, ’s egyelőre átgondolt
rendszere fonalán akart haladni czélja felé : természetesen Összeütközé
sekbe kelle neki jőni, valamint előbb a’ tespedés embereivel, úgy későb
ben a’ felébresztett nemzeti, haladási szellem mozgalmaival, ’s e’ mozgal
mak vezetőivel, mellyeket, terve szerint, tulcsapongásoknak tartott. Eré
lyesen ’s ollykor sok keserűséggel törekvők visszautasítani mindazt, a’ mi
akár egyének, akár pártok által tervén kivül intézteték. így történt,
hogy a’ nagy hazafi, főleg Kossuth ’s Pesti Hirlapjávali éles polémiái, a’
m. akadémiában tartott ’s a’ nemzetiségi túlbuzgóságot visszautasító be
széde, végre pedig a’ helytartósági tanácsosság ’s excelientiás czim elvál
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lalása után az ellenzék áltál keményen vádoltatott, csaknem árulónak
bélyegeztetett, ’s a’ gondolkodni nem tudó nagy tömeg előtt népszerűsé
gét veszté. Ezen második korszakból valók a’ hires Kelet népe, melly egész
polemizáló irodalmat vont maga után, ’s a’ Programmtöredék. — Fényes,
de már a’ népszerűség virágaival nem hintett pályáján elhatározottan ha
ladva, a’ helytartótanácsnál a’ közlekedési osztály elnöke ’s belső t. taná
csos lett. Kossuth követté választatását ellensúlyozandó, mint mosonyi kö
vet lépett fel, ’s mindent elkövetett a’ tulságok fékezésére, de már sikeretlenül az 1848-iki m. ministeriumban a’ közlekedési tárczát elvállalni
kötelességének tartotta, bár Kossuth collegátusa rémitette lelkét, melly
a’ bekövetkezett események alatt végkép megtörött.
G róf Széchenyinek, mint státusférfiunak, remek jellemzését adá b. Ke
mény Zsigmond a’ „ Magyar szónokok és státusférfiak^ könyvében (Pest,
1851, kiadta Csengery Antal, 335— 512 lap). Ide utasitva olvasóinkat, itt
csak kivonatosan adunk a’ „legnagyobb magyar“ jellemzéséhez néhány
ismertető vonást. G róf Desewffy Aurél igen szépen ’s világosan jellemezte
gr. Széchenyinek működése irányát, midőn róla ezeket irá : Gr. Széche
nyi a’ módokra nézve, mellyek által czéljait létesitni igyekezett, eleitől
fogva, mindenkor a’ központosítás embere volt; nem azon kormányzati
központosításé, melly a’ helyhatósági jogok tetemes részét elnyeli, hanem
a’ központosítás azon nemeé, melly a’ nemes gróf cselekvését tulajdonilag
jellemzi. Ezen a’ gróf eszméleti világában már régen fris életet fotytató
gépben anyagi középpont : az állóhidban összefort, vasutak és vízcsatornák
által a’ legtávolabb pontokkal összekötött dúsgazdag, bájossá varázsolt
Budapest; szellemi középpont : maga a’ g r ó f ’s rokonszenvü barátai; esz
közök : a’ gróf iratai ’s a’ helybeli egyletek és intézetek; hatáskör : országgyülésen kivül a’ vélemények előkészítése ’s a’ magasabb társasági
élet magyarosítása, országgyűlésen a’ főrendi tábla alkotmányszerű oppositiójau. — A ’ gróf, ezen itt szabatosan körülirt reformterveit, melylyeknek alapjai az ellenzék által kedvelt úgynevezett sérelmi politikán, ’s
a’ rendszeres ellenzésen többnyire kivül estek, nem akarta feláldozni az
ellenzéki viszketegnek. Czélja volt : fejlődésünk kezdeményeit azon téren
nyitni meg, hol azok nem jőnek kora összeeütközésbe a’ birodalmi kor
mány féltékenységével, ’s olly erősb érdekekkel, mellyek által csirájokban
el fognának fojtatni. Midőn tárogatóját megfujta a’ régi fogalmak ’s intézvények ellen, azon vezérelvet hirdeté ki egyszersmind : „ne keressük
hátramaradásunk minden okát a’ kormányban, ne kárhoztassuk magun
kat, még most el nem birható akadályok miatt, tespedésre , hanem emel
jük értelmi, erkölcsi ’s anyagi jólétünket azon téren, mellyet elfoglalha
tunk, ’s ollyan eszközökkel, mellyek rendelkezésünkre állanak. „Ezen
vezérelvhez hiven, a’ logikai egymás utánt, mellyen az érdekek összeol
vasztása, ’s a’ nemzeti erő emelése felé haladni szándékozott, ekkint állitá
fel : „szabad ’s biztos birtok; ezt megelőző jó törvény; ezt megelőző eszme
súrlódás ; ezt megelőző egybepontositás; ezt megelőző kedvessé tétele a’
hazának, ’s a’ haza középpontjának. A ’ alsó ’s első lépcső tehát a’ teen
dők fokozatán Budapest érdekessé tétele volt, hogy azután az anyagi ’s
értelmi erők innét vezéreltethessenek. Ezért a’ lófuttatás, melly tehát
nem csupán lófuttatás, mint a’ Daguerreotyp írója monda, ezért a’ nem
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zeti casino felállítása, Pest szépítése, miml megannyi eszközök, hogy a*
tehetős hazafiak, a’ főrendüek megszeressék P estet, ’s lemondva a’ külfóidieskedésről, itt töltsék az évnek legalább egy részét. A ’ felső lépcső
pedig volt a’ birtokviszonyok feudális alakzatainak megsemmisitese, a’
szabad és biztos birtok, mint az újkori polgárisodás mellőzhetlen postuiátuma. Az egyletek a' társadalmi téren, a’ részvényes vállalatok, mellyeket Széchenyi indítványozott, vagy vezetett, mind e’ mondott czélra az
eszmék érlelésére, öszpontositására, ’s Budapestnek vagyoni, szellemi és
aesthetikai felvirágoztatására voltak irányozva. — Az úgy látszó anyagi
irányban , mellynek kizárólagos követésével vádoltatik Széchenyi, mély
szellemiség rejlett. Minden cselekvéseinek, egész rendszerének vezéresz
méje volt, hogy csak úgy reményihetünk üdvöt, ha szellemi alapon nyug
szik jelenünk ’s jövendőnk, ha azon emelkedik anyagi kiképzésünk, és nem
v is z o n t — Modora volt : a’ tettek mezején, az erők és eszmék egyesítése,
associatiók és közvállalatok, eszmesurlódás és összetalálkozó érdekek ál
tal; a’ jogi reformok mezején : a’ visszahatás csökkentése annak megmu
tatása által, hogy a’ gyökeres változtatások nem csak a’ hazára, hanem a’
jogait feláldozó egyénre is hasznosok; a’ kormánnyali érintkezések meze
jén pedig az ellenállás lefegyverzése annak bebizonyítása által, hogy a’
szándékolt lépések a’ birodalom ’s kormány érdekeit meg nem* támadják.
Szóval : Széchenyi elvrokonait öszpontositani; elvelleneit okokkal m e g 
győzni, a’ birodalmi kormányt megnyugtatni ’s megnyerni törekedett, a’
mi utóbbi csak a’ teendők olly sorozata mellett volt képzelhető, melly a
kormányérdekekkel szemközt álló kérdések vitatását hátrább utalta. Ezen
sorozatban, ezen rendszerben feküdt a’ kikerülhetlen kényszerűség, hogy
Széchenyi a’ minden áron ellenző párttól, a’ Wesselényi — ’s később
Kossuth iskolával egészen sohasem azonosíthatta magát, ’s a’ megyékre,
a’ kormánynyali versenyzés állandó táborhelyeire, egészen nem támasz
kodhatott. A ’ közvélemény Ösztönszerű tapintata, bár az oppositióhoz sorozá őt, mint sok százados tespedés ’s előitéletek bátor és kíméletlen
megtámadóját, egyelőre föloldá őt az apró versengésekben! részvéttől, ’s
az értelmesek átlátták, hogy Széchenyi terveinek sikerülésére lényeges
feltétel : nem állani a’ sérelmi politika élén. Csak későbben, a’ jobban
felzaklatott szenvedélyek idejében, vették tőle az illy magatartást rósz
névén. Pályája első korszakában leginkább csak olly tárgyakban szóllalt
fel a’ megyegyüléseken, mellyek vállalataihoz tartoztak ’s életbe lépte
tendő terveit közelről illették. Azonban későbben minden másként ala
kult. Széchenyi nem állhatott meg o t t , a’ hol akart; müvei a’ felébresz
tett megyéket tele töltötték előre törekvő ’s a’ megnyert elhagyó, türel
metlen és tulcsapásokra hajló erőkkel, és a’ fáklyagyujtót elérte az izgatói szerep szokott szerencsétlensége, hogy nem birt többé a’ felizgatott
elemekkel. Hitele Világa, Stádiuma által országszerte kivívta az uj irány,
uj eszmék diadalát; a’ reformok, a’ haladás szüksége lett; a’ „m ik é n t
nek intézése azonban kiragadtatott a’ pangó nemzet felébresztőjének
bölcs és ovatos kezeiből. A ’ kontártanitványok képeseknek hitték mago
kat a’ formulázás szerepére, melly annyiszor nehezebb az általános esz
mék hirdetésének, az izgatásnak szerepénél. — Bekövetkezett gróf Szé
chenyi szereplésének második korszaka. O, ki előbb izgatott, mert az al
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vó nemzet állapota ezt kívánta, most az izgatási politika ellen emelke
dett fel, úgy az irodalom, mint a’ megyegyüíések mezején. Helyzete igen
nehéz és keserű lett. A ’ conservativ párt saját terén állott, midőn az
ellenzékkel küzdött; Széchenyi pedig kénytelen volt a’ conservativekkel
szövetkezni, kiknek elveit nem osztá, hogy formahibák miatt megtámadja
azon ellenzéki pártot, mellynek alapelveit osztá. Ez időtől kezdve müvei
ben gyakran megdöbbentő jósszeliem jelentkezik, mellynek sejtelmeit,
intéseit a’ későbbi események bámulatos pontossággal igazolák. A ' ki
olvassa e’ korbeli irodalmi harczait, a’ „Kelet népétől“ kezdve a’ ,,Programmig“ , csaknem ijedve látandja azokban a’ prófétai lelket. ’S a’ kik
Széchenyit önzéssel, irigységgel, sértett gőg dühével vádolták ezen me
rész, ’s akkor nem tetsző, idegenitő fellépései miatt, most, ha újra olvas
sák e’ müveket, kénytelenek megvallani, hogy Széchenyiből a’ szent
meggyőződés, ’s valainelly csaknem bűvös jóserő szólt, és átlátandják,
hogy ama heves küzdelmek közt irt sorokban több a’ kedélymélység, a’
busongó hazatiság, a’ szaggató fájdalom honának jövendője iránt, mint
a’ gúny, ’s megsértett önzés és hatalomféltés epéje , melylyel vádoltatott.
Széchenyi István mindenesetre olly férfi ’s olly hazafi volt, kinek jelle
mét szilárd agyagból gyúrta a’ teremtő. A ’ felszines vizsgálók előtt úgy
látszó ellenmondások eljárásában egy nagy és szép öszhangzássá olvadnak,
ha az egészet tekintjük. Ha aristocrata volt a’ szó legnemesb, angol értel
mében, ki magát faja vezetésére, boldogitására érezvén hivatva, ez egy
kötelességnek szentelte minden idejét ’s erejét; súlyának ’s befolyásának
érzetében büszke volt ’s az utczákkal és karzatokkali kaczérkodásra soha
le nem ereszkedett, de a’ jogokat mindenkivel megosztani kész; a’ párt
dühnek, a’ népkegy csókjainak épen olly szilárdul ellenszegülő, mint av
hatalom jogtalan túlterjeszkedéseinek, hol ez utóbbiakról valóban meggyő
ződött. — Széchenyit szerették a’ történet ’s külföld majd egy, majd más
nevezetességéhez hasonlitni; de minden illy hasonlítás sántikál, mert ő
egy egészen eredeti, sajátságos egyéniség. Már külalakja igen jelenté
keny, a’ nevezetes embert gyanittató, ’s legnagyobb mértékben jellemzetes. Feje, arczaa’ lélekbúvárra nézve rendkívül érdekes: b. Kemény Zsigraond hű jellemzése szerint,,Széchenyi arczaaz erőés szakadozottság küz
delmeinek typusa; egy romanticus arcz sötét alapokon ; a‘ komor és unat
kozó vonalakból kitörő féktelen cselek vényességnek, a’ misanthropiának
és emberszeretetnek, az ábrándnak és hidegségnek olvadéka; egy méltóságos ’s komoly angol-olygarchai arcz a’ franczia forradalmi eszmék lap
pangó tüzétől felvilágosítva és meg meg rezgetve; arcz , melly a’ nagy
elszánások és kicsinyes gondok, a’ mély tervek ’s apró inpressiók képét
élesen visszatükrözi, arcz, melly a’ lélekkel telegraphi és szakadatlan öszszeköttetésben áll, melly mindig beirva van , melly mindig olvastat ma
gáról a’ rá nézőkkel igaz vagy csinált érzéseket. — Erős, de nem athletai
alak, arányos növéssel, hajlékony ’s gyinnastica által gyakorolt tagokkal,
erős edzett mellel, 's karokkal, elsült keztyűtlen kezekkel, sötét sárga
arczszinnel. Felső homloka igen széles átmérőjű; e’ sötét ’s nagy hom
lok jellemét kiegészítette a’ sűrű nagy, egymásbafolyó, borzas szemöld,
mellyre maga a’ gróf sok élczet csinált. Nézése többnyire éles ’s fürkésző,
ritkábban borult és andalgó. Középszerűnél nagyobb száját nyírott, feUj. h. hm. Tára VI. hőt.
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kete bajusz takarta. Erős, csontos állam az állati élet ’s nyers erő kinyoma
ta, a’ szigorú akaratdacza ült. Hangja erős, férfias , de nem érczes, nem
zenei. Halántékait göndör fekete haj környezé. Kényelmes, tiszta, angolos
öltözetet viselt, rendesen egy kis felötlő vegyitékkel. Az okos és nemes
fényűzésnek, vagy inkább, a’ londoni comfortnak barátja. Rendkivül pon
tos, munkás, mozgékony, idejét okosan ’s ügyesen felosztó ’s elrendező;
ki nem emlékezik reá, mint sietett az utczán, hóna alatt bőrtárczájával,
mint végzett útközben száz apró dolgot, mint értekezett jobbra és balra;
ki nem emlékezik élénk arczjátékára, gúnyos mosolyára, pihenni nem
tudó nyugtalankodására, élczeire, sajátságos szónoklatára ’s a’ közbeni
apró sétáira a’ gyüléstermekben ? — mig leveleit irta, ’s olvasta, melléke
sen mindenre figyelt, ’s a’ tanácskozás minden phasisait, a’ szónokok min
den kifejezését csodálatos mimikával, ’s testmozgással, grotesk’s pattanó
élczekkel szokta kísérni; arczaproteusi változatokon ment át, homlokbőré
nek mozgékonysága rendkívüli volt. Ha a’ tárgyat olly fontosnak tartotta,
hogy ahoz szólani kívánt: rögtönzött szónoklatát többnyire igen mérsékelt
hangon, de támadó ’s polemizáló modorban kezdte; magát teljesen a’
perez Ötleteinek, ’s lángesze csapongásainak engedte át. Beszéd közben
taglejtései emeltebbek, hangja érczesebb ’s folyékonyabb, arezjátéka
öszhangzatosb le tt; szomszédait félre tolta ’s az ülhelye körül nyitott té
ren, mint egy ketreezben, fel és alá kezdett sétálni; most szenvedélye
sen csapott az asztalra öklével, majd hidegen látszott a’ közönségtől el
fordulni, mellynek nem-helyeslése ’s morgása csak daczát nevelte. Noha a’
népkegy nyilatkozatai iránt ben sej ében elég érzékeny volt : külsőleg ezt
nem mutatta, sőt dacza az ellenhatással arányosan növekedett, a’ köve
telő tömeg előtt, mellynek véleményét megveté, sohasem tudta magát
megalázni. Kitűnő szónoki tehetséggel birt, de munkássága ezen ágára
nem látszott különös súlyt fektetni. A z 1833-iki országgyűlésről, hol ak
kori népszerűségénél fogva óriási szerepet játszhatott volna, önkényt viszszavonult, Wesselényinek engedte át a' tért, ’s elment a* Vaskapu szikláit
lőporoztatni. Mint felsőházi tagnak, az 1840-iki országgyűlésen volt leg
több hatása, hol a’ pártok közt közvetítői szerepet vitt. De ekkor sem
szánta ideje legnagyobb részét parlamenti működésre; a’ szenvedélyesen
vitatott elvkérdések nagy részétől hidegen fordult e l, ’s inkább csak az
anyagi kérdések körül tartott élénk, elmés, polemizáló szónoklatokat. De
óvatos hallgatása nem ment azon határig, hol azt vétkesnek kellett volna
tekinteni; sőt két nagy sérelmi kérdésben u. m. a’ papi áldás megtaga
dása, ’s a’ szólásszabadság tárgyában tartotta legjelesebb beszédeit. Erős
szónoklatát a’ kiengesztelés szelleme, de egyszersmind komoly, őszinte
igazság lengte át. Az 1840-iki országgyűlés után, a’ Pesti Hirlappali ke
serű viták folytán, gr. Széchenyi népszerűsége ’s befolyása alapjai
ban megrázatván, az 1833/ 4-iki országgyűlésen kevésbé hatásos szerepet
vitt, noha a’ hivatalképességnek a’ haza minden fiaira kiterjesztése Szé
chenyi nyilatkozata által nyerte jobb szerkezetét, ’s a’ szabad birtokszerezhetési jo g mellett melegen szólott. Leghatásosb beszédét a’ közteherviseles ügyében mondá 1844 oct. 28-ikán , midőn a’ közteherviselési elv
elfogadásának ünnepére fényes vörös bársony ruhában jelent meg a’
gyülésbeu, De e’ tárgybani lelkes agitatiói sikerre nem vezethettek;
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az elv kimondatott, de nem formuláztatott. — Széchenyi szónoklata
nem volt szabályszerű , de azért kitűnő becscsel s’ érdekkel birt.
Élczei talpra esetttek , polémiái élesek, eszméi gyakorlati bölcseséget tanusitók, de ollykor minden látható összefüggés nélkül pat
tantak a’ bámuló közönség közé, ’s a’ kérdéseket nem mozdították eldön
tés felé. Sok nyilatkozatán fényesen ragyog keresztül a’ lángész, de a*
szőnyegen levő tárgy csak mellesleg érintetik ; sok idegen, ’s a’ dologra
szorosan nem tartozó anyagot halmozott össze, de azért mindenki örö
mest meghallgatta e’ beszédeket, mert elmések, érdekesek, ’s a’ gróf
egyéniségére és a’ hazai állapotokra nézve felvilágosítok voltak minden
kor. Az élénk, sajátságos, plasticus előadás nagy hatást gyakorolt a’
hallgatókra. Ziláltaknak látszó beszédeiben azonban mindenkor feltalál
ható egy magasabb összefüggése lánczolat, ’s logika. Közönségét mulat
tatni, ollykor meggyőzni is tudta, de meghatni, elragadni, szivénél fogva
birtokába ejteni soha. Mindent összevéve, korántsem volt olly kitűnő szó
nok, mint iró, ’s mint státusember. — Vessünk egy pillantást gr. Széche
nyire, mint íróra. Szép jellemzését adja e’ tekintetben is b. Kemény Zsigmond a’ „ Szónokok és Státusférfiak könyvében“ ’s az 1854-ki Pesti Napló
l-s ő száma alatt ,,Jelesb Íróink csarnokábancc. Midőn a’ m. akadémiát
nagy áldozattal megalapitá, ’s a’ főrendek tábláján magyarul kezdett be
szélni, még csak tördelve beszélte nagy ősei nyelvét, de pár évvel utóbb
már első irodalmi fellépéseiben föltalálhatni írásmódjának sajátságos szép
ségét, csípős, elmés, tartalmas, igaz magyar jellemét, melly azután a’
,,Hitelben“ varázserővel hatott a’ hazára. A ’ Hitel — Széchenyi első na
gyobb politikai müve — uj korszakot nyitott hazánk történetében, de
az irodalomban is. Ez egy tagadhatlan lángésznek ragyogó, de szabályta
lan m üve, egy higgadt tervű izgatónak a’ lelkesedés és költői képzelem
virágai közé takart merész kezdeményezése. — G róf Desewffy József a’
a’ Hitel ellenében Taglalatot irt, erre gr. Széchenyi a’ „ Világ“ czimű vas
tag könyvvel felelt, melly neki legékesebb ’s legdiadalmasb müve. A ’ Hi
tel eszméit bővebben kifejti, Desewffyt pedig kíméletlenül leveri ’s meg
semmisíti. Vitatkozási modora, polémiája keserű, gyöngédtelen. — A ’
következő ,,Stádium“ czimű munka rendszeres könyv, melly a’ közelgető
1833/ 6-iki országgyűlés teendőit jelöli k i, ’s mellynek előadása pongyola,
bár az előbbieknél kevésbé áradozó, de logikája erős és szigorú, dialecticája mesteri, okai mázsásak. A ’ javaslatba hozott törvények azonban csak
elvtörvények, részletezés’s formulázás nélkül. Az ezután következő 7 évet
egyes politikai ’s anyagi kérdéseknek rövid röpiratok ’s hírlapi czikkek
általi élénk, érdekes fejtegetéseivel tölté be. Ekkor lépett fel a’ „ Kelet
népe“ czimű merész polémiával, melly egész literaturát vont maga után.
Nagytekintélyű nevek, gr. Desewffy Aurél, b. Eötvös József, Fáy András,
’s a’ Figyelmező névtelen Írója léptek fel a' nagy küzdelemben, mint köz
vetítők. Következő, hasonló szellemű, ’s népszerűségét épen nem nevelő
táborozásai a’ tulmagyarkodó irány, b. W esselényi, a’ vukovár-fiumei
vasút, a’ védegyleti izgatás, az adó önkénytes elvállalása, Deák Ferencz,
Bezerédj István ellen voltak intézve. A ’ „Programm“ volt utolsó nagy
politikai munkája. Mindezen müvei millió agyat hoztak mozgásba, kimerithetlen eszmecserére adtak alkalmat, németre fordittattak , európai
18*
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hírre kaptak. Széchenyi teremte nálunk a’ politikai irodalmat. — írás
módja egészen sajátságos, különbözik minden egyébtől/s a’ legügyesebbek
által is csak igen tökéletlenül utánozható. Tele van incisumokkal, köz
bevetésekkel, kitérésekkel, de azért az egészen a’ legnagyobb következe
tesség, ’s nagyszerű logica vonul végig. Hosszú periódusai ollykor fárasz
tók lennének, de enyhiti azokat az eszmék gazdagsága, az elmés ötletek,
a’ jóizű, táplálatos tartalom, az érdes, csípős sarcasmus. Nyelve sohasem
magyartalan. Azért e’ könyvek, bár távol vannak a’ classicitástól, örökké
érdekes olvasmányok maradnak, ’s roppant kiterjedést nyertek, vétettek,
elnyelettek a’ közönség által, melly a’ gróf munkáit akkor is epedve
várta ’s mohón élvezte, midőn ő már népszerűségét veszté a' nap bálvá
nyainak merész megtámadása miatt. A ’ practicus irányú, sacrasticus
könyvekben, mellyek olvasására az olvasó majd felkaczagott a’ jól találó
elmésségek felett, majd feljajdult a’ döfések alatt, helyenkint a’ legmé
lyebb ’s legszentebb költészet, a’ szivet átrázó hazafiui fájdalom, 's azon
sötét, édes melancholia tűnik fel, melly ezen , az egyoldalú közvélemény
által kizárólag anyagi irányú ’s prózai felfogású embernek kürtőit nagy
államférfi lelkületének egyik oldalát képezi.
Széchenyi, mint ember, nemes keblű, áldozatra kész volt; ellensége az
általa úgynevezett misericordiánusi philantropiának, de azért kész , nagy
összeggel járulni a’ fogoly Kossuth családjának felsegéléséhez. Bátor
lovagias ember; szerető férj és atya. De szive, mint a’ rózsa, tövissel
környezte magát, hogy a’ marhák össze ne rágják.
Áttekintve gróf Széchenyinek államférfim pályáját, azt a’ „H itel44meg
jelenésétől, vagyis 1830-tól kezdve szomorú végéig három korszakra le
het osztályozni. Az első tart 1830-tól az 1840-iki országgyűlés befejezé
séig, ez a’ dicsőség, ’s népszerűség k ora ; a’ második korszak a’ Pesti
Hírlap megjelenésétől kezdve 1848-ig a’ félreértetés, ’s népszerűtlenség
ideje; végre a’ harmadik rövid korszak a’ ministerség korszaka, melly
csakhamar a’ döblingi tébolydába vezet, ’s a’ hazáért megtört sziv fájdal
maiból és aggodalmaiból áll. — A z 1848-ik év közlekedési ministere,
Kossuth és többi politikai ellenei társaságában csak azért vállalta el a
neki ajánlott tárczát, mellyre őt a’ nemzet közbizodalma, akkori népsze
rűtlensége daczára is, mint leggyakorlatibb szakembert , ’s tagadhatlan
érdemei tekintetéből, kijelölé, mert meg volt győződve, néhány társai
val együtt, hogy visszavonulása a’ hazát végveszélybe ejtené; mert, míg
egyfelől a’ régi institutiók mind megszűntek, másfelől méltán kétséges
nek tartatik, hogy fogna-e’ más ministerium valaha kineveztetni? A ’ kö
telességérzet tehát őt is a’ kormányrúdhoz lánczolá, ’s vonta azt, nagy
lelki keserűség közt, mindaddig, mig az austriai ministeriummal közbe
jött meghasonlás, a’ horvátok és ráczok ellenszegülése, ’s Kossuth par
lamenti győzelmei és a’ szélsó párt hatalomra jutása állását egészen lehetlenné tevék.Lázas ingerültsége naponkint növekedett; irtóztató visiók
kezdték korbácsolni, ’s pályáját a’ döblingi intézetben végezé. — A ’ hű
magyar pedig, ki benne most nemzeti jóst lát, mélyen fájdalmas részvét
tel kérdezősködik a’ sziv martyrja után, kit annyi ideig a’ hideg ész em
berének tartott. — h.
S z é k á cs J ózsef, pesti ágostai hitv. lelkész, a’ m. akadémia ’s Kisfa-
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ludytársaság tagja, született Orosházán 1809 febr. 2-ikán. Tanult Mezoberényen, és Sopronban , melly utóbbi helyen az ifjak magyar társaságá
nak tagja ’s könyvtárnoka volt. 1829-ben letévén a’ papi vizsgálatokat,
1830-tól 1834-ig a’ Rudnai Nikolics háznál nevelő volt, ’s ez idő közben
két évet Karloviczon töltvén, ott egy Nikos nevezetű hellen pap vezér
lete alatt a’ hellén, ’s ezenfelül a’ szerb nyelvet megtanuld. Már itt kezdé
ismerni, ’s forditgatni a’ szerb dalokat. 1822 ’s 1833-ban Pesten lakott,
hol a’ m. irodalommal ’s ennek bajnokaival megismerkedvén, leginkább
hellén tanulmányait folytatá, forditgatott a’ Hellén Anthologiából ’s Plutárch Paralleléiből. 1834-ben az eperjesi collegiumban a’ törvénytudomá
nyokat tanulá, ’s a’ collegiumi tanács megbizásából a’ m. n y e lv -’s iro
dalmat tanitá az ifjúságnak, felélesztvén a’ hanyatlani kezdő m. növen
déktársaságot, mellynek, mint elnök, munkálatait vezérlé. 1835-ben a’
külföldön mulatott, névszerint Berlinben, hol a’ legkitűnőbb tanárokat
hallgatá, Hamburgban, Hollandban, Londonban, a’ Rajnán, Lipcsében
stb. utazásának főczélja az iskolák voltak. 1836-ban tért vissza, dnint a’
szépmüvészetek ’s bölcselkedés tudora; ez évben adta ki a’ ,,Szerb dalokat“ , ’s választatott a’ m. t. társaság tagjává. 1837. a’ budapesti ágos
tai egyház magyar egyházi szónokává választotta. *A ’ Kisfaludytársaságnak tagjává választatván, ennek munkálkodásaiban kitűnő részt vett,
’s üléseit érdekes felolvasásaival diszesité. Munkái : Szerb népdalok és
hősregék (Pest, 1836); Plutárch Paralleláinak forditása; több jeles egy
házi beszéd; lyrai versek, ódák, ’s epigrammok; értekezések és birálatok,
a’ magyar zsebkönyvek-’s folyóiratokban. A ’ Protestáns Egyházi’s Iskolai
Lapnak egyik szerkesztője volt. Székács egyike legjelesb hellenistáink
nak; hellen iz és zamat ajánlja különösen jeles epigrammjait: szláv nyelvtudománya azon irodalmi társulatoknak, mellyeknek munkálataiban részt
vesz, egyik leghasznosabb tagjává teszi e’ nagy buzgalmu, lelkes hazafit,
ki egyszersmind papi hivatásának is, mint superintendentialis főjegyző,
esperes, és kedvelt szónok, a’ legnemesebben felel meg. — h.
Szemere. Ez Ősi családnak ivadékai közöl többen lettek a’ magyar
irodalomban nevezetesek. — I. Pál ; a’ m. akadémia rendes tagja a’ nyelvtudományi osztályban, a’ Kisfaludytársaság tagja ’s több megye táblabirája, nem annyira termékeny, mint geniális ir ó , szül. 1785 febr. 19-ikén
Péczelen Pestmegyében; 1791-től 1804-ig tanult Budán, Halason, NagyKőrÖsön, Pápán, Sárospatakon, Pozsonyban. 1805-ben kir. táblai hites
jegyző, 1807-ben a’ pozsonyi országgyűlésen távollevők követe, 1808-ban
okleveles ügyvéd lett. Meleg és lelkes részt vett az uj életre ébredő ma
gyar irodalom első mozgalmaiban , már 1809-ben Horvát István és Vitkovics társaságában látjuk őt, 1810-ben fizetett dolgozótárs volt Kul
csár István lapja mellett, 1811-ben segédőr a’ Yida által igazgatott m.
szinháznál, 1817-ben revisor-társ a’ Tud. Gyűjtemény-egyesületnél Jankovich Miklós elnöksége ’s Fehér György szerkesztősége korában. 1818tól 1829-ig Pestmegye alügyésze ’s 1820-ban jogigazgató volt a’ Vattay
családnál; 1828-ban tagja az akadémia felállítását tervező országos kül
döttségnek. — 1831-ben rendes tagja lett a’ m. akadémiának s 1840-ben
tagja a’ Kisfaludytársaságnak ’s a’ Marczibányi-féle jutalmazó küldött
ségnek. — Első nyomatott próbatételei : Alkalmi versdarabkák. (P o 
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zsony, 1802— 1804); Dalok azoknak, a* kik szeretnek, (B écs, Pozsony,
Pest, évszám nélkül); Poétái zsengék (Pest, 1806) ’stb.Dolgozott a’ Hír
mondóban, a’ Tavaszi virágok közt, a’ Segítőben, Hazai Tudósításokban,
Erdélyi Múzeumban , Aspasiában, Tudományos Gyűjteményben, Athenaeum ’s Figyelmezőben. — 1810-ben Horvát István „Hat $onettet“
adott ki tőle ’s Kazinczytól; 1815-ben irta az Anti-mondolatot Kölcseyvei
egyesülve; 1826, 1828 ’s 1833-ban, ugyanezen benső barátjával társaság
ban szerkeszté a’ Muzáriont (Eletés Literaturát) I — IV köt; ’s uj folyam,
1 füzet. — 1833-ban Ő maga, 1840- ben pedig báró Eötvössel és Szalay
Lászlóval egyesülten adta ki boldogult Kölcseynek ,,Minden munkáit6'.
Kisfaludy Károly halála után, 1834— 35-ben a’ Bajza által szerkeztett
Aurórával szemben másik (Trattner Károlyi által kiadott) Aurórát szer
kesztett, miből a’ hires Auróra-per, és Szemere fejére sok kellemetlenség
származott. A ’ Kritikai Lapok egyik epigrammja megmondá felőle, hogy
„hat sonettke nem elég, kell ahoz egy kötet még“ . Szemere valóban nem
sokat nyomatott, bár igen sokat tud, ’s páratlan itészi és műbonczolói
tehetséggel bir, minek p. o. fényes jelét adta Vörösmarty „K is leány bajának“ művészi taglalásával a’ Kisfaludy-társaságban. írva van nála a’
„Szem ere-táru, melly 1801 óta nagy számú kötetre megy, ’s levelezése
ket, a’ költészet és nyelvtan épületéhez becses anyagokat; hellen-franczia
’s német nyelvekből forditmányokat, a’ szerző geniális egyéniségét jel
lemző jegyzeteket ’s vegyeseket foglal magában. Az öreg urnák mai na
pig igen rugalmas és fiatal lelke van; midőn hypochondriája nem bántja,
gazdagon szikrázik belőle az elmésség, és vele társalogni valódi élvezet.—
II. Miklós, több jeles; ép humorral teljes ’s ollykor kicsit nyers, de min
denkor elmés költemény Írója— III. Bertalan , a’ volt minister, született
Vattán, Borsodmegyében 1812-ben, august. 27-ikén. Korán feljárt a’
falusi iskolába ’s hosszan volt társa paraszt gyermekeknek. 1822-ban a’
sárospataki főiskolába, onnét pedig két év múlva, a’ német nyelv megta
nulása czéljából, a’ miskolczi evangelicus iskolába vitetett, hol három
évet töltött. 1826-ban ment a’ késmárki lyceumba, ismét a’ német nyelv
kedvéért, 1827-ben pedig ismét S. Patakra, hol 1832-ben végzé a’ jogtu
dományokat. E ’ közben irta’ F. m. orsz. Minervába Bérczlak cziműszomorujátékot 1. fe lv .; Kisfaludy Károly emléke czimű vígjátékot; továbbá
Béla király névtelen jegyzőjéről, ’s a’ Szent Hajdan gyöngyeiről. Ugyan
ekkor alapitá S.-Patakon azon ifjú-egyesületet, melly későbben a’ Párthenon zsebkönyv két kötetét adá ki 1834, ’s 1837-ben, hol Szemerétől is
néhány vers foglaltatik. Alig volt Borsodmegyében négy hónapig patvarista, midőn országgyűlés hirdettetett, ’s Bertalan, ezen országgyűlések
nek későbben egyik első rangú szónoka, mint patvarista ’s távollevők
képviselője, később mint k. táblai jegyző ’s ügyvéd két évig lakott P o
zsonyban (1832— 34-ig). 1834 septemberén ment vissza Borsodba, ’s
tiszteletbeli aljegyzővé neveztetvén, e’ hivatalt 1836 tavaszáig folytatta.
Ez év octoberén, hosszasabb előkészület után, ment utazni, ’s bejárta Né
metföld nagy részét, Francziaországot, Nagybritanniát ’s Irlandot, Né
metalföldet, Belgiumot ’s Helvétországot, ’s 1837 octoberén ért vissza
Bécsbe, hol utazását szerkeszteni kezdé, melly azonban csak 1840-ben
jelenhetett meg ( Utazás Külföldön, I. kötet : Németföld, Franczország,
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Budapest 1840. 300 1. II. kötet : Nagybritannia ’s Irland, Németalföld,
Belgium, Rajnavidék, Helvétia: Budapest, 1840, 325 1. egy kotervrajzzal). Utazásából már előbb, az Arvizkönyv 3-ik kötetében adott mutat
ványokat, Vattay név alatt. Ugyancsak visszatérve irta a' borsodmegyei
küldöttség számára : Tervét egy építendő javító fogháznak a’ magányrend
szer elvei szerint (Kassa, 1838; egy fogház kőmetszetű tervrajzával); ’s
ugyanazon évben, a’ helv. vallásu tiszáninneni egyházkerület küldöttsé
gének elébe, munkakönnyitésül ’s előrajzolatul : Terv egy papi özvegy
*s árvát árról, és arról, mikép lehet a*pap sorsát biztosítani a’ reformátu
soknál" (Pest, 1840). Az akadémiától koszorút nyert „ A9 büntetésről 's
különösebben a9 halál büntetésrőlu irt pályamunkájáért (Budán, 1841).
E’ munkák, főleg eszmedus és irodalmunkban szakot képző utazása,
mellynek második bővitett kiadása is jelent meg 1845-ben, egyesülve
megyei fellépésével, tartalmas és művészi szónoklatával megalapították
Sz. B. hírét, ’ 8 a’ közvélemény őt a’ legeszesebb ’s legnagyobb jövendőjü
hazafiak közé kezdte sorozni. — 1840 sept. 5-ikén a’ m. akadémia leve
lező tagjává választatott, ’s ezen és a’ következő évben ir t a s z Arviz
könyv köteteibe „K ölcsey emlékezetét" és „Mária emlékezetét". —- Borsód
ban fobiróvá, majd az 1843/ 4-iki országgyűlésre követté, későbben alispán ná ’s ismét követté választatván, elkezdett nagyobb mértékben szerepelni.
Szereplése hol végződött, mindenki tudja. — Itt csak az Íróról ’s szónok
ról nehány sort Csengery hű jellemzése szerint a’ „Státusférfiak és szó
nokok könyvében". Szemere szónoki nyelve tartalmasabb, müvésziebb,
Íróibb nyelv volt, mint minden egyéb szónokainké. Annyira szabatos,
hogy szószerint kelle utána írni, még a’ szavak elrakásában is. Egyedül
ő volt, kinek egyetlen sorát el nem hagyhatta a’ gyorsíró. ’S ez irói mű
gond nagyon is keresettnek látszott a’ magyar parlamentben, némi aka
démiai szint mutatott. Minél műveltebb volt a’ közönség, melly előtt szó
lott, annál inkább tetszett; a’ sokaság pedig úgy érezte magát, mintha
egy gazdag képcsarnok remekei vonultak volna el szemei előtt, tetszett
neki az eleven szinezés, az élethűség, a’ sok találó kifejezés. Alkalmi, sőt
utozai beszédeiben és rögtönzéseiben is mutatkoztak e’ jellemvonások.
Már 1846-ban Borsodmegye tisztviselői diszkarddal ajándékozták meg
szónokukat. — A ’ magyar képviselőházban Deák után Szemere volt kiválólag alkotó eleme a’ régi ellenzéknek. Egyszersmind alapos ismeretü
szakember, a’ mit fényesen bizonyitnak az esküttszékek, a’ magánrendszer
behozatala ’s a’ halálbüntetés eltörlése iránt tartott beszédei, a’ tárgyaló
ékesszólás, a’ kimerítő parlamenti szónoklat e’ szép példányai ’s akadé
miai jutalmat nyert pályamunkája, és egyéb a’ javitó rendszer, esküttszé
kek, honosítás ’ stb. tárgyában megjelent nyilatkozatai. Lapidáris irmodora; erőteljes, rövid, szabályos nyelve különösen alkalmas volt törvényalkotásra, ’s valóban a’ törvényszerkesztés ’s formulázás ügyességében
Szemere mindjárt Deák Ferencz és Szalay L. után következik, kiknél
azonban merészebb kezdeményező. — Mint országos kerületi jegyző,
igén jeles volt; jegyzői munkálatai annyival jelesbek Szentkirályiénál,
mert egyszersmind irodalmi szépmüvek is valának, ’s KÖlcseynek felira
taira emlékeztettek. Csakhogy Kölcsey melegebb, Szemere tartalmasb. Ö
hozta be a’ m. országgyűlésen a’ külföldi parlamentek szokását; indokolt
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jelentéssel kísérni a’ benyújtott törvényjavaslatot, melly jelentésben
egész jogphilosophiáját kimerité a’ tárgynak, ’s felvilágosított a’ nélkül,
hogy oktató modorba esett volna. A 1 magyar törvényhozás története,
mellyben Szemerének nem kis érdeme van, nem mutathat fel e’ részben
szebb ’s jelesebb példányt, mint Szemere jelentése az irói és művészeti jo 
gok biztosításáról szóló czikkelyekhez, olvasható az 1845-iki Pesti Hír
lap 505 ’s köv. számaiban. — h.
Szenczy Imre professor ’s m. akad. 1. tag, szül. 1798 jul. 8-ikán Vas
megyében Szombathelyen, ugyanott végezte 1809-től fogva gymnasiumi
tanulmányait. 1814-ben Csornán a’ praemonstráti rendbe lépett, ’s itt
végezte a’ philosophiát, és ugyanitt ’ s Pesten a’ tlieologiát. 1821 — 22ben Keszthelyen tanitá a’ második grammatikai iskolát, 1825-től 1828-ig
pedig a’ harmadik grammatikai osztályt; 1828-ban Szombathelyen téte
tett át a’ rhetorica tanítására. 1838-ban választatott a’ m. akadémia tag
jává. önálló munkája : G. Julius Caesar minden munkái, (két kötet, ki
adta a’ m. t. társaság 1839, 1840) ; kisebb czikkelyei, ’s bírálatai meg
jelentek a’ Tudománytárban, Gazdasági tudósításokban, (mert a' füvészetet is kedvvel űzi) Athenaeumban ’s Figyelmezőben. Tacitus fordítá
sából próbamutatványokat adott az Athenaeumban ’s Tacituson kívül
Quintiliánt is fordította. Tacitus Agricolája nyomtatásban megjelent
Budán 1847. A ’ „Religio és nevelés4* kath. egyházi lapnak ’s a’ Fasc.
Eccl. Liter, segédszerkesztője is volt. — h.
Szentkirályi Móricz, fia a’ septemvir Szentkirályi Lászlónak, Pest
megyének előbb főjegyzője, majd alispánja, ’s híres országgyűlési követe,
ezül. 1809 márt. 2. Pesten tanult, a’ pesti egyetemben, hol 1829 jogtudor
lett, értekezvén ez alkalommal a’ magyar asszony juhairói“ (nyomt.
megjelent Pesten, 1829). — Azután utazást tett külföldön ’s megláto
gatta a’ német egyetemeket, hol azon éles kutató, különböztető tehetsé
get, ’ s philosopháló, szemlélődő hajlamot sajátította e l , melly Őt kitünoleg jellemzi. Már a’ pesti gyűlésekén kitűnő tehetségnek mutatkozott, az
1840 ’s 48 közti időszakban pedig a’ szónoki ’s törvényhozói nevezetessé
gek során állt. 1840-ben ott látjuk őt a’ szólás szabadsági sérelem előharczosi közt, ’s ez idő óta, alig volt követ, ki több általános törvényho
zói készültséggel vett volna részt az elvek fejtegetésében, ’s főleg az elő
készítő elméletek vitatásában , mint Pestmegye ezen követe. — Szorgal
mas jegyző is volt, a’ törvényjavaslatok jeles formulázója. Kedvencz tár
gyul választá különösen a’ szabad kir. városok rendezését ’ s szavazati
jogát, ezt tekintvén az átalakulás első és legfőbb kérdésének. E’ tárgyra
igen sok időt szentelt, ’s szeretettel, sőt szenvedelmesen küzdött a’ bonyolt kérdés nehézségeivel. Szónoklatának ereje főleg az éles elméjű,
finom bonczolásban feküdt; szálakra szedé az ellenfél okoskodásait, vitat
kozott egész a’ szőrszálhasogatásig, ’s ha nem talált ellenfelet, ellenve
téseket tett maga magának, hogy azokat megczáfolhassa. Az általános
ságok nagy phrásisu embereinek soráH igen szükséges volt ezen taglaló,
vitató előadás, melly értelmez, különböztet, okoskodik, czáfol, ’s mig má
sok a’ szívhez, szenvedélyéhez beszélnek, az észhez szól, és meggyőz. —
Egyéniségének, szónoklatának kimerítő jellemzését adja Csengery Antal
a’ „ Szónokok és státusférfiak k ö n y v é b e n — Mint egy felegyenesedett

Szentpétery Zsigmond.

281

gondolatjel áll előttünk „úgym ond" nyugodtan, hidegen; a’ kiülő magy
szemek azonban élénken tükrözik elő a’ lélek és s z ív belső működését .
Hangja éles, metsző, de azért nem kellemetlen. Bizonyos magasabb nézpontra emeli a’ kérdéseket, honnan minden elágazásaikban, összefüggé
seikben láthatók; beszéde kezdetén eszméket keres és állít fe l, mint elis
mert igazságokat, ’s azok körül rendezi okoskodásai táborát. Ha azonban
vitáz, czáfol, ollykor lázas izgatottság fogja át, ’s illyenkor hideg, mélyen
ható gúny, metsző él költözik szavaiba. A ’ milly éles a* birálatban, olly
méltányos az ellenfél okoskodásainak felfogásában. Ollykor levelenként
szed szét egész beszédet, mint füvész az elemzett virágot, vagy egy jó l
talált körülirással, értelmezéssel oldja meg a’ kérdést. Talán az egyetlen
magyar státusférfi, kinek műveltsége kitiinőleg német volt; innét nagy
előszeretete a’ definitiókhoz. ’ S e’ hajlamot átvitte a’ törvényirásra is.
Első munkálata a’ városi ügyben valódi tankönyv. Az értelmezésről azu
tán áttért az osztályozásra, alosztályozásra, különböztetésre, ’s gyakran
annyira elmélyedt apró részletekbe, hogy az eszmék tökélyében elveszté
a’ főfonalszálat. Valódi eleme volt a’ parlamenti vitatkozás; beszédei tel
jesen bevégzett kerek egészet alkottak. Szabatos nem annyira egyes kife
jezésekben , mint az eszmék következetes összefüggésében ’stb. Ezen
szőrszálhasogató, kicsiségekkel szeretettel bíbelődő , okoskodó, elméleti
szónok nem lehetett ingadozás nélküli státusférfi. Az uralkodó ellenzéki
tanokból már az 1843. országgyűlésen sokat felkapott ; 1848-ban pedig
csakhamar ellentétben érzé magát a’ naponkint nagyobb tulnyomóságra
emelkedett eszmékkel. Kossuthtal, pesti követtársával, annyira összeka
pott, hogy Pozsonyt ’s az országgyűlést el is hagyá. Az izgató politika
vérmes reményei nem lehettek kedvesek a’ fontolgató vitatás hőse előtt.
Kételkedett és visszavonult; hibázott benne azon politikai bátorság,
melly nélkül nehéz időkben státusférfiui nagyságra emelkedni nem lehet.
Elhagyta a’ szószéket. Későbben, talán hogy pártja szemrehányásaitól
meneküljön, vagy talán elszóródást keresve, táborba szállott a’ felkelt
ráczok ellen, de mint országos tábori biztos, nem felelt meg szerepének.
Az első m. ministerium lelépte után, a’ második combinatióban az igaz
ságügyi tárcza volt neki szánva, de azt soha sem vette át. 1848 vége már
teljes visszavonultságban találta őt. Megmenté életét ’s vagyonát, és je 
lenleg Pesten, az orvosi tudományok tanulásában keres mulatságot. —
Szentkirályi M. mint ir ó , említett egyetemi értekezésén kivül a’ Pesti
Hírlapban lépett fel, (*841, 1842-iki folyamat) írván az ,,Osiség“ fontos
napi kérdéséről; 1843-iki országgyűlési követjelentése is megjelent
nyomtatásban. Egy ideig a’ pesti nemzeti színház igazgatója is volt, ’s e’
minőségében az Athenaeummal éles polémiába keveredett; izgékony ter
mészete azonban e’ hivatalt nem sokáig tűrte. — Mint alispán és biró
igazságszereteteért tiszteltetett, de ollykor nem akarta alárendelni kedvencz-fogalmait a’ positiv törvénynek, mellyet esze nem helyeselt. —
Elszóródásai ismeretesek, és számos anecdotára adtak alkalmat; kedélyes
egyénisége ’s geniális eredetisége a’ legérdekesb emberek sorába helye
zik. — h.
Szentpéterv Z sig in om l, a’ pesti nemzeti színház egyik első rendű
tagja ’s kétségkívül az első magyar színművész, szül. 1798 jul. 31-én
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Rohodon Szabolcsmegyében, hol atyja ref. lelkész volt. Iskolái elsőbb
éveit S. Patakon, a’ későbbieket Debreezenben tölté ’s tanulmányait el
végezve, barátai ’s rokonainak ellenzése daczára, ellenállhatlan rokonszenvét követé ’s szinészszé lön, 1815 aug. 19-én lépett először színpadra
Moliére ,,Sganarelle“ -jében Perrin szerepében. Szüléi lelkészi pályára
akarák alkalmazni, azonban egy akkori vándorszinész csapat vezéréi,
Láng Ádám és Udvarhelyi Miklós, felismervén benne a’ tehetséget és
lángészt, társaságuk tagjává fogadák, ’s nagy reményekkel biztaták,
mellyek, mint az idő bebizonyitá, nem is csaltak. Ez időben állandó szín
pad Magyarországon még nem létezvén, a’ színész kénytelen volt város
ról városra vándorolni, hogy megszerezhesse kenyerét. Ez volt sorsa
Szentpéterynek is mindaddig, míg Pestmegye a’ budai színházat párto
lása alá vette. Sz. színészi törekvései , szenvedései, örömei, fájdalmai ’ s
diadalai ugyanazok, mellyek általában a’ nemzeti színészet történeteéi
(Lásd Pesti nemzeti színház). 1837 a’ pestmegyei segedelem, azon okból,
hogy az ebből megtakarított pénzöszveg által is a’ nemzeti szinház épí
tése elomozdittassék, megszüntetvén : Sz. egyike volt azoknak, kik a’
budai szinésztársaságot, mellybol volt alakítandó a’ nemzeti szinház sze
mélyzete is, magánvállalat utján igyekeztek fentartani legnagyobb kitö
rések és nélkülözések kÖzepett, mert volt olly hónap, midőn a’ napi költ
ségeket leszámitva, 1 ft. 40 kr. váltóban maradt a’ pénztárban, mellybol
a’ vállalkozóknak önmagokat ’s az egész társaságot élelemmel kelle ellátniok. De ők nem csüggedtek ’s hazafiul elszántsággal néztek eléje derültebb napoknak. A ’ nemzeti szinház megnyitása óta szakadatlanul azok
közé tartozik Sz., kik soha nem hagyták el az intézetet, úgy hogy azóta
alig volt drámái est, mellyben a’ közönség ez évről évre mindig kedvel
tebbé váló egyéniséggel ne találkozott volna. Sz. nem csak egész lélekkel
színész, hanem valódi ihlettséggel biró művész is ’s a’ magyar színészet
eddig nem birt olly képviselővel, ki mint ő , olly élethiven ’ s még a’ leg
alsóbb rendű szerepekben is mindig a’ művészet határai között mozogva
lenne képes felfogni ’s visszaadni a’ legkülönbözőbb jellemek legapróbb
árnyéklatait. Sokat köszönhet e’ részben kifogyhatatlan egészséges hu
morának, mellynek hóditó hatásától senki nem menekhetik meg, sőt min
denki örömest veti magát alája. Innen van, hogy Szentpéterynek u. n.
irigyei vagy művészeti ellenségei nem voltak; tehetségét mindenki hó
dolva ismeri el. Legerősebb oldala a’ magasabb comicum, azon tér,
mellynek általán véve olly kevés hivatott papja van; a’ tragicumban,
mellyben sokszor kellett szükségből megkisértenie erejét, bizonyos mo
dorral bir szavalása, melly gyakran egyhangúsággá vált. A ’ jó kedvű és
kedélyes apák, nagybátyák, agglegények, tekintélyt vadászó polgármes
terek, bornirt udvaronczok tartoztak az ő szakmájába ’s az újabb idők
ben ama kihaló félben levő faj, a’ magyar táblabirák, alispánok, szolgabirák ’s a’ hajdani megyei élettel összeköttetésben állott alakok, miket úgy
szólván ő teremtett újra. Ez egyik legnagyobb dicsősége ’s ez okozza,
hogy a’ magyar közönség előtt örökké felejthetlen maradand emléke.
Legújabban ismét uj oldalról tünteté fel tehetségét, Szigligeti „C zigányá“ -bán olly szerepben lépvén fel, melly egyebeken kívül nagy tájkiejtési
ügyességet igényel. — Shakspeare alakjai közül ő iilteté át színpadunkra
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Falstaff óriás alakját. Végül megjegyzendő, hogy a* miilyen köztisztelet
ben részesül Sz. mint művész, szintolly szeretetre ’s tiszteletre méltó tu
lajdonokkal bir mint ember. — a.
Szenvey J ó z s e f magyar iró , akad. lev. tag ’ s a’ Kisfaludytárság tag
ja, született 1800-ban august. 28-ikán Pozsonyban, tanult Pápán, Budán,
Pesten. A ’ sors 1820-ban Visegrád környékére vezette, ’s ezen paradi
csomi vidéken több évig magános, de a’ nagy természet ’ s történeti
romok tekintete által lelkesített életet élt, egészen a’ költészetnek, ’s nem
kevesebb mint hét szomorujátékot, három drámát ’s egy vígjátékot irt,
mellyek azonban kéziratban maradtak, mint e’ nemben tökéletlenebb kísér
letek. Közkedves3éget nyertek azonban lyrai költeményei, mellyek szebbjei
az Aurórában jelentek meg. De legfőbb érdeme Schiller művészi forditása.
Lefordította a’ prósában irt drámai müveken kívül Don Carlost, Stuart
Mariát, az Orleansi Szüzet, Messinai hölgyet gyönyörűen zengő, tiszta
jambusokban , mellyek azonban kiadásra várnak, továbbá a’ balladák ’s
románczok legnagyobb részét, a’ Harangróli éneket, és sok egyéb költe
ményt. A ’ ,,Messinai hölgyből^ néhány jelenet az 1828-iki Minervában
jelent meg. A ’ lefordított kisebb költeményeknek, mellyek szama 60-on
felül megy, egy része az Aurórában jött ki. Ezen érdemeiért még 1831ben a’ m. akadémia lev. tagjává ’s 1838-ban a’ Kisfaludytársaság tagjává
választatott. — 1832-ig, midőn a’ Jelenkor polit. lap mellett megjelenő
Társalkodó szerkesztését Bajza utánátvevé, Maglódon volt nevelő a'
Lipthay-háznál. Későbben 1846-ig a’ Világ, 1848-ig a’ Budapesti Híradó
’s 1850-ben 5 hónapig a’ Pesti Napló czimű politikai lapot szerkezté,
jelenleg is ez utóbbi lapnak dolgozótársa, és szárazabb foglalatossága
közt muzája elhallgatott. Schillerbőli jeles fordításainak megjelenését
óhajtva várja a’ közönség. — h.
Szepesmegye* Magyarország legészakibb része, a’ Kárpátok legmagasb
csúcsainak tövében, északról ’s részben nyugotról Gallicziával, kelet, dél
’s nyugotról Sáros, Abauj , Gömör, Torna, Liptómegyékkel határos. 66
négyszeg mérföldet foglalván el, nagyságra nézve honunknak huszonha
todik, vidékeinek igéző szépségére ’s derék és müveit lakosai szorgal
mára nézve pedig első rendű megyéje. Határszéleit egészen magas hegyek
szegik be; térségei inkább csak széles völgyek. Regényességgel ritkán
fér össze a’ termékenység ; a’ hegyes, patakos, kies Szepesség is , köves
és agyagos földe ’s hideg éghajlata miatt, épen nem termékeny, ’s a’
természet, e’ részbeli mostohaságát kettőzött szorgalommal kell a’
lakosoknak pótolni. Három maggal a’ jobb tájékokon p. o. Lőcse
körül is megelégesznek az őszi gabona fajokból; búza, rozs kevés terem,
az árpa és zab jól diszlik; köles, kukoricza teljesen hiányzik; pohánka
’ s most már burgonya is elég van; a’ szepesi borsó híres; főtermesztménye azonban Szepesnek a’ len. Gyümölcsre a’ megye éghajlata nem ked
vező ; a’ lőcsei meggy azonban hírre kapott, ’ s földi eper, málna , mogyoró
bőven terem az erdőkben. Szepes flórája igen gazdag, ’s lakosai nagy
barátjai a’ virágoknak és füvészetnek; különösen a’ Tátra bővelkedik or
vosi füvekkel. — A ’ mezőgazdaságnak nem kedvező megye annál gazda
gabb kies tájékokban, nagyszerű képekben, mellyek fénypontjai : a’ dunajeczi, kohlbachi völgy, a’ schmecksi fürdő, a’ veres klastrom vidéke,
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Szepesvára környéke a? mindszenti ’s hotkóczi kastélyok- és kertekkel ’stb.
A ’ Kárpátok Szepesben legszebb pompájukban mutatkoznak; nevük e’
megyében Tátra, ’s legmagasb hegycsúcsok, mellyeken csaknem örök hó
tündöklik, mint Schweicz havasain, a’ lomniczi, eisthali, hunfalvi, nagy
szülőid, késmárki, közel 8000 láb magassággal. Másik hegyláncz, a’ me
gyének Liptóval's Gömörrel érintkező szegletében, a? Kral óva Horav&gv
Királyhegy, ásványokban, különösen rézben ’s vasban gazdag; a’ megye
keleti részén, a’ Tátra ágaival összefüggésben van az Ihlahegy; végre a’
megye délkeleti részén van az érczdus Wolowecz vagy Ökörhegy, mellynek egyik ága a’ szomolnoki völgyet képezi, másik Remete, Meczenzéf,
Jászó felé fordul; e’ hegy a’ korponai hegyeor ágazata, ’s összefüggésben
van a’ király hegygyei. A ’ tátrai havasok levegője hideg és zordon;
nyári hónapokban sem ritka jelenet a’ hó és fagy; északi szelek ’s felhőszakadások gyakoriak. — Vizei : a’ Poprád, melly a’ liptói hegyekből
eredvén, hazánkat elhagyja ’s Gallicziába megy át, Gnezda mellett hajóz
ható lesz, pisztrángok- ’s lazaczokkal bővelkedik; a’ Hernád, Gölnitz,
Dunajecz, Bialka. Nevezetesek a’ tátrai hegyi tavak, vagy tengerszemek,
a’ bérezi természetnek e’ gyönyörű tükrei, mellyek több ezer lábnyi ma
gasságban, mindenféle színekben ragyognak, kristálytiszták, ’s végtelen
mélyek — illyenek : a’ felkaitó, a’ zöldtó, vöröstó, feketetó, Plocktó,
steinbcichitó, békató, fehértó ’stb., mellyek többnyire phantasticus alakú
roppant sziklafalakkal kerittetnek, ’s mellyeknek tükrében zergék bámul
ják karcsú termetüket. Kirándulási középpontul a’ havasi világ ezen kin
cseihez, legalkalmatosabb a’ schmecksi fürdő, vagy : Tátrafüred, a’ nagy
szalóki határban , Késmárkhoz közel, melly újabban erősen látogattatik,
mióta ott hidegviz-intézet is létezik; ezenkívül jó savanyuvizforrások lé
teznek Uj-Lublyón, Ruszbachon, Toporczon, Landokán, ’stb. kénkőforrások pedig Szmerszonkán, a’ vörösldastrom közelében, ’s a’ leibiczi ha
táron. — Az ásványország adja Szepesmegyének legfőbb kincsét; nemes
ércze kevés ugyan, de réz és vasbányái igen gazdagok; amazok főleg
Szomolnokon, Iglón, Gölmtzen, Remetén, Schwedléren , Wagendrüsselben,
ezek főleg Iglón, Stószon, Krompachon, Szlovenkán, Wagendrüsselen, Jaknbjánon, Kluknón, Csütörtökhelyen ; czinóber van Schwedléren, Szlo
venkán; czink, kobált és piskolez; vas- és rézvitriól Szomolnokon; neve
zetes a’ szomolnoki czementviz is, melly 12Q0 mázsa körül szolgáltat re
zet. Ritka és nemes kőfajoknak roppant gazdagsága lakik a’ szepesi he
gyekben. Füvész, és mineralóg oda menjen zarándokolni, ha dús aratást
óhajt.
Szepesmegyében 248 népes lakhely van, ebből 2 német-tót királyi vá
ros, Lőcse és Késmárki 15 bánya- és mezőváros, 192 falu. Magában fog
lalja a’ X V I. szepesi szabad város kerületét. Népessége 147,700 lélek a’
X V I. szabad város kerületével együtt pedig 180 ezer lélek; egy négy
szeg mérföldre tehát csaknem 2700 lakos jő. Ezek közöl 111,000 r. kath.
22.000 görög kath. 45,000 evang. a’ többi zsidó; nyelvre nézve pedig :
92.000 tót, 22,000 orosz, 65,000 német. Magyar helység egész megyé
ben sincs, de a’ nemesek ’s honorátiorok, ’s részint a’ polgárok is magya
rul beszélnek. A ’ lakosságot kitűnő szorgalom jellemzi; mesterember sok
és jó lakik a’ megyében, különösen posztó készítő, arany- ’s ezüstmüves,
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müvésztakács, festő, tímár. Legfőbb figyelmet igényel a’ gyolcsszövés ’s
fehérítés, melly általánosan el van terjedve, de főleg a’ Poprád melletti
helységekben virágzik, ’s mellynek évi terménye könnyen felmegy 6 mil
lió rőfre; továbbá a’ bányászat. A ' X V I. szepesi városban sok sört és
pálinkát főznek; papirosmalmok találtatnak Iglón , Lublyón, Poprádon,
Ruszbachon, Tepliczen; jó kőedénygyár van Iglón, sok vasnemüt készí
tenek Göllniczen. Fókereskedési czikkek : a’ gyolcs, len, pálinka, réz,
vas, deszka, faeszközök, borsó, vaj és sajt, kőedény, papiros, orvosi fü
vek; országutjai nagy részint igen jók.
A ’ szellemi élet Szepesben igen virágzó, ’s e’ szép megye hazánknak
igen sok jeles tudóst, irót, művészt adott már. Kebelében diszlenek az
evangelicusok lőcsei és késmárki lyceum ai, ez utóbbi derék könyvtárral;
kath. középiskolák vannak Lőcsén ’s Podolinban, püspöki lyceum Szepesváralján, — Szepes nemessége közt első helyen van a’ volt örökös főispáni család, gr. Csáky, melly a’ megyében legtöbbet is bir. Nevezetes
birtokosok még a’ kamarán, alapítványi kincstáron, s z e p e s ie p e r je s i
püspökön ’s káptalanon, Lőcse, Késmárk, Kassa sz. k. városokon kívül :
báró P aló chay-Horváth , Máriássy, B erzeviczy, Bobest, Doloviczinyi,
Draveczky, Glósz, Görgey, Jekelfalusy, Jóhny, Korotnoky, Marsaiké, Matyasovszky, Moncskó, Nemesányi, Okolicsányi, Palczmann, Péchy, Petróczp, Probstner, Beisz, Szepesházy, Szerdahelyi, Szmrcsányi, Szulinyi,
Szirmay, Spóner, Sváby, Ujházy, Vitális; Zsedényi ’stb.
1849 előtt Szepesmegye négy, u. m. a’ magurai, kárpátaljai, lőcsei, és
hegyi járásokra oszlott, ’s a’ tiszamelléki kerülethez tartozott. Most a’
kassai kerület alkatrésze; székhelye : Lőcse, hol a’ megyei törvényszék is
van; járásai : az ó-falvai, lublyói, kézsmárki, csötörtökhelyi, lőcsei, ssepesváraljai, göllniczi. — Legnevezetesb helyek Szepesben : Késmárk
4192, Lőcse 5175 lakossal; Göllnitz 5000, Stáss 1460, Schwedlér 2570,
Szomolnok 4000 lakossal. A ’ X V I. szepesi városok :
6200, Bé/a
2800, Búr and 700, Felka 1500, Gnézda 1340, Leibicz 2400, Ó-Lublyó
2000, Matheócz 1300, Menyhárd 1400, Olaszi 3200, Podolin 2140 Po
prád 1200, Ruszkinócz 700, Strázsa 650, Szombathely 900, Szepesváralja 3100 lakossal. Ez utóbbihoz közel áll magas gránitszikla tetején,
Szepesvárának érdekes roma, ’s a’ szepesi káptalan (Has Zipserhavs),
kőfallal, bástyákkal ’s kapukkal ellátva; itt van a’ püspöki palota, a’ ka
nonokok házai, seminarium, levéltár ’stb. — h.
Szerbia. A ’ jelenlegi szerb fejedelemség mintegy 600 □ műdet foglal
el a’ Morava mindkét partján, északon a’ Száva és Duna által Ausztriá
tól, keleten a’ Timokhegy által Bulgáriától, délen a’ Haemushegység
déli ágai által Makedonia, Albánia és Herczegovinától, nyugoton a’ Drina által Bulgáriától választatik el. Lakosainak s^áma 900,000. A ’ közép
korban Szerbia területe sokkal nagyobb volt. A ’ byzanti uralom hanyat
lása alatt fügetlenné lett szerbek egy birodalmat alapítottak, melly virág
zása korában, a’ 14-ik században, a’ szorosabb hazán kívül Bulgáriát,
Makedoniát, Thessaliát, Epirust és az egész régi Iliyriumot magában
foglalá. E’ birodalomnak a’ rigómezei csata vetett véget (1389 jun. 15.).
Eleinte saját fejedelmek alatt hűbéri ország maradt Szerbia, a’ 16-ik
században a’ függetlenségnek ez utolsó csilláma is elenyészett. Ekkor
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megkezdődtek a’ kivándorlások, ’s ezeknek köszönhetik Magyarország és
a’ hozzákapcsolva volt tartományok szerb népességöket. A ’ passarowitzi
béke által (1718) egész Szerbia, a’ Bánsággal ’s Bosznia egy részével
Ausztria hatalma alá került, de Szerbia nem nagy rokonszenvvel viselte
tett a’ keresztyén uralom iránt ’s a’ VI. Károlyra nézve szerencsétlenül
kiütött 1738-i háború alkalmával a’ szerbek lényegesen befolytak a’ tö
rök uralom visszaállítására. Ez olly kevéssé jutalmazá ragaszkodásukat,
hogy a’ II. Katalin ’s II. József által kezdett háborúban Ausztria érdeké
ben kelének fel. E ’ harczok folyamában tűnt fel legelőször a’ későbbi föl
kelés hőse. A ’ fölkelés meghiúsulta után ugyanis egy agg férfiú fiával
együtt a’ Száva felé menekült. A ’ határfolyam láttára az aggot honfájda
lom lepé meg ’s kinyilatkoztató, hogy hegyeit nem hagyhatván el, magát
a’ töröknek adandja meg. A ’ fiú, hiában használván fel mindenkérést ’s
rimánkodást, pisztolyait vonó elő.,,A zt érjem-e meg - kiálta fel— hogy
atyámat a’ törökök agyon kínozzák?“ ’ S lelövé az öreget, vagyonát kí
sérői között szétosztó ’s osztrák földre menekült. E ’ tettéről nyeré a’ ké
sőbbi hiressé lett ifjú Fekete György nevét, a’ szerbeknél Cserni György,
a’ törököknél Kara György. Osztrák katonai szolgálatba állván, itt őr
mesterségig vitte, majd pedig 12 évvel később, midőn a janicsárok nyo
mása miatt fegyverre keltek a’ szerbek, visszament hazájába. Több sze
rencsés csata következtében az ország megszabadult a’ janicsároktól. 1806
dec. 12-én Belgrád ostroma végzé be a’ szerb függetlenségi háború első
szakát. Ez időben kezdődnek az orosz cselszövények. Épen háborúra
szándékozván kelni Oroszország a’ török ellen, védelmet Ígért a’ szerbek
nek, ha felsőségét elismerik. Ebbe a’ szerb nép bele nem egyezvén, 1809
és 1810 a’ minden oldalról előnyomuló törököket orosz segitség nélkül
verte vissza. — Az északi diplomatia azonban önmagától vert azalatt
gyökeret az országban. Egy aristocrata párt, melly olly alattvalói viszo
nyokat óhajtott, minők a’ Dunaf'ejedelemségekben a’ bojárok jószágain
léteznek, Rodofinikin orosz ügynök befolyása alatt állott. É ’ párt orosz és
török töredékre oszlott, az elsőnek fejei voltak Nenadovics Jakab, Obrenovics Milán (Milos bátyja) ’s Dobrinjacz Péter, az utóbbinak vezére, a’
görög származású belgrádi metropolita, Leönti. Mindkét töredék azonban
ellene volt Cserni Györgynek. A ’ hatalom azon megszorításai, miket az
aristocraták az 1810 évi népgyülésen (szkupcsina) keresztül vittek, figyel
messé tevék a’ háború által fölemelt fejedelmet. Az 1811 évi népgyülé
sen a’ kisebb fejedelmek vagy vajdák segedelmével tulnyomóságra emel
kedvén, a’ legfőbb végrehajtó hatalom reá ruháztatott. Ekkor az uj orosz
ügynök Neboda megváltoztatta rendszerét. Az aristocraták (hospodárok)
megbukván, magára Cserni Györgyre igyekezett hatni ’s ezúton elérte
azt, hogy a’ fejedelem Törökország azon ajánlatát, minélfogva Szerbiát,
Moldva és Oláhország mintájára, saját fejedelmek alatt akará szervezni,
visszautassá. Ez volt szerencsétlensége. Oroszország megigérte neki,
hogy a’ közte és Törökország között fenforgó békealkudozások alkalmá
val magáévá teendi Szerbia kívánalmait, de midőn a’ bukaresti béke kihirdettetett, ebben csak e’ semmit nem jelentő általános határozatok való
nak : köz aranestia, saját beligazgatás, adókötelezettség és az erősségek
átadása a’ szultánnak. Nem sokára török seregek érkeztek az országba
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Kursid pasa vezérlete alatt, a’ fentebbi határozatok foganatositásaul.
Mondják, mikép Szerbia teljes ellentállásra lett volna képes, azonban
orosz ármányok törék meg erejét. Cserni György az ország közepén akará központosítani egész haderejét , de tanácsadói szavára szétdiribolá , ’s
úgy lön, hogy egyenként elpusztiták a’ törökök. Ez megtörténvén , rábeszélék Cserni Györgyöt, hogy csupán az ő személye ellen forr a’ törökö k
haragja, ’s ha ő távozik, hazája még legkedvezőbb föltételekben része
sülhet. így áltatva, osztrák földre ment át; e’ szökésre bátorságukat vesz
ték a’ legvitézebb harczosok; mindenki menekült, a’ török előtt megnyilt
az ország. Obrenovits Milos hátramaradt egy csapattal, de ennek is csak
hamar az lön vége, hogy létévé fegyverét. Milost jó l fogadák a’ törökök
’s az ő segítségével sikerült több véres fölkelést elnyomniok. Egyébiránt
ennek hazafiusága csak akkor kezdett újra éledezni, midőn az ő személyes
szabadsága forgott veszélyben. A ’ hegyek közé ment ’s uj háborút szitott
fel. Sok viszontagság érte, csapatjai több ízben szétverettek, de Ő ismét
összeszedé őket. Fényes győzelme, mellyet a’ Boszniából ÍT^pasa alatt
előnyomult törökök felett nyert, elhatározó befolyással volt Szerbia füg
getlenségére. A ’ törökök alkudoztak ’s ez időpontot választá hazatérésre
Cserni György. Csaknem hazája küszöbén volt már, midőn a’ halál elér
te; Milostól bérelt gyilkosok lestek reája ’s karddal és pisztolylyal agyonölék; feje — mint a’ szerb rege mondja, bőrével együtt — Konstantiná
poly ba küldetett győzelmijeiül. Milos kétszeres czélt ért. Versenytársától
megszabadulva, egy Belgrádban 1817 nov. 6-án tartott népes nemzet
gyűlésen örökös fejdelemnek kiáltatott ki ’s a’ díván is elismeré.
Az állandó béke azonban még soká késett, miután Szerbia az Orosz
ország és a’ porta között keletkezett bonyodalmak közé keveredett. Az
akjermani orosz-török egyezség által Szerbia nagy előnyöket nyert :
fejedelmeinek szabad választását, független törvénykezést; teljesen
szabad beligazgatást, az adók saját beszedését, határozott tributum mel
lett. A z akjermani egyezséget az orosz-török háború követte, mit a’
szerbek örömmel üdvözlének, mert alapos reményok v olt, Boszniát és a’
Herczegovinát maguk számára megnyerni. Azonban ez eszme nem volt
Oroszország Ínye szerinti, ’s Milosnak szigorúan meghagyaték, csupán arra
szorítkozni, hogy a’ boszniai török seregnek a’ Szerbiáni átvonulást meg
tiltsa, miáltal az orosz sereg jobb szárnyát védé. Jutalmul örökös fejedel
mi méltóság igértetett neki. A ’ drinápolyi békekötés alkalmával az orosz
diplomatia megfelejtkezett ez Ígéretéről ’s most Miioson volt a’ s o r , szö
vetségesén tultenni. 1830 augustusban megvesztegetés utján egy beratot
eszközölt ki Konstantinápolyban, melly által mint Szerbia örökös feje
delme megerősittetett. 1834 a’ közte ’s a’ porta közt még fenforgó utóla
gos egyenetlenségek is elintéztetvén ’s Oroszország részéről legalább
nyílt ellenségeskedés ellen biztositva lévén, uralma szilárdítására gon
dolt Milos. Bízva momkáira (fegyveres kísérők, mórnak— legény), a’
legönkényesebb módon uralkodott, ’s minden panaszt lázadásnak nézvén,
számos ember fejét ütteté le, ’s más nemű zsarlásokat követett el. 1835
fölkelés tört ki ellene, mit nem vala képes lecsillapítani, miután a’ legtekintélvesb két szerb, Petronievics és Vucsics Tamás állottak az élén.
Ezek dolgozák ki az 1835 febr, 3-ai alkotmányt (usztaw), mellyet egy
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népgyülés elfogadott ’s Milos megerősített. A ’ péter vári kabinet óvást
tett ezen alkotmány ellen ’s egy másikat terjesztett elő; Milos sem ezt,
sem amazt nem akará ’s a’ portánál teljhatalma fentartásaért szövött
cselt. A ’ diván, angol tanácsra, kiadáaz 1838-i szervező rendeletet, melly
sem a’ népet, sem a’ fejedelmet nem elégité ki. Milos megesküdt ez alkot
mányra, de esküjét nem tartá meg. Bízva Jefrem öcscsébe, ki az újonnan
alkotott senatus elnöke volt, a régi utat követte ’s iparkodott megszaba
dulni elleneitől. Ezek között Vucsics volt a’ legveszélyesb ’s épen ő hoz
zá lehetett legkevésbé férni. „M iért jársz mindig úgy, mint egy hajdú —
kérdé tőle egyszer a’ fejedelem — miért nem követed többi ministereim
’s senatoraim viseletét?44 — „Fenség — feleié Yucsics — félénk vagyok,
azért hordok mindig kést és pisztolyt magammal.44 E’ szerencsés félénk
ségének köszönheté, hogy a’ testőrök nem mertek hozzá nyúlni. — Az
alkotmányos érzelmüek (usztavo-branitelji) nagy számmal valának a’ senatusban ’s veszélyes ellenzéket képeztek. Ezek indítványára számadást
kért a’ senatus bizonyos országos pénzekről, mitMilpsmeg nem adhatott,
miután a’ pénz legnagyobb részét háremmel ’s egyéb keleti fényűzéssel ellá
tott kragujevaczi udvarára költötte. A ’ senatus azonban olly határozottan
állott kivánata mellett, hogy Milos nem segíthetett többé máskép magán,
mint az alkotmány felforgatása által. Belgrádból parancsot külde test
őreinek, hogy Kragujeváczból a’ senatus ellen törjenek. 400 gyalog ’s
200 lovas katona 4 ágyúval valóban meg is indult, azonban Belgrád kö
zelében olly számos csapatokkal fogadta őket Vucsics, hogy ellentállás
nélkül letevék fegyverüket. A ’ senatusnak ez események megvizsgálására
kirendelt egy bizottmánya könnyen kiderité, hogy mindezt Milos az al
kotmány megbuktatása végett intézé úgy, lemondást kívánt a’ fejedelem
től. 1839 jun. 13-án aláírta a’ lemondási okiratot ’s 15*én Mihály fiával
együtt elhagyá az országot. Legidősb fia Milán, mellynek javára Milos
lemondott, ott maradt, de már jul. 8-án aszkorban halt meg.
Milán halála után a’ porta öcscsét Mihályt nevezé ki utódjául, de regensséget adott melléje, mellynek tagjai Obrenovics Jefrem, Petronievics
és Vucsics voltak. Négy párt küzdött most egymás ellenében. A ’ senatusban túlnyomó volt a’ nézet, egészen eltávolítani a'hatalmaskodó Obrenoviesokat és Cserni György fiát hívni meg: a’ másik párt Jefrem körül
csoportosult, ki már régebben tanúsított becsszomjas terveket, a’ harma
dik Milos, a’ negyedik Mihályért buzgott. Vucsics és Petronievics, kik
Cserni György fia mellett küzdtek, három párttal állottak szemben , ’s
ezek elhatározák megbuktatásukat. Az ármány megkezdé áskálódásait.
Elterjeszték a’ hirt, hogy a’ menekvő fejedelem 13 millió piasztert ha
gyott hátra a’ kincstárban ’s e’ pénz most 5 millióra olvadt le. Számadást
kértek a’ két férfiútól olly pénzektől, mik soha nem léteztek ’s a’ mester
ségesen vitt izgatás fölkelésig növekedett. — 1840 aprilben Vucsics és
Petronievics kénytelenek valának a’ belgrádi török várba menekülni. M i
los már visszatérésre készült, midőn nagy meglepetésére tudtára esett,
hogy a’ pétervári kabinet véglegesnek tekinti lemondását ’s róla többé e’
szerint szó sem lehet. Oroszország a’ fiatal Mihályt pártold, ki Szerbiá
ból valódi orosz helytartóságot igyekezett alakítani. Azonban azálatt a’
két száműzött szerb olly ravaszsággal működött, hogy az összes európai
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diplomatia sem tagadd meg tőlök elismerését. A ’ porta erélyesen fogta
pártjokat, különösen mióta Izzet Mehmed pasa lett nagyvezér, Austria
pedig azon hiszemben támogatá őket, hogy majd az öreg Milost hivandják vissza. Magában Szerbiában minden izgalomnak olly szint tudtak
adni, mintha az Milos érdekében szittatnék. Éhez járult, hogy Mihály fe
jedelem teljesen gyűlöletessé tévé magát az erdőbeli makkolás megadóz
tatása által, tudva lévén, mennyire nehezité ez a’ disznóhizlalást, a* szerbek egyik legfőbb gazdagsági forrását. Sekib effendi török meghatalmazott
valamennyi panaszait helyeslé az elégületleneknek ’s egy török hadsereg
közeledett a’ szerb határokhoz. Mihály és orosz tanácsadói még mindig
azt hitték, hogy a’ mozgalom Milos érdekében működik ’s az okból a’
hazafiul párt tagjait tevék a’ legizgatottabb kerületek ’s a’ sereg egy ré
szének élére. Ez félig megkönnyité a’ hazafipárt munkáját. Nehány nap
múlva egész Szerbia talpon volt. Mihály Kragujeváczba sietett seregei
vel, de alig mutatkozott Vucsics ’s a’ kormány hivei tömegesen tértek át
hozzá. Két Ízben kezdte el még a’ fejedelem a’ csatát i&vjnindannyiszor
megújult a’ tömeges átkelés. 1842 sept. 6. és 7-én osztrák földre mene
kült Mihály és kísérete.
A ’ sept. 14-én Belgrádban összejött népgyülésen egyhangúlag Cserni
G yörgy fia, Karagyorgyevics Sándor választatott fejedelemnek. E ’ válasz
tást eleinte mind a’ négy hatalmasság a’ porta minden óvásai daczára is
— ellenzé; azonban Anglia és Francziaország hamar visszavonultak ez
ügytől, Austria, kelletlenül bár, de végre mégis megnyugodott a’ dolgok
olly állapotában, melly Oroszországra nézve nem volt kedvező. Annál
határozottabban lépett fel a’ czár, ki Sándor választatásának megsemmisitését követelte, különben interventioval fenyegetőzvén. A’ szerbek különö
sen Vucsic3 tanácsaira, nem feleltek heves ellenzéssel az orosz diplomatia
harsány hangjára, ügyes engedékenységgel térdet hajtottak ’s szilárd el
határozással uj választási gyűlést hirdettek ki Topcsiderébe. Hiában kö
vetett el Oroszország mindent Milos választásának kiküzdésére, hiában
használá fel Lieven herczeg legnagyobb nyájasságát ’s legkeményebb fe
nyegetését, ’s az öreg Obrenovics hiában vesztegeté el vagyonának tete
mes részét. A ’ topcsiderei gyűlésen (szkupcsina) 2800 választó egyhan
gúlag Karagyorgyevics Sándort erősité meg a’ fejedelmi méltóságban.
Lieven herczeg ekkor egyet fordított az orosz politikán ’s biztositá a’
gyűlést, hogy a’ czár soha sem ellenzé a’ „törvényes4* választást, csupán
azt kívánja , hogy a’ két forradalmi férfiú távozzék az országból. Aug.
13-án Yucsics és Petronievics önkényt mentek száműzésbe Viddinbe ’s
az uj orosz consul a’ fejedelemnél mindent elkövetett, hogy visszatérésü
ket lehetlenné tegye. Azonban Karagyorgyevics nem volt illy hálátlan
’s a’ porta megerősité ez érzületében. Vucsics és Petronievics nem sokára
hazakerültek ’s a’ szerb nép harangzúgással ’s ágyudörgéssel és roppant
örömttizekkel adta jelét hangulatának. 1844-ben 34 huszárnak öltözött
lázadó tört be Austriából Sabacz városkába, az Obrenovics családot ki
áltván ki. Általános népfölkelésre számítottak; megcsalatkoztak. A ’ vizs
gálatból kitűnt, hogy e’ támadás szerzője, a’ korábbi ministeri titkár B o gicsevics Milos volt, ki közel Összeköttetésben állott az orosz consulsággal. Ez esemény okozá, hogy e’ diplomaticai hatóság néma volt, midőn a’
U j . k.Ism. T á ra VI. k ö t .
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hatalmas két szerb államférfiu újra elfoglald minis téri állását. Ez időtől
fogva béke uralkodott. 1845— 47-ig a’ belső államélet jótékony fejlődése
legkevésbé sem lön háborítva. Egyik reform a’ másikat érte és Szerbia e’
nehány évben annyira megváltozott, hogy minden, mit egyes irók a’ ko
rábbi években róla Írtak , elavultnak volt tekinthető. 1848 év viharai
Szerbia bel viszonyait épen nem érinték, de külső állására leghatározot
tabb befolyással voltak. A ’ déli szlávok egyesülésének eszméje ’s evvel
összekötött remények határozott alakot kezdének ölteni, mellynek azon
ban egyelőre nagyobb eredményei nem lőnek. Vájjon a’ szerb államférfiak
a’ magyarországi ráczoknak nyújtott segélyt szivesen vagy akaratjok el
lenére adák-e, még kiderítve nincs. Elég az hozzá, hogy a’ fejedelemség
ből átjött szerb csapatok Knicanin (1. ezt) vezérlete alatt a’ magyarok
ellen küzdöttek egy ideig, részökről is nevelvén a’ Duna alsó részeiben
fölmerült véres jeleneteket. Egy másik eredménye e’ hadi mozgalmaknak
az lön, hogy a’ szent Slawa’s orosz vezérlet alatt vitt háborúban egy, több
nyire inakból álló, vak hazafiui párt alakult ’s nyert tulnyomóságot. En
nek jelszava volt : háború az izlam ellen az orthodox keresztyénség nevé
ben. Belgrádbanaz orosz irányábani meghóditás nyilvános vitatások tárgya
volt ’s az orosz consul Szerbiának a’ nagy szláv birodalommali egyesülésére
ürité poharát. Azonban kisült, hogy ez nem czélja a’ szerb államférfiaknak,
ama veszedelmes,,disznókereskedőaristokratiának^ (mint nevezni szokás),
mellyaz összes európai diplomatia ellenében el tudta rejteni szándékait. T i
tokban ismét helyreálliták minden ösezeköttetéseiket Konstantinápolylyal
’ s ezt tanúsították a’ napjainkban kifejlett orosz-török bonyodalmak, melylyeknek kimenetele kétségkívül eldöntő befolyással leend Szerbia sorsára is.
E ’ történeti vázlat után Szerbiának legújabb viszonyait a’ statistikai
adatok világosítják fel. Szerbiának nincs nemessége. A z ország minden
lakosai egyforma jogok- és kötelességekkel bírnak, a’ törvény és törvény
székek előtt egyenlők ’s egyformán adóztatnak meg. A ’ szerbeknek ko
rábban szintén voltak hűbéri intézményeik. ,,A ’ törökök négyszázados
uralma, talán csak azon egy jót tanúsította a’ szerbeknek, hogy azokat
előbb megsemmisítette, mielőtt maga megsemmisülne.Éí Kara György
alatt némelly vojvodák és knezek be akarák hozni méltóságuk örökösségét. Némellyek a’ határvámokat saját területeiken önhatalmilag magok
hoz ragadták; midőn a’ porezát (adót) aránylag kiosztották, ahoz saját
javukra is vetettek valamit; bekövetelték a’ tizedet, úgy mint a’ török
spahik ’s a’ parasztokat még urdolgára is kény szeri tették. Tehát úgy vi
selték magokat, mint urak, ’s nem mint elöljárók. Milos alatt újólag azok,
kik hozzá legközelebb állottak, ’s spahi helyébe kívántak lépni, ’s a’
falukban uj földesurakul megjelenni. Eléje terjeszték, hogy milly nehéz
lenne, a’ népet egy középhatalom nélkül kormányozni, ellenben milly
nagy segélyt találand mindannyiszor azokban, kiknek jószágokat adományozand. „M it akarsz te tenni, kérdék egytől, ki különösen szeretett
volna egy pár falut hűbérül kapni?„Ülni fogok és dohányozni, mig urunk
segélyemet nem szükségli, akkor momkjaimmal repülni fogok hozzá.“ Ha
ez emberek megkapják a’ falukat, ők szivesen megengedték volna, hogy
Milos ama koronajavakat, mellyeket mint bérlő kezelt, tulajdonul meg
tartsa. Milos nyilván ellene szegült ennek; ő sok dolgokban utánozta a’
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nagyurat, de abban eltért tőle, hogy hűbéreket nem osztogatott. A ’ földes
úri jogok megszüntetése, mellyek jövedelme az adóhoz csatoltatott,’s melly
a’ nemzetnek esett terhére, a nemzet javára leendett szánva. Ez által a’
szerb parasztok teljes függetlenséget nyertek. Milos megmérhetlen szolgá
latot tett nekik, barátjainak száma azonban ez által nem szaporodott. Szer
bia jövőjére pedig Milosnak ezen minden kisérleteknek ellenszegülő szi
lárdsága ez ügyben egyike a’ legfontosb ’s legjelentékenyebb tényeknek.
Az adóztatás Szerbiában könnyű ’s a’ felosztás igazságos. Az egyenes
adók jelenleg minden adóköteles fejtől 5 tallérból állnak, millyen vagy
160,000 lehet ’s két félévi adórészletekben 800,000 tallért fizetnek. Ez
adók kivetése az egyesre azonban következőleg történik. Ha egy községp. 80 adóköteles van ’s ennélfogva 400 tallért kell adóba fizetni , úgy a’
falu legidősbjei a’ felebbi öszveget úgy osztják fel, hogy a’ vagyon ará
nyában három adóosztályt képeznek, mellyek közöl a’ legmagasb évenkint
mintegy 10 — 12 tallért, a’ közép 4 — 5 tallért ’s a’ legalsóbb 2 — 3 tallért
tesz ki. Némelly kevés birtokosok 20— 40 —60 tallért is fizetnek évi adó
ba, ha vagyoni állásuk ollynemü. A ’ közvetlen adókból Szerbia csupán a’
3% -n yi be- és kiviteli vámot fizeti. Szerbiában az alapszabály megjele
nése (1838.) óta nincs monopólium. Az alaptörvény 45. §. szerint minden
szerb teljes kereskedelmi és iparszabadságot élvez. IC’ rövid leírásból fel
ismerjük , hogy a’ kormánynak szilárd és becsületes akarat mellett olly
kedvező viszonyok k ö zt, mellyekhez még számítandó, hogy Szerbiának
államadósságai nincsenek ’s lakosai egy, t. i. az orthodox keleti vallás
hoz tartoznak, nincs tulnehéz álláspontja.
Tekintve az ország anyagi jólétét, melly illy kedvező viszonyok közt
rendkívül emelhető, úgy találjuk, hogy még sok teendő marad, és ekkorig
a’ lehetségesből ’s a’ fenlevő gazdag eszközök mellett méltán követelhetőből még kevés foganatosittatott. A ’ közlekedési utak nagyon el vannak
hanyagolva. Némileg jó utak csak Szerbia némelly kerületeiben vannak,
11 kerületben semmi jó ut. A ’ hajózásra szintén kevés gond fordittatott.
A ’ Morava, Szerbia fő ere, minden inkább, mint hajózható állapotban
levő. Hogy illy állapot a’ kereskedelem felvirágzására nem kedvező, fel
foghatni. Jó utak nélkül rendes postajárat nem képzelhető, minélfogva a’
szerb posták e’ nevet alig érdemlik. A ’ bányaművelés alig van még csak
megkezdve is, az erdoszet- ’s építészetre ekkorig semmi gond. Gyárak
ban Szerbia még nagyon szegény, csak egy üveg és egy milly-gyertya
gyára ’s némelly jelentéktelen iparvállalatai vannak. A ’ fóldmivelés és
marhatenyésztésre nézve egyesülten némelly hazafiakkal történt már va
lami. Toptsidernél egy kis mintagazdaságot és egy gyakorlati gazdászati
tanodát állítottak. Jobb gazdasági eszközöket szereztek a’ kormány költ
ségén, valamint ez a’ jobb tenyésztő állatok felvásárlására is tetemes
összegeket engedményezett. A ’ földmivelők számára egy hirlap alapittatott, de élénksége ’s üdvös hatása daezára pártolás hiánya miatt ismét
elenyészett. Derék iparosok és kereskedő egyének képzése végett Belgrádbanegy kereskedelmi tanoda áll fönn háromévi folyammal,melly év
ről évre nagyobb látogatásnak örvend. Van azon felül Szerbiában 1 lyceum philosophiai és jogászi tanszakkal, 1 gymnasium, 6 osztálylyal, 1
görög tanoda, 1 hittani növeldéje négy évi folyammal, 1 katonai akade-
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mia négy évi tanfolyammal. Ezek mind Belgrádban. Nagotin, Kragujevatz, Sabatzban vannak félgymnasiumok, azonfelül van 300 elemi ta
noda mintegy 7000 tanulóval. A ’ tanulók száma a’ lakosságéhoz úgy áll
mint 1 : 125; az elemi tanodák száma a’ községekéhez — ezek száma
1151 — úgy mint 1 : 4. A ’ tanoda tehát kevés ’s e’ hiányt még papság
sem pótolja, mert egészben 660 lelkészség mellett csak 700 világi pap
van. Templom 300 van ’s 38 zárda. A ’ belgrádi irodalmi társulat czélja
a’ szerb nyelv művelése ’s a’ tudományok terjesztése. Ezt Mihály fejede
lem 1842-ben alapította; mindig a’ fejedelem pártfogósága alatt áll. A ’
társulat heti rendes és évenkint két főgyülést tart. Kevéssé támogatva,
mégis már némi jót tett, több kis elemi ’s népkönyveket, egy időszaki
iratot Glasnik adott ki ’s egy nemzeti könyvtár ’s muzeum alapját tette
le. Azon körülménynél fogva, hogy Szerbiában az Írási nyelv egyszer
smind népnyelv is, mi az ismeretek népszerüsitését szerfelett könnyiti,
több is történhetett volna — de a’ társulat kevés pártolásra és sok aka
dályra talált. Könyvkereskedés nem lévén és könyvnyomda csak e g y , a’
szellemi közlekedés nem éledhetett fel. A ’ ,,Beogradske Novineu az
egyetlen politikai hírlap, melly azonban a’ belügyekről rendesen hallgat,
csak kinevezéseket, előléptetéseket, ’s adományozásokat közöl. A ’ nép
művelés eszközei megvannak tehát, csak erélyesen mozgásba kell azokat
hozni. — p.
Szerb nyelv és irodalom. A ’ szerb nyelv a’ horvát és vend nyelvvel
együtt a’ szláv nyelv négy főágának egyikét, az illyr szójárást képezi ’s
a’ keleti szláv szójárásokhoz számittatik. Rokonabb az orosznyelvvel,
mint a’ cseh és lengyellel. A ’ magánhangzók lévén benne tulnyomóak,
jóhangzásra és dallamos lágyságra nézve legelső helyen áll a’ többi szláv
nyelvek között, mellyekben a' mássalhangzók uralkodnak. Ez előnyét leg
inkább az olasz és görög nyelv befolyásának köszönheti; félre nem ismer
hető benne a’ török nyelv későbbi befolyása is. Mindamellett teljesen
megtartá a’ nyelv eredeti szláv természetét. Beszéli mintegy 5 y 4 millió
ember. Vük Stefanovics szerb tudós a’ szerb nyelvnek három alosztályát
különbözteti meg : a’ herczegovinai szójárás Bosznia, Montenegró , Dalmatia, Horvátország és Szerbia felső részében; a’ nemzeti szójárás a’ R ezava folyó mellett és a’ szerémi szójárás a’ Szerémségben és Tótország
ban. Mind e’ szerbek czyrill betűket használnak, a’ horvátok és vendek
latin betűkkel Írnak.
A ’ szerb irodalomnak egy újabb korszaka akkor kezdődött, midőn az
egyházi szláv nyelvet elválasztani iparkodának a’ szerb népnyelvtől ’s az
utóbbit emelék irói nyelvvé. A ’ szerb nyelv kifejtése körül nagy érdeme
ket szerzett Raics János archimandrita (1726— 1801). ,,A ’ szlávok, kü
lönösen a’ horvátok, bolgárok és szerbek történelme^ (4 köt. Bécs,
1792 — 95) által, mellyet azonban még oroszszal és szerbbel vegyes egy
házi szláv nyelven irt. A ’ szerb nyelvet irói nyelvül legelőször Obradovics Dosithei (szül. 1739) kezdé használni, ki miután 25 éven keresztül
Török-, Olasz-, Orosz-, Német-, Franczia-.és Angolországot járta volna
be, mint senator és Cserni György gyermekeinek nevelője halt meg
1811 Belgrádban. Újításait azonban a’ szerb irók csak részben fogadák
el, ’s a’ szerb irodalomban olly anarchia támadt, hogy az 1750 óta meg
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jelent mintegy 400 szerb munkának csak csekély része van valódi egy
házi nyelven írva, a’ többi rész a’ legkülönbözőbb helyesírással a’ legna
gyobb ingatagságot tünteti fel. E ’ nyelvzavar ellen erélyesen szólalt fel
Davidovics Demeter, ki 1814— 22 egy szerb hírlapot ’s szerb almanakot
adott ki Bécsben. Munkálatában leginkább Stefanovics Vük támogató, ki
„Szerb nyelvtan“ -ában legelőször állapító meg a’ szerb nyelv sajátságait
’s „szerb népdalok" kiadása által a’ népnyelvnek irói nyelvvé emelésére
nézve sokat tett. Tudni kell ugyanis, hogy valamennyi eddigi szerb iró
müveinél nagyobb becscsel bir magának a’ népnek költészete, mellyben
a’ nyers erővel gyermetegség és kedély, keleti hév és görög plastica cso
dálatos módon egyesül. Némelly népdalok egész a’ törökök Európába vo
nulása idejéig terjednek, mások azon korszakból származnak, midőn D rinápoly volt a’ török uralkodók székhelye, ismét mások újabb időkből
valók. Mind rim nélküli, de nem hiányzik bennök a’ numerus.Kacil Miosic sz. ferenczi szerzetes már korábban adott ki egy népdalgyüjteményt
(Velencze, 1759 és Bécs, 1836). De ennél sokkal nagyobb érdemeket
szerzett a’ népdalköltészet körül Stefanovics Vük, ki Milos fejedelem ’ s
több szorgalmas gyűjtő által támogatva, ezen a’ nép szájából vett dalok
nak egy itészetileg indokolt gyűjteményét adta ki. Ugyan ő szerkeszté a’
„ Danica“ czimü szerb zsebkönyvet (Bécs, 1826), mellyet több más zseb
könyvek követtek, igy Jovics Spiridiontól Bécsben (1836), Pavlovicstól
Pesten, Nikolics és Bozarovicstól Belgrádon ’stb. A ’ népnyelvet használt
irók között megnevezendő még : Milutinovics Simon (l.ezt), ki „ Serbianka“ (4 köt. Lip., 1827) czim alatt egy hősköltemény cyelust bocsátott köz
re. A ’ legnagyobb ’s legtehetségdusabb szerb költőnek azonban Musiczky
Luczián volt karlovitzi érsek tartatik, kinek müveit legújabb időkben
unokája adta ki. A* szerb irodalmi mozgalom, melly egy ideig szép vi
rágzásnak indult, az 1848-i nemzetiségi mozgalmak ’s az ennek folytán
bekövetkezett állapotok által nagy visszalökést szenvedett, mellyből csak
lassan kezd ismét felocsúdni. 1848-ig a’ szerb irodalom főszékhelyei Pest
és Újvidék valónak. Pesten állott fel egész múlt évig a’ szerb könyvek
kiadására szánt alapit vány nyal biró „ Matica srbskau czimü társulat,
melly azonban, tetemes pénzalapja daczára „ Ljetopis srbski" czimü fo
lyóirat nehány évfolyamán kívül alig adott ki nevezetesb munkát. 1853ban Újvidékre tétetett át. Pesten jelent meg egy szerb politikai hírlap is
(„Serbské n ovin e"), mellynek szerkesztője Pavlovics volt. ^Újvidéken
szinte nehány évfolyamot ért meg a’ „Backa V ila" czimü folyóirat, melylyet 1847 egy másik volt felváltandó. A ’ szerb fejedelemségben Belgrád
a’ politikai és szellemi élet középpontja; az itteni fejedelmi nyomdában
több iskolai könyvön kívül egy politikai hírlap, „A v a la " és „G olu bica"
almanachok, szépirodalmi ’s egyéb nagyobb munkák jelennek meg, az
utóbbiak közé tartozik „Szerbia története" Davidovicstól. — p.
Szerb-vajdaság és temesi-bánság, 1853 jun. 8. juh 28. és oct. 2-ki
legf. határozatai nyomán a’ Temesvárit levő helytartóság közigazgatási
— és az ugyanottani főtörvényszék területét képezi. 5 kerületre oszlik,
mellyek székhelyei: Temesvár, Lúgos, Nugy-Becskerek, Zombor es Ljvidék. Az ország fővárosa, Temesvár közvetlenül a’ helytartóság alatt all.
A ’ temesvári kerület 193 községet foglal magában ’s Temesvár, Ujarad,
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Lippa, Csákóvá, Versecz és Buziás járásokra oszlik. Lúgos kerület 234
községet és Lúgos, Facsét, Oravitza, Bogsán járásokat. Nagy-Becskerek
168 községet és Nagy-Becskerek, Torok- (U j) Becse , M oclos, N. Kikinda, T ö r ö k -(U j) Kanizsa, N. Szent-Miklós, Hatzfeld, Biliét járásokat.
Zombor kér. 77 községet és Zombor, Apatin, K ula, Baja, Szabadka,
Zenta járásokat. Végre Újvidék kerület 110 községet és Ú jvidék, O -B ecse, Palánka, Kuma és Illők járásokat.
Első folyamodása bíróságok : az orsz. törvényszék Temesváron; kerül,
törvényszék Lúgos, N. Becskerek, Zombor és Újvidéken. Mennyiben ter
jed ki a’ temesvári orsz. törvényszék törvényhatósága bizonyos jogügyek
ben az egész vajdaság és bánság területére? ezt a’ polg. törvényhatósági
szabályzat és büntetőperrend határozza meg. A ’ 4 kér. törvényszék terü
letei a’ hasonnevű kerületekkel azonosok. Az öt kerületi székhelyen egy
szersmind városikig delegált járástörvényszékek vannak , mellyek az ot
tani törvényszékekkel mind az említett helyeken, mind a’ körükheli já 
rásokban a’ törvényhatóságot gyakorolják. Szabadka város és környéke
számára külön járástörvényszék állittatik. Temesvár, Zom bor, N. Becs
kerek, Újvidék és Szabadkán a’ politikai ügyvitel a’ városi magistratusokra bizatik. A ’ nevezett városok környékén, valamint Lúgoson is, azt
az országfejedelmi politikai járáshivatalok gyakorolják, mig a’ többi járá
sokban mindenütt mind az illető törvényhatóságot, mind a’ politikai hi
vatalkodást az azokban felállított járáshivatalok teljesitik.
Vizsgálati törvényszékek vétségek és kihágások felett a’ temesvári kér.
Temesvár járása, városa és vidéke, úgyszintén Buziás számára a’ temes
vári országos törvényszék, az uj-aradi és lippai járásokra nézve az ujaradi járási hiv., a’ verseczi és csakovai járásokra nézve a’ verseczi jár.
hivatal. A ’ lugosi kerületben vizsgálati tÖrv. szék a’ lugosi, facseti és bogsáni járásokra nézve a’ lugosi kér. tszék, az oraviczai járásra nézve az
oraviczai jár. hatóság. A ’ n. becskereki kerületben a’ nagy-becskereki ke
rületi törvényszék a’ becskereki és török-becsei járásokra nézve, valamint
a’ nagy-kikindai jár. hivatal a’ kikindai, zsombolyi és billeti járásokra
nezve; a’ n. sz. miklósijár. hiv. a’ sz. miklósi és török-kanizsai járásokra
és a’ modosi jár. h. a. modosi járásra nézve bir vizsgálati hatósággal.
A ’ zombori kerületben a’ zombori kér. tszék a’ zombori és apatini járások
ra; a’ szabadkai jbir. a’ szabadkai és zentai járásokra; a’ kulai és bajai
jár. hivatalok a’ hasonnemii járásokra nézve, az újvidéki kerületben az
itteni kér. tszék az újvidéki, ó-becsei és palánkai, ’ s a’ rumai jár. hiv. a’
rumai és illoki járásokra nézve birand vizsgálati hatósággal. — p.
Szerémmegye, az úgynevezett Szlavóniának egyik megyéje, melylyek határai éjszak felől Bácsmegye, mellytől a’ Duna választja,
délről ’s keletről a’ pétervári ’s bródi végezredek, nyugatról Verőczemegye. Fekvése igen rendetlen; szélessége csak 2 —5 mérföld, holott
hosszasaga 16 mfldön keresztül nyúlik, és pedig tekervényesen. Földte
rülete 43 négysz. mérföld, népessége 96,443 lélekre megy Fényes szerint,
’s így egy □ mérföldön 2230 lakos lakik; ezek közöl 32,000 római ka
tolik u s, 850 egyesült görög óhitű, 1900 reformált, 80 zsidó, a’ többi, és
így a’ nagy többség nem egyesült óhitű; fajra nézve pedig 61,695 rácz,
30,170 schokátz, 2000 magyar, 1600 német, a’ többi orosz, tót, zsidó, kik
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16 mezővárosban ’s 83 faluban laknak. A ’ népesség legnagyobb 17 parochiáját a’ diakovári ’s szerémi egyes, görög püspök igazgatja; a’ nem
egyesült óhitüek 57 plébániája a’ karlowiczi érseki megyéhez tartozik.
Nevezetesek e’ megyében a’ számos kalugyer-zárdák, Szent Bazil rend
szabályait követő szerzetesek boldog, csendes magánylakai, nevezetesen :
Rakováczon, Görgetegen, Sishatováczon, Hoporon, Krushedolban, Kö
veseién, Beshenovon, Privinka- Glaván, Jazakon, Verdniken vagy Raveniczán, Nagy-Remetén, és Beocsinban. Mindezen zárdák a’ Fruska Gorvin
hegyen, a’ legkiesebb vidéken feküsznek, szőlők, szilvások és patakok
közepett; a’ vidék megnépesitése ’s mivelése körül sok érdemmel bírnak,
és szives vendégszeretetükről ismeretesek.— Nevezetes tünemény továb
bá Szeremben, hogy az Antin és Tordincze helységekben laké református
hitüek illyr nyelven beszélnek, a’ mi egyetlen példa az országban. —
Szerémmegye egyike a’ legmegáldottabb vidékeknek; termékenysége
nagy, éghajlata meleg, ’s tündéri szép. Római régiségei bizonyítják, hogy
már a’ rómaiak idejében nevezetes tartomány v olt Földe könnyű agyag
igen gazdag televénynyel, melly egy szem búza után nem ritkán 20-at is
ád; éghajlata hasonló az olaszországihoz, melly buján tenyészti a’ legne
mesebb növényeket; levegője egésséges; vadregényes és mosolygó tájai,
egymást váltva, földi paradicsomot képeznek. Hegyláncza az említett
Fruska-Gora, a’ rómaiak Mons Alntusa, melly a’ Dunát kisérve, annak
tükrén 500 öllel emelkedik felül. Nagy vize csak a’ Duna, melly 12 mérfóldön át nedvesiti határát; kisebb folyója a’ Vuka, melly Verőczével k ö
zös , ’s mellynek rendetlen folyása ’s áradásai okozzák a’ nagy Palacsa
mocsárt, (a’ rómaiaknál : Palus hiulca), mellyből Szerémmegyére 5600
hold esik, ’s mellynek kiszárításán ismételve, nevezetesen 1830 körül
dolgoztak; hegyi patakjai Szerémnek számtalanok, mellyek temérdek
számú vízi malmot tartanak forgásban.
A ’ megye termékei közt, hires szép búzáján, ’s tengerijén kívül, emlí
tésre méltó a’ lencse és le n , mellyet Kórogy magyar reform, falu ter
meszt; a’ temérdek mennyiségű gyümölcs, különösen szilva, mellyből az
ismeretes szilvapálinka (szlivovicza) főzetik; főleg pedig a’ már római
korban ismeretes szeremi bor, nagyobb részint veres, mellynek java Illők
től Karloviczig termesztetik. A ’ szeremi veres bor édes, erős, kedves zamatu, szinére nézve sötét veres, ’s inkább csemegének, mint asztali bor
nak való. A ’ fehér bor pedig igen erős és bóditó, cyprusi zamatu, vizezni
magát nem hagyó; leghíresebb ez ntóbbiból a’ rakováczi. A ’ veres bo
rokból sok ürrnös készül, mellyekkel, különösen a’ karloviczival, nagy ke
reskedés űzetik. A ’ bortermés mennyisége, 1600 ölével számított 21,805
holdról, túlmegy egy millió akón, ’s a’ szőlőfajok száma 112. — A ’ ba
romtartás ’s tenyésztés, a’ szerémi búza növényzeten, igen diszlik; a’
szarvasmarha száma igen nagy; a’ lovak aprók, de gyors futók; a’ selyembogártenyésztés szép virágában van, de e’ meleg éghajlat alatt még tete
mes haladásokat tehet. K ő, mész, bőven találtatik; Verdniknél ’s Gergetegnél kőszén is ásatik; nemes érczek ekkorig nem fedeztettek fel. — Az
ipar legfőbb ágai a’ szőlőtermesztés, ’s a’ pálinkafőzés. Vukováron selyemgombolyitó ház van; a’ malmok száma több százra megy.
Szerémnek igen kevés nemessége v o lt ; közép birtoku nemesek helyett
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tágas uradalmak foglalják el, mellyek közöl az illoki hg. Odeschalchié, a*
vukovári gr. E lczé, a’ rumai gr. Pejachevich Péteré; a’ nushtári gr.
Kluené; a’ csereviczi gr. Brunsviké, a’ kameniczi a’ Marczibányi családé;
a’ csalmai a’ Jankovich családé; a’ shydi a’ körösi görög egyes, püspöké;
végre 12 apróbb telepet a’ kalugyer szerzetesek birnak.
Szerémmegye, az előbbi politikai felosztás szerint hat, u. m. a’ vuko
vári, tovarniki, ireghi, illoki, rumai és shydi kerületekből állott. Nevezetesb helyei : Vukovár, hajdan Valkóvár, melly a’ vármegye székhelye
volt, mintegy 5000 lakossal; Tovarnik 2600, Illők v. Újlak 3200; Kamenicz 1700, Iregh 3500; Ruma 7000 lakossal. — Most Szerémmegye M a
gyarországtól el van szakasztva; Karlovicz volt a’ rácz felkelés közép
pontja, mellynek eredménye lön a’ magyarországtóli elkülönzés, ’s a’ déli
szláv önállóság álomképe. — h.
Sziczilia (statist. és tört.). Midkét Sziczilia királysága 1816 óta Ná
poly és Sziczilia királyságokból áll, területe 2032 □ mfld, mellyből 1535
esik a’ szárazföldre ’s 497 a’ szigetekre. — A ) A ’ tengerszoroson inneni
Sziczilia vagy Nápoly az ész. szél. 37° 45' 3 0 " — 42° 27' 15" között, az
olasz félsziget legdélibb része; határa északon az Egyházi állam, többi
részein a’ Közép és Adriai tenger. Északtól délre az Apennin hegyláncz
vonul keresztül rajta. Ennek egyik része az Abruzzok vad hegyi vidéke,
mellynek csúcsai között a’ Monté Corno, 11,400, Amaro 8800, Velino
7700 lábnyi magas. Az Apenninek mindkét oldalán igen termékeny völ
gyek ’ s kellemes sikok vannak, mellyek között a’ legnevezetesb a’ Capuk
és Nápoly közötti Campagna felice, mellynek délkeleti részében 3636
lábnyira emelkedik az ékalaku Vezúv. Ellenben terméketlenek, soványok
és csaknem sivatagszerüek a’ Tarantoi öböl körüli sikok, valamint az
apuliai puszta is. A ’ hegyekből omló folyók számosak, de egyik sem olylyan, hogy hajózási tekintetben bírna fontossággal. A ’ gaetai öbölbe öm
lik az Abruzzokból jövő Garigliano ’s a’ Compagnán keresztül folyó V olturno ’ s a’ legnevezetesb 2 folyó. Tavai között a’ Celanoi a’ legnagyobb.
Földje csaknem mindenütt vulkán-természetű, innen a’ sok földrengés,
füstölgő hegyek, hévforrások, forró tavak. Egalja meleg és igen kellemes,
a’ telet csak az Abruzzokban ismerik; hózivatar a’ ritkaságok közé tar
tozik Nápoly városban; az eper már januárban érik; a’ nyár igen forró ’s
a’ meleg kiállhatlauná lesz, midőn a’ bágyasztó sirocco fú. — B) A ’ ten
gerszoroson túli Sziczilia, a’ középtenger legnagyobb és legnépesebb szi
gete Olaszországtól a’ 1/2 mfldnyi széles messinai tengerszoros választ el,
többnyire hegyekkel van tele, mellyek az északi part hosszában vonulnak
el ’s terjednek szét az ország belsejébe. Keleti partján a’ többi hegyektől
elszigetelten emelkedik fölfelé az Aetna, melly számos barlangot és mély
ségeket képző, egymásra halmozott vulkántömegből áll. Nevezetes még
a’ deli részen Girgenti közelében a’ föld- és vizvulkán, Maccaluba, továb
bá Maskali tüzvulkán. Tava és folyója igen sok, de egyik sem bir fontos
sággal. Földje rendkívül termékeny, égalja általában egésséges és kelle
mes, csupán az Aetnán van örökös tél. A ’ sirocco itt épen olly kéjelmetlen, ’s a’ földrengések épen olly gyakoriak és pusztítók, mint Nápolyban.
A z egyesült két ország termékenysége rendkívüli, nevezetesen van sok
és szép gabonája (Sz. volt hajdan Róma gabonatára), borai (mellyek közt
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leghíresebbek a’ syracusai, lacrima Christi, Posilippo éa Capri), olaja, ri
zse délszaki gyümölcse, sáfránya, czukra, fája; lovai igen nemes fajuak,
de a’ tenyésztés el van hanyagolva; nagyobb gond fordittatik a’ szama
rak és öszvérekre; juhai finom gyapjút szolgáltatnak; kecske, bival és
sertés legtöbb van az Abruzzokban. A ’ méh- és selyemtenyésztés fontos
sággal bir; halászatának fő tárgyai : sardella, osztriga, kalárisok. Á s
ványkincsei igen dúsak, csakhogy kevéssé vétetnek használatba, rendes
termékei : némi arany és ezüst, réz, vas, ólom, sok kénkő, nemeskövek,
márvány, alabastrom, tengeri és kősó. Minden természetgazdagsága mel
lett igen siralmas karban van az iparszorgalom. Sziczilia szigetén a’ Messinában készülő selyemanyagok és kalapok, Nápolyban üveg, fayence,
szappan, bőr, viasz, hurok, finom liqueurök, gyapot, papiros, pálinka,
vas- és rézmüvek. Csatornák és országutak hiánya akadályozza a’ belközlekedést, erős vámok a’ külkereskedést, melly egészen idegenek, több
nyire francziák és angolok kezében van. A ’ két ország népessége 8,430,000
lélek, 676 városban, 398 mvárosban, ’s 2142 faluban; 6,4Űt^000 számittatik Nápolyra, a’ többi Szicziliára. A ’ szellemdus és derék nápolyi nem
zet magában hordja a’ jólét és boldogság alapjait, azonban az ország in
tézményei okozák mindeddig, hogy szolgaság, nyerseség és tudatlanság
járma alatt nyög. Az 1819-i concordatum szerint a’ rom. kath. vallás a’
királyság egyedüli vallása, ki más valláshoz tartozik, ki van zárva az
államhivatalból ’s legfölebb türetik. Ez utóbbiak közé tartozik nehány
ezer zsidó ’s mintegy 80,000 arnauta. Nagy számmal van a’ papság, nagy
a’ szerzetesek tábora ’s befolyásuk az élet minden viszonyaiban érezhető.
Régebben eltörlött több szerzet újabb időkben ismét vissza lön állitva.
A ’ népnevelés jezsuiták és egyéb barátok kezére van bízva. Az eszmék
születése felett igen szigorú censura őrködik, az idegen könyvek kemény
bírálat alá vettetnek. Nápolyban van egy egyetem, tudományok akadé
miája ’s kir. rajziskola, Szicziliában,Palermo és Cataniában vannak egye
temek, az utóbbi helyen még egy collegio de nobili a’ nemesek számára.
A ’ művészetek között legnagyobb becsben tartatik a’ zenészét. A ’ műgyüjtemények és könyvtárak régi müvekben gazdagok.
Az egyesült királyság Nádolypan kevésbé, Szicziliában nagyobb mér
tékben korlátozott monarchia, melly fi- és nőágon örökös , ’s mellynek
élén egy király (most II. Ferdinand, szül. 1810, uralkodik 1830 óta) birja
a’ legfőbb törvényhozási és végrehajtó hatalmat. 16 éves korában nagyruvá lesz a’ király. A ’ koronaherczeg czime Calabriai herczeg, a’ később
született herczegek egyes tartományoktól nyerik neveiket. Király nem
létében mindkét országban külön helytartó neveztetik k i , vagy kir. her
czeg, vagy más tekintélyes személy; az ország legfőbb hatósága az állam
tanács, mellynek tagjai a’ király elnöklete alatt az államministerek ’s ministeri államtitkárok. Az államtanácsban megvitatandó tárgyak kiszeme
lése ’s előkészítése végett 2 államtanács van : Nápolyban és Palermoban. Az egyes ministeriumok: kegyelmi, igazságügy és cultus, külügy,
belügy, had és tengerészet, kir. ház és pénzügy. Legfelsőbb törvényszé
kek vannak N ápoly, Aquila, Trani és Calangaróban, mellyeknek alatta
állnak a’ tartományok büntető törvényszékei, a’ polg. és keresk. törvény
székek ’s a’ községekbeli békebirák. Szicziliának saját fő törvényszéke
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Palermoban van. — A ’ pénzügy legújabb állása nem Ion közzé téve. K o 
rábbi években 31 millió tallér volt a’ jövedelem, mi a’ kiadásokat nem
fedezé. Államadósság 104 millió tallér. — 1848 előtt 50,000 em
berből állott a’ hadsereg béke idején, ’s 90,000-ből háború esetére. Ezenkivlil a’ tartalékot képezé a’ nemzetőrség, melly szükség esetére 150,000
emberig volt nevelhető. A ’ hajóhad 15 hadihajóból ’s 12 gőzösből áll. A ’
tengerészek száma 3468. Erőditett helyei : Nápoly, Vescaros, Capua és
Gaeta. Nápoly a’ legújabb szervezet szerint 11 tartományra, Sziczilia
szigete 7 intendaturára vagy tartományra oszlik.
Sziczilia ujabbkori történetének egyik fontos szaka a’ mostani király,
II. Ferdinánd trónraléptével kezdődik. Ennek atyja, I. Ferencz, 1830
nov. 8-án halt meg. Egy évvel halála előtt (1829 apr. 27.) adá ki azon
házitörvényt, mellynél fogva a' király többi gyermekei ’s utódjai, vala
mint az oldalrokonok is csak a’ király megegyezésével köthetnek érvé
nyes házasságot. Trónutódja II. Ferdinánd fia lett, kinek anyja Izabella,
IV . Károly spanyol király leánya volt. Ferdinánd 1832 nőül vévé Maria
Krisztinát, Victor Emanuel sardiniai király egyik leányát, ki 1836 gyer
mekágyban meghalván, 1837 januárban másod Ízben lépett házasságra
Terézzel, Károly osztrák főherczeg leányával. Uralkodása elején általá
ban sok jó reményt ébresztett az ország lakosaiban. Mindjárt kezdetben
általános amnestiát hirdetett. Elbocsátá a’ nép által gyűlölt ministerelnököt, Tommasü és helyébe Gualtieri herczeget nevezé ki. A ’ törvénykezést
szabályozta ’s igazságtalan hivatalnokokat elbocsáttatott, az ipart, keres
kedést ’s foldmivelést előmozdítás az adókat kevesbité, a’ hadsereget jo b 
ban szervezé, a’ biztonságot gyorsan helyreállitá. Azonkívül 1834 octoberben újra életbelépteté a’ nemzetőrséget, mit azonban nem sokára újra
fel kelle osztatnia. Beutazá az egyes tartományokat, mindenütt a’ nép
szeretetét megnyerni igyekezvén. De valamint I. Ferencz, úgy II. Ferdinand idejében sem volt hiánya összeesküvéseknek és fölforgatási mozgal
maknak, mellyeka’ „fiatal Olaszország44izgatásaival valónak Összeköttetés
ben. A ’ tripolisi beynek Sziczilia iránti követelései évekig tartó bonyo
dalmakat szülének,mellyek 1833,mint szinten’ maroccoi császárrali egye
netlenségek is 1834-ben, kereskedelmi szerződés kötése által intéztettek
el. — A ’ király az első években iránta táplált reményeknek nem felelt
meg. 1834 sept. 13-án jelent meg az államtanács elnökének egy körlevele,
melly ben kimondatott, hogy a’ király el van határozva a’ reászállott monar
chiái intézmények épségben tartására, ’s minden az ellen intézett változta
tási szándékot azonnal visszautasitand. Ez által a’ korábbi absolutismus
elve Ion kimondva ’s ez nem sokára be is bizonyult mind a’ bel, mind a’
külpolitikában. A ’ papság befolyása növekedett, a’ papok törvény előtti
szabadalmai részenként ismét visszaállittattak; a’ jezsuiták nagy kedve
zésekben részesültek ’s maga a’ király testvére, Trapani gróf, Rómában
a’ nobilik collegiumába lépett, hogy ott jezsuiták vezetése alatt egyházi
pályára készüljön. Ugyanekkor Portugál ’s még inkább Spanyolország
ellen lépett fel a’ király, a’ többi olasz Bourbon udvarokkal együtt a’ saliai törvénynek eltörlése ellen óvakodván, minélfogva DonCarlost ismeré
el Spanyolország törvényes urának ’s a’ carlisták ügyét tetemes pénzerő
vel segité elő. Az ünnepélyes fogadtatás, mellyben 1840 jan. 9-én
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Bordeaux lierczeg Szicziliában részesült, hasonlóul tanusitá az udvarnál
uralkodó politikát. Különben az ország nyugalma e’ rendszer változás al
kalmával nem háborittatott. Csak Szicziliában támadtak 1836 nagyobb
zavargások a’ pusztitó cholera folytán. Palermóban, hol hat hét alatt
26,000 ember halt meg általános fölkelésre került a’ dolog, a’ hatóságo
kat elűzték, több orvost a’ tengerbe hánytak, palotákat raboltak ki ’stb.
Hasopló jelenetek újultak rneg,Cataniában ’s más helyeken, mint Syracusában, hol az intendáns, a’ főtörvényszék elnöke, a’ rendőrségi elnök ’s
más tisztviselők megölettek. A ’ kormány a’ lázadás fékezésére Somiénberg tábornok vezérlete alatt 3000 emberből álló schweitzi csapatot, ’s
Del Carello rendőrministert küldé korlátlan teljhatalommal, azonban idő
közben a’ cholera megszűnése önként lecsillapitá a’ nép dühét. Haditör
vényszékek kezdék meg működésűket, számosán ki végeztettek ’s az 1837
oct. 31-i rendelet által a’ sziget önálló kormányzása megszüntetett. A ’
király több Ízben látogató meg a’ szigetet ’s végre 1838 martiusban , a’
kolomposok kivételével, megkegyelmezett a’ bünösökneKJ)e alig volt
ismét helyreállítva a’ nyugalom, midőn a’ kormány politikája a’ viszonyok
uj bonyodalmát idézé elő. Sziczilia csaknem egész Európát látja el kén
nel. Anglia volt a’ szicziliai kén fővevője ’s egy 181 G-i szerződés szerint
csaknem egydáruságot űzött e’ tekintetben. Azonban 1838 a’ kormány a’
kén-kereskedésre nézve uj egyezséget kötött Trix Aycard et eomp. franczia kereskedőházzal, mellyet az angolok magokra nézve igen károsnak
találván, megsemmisitését követelték. A ’ király ennek elleneszegülvén,
egy angol ostromhajóhad jelent meg Nápoly alatt, több nápolyi hajót
elkobzott és Szicziliát uj fölkelésre iparkodék izgatni. A ’ kormány ugyan
komoly repressaliákkal fenyegetőzött, azonban látván, hogy a’ kereske
dés mindig nagyobb pangásnak indul, a’ rente leszáll ’s Szicziliában a’
legingerültebb hangulat mutatkozik, engednie kellett ’s 1840 a’ fentebbi
egyezséget megszüntetni, mire 1845 általában a’ kénmonopoliumnak
megszüntetése következett. Ezáltal azonban Sziczilia, sőt maga Nápoly
hangulata sem lett békésebb, ’s a’ későbbi olasz események, névszerint a’
rómaiak, még nevelék az elégületlenséget, úgy hogy inár 1847 ismételt
fölkelések színhelye volt Sziczilia szigete. Az 1848-ik év végre egy meszterjedt fölkelést hoza létre, melly Szicziliában, hol az 1812-i alkotmányt
követelték, tört ki ’s nemsokára az egész continensen elterjedt. A ’ nép
mozgalom olly heves v o lt, hogy a’ király kénytelennek látta magát, a’
nép kivánatainak engedni. Először közbocsánatot hirdetett ki minden
1830 óta elkövetett politikai vétkeknek, később alkotmányt is adott. Szi
czilia szigete nem elégedett meg ez engedményekkel. Itt már 1848 február
ban alakult meg egy ideigl. kormány Settino Ruggiero alatt, melly Szicziliának Nápolytóli teljes elszakasztását követeié, ’s midőn a’ király eb
be beleegyezni vonakodott, a’ nápolyi dynastiát trónjogától fosztó meg
’s a’ Genuai herczeget, Károly Albert szardiniai király másodszülött fiát,
hivá meg Sziczilia trónjára. Azonban alig sikerült II. Ferdinandnak Ná
polyban állítani helyre a’ nyugalmat, azonnal Sziczilia visszahóditására
törekedett, melly czélját 1849 májusban el is érte. Eleinte a’ király az
1849 febr. 28-án kiadott alkotmány értelmében uralkodott, azonban az
európai forradalmi mozgalmak általános meghiúsulása bekövetkezvén,
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azonnal mellőzni kezrié az alkotmányt. ’S úgy lön , kogy 1850 augustusban az alkotmányt egészen kivetkezteté erejéből, mit számos elfogatások ’ s elitélések előztek meg ’s követtek. (L. Olaszország). — p.
S zigligeti Eduárd (igaz neve : Szathmáry) , szül. Nagyvárad-Olasziban 1814 martiusán. Iskoláit Temesvárt ’s Váradon végezte; 1832-től
fogva Vargha János kir. mérnök mellett a’ Körösszabályozásnál, mérnöki
gyakorlaton volt, ’s 1831-ben Pestre jött mérnöki oklevelet nyerni ki,
de ellent nem állhatva régibb vonzalmainak, a’ budai színész társasághoz
szegődött, ’s családi viszonyok miatt Szigligeti álnevet vett föl. Azóta
folyvást ezen középponti színház t a g ja ,’s újabban igazgatósági titkára.
Mint színész alig középszerű; annál nagyabb érdemekkel bir, mint drá
mai költő, különösen mint a’ magyar népszínmű legügyesebb , legtermé
kenyebb művelője. Első színmüve : ,,Megjátszott cselek“ melly a’ budai
színpadon 1835-ben adatott; következtek a’ magyar színpadon egyenkint,
több kevesebb szerencsével előadott eredeti színmüvei Frangepán Erzsé
bet, Dienes oagxj a’ királyi ebéd; Vazul; Gyászvitézek; Pókaiak; A b a ;
Romilda ; Cilley Fridrik; (Frangepán Erzsébet uj kidolgozása); Miczbán
családja; Ál Endre; Rózsa; (a’ m. t. társaság által 100 aranynyal jutal
mazott vigjáték); Kinizsi; Nagyidul czigányok; Gerö; Szökött katona; Két
pisztoly; Zsidó; A' rab; A szekrény rejtelme; Zách unokái; Pasquil;
Debreczeni ripŐk; Liliomfi; Házassági három parancs; A csikós; A czigány. 1838-ban pesti tisztelői kinyomaták Gyászvitézek czimü színmüvét;
ugyanez évben kolozsvári tisztelői ezüst emléktollat adtak neki; 1840ben szinésztársai ezüst billikommal tisztelték meg, ’s elnyervén ugyanez
évben Rózsa vigjátékával a’ drámai első dijt, a’ m. akadémiától levelező
taggá választatott. Nyomtatásban megjelentek tőle : Dienes (Esztergám
1837); Gyászvitézek (Pest, 1838). Eredeti színmüvei ( Pókaiak, Vazul,
Aba egy kötetben, Pest, 1839); Miczbán családja (1 8 4 0 ), (Nagy Ignácz
Szinműtárában); Cilley Fridrik (ugyanott) Rózsa és Kinizsi az akad.
eredeti játékszínben 1840 — 1844); Ál-Endre (1841). Összes színmüvei
(6 fűzet, 1846 — 7 ); Gritti, A ’ rab, Egy szekrény rejtelme, Zách unokái,
Pasquil; Csikós (1848). Újabb m üvei: III. Béla, IV. István, Aggteleki
barlang, Nagyapó, Házassági három parancs, Castor és Pollux.
Ezenkívül több külföldi színmüvet is fordított a’ repertórium számára,
mint III. Henrik és udvara; Marion de Lorme, Saracén, Richard vándorélete , Párisi naplopó, Veszedelmes nagynéne, Svéd Krisztina ’stb. —
Szigligeti, mint egyik jelesebb, ’s legtermékenyebb és a’ színpadi kívá
nalmakkal legismerősb drámai költőnk azon buzgóságért ’s fáradhatlan
munkásságért, mellyet a’ drámai irodalom körében két évtizeden át ki
fejtett,* a’ haza becsülésére nagy mértékben érdemes. Igen sokat Írván,
nem ir mindig jó t , ollykor ir gyengét is, mint a’ „Debreczeni Ripők“ .
Legnagyobb tetszést vívtak ki „NépszínművekS mellyek a’ közönség
kedvenezévé tevék, ’s ha drámai szempontból tekintve, nem mindenkor
jól sikerültek is, a’ beiktatott népdalok ’s a’ nép életéből merített egyes
jellemek miatt igen tetszettek, ’s a’ színházi pénztárnak és szerzőjüknek
sokat jövedelmeztek. — Egyes müveitől a’ magasabb költői becset meg
tagadni nem leh et, ’s ezek közt kétségkívül első helyen áll },Rózsau a’
m. akadémia által jutalmazott vigjáték. — h.
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Szilágyi Ferencz (idősb) erdélyi jeles hitszónok és tanár, szül, oct.
4-én 1762-ben Krasznamegyében Somlyó-Ujlakon. Szülei közsorsuak le
ven , elébb az ottani falusi iskolában tanult, később Kolozsvárit a’ ref.
főiskolában ’s mint szolga szegénységgel küzdve, gyakran kénytelen volt
az utczai ablakvilágnál tanulni meg leczkéjét. Tanítói figyelmét csak ha
mar magára vonta ’s a’ gr. Kendeffy és gróf JBethlen-házakhoz nevelőül
ajánltatott. 1788-ban végezve iskolai pályáját, mellyen magát különösen
a’ történet, latin és görög irodalomban, mint kedvencz tudományaiban,
igen kitüntette, külföldi egyetemekre ment ’s Hollandban a’ leydeni
egyetemen három, Göttingában pedig egy évet töltött, hol a’ történetet
Schlözer, a’ klassikai irodalmat pedig HeynetŐl hallgatta. E ’ két tudo
mánynak szentelte később egész életét,’s 1794-ben a’ kolozsvári ref. egyház
lelkésze lön. Egyike volt Erdély legnevezetesb hitszónokainak. Első volt,
ki a’ régi dogmatikai irányt beszédeiben mellőzte ’s az erkölcsi irányt
tette uralkodóvá. 1797-ben a’ kolozsvári főiskolában a’ történet és régi
irodalom tanárává neveztetett ki a’ főegyházi tanács áltS-a’ szokásos ki
jelölés mellőzésével. Hivatalát sept. 8-án egy nyilván tartott jeles beszéd
del kezdette meg : „de tradendiset audiendis cum fructu publicis praelectionibus.“ A z akkori ref. iskolákban minden tudományt latin nyelven adtak
elő. Sz, volt az első, ki a’ történetet magyar nyelven adta elő. 1821-ben az
említett főiskolában a’ hittan! tanszéket foglalta el, hasonnevű fia vévén
át a’ történet és régi irodalom tanitását. A ’ kettős beigtatási ünnepélyen
sept. 25-ei jeles beszédet tartott : „d e vinculó theologiae cum philologia.“ Csak hét évig viselte uj hivatalát. Meghalt 1828-ban, dec. 4-én
szélütés következtében. A ’ hitszónoklat ’s a’ régi irodalom körül nagy
érdemei vannak. Számos egyházi és halotti beszédei a’ magyar egyházi
szónoklat kitűnő termékei közé tartoznak. Köztök legjelesb : A reformatio harmadik századjának ünnepén.** (Kolozsvár, 1818.) Kitűnő latin
stylista volt ’s a’ régi irodalom terjesztésében mint tanárésiró nagy tevé
kenységet fejte ki. E ’ következő munkai jelentek meg : „História universa politica. Pars prior históriám antiquam complexa. (Claud. 1816). —
Deák grammatika. (Kolozsvár 1814. második kiadás, 1818.) — Livius
enucleatus. In usum juventutis. (Claud. 1807.) Chrestomathia latina.
(Claud. 1805.) L . Junii moderati Colummellae de re rustica lib. XIL
(Claud. 1820.) Centum quatuor históriáé sacrae, quos collegit et germ.
sermone edidit J. Hiibnerus, latiné reddidit Abr. K rigel, recudi curavit
adjecta história sacrae seripturae literaria F. Szilágyi (Claud. 1809).
„A z iskolák hasznáról.** Beszéd a’ ref. főiskola tanterme fölszentelésekor.
(Kolozsv. 1818.) A közönséges iskolai nevelésnek a házival összehason
lítása. (Erdélyi Muzeum V I. füzetében Pest, 1817.) Közönséges histó
riája magyar nyelven kidolgozva ’s más számos munkái kéziratban. — x.
Szilágyi Ferencz (ifjabb) íiz előbbeninek fia, szül. Kolozsvárt 1797
apr. 14-én nagypénteken. Atyja személyes felügyelete alatt neveltetvén,
ettől különösen a’ história ’s classicai irodalom iránti hajlamot öröklé.
Alsóbb ’s felsőbb iskoláit a’ kolozsvári ref. collegiumban végezte, majd
gr. Kun és b. Bánffy házaknál nevelő volt ’s iskolai pályája végén az ak
kori rendszer nyomán, a’ költészeti osztályt tanitá. Miután, szintén az
akkori rendszabály következtében, az erdélyi reformátusok három főis-
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kólájában, Nagy-Enyeden, Kolozsvárit és Maros-Vásárhelyt a’ főbb tu
dományokból ’ s kivált a’ régi nyelvekből a’ szoros vizsgálatot kiállotta,
1818 akadémiai útjára Németországba indult. Még tanulói pályája elha
gyása előtt jelent meg két munkája nyomtatásban. Az egyik a’ reformatiónak 1818 jan. 11-én tartott (de valódilag 1817-re eső) 3 százados ün
nepére irt ’s az ifjúság által elénekelt versezete : „Öröm és hálaadás",
melly az atyja által elmondott százados beszéd végén jelent meg. Ugyan
azon évben (1818) jelent meg a’ Döhrentei Gábor által kiadott „Erdélyi
Muzeum" X . füzetében (Pest, 1818) „Franklin élete66, továbbá : „P é l
dák Franklin írása módjára66. Az Erdélyi Muzeum emlitett füzete elő
szavában Szilágyira ’s több fiatal erdélyi irótársaira vonatkozólag (bár
névszerint megnevezve egy sincs) igen biztató ’s lelkesítő szavakat mond
a’ szerkesztő. — Mielőtt a’ külföldi akadémiákat meglátogatta volna Sz.,
fél évet Bécsben töltött. 1819 tavaszán Göttingába utazott ’s az ottani
híres és ekkor még szépen virágzott egyetem, a’ Georgia Augusta nö
vendéke lett. Kitűzött czéljához képest a’ história ’s görög és deák iro
dalomban tökéletesité magát ’ s illy czélból, különösen Heeren, Dissen ’s
a’ késő vénségben nem rég elhalt Mitscherlich hallgatója volt.
Szándékát, hogy az egyetemen 3 évet töltsön, meghiusitá az akkor
Németországon uralkodott politikai ingerültség. Ennek folytán az au*
striai kormány szükségesnek találta a’ németországi egyetemeken tanuló
magyar és erdélyi prot. ifjaknak az illető követségek utján hazatérését
parancsolni. E ’ rendelet érte Sz.-t is. 1820 év tavasza végén távozott el
Göttingából,’s miután Németországnak egyrészét— jelesen a’ Rajna vidé
két, valamint Sch íveizot is beutazta, — Stuttgart és Münchenen keresztül
Bécsbe visszatért. Ez utjának egyik főczélja volt, több külföldi jeles ne
veid ét’s iskolákat megismerni, ’s illy szándékkal látogatta meg Schnepfenthalban Salzmann, Wiesbadenben de Laspée, Schweizban pedig,
jelesen Yverdunban Pestalozzi és Freiburgban Girard (1. ezt) nevelőinté
zeteit. Pestalozzival, a’ derék és emberszerető öreggel személyesen volt
szerencsés megismerkedni, kinek intézete egyébiránt ekkor már hanyat
lóban volt. De Girardnak a’ bell-lancasteri vagy a’ kölcsönoktatás rend
szerére alapított iskoláját még szép virágzásban találta, ’s a’ derék ala
pitó a’ hozzá ajánlott Sz.-t a’ legszívesebben fogadta. — Bécsben 1820
octoberében érkezvén m eg, közel egy évig mulatott e’ h ely en ,’s részt
vett barátja Igaz Sámuel által 1821 Bécsben kiadott, ’s I. Mátyás király
arczképével diszes első magyar „Zsebkönyv66 szerkesztésében, Írván belé
két munkát u. m. „L Mátyás k irályi, a’ nagy fejedelem életét és uralko
dását illető történeti rajzot, és ,,Csáky Lóra66, kis történeti beszélyt.
Bécsben léte alatt a* kolozsvári ref. collegiumban a’ theologiai tanszék
megürülvén, miután arra atyja a’ história és philologia tanszékéről átté
tetett, az utolsóra, Sz. a’ fő consistorium által 1821 jul. 8-án kinevezte
tett ’s sept. 25-én a’ hely szilién , atyja kezéből vevén át hivatalát, be is
igtattatott, melly alkalommal „ a ' história és classica literatura becséről66
tartott beszédet. Tanári hivatalát 27 évig folytatá ’s ez alatt némelly fo
lyóiratokban, mint az Igaz Sámueltől Bécsben a’ „M agyar kurír" mel
lett kiadott „K edveskedő" czimü melléklapban ’s a’ Pethe Ferencztől K o
lozsvárt szerkesztett „Erdélyi Híradó" „Nemzeti Társalkodó“ -jában köz
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lőtt apróbb dolgozatain kívül megjelent tőle 1829 : „ A ’ kolozsvári evangel.
református ekklézsia történetei“ az 1832-ik évben kiadta Sz. Kolozsvárit
„ K lio „ históriai zsebkönyv első darabját, mellyből 1833’ s 1836mégmás két
évi folyam is jelent meg. Az I. darabnak 1834 év elején némileg javított
második kiadása látott világot. A ’ három évi folyamban kijött nagyobb és
kisebb történeti czikkek a’ kiadó tollából folytak (egyet kivéve a’ III. da
rabban, Mikó Ferencz „erdélyi históriáját"). A ’ magyar olvasó közönség
e’ történeti zsebkönyvet, kivált az első darabot, mellyben ,9Lengyelország
háromszori feloszlatása és végromlása6i akkor igen korszerű volt, nagy
részvéttel fogadta ’s a’ Magyar Tudós Társaság 1833 novemberben tar
tott nagygyűlésében „ K lio " első darabját dicsérettel megemlitendőnek
Ítélvén, szerzőt levelező tagjává választotta. H ogy a’ folyóiratból több
darab nem jelent meg, leginkább censurai viszonyok okozták, miután az
első darab kibocsátásáért az illető könyvvizsgáló ez — egyébiránt dijtalan
— hivatalának tovább folytatásától fölmentetett. Azonban a’ szerző a’ kö
zönség előtt úgy nyilatkozott, hogy mihelyt a’ körülmények megengedik, a’
„K lio t" ismét folytatni szándékozik. — 1839 Jakobs és Dőring „Lateinisches Elementarbuch"-ja 4-ik darabját „E xcerp ta “ czim alatt czélszerű
bővítések- ’s jegyzetekkel a’ gymnasiumi legfőbb osztály számára kiadta.
1841 elején Sz. mint hirlapszerkesztő a’ politikai pályára lépett. 1827
óta Erdélyben az egy „Erdélyi Híradó" ez. politikai hírlap létezett. Az
1831 keletkezett ’s mindinkább terjedő politikai mozgalmak és ellenzéki
súrlódások, mik kivált a’ megyei életben ’s az 1834 — 5-i erdélyi ország
gyűlésen jelentkeztek, kivánatossá tették a’ kormány részéről, a’ közvé
leményre sajtó utján is hatni. „A z Erdélyi Híradó"ellenzéki lap ellenében,
a’ conservativ és kormányérdekek képviselésére Kolozsvárit egy második
lapnak alapítása szükségesnek ítéltetett, mcllyre Sz. „ Múlt és Jelen“ czim
alatt engedélyt nyert, ,,Hon és külföld66tudományos és szépirodalmi mel
léklappal együtt. E ’ két folyóirat, a’ kifejezett irányban 1841 — 1848 kö
zépéig tartott, midőn a’ martiusi mozgalmak következtében meg kellett
szűnnie. 1843 és 1844 a’ nevezett lapnak „ Magyar gyermekbarát" czim
alatt egy gyermekfolyóirat melléklete is volt, melly azonban csak két évig
tartott. Sz. a’ főlap szerkesztésén kívül, a’ két melléklapba több történeti
czikket dolgozott. Az 1848 évi mozgalmaknak Szilágyira nézve, a’ nevezett
lap megszűnésén kívül, még azon következménye is volt, hogy Kolozsvárt, a’
személyét fenyegető vészt megelőzendő, april 8-án éjjel el kelle hagynia,
miután ugyan az nap a’ politikai ingerültség különbözőleg tört volna ma
gának ellenében utat, p. o. ablakai beverettek, a’ „Múlt. és Jelen" nyilvá
nos helyen megégettetek ’stb. Eltávozása után a’ május elején tartott főconsistoriumi úgynevezett teljes ülésben tanári hivatalától kihallgatatlanul
felfüggesztetek, ’s későbben, szintén az elébbeni rövid utón, teljesen elmozdittatott. Kolozsvárról Pestre érkezett, 1848 májusban egy kis röpirata
jelent meg álnév alatt N.-Szebenben „ Erdély és az Unio“ , a’ két haza öszvekapcsolásának kivált Erdélyre nézve káros hatásáról — melly eszmék
azonban az akkori zajos időkben hatás nélkül maradtak. 1849 végével az
akkori cs. k. teljhatalmú polg. biztos b. Geringer Károly ur őexcja felszólí
tására és parancsára a’ ,,Magyar Hírlapi szerkesztését vállalta el, melly
1849 nov. 15-én indult meg 's a’ kormány közléseire szolgáló lapnak nyilvá-
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nittatott. — A z ellene a’ kolozsv. ref. főconsistorium által hozott Ítéletet
az erdélyi cs. k. kát. és polg. kormány 1850 sept. 16-án megsemmisítet
te. — Miután az 1852 máj. 27-én megjelent sajtórend értelmében a’ kor
mány azt határozá, hogy egy valódi magyar hivatalos lap legyen, erre
Sz. kapott kiváltságot ’s a’ „M agyar H irlap,, az év végén megszűnvén,
az 1853 év elejével hivatalos közlönyül nyilvánitott „ Budapesti Hírlap*c
szerkesztését átvette, mellyet ma is folytat. — Az 1851 évben fia Sán
dor által kiadott „N agy-Enyedi Album“ -ba „Erdély gyásznapjaiból ez.
történeti rajzot közlött, mellyben kivált a’ nagy-enyedi ref. főiskola és e’
város szomorú viszontagságai, különösen 1849 elején az oláhok által történt
elpusztítása egy szemtanú után iratnak le. Nevezett fia Sándor , a’ forra
dalom alatt és után szintén Pesten tartózkodott ’s az irodalmi téren sű
rűn következett iratai által ébreszte figyelmet. Elébb kecskeméti, most
nagykőrösi tanár. — x.
S zila sy J á n o s, szombathely-megyebeli áldozó pap, theologia tudo
ra, a’ m. t. társ. rendes tagja a’ philosophiai osztályban, szül. Bögötén,
Vasmegyében 1795 január 7-ikén. Tanult Szombathelyt, Sopronban,’s
Pesten, hol 1817-ben theologia tudora lett, 1818-ban pedig misés pap;
miközben a’ franczia,olasz, görög, zsidó ’s keleti nyelveket magáéivá
tette. Egy évig volt nevelő volta’ Felsőbuki Nagyháznál, de csakhamar ta
nulmányi felügyelővé neveztetett a’ szombathelyi semináriumban, 1819ben pedig ugyanott a’ kereszt, erkölcstan-, lelki pásztorság- és neveléstudo
mány tanítójává. Mindezen tudományokat kidolgozó latin nyelven, tanít
ványai számára. 1824-ben a’ szombathelyi szentszék közbirájává nevezteték. 1830-ban november 17-ikén lett a’ m. akadémia philosophiai osz
tályának vidéki rendes tagja. 1835-ben Pestre tette át lakását, mint a’
m. kir. egyetemnél a’ lelkipásztorság tudományának tanitója, ’s a’ vidéki
rendes tagságot ennek folytán helybelivel váltotta fel. 1837-ben a’ theologiai kar dékányává választatott. Az akadémiának buzgóbb ’s hivebb
tagja senkisem volt, mellynek munkálataiban több mint két évtizeden ke
resztül szorgalmas és lelkes részt vett. 1851-ben nagyváradi kanonokká
neveztetvén, Nagyváradra ment lakni. Nyomtatás alá 1818-ban irt elő
ször a’ Tud. Gyűjteményben, a’ m. Kurírban ’s Hazai és Külföldi Tudó
sításokban. 1827-ben jelent meg két kötetes nagy munkája, a’ „Nevelés
Tudománya“ (B udán); 1840-ben pedig a’ „ Lelkipásztorság(C a’ pesti
theol. kar által koszoruzott munka. Több jeles egyházi beszéd, életirás ’s
emlékbeszéd van tő le , nevezetesen Kreszneritsé az akad. Évkönyvek I.
kötetében, ’s József főherczeg nádoré. Az akad. philosophiai műszótárá
nak kidolgozásában nevezetes részt vett. A ’ „Fasc. Ecclesiastici“ több je 
les deák a’ „Rcligio és nevelésu folyóirat pedig magyar értekezést tartal
maz tőle. — h.
Színház, színészet 1. Pesti nemzeti színház.
Szlavóirta : előbb (1849 előtt) Magyarországnak Dráván túli kerü
lete, melly áll Szerém, Verőcze, Pozsegamegyékhől, mellyekhez hajdan
még Valkómegye is tartozott, ’s a’ péterváradi, bródi és gradiskai végezredek területéből. Itt Szlavóniáról csak annyiban adunk külön czikket,
a’ mennyiben ezen tartomány állapota, történeti ’s jogi tekintetben, a’
legújabban ország- ’s megyegyülési viták során, és a’ publicistái iroda
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lomban is nevezetes kérdést képzett. Ezen viták ’s történeti és jogtudo
mányi kutatásoknak, melly utóbbiakban nevezetes részt vettek Horvát
István, Gyurikovics György, Podhradczky József; Botf&a Tivadar ’stb.
megállapított és tagadhatlan eredménye az lett : hogy az említett me
gyékből álló drávántuli rész hibásan neveztetett Szlavóniának újabb kor
ban, melly néven a’ 18-ik század középéig soha nevezve nem volt; ’s
hogy e’ megyék Horvátországhoz és Szlavóniához soha nem tartoztak,
hanem mindenkor a’ szorosan vett Magyarország egy részét képezték.
Kitetszik ez abból, hogy az említett megyék : Yerőcze, Pozsega és Sze
réin, a’ magyar országgyűlésre mindenkor különös királyi levelek által
hivattak meg, mint a’ többi magyar megyék, ’s az országgyűlési decretumokban a’ magyar megyék közt, a’ szlavóniai követek pedig elválva, a’
magyar megyék után neveztetnek ; hogy ezen megyék az országgyűlésen
egyenkint szavaznak, mint a’ magyar megyék, nem pedig összesen, mint
a’ horvát megyék; hogy régi Írókban s törvényekben, nevezetesen : Verbőczynél, Braderithnél, az 1478 : 7, 1498 : 16, 1445 : 22\1525 s 30 ’stb.
tÖrvényczikkekben a’ magyar megyék során számláltatván elő, Szlavóniá
tól nyilván megkülönböztetnek; adó tekintetében is a’ magyar vármegyék
közé számíttattak; régi időkben a’ horvát és szlavóniai nemesség gyűlé
seire soha meg nem hivattak ’s a’ bán hatalma és zászlaja alatt nem állot
tak ’stb. Szlavónia név alatt, a’ 18-ik század közepe előtt, Horvátor
szágnak egy része értetett, a’ mi világos számtalan adomány- és kivált
ságlevelekből, mellyekben a’ mostani Horvátországban fekvő helyek Szla
vóniában fekvőknek jelöltetnek ki, ’s az 1572 : 7-ik törvén yczikkbŐl, hol
Zágráb Szlavónia fővárosának mondatik; csak a’ múlt század közepe tá
já n , idegenek, ’s a’ magyar történetben és Corpus Jurisban járatlanok
által kezdett Pozsega, Szerém ’s Verőczemegyékre, és a’ bródi, péterváradi ’s gradiskai végezredek területére a’ „Szlavónia44 nevezet helytele
nül használtatni, mit azután a’ tudatlan geográphok ’s földabroszrajzolók
lassankint elfogadtak. Mindezek bővebben ki vannak fejtve az említett
munkákban, különösen Gyurikovics Györgynek az 1836-iki Tud. Gyűjte
ményben olvasható becses és kimentő értekezésében. A ’ Szlavóniát M a
gyarországtól el szakaszt ani kívánó iilyrek nem késtek saját tételüket
szinte védelmezni, de alaptalanul és sikeretlenül, m ig az események reájok nézve kedvező fordulatot nem vettek, ’s ezen megyéket a’ jelenlegi
birodalmi felosztás szerint elkülönítették. —- h.
Szlemenics Pál kir. tanácsos ’s m. akad. rend. tag, a’ hazai jognak
sok éven át rendes tanára a’ pozsonyi kir. akadémiában, szül. 1783-ik
évi január 22-ikén Kecskeméten, Pestmegyében; a’ gymnasiumi tanul
mányokat Kecskeméten, a’ philosophiát ’s theologiát mint váczi megyei
növendékpap, Váczon, a’ tör vény tudományokat pedig Kelemen és Markovics alatt a’ pesti egyetemben, 1804-ben végezte. Azután gr. Ester
házy Ferencz házában Bécsben nevelő és titoknok v o lt; 1809-ben pedig
a’ pozsonyi kir. akadémiában a’ hazai polgári és fenyitŐ törvényszék
rendes professorává neveztetett, melly hivatalt egész 1848-ig viselt. H i
tes ügyvéddé 1810, törvények tudorává 1811-ben, már professor korá
ban lett; 1818-ban gr. Festetits György a’ keszthelyi pristaldaeum ülnö
kévé, 1823-ban pedig gr. Pálffy Leopold Pozsonymegye táblabirájává
Uj. k. Ism. Tár. VI. köt.
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nevezte. A ’ Marczibányi-nemzetség alapítványára ügyelő biztosság a’
magyar polgári törvényről 1823-ban közrebocsátott munkáját a’ legjobb
munkákra kitűzött jutalomra méltónak Ítélte. A ’ m. t. társaság 1830 nov.
17-ikén rendes tagjává választotta. Végre ő Felsége, nevelői és irói bokros
érdemei tekintetéből, 1838-ban nemes levéllel ajándékozta meg ’ s későb
ben kir. tanácsossá is nevezte. A ’ Tudományos Gyűjteményben, m. aka
démia Évkönyveiben, Tudománytárban ’s Athenaeumban megjelent jeles
és alapos törvénytudományi értekezésein kivül p. o. a’ törvénynyel ellen
kező kegyelemlevelekről, a’ fejedelmi jóváhagyás nemesitő erejéről, a’
vagyonbeli főigazról, az eskütársakról, a’ királyi consensus szükségessége
viszontagságairól; a’ királyi vitézszolgák nemességéről ’stb. ,,fenyitő tör
vényszéki magyar t ö r v é n y e és „ közönséges törvényszéki polgári törvé
nye66 mind deák , mind magyar nyelven több kiadást ért. Polgári törvé
nyének magyar kiadása (1823, Pozsony) a’ Marczibányi nemzetség ala
pítványából jutalmat nyert, ’s 1844-ben második kiadást ért; fenyitő
törvényének magyar kiadását pedig a’ m. t. társaság adta ki. (1836, Bu
dán és 1847, újonnan átdolgozva, Pesten); ugyanezen elterjedt és általá
nosan jelesekül elismert munkák diák kidolgozásai pedig egyenkint há
rom-három kiadást értek. Legújabb munkája ,,a’ magyar törvények történetirata“ a’ m. t. társ. Évkönyveiben. — Szleraenics Pált, a’ tanszék
ről lelépte ’s nyugalmaztatása után sok száz, sőtezerekre menő tanitvány
hálás emlékezete kiséri. Az akadémia még folyvást örül az ősz jogtudós
fáradhatlan munkásságának. — h.
S z o k o la y István, magyar iró, szül. 1822 sept. 29-én Váczon régi ne
mes, de elszegényedett családból. Alsóbb iskoláit Váczon, a’ felsőbbeket
Pesten végezte, melly utóbbi helyen igen szorgalmatos törvénytanuló
volt. 1840 végzé iskoláit ’s még nem volt 20 éves, midőn ügyvéd lön,
sőt — a’ mi akkori időkben a’ ritkább esetek közé tartozott— a’ jogtudorságot is letette. Némi gyakorlat végett ügyvédkedett is, de akkor is in
kább irodalommal foglalkozott, ’s komoly tárgyú czikkeket irt a’ Társal
kodóba, Tudományos Gyűjteménybe, Tudománytárba. Korán tanulmá
nyává tévé a’ fog- ’s államtudományokat, mellyeket később terjedelme
sebben kezde mivelni. 1843 egy érdemes munkát bocsátott ki ,9Czéhek ’s
iparszabadság66 czim alatt, melly legelső tárgyalta e’ nagy fontosságú
kérdést mind politikailag, mind történetileg. 1847 „ Büntető jogtant66 irt
a’ codificatio legújabb elvei szerint. Ez a’ pesti egyetemben tankönyvül
fogadtatott el ’s bírák és ügyvédek kézi könyve lön. Az első Önálló bün
tetőjogi magyar mű, melly az összehasonlitó jogtan rendszerén alapul.
Későbbi művei : „ Szláv törekvések66 (1850); „ Osztrák bűnt. törvénykönyv magyarázata66 (1852); 9iOsztrák polgári perrendtartás66 (1853);
Osztrák polg. törvénykönyv magyarázata (1853); Magyar házi ügyvéd
(1853); Osztrák bűnt. perrendtartás, összehasonlitva a’ legújabb angol,
frank, német törvényhozásokkal (1853). E ’ müvek korszerűségüknél fog
va többnyire mind gyors és számos keletre találtak. 1854-ben a’ „ K o rán66 kiadását eszközlé, mellyhez a’ keleti bonyodalmakban fő szerepet
vivő Török birodalom statistikai átnézetét is csatolta. Ezenkívül dolgo
zott hírlapok számára is, nevezetesen 1846— 48 a’ Pesti Hírlapba, újabb
években a’ Pesti Naplóba. 1848 kis időre egy nagyobb politikai hírlap
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szerkesztője is volt. Jelen „Ismeretek Tárában** is számos jogtani és po
litikai czikkei jelentek meg, a’ keleti ügyekről, kereskedelemről, gőzhajózásról ’stb. — a.
Szontagh Gusztáv m. akad. r. tag ’s nyugalmazott cs. k. kapitány,
született Csetneken 1793 april 9-ikén; a’ magyar nyelv megtanulására
Miskolczra küldetvén, ott egy évet, a’ mezőberényi iskolában három évet
töltött. Philosophiát Pesten, jogot Késmárkon végzett, patvarián a’ hires Császár Andrásnál volt Rozsnyón. Kiütvén az 1812-iki franczia-orosz
háború, 1813-ban kadét lett a’ 33-ik, akkor Colloredo-Mansfeld ezred
ben, pár hét múlva zászlótartó , ’s három holnap eltelte után már had
nagy báró Máriássy 37-ik sz. ezredében. Zászlótartó korában az 1814diki táborzásban Francziaországban, ’s nevezetesen a’ maconi, villefranchei, lyoni és romansi ütközetekben részt vett. A ’ táborozás után nehe
zebb lévén az előléptetés, 13í/2 évig hadnagy maradt, azonban al- és főkapitánysága soron kivül neveztetett ki. Hadnagy korában Máriássy
András báró tábornok által tulajdonosi és osztályi segéddé neveztetett.
23 évi katonai szolgálat után, főkapitányi nyugpénzzel, nyugalmaztatok,
’s azóta a’ tudományoknak él. Előadási tehetségét előbb német nyelven
gyakorolta, de e’ nyelven irt munkái kéziratban maradtak. Első magyar
próbatéte a’ Tud. Gyűjteményben jelent meg „ a literatúrai kritikus folyó
iratokról* ’s ,,bajnoki harcz Takács Éva ügyében,^ az asszonyi nem érde
mei ’s jusaiért“ — az 1828-iki Koszorúban jött vigjátéka : Bábelünkből egy
jelenet; a’ Muzárionban áll tőle : Hit, remény, szeretet; az 1837-iki A u
rórában : „Pályakép**; a’ Tudománytárban : „Napóleon mint iró** szá
mos és igen jeles philosophiai, nevelési, országtudományi ’s szépirodalmi
értekezések, és talpraesett, érdekes birálatok az Athenaeumban és a’
Figyelmezőben; Beszállásolás czimix vigjáték az Arvizkönyvben. — Nagy,
philosophiai munkája : ,,Propylaeumok a* magyar philosophiához6*Budán,
1839-ben jelent meg. Ézen munkájáért a’ m. akadémia philosophiai osz
tályának vidéki rendes tagjává választatott, miután annak már 1832 óta
levelező tagja volt. Székét „a ' magyar philosophiának főelvei és jelleme'*
felőli értekezéssel foglalta e l ; ’s ugyancsak az akadémiában Emlékbeszé
det tartott Tanárki Sándor r. tag felett. Újabban a’ mezei gazdaság tu
dományára, főleg a’ dinnye- és dohánytermesztésre adta magat. M egje
lent tőle „ a 9 szenvedelmes dinnyész** Miskolczon; „Útmutatás az okszerű
dohánytermesztésre** Budán, ez utóbbi koszoruzott népszerű értekezés; a’
Mezei gazda folyóiratot jeles értekezésekkel gazdagította.
A politikai
journalistikában, mint közvetito vett részt a’ conservativ és radicálpartok
között, ’ s a’ Jelenkorba igtatta juste-milien szellemű czikkeit. Dolgozó
társa az Uj Magyar Múzeumnak, ’s buzgó tagja a’ Gazd. egyletnek.
h.
Szönyi Pál m. akad. lev. tag ’s paedagog, szül. 1808-ban D eb recen 
ben, hol iskoláit is végezte a’ hittannal együtt. Némethy Pál rokonának
emléke, kinek híres latin és görög költeményeit Péczely adta ki s a „M a
gyar füvészkönyv“ egyik szerzőjének F a z e k a s Mihálynak buzdításai jóté
konyan hatottak az ifju fejlődésére. Egyike volt a’ legreménydusabb P®vendékeknek. A ’ debreczeni főiskolában ő volt első, ki^ mint köztanito,
magyar nyelven adta elő a’ mathesist, ’s a’ kifejlett szép sikert mintegy
igazolni látszék az 1834-ben kiadott helytartósági parancs, melly a’ tu
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dományok magyarul tanítását rendelte. Egy természet-vegytani feladatra
irt pályaműve jutalmat nyert. Mint az iskola seniora élén állt azon moz
galomnak, melly egy olvasó egylet alapítását ’s az ifjúság csinosbuló mo
dorát eredményezte. 1835-ben mint a’ Tisza Lajos fiainak nevelője sokáig
tanult és utazott külföldön, ’e midőn a* nevelést átvette, sok főrendű csa
ládnál utat nyitott a’ józanabb nevelési elveknek. 1840-ben a’ debreczeni
főiskola reformjára befolyással volt. A ’ 12 reformterv körül a’ Sz-é fogad
tatott el ’s ennek nyomán lépett életbe a’ szakrendszer. Ugyanekkor a’
Pestre indítványozott prot. főiskolát tervező pályamunkák kozol egy volt
a’ Sz.-é is ’s 20 arannyal tiszteltetett meg. Nyomtatásban e’ következő
müvei jelentek meg : ,.Alaktan. 7 — fO éves gyermekek számára 205 fa
’s papiralakból álló gyüjtemény?iyelCí. (Két köt. Pest, 1846 — 7.) „ A’
Pesten felállítandó protestáns praeparandia terve“ . (P est, 1847) 1846ban a’ m. akadémia lev. taggá választá, 1847 pedig „alaktanu-á t , mint
legjobb m üvét, melly a’ nevelési szakban megjelent, a’ Marczibányi-féle
50 aranyból álló tiszteletdijjal koszoruzta meg. 1848-ban tanácsos volt
a’ vallás és közoktatási ministeriumban, hol fogytig osztályfőnök nélkül
működött ’s az elsőbb négy hónapon át a’ hitfelekezetek minden fokú is
koláit vezette, azontúl pedig csak a’ népiskolák ügyét. 1849-ben több
mágnás gyermekeivel újra megkezdte a’ magántanitást, miből aztán las
san lassan a’ legtekintélyesb pesti magánnövelde alakult. Felsőbb enge
dély mellett 1850-ben nyilt meg e’ növelde, melly azóta folytonos emel
kedésben van. Több tanár segélyével, kik közt a’ nevelési és irodalom te
rén nem egy elismert névvel találkozunk, reál irányban foly a’ tanítás. A z
elemin kivül hat osztálya van a’ növeldének. A ’ növendékek részint
koszt és szállásra fogadottak, részint csak a’ városból feljárók. A ’ tudo
mányokon kivül táncz, zene, rajz, német franczia ’s angol nyelvek is tanít
tatnak. 1852-ben az intézete megnyitására nyert engedély megújításával
egyszerre neveztetett ki cs. kir. prot. iskolai tanácsossá. E ’ hivatala alól
1853-ban fölmentetvén, egyedül növeldéje vezetésének él. A ’ kir. magy.
természettudományi társulat elnöke ’s a’ társulat évkönyveinek II. köte
tének megjelenését főleg az ő ’s a’ szerkesztést vezető Gáspár János buz
galmának lehet köszönni. — k.
Sztrokay Antal (Nemes-csói) a’ m. akadémia törvénytud. osztályának
rendes tagja, született Vasmegye Salfa nevű helységében 1780 dec. 20dikán. A ’ soproni evang. lyceumban tanulván, már itt megkedvelte az
irodalmat, ’s az ifjak magyar társaságának tagja volt. Sokat irt, de ebből
kevés látott világot. Sopronban iskoláit végezvén, a’ nagy gr.’ Festetits
György mellé jött, mint Írnok, azután Pestre került törvénytanulás czéljából, ’ s itt Révai Miklósnak kedvesebb tanítványai közé tartozott. —
1804-ben lett ügyvéddé Kőszegen, de folytatni meg nem szűnt költészeti
dolgozatait. 1807-ben a’ bajai uradalom rendes ügyésze, 1810-ben pedig,
ismeretségei terjedtével, pesti ügyvéd lett, hol egész haláláig ügyes, lelki
ismeretes’s becsületes magyar törvénytudós hirében állott. Meghalt 1850
juh 9-ikén. Költői dolgozatai közöl Lucanus Pharsaliájának fordítása ér
demel emlitést, mellyből öt ének látott napvilágot. „Zsidó jo g u czimű
munkája tekintetéből az akadémia törvényt, osztályába rendes taggá
választatott, ’s e’ hivatalát szorgalmasan folytatta mind halálig, részt vé-
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vén a’ „törvénytudományi műszótár szerkeztésében ’s több jugtudományi
értekezéssel gazdagítván az akadémiai Évkönyveket ’s Értesítőt. — h.
S zű cs István, debreczeni jogtanár, m. akad. lev. tag, szül. 1811 máj.
1-jén Tisza-Dersen, Hevesmegyében, hol atyja ref. lelkész volt; a’ philosophiai, jogi ’s hittani pályaéveket Debreczenben végezte, azután
ugyanott a’ költészeti osztály oktatója lett, ’s egyike volt azoknak , kik
költői dolgozataikat a’ „Lantban** felmutatták. Egy év múlva a’ mezőtúri
reform, középtanoda igazgatójává lett, e’ hivatala bevégeztével pedig a’
törvényes pályára lépett ’s előbb Hevesmegyében, majd az eperjesi kér.
táblánál volt ügyvédi gyakorlaton. 1838-ban esküdött fél ügyvédnek;
1839-ben az országgyűlésen tartózkodott, ’s ismeretei nevelésének élt.
Ez év végén az udv. cancelláriánál nyert fogalmazó-gyakornoki alkalma
zást, ’s mellesleg a’ bécsi főiskolákban az austriai polgári és fenyitő jo 
got, ’s a’ váltójogot hallgatta. Ekkor szólittatott fel a’ debreczeni collegiumban megürült jogtanári szék elfoglalására, ’s azt, Német, Angol,
Francziaországok ’s Helvétia beutazása után, 1840 nov. 8-ikán el is fog
lalta. Itt, a’ régibb rendszer helyébe , a’ jogtudományoknak a’ kor kivánatihoz képesti terjedelmesb és részletesb tanítása ijgényeltetvén, egy
maga tanította egész 1848-ig a' hazai álladalmi, polgári, váltó, büntető,
bánya- ’s egyházi jogot és a’ hazai jogtörténettant. 1841-ben váltóügy
védi oklevelet nyert. 1842-ben a’ helv. hittvailásu tiszántúli egyházkerü
let kebelében a’ tanrendszer czélszerűbb elintézése ’s időnkinti javítására
kirendelt „Tudományos Választmány“ tollvivője ’s a’ collegiumi ifjúság
tagjaiból alakult olvasó társaság felügyelője lett. 1846-ban Szabolcsmegye táblabirájává, ’s a’ m. akadémia törvénytud. osztályának lev. tagjává
választatott. 1847-ben a’ tiszántúli egyházkerületi tanács segédjegyzőjévé
nevezteték. Nyomtatásban megjelent munkái : Versek a? debreczeni Lant
1832— 35 évi folyamaiban; tanári székfoglaló értekezés : a’ magyar jo g 
tan jelen állásának a’ multkozi viszonyairól ’s korszerű haladásáról" (D ebreczen, 1840); „Töredékek egy utazó naplójából" az Athenaeum 1841
évi folyamában; „Vázolatok az észtani jogtörténetrajz köréből" ugyanan
nak 1842-ik évi folyamában ; Magyar polgári törvény tudományi kalauz
(Debreczen, 1845); Kis Törvény, vagy népszerű Törvény tudomány (D e 
breczen, 1845); ugyanezen munkák második javított és bővített kiadást
is értek (Debreczen, 1846); magyar akadémiai székfoglaló értekezés : ,,a’
tételes jo g philosophiájának történeti fejlődéséről ’s korunkban a’ polgárzat javára kivivott haladásáról „közzétéve a’ m. akad. ErtesitŐ 1847-ik
évi júliusi számában : kéziratban több nagyobb törvénytudományi munka
van nála készen. Jelenleg az uj rendszer szerint felállított debreczeni jog akademia igazgató tanára. — h.

T.
Taglioni (M ária), nagyhírű tánczosnő, szül. Stockholmban 1806,
anyai részről unokája volt á híres svéd tragicus színésznek, Karsténnek.
Atyja nápolyi tánczos volt. Becsbe hivatván, leányát is magával vivé ’s
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1822 föllépteté egy önmaga által szerzett hallétben. E ’ naptól fogva a’
fiatal Taglioninak nem volt több versenytársa Európában. Stuttgartban
nem sokára rendkivüli kitüntetésben részesité a würtembergi királyné.
Hasonló diadalokat aratott Münchenben, hol az udvari körök szintén
megnyíltak előtte. Végre megnyeré a’ párisi közönség szentesitését is,
melly nélkül még akkor nem boldogulhata Európában egy művész sem.
Itt 1827 jul. 23-án lépett fel először. E ’ napon egész forradalmon ment
keresztül az egész tánczmüvészet. T. volt az első, ki egyszerű és válasz
tékos tánczról nyújtott fogalmat nz e’ részben elferdült Ízlésű franczia
közönségnek. Párisból, több föllépése után, Münchenbe tért vissza ’s 1828
ismét Párisba utazott, ezúttal, állandóan szerződvén. 6 évi folytonos dia
dalok után, mellyeket Páris, London és Berlinben szerzett, az orosz czár
igen fényes ajánlatai folytán, Pétervárra költözött. A ’ francziák már
örökre elveszettnek hivék, midőn Németországot keresztül utazva, 1844
ismét Párisban jelent meg s nehány föllépés után jun. 29-én adta utolsó
előadását, melly olly népes volt, hogy 25,000 franknál többet jövedelme
zett. Ezután Berlinbe vonult. A 5 közelmúlt években leánya, Mária, lépett
anyja nyomdokába ’s Bácsben, de különösen Pesten is 1853 a’ nemzeti
színházban a’ legszebb diadalokat aratta. — a.
Takarékpénztárak. A ’ megtakargatott kis összegek gyors és biz
tos kikölcsönzésének nehézsége sok tekintetben súlyos b a j, melly által
egyesekre nézve a’ szorgalom gyümölcseinek élvezése, ’s az egészre néz
ve a’ haszonhajtó nemzeti tőke szaporítása késedelmet szenved, ’s a’ ta
karékosság kedve ’s ösztöne megcsökken. Innét van, hogy gyakran a’
megtakarított kisebb összeg pénz haszontalanul elpazaroltatik, vagy leg
alább kevésbé szükséges czélokra fordittatik. Éhez járul, hogy a’ megta
karított pénz, biztos őrizet hiánya miatt, ollykor el is lopatik ; ’s ha kikölcsönöztetett, könnyen be nem hajtathatik, ’s rósz lelkű adósoknál oda
vész. Ezen veszélynek ’s veszteségnek főleg a’ szegényebb osztályok
pénze van kitéve, a’ mi ezekre elbátortalanitó ’s erkölcstelenitő hatást
gyakorol. Olly intézetek tehát, mellyek kis tőkepénzeknek azonnali biz
tos kamatoztatását lehetségessé teszik, mind egyesek mind az egészre
nézve biztosítékai a’ jóllétnek ’s erkölcsiségnek, ’s ezeknek használata
biztos fokmérője a’ Takarékpénztárak, mellyeknek többféle nemei van
nak. Ezen intézetek mindazoktól, kik jótékonyságukkal élni akarnak, el
fogadják a’ betételeket bizonyos meghatározott legkisebb összegig (Pes
ten egy húszasig), ’ s kikölcsönzik az összegyűlt pénzt kamatozásra, a’
visszakivánt összegeket pedig azonnal, vagy kevés időre biztosan vissza
fizetik, meghatározott kamataikkal együtt. A ’ fel nem vett kamatok a’
tőkéhez csatoltatnak. Ollykor a’ betételek maximuma is meg van hatá
rozva: vagy pedig a* nagyobb összegektől aránylag kisebb kamat fizette
tik. A ’ kezelési költségek rendszerint némi csekély betételi díj, ’s a’ szo
kottnál kisebb kamatfizetés által szoktak fedeztetni, p. o. a’ pesti taka
rékpénztár a’ kikölcsönzött pénzektől, ha váltókra adattak ki, hatos, hanem
ötös ezáztólit vesz, ’s a’ betevőknek 500 ftnyi összegig ötös, azonfelül
négyes kamatot ad. Ugyanilly eszközök által szokott tartalék-alap képeztetni, lehető veszteségek fedezésére. Illy intézetek czélszerüsége ’s az
emberek minden viszonyaira ’s osztályaira alkalmazhatósága, kézzelfog
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h ató; a’ birodalom folyvást épen tartatik azáltal, hogy a betett összegek,
’s úgy legalább azok egy része, minden perczben visszafizettetnek, a’ kikölcsönzések szoros vizsgálat alá v ettetn ek ,’ s a’ netalán előfordulható
veszteségek pótlására előlegesen alapított, vagy későbben képzett ’s kie
gészített tartaléktőke tétetik félre. Az állam felügy elése szinte csak jóté
kony hatással lehet; azonban semmi ok sincs eltérni azon szabálytól,
hogy az állam csak szükség esetében avatkozzék az ügyvitelbe. Főtekin
tetnek minden esetre a’ szegény néposztályok érdekeire kell irányoztatni, mellyeknél a’ bizalmatlanság természetesen nagyobb, ’s a’ veszteség
aránylag sajnálandóbb lenne; — és épen ezért, ezen főképen a’ szegé
nyebb osztályok számára rendelt intézeteknél lényeges alapszabály, hogy
a’ betehető legcsekélyebb összeg, a’ minimum, igen alacsonyra legyen
téve, hogy a’ betétei ’s kivétel könnyitve legyen ’s nagy városokon na
ponkint és a’ város több részében történhessék, hogy a’ kamatozás az or
szágosan bevett kamatlábtól csak annyira különbözzék, a’ mennyire ezt
a’ kezelési költség fedezése ’s a’ tartalékalap felállítása követeli; hogy a’
betéteit ’s részenkinti kiszedést bizonyító kis könyvek bizonyos nevekre
legyenek kiállítva, nem pedig ,,au porteur“ , miáltal az elidegenítés, el
vesztés nehezítetik, szükség esetében fenmaradván a’ formaszerinti tör
vényes megsemmisités; hogy a’ bevett pénzek lehető legnagyobb biztos
ságra kölcsönöztessenek k i, de a’ szükséges visszafizetésekre bizonyos
összeg mindenkor visszatartassék, ’s rövid időrei felmondás fentartása,
vagy valamelly más nagy pénztárnáli hitelnyitás által gondoskodva le
gyen, hogy a visszafizetések soha fel ne akadjanak; hogy a’ kezelés és a’
számadások teljes nyivánossággal vitessenek, melly egyedül képes az in
tézet hitelét fentartani ’stb. A ’ Takarékpénztárak irodalma közül emlí
tendők : Ducpetrieux : Des caisses d’épargnes, Bruxelles 1831; TiddPratt, History o f Saving-Banks ; London 1833; Hermann : Über Sparcassen, München 1835; Malchus : Die Sparcassen in Európa, Heidelberg
1838; De Gerando : Biénfaisance publique ’stb.
Az első takarékpénztárt Hamburgban állították 1778-ban ; de az an
gol takarékpénztáraknak az 1815-ben állított edinburghi szolgált példá
nyul. Angolhonban 1815 után után pár év alatt már százon felül volt a’
takarékpénztárak száma, holott Németországban 1817-ben csak 5 volt
még. — 1837 végén, melly időig Malchus említett müve halad, Nagybrittanniában 484, ’s Németországban is már 283, Francziaországban 250
takarékpénztár állt fenn. Ezen takarékpénztárakba a’ britanniai beté
tei 363 millióra, a’ francziaországi 50 millióra, a’ németországi 60 mil
lióra ment. A z austriai birodalom német tartományaiban ugyanekkor
csak 2 takarékpénztár volt m ég, de 27 milliónyi betétellel, az olasz tar
tományokban pedig 8 takarékpénztár, 3,128,000 ft. betétellel. — 1846
végével Szászországnak 38 takarékpénztára volt 61 ezer betevővel;
Francziaországnak 356 takarékpénztára 293,500,000 frank forgalommal;
Angliának 1,100,000 betevője 31,750,000 font sterlinggel.
A ’ német takarékpénztárak sokkal hátrább vannak a’ franczia, ’ s fő
leg angol hasonnevű intézeteknél. Poroszországban a’ lakosságból egy
főre 25 garas j ő , Francziaországban 105 garas, Angliában 300 garas. E’
jelenet oka Németországban, a’ takarékpénztárak által fizettetni szokott
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csekély kamat, főkép pedig a lehetetlenség, hogy a’ szegény nép ke
resményéből félre tehessen. Jele egyszersmind, milly hamis azon véle
mény, melly Anglia nyomorának ellenében Németország jóllétéről ábrán
dozik.
Ezen a’ külföldön mindinkább elágazó ’s Angliában a’ netovábbat mar
már megközelített hasznos intézetek nálunk is mind szélesb kiterjedést
nyernek, ’s meggyökereznek a’ felvilágosult közvéleményben. A ’ hazai
első takarékpénztár, Fáy András munkássága által ’s inditványa folytan,
Pestmegye pártfogása alatt 1840 jan. 11-ikén nyittatott meg. — Midőn
Fényes Elek statistikáját 1842-ben kiadta, hazánkban még csak 3 taka
rékpénztár létezett, a’ pesti, aradi, pozsonyi, ’s ezek forgalma is csekély
volt. Jelenleg van az austriai birodalomban 49 takarékpénztár, ’s ezen
számhoz legtöbbet ad Magyarország, hol 26, Horvátországgal ’s Erdélylyel együtt pedig 28 takarékpénztár van, u. m. az aradi, bajai, brassai,
budai, becskereki, debreczeni, egri, eperjesi, esztergami, fehérvári, győri,
iglói, kassai, komáromi, kőszegi, körmöczi, lőcsei, miskolezi, nagyváradi,
pécsi, pesti, posonyi, soproni, szabadkai, szebeni, szegedi, szombathelyi,
veszprémi, zágrábi. — h.
Tarczy Lajos, m. akadémiai r. tag ’s pápai reform, collegiumi
közoktató, született Komárommegyében Hetényen 1807 dec. 6-kán; ta
nult A. Komáromban ’s Pápán, hol a’ theologiai pályát végezvén, nyilvá
nos tanító volt 1829-ben a’ logikából, 1830. 31-ben pedig a’ mathesisből;
e’ mellett seniorságot ’s főiskolai könyvtárnokságot is viselve 183y2-ben
a’ bécsi egyetemben physikai ’s matheraatikai tudományokat hallgatott,
1832 nyarán pedig már megválasztott a’ dunántúli reform, superintendentia által philosophia és physika rendes professorává a’ pápai főiskolá
ban. Mielőtt azonban e’ tanszéket elfoglalta volna, nagyobb utazást tett
Németországon, ’s különösen a’ berlini egyetemen két féléven át készült
oktatói pályájára, és meglátogatta a’ greifswaldi, göttingai, giesseni,
marburgi ’s würzburgi egyetemeket. 1838-ban választatott a’ m. t. társ.
levelező, ’s 1840-ben annak természettud. osztálya vidéki rendes tagjá
vá. Nyomtatásban kijött munkái : Természettan az alkalmazott mathésissel egyesülve, két kötetben Pápán és Veszprémben, 1838; második át
dolgozott kiadás, Pápa 1843; népszerű égrajz Pápa, 1838; A’ német
nyelvtan paradigmái (Pápa, 1838); Gyöngyök a* német költészetből, ol
vasó könyvül az ifjúság számára“ Pápa, 1839; Elemi ösmeretek a’ ter
mészettudományból; az alsóbb iskolák számára Pápa, 1839; Elemi számtudomány az alsóbb iskoláik számára Pápa, 1839; A tiszta mértan ele
mei Pápa, 1841; népszerű Természettan, a’ népkönyvkiadó egyesület ál
tal jutalmazott pályamunka 5 füzetben, (Pápa, 1841); Kis természettan,
3 folyamat, Pápán, 1844; — czikkek a’ Tudoraánytárban, Athenaeum ’s
Figyelmezőben, a’ mezei ’s pápai Naptárban, nevezetesen a’ Tudománytárban „A* természettan története hajdankorbanC( „Elmélkedés a’ pol
gári büntet és ekr ŐTc az Athenaeumban : Philosophiai vázolatok; Honi
utazás levéltöredékekben (Nagy Titus név alatt) ; a’ Figyelmezőben : bí
rálatok ’s visszaigazitások, a’ naptárakban pedig népszerű természettani
’s csillagászati előadások. — A ’ Kisfaludy társaságnak 1837-ik évben ki
tűzött föladatára készült ’s ezen társaság által meg is koszoruztatott „ A
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Dráma hatása és Literaturánk
drámaszegénységeí( czimü érte
kezés, m ellj a’ Kisfaludy-társaság Evlapjainak első kötetében jelent
meg. — h.
Tasner Antal 1833 nov. 15-e óta m. akad. lev. tag , szül.
1808 máj. 5-én Oskün Veszprémmegyében, hol atyja akkor mint gr. Zi
chy István gazdasági tisztje lakott. Elemi oktatást Óladban (Vas) és Marczaliban (Somogy) nyert, melly helyeken atyja később, mint gr. Széche
nyi Pál birtokain , szintén gazd. tisztséget viselt. A ’ gymnasiumi iskolá
kat Veszprémben , Kőszegen, ismét Veszprémben ’s Pesten végezte, az
utóbbi helyen hallgatván a’ philosophiai tudományokat is. Ugyan itt tette
magáévá a’ német, franczia, angol és olasz nyelveket is. A ’ törvénytudo
mányokat Pozsonyban hallgató. E ’ tanfolyama közben 1826-ban, 17 éves
korában nevelőséget vállalt el Széchenyi Pál gróf házánál, részint Apá
tiban (Vas), részint Sopronban, a’ gróf ifjú sógora Zichy-Ferraris Lajos
gróf mellett. Itt nem egészen 4 évet tölte, ’s ezen időtájba esik Széche
nyi István gróffal lett megismerkedése, melly később olly gazdag ered
ményeket mutatott fel. 1839 Pestre jött, ügyvédi pályára készülendő.
Még ugyanazon évben Andrásy György gróf mellett titoknokká lön, ’s
e’ helyzetben maradt 1832 őszig, miután 1831 jun. 22-én az ügyvédi
vizsgálatot letette. 1833 nov. 1-én Széchenyi István gróf titkára lett,
kivel már azelőtt gyakori közlekedésben ’s érintkezésben volt, ’s e’ minő
ségben maradt mellette 1848 sept. 5-ig, mint Széchenyinek Pestrőli gyá
szos eltávozta napjáig. ’S ez idő óta mint a’ budapesti lánczhid-társaság
titkára (melly állomást már 1840 foglalta el, miután e’ vállalat előkészü
leti ügyeiben, az eszmének Széchenyi által lett első megpenditése — 1832
íebr. 10 — óta munkás részt vön) folyvást Pesten tartózkodik.
T.
nem az irodalmi téren szerze érdemkoszorufőt, mit sok oldalú
elfoglaItatása nem is engedhete meg, de annál áklásthozóbb volt folyto
nos munkássága azon gyakorlati téren, mellyel hazánk szellemi ’s anyagi
felvirágoztatására Széchenyi István lánglelke kijelölt. Hazafiui buzgal
mának, ügyességének és munkásságának mind megannyi bizonyítványait
adá a’ pályán, mellyre ismeretgazdagon és készülten lépett. Alkalma vala
több országgyűlésen is jelen lennie, u. m. az 1825/ 7-i kinek kezdetén mint
törvénytanuló, az 1830 és 1832/6-ínak egy részén, mint Andrásy György
gróf titoknoka, az 1839/ 40-ikiu mint Széchenyi István gróf titoknoka ’s
egyszersmind a’ jelen nem volt Zichy László grófnak országgyűlési kö
vete. — Távolabb külföldet 1832 látott először, midőn Andrásy György
és Széchenyi István grófokkal Déli Németországon ’ s Belgiumon keresz
tül Angliába utazott, Páris felé térvén vissza. A ’ két gróf ezen utazásá
nak főczélja a’ Buda ’s Pes-t közt építendő állóhid iránti adatok szerzése
vala, mellyre nézve hazatérve kiadták az illető „Jelentést4* (Pozsony
1838). Ez utazásában alkalma volt közelről megismerni az angol nemzet
szellemi ’s anyagi elsőségeit. 1834 Széchenyi István gróffal mint az A lDuna szabályozása végett kinevezett kir. biztossal bejárta Európának
fekvés és miveltségre nézve az említettekkel ellenkező fokon álló tarto
mányait u. m. Oláhországot Bukarestig, Bulgária és Szerbia partmelléki
vidékeit, melly alkalommal, részint Hindvglu, zimonyi cs. kir. tolmács
német-török nyelvtana segítségével, részint a’ gróf mellé törökországi
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hivatalos útjában tolmácsul rendelt Hindogluval magával, nemkülönben
Belgrád-Uj-Orsova, Viddin ’stb. városokban a’ törökökkeli gyakori sze
mélyes társalkodása által a’ török nyelv elemeit tette sajátjává, mellyhez
nagy előszeretettel viseltetett. — Alig volt és van a’ Széchenyi által al
kotott és kezdeményezett egyletek ’s vállalatok között egy is, mellyben.
legalább azok első szervezési ’s fejlődési korszakában, T. ne viselte volna
a’ jegyzőséget ’s tollnokságot. Illyenek névszerint : a’ pesti nemzeti casino, lóverseny, állattenyésztőtársaság, gazdasági egyesület, alsó Dunaszabályozás, Tiszaszabályozás ’stb. Ö szerkesztő a’ pesti Casino-könyvet
1834— 1841-ig , a’ Gyepkönyvet 1831 —32-ig Andrásy György gróffal,
1833— 41-ig egyedül. Ö magyaritá az „Angol szabályokat“ 1836-ban.
Hirlapokban és folyóiratokban számos kisebb czikkei jelentek meg,a’ m. t.
t. zsebszótárához dolgozott 1831 — 1835. — a.
Taubner Karoly, m. akad. lev. tag, szül. 1809 oct. 15. Fehérme
gyében Veleghen , hol atyja ágostai vallásu magyar lelkész volt. 1821 —
31-ig végzé Sopronban a’ gymnasiumi, bölcsészeti és theologiai tanul
mányokat, hol egyszersmind a’ m. társaságnak titoknoka, ’s Yécsey és
Zsolnay urfiak nevelője volt. A ’ papi vizsgálat letétele után 1834-ig fel
váltva a’ Damaszkin és rudnai Nicolits családoknál majd Pesten , majd
Temesvárt nevelősködött. 1837-ig Berlinben a’ nyelvészeti, bölcsészeti,
természettani, felsőbb mértani ’s csillagászati tanulmányokat hallgatá.
Ugyanott egy ízbeni egyházi szónoklata által az udvar kegyeit megnyer
vén, alkalma jutott, a’ szokott vizsgálatok után, a* bölcsészet és szépmüszetek tudorságát elnyerni, ’s ifjú gróf Radzinsky mentorává lehetni, ki
vel Lengyel, Orosz, Svéd, Dánországokat, Poroszhont ’s éjszaki Német
országot beutazá. Mielőtt Berlint elhagyta, tagja lett a’ nyelvészeti semináriumnak. 1837-től Pesten az ágostai vallásu gymnásiumban mint igaz
gató-oktató, 1838-tól pedig egyszersmind, mint ő cs. k. főhgsége Mária
Dorottya nádorné udvari papja is, működött. 1840-ben Francziaország
egy részét ’s déli Németországot utazta b é ; ugyanez évben a’ m. akad.
levelező tagjává választatott. 1844 óta evaiig. tábori pap lett a’ lombardvelenczei királyságban, ’s Milanóban lakott. írói munkálatai több egy
házi beszédeken ’s a’ Tud. Gyűjteményben, Athenaeumban, Protestáns
Egyházi és Iskolai Lapban megjelent czikkeken kivtil „ Bírálati vizsgá
lat Hegel bölcselkedése felett66 Pest, 1838; A’ lélekeszme bölcsészeti-történet-birálati szempontból különös tekintettel Hegelre Pest, 1839; Rövid
leczke az Epigrammról, Programme, Pesten 1839; „ Anacreon dalai6,
kiadá egy toldalékkal Vajda Péter, Pesten 1839 ; Archimedes körmérése
Eutweins magyarázataival a’ görög eredeti szerűit egészitve és alkal
mazva, Pest, 1840; Plutarch paralleléi, dr. Székácscsal együtt, a’ m. t.
társ. által elfogadva; Tiszta mennyiségtan I. R. Számtan; II. R. Mértan;
Pest, 1841. — A ’ m. t. társ. 1840-re kitűzött mathematikai következő
jutalomkérdését. „M ellyek az első és másodrendű görbék? vitessenek
ezek által Öszrendesekre, ’s adassanak elő főbb tulaj donságaik“ ő fejtette
meg nyertesen, miért 100 aranynyal jutalmaztatott. Nevezetes értekezé
sei Párhuzam Aristoteles és Hegel közt az Athenaeum 1839-iki folyamá
ban ’s a’ fourieri módszer a fensőbb fokú szám egyenletek feloldásától(C
a’ Tudománytárban; A9 kupmetszét ékről; Miként találták ki földünk
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nagyságát? ugyanott. A ’ Protest. Egyházi és Iskolai Lapnak egyik szer
kesztője volt, mig Pesten lakott. Egyike legalaposb, legmélyebb tudományu szaktudósainknak a’ tudományok épen azon ágaiban, mellyek ná
lunk, a’ felszínes politikai ’s jogtudományi műveltség hazájában, csak
igen kevesek által müveltettek, u. m. a’ bölcsészetben ’s mathesisben;
kitűnő egyházi szónok; a’ görög nyelv ’s literatura német alaposságú is
merője. — h.
T a lfo u rd (Thomas Noon) angol költő és parlamenti tag, szül. 1795,
születésileg unitárius v o lt, de később a’ főegyházhoz tért át. Költemé
nyeinek egy kötetét még tanuló korában adta ki ’s miután ollyan szegény
volt,, hogy az egyetemet nem látogathatta meg, a’ jogászi pályát válasz
tó. Eleimét részint irodalmi dolgozatok által kereste, részint később ügy
védi gyakorlat által. Ez alatt több írói nevezetességekkel ismerkedett
meg. 1833 Reading szülővárosa parlamenti követévé választó, 1839 is
mét. Itt a’ radicál elveket vallotta : Macready hires szinészszel megis
merkedvén, érintkezésbe lépett a’ színpaddal ’s igy jelent meg 1736 classicai példányok alapján készitett drámája „ IoniC ’s köztetszéssel fogadta
tott. Ezt két másik színmű követte : „ The athenian captivei( és„GlencoeiC,
Irt ezenkivül számos politikai és szépirodalmi röpiratot ’s Francziaországban, Schweitzban és a’ Rajnán tett utazásának leírását ( 2 köt. 1845).
Mérséklete ’ s határozottsága által valamennyi párt rokonszenvét nyeré
meg. — a.
T a y lo r (Zachariás) az amerikai egyesült államok volt elnöke, szül.
1786 Virginia államban. Családja a’ 17 században vándorolt be Angliá
ból ’s ebből származott Madison elnök is. Atyja T. Richard ezredes vité
zül harczolt a’ függetlenségi háborúban. A ’ fiatal T. már korán férfias
természetet tanúsított. 1808 mint hadnagy lépett egy gyalogezredbe, ’s
1812 kapitány lett. Ugyanazon évben egy 50 emberből álló csapattal
olly vitézül védé magát egy indián csoport ellen, hogy Madison elnök
őrnagynak nevezé ki. 1832 ezredes lett ’s ezredével Floridába indult. Itt
is nagy ügyességet és hidegvérüséget tanúsított az indiánok elleni harczban ’s nem sokára dandárnok lett a’ déli hadseregben. 1836 a’ nagyhirü
indián főnök Alligátor ellen nagy csatát nyert. Ezután mint dandártá
bornok a’ floridai mocsárok és sűrűségekben sok veszélylyel küzdve vit
te a’ főparancsnokságot 1840-ig. Midőn visszatért, az első katonai me
gye parancsnoksága bízatott reá. 1845 a’ Texasba (I. ezt) nyomuló fog
laló sereg vezényletét nyeré. Midőn 1846 az Egyesült államoknak Mexico elleni háborúja kezdődött, csakhamar a’ Rio Granden átkelt seregé
vel, több apró csata után bevette Montereyt ’s innen Saltilloig nyomult
előre. Segédeszközök hiányában annál kellemetlenebb lön helyzete, mint
hogy Santa Anna tábornok (1. ezt) a’ mexicoi hadsereggel visszavonulá
sát fenyegetőzött elmetszeni. 1847 tavaszán azonban csatára került a’
dolog Buena Vista mellett, hol T. 4000 emberrel Santa Anna 24,000-nyi
serege felett nyert győzelmet. Nem sokára Tula mellett ismét egy mexi
coi csapatot vert meg. Polli ekkori elnök, a’ senatus helybenhagyásával
táborőrnagygyá emelé, a* legfőbb katonai méltóságra az Egyesült álla
mokban. 1840 mart. 4-én az Egyesült államok elnökévé választatott, de
már 1850 jul. 9-én cholerában halt meg. — Egyetlen testvére, Tt József
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alezredes Floridában és az indiánok ellen szintén vitézül harczolt ’s
utoljára ellenőr volt a’ mexicoi biztosi hivatalnál. — a.
Távirda , távirászat. (Telegrapb) íg y neveztetik azon eszköz és
mesterség, mellynél fogva bizonyos álláspontról távol messzeségekbe
terjeszthetni bármi hireket olly gyorsasággal, melly minden más utón
eszközölhető gyorsaságot felülmúl. Korunk e’ nagy fontosságú közleke
dési eszközének történeti kifejlése következő. A ’ régi kor fő népei előtt
már ismeretes vala a’ távirászat. Távirdai eszközeik voltak : az emberi
hang vagy tüzjelek. Az első mód lehete a’ legkorábbi. Xerxes G ö
rögország elleni hadjáratában nyugpontokat állított fel, mellynek lánczolata fővárosától egész Görögországig ért. Az egyik ember a’ másiknak
kiáltá el a’ tovább küldendő hirt ’s igy érkezett meg az, aránylag rövid
idő alatt, a’ fővárosban. Aristoteles bizonysága szerint a' távirdai rend
szer a’ későbbi persa időkben sokkal jobban volt kifejlődve ’s e’ bölcsész
beszéli, hogy az egész országban tűzőrségek voltak felállítva. A ’ görög
telegraphiáról legelőször Aeschylos tesz említést „Agamemnon^-jában.
Trója elvesztének híre még ugyanazon éjjel érkezik Argosba Klytemnestrához. A ’ chorus kérdi, minő hírnök járhatott olly gyorsan ’s Klyterunestra erre elbeszéli az egyszerű eljárást. A ’ hegyek egyes ormain lobogó
tüzek voltak Trója vesztének előre meghatározott jelei ’s összesen 9 tüzállomás volt felállítva ugyanannyi külön hegyeken. Argos és Trója mint
egy 56 mfldnyi egyenes távolságban voltak egymástól, miután azonban
erdős hegyek ’s a’ tenger nem engedék meg az egyenes vonalt, kerülést
kellett tenni, úgy hogy a’ távolság 70 mfldnyire nyúlt meg. É ’ távirászatnak egy nagy hibája volt, mellyet már Polybius említ. A ’ használan
dó jeleket előre kellvén meghatározni, a’ távirandó eseményeket igen
szűk körre vajának kénytelenek szorítani ’s nagy részét épen nem lehete
tüzjelek által tovább közölni. E ’ távirászat némi kifejlést nyert az által,
hogy az ellenséges vagy barátságos seregek közeledésének hirüladására
külön jelek találtattak fel. Ha barátok jöttek, akkor függőleges irányban
szövétuekek emeltettek fel, ha ellenség közeledett, akkor ide ’ s tova lo
bogtatták azokat. Bonyolodottabb rendszert talált fel Aeneas Atticus 60
évvel a’ pcloponnézi háború után. Polybius pontosan leírta azt,
de bonyolultságánál fogva nem tudni bizonyosan, volt-e valóban haszná
latba véve, vagy sem? Kétségtelen azonban, hogy a’ görög fáklyairás
következő két rendszere, mellyet szintén Polybius és Julius Africanus Ír
nak le, valóban gyakorlatba vetetett. Az egyik szerint minden állomáson
21 tűzhelynek keile állania, az alpkabetum 24 betűje szerint. E’ 24 tűz
három különböző csoportozatba volt osztva, jobbra, balra ’s közepén a’
jeltoronynak, ’s annyi távolságban egymástól, hogy a’ távolból meg le
hessen határozni, vájjon a’ jobb, bal vagy középső tűz ég-e? A ’ balra álló
8 tűz az abc első 8 betűit, a’ középsők a’ következőket,’s a’ jobb oldaliak
a’ 8 utolsó betűt jelenték. Az egyes betű annyi tűz által jelöltetett, a’
hányadik helyet foglald el a’ 8 betű között. íg y közöltetett egyik betű a’
másik után, mig a’ tudósítás elkészült. A ’ második mód, egyszerűbb volt
’s nagyobb gyorsaságot tett lehetségessé. Felosztották a’ betűket 5 cso
portra ’s minden csoportban 1 — 5 számot adtak nekik. A ’ jeltorony bal
oldalán fölemelt fáklyák száma a’ csoportot jel ölé, mellyben a’ betű kere
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sendŐ; a’ jobb oldalon feltűnt fáklyák száma pedig azon helyet mutaták,
mellyet a" betű a’ csoportban elfoglal. Nappali jeladásokról a’ régi íróknál
nem történik említés ’s nem is létezhettek azok. A ’ füstöt nem látni olly
távolba, mint éjjel a’ tűz fényét, ’s a’ szél és egyéb körülmények gátlólag
léphettek volna fel a’ füstjeladás körül. A ’ mesterséges telegraphok föltalálói gyanánt. Polybius két g ö rö g ö t, Cilcoxenost és Demoklitost emliti. A ’ peloponnézi háború utáni hadjáratokban mindinkább nagyobb
használatba jött. Nagy Sándor, úgy látszik, még nem sokat tartott rólok, miután visszautasitá egy sidoni ember ajánlatát, ki egy telegraphi
vonalt akart állítani, melly a’ birodalom legtávolabb részeiből bármi hirt
5 nap alatt lett volna a’ fővárosba szállítandó. Antigonu3 azon gyorsa
ságnak köszönheté hadi sikerét, melylyel őt Ázsiában felállított jeltornyai
az ellenség mozdulatairól értesítették. Ill-ik Fülop és macedóniai Perseus, valamint Hannibál is messze kiterjedt telegraphokat használtak. E ’
nagy car|}iagoi hadvezér a’ spanyol és afrikai tengerpart hosszában tömött
földből építtetett jeltornyokat, mellyek tüzelt, Plinius szerint két mfldnyire lehete látni. íg y lön lehetségessé, a’ spanyol városokból a’ tengerszoroson keresztül Carthagoig küldeni tudósításokat. A ’ chinaiak is
ismerték a’ tüzkÖzlekedést. A ’ nagy chinai falon folytonos sora volt a’
jeltornyoknak, mellyeknek mesterséges tüze olly belerővel birt, hogy
ködön által is messze volt látható ’s eső sem szüntethető meg, A ’ római
irók hallgatnak e’ tüznyelvről, miből azt lehet következtetni, hogy e’
harczias népnél általában nem volt használatban,
A ’ középkorban a’ távirászat egészen feledékenységbe jött. Az első,
ki ismét hírek gyors közlésével foglalkozott, a’ nápolyi Porta Baptiszt
volt. Egy Frankfurtban megjelent munkájában (Bapt. Portáé, Neapolitani, Mágiáé naturális libri viginti) a’ hangot ajánlá réz csövek utján to
vább terjeszteni. 1633 Worcester marquis (Century of inventions) megpendité a’ távolbai értesítés eszméjét. Fekete és fehér táblákat akart
használni nappal, ’s tüzfényeket éjjel. A ’ beszédcső feltalálása a’ régi persa
kiáltó őröket hozta ismét emlékezetbe. Az angol mathematikus, Hock R ó
bert, már közelebb érintő a’ mai rendszert. Rendszerét 1684 terjesztő elő
a’ kir. társaságnak. Jel-őröket kívánt felállítani, kik távcsőkön nézzék a’
legközelebbi állomásokat. A ’ jeleket éjjel lámpások vagy fáklyák által
akarta adatni, mellyek bizonyos megállapított sorban a’ betűket képvi
seljék, nappal óriási betűket akart használni egy védfal mögött. A ’ kö
vetkezett javaslatok Francziaországból származtak. Amontons természet
tanász, ki elvesztvén hallását, e’ miatt sokat foglalkozott jelirással, a5 18
század kezdetén egy telegraphi rendszer tervét terjeszté elő X V III. L a
josnak, mellyről csak annyi van tudva, hogy jeleket akart használni,
mellyeknek értelmét csak a’ távírdánál alkalmazott tisztviselők értették
volna. E ’ haladás figyelmet érdemel, nagy hiány levéli az eddigi rendsze
rekben, hogy a’ jelek jelentését barát és ellen eg}raránt érthette. E’ terv
azonban nem létesült: Amontonsnak megengedték az udvarnál, hogy ne
hány kísérletet tegyen ’s azután elfelejtették. Csak 1782 tűnt fel ismét
egy uj ajánlat. Linguet jogtudós, kit politikai ellenei a’ bastillebe sodor
tak, fogsága alatt egy közhasznú találmányon törte fejét, melly által sza
badságát lett volna visszanyerendő. A’ természettudományban jártas fór
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fiú sok mindenfélére gondolt, a’ villanyra, gőzerőre ’s fényre. Emlékira
tából kitűnik, hogy közeljárt a’ mai távirdai rendszerhez. Találmányát
el kelle rejtenie, szabadságát akarván annak árán megvásárolni. Ez utób
bit azonban más utón nyervén m eg, találmányának úgy látszik, más árt
és terjesztési módot akart szerezni, azonban mielőtt ezt tehette volna, a’
nyaktiló alatt esett el ’s titkát magával vivé a’ sirba. Vele egykorulag
Dóm Gauthey cziszterczi szerzetes is a’ telegraphiával foglalkozott. Tervei
nek egyike Porta javaslatának ismétlése, a’ hangnak rézcsövek általi ter
jesztése. Megemlítendő még itt egy német tanár Bergstrasser Hanauban,
ki egy igen költséges és szintén kevéssé biztos telegraplii rendszert
ajánlott kormányoknak ’s magánosoknak. — Ekkor tűnt fel a’ telegraph
valódi feltalálója Chappe Claude (szül. 1763. megh. 1829). Nem javasla
tokkal, hanem egy kész , gyakorlatilag megvizsgált találmánynyal lépett
fel, mert testvéreivel már régen élt távirdai összeköttetésben, midőn
rendszerét a’ franczia kormánynak bemutatá. Első nyilvános kísérleteit,
mellyeket 1791 Párisban tétetett, meghiusitá a’ főváros gyanakodó nép
sége. Első Ízben szétrombolták, másodszor megégették telegraphját, a’
midőn Chappe és fivérei alig kerülték ki a’ hasonló sorsot. Csak harma
dik telegraphja iránt, mellyet 1793 apr. 12-én állított fel, viseltettek több
tisztelettel. A ’ kísérletek olly kedvezően sikerültek, hogy a’ convent La
kánál indítványára, távirdai vonalok felállítását határozá. Az első kész
vonal Páristól Liliéig terjedt ’s 1794 végén készült el. A z első távirati
sürgöny, melly ez utón közöltetett, jelenté, hogy Condét ismét elfoglal
ták a’ francziák. 1798 a’ távirati vonal Dunquerqueig (Dünkírchenig)
hosszabbittatott meg, ugyan azon évben egy másik kezdetett meg Brestig,
1805Párís és Milano köttetett össze. A ’ villanytelegraphnak a’ közelebbi
években történt általános alkalmazása idejéig, Páristól L iliéig, CalaÍ3,
Strassburg, Brest, Toulon és Bayonneig voltak távirati vonalok, össze
sen 549 távirdai állomással, mellyeknek évi fentartása egy millió frankba
került. Németországon Chappe találmánya nyomán , Buria tanár
Berlinben és Uöc&waim.Karlsruheban torekvének a’ távirászatot behozni.
Az utóbbi rendszere egyszerűbb és gyorsabb volt, mint a’ franczia, egy
ideig működött, azután feledésbe merült. Az első telegraplii vonal N é
metországon a’ júliusi forradalom után készült el, 33 évvel Chappe talál
mánya után. A ’ porosz kormány szükségét érzé, gyors hireket kaphatni
a’ franczia határról ’s 1832 egy vonalt állíttatott Berlin, Potsdam, Magdeburg, Köln, Koblenz és Trier között. 1833 júliusban már 13 telegraph
dolgozott. Állomásokul, hol csak lehető volt, létező épületek, tornyok és
őrállomások használtattak költségkímélés tekintetéből. Tisztviselőit is a’
nyugdíjasok sorából vette a’ kormány. Ausztriában nehány kísérlet tör
tént 1835, de állandóan nem lön alkalmazva a’ telegraph. Megemlítendő
itt Andreán Károly hazánkfia, ki 1833 Budán egy egészen uj szerkezetű,
a’ francziánál sokkal kevesebb jegyű, sokkal egyszerűbb telegraphot állí
tott fel. A 5 felsőbbség figyelmessé tétetvén e’ találmányra, a’ cs. k. tábori
karra bizta azt megvizsgálni ’s a’ sikerről a’ kormányt értesíteni. Ehezképest a’ Gellérthegyen Andreán felügyelete alatt V/2 ölnyi magasságú
telegraph állíttatott, mellynek nappali közlésekre szolgáló, de sokfélekép
változtatható ’s idomítható részei póznaléczből, éjjeli közlékrészei pedig hét

Távírda, távirászat.

319

ingatható lámpából állottak (a’ franczia telegraph többnyire 45 jel—
póznás volt). Ezen telegraph 1833 évi május 14-én nappal több ka
tonatiszt jelenlétében kiállotta a’ próbát, kívánt sükerrel. Andreánnak, t. i., ki 24 betüképjelt használt közleményeszközül, több hivatalos
üzenet adatott fel , mellyekről olly szabatossággal tudósitá a’ másik
viz9gaponton (a’ budai hegysor között, az u. n. Szép juhászné mellett)
álló ’ s j elírása titkaiba avatott társát, hogy ez tökéletes mását adá vissza
a’ közlott tudósításoknak. A ’ szépjuhászné melletti álláspont a’ telegraph
helyétől 4300 ölnyi távolban volt, ’s a’ közlemény nehány másodpercz
alatt történt meg. Andreán állításai szerint 265 eszmét lehete közölni je 
lei által ’s úgy számitá ki, hogy találmánya gykorlati létesítésére 18 tele
graph kivántatott volna Budától Bécsig (minden két mfldnyire egy) ’s
akkor 4 perez alatt juthatott volna fel a’ közlendő hir egyik városból a’
másikba. Azonban hazánkfia rendszere sem lön életbe léptetve. — An
gliának saját, a’ francziától sokban eltérő távirati rendszere volt. Egy
széles rámában hat nyolczszögletü deszka volt függőleges sorokban ren
dezve. Ezek könnyen mozogván egy tengely körül, vizirányos helyzetük
ből könnyen hozathattak függőleges helyzetbe. Ez utóbbi esetben a’ vizs
gáló előtt csak keskeny élt mutatnak, melly némi távolságból nem lát
ható. A ’ táblák feltűnése, eltűnése ’s egymáshozi állásából 64 idom volt
alakitható, megannyi telegraphi jel. E ’ rendszer, mellynek feltalálója lord
Murray, 1796 vétetett alkalmazásba London és D over, ’s London és
Porthsmouth között. Svédországban 1795, Dániában 1802 állitottak egy
távirdai vonalt, Oroszországban 1795 tétettek kísérletek, miknek azon
ban nem lön eredménye; csak 1839 állíttatott fel egy telegraphi vonal
Varsó és Pétervár között. Keletindiában és Egvptomban is vannak távirdák. Az első keletindiai vonal 1823 Kalkuttától Chuuardig a’ Ganges
mellett, a’ másik később Bombayban állittatott fel. Mehmed Ali Kairótól
Alexandriáig készíttetett egy vonalt, melly később a’ syriai pusztáig hoszszabbittatoft meg.
Számtalan javaslat merült fel a’ távirászat tökélyesitésére és Chappe
találmányának más általi pótlására. Még Porta régi javaslata is, melly
által a’ hangnak rézcsövekbeni terjesztését czélozá, Jobard Nieldorff\
és Romershausen által újra elővétetett. Legtöbb időt vett igénybe az éj
jeli jelek kigondolása. ’S legfőbbb tökélyében a’ görög fáklyairás első
kezdetéhez tért vissza a’ távirászat. Chappe lámpákat használt. Három
évig működött a’ Louvreben egy éjjeli telegraph, azután felhagytak vele,
mivel a’ fény nem volt eléggé erős, hogy a’ távolban is láttathassák. E’
hiányon is segitett a’ tudomány. A ’ fényt homorú tükrökkel nevelték,
úgy hogy az nagyobb távolban is jól ki vala vehető. Mindamellett kevés
éjjeli telegraph lön alkalmazva, miután a’ vele járt költségek igen na
gyok valának.
A villany-delejes erőnek (eleetro-magnetismus) használatba vétele az
éjjeli telegraphokat ’s általában az egész régi eljárást háttérbe szoritá. Ez
erő felhasználásának első eszméje még Chappe korából való. 1774 a’
genfi Lesage egy, 24 elszigetelt sodronyból álló villanyos telegraphot ál
lított fel. Minden sodrony egy betűt jelölt ’s a’ villanygép conductora ál
tal érintetett, valahányszor közlekedés történt. B em er és Böckmann 1794
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módosítva vették fel e’ rendszert; az első a* villanyszikrát staniol lapokra
vezeté, mellyek a’ betűket képviselék; a’ másik az állomási helyen úgy
akasztó meg a’ villanyos Összeköttetést, hogy szikra tört k i, ’s a’ mint ez
egyik vagy másik helyen történt, a’ szerint jelöltettek a7 betűk. A 7Voltaoszlop föltalálása után Sömmering galvános telegraphot állított, melly
Oerstedt és Faraday fölfedezései után még gyakorlatiabbnak bizonyult
be. Feckner, Ampere, v. Schilling, Gauss és Webes különböző időkben
vonták a7 figyelmet a’ villanydelejes csőre, mint távirászati eszközre. —
A 7 most általánosan használatba vett villanydelejes nyomó telegraph
Steinheil müncheni tanár találmánya. 1838 teljesen kifejté azt. Anglia is
magának tulajdonítja a’ találmány dicsőségét, azonban ez bebizonyítva
nincs. Steinheil 1838 nyomtatásban adta ki rendszerét, mi újabb lendü
letet adott az ügynek. Fardely Mannheimban, Stöhrer Lipcsében, Jacobi
Pétervárott, Balti Edinburghban, Wheatstone és Cock Londonban, Morse
New-Yorkban legtöbb szerencsével birtak a’ nyomó telegraph kifejtésé
ben. A ’ nagybani kivitel első próbája Wheatstone és Cook által történt
1839 az angol Great-western-vaspálya mentiben. Az amerikai államok
congresse 1837 kezdett e’ telegraphfal foglalkozni. Több kísérlet után
1843 a7 congress 30,000 dollárt ajánlott meg vonalok építésére. Miként
Európában, úgy itt is a’ vasutak hosszában állíttattak fel a’ távírdák.'
Már 1845-ben 950 mfldnyire nyúltak a’ vonalok. Németországon soká
késtek a’ gyakorlati alkalmazással. Francziaországban 1845 tévé meg az
első kezdetet a’ Paris és Rouen közötti vaspályán. Azóta e* rendszer so
kat fejlődött 7s naponként tökéletesedik. — A 7 villanydelejes távirda által
a7 régi láttani (opticai) távirászat egészen mellozÖttnek tekinthető. Őszszehasonlithatlan előnyei a7 gyorsaság, biztosság és olcsóság. Egy jel ki
bocsátása 7s megérkezése között alig észrevehető időköz fekszik, mert
a7 villany olly gyorsasággal terjed, hogy egy sodrony rezgése egy másodpercz alatt tízszer futja körül az egész földet. Maga a7 jeladás olly
gyorsan és gyorsabban történhetik, semmint a7 tudósítás átvevője azt pa
pirosra írhatja. A 7 távirást csak égi háború akadályozza meg, vagy ha a7
sodronyok erőszakosan elromboltatnak; ez utóbbi a7 legnagyobb hátrány,
miután a7 tapasztalás bebizonyító, hogy az egész vonaloni folytonos ügye
let lehetetlen. Az olcsóságot előmozdítja az állomások 7s a7személyzet sok
kal csekélyebb száma. Egy villanyos vonal kiállítási költségei mintegy még
egyszer olly kevesek, mint egy közönséges távirdai vonaléi. Egy ez utón
közlött távirati sürgöny félreértése lehetetlen, az opticai távírdáknál alig
volt elkerülhető. Legújabb időkben a7 villanytelegraphok magán közlé
sekre is kiterjesztettek, de legnagyobb szerepet játszanak a7 kormány
sürgönyein kívül, a7 hírlapi közlésekben. A 7 mi ezen villanydelejes telegraphokat illeti, alapjokat a5 delejtűnek (mágnestűnek) villanyfolyam ál
tali hajlitása (Ablenkung) képezi, 7s e7 végből rendesen két delejtű alkalmaztatik, mellyek egymáshozi állásuk 7s a7 hajtások száma által eszköz
ük a7 különböző jeleket. A 7 villany-delejes távirda 3 részből áll : a7 vilgép (batterie), a7 vezető sodrony és a7jelzőből. A 7 villanygép, melly vagy
galvánicus, vagy villanydelejes forgógép lehet, szolgáltatja a7 villanyos
erőt, mellyet a7 hosszúságával arányban álló vastagságú réz sodrony ve
zet a7 közbenső és végállomásokhoz. A 7 villanyos folyam mindig ugyan-
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azonegy irányban hajlítaná a’ delejtűt; miután azonban e’ folyamnak kü
lön iránybani indítása lehetséges, ennélfogva maga a’ tű is tetszés szerint
jobbra vagy balra hajlítható. Ez a’ commutator által történik, úgy hogy
s’ jeltadó a’ legtávolabb állomáson tetszés szerint állíthatja a’ tűket,°a’
mint akarja. A ’ jelző tartalmazza mindazon jeleket, mellyek a’ jelirás egy
nemét képezik, ’ s a’ villanyddejes telegraph segélyével olly gyorsasággal
lehet a’ jeleket adni, mint minővel a’ szedő a’ betűket rakja. ’S e’ jelrend
szer jelenleg már olly egyszerű, hogy a’ ki olvasni tud, elbánhatik vele ’ s
175 jelből álló tudósítást nem egészen 4 perez alatt juttathat czéljához. A
villanydelejes telegraphok, mellyek újabb időkben már tengerek vizein is
vonattak keresztül, eddigelé legtökéletesebben fejtik meg a’ távírdák fela
datát, miután általok minden tudósítás, legyen bár titkos írásban szerkeszt
ve, a’ nap, időjárás és légkör viszonyaitól függetlenül, a’ gondolat sebes
ségével közölhető egyik helyről a’ másikra; mert azon befolyás, mellyet
a’ légkör villanyos minemüsége, p. o. égiháboru, gyakorol a’ távírdákra,
aránylag igen csekély ’s a’ rendszer általános haszonvehetőségének nem
árthat. A ’ távirászatot illetőleg régibb ’s újabb időkből számos munkák
jelentek meg. Újabbak : Steinheil : Über Telegraphie, besonders durch
galvanische Krafte (München 1838). — Dr. A. Poppe : Die Telegraphie
von ihrem Ursprunge bis zűr neuesten Zeit, mit besonderer Berücksichtigung dér ausgeführten Systeme (Frankf. a. M. 1818). — a.
T ech n ik a , tulajdonlapon annyi, mint müian, azonban a’ szépmüvészetekben, mellyeknél alsóbb anyagi és felsőbb szellemi elemeket szokás
megkülönböztetni, a’ művészet anyagi föltételeiről szóló tant ’s azon mó
dot jelen ti, melly a’ gyakorlati kivitelnél alkalmazandó. — Technikai
vagy műtcrni kifejezésnek (terminus technicus) neveztetik egy tudomány-,
művészet- vagy iparágban szokásos sajátos kifejezés. — k.
T e c h n o ló g ia , máskép műtan, iparműtan, azon tudomány, melly a*
nyerstermékeknek használható árukká változtatását tanítja. Ez által ta
nuljuk megismerni mindazon különböző munkákat, eszközöket, szerszá
mokat és gépeket, mellyek a’ mesterségek, művészetek és gyárakban a’
nyerstermények nemesítése módjánál használatba vétetnek. A ’ technoló
gia, mint tudomány, általános és különösre osztható. Az általános t. a’
technicai iparágaknak az előforduló feldolgozási módokra való elemzését
adja; az igy nyert részekből összeállítja mindazokat, mellyek a’ kitűzött
czél tekintetéből hasonlatossággal birnak, mellyek a’ különféle mestersé
gek, művészetek és gyáraknál egyaránt érvényesek. Ennek folytán előa
dása tárgyát teszik : a’ különböző természeti testek mindennemű kisebbitési ’s az egyes részeknek egymastóli elkülÖnzési módjai; az összefüg
gés megszüntetése ’s feloszlatás, egy- és különnemű anyagok összeköté
se; a’ sűrítés, alakítás, kifejtés és szépítés minden nemei. Az általános mű
tanban továbbá a’ mozgás és mozgató erők különböző nemeinek ismerte
tése ’s legczélszerűbb használatba vétele, valamint több vegytani tanitminy és műtét is helyet foglal Ellenben a’ különös műtan az egyes ipar
üzleteket írja le a’ feldolgozás első fokától kezdve az utolsóig, p. o. az
egész lisztkészitést, serfőzést, bőrgyártást , ezukorgyártást, pénzverést
’stb. — A ’ műtan irodalma a’ miilyen csekély még minálunk, épen olly
terjedt a’ virágzó iparú nemzetek között. Általános műtanra nézve kimé
ig k. Ism. Tára VL hőt.
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ritő Karmarsch müve : „Grundriss dér mechanischen Technologies (2 köt.
Hanover, 1837—4 1 ); a’ különös műtanra : Bernoulli : „Handbuch dér
Technologie (2 köt. 2- kiad. Basel 1840). Műtani ehcyclopaediák : a’ franczia Dictionairc technologique; Rces : Encyclopaedia; Hebert : Enginers
and mechanies encyclopaedia (London, 1835); Ure : Technisches Handwörterbuck (német kiadás, 2 köt. Prága, 1842— 44); Prechtl : Technologische Encyclopaedie (1 — 16 köt. W ien und Stuttg. 1830 — 50). A ’ mű
tani irodalom átnézetét adja Engelmann : Bibliotheca technologica (2.
kiad. Leipz. 1844). Műtani folyóiratoknak külföldön igen nagy száma
vau, miután csaknem minden iparegylet bir egy illy közlönynyel. A* ne
vezetesbek : Bulletin de la Societé de Vencouragement de Paris ; a’ Bulle
tin de la Societé industrielle a Mulhouse; továbbá Angliában a’ London
Journal o f árts ; a’ Repertory o f patent invention; a’ Mechanic magaziné;
a’ Civil enginers Journal; a’ németek között; a’ porosz Verhandlungen des
Vereins für Gewerbfleiss, a’ hanoveri Mittheilungen, a’ bajor Kunst- und
Gewerbeblatt ’stb. Ide tartozik még Dingler Polyteclinisches Journal;
Polyt. Centralblatt; Encyclopádische Zeitschrift ’stb. Magyar irodal
munkban egy lap volt, melly a’ műtani érdekeknek szentelé figyelmét, a’
volt Iparegyesület (!. ezt) által kiadott Hetilap (1844—47) , eleinte Vál
las Antalt később Wargha István szerkesztése alatt. — k.
T eg n ér (Ezsaiás), egyike Svédország legnagyobb költőinek, szül.
Wermlandban 1782. Egyetemi tanulmányait végezve tanár lett, utóbb
lelkész ’s 1824. wexiói püspök. — Mint költő saját utat tort magának a’
svéd irodalomban, mellyen, nem törődve a’ külön iskolák zajgásával, szi
lárd léptekkel haladt előre. Midőn első Ízben föllépett, akkor a’ svéd irók
nagyobb része a’ külföldi, különösen franczia irodalom túlnyomó befo
lyása alatt, minden önálló, szabadabb mozgalomtól megfosztva, tengett ’s
a’ franczia Ízlés bizonyos pedáns correctségében tctszelgett. Innen volt,
hogy T. első lyrai Ömlengései is csak bágyadt hatást eszközölhettek a’
más irányokba sodort közönségnél. De midőn egy újabb írói nemzedék
erőteljesen kezdé a’ régi iskolák szorongató korlátáit széttörni ’s a’ nem
zeti költészet, classicus tanulmányok alapján, önálló saját hangját kezdé
feltalálni, akkor T. dicsősége előtt is lehullottak az akadályok, úgy, hogy
műértők Ítélete szerint, jelenleg ő nevezhető Svédország legjelesebb ’s leg
tökéletesebb költőjének (1. Svéd irodalom). Költészetének főbb jellemvo
násai : kimerithetlen élez, dús képzelet, melly azonban nem annyira szé
les, mint inkább mély, 's élénk érzelem, mellyben csak ritkán vehető ész
re bensőség és melegség hiánya. Nyelve többnyire elragadó szépségű,
mindig valódilag k öltői, csak a’ költői virágokkali gyakori játszása ’s
enyelgése rovatik némellyektől hibájául. Költeményei leginkább a’ Geyer
(1. ezt) barátjával közösen kiadott ,,Iduna“ czimü folyóiratban jelentek
meg. Időrend szerint ezek : „ A bölcsc< (Den Yise), lyrai tanköltemény;
A ’ schani honvédség harczi dala (Krigs-Sang för kgl. Schanska Landtvárnet), magasztos hazafiui költemény; Svédország {Svea) kisebb becsli
honfi ének; Éji lakoma gyermekei (Nattswardsbarnen), kellemes idylli köl
temény; Axeli románcz, végre Fritfiiofy egy ó-északi rege feldolgozása. E ’
legnagyobb költeménye 1825 lett egészben ismeretessé,’s azóta több euró
pai nyelvre lön lefordítva, mindenütt egyaránt ragadva magára, kiilönö-
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són gyöngéd lyrai szépségei által a’ műértők figyelmét. Prózában 6 elássicus becsű iskolai beszéde jelent meg. — 1840 óta időszakonkénti elmeháborodásban szenvedvén, meghalt 1846. — a.
T elegra p h 1. Távirda.
Teleki g r ó fo k . „Fortes creantur fortibus et bonis“ Horácznak e’ ver
sére kell gondolnunk, ha a5 szélesen elágazott, virágzó, ősi Teleki csa
ládra emlékezünk, melly II. Teleki Mihály, Apafi erdélyi fejedelem híres
ministere, erdélyi kormányzó, ’s a’ családban első gróf, sőt már a’ vele
rokon Szilágyi Mihály ideje óta annyi jeleseket adott a’ hazának. Ezek
során fénylenek :
Gr. Teleki László, aranykulcsos, Somogymegye főispán! helytartója, a’
hétszemélyes tábla bírája, a’ helvét vallástételt követő dunamelléki kerü
let egyházi főgondnoka,’s a’ m. nyelv előmozdítására tett Marczibányi-alapitványról rendelkező küldöttség elnöke. Született 1764-ben Sz. Mihály
hava 8-ikán, Szirákon, Nógrádmegyében. Szülei voltak az 1796 bán el
halt Il-ik gr. Teleki J ózsef, aranykulcsos, valóságos belső t. tanácsos,
előbb 1783-ban békési administrator, azután 1784 óta ugocsai főispán,
fő iskolaigazgató a’ pécsi kerületben, majd koronaőr, ’s a’ dunamelléki
helvét superintendentia egyházi főgondnoka, és Királyfalvi Róth Johan
na,; atyai nagyszülői gr. Teleki L ászló, erdélyi kormányszéki ’s valós,
belső titk. tanácsos, ki 1710 aug. 14-ikén született, ’s 1778 márt. 16-án
halt el és gr. Ráday Eszther, a’ magyar tudományos világban ismeretes
gr. Ráday Gedeon testvére; anyai nagyszülői Róth Tamás és Vattay Bor
bála. Magántanitók felügyelete alatt, ’s majd ismét a’ marosvásárhelyi
collegiumban igen gondos nevelésben részesült. Kiképzésében, lelkes
atyján kivül, nagy részt vett a’ tudós Cornides Dániel. Iskolai vizsgála
tait kiáltván, ’ s a’ törvényes gyakorlatot elvégezvén István testvére ’s
Cornides társaságában félévet Bécsben töltött, 1785-ban pedig külföldre
ment. Göttingában, mellynek egyetemén akkor Németország első rangú
tudósai oktattak, mint Gatterer, Schlötzer, Heyne, Meiners ’stb. másfél
évet szentelt a’ tudományoknak, a’ legnemesebb szellemek folytonos tár
saságában. Azután beutazta Németországot Angliát, Hollandot , Francziaországot és Helvétziát, ’s 1788-ben tért vissza, gazdag tapasztalással,
de érzelmeinek eredeti tisztaságával, hazájába, teljesen elkészülve annak
szolgálatára. 1787-ban házasságra lépett gr. Teleki Máriával, az 1740ben született ’s 1782-ben meghalt gr. Teleki Adámnak, kormányszéki ta
nácsos ’s dobokai főispánnak a’ Cid lelkes fordítójának, ’s Wesselényi
Máriának jeles leányával; 1789-ben az erdélyi kormányszéknél tisztelet
beli titoknok, 1791-ben k. kamarás, 1792-ben az erdélyi kir. tábla ülnö
ke lett. Időközben 1790-ben az ez évi nevezetes országgyűlésre követ
nek, a’ kolozsvári reform, collegium által pedig gondnokul választatott.
Atyjának 1796-ban bekövetkezett halála után, erdélyi hivatalának foly
tatását a’ házi gondok mind terhesebbé tévén, 1799-ben lemondott arról
’s lakását egészen Magyarországra tette át. 1800-ban elvesztvén első ne
jét, 1801-ben második házasságra lépett Szoboszlai báró Mészáros János
altábornagy lelkes és nemes szivű, jótékonyságáról ismeretes leányával,
Johannával; a’ ki házi boldogságát teljes mértékben megújította, ’s
gyermeke nevelésében hű segéde, egyébiránt pedig későbben a’ nádor

324

Teleki grófok,

foherczegné udvari hölgye ’s a’ pesti jótékony nőegylet elnöke volt.
Gr. Teleki László, ki e’ néven a’ családban harmadik, 1802-ben a’ dunamelléki egyházi kerület főgondnokává választatott; 1803-ban pedig a’
magyar kir. tábla bárója lett. E ’ hivatalok uj térés és nemes mezőt nyúj
tottak munkásságának. A ’ fejedelem azzal jutalmazta nagy érdemeit,
hogy 1811-ben somogyi administrátorrá, 1819-ben pedig septemvirré
nevezte. Hivatalos elfoglaltatása nem gyengitheté benne a’ tudományok
szeretetét; minden szabad idejét ezeknek szentelte, fő gyönyöre volt nagy
könyvtárának gazdagítása ’s rendezése; jutalomkérdéseket tűzött k i; a’
reform, főiskolák könyvtárainak nevelésére segédpénzeket rendelt ’stb. De
nem csak pénzbeli segítséggel eszközlötte a’ tudományok terjesztését,
hanem, mások buzdítására, önmaga is fellépett a’ sikamlós pályán. —
Számos apróbb munkái versei során, mellyek közt van atyjának életirása
(Szeben, 1800)’ s a’ ,,magyar versszerzés mesterségéről szóló gondolataiu
(Tud. Gyűjt. 1819. I. köt.), különösen említendők : ,,A ’ magyar nyelv
előmozdításáról buzgó esdeklései gr. Teleki Lciszlónak“ (Pest, 1806); ’s
,,Über die Einrichtung einer gelehrlen Gesellschaft in Ungarn, unrnassgebliche Meinung des Gr. Ladislaus T e l e k i melly utóbbit, közhasznúság
tekintetéből,, német nyelven adta ki. Ugyan-e tárgyban már 1807-ben
jutalomkérdést tűzött ki. O maga nem érheté el ezen kedvencz vágya valósulását; J ózsefiiáuak tartatott fel a’ dicsőség, hogy a’ megalapult m.
academia első elnöke legyen. A ’ hazájának’s nemzetének élő férfiút 1821ben ragadta el, élete 57-ik évében, a’ kérlelhetlen halál. Első házasságá
gából maradt gyermekei : Adám tábornok, József a’ m. academia elnöke,
’s volt erdélyi kormányzó, Sámuel a’ dunamelléki helvét egyházkerület fo
gondnoka; második házasságából származott fia iV -ik László, a’ „K egyencz6i
Írója — ’s a’ magyar ellenzék sorain előkelő szerepet játszott szónok.
Teleki Sá nuel gr. erdélyi udv. cancellár, előbb küköllői, majd bihari
főispán, a’ Sz. István rend nagykeresztese, a’ göttingai, jénai, varsói tud.
academiák tagja ; 1784— 90-ig kir. biztos a’ nagyváradi kerületben, szü
letett 1739 nov. 17-kén, meghalt késő vénségében Bécsben 1822-ben.
Nagyérdemű államférfi és hazafi, unokája volt a’ nagy Teleki Mihálynak,
’s 12 éves koráig Czelaán nevelteték. Nagy költséggel állította fel a’ ma
rosvásárhelyi Teleki-könyvtárt, melly már 1816-ban 36,000 köteten fe
lül számlált, később 40,000 kötetre ment, ’s mellyet közhasználatra nyi
tott meg. E’ gazdag gyűjteményt már igen kora ifjúságában 1753-ban
kezdte meg, ’s e’ czélra ugyanakkor külföldi, akadémiai utazást is tett.
Könyvtárának catalogusa 1796— 1817-ben jelent meg 3 kötetben Bécs
ben és Lipcsében, deák nyelven, mellynek sok olvasottsággal ’s tudo
mánnyal irt előszavában kifejezi a’ nemes hazafiui czélt, mi által e’ költsé
ges és áldozatos vállalatban vezetteték. Őseiről semmi könyvek nem ma
radtak rá; ő maga teremte össze a’ roppant tudományos kincset. Kazin
czy szerint 800 ezer ftnál többet költött tud. czélokra.
Teleki Domonkos gr., Sámuel grófnak, erdélyi udvari cancellárnak fia,
a’ marosvásárhelyi kir. tábla rendkívüli ülnöke, a’ jénai ásványtani társu
lat elnöke, ’s a’ lipcsei gazdászati egylet tagja, született 1773-ban Som
berekén ; tanult (1781 —83) a’ m. vásárhelyi reform, collegiumban , azu
tán atyjával Bécebe ment, ’s 1785 óta a* bécsi egyetemet látogatta, hol
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derék jogtudóssá képezte magát. — 1798 sept. 16-án fiatal korában, min
den jók fájdalmára, igén korán halt meg. Magyarországon Erdélyben, a’
kapcsolt részekben’s tengerparti vidéken 1797-ben tett utazásának leírá
sa, melly Pesten 1805-ben németül is megjelent, sok ismeretre mutat. Az
erdélyi nyelvmivelő társaságnak is buzgó tagja volt. Sovány, vékony
alak, ’ s gyenge teste nem birta el szelleme súlyát. Benne irodalom és ha
za sokat vesztettek. Ásványos gyűjteménye M. Vásárhelyt őriztetik.
Teleki Ferencz gr., szül. 1785-ben april 4-ikén, tanult Beszterczén,
Maros-Vásárhelyt, Károly várt, ’s Zalathnán, Erdélyben, azután 1799 —
1804-ig a’ Theresiánumban Bécsben, ’s a’ hazai jogot Kolozsvárt. 1808ban megházasodott, 1810-ben kir. kamarás lett. Csendes magánéletet
élt, paszmosi jószágán lakva Erdélyben. Már korán tett kísérleteket a’
költészetben; Bécsbe jővén egy időre félbehagyta ebbeli törekvéseit, de
Döbrentey befolyásával ’s unszolására ismét elővette azokat, ’s az Erdé
lyi Múzeumba, A urora, íle b e , Minerva folyóiratokba kedvelt költemé
nyeket szolgáltatott. Versei gyűjteményét Döbrentey adta ki, Budán
1834.
Teleki József gr. a’ fenebbi gr. Teleki László septemvir fia, a’ m. aka
démia elnöke, cs. k. aranykulcsos, ’s bels. t. tanácsos, Erdély volt kor
mányzója, legkitűnőbb magyar történettudós, született Pesten 1790 oct.
24-kén, első tudományos képezését Kolozsvárt nyeré, 1806-ban a’ pesti
egyetemhez jött, ’ s törvénytanulói pályája bevégzése után két évig Pest
megyénél volt törvényes gyakorlaton, mint aljegyző; 1810-ben a’ budai
kir. helytartótanácsnál lépett szolgálatba, hol még ez évben fogalmazó
lett. 1812-ben külföldre utazott, ismereteit öregbíteni. A ’ göttingai egye
temen töltött két év után bejárta Németországot, Hollandot, Angliát,
Schweiczot ’s éjszaki Olaszországot, ’s 1815-ben, honába visszatérte után
ismét elfoglalta előbbi hivatalos állását. Most már gyorsan haladt előre a’
kitüntetési fokozatokon. 1818-ban helytartósági titoknok, 18‘24-ben kir.
tábla bárója, 1827-ben Csanádi, 1830-ban szabolcsi főispán, 1832-ben
udv. cancelláriai előadó tanácsos lett. 1827-ben a’ rendszeres munkála
tok kidolgozására nevezett országos küldöttség tagja lett. Hitsorsosainak
bizalma ’s tisztelete pedig 1818 -ban a’ pesti reform, egyházmegye algondnokává, ’s 1824-ben a’ tiszamelléki egyházkerület és sárospataki collégium
főgondnokává választá. A ’ m. akadémia felállíttatása elhatároztatván,
1827-ban legfőbb részt vett az azt előkészítő munkálatokban, ’s elismert
széles tudománya és szellemének szervező iránya tekintetéből a’ nádor
főhg ’s pártfogó által az ezzel rnegbizott választmány elnökévé, majd az
alapítók által az akad. igazgató tanácsának tagjává, ’ s a’ megalakult
igazg. tanács által ismét ugyanannak elnökévé választatván, e’ díszes
helyet mai napig megtartá, ’s a’ leglelkesebben tölti be. — 1840-bén ko
ronaőrré emelte az országgyűlésen egy begy ült országrendek tisztelete,
végre 1842-ben Erdély kormányzósága ruháztatott reá, mint a' polgári ki
tüntetés legfényesb foka. — Politikai ’s hivatalos pályáján alapos szak*ismeretek, vasszorgalom, tántorithatlan becsületesség ’s igazságszeretet
által nyerte meg úgy fejedelme kegyét, mint polgártársai altalános tisz*
teletét. Roppant hivatalos foglalatosságainak tömege által igénybe vett
idejéből azonban mindig tudott áldozni kedvencz tudományának, ’s mint
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tudós és iró, szintén halhatatlan érdemeket szerzett magának, miket e’
perczben, roncsolt egészségével ’s tört kedélyével, sem szűnik meg sza
porítani. Alig térvén vissza utazásából, mellynekczéljául néma’ mulatsá
got ’s világias élvezetet, osztálya utazó fiatal tagjainak egyedüli bálvá
nyát, hanem a’ tudományos önművelést tűzte ki, azonnal elkezdett a’
„Tudományos gyűjteménybe^ számos becses értekezést ’s bírálatot ik
tatni, ’s annak egyik legbuzgóbb munkatársa ’s fenntartója le tt, sőt Fe
jér György lelépése után szerkesztésében is tettleges részt vett. Két pá
lyairata nyert jutalmat a’ Marczibányi alapítványból. Az akkor keserűen
megtámadott ’s üldözött (későbben határozott győzelmet kivivott) nyelvujitó iskola ügyében övé az érdem, hogy ezen tárgyat rendszeres alapossággal, ’s mély tudománynyal, harag és szenvedély nélkül, minden oldal
ról felvilágosította, ’s a’ pártok kibékitésére a’ legbölcsebb szavazatot a dta ; ezen értekezésének történeti része a’ magyar nyelv történetírásának
első, igen alapos kísérletét foglalja magában. Czime : „ A 9 magyar nyelv
nek tökéletesítése uj szavak és uj szólásmódok által/6 — Második koszoruzott pályairatát egy kimerítő magyar szótár módszere tárgyában még?
15 év múlva is olly helyesnek ’s czélszerűnek találta a’ in. akadémia.,
hogy azt a’ munkában levő nagy nemzeti mű alapjául fogadá el. Mind_
kettő megjelent Pesten 1821. a' „Jutalomfeleletek a' m. nemz. Muzeum kér_
déseire66 czimű gyűjteményben. — Ezentúl kizárólag átment a’ sok ér
demmel ’s szerencsével müveit philologiai mezőről a’ történettudomán .
terére. 1822 —23-ban Kisfaludy Károly Aurórájában nehány történe^1
vázlatot közlött. De főleg a’ Hunyadiak korabeli magyar állam- és népéle *
gazdag és fényes időszaka vonzotta magára figyelmét és szeretetét. Rend”
kívüli fáradsággal, erőfeszítéssel, ’s költséggel halmozta össze a’ forráso”
kát, ’s adatokat, ’s 1825-ben hozzá kezdett a’ nagy történeti műhöz*
melly több mint 25 évi folytonos munka ’s tanulmány dicső eredményeEnnyi tudományos előkészület, ennyi lelkes fáradozás’s áldozat után ké
szült gr. Teleki József nagy műve : „ A 9 Hunyadiak kora Magyarorszá
gon66, — a’ m. akadémia elnökéhez méltó tudományos, nagybecsű mű,
valóságos nemzeti kincs irodalmunkban, melly örökké nevezetes lesz,
mig a’ magyar nyelv ’s irodalom él, és a’ magyarban nemzete történetei
iránt az érdek ki nem hal. Nélkülozhetlen e’ mű mindazokra nézve, kik
a’ Hunyadiak korát ismerni akarják, mert a’ tudós és áldozatkész szerző
minden, ama korra vonatkozó adatot nagy szorgalommal ’s költséggel
felkeresett, összeállított, ’s nem csak az ismert adatokat vette uj, szakértő
bonczolás alá, hanem a’ történetírást egészen újakkal is gazdagította.
Szerző ezen müvével históriai irodalmunkban időszakot képez. Teljes és
részletes kidolgozása ez történetünk legérdekesebb, legfényesebb idősza
kának, ’s nem csupán a’ Hunyadicsalád életirása, hanem az azon korbeli
nemzeti élet történetének körülményes ’s teljes leirása úgy külalakjában
’s viszontagságaiban, mint egész belső életében, társadalmi és magánvi
szonyaiban. Nem csak háborúkat ’s királyválasztásokat, lázadásokat és
országgyűléseket látunk itt, hanem a’ házi élet képeit is, a’ családi szoká
sokat, az asztalt és ruházatot, a’ várost és falut. Dicsőségére válnék a’
müveit világ bármelly irodalmának. És a’ nemes gróf ezen 12 kötetre menen
dő nagy munka 1000 példányának egész jövedelmét mintegy 25,000 p.
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forintot, ha a’ példányok elkelnek — a’ m. akadémiának ajándékozta,
különösen történettudományi czélra, t. i. hogy az abból bejövendő pénz
tőkésittetvén, ’s a’ kamatok egy hatoda az academia alaptőkéjéhez csatoltatván, a’ többi őt hatod fele a’ könyvtár nevelésére fordittassék, fele
pedig a’ történettudományi osztály rendelkezése alá bocsáttassák. — Nem
csak mint magas államhivatalnok , ’s mint kitűnő tudós és iró , érdemel
tehát az Ősi Garázda faj ezen nagylelkű ivadéka olly tiszteletet, miilyenre
kevesen tarthatnak számot, hanem úgy is, mint áldozatkész hazafi. A ’ m,
akadémia alaptőkéjéhez, már eredetileg testvéreivel együtt, 5000 p. fo
rintot csatolt, ’s a’ válogatott, nagybecsű, a’ tudományok minden ágaira
kiterjedő, de főleg történettudományi tekintetben gazdag családi könyv
tárt, édesatyja gyűjteményét, melly 30,000 köteten túl megy, ugyanazon
intézetnek ajándékozó, a’ könyvtárőr számára is alapítványt tevén , ’s
hozzá vásárolván Kresznerics könyveit, kéziratát’s régi pénzeit 1834-ben.
Említenünk kell még a’ Telekiek során a) gr. Teleki Ferenczet, szül. 1790.,
az udv. cancel. referendariust, Zrinyi német fordítóját ’s több becses czikkek íróját Hormayr és Mednyánszky történeti zsebkönyvében ’s a’ Tudo
mányos gyűjteményben, megh. 1854. b) gr. Teleki Domokost, született 1810,
Maros-Vásárhelytt Erdélyben. Korán elvesztvén derék atyját, ki mint
jeles közhivatalnok, tudományos férfiú ’s buzgó emberbarát tüntette ki
magát ’s kivált az 1817-i éhségkor nagy áldozatkészséget tanúsított, növeltetésének egész gondja anyjára hárult. Az Özvegy tisztelve férje emlé
két, annak elvei szerint növeltette gyermekeit. A ’ fiatal gróf már 11 éves
korában a’ nagy-enyedi főiskola növendéke lön ’s mind végig közneve
lésben részesült, mi élénk hajlamot fejtett ki benne a’ közügyek iránt. Az
enyedi főiskola akkori híres tanárai Köteles S., Hegedűs S., Szász Károly
nagy hatással voltak reá, különösen Szász, ki majd a’ hazai történetet,
majd a’ jogot tanítva, az erdélyi viszonyok tömkelegében uj világot gyúj
tott ’s mintegy vezére lön az uj nemzedéknek. 1829-ben végezve iskoláit,
tanulmányait az érd. kir. táblán Maros-Vásárhelyt folytatta, majd 1830ban a’ magyar országgyűlésen, mint távolléti követ jelent meg anyja ré
széről. Az aristokrat szokások szerint ekkor kellett volna külföldre utaz
nia, azonban nehány hetet Pesten töltvén ’s megismerkedvén Széchenyi
vel, ki a’ lelkes ifjút barátságára méltató’s eszméi iránt lelkesüléssel tölté
el, fölhagyott szándékával. Pesten az élénkülő politikai és irodalmi élet
központjában kezdé magát képezni a’ közpályára. Két évet töltött itt,
mint joggyakornok és Pestmegye tiszteletbeli jegyzője. Szabadabb perczeit a’ költészetnek szentelte, ’s nehány költeményt bocsátott közre a’
„Társalkodóban**, mellyek nemes és honfias érzelmeket leheltek. Első
politikai föllépése az 1832/ 3 követválasztó pestmegyei közgyűlésen tör
tént. Ugyanis a’ választás szavazatra bocsáttatván, József nádor a’ sze
mélyeket candidatio szóval jelölte ki. T. e’ kifejezésben sérelmet látott és
szavazatát nem a’ kijelölt, hanem egészen más személyekre adta, mit a’
szavazatszedő bizottmány mellőzött, T. a’ nádor jelenlétében panaszt
emelt a’ szabad választás illy korlátozása ellen. A ’ gyűlést e’ szokatlan jele
net meglepte, de az igazságos nádor megértvén a’ czélzást megrendelte
szavazatja fölvételét. De T. politikai pályájának szinhelye mindvégig nem
annyira Magyarország, mint Erdély volt. Visszatérvén Erdélybe az 1834.
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országgyűlést megelőző mozgalmakban tevékeny részt vett ’s a’ gyűlé
sen, mint Küköllőmegye követe jelent meg. Érezve a’ pártok, különösen
pártja szükségét, állandóan az alkotmányos ellenzék soraiban küzdött, a’
nélkül,hogy meggyőződését mindenben alárendelte volna. Hatása nemcsak
a’ vitákra terjedt ki, hanem az országgyűlési munkálatokra is. Bár erős
ellenzéki volt, mindig becsülte az ellenfél, mert nem voltak önző mellékes
ezélai’s a’ közviták élességét nem vitte át a’ magánéletbe. Az 1837. ország
gyűlésen újra, mint KüküllŐ követe, az 1841-en pedig, mint királyi hiva
talos jelent meg. Sok részben munkásságának köszönhetni azon pártár
nyalat létesítését, melly a’ puszta sérelmi mezőről a’ reformok felé haj
lott, ’s kivivőit nehány a’ nép sorsán könnyitő úrbéri czikket. U gyan
ezen országgyűlésen az ellenzék jeleltjei a’ eonservativek ellen többségre
jutván, az úrbéri bizottmány tagjai közé neveztetett ki. Külföldi utazásá
ból (1844) visszatérve, mellyet a’ népnevelés és fóldmivelő viszonyok
megismerése végett tön, mint journalista lépett föl. Miután a’ „Pesti Hirlap“ és „Erdélyi Hiradó“ -ba több vezérczikket irt, ez utóbbinak 1845-ben
vezetője lett és számos czikkekkel gazdagitá az urbért, tagositást, uniót
’s más napi kérdéseket illetőleg. A ’ társulatok ügyeiben munkás részt vett
’s különösen a’ növelés ügyében tüntetett ki nagy buzgalmat. 1846/ 7. érd.
országgyűlésen vezetője volt azon pártnak, melly szabadelvű urbért
akart kivívni ’s a1 szabad földet indítványba hozta. Miután az ő és pártja
törekvése sikereden lön ’s a’ gyűlés igen csekély engedményt tartalmazó
urbért fogadott el, az ellenzék egy T. által szerkesztett óvást fogadott el,
mellyet Ő később emlékirattá alakítva, személyesen nyújtott be a’ birodal
mi ministerekhez. 1847 és 48 elejét a’ magyar országgyűlésen töltötte,
majd részt vett az 1848-i erdélyi országgyűlésen, később a’ pesti nemzet
gyűlésen, mint Küküllő követe jelent meg, de egészsége teljes megbom
lása ’s idegrendszere elgyöngülése miatt csak hamar visszavonulni volt
kénytelen. Jelenleg a’ gazdászat és tudományoknak él ’s Erdélynek az
utóbbi két század alatti történetét dolgozza. A ’ növelési ügy most gond
jai legfőbbike. 1852-ben a’ székely-udvarhelyi iskola részére 6,000 pftnyi
alapítványt tön.
A ’ Teleki-ivadékok, Bajzának a’ ,,Telekiek tudományos hatásárólÍC irt,
’s a’ m. akadémia könyvtárának megnyitása ünnepén felolvastatott érte
kezése szerint, egy fényes tábort képeztek, hol csaknem minden bajnok
mellén függ valamelly diszjel, sokakén pedig egész csoportja az erény
nyel szerzett érdemkereszteknek : de egy tulajdonnal bírnak főleg, mi
legnagyobb eréuyük. Mind a’ régi időkben, mind nemzeti elkorcsulásunk
bűnös korszakában, midőn nagyaink elfeledék hazájuk nyelvét, a’ Teleki
ház azon felette kevés nagyúri magyar házak közé tartozik, melly magát
mindvégig megőrizte e’ mételytől. E’ ház egyik védbárkája volt az elnemzetlenülés nagy özönéből menekülő magyar nyelvnek ; e’ ház derék
fiai ezivben és szóban örökké magyarok voltak. — Ök, a’ gátló körülmé
nyek daczára, tudományszeretet ’s ápolás által tevék magokat kitűnőkké
a’ hazában, mint kevesen rajtok kivül. Ezáltal adtak ők valódi fényt a’
magas hivataloknak, mellyeket viseltek századokon át. — h.
T elek k öu y v. Az ingatlan birtok rendes és czélszerü kezelése úgy,
mint a’ hitel tekintete okvetlenül feltételezi azoknak pontos ismeretét, ’s
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azért, alkatrészeiknek, valamint a’ rajtok fekvő jogok ’ s terheknek tel
jes leírását és fölvételét. Azon közhitelességü könyv, mellybe illy leírá
sok iktattatnak, telekkönyvnek neveztetik. Illy könyvek tartásának kö
vetkezése az ingatlan vagyont illető jogok ’s terheknek tisztába hozása,
’s ezáltal a’ reál hitelnek szilárdítása. Olly vagyonra, mellyet valaki
hitelesen nem ismér, ’ s mellyet illetőleg mind kiterjedés, mind pedig a’
jogszempontok tekintetéből teljesen biztositva nincs, senki sem fog hite
lezni, ’s előjön azon állapot, mellyet hazánkban tapasztaltunk, hol t. i.
nagy birtokosok sem voltak képesek tetemes áldozatok nélkül kölcsönre
szert tenni, ’s tízszeres fedezet mellett is uzsorás kamatokat fizettek egye
nesen a’ hitelhiány miatt, melly az ősiségi viszonyoktólelválhatlan volt,
’s mellyet csak a’ tulajdon biztossága, és telekkönyvek általi világosság
ban ’s nyilvánosságban tartása által lehet orvosolni. Az 1840-iki országgyűlés, a’ többi hiteltörvények során, gondoskodott az adóssági követe
lések elsőbbség végetti betáblázásáról is, de a’ magyar nemzeti birtoknak
jogi természete által, mellyet a’ nemesekből álló országgyűlés érinteni
nem szeretett, gátolva volt, hogy gyökeres orvosláshoz nyúlhasson. Csu
pán a’ szabad kir. városokra nézve mondta ki, hogy azokban általános
betáblázásnak többé helye nem leend, ’s hogy a’ betáblázási könyveket
telekkönyvekkel (fóldkönyvekkel) kell összekötni. Azon sz. k. városok
nak, mellyekben rendes földkönyv, vagy telekkönyv még nem létezett,
két évi határidő engedtetett, melly alatt illyet mulhatlanul létre hozni ’s
a’ betáblázásokkal összekötni köteleztettek. ’S az 1840 : 21-ik tcz. 17-ik
§-ában kimondá, hogy a’ ki valamelly betáblázással terhelt polgári va
gyont megvesz, addig, mig az eladott vagyonra betáblázott követelé
sek kifizetve nincsenek, az eladónak kezéhez a’ vételi összegből semmit le
ne fizessen, különben a’ hitelezőknek minden ebből eredhető kárért ke
zességgel tartozik; a’ városi tanácsoknak pedig meghagyatott, hogy az
illető hitelezőket minden eladásról azonnal tudósítsák. — A ’ törvény csak
itt-ott lépett életbe; szabályozottabb telekkönyvi rendszerrel csak némelly nagyobb városok, nevezetesen Pestvárosa látták el magokat. A ’
megyékben hasonló rendes telekkönyvek behozatala nem parancsoltatott,
’s csak megengedőleg van emlitve a’ 19-ik §-ban, hogyha egyes szemé
lyek nemesi javaikra nézve a’ betáblázásnak azon módját akarnák behoz
ni, melly a’ kir. városokra nézve megállapittatott : szabadságukban álljon
e’ végre a’ megyei közgyűléstől küldöttséget kérni, melly az illető nemesi
fekvő javakat hitelesen összeírja ’s felméresse, melly munkálat a’ közgyű
lésre bemutattatván, az illyképen hitelesen összeirt ’s felmért nemesi bir
tokokról különös jegyzőkönyv vezettessék.
Azon szervező munkálatok során, mikben a’ birodalmi kormány a’ régi
viszonyok megváltozása óta fáradozik, főfőhelyet foglalt a’ telekkönyvek
fokonkinti behozatala. Az 1849 dec. 28-iki ideiglenes rendelet csupán a’
városi és paraszttelkekre nézve szervezte a’ telek- ’s betáblázási könyvek
behozatalát ’s vezetését, ’ s ezen rendszabálynak a’ nemesi javakra kiter
jesztését nem látta lehetségesnek mindaddig, mig az ősiség bilincsei vég
képen meg nem oldatnak. Ezen rendelet alkalmazásba hozta azon alapel
veket ’s formákat, mellyek a’ törvényhozás egyéb ágaihoz illettek , ’ s a’
nagyobb sz. kir. városokban, különösen Pesten már előbb is gyakorlati
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lag fenállottak; azonban még határozottan nem parancsolt , hanem egyes
földbirtokosok szabad tetszésére bízta birtokaiknak telekkönyvbe jegyeztetését ’ s igy a’ bejegyeztetéssel összekötött reál-hitelnek önmagok szá
mára előteremtését. Czélja ezen ideiglenes intézkedésnek inkább csak az
volt, hogy a’ kifejlettebb eszméknek ’s európai törvényhozásnak majdan
teljesen megfelelő nyilvánkönyvek végképeni felállításához anyagokat
nyújtson, melly azakkorig csaknem teljesen hiányzó reálhitel némi, bár még
tökéletlen emeltyűjéül, ’s első forrásául szolgáljon ; ’s igy legalább a’
könnyebb átmenetei a’ lehető legtökéletesb, ’s az austriai polgári codexxel öszhangzásban levő telekkönyv-vitelre előkészíttessék. Illy tökéletes
telekkönyvezéshez roppant munkaerő kívántatik, méllyét rögtönözni ’s
minden perczben előteremteni nem lehet. A ’ kormány tehát mellőzte ez
úttal a’ kényszeritő rendszabályt, a’ földbirtokosok saját érdekétől várd,
hogy a’ telekkönyv jótékonyságát önként használni sietnek. — A ’ telek
könyvbe jegyeztetés eszközlésére oklevelek előmutatása szükségeltetik,
melly azonban ezúttal még csak az elkeriilhetlenül szükségesekre szorittatott. A ’ telekkönyv minden uj lapjának kért megnyitását nyilvános
hirdetés előzi meg, melly a’ physikai birtokon kívül álló tulajdonosnak
későbbi vagy erősb jogának érvényesítését lehetségessé teszi. Bejegyez
tetési engedelmet nem csak a’ tulajdonos, hanem ennek vonakodása ese
tében a’ hitelezők is kérhettek, melly esetben a’ törvényesen szükségelt ok
levelek előszerzésének kötelessége is ezeket illette. A ’ telekkönyvek a’ járásbiróságoknál állíttattak fel, mellyekbe az azon járásban fekvő összes
ingatlanok bejegyeztethettek, azoknak kivételével, mellyek 1848 előtt
nemesi tulajdonul tekintettek. Ugyanez alkalommal, a’ rendelet életbelé
pése idejétől kezdve, az ingatlan javaknak elzálogosítása vagy ideiglenes
eladása, ’s illy szerződések telekkönyvi bejegyzése eltiltatott. E ’ rendelet
1850 mártius 1-jétől lépett életbe. Inkább csak kísérlet volt, és maradt.
— Az ősiségi ’s egyéb birtokviszonyok az 1852. november 29-iki rendelet
által szabályoztatván, a’ telekkönyvezés, melly 1849. végén csak a’ nemnemesi birtokokra nézve hozatott be, az 1853. jan. 31-iki ministeri kibocsátvány által, a' nemesi birtokokra is kiterjesztetett, de ismét csak
engedőleg ’s nem parancsolólag, magokra a’ tulajdonosokra bizva, hogy
reálhitelük megalapításának ezen módját megragadják. A ’ fekvő javak
tulajdonosai a’ telek- ’s földkönyvi munkálatok folyamatba tétele végett
folyamodni tartoznak az erre kirendelt hatósághoz. H ogy a’ dolog sike
resebben menjen, ’s olcsóbban eszközöltessék, minden esetre kívánatos
több földesuraknak egyesülése, vagy községenkinti fellépése. Az emlitett
ministeri utasításnak a’ nemesi földbirtokra vonatkozó részletes pontjainak
előadása- ’ s taglalásába itt nem bocsátkozunk. Azoknak üdvös iránya
kézzel fogható , ’s horderejűk , reálhitel megalapitására nézve, kiszámithatlan. Az engedélyt, ’s kimutatott utat saját javukra ’s maradékaikéra
felhasználni, a’ józanoknak hivatása. — h.
Temesniegye, a’ temesi bánságnak (előbb a’ tiszántúli kerületnek)
egyik megyéje, határos éjszak felől Aradmegyével, mellytol a’ Maros vize
választja el, keletről Krassóval, délről a’ katonai végvidékkel, nevezetesen
az oláh-illyr és német-bánáti ezeredekkel, nyugotra Torontáliak Földte
rülete 118 négyszeg mérföld; alakja éjszakról dél felé keskenyülő ék,úgy
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hogy mig szélessége, éjszaki részén, 12 mfldnyi, alul délen alig 3 mér
föld; hosszasága 18 mfld. Lakosai, 1 az. kir. varosban (Temesvár), 14
részint kiváltságos mezővárosban, 172 faluban ’s 6 pusztán, nyelvre néz
ve leginkább oláhok ’s németek, azután következnek, szám tekintetében,
a’ ráczok, magyarok, bolgárok, tótok, sokáczok, montenegróiak ’s esernogorczok, zsidók, czigányok, francziák, — Nevezetesen az oláhok száma
felül megy 180 ezeren, a’ németeké közel 70 ezer, holott a’ ráczoké, kik
többnek tartattak, csak 18, 00q ; — a’ magyaroké 4560, a’ többiekké
még kevesebb, nevezetesen az itt gyarmatosított francziák maradékaié
csak 150, a’ bolgároké 3000, a’ zsidóké 1600. — Vallásra nézve az óhitüek száma (kikhez az oláhok ’s ráczok tartoznak) meghaladja a’ 200
ezeret, a’ r. katholikusoké a’ 73,000-et, van továbbá 400 görög egyesült
kath. 4335 evangelicus, 2160 reformált, 1600 zsidó. Az összes népesség
286,000 lélek, ’s 1 négyszeg mfldre esik mintegy 2450; a’ népesség tehát
elég tömött. A ’ polgári háború kétségkívül nagy kárt tett benne, ’s az
azelőtti számot tetemesen csökkenté.
Temesmegye, termékenységét tekintve, a’ koronának egyik legszebb
gyöngye. Azon hegyek, mellyek keleti részén az erdélyi határ felől átterjed
nek, nyugat felé a’ nagy magyar sikságba elenyésznek; Temesnek keleti
része tehát hegyes-völgyes,nyugotrésze pedig egészen róna sok helyütt vi
zes ’s mocsáros. Ezen nyugoti rész, Torontállal együtt azon gazdag bánáti
porhanyó kerti föld, melly minden trágya nélkül olly dúsan termi a’ tisztabuzát, repczét, dohányt, kukoriczát, hogy középszerű évben is egy mag
után 12 — 15-Öt aratni, napi renden van. A ’ keleti, különösen éjszakkeleti
rész köves és agyagos ugyan, de még sem olly sovány, mint a’ kárpáti
hegyvidék. Lippa vidéke aránylag legmostohább, de festői tekintetben
regényes és bájoló. — A ’ temesi éghajlat igen szelíd ’s meleg, melly le
hetségessé teszi a’ riskása termesztést, selyembogártenyésztést, pamutnö
vények mivelését. Mindezen iparágakkal szerencsés kísérletek tetetnek.
Szántóekéket decemberben, januárban munkálni látni, nem ritkaság. E’
langy lég azonban a’ mocsárok körül, ’s nevezetesen Temesvár, és Versecz városában igen egészségtelen, lázokozó, és főleg idegeneknek könynyen okoz veszélyes nyavalyákat, a’ min ekkorig csak kevéssé van még
segitve a’ mocsárok egy részének lecsapolása által. A ’ hegyvidékek ellen
ben épen olly egészségesek, mint kiesek. — Főfolyama Temesnek a* Ma
ros, melly Aradtól 12 mfld hosszúságban választja el, ’s mellyen Erdély
ből sok só és fanemű szállittatik talpakon, és sok hires malom műkö
dik. Áljaival sok kárt szokott tenni, azonban szabályozása egy korm. biz
tosság által czélba vétetvén, czélszerű átmetszések folytán, remény van
ezen károktól jövőre megmenekülni. Másik vize, melly derekán metszi
keresztül, a’ Temes, mellynek partjait gazdag fekete szántóföldek, kövér
rétek, ’s tölgyerdők képezik. Hogy a’ Béga-csatornának vizet küldhessen,
e’ végett azzal külön csatorna köti össze. A Berzava Gertenyestől Dentáig folyik, azontúl szinte csatornára vétetett; ennek partjain divatozott
a’ rizstermesztés, melly most már nagyon csökkent, ’s jelenleg csak a’ to
polyai pusztán gyakoroltatik. Kisebb vizek a’ Karas, Beregszó, Oburda
’stb. Megbecsülhetlek hasznára van e’ dús megyének a’ Béga csatorna,
mellyet 1763-ban gróf Méreg, bánáti katonai kormányzó hajtott végre. A ’
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Temes, Berzava, Beregszó folyok vidéke nagyon moesáros; leg
nagyobb mocsárja azonban a’ megyének az Alibunári mocsár. — Á s
ványos vizei közt legnevezetesb a’ buziási, hol igen látogatott für
dő van.
Ezen gazdag, termékeny megye áldott földe buján termi mindazon be
csesebb növényeket, mellyeket másutt kettős szorgalommal is alig lehet
termeszteni, nevezetesen a’ tiszta búzát, melly a’ torontálival együtt, bá
náti búza név alatt, minden más vidékbeli búzánál nemesebb és sikere
sebb, repczét, dohányt, kukoriczát. A ’ búzából Uj-Aradon, a’ marosi
malmokban, ’s több uradalomban hires lánglisztet őrölnek, melly aradi
név alatt jön kereskedésbe; a’ dohányfajok közt legjobb a’ szép falvi, fibisi,
majláthfalvi,belinczi ’s t b ./s a ’ mellyek szegedi név alatt adatnak el. Rizs
kása ezelőtt a’ Berzava vidékén 10 — 15,000 pozsonyi mérő termesztetek,
nevezetesen csak Gátlóján (Gorové-jószágon) 3000 m érő; de ezen ipar
ággal újabb időben jó formán felhagytak. Gyümölcs dolgában is gazdag
e’ megye; főgyümölcse az édes szilva, mellyből erős és zamatos pálinka
főzetik. A ’ szilváskertek 17,000 holdat foglalnak el; — a’ szőlők mintegy
24,000 holdat, miből maga a’ verseczi hegysor mintegy 8000 holdat vesz
igénybe, 1600 □ öllel számítva. Jeles bortermő helyek Verseczen kivül
Zredistye, Kudricz, Markovecz , Varadia, Jabuka ’stb. A ’ szőlők termé
kenysége felette nagy, egy holdra 40 akó termést számítanak. A ’ veres
bor jobb a’ fehérnél ezen hegysoron. A ’ pinczék dolgában nagy hiány van,
's ezárt a’ bor nem eléggé állandó. A ’ verseczi hegysoron kivül jó bort
termő hegyek a’ lippai, keszinczi, szilasi, guttenbrunni, bruckenaui ’stb .—
Az állatok országában, melly a’ növények buja tenyésztővel válhathin
kapcsolatban áll, legkitűnőbb szorgalmi ág a’ szarvas-marhatenyésztés, a’
magyarnak úgy, valamint a’ németnek ’s oláhnak kedves foglalkozása.
Lovakat leginkább a’ németek nevelnek. A ’ nemesitett juhtenyésztés ke
vésbé van elterjedve, finom birkák leginkább Nedvesen ’ s Gattáján hono
síttattak meg. Közönséges birkafajok azonban nagy mennyiségben van
nak. Az állattenyésztés általában igen virágzó és fontos iparág e' me
gyében ; 63,000 ló, 105,000 szarvasmarha, 58,000 sertésen 200,000 bir
kán kivül van egy pár ezer kecske is. A ’ méhkasok száma 11,000. A ’ se
lyembogár tenyésztés szinte nem megvetendő, főleg Yersecz környékén,
hol az évi eredményt 16,000 fontra lehet számitani. — Az ártalmas álla
tok közt megemlitendők a’ roszhirü holumbácsi legyek, mellyek némelly
években sok hasznos házi állatot pusztítanak el. Az alibunári mocsár tekenős békái sajátságos csemegéje e’ megyének. — Az ásványország med
dő; kőbányák és mészégetés azonban nem hiányoznak a’ hegyes
vidéken.
A ’ gazdag föld, melly a’ csekély szorgalmat is nagy eredményekkel ju 
talmazza, olly nagy csáberőt gyakorol itt a’ lakosokra, hogy az ipar e’
miatt nem örülhet feltűnőbb eredményeknek. Olly művelés mellett, milylyennel itt az oláh földbirtokos gazdag aratást élvez, a’ felföldi tót éhen
halna el. A ’ földművelői szorgalomban csak a’ németek kitűnők, kik e’
miatt igen vagyonosok is. Faluik csinosak, rendesek, jóllétre mutatók. A ’
gazdasági műipar főága a’ nagyszámú pálinkafőző-kazánok. Serház több
helyütt van; legjobban dicsértetik a’ murányi ser. A ’ gyáripar leginkább
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a’ verseczi és temesvári selyemgombolyitó- ’s fonó házakra szorítkozik. A*
mesteremberek széke főleg a’ díszes Temesvár, a’ Bánátnak fényszerető
fővárosa. — Vízimalom talaltatik 160 körül; száraz malom 400, kézi ma
lom 36, olajsajtó 12, Verseczen pedig szélmalom. — A ’ megyebeli keres
kedés főszékhelye szinte Temesvár; ezenkívül Lippa, Versecz, U j-Arad.
Legelső ’s leggazdagabb kereskedő városa Temesvár, melly a’ bécsi
’s pesti kereskedő-világgal összeköttetésben, gyarmati, gyári ’s fényüzési
czikkekkel látja el Oláh- és Szerbország nevezetes részét; ’s nagy fontos
ságú kereskedelmi forgalmat űz felfelé is gabonával, sertésekkel, mézzel
’s viaszszal, törökországi gyapottal’s kordovánnyal. Versecz főleg borok
kal ’s mustárral kereskedik , Lippa ’s U j-Arad pedig fanemüekkel. L eghiresb marhavásár a’ csakovai.
A ' szellemi művelődés székhelyei : Temesvár, hol gymnasium ’s püs
pöki seminárium, polgári elemi rajziskola létezik, ’s Versecz, hol a’ nem
egyesült óhitüek deák iskolája van. — Piaristák ’s irgalmas atyák laknak
Temesvárt, szent-fereneziek Vingán; a’ verseczi görög n. egyesült püs
pökség alatt fekvő jószágokkal biró gazdag kalugyerzárdák vannak Bezdinben, Szentgyörgyön, Messiczen. — A ’ hivatalok középpontja Temes
vár, melly, mióta a’ temesi bánság a’ szerb vajdasággal egyesülve, külön
koronatartományt képez, ezen tartománynak fővárosa, ’s a’ kerületi kor
mánynak, hadi kormányszéknek, kerületi fő- és megyei törvényszéknek
’stb. székhelye. — A ’ nemesség száma Temesben csekély; a’ szavazó ne
mesek csak 600-ra mentek körül belől. Azonban a’ nem nagy számú ne
messég igen gazdag. A ’ megye régi nemessége a’ török világban kipusz
tulván, leginkább a’ kamara ’s uj birtokosok kezében van a’ nagy földbir
tok. Főbirtokos a’ kamara, mellynek kiterjedt birtoka (4867 volt jo b 
bágytelekkel) 4, úgymint a’ lippai, rékási, dentai, verseczi tisztartóságokra osztatik, továbbá a’ közalapítványi kincstár (1307 volt jobbágy
telekkel). Ezután legnagyobb : gr. Bethlen, Gyürky, b. Ambrózy, T ököly, Lovász, gr. Szapáry, Karácsonyi, b. Szína, a’ zágrábi püspök,
Baics, Vukovics, K övér, b. Duka, b. Lopreszti, G orové, M alenicza, b.
Hiller, b. Izdenczy, b. Prónay, Csekonics, Osztoics, Asztry, Monastie,
Pidol, Aczél, Termasies, Hollósy, Kapdebo, Laczkovics, Doktorovics,
Sztojanovics, Gyika, Dézsán, Muslay, Papházy, Constantinovics, gr.
Buttler, Agora, Arizy, Bégén, Ilohus, Andreovics, Czikó, Czinege, Detrich, Desewffy, Gál, Koics, Kulterer, Kayser, Nemeshegyi, Majerfi, Röth,
Nyéky, Radványi, Remény*, Milecz, Tormásy, Ullmann, Dobrovolny’stb.
nagy részint külföldi, meghonosodott nemzetségek.
Temesmegyének nevezetesb helyei a’ fővároson Temesváron kívül, hol
1848-ban 19,081 lélek lakott, melly szám azonban a’ háború súlya alatt
kevesbült, Vinga 5000 lakossal, sz. ferenczi kolostorral; Versecz több
mint 14000 lakossal, görög nem egyesült püspöki székkel; Csákóvá 3800
lakossal, Lippa, 5300 lakossal, nevezetes fakereskedéssel ’ s szőlőműveléssel
’s Delta mezővárosok, hol járási bíróságok székelnek; Buziás híres savanyuvizévcl ’s fürdőjével; Uj-Arad 3800 lakossal, nagy fa- és lisztkeres
kedéssel, ’s szomszédjában az aradi várral. Számos nagy , népes és vi
rágzó német község, mint Móriczféld, Charlottenhurg, Guttenbrunn, Szépfalu, Orczifalva, Segerthau, Merczidorf, Engelsbrunn, Uj-Besenyö, Brucke-
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nauy Blumenthal, Liebling, Niczkifalva, Szakálház, Újfalu, Traunau,
Freydorf ’stb. van elhintve a’ gazdag rónán , melly rég elfelejtette a’ beköltözöttekkel eredeti sovány hazájukat. Montenegrinusok laknak Hernyakován, Kékesen, Kizdián, Petrovoszellón, csernogorczok Stáncsován;
francziák Traunauban ’stb. — h.
Tennessee 1. Egyes. státusok északamer.
Tennyson (Alfréd), egyike az elsőknek a’ jelenkori angol lyrai költők
között, fia egy lincolnshirei lelkésznek, született e’ század elején. Tanul
mányait Cambridgeben végezte ’s ezóta mindig igen elvonult életet élt.
Mint költő sokáig nem talált tetszésre. Költeményeinek első két kötetét,
mellyeket 1830. és 1832. adott ki, igen szigorúan fogadá az ítészét, úgy
hogy a költő, müveinek valamennyi még el nem kelt példányait elégette
’s több évig semmit sem bocsátott közönség elé. Csak 1843. lépett fel is
mét költeményeinek egy kis gyűjteményével, melly által épen olly hatá
rozottan nyeré meg az általános dicséretet, mint első föllépésekor az
ócsárlást, úgy hogy rövid idő alatt több kiadás kelt el belőle. Ezóta az
Ünnepelt nevek közé tartozik ’s müvei gyakran találnak fordítókra ide
gen irodalmakban is. — a.
Tereeira herczeg (Villaflorigróf), portugál marsai éspair, szül. 1790. kö
rül. A ’ Napóleon elleniháboruban törzstisztségig emelkedett, ’sl826. midőn
Dóm Fedro kiadta chartáját, ezredes és dandárnok volt. Megesküdvén az
utóbbira, Izabellát elismeré, ki őt tábornokká nevezé ki. Ezután megveré
’ s Portugálból kiüzé Dóm Migael pártfőnökét, Chaves marquist. Midőn
azonban Dóm Miguel vette át a regensséget, előbbi tábornoki állomására
nem lön kinevezve ’s a’ reactiopárti népségtől mind Ő, mind neje bántalmakkal illettetvén, 1828. tavaszán Londonba volt kénytelen menekülni.
Egy év múlva már ismét Tereeira szigeten az alkotmányosok élén állott.
Dóm Pedro az ő kezére bizá az általa gyűjtött seregeket ’s Palmella, regensségi elnökkel nagy buzgalommal fáradozott Izabella királyné érde
kében. 1833. jun. 20-án reá bizá Dóm Pedro az Algarbiába intézett expeditiót ’s kinevező Tereeira herczegnek. 24-én elfoglalá a’ herczeg Lissabont ’s több csatában győzelmesen állott szemközt a’ miguelista sereg
gel. Több tábornokkali súrlódásai lemondásra késztették, azonban Pedro
1834. martiusban Porto főparancsnokságával bizá meg. Innen ismét Don
Miguel ellen szállott sikra ’s az ő győzelmeinek volt következménye a’
máj. 26-án történt evorai capitulatio, melly Dóm Miguel uralmának vé
get vetett. (L . Portugál). A ’ herczeg ezután, még Dóm Pedro halála
(1834. sept. 34.) után is buzgó hive maradt a’ fiatal királynénak és az al
kotmánynak; gyakori kitüntetései azonban, elleneinek, különösen Saldankának (1. ezt) féltékenységét ébresztették fel. A ’ királyné első férjének ha
lála után a’ sereg fővezérévé nevezé ki a kormány Terceirát. De elleneinek
áskálódásai folytán e’ hivatalt már 1835. novemberben létévé. Az 1836. apr.
9-én kinevezett ministeriumbanliadügyministeri tárczát vállalt ’sministerelnöklett, A ’ sept. 9-i népfölkelés azonban, melly a’ királynét Dóm Pedro
alkotmányának visszavételére kényszerité, őt is leszoritá állomásáról. E k
kor az ellenforradalomhoz állott. Illy iránybani föllépései azonban több
Ízben meghiúsultak ’s csak 1842. sikerült a’ chartát ismét helyreállitani,
a’ midőn a’ herczeg újra a miniszterelnöki széket vállalta el. Nem sokára
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erről iámét lemondott ’s csupán a’ sereg fővezérségét tartotta meg. Csak
midőn a következett nyáron a’ Spanyolországgali súrlódások kiegyenlittettek, foglalá el ismét előbbi helyét ’s a’ hadügyminiszterséget, de a’ pénz
ügyi zavarok miatt nem soká tarthatta magát ’s 1843—44 -egyik ministerium a’ másikat érte. Mindamellett jövő évben rövid időre ismét a’ mi
niszterelnöki széken ült, honnan Costa Cabral szoritá le. Ennek 1846.
augustusban történt bukása után a’ herczeg kissé kétszinüleg viselte ma
gát. De midőn később a’ septembristák a’ fölkelés zászlóját tűzték ki
Oportoban, akkor T., Saldanhával együtt határozottan a’ királyné párt
jára állott. E ’ fölkelés legyőzése után úgy látszik, nem vön kitűnő részt
a’ közügyekben. — k.
Tessedik Ferencz, szül. Szarvason 1800-ban, hol jeles atyja, Sámuel,
evang. pap ’s az általa állított foldmivelési intézet igazgatójavolt. Tanult
Mező-Berényben, Selmeczen, Pozsonyban és Patakon. 1822-ben Pesten
ügyvéddé esküdött, ’s kevés idő múlva gr. Apponyi Antal párisi nagykö
vet magán titoknoka lett. Egy alkalommal 1827-ben beutazta Francziaország déli, és Spanyolország egy részét, 1828-ban pedig Angliát, Német
alföldet ’s Németországot. Hazajővén, a’ m. k. kamaránál lépett szolgá
latba, 1835-ben pedig Bécsben a’ cs. köz. udv. kamaránál lett tiszt, titoknok. — Párisban léte alatt különös figyelmet fordított a’ magyar hazát
illető kéziratokra, ’s a’ Tud. Gyűjteményben 1826-ban ’s 1829-ben érte
kezett azokról; 1827-ben pedig a’ párisi magyar Diogenes MentellirőL
A z 1827 ’s 30-iki Aurórákban versei ’s novellái állanak. — Déli Francziaországi utazását 1831-ben adta ki; a’ m. t. társ. Évkönyvei 2-ik kö
tetében pedig az ócsai és demsusi régi egyházakról értekezett. Franczia
nyelven Ferussae Bulletinjébe irt czikkeket a’ m. országi iskolákról ’ s
magyar nyelvrégiségekről 1827-ben, miért a’ párisi geographiai társaság
tagjává választatott; németül pedig bécsi lapokba ’s Hormayr zsebköny
vébe Írogatott. A ’ m. akadémia 1832-ben választotta el levelező tagjául.
Meghalt Bécsben 1844. — h.
Tessiu. egyike a’ schweitzi cantonoknak, határait Lombardia, Sardinia, Graubündten és Úri kerítik; 53% □ mfld, 117,800 kath. lakossal,
llegyvölgyes vidéke a’ leggyönyörűbb alpesi tájakat mutatja fel. L eg 
szebb völgyei : a’ Levantina, Blegno, Riviéra és Maggia-völgyek, melylyekben dúsan terem a’ leggyönyörűbb délszaki gyümölcs, mint mandola, füge, szőlő és narancs. Legtöbb természeti szépséget rejt a’ Lago
Maggiore és Lago di Lugano környéke. Legnagyobb folyói : a’ Tessin,
melly Sz.Gothárd hegyéből ered’s Olaszországba folyik; a’ Maggia, melly
a’ Maggiore tóba szakad. A ’ lakosok fő keresetága : földmivelés ’s némi
bányászaton kívül (márvány, vas), leginkább selyem-és marhatenyésztés ’s
tetemes átmeneti kereskedés. — A ’ canton alkotmánya 1830. czélszerű
reformon ment keresztül mérsékelt demokrata szellemben; azonban csak
az 1839-i forradalom teremte uj kormányt. Mindamellett az alkotmány
változatlan maradt. A ’ souverainitás a’ polgárok egjretemét illeti, kik azt
képviselőik által gyakorolják. E’ képviselők képezik a’ 114 tagból álló
nagy tanácsot, melly évenként egyszer, májusban , ül össze, hogy az ál
lamtanács ’s a’ felebbviteli törvényszék tagjait és a’ canton főparancsno
kát ’stb. megválaszszák, ’s az adók és törvényszék felett tanácskozzanak.
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A ’ nagytanács tagjai rendesen 4 évre választatnak. Az államtanács 8 tag
ból ’s egy elnökből áll; az utóbbi minden hónapban változik ’s az alsó ha
tóságok székhelye minden 6 hónapban más, majd Lugano (4500 lak),
majd Locarno (1800 1.) majd Bellinzona (1500 1.) városokban. A ’ canton
jövedelme 1500,000 lira , mellyből 60,000 esik az oktatásügyre,
400,000 a’ közlekedési eszközökre. Államadóssága 5,300,000 lira volt, de
újabb időben tetemesen apadt. A ’ földmivelés nincs olly karban, minőben
lehetne, mit részint az évenként növekedő ’s már mintegy szokássá vált
kivándorlás (évenkint gyakran 11,000 férfiegyén), részint a’ szerfölött
számos papi intézet, ’s a’ szintén igen sok ügyvéd okoz. Férfizárda van
benne 12, női zárda 9, mellyeknek évi jövedelme több mint 5,200,000
lira. Nevezetes még e’ canton a’ gyakori határviilongásokról a’ szomszéd
osztrák-olasz birtokokkal, mit többnyire bujdosó politikai menekültek
idéznek elő (1. Helvétszövetség). — k.
Teste (Jean Baptiste), közmunkák minisztere Francziaországban 1840ben, szül. 1780. Bugnolesben, hol atyja ügyvéd volt. A ’ forradalom alatt
ez utóbbival Olaszországba volt kénytelen menekülni. Később engedelmet nyervén hazájába visszatérhetni, Párisba ment, jogot tanult’s 21
éves korában ügyvéd ’s a’ párisi jogakademiánál tanár lett. Atyja halála
után szülővárosába, ’ s innen más délfranczia városokba költözött ’s egyi
kévé lön az ottani leghiresb ügyvédeknek. Napóleonnak Elbából vissza
térte után igen hasznos szolgálatokat tett a’ császári kormánynak. A ’
második restauratio után Belgiumba menekült ’s mint ügyvéd élt Lüttichben. A ’ júliusi forradalom után T. Párisba tért vissza, ’s itt eleinte
mint ügyvéd aratott fényes sikert, utóbb a’ követkamarába választatott.
Az 1839. máj, 10-i minisztériumban az igazságügyi tárczát vállalta el,
mellyről a minisztérium bukásával 1840 februárban lemondott. A ’ Thiersministerium buktával 1840. octoberben közmunkák ministere lön. Ez
utóbbiról 1843 decemberben lemondott, ’s a’ semmitoszék elnökségét ’s
pairi méltóságot nyert. 1847. Cubieres (1. ezt) tábornok hires perébe volt
bonyolódva, ez utóbbitól azzal vádoltatván, hogy ministersége alatt bizo
nyos részvénytársulatnak csak azon föltét alatt adta meg a’ szükséges
engedélyt, ha egy nagy mennyiségű részvényt neki ajándékoznak. A ’
pairtörvényszék elismeré a’ vádat ’s T. több évi börtönre Ítélte
tett. — k.
Texas, 1845. óta, egyike az északamerikai egyesült államoknak, melylyeknek legdélnyugotibb részét képezi. Határai nyugoton M exico, délen
a’ raexicoi öböl, különben azEgyesült államok. Területete 15331 □ mfld.
Részei : 1) partvidék, majd vizzel boritott, majd homokos, majd iszapos
föld, számos szigettel ’s Öböllel, de rósz kikötőkkel; 3) dombos vidék,
hullámszerű emelkedéssel, jól öntözött ’s igen termékeny; 3) fennsík a’
nagy uj-mexicoi plateau folytatása, az ország legbelső, legészaknyugotibb része, érez- ’s erdodus és termékeny. Számos folyóinak nagy része
hajózható. Legnagyobb a Rio Grande dél N orte, melly Uj;M exicoban
eredvén, 300 mfldnyi futása után a’ mexicoi öbölbe Ömlik. Éghajlata a’
partvidéken forró, nedves és egészségtelen; a’ magasabb vidékeken ride
gebb, de európai embereknek épen azért igen alkalmatos. Az ország fotermékei : kukoricza, pamut, dohány és rizs; a’ mélyebb vidékeken több
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tropikus termény is díszük, mint czukornád és indigó. Az állatországból
igen jó szarvasmarha és lovak. Az ásványok országából igen sok vas, kő
szén és só. Az ország népessége amerikai adatok szerint 36,000 lélek,
melly azonban európai bevándorlók által folyvást szaporodik. Többnyire
angol származásúak, vannak németek i s ; a’ spanyolok közül, kik régeb
ben urai voltak az országnak, aránylag már csak kevesen vannak. Eze
ken kivül van mintegy 22,410 néger rabszolga, miután a’ rabszolgaság
ez államban el van ismerve; s az ország belsejében több független indián
törzs, kik között legszámosabbak ’s harczias jellemöknél fogva legveszé
lyesebbek a’ komancsok. — 1845. óta Texas az északamerikai unióhoz
tartozik, ’s felosztás-, közigazgatás- és alkotmányra nézve egészen a*
többi államok szerint van rendezve, A ’ tengeri városokban igen élénk a’
közlekedés ’s a’ legfőbb kiviteli czikk pamut. Különben az ország állapotja a’ polgárisultság minden viszonyaiban még igen primitiv ’s minden
még csak alakulóban van. Ezt tanúsítja a’ városok külseje, mellyek közül
csak kevés régi spanyol származásúnak van városias kinézése, ezt az utak
’ s kikötők, a’ földművelés és ipar, a’ rendőrség és közoktatás. Legnevezetesb városai : Galveston, egy kis szigeten, legfontosb kikötőhely, 6000
lak., Houston, az ország eddigi fővárosa a’ Buffal folyó mellett 6000 lak.,
San Antonio de Bexar, régi spanyol város, hajdan 10, most alig 5 ezer
lak. Az egész ország az előtt Mexicohoz tartozott (1. ezt). Az egyesült
államoknak Mexico elleni hosszas háborúja alkalmával nagy számú egye
sült állambeliek telepedtek itt meg, ’s gyarmataik nem sokára tulysulyra
emelkedtek. Következménye hosszas harcz és háború lett, melly az egye
sült államoktól erélyesen támogatva Mexico ellen, olly kimenetelt nyert,
hogy Texas már 1840. megállapodott köztársaság Ion. Sok hiú kísérlet
után, végre 1845. az egyesült államok egyik tagjává is lett. — a.
Thaisz András, pesti ügyvéd ’s a’ m. academia 1. tagja, született
Jolsváu, Gömörmegyében 1789-ben, meghalt julius 9. 1840. — A z iro
dalmi téren először a’ Tudományos Gyűjtemény szerkesztése által lett is
meretessé, mellyet 1819-től 1827év végéig, tehát 8 éven túl vezetett. Sa
ját dolgozata e’ folyóiratban kevés állott, de annál lelkesebb volt mások
buzditásában. Utóbb e’ folyóirat szerkeztcsét Vörösmarty vévén át,
Thaisz 1831-ben új folyóiratot indított meg Sas czírn alatt, vegyes tár
gyú tartalommal, ’s ezt folytatta a’ 2-ik kötetig Gere?idy-\e\, a’ 12-ig ön
maga, a’ 15-ig Felapáti Molnár Sándorral. (1 — X V . Pest, 1831— 4). Itt
már maga is dolgozott, valamint időközben a’ Wigand-féle Közhasznú
Ismeretek Tárába is írt. Fordította W . Scottnak Ivanhoe regényét (Pest,
1831. 5 köt. 12 r.) ás Wachtler Bernát munkáját„Nyiltszivű észrevételek
ay Magyarország számára javaslóit váltó- ’ $ törvénykezési rendrece (Pest,
1832). A ’ m. aeademia e’ buzgó ’s előbbi korban hatályos irodalom-bará
tot mindjárt első gyűlésben 1831 febr. 17-ikén levelező tagjává válasz
totta. — h.
Thalberg (Zsigmond), egyike a’ leghíresebb zongoravirtuózoknak az
újabb korban, szül. 1812. Genfben. Bécsben Sechter és Hűmmel tanítvá
nya lévén, már mint gyermek bámulatot ébresztett zongorajátéka által.
Fáradhatlan szorgalma lehetővé tette kitűnő zenei tehetségének, hogy a’
legmagasabb virtuositást elérje. Ö és Liszt Ferencz arra látszának hiU j. k . h m . T ú ra V I . k ö t.
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vatva lenni, hogy a* zongorajáték technikáját eddig hallatlan tökélyre
emeljék. A ’ korábbi iskolák és rendszerek szépségeit egygyéolvasztva,
olly technikát teremtett, mellynél a kéz mindenik ujja úgy szólván egy
külön hangszert lát el a’ zongorán, ez pedig úgy szolgál a’ mesternek,
mint egy egész orchestrum. E ’ roppant nehézségekkel küzdve is, játéká
ban mindig a’ legnagyobb könnyűséget, nemes magatartást lehete észre
venni. Arcza szép és nemes. Szeme és homloka élénk képzerőt tanúsítnak
’s ábrándos kifejezésüek; sasorra ’s kicsiny, csaknem nőies szája van. 1834
cs. kir. osztrák kamaravirtuózzá neveztetett ki; Párisba ment ’s itt nyert
európai nevezetességet. Londonban időzve nehány hónapot, 1837 vissza
tért Bécsbe. Később ismét Londonba’s Párisba utazott’s föllépett Európa
csaknem minden fővárosában, igy Pesten is több Ízben. Művészi pályája
kezdetén L is z t ellene dolgozott, utóbb azonban kibékültek. Legjelesebb
előadásai közé tartoztak Beethoven szerzeményei. Azonban ő maga is ze
neszerző v o lt; jelesebb müvei közé tartoznak : „ F a n ta isies et va ria tion s
su r les m otifs de V op era N orm a de B e llin i ; — S u r d e u x m o tifs de V op era
D on Juan de M o z a r t ; — D e u x N o c tu r n e s; — D e u x a irs r u sse s v a r i é s ;
— C a p rice p ou r le p ia n o fo r te ’stb. — a.
T h ea, egyike a’ jelenleg felette elterjedt ’ s mindinkább terjedő emberi
italoknak, melly a’ leginkább China- ’s Japánban termő ’s mintegy 7 lábnyi magasságra növő thea-fa szárított leveleiből nyeretik. A ’ levelek ter
mészetes színe világos zöld, virága piros, magtartója barna, ’s ez utóbbi
magától nyilik meg, ha a’ mag megérett. A ’ magot 3— 4 hüvelyknyi
mélységbe szokás ültetni, még pedig leginkább kavicsos, köves földbe,
mert a’ thea ezen díszük legjobban. A ’ thea jósága továbbá sokat függ
attól, hogy mikor szedetnek le a’ levelek. Ez rendesen minden évben há
romszor történik april, május és júniusban, azonban a’ májusi szedés a’
legjobb ’s ebből látja el szükségeit a’ chinai császári udvar, a’ honnan ezt
„császár-theának“ szokták nevezni. A ’ levelek vas lemezeken szárittatnak. Ha a’ legfrissebb nedvek kipárologtak belőlük, pokróczokra szór
ják a’ leveleket ’s kézzel morzsolják, úgy hogy ez által henger vagy go
lyó alakot nyernek. M eg szokták különböztetni a’ zöld és fekete theát.
Az elsőnek neve Hyssan vagy Hysson ’s Singlo vagy Songlo; az utób
binak Boy vagy Bohee-thea. Ehhez tartozik a’ Pecco, Congo és ZiouZiouny-thea. F ’ fényüzési czikk szállítása részint tengeren, részint szára
zon az u. n. karavánok által történik, innen a’ karaván-thea elnevezés, ’s
ezt jobbnak tartják mint a’ tenger sós vizén keresztül szállított theát.
Gyakran megtörténik azonban, hogy a’ chinai theát más vidékbelivel ve
gyítve kapjuk. Chinában ’s Japánban a’ thea a’ rendes napi italok közé
tartozik, hasonlóul egész északi Ázsiában. Tibetben ’s Bostonban a’ theát
liszttel, vajjal és sóval szokták keverni, miáltal ízletes étket nyernek. Eu
rópában különösen az angolok szeretik ezen idegizgató ’s puhító italt, ’s
Anglia, Dánia, Hollandia és Oroszország thea-kereskedése nagy fontos
ságú. 1835 óta mindent elkövetett Anglia, hogy a’ theanövényt, melly
ázsiai birtokaiban vadul terem, nagyban növelhesse, hogy ez által theakereskedésére nézve Chinától függetlenné tehesse magát, mi nagy rész
ben sikerült. Sőt Európa egyes államaiban is történtek egyes kísérletek,
mik azonban czélra nem vezettek. Az első theát 1610. hozták Európába
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holland kereskedők. Most mintegy 45 millió font szállittatik ki évenként
Chinából. — a.
T h essza lia 1. Görögország.
Theux de Meylandt (Barthélemy, gróf) belga státusférfiu, szül. a’
múlt század utolsó tizedeiben. l$30-ban minden közügytől elválva csak
a’ jogra ’s közigazgatásra vonatkozó tanulmányoknak élt. Midőn Belgium
elvált Hollandtól, a’ nemzetgyűlés tagja lett, hol kitűnő ismeretei, szor
galma ’s szabadelmü politikai nézetei által hamar tett névre szert. Az or
szág függetlenségét tartván különösen szeme előtt ’s ez okból mindig
idegenkedvén Francziaországtól, Nemours herczeg megválasztása ellen
szavazott. 1831. államministerré ’s később belügyministerré neveztetett
ki. Közhasznú működésének egyik gyümölcse a’ porosz határok felé vo
nuló antwerpi vasút. 1832. visszalépvén, újra a’ kamara tagja lett. A ’
doctrinair ministerium nem tarthatván magát, újra T. bizatott meg egy
uj kabinet alakításával, mellynek belügyministeri minőségben ő lett elnö
ke. A ’ külbéke helyreálltával legfőbb törekvése volt most a’ belnyugalom
elérése, mi mig mindig roppant nehézségekkel járt. Rendithetlen jelleme
’s szenvedélytelensége sokat lehetővé tett, mi másnak nem sikerült volna*
1836. végével egyik tiszttársával, Meulenaeregróffal Összeütközésbejött,
mellyben T. győzött ugyan, azonban e’ győzelme még inkább maga ellen
ingerlé az ellenzéket, mig végre, állása mindig bonyolultabbá válván, ki
tűnt, hogy a’ kamara többsége ellene van. Beadta lemondását, mellyet a’
király csak 1840-ben fogadott el, szolgálatai jutalmául gróffá emeltetett
’s a’ kamarai ülésekben még hosszabb ideig vitt passiv szerepet. — k.
T h ierry , franczia irócsalád, mellyben leginkább T. Jean Nicolas Augustin tüntette ki magát mint történetiró. tízül. 1795. Blois-ban, SaintSimon (1. ezt) fiának fogadta ’s Párisban neveltette. A ’ franczia irók szo
kása szerint először mint hirlapi dolgozótárs lépett fel. A ’ történelmi fo
lyóiratok számos czikket hoztak tollából a’ franczia történelem egyes sza
kaszai felett. Ezután az angol történelmet karolta fel „Histoire de la conquéte A Angiét erre pár les Normands“ (4 köt. Pár. 1825), melly források
után készült mű egymás utáu több kiadást ért. E ’ mű bevégezte után csak
nem egészen elvesztvén szeme világát, X . Károly kormánya évi díjt rendelt
neki, mit Lajos Fülöp kormánya is megadott. 1829 az akadémia is tagjává
választá. Egészségi szempontból falun lakott, de 1835. Orleans herczeg
könyvtárnokává neveztett ki. 1817 a’ „Censeur européenC( czimü folyóirat
dolgozótársa lévén, harczát az addig uralkodott franczia történetirási mo
dor ellen már akkor megkezdé. Heves polémiája közben kimondott tulságait, később ugyan fiatalkori gondolatlanságnaknyilatkoztatá, de épen ezen
tulságok által jutott történetírói hivatásának igaz ismeretére. Számos mü
vei között a’ főbbek az emlitetten kívül : „LettressurVhistoire de Franceu
1827; másod. jav. és bőv. kiadás 1829; 6. kiadás 1839; — Dix ans
dyétudes historiques 1835; 3. kiad. 1839; — Récits des tempsMérovingiens9
précédés des considerations sur thistoire de Francé. 1840. 2 köt. (ebben
a’ szerző igen érdekes közleményeket tesz személyéről ’s tanulmányai
ról); — Recueil des monuments de Yhistoire du tiers-etat I. köt. 1847. A 9
miilyen kitűnő T. mint történetíró, épen ollyan derék volt, mint ember.
Legnagyobb lelki nyugalommal tűrte a’ sors csapásait; szeme világát el
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vesztve és szélhüdés által megbénítva, teljesen uralkodók testi nyomo
rán; lelki erejét a’ testi fájdalom nem volt képes megtörni, a’ legkellemesb és tanulságosb társalkodó volt mindvégig. Testi fájdalmainál
még nagyobb kínokat okozott neki, munkáiban hű segédtársainak és ba
rátainak halála, minők voltak Carrel ( f ,1836), Fauriel (f 1844) ’s neje
(t 1844). Meghalt 1850. — Neje T. Júlia, született de Quérangal, akkor
kelt Ö3sze vele, midőn már meg volt vakulva. Mint Írónő részint a’ ,.R evue des deux mondesu-ban megjelent czikkei által lett ismeretes, részint
„Scénes des moeurs au 18me et 19me siécleu czimü munkája által, mellyhez férje irt előszót. — Testvére T. Amedée szellemrokona ’ s szintén a’
történetirás mezején lett nevezetes; a’ júliusi forradalom előtt tanár volt
’s utána saon-megyei főnök lett. 1841 óta tagja a’ tudományok akadé
miájának. Munkái : „Résumé de l’ histoire de la GuyénneiC (Paris 1826);
— Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu’ á Ventiére
soumission de la Gaute á la domination romaine (Pár. 1828 3 köt.) L e g 
újabb időkben egy nagy figyelmet ébresztett ’ s minket is közelebbről ér
deklő történeti művel lépett fe l, melly Attila életét ’s viselt dolgait tárgyazza; követte az Attiláról a’ különböző népek között élő legendák gyűj
teménye. Az elsőt már magyar fordításban is bírjuk Szabó Károly történetbuvárunk tollából, ki most a’ legendák fordítására dolgozik. — a.
Thiers (Louis Adolphe), egyike a’ legkitűnőbb egyéniségeknek a’ jú 
liusi monarchia alatt Francziaországban, egyaránt nevezetes mint államférfiú, szónok és történetiró, szül. 1797 Marseilleben. Atyja szegény la
katos volt, ki azonban nem kiméit semmi áldozatot, hogy szép tehetsé
get tanúsító fiának tudományos nevelést adasson. Szülővárosában kezd
vén a’ tanulást, 18 éves korában Aixbe ment, az ottani egyetemben jo 
got tanulandó. Tanítói az újra visszaállitott Bourbon-dynastia hívei va
lónak, a’ fiatal Th. általánosan a’ legszélsőbb elvek vallójának ismertetett.
Innen az irántai hidegség a?tanárokban, Történt egyszer, hogy egy kitűzött
pályakérdést csak azért nyilatkoztattak ki meg nem fejtettnek, mivel a’
legjobb pályamű Thiersé volt. Ekkor a’ pályabíróknak Párisból küldetett
be egy mű, melly a’ Thiersét sokban felülmúló ’s a’ kérdést egészen uj
oldalról tárgyaló. A’ jeligés levél felbontásakor e’ név tűnt ki : ,,Louis
Adolphe Thiers.“ A ’ tanár urak megtréfálása végett Párisba küldé Th.
értekezését ’s onnan harmadik kéz által ismét Aix-be küldette. Tanulmá
nyai végeztével az aix-i ügyvédi karba vétette fel magát, itt azonban po
litikai nézeteinél fogva nem boldogulhatott. Gyorsan elhatározó magát
a’ journalisticai pályán kisérteni meg tehetségét. Eleinte itt is csalatko
zott, munkáit visszautasitották ’s hosszú küzdelmek után érhetett csak
czélt. Azonban 1824-ben már egyik szerkesztője vala a’ szabadelmü párt
egyik közlönyének (Constitutionnel), melly akkor valóságos hatalom volt,
miután a’ francziák 9/ I0-része ebből merité politikai meggyőződését. Th.
hire, befolyása napról napra növekedett e’ lap által; ismeretségei terjedtek,
sőt még az ősz Talleyrand, ez elzárkózott agg diplomata, sem vonakodott
az alacsony születésű, károgó hangú, kis termetű férfiúval közelebb viszony
ba ereszkedni. Ez időben veté meg alapját történetírói hirének is, illy
czimü munkájával : „ Histoire de la revolution francaise,“ accompagné
d’une histoire de la révolution de 1355 ou des Etats-generaux sous le
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roiJean (Pár. 1823— 27, 10 köt. 10. kiadás 1841). E ’ műben uralkodó szel
lem az ellenzékbeni állását még inkább megerősité. Egyik társtulajdonosa
lett a’ „Constitutionnelnek44 9s ezáltal némi vagyonszerzési alkalom nyílt
meg előtte. Nehány év múlva e9 lap szűk köre nem elégité ki többé, egy
független uj ellenzéki lapot kívánt alapitani. Ekkor azonban nem sok
híja volt, hogy a* mathematikai tudományok iránti előszereteténél fogva,
egészen hűtlen nem Ion egész eddigi pályájához. 1829 a’ Martignac ministerium végnapjaiban engedélyt kért, egy az akkori kormány által út
nak inditott föld körüli tudományos expeditióban részt vehetni. Azonban
szándékát megváltoztatá, midőn aug. 8-án az absolutiscus Polignac-féle
ministerium került a’ dolgok élére. Egyezséget kötött Migttet, Carrel ba
rátaival ’s Sautelet könyvárussal ’s ezekkel együtt 1830. január 1-én
meginditá a’ „National1*-1. Ezen lap, melly Th. fővezetése alatt állott, uj
szakot képezett Francziaország politikai fejlődésében, szakadást idézett
elő a9 nép’s kormány között, mert nem sokára olly részvétre talált a’ közön
ségnél, hogy azt lehete mondani, mikép csaknem az összes nemzet a9 lap
által kitűzött zászló köré sereglett. Itt mondta ki ’s találta fel Th. amaz
ismeretessé lett mondatott : ,,Le roi régne, mais negouverne pás44 (a9 ki
rály uralkodik, de nem kormányoz), melly felállított elve által nagy
mértékben villanyozá fel a9 tömegeket. E 9tételben Ion az alkotmányos elv
legvilágosabban kimondva, magában foglalván az mind a9 polgárok törvényhozásbani részvétét, mind a9 ministerek felelősségét, mind a9közigaz
gatás egyéb alkotmányos kellékeit. Midőn a9 kormány e9 nyílt ellentállásnak a9 hirhedett júliusi rendeletek (1830 juh 26) által akart ellensze
gülni, akkor valamennyi szabadelvű hírlap szerkesztői a9„National44hiva
talában gyűltek össze 9s Th. ajánlata folytán erős óvást bocsátottak
közre e9 kormányrendeletek ellen. Th. volt az első, a9 ki aláírta. E 9lépés
merész volt, ’s Th., úgy látszik, meg is elégedett e9 merészséggel, mert
a9 nehány nap múlva kitört forradalmi harczban nem vett részt, sőt in
kább Montmorencyba menekült, midőn 28-án este meghallá, hogy elfogatása el van határozva. Másnap azonban visszatért ’s azokkal együtt, mű
ködött, kik az Orleans herczegre (Lajos Fülöp) iparkodtak vonni a9
nemzet figyelmét. — A 9júliusi dynastia megalapítása után nagyobb ha
táskör nyílt meg előtte. Az uj kormány alakulása után aug. 11-én állam
tanácsos Ion ’s báró Louis, a9 pénzügyrainister, ki személyes barátja volt,
kinevezé pénzügyi főtitkárnak. Később Lafitte a9 pénzügyvezetését egé
szen reá bizá. Ugyanez időben Aix város megválasztó képviselőjének. El
ső fellépése a9 kamarában nem volt a9 legszerencsésebb; hiányzott benne
a9 szónoki erő ’s parlamentaris tapintat; beszédei mind forradalmi reminiscentiák hatásai voltak. Nem sokára azonban nagy változás Ion észre
vehető politikai nézeteiben. Midőn Lafitte lelépett, közbámulatra Th.
megmaradt állomásán, sőt pénzügyi titkárságát megtartá Perier ministcriuma alatt is. Nem sokára nyilván ellene mondott eddigi elveinek, bará
tai nem ismerék ki magukat ’s féktelen becsszomjat vetettek szemére. E 9
változás nagy része egyébiránt onnan eredt, hogy Th., most a9 gyakor
lati státusférfiui pályára lépvén, fiatalkori hírlapírói ábrándjainak nagy
részét valósithatlannak találta. Higgadtságával nagyobb szónoki tisztasá
got és erőt is fejtett ki, mivel belső ürességét nem kellett többé nagyhangú
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beszédek czifrájával takarni. Nyíltan lépett fel ’s okokkal iparkodott
meggyőzni ellenfeleit, azokat t. i., kik a’ kivívott kormányformával elégületleneknek mutatkoztak. Diplomatiai ügyessége növekedett ’ s hatása
a’ kormány küzdelmeiben mindenütt kitűnt, ámbár mindeddig csak alá
rendelt szerepet viselt. A ’ kamaraülés végeztével Rómába utazott, azon
ban Perier halála után visszahivatott ’s az 1832. oct. 15-én alakult ministeriumban a’ belügyi tárczával bizatott meg, ’s ámbár abban a’ doctrinairek, mint Broglie herczeg és Guizot bírtak tulnyomóssággal, el is
vállalá. Kormányra lépte nem a’ legkedvezőbb időszakba esett, de eré
lyes rendszabályai által csakhamar helyreállitá a’ háborgatott rendet^ ’s
megnyerd a’ conservativek bizalmát, bár a’ szabadelvűeket nem elégité
ki. Nem sokára a’ belügytől egészen visszalépett ’s a’ kereskedés é3 köz
munkák tárczáját vette át (1832. dec. 31.) Itt azonnal, a’ császárság pél
dájából indulva ki, a’ köznép rokonszenvének megnyerésére, roppant
közmunkákat tervezett ’s e’ végből a’ kamarában 100 milliónyi hitelt sza
vaztatott meg magának. Számtalan nagy kÖzépitményeket kezdett ’s
végzett be, sőt megemlékezve Napóleonnak Sz. Ilona szigetén kimondott
szavaira, Páris erődítésére is gondolt ’s a’ város közelében több erődöt
(fórt) épittetett. Azonban a’ közvélemény annyira ellene szegült e’ terv
nek, hogy Th. jónak látta, arról egyelőre lemondani. — 1834. apr. 4-én
Th. ismét a’ belügyi tárczát nyeré, ő benne látván a’ király legtöbb elha
tározottságot, a’ mindig növekedő republikánus mozgalmak ellenében.
Ekkor törtek ki a’ nevezetes áprilisi mozgalmak (l. ezeket), Th. személyesen
lóra pattant ’s a’ párisi zavarok között ez egyszer a’ legnagyobb veszé
lyeknek tette ki magát. A ’ zavarok nagy erővel nyomattak el ’s Th., ki
az ellentállási politikát (politique de résistance) hirdeté, ellene volt az
ajánlott amnestiának. Általában Broglie herczeg kilépése óta, Ő volt a’
ministerium lelke ’s a’ jelentéktelen hirlapirónak meg volt azon elégtéte,
hogy egymásután három marsait szorított ki a’ ministerelnökségből.
Végre elérte régi czélját ’s 1836. febr. 22-én a’ király kinevezd külügyek
ministerének; egyszersmind kabineti elnöknek. A ’ belügyi politika a’ régi
maradt, de a’ francziák figyelmét igyekezett a’ külföldre vonni. Azonban
ez iránti terveibe a’ király nem akarván beleegyezni (1836. aug. 25.), az
egész kabinet kénytelen vala beadni lemondását. Mólé uj ministeriumára
nem bírván hatni, Th., jobb idők bekövetkezteig minden pártmozgalmak
tól elvonult életet élt. 1837. nyarán nejével együtt Olaszországba utazott
’s itt régi pénzek, érmek ’stb. vásárlása körül olly roppant gazdagságot
tüntetett fel, hogy ellenei pénzügyéri korszakát kezdék bírálat alá venni.
Hamarább, mint gondolá, visszakerült Parisba, megterhelve műemlékek
kel és adósságokkal. A ’ kamarában ismét erélyesen lépett fel a’ ministe
rium külpolitikája ellen. Czélját azonban, a’ kabinetbe jutást, bár a’ ministeriumot megbuktatnia sikerült, nem érhetvén el, 1839. egészen viszszavonult a’ közügyektől azon szándékkal, hogy a császárság történetét
megirja. Egész Francziaország nagy kiváncsisággal várta e’ müvét ’s egy
könyvárus azonnal 200,000 frankot Ígért neki érte. 1840. mart. 1-én azon
ban ismét egy kabinet alakításával bizatott meg, mit csupa mérsékelt sza
badelvűekből meg is alakított. Újra a’ nemzet harczias szellemét igyeke
zett foglalkoztatni, emlékeztetve azt a’ császári korszak hőstetteire. Na-
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poleon hamvainak Sz. Ilonából Párisba hozatala az ő műve volt, ámbár
mire a1 hamvak Párisba érkeztek, Th. már nem ült a’ ministeri pádon; a’
keleti kérdés (török-egyiptomi vita) buktatta meg (1840. oct. 29.). Ekkor
ismét irói munkásságához visszatért ’s Németországba utazott, hogy Na
póleon csatatéréit saját szemeivel láthassa. Visszatérvén hazájába, a’ ka
marai ülésekben mindig az ellenzékkel szavazott, ámbár vezéri fontos
ságra többé nem vihette. Az 1848-i februári forradalom kitörésekor, ’s
midőn már j3emmi szabadulás nem látszott, Th. is egyike volt azoknak,
kik Lajos Fülöpöt lemondásra késztették. A ’ köztársaságot óhajtó nép
között Th. sem érezvén magát biztositva, valamint a’ királyi család, ő is
elhagyá Párist. A ’ törvényhozó gyűlésbe választatván (4 helyen, a’ többi
között Párisban 97,546 szavazattal), itt ismét régi ékesszólását ragyogtatta. Legkedvenczebb themája volt most, a’ socialismus megtámadása,
mit egy külön röpiratban is tanúsított ( „ A ’ tulajdon ’s a’ munkáhozi
jo g “ ). — A ’ Th. felőli nézetek fölötte eltérők; államférfim fontosságát
azonban nem tagadhatták el, legalább meg voltak benne az ahhoz szük
séges kellékek, u. m. ész, szellem, tevékenység; kevésbé kedvezőleg Ítél
tek jelleme felől. Lajos Napóleon uralkodása alatt folyvást visszavonultan
él ’s irodalommal foglalkozik. Külsejére nézve Corménin leirása szerint :
széles, eszes homloku, élénk szemű, finom szellemdus mosolygásu, de kü
lönben vastag, loggázó, közönséges kis ember. Hangja orrhang, ’s csak
midőn a’ szenvedély elragadta ’s a’ szószéken lábujjhegyre állott, tanúsí
tott szellemet, hogy még ellenei is szívesen hallgatták ’st.
írói munkásságát tekintve, első nagyobb müve volt Miss Bellamy an
gol színésznő emlékiratainak kidolgozása, megjelent a’ ,,Collection des
mémoires dramatiques“ -ban (Paris, 1822); ezutánegy déli francziaországi
utazását adta ki : „ Les Pyrenées et le midi de la Francé pendant les mois
des Nov. et B ee. 1822“ (1823; 1833). Ezután jön két fő történelmi mü
ve : ,,Histoire de la révolution francaise accompagné d'une histoire de la
revolution de 1355 ou des Etats généraux sous le roi Jeani( (1823— 27;
10-ik kiad. 1841. 10. kötet.); továbbá : „ Histoire du Consulat et de
VEmpireu, melly 1845-ben kezdődvén, eddigelé 11 kötet jelent meg be
lőle. Mindkét mű el van terjedve egész Európában ’s majd minden nyelv
re lefordítva. A ’ roppant anyag feldolgozása ’s rendezése körül Thiersnek
egyhangú elismeréssel adózott a’ kritika; ellenben hiányzik e’ müvekben
a’ magasabb történelmi ethikai érzés, a’ franczia nép és fiainak dicsőitése
látszik az egyedüli czélnak lenni. Legnagyobb szigorral Ítéli meg Th. tör
téneti munkájának fő hősét, Napóleont, még pedig annál nagyobbal, mi
nél előbbre halad az elbeszélésben, ’s épen e’ körülmény lehet egyik oka,
hogy a’ mai változott viszonyok között annyira késik, a’ hiányzó kötetek
kiadásával. — p.
Thiersch (Fridr. Vilmos), német nyelvész és régiségbuvár, szül. 1784
Thüringenben. 1804 Lipcsében végezte a’ theologiát, ’s később Göttingában nyelvészeti tanulmányoknak élt. Mint müncheni nyelvészettanárnak
sok küzdelmei voltak tudományos elleneivel, sőt egyszer gyilkolási kísér
let is tétetett ellene. A ’ német szabadságháboru idejében nagy befolyás
sal volt az ifjúságra. 1813 — 14-ben beutazta Párist es Londont. Ez idő
ben támadt Görögország iránti rokonszenve, ’s később egyike lett a’ lég-
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nagyobb philhelleneknek, mit az 1814-i bécsi congressus alkalmával a’
görög nemzet képviselői általi lelkes fogadtatása is tanúsított. O alapitá
Münchenben az Athenaeumot görög tanuló ifjak számára. Kapodistriával
(1. ezt) ő volt a’ később nagy hatású görög lietária első alapitója ’s mi
dőn a’ görög szabadságháboru kitört, tényleges részt is vett abban.
1822—23 Olaszországot utazta be régiségtan! czélokból. 1826 a’ mün
cheni egyetemhez választatott meg tanárnak. 1831 végre Görögországba
utazott, hol az elnök meggyilkoltatása után nagy befolyással volt Ottó
királylyá választatása körül. Nyelvészeti munkái közül eléggé ismeretes
Görög nyelvtana ’s Pindar kiadása. Régiségtani kutatásait tartalmazza :
„Ü ber die Epochen dér bildenden Kunst unter den Grichenu (Münch.
1829). Görögországot illető nevezetes munkái : ,,De Vétat actuel de la
Gréce et des moyens d’ariver cl sa restaurationCi, (1833) továbbá : „ E x a men critique de Vouvrage : de l’état actuel de la Gréce“ (1835). — Ocscse. T. Bernát hasonlóul nyelvészeti munkái, különösen Hornért és Aristophanest illető munkái által lett nevezetes. — a.
Thorwaldsen (Albert Bertell) nagyhirü szobrász, szül. 1770, K openhágában, hol atyja szegény kőfaragó és kép véső volt. Ez utóbbi a’
fiút a’ nála jelentkező tehetségnél fogva, a’ kopenhágai rajziskolába ’s
művészeti akadémiába küldé. 17 éves korától kezdve több Ízben nyert ez
iskolákban kitüntető érdemjeleket ’s Reventlow államministerben jóakaró
pártfogóra talált. 1796 az állam költségén Rómába utazott. Ámbár szor
galmasan dolgozott mindig, itt töltött 3 évének még sem látta óhajtott
sikerét. Ekkor készült szoborművei nem valának képesek a’ közönség és
műértők figyelmét lekötni, ámbár Canova tetszését ollykor megnyerék.
Első műve Jason volt, midőn az arany gyapjat elnyeri, utóbb a’ haragvó
Achillest készité el (Homér Iliásza I. 345 ’stb. szerint). Ez utóbbi egyi
ke az ujabbkori szobrászat legnagyobb remekeinek; készült 1808-ban.
Későbbi domborművei : Krisztus kereszteltetése, Madonna a’ gyermek
kel és Sz. János, a’ gyermekeket áldó Krisztus, angyalcsoportozat ’stb.
mutatják, hogy elemeket is mesterül tudott kőbe varázsolni. Korábbi idő
ből való szobrai : Venus, Apolló, Bacchus, Ámor, Psyche, Hebe, Ganymedes Mercur ’stb. ollynagy tetszésben részesültek, hogy ismételt kiadá
sokban kelle azokat márványba vésnie. A ’ kopenhágai uj székesegyház
többnyire az ő műveivel van ékesitve. Különösen remek a’ főoltáron levő
Krisztusa. Mind a’ keresztyén, mind a’ pogány világból vett szobormüvei
száma igen tetemes. A ’ Napóleon által nála megrendelt Nagy Sándor be
vonulása Babylonba több más müvekkel együtt Dániában Christiansborg
vára számára vétetett meg. — Külső életét illetőleg 1819. utazott vissza
hazájába Dániába, hol az egész királyi családot márványba véste, 1820
Varsón, Bécsen keresztül ismét Rómába ment. A ’ nevezett helyek szá
mára több ottani jeles férfiak szobrait készité, mint Poniatowsky, Sándor
czár, Ferencz császár ’stb. 1838 ismét Kopenhágába utazott, megjelenése
valóságos nemzeti ünnep volt egész Dániára nézve. Rövid időre még egy
szer visszatért Rómába; élete végszakát Kopenkágában tölté. Számos
egyéb művein kivül, utolsó müvei voltak • Guttenberg (Mainzban),
Schiller (Stuttgartban); és Maximilián választófejedelem óriási lovag
szobra (Münchenben). Rögtön halált halt 1844 mart 24. a' szinházban
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„Griseldis“ adatása közben. Művei több ízben jelentek meg rézmetsze
tekben. Bővebb leírást nyújt e’ munka : „Thorwaldsens Werke6i (Rom.
1837); Th. Guttenbergs DenkmaliC(Drezda, Hanfstángeltől kőre metszve).
T. soha sem volt nős ’s egy természetes leányán kívül semmi rokonai sem
voltak, annálfogva az államot nevezte ki gazdag műgyüjteményei örökö
sének, olly föltétellel, hogy ezek megőrzésére külön épület rendeltessék.
Ezen uj muzeum megnyitása 1846-ban történt. — a.
T h u g ok , vagyis tulajdonképen Thagoknak neveztetik, azon rablásból
élő népfaj, vagy inkább vallássecta, melly több század óta egész Keletindiában szét van terjedve, ’s ocsmány működését, a’ gyilkosságot, atyáról
fiúra átszálló örökségkép, sok ünnepélyesség ’s ősi szertartások által tö
kéletes rendszerré alakítva gyakorolja, úgy hogy hozzá hasonlót az egész
emberi történet nem mutathat fel. Miután az emberöléseket leginkább
megfojtás által viszik végbe, phánstgars-okn&k is neveztetnek, phánst szó
horgot jelentvén. Már régi idő óta ismeri a’ világ létezésüket, miután
azonban rendkívül óvatosak ’s vigyázok, azonkívül pedig európait ritkán
támadnak meg, nem sikerült őket kikutatni ’s kiirtani. Csak 1831. óta
történtek ellenök az angol kormány által komoly lépések, ’s lord Bentinek
Vilmos indiai főkormányzó 1835-ig bírósági vizsgálatok nyomán 1562
személyre bizonyító be a’ thug sectához tartozását, ’s közülök 382-ot
felakasztatott, 982-őt pedig élethosszanti fogságra Ítélt. E’ törzs vagyis
inkább testület leginkább hindu népfaj-vegyülékbol ’s mohamedánokból
áll. Nyelvük az Indiában általánosan szokásos, a’ hindostani, mellyhez min
dennemű jelek, szójárások, intések, technikai kifejezések járulnak, a’ mint
ez a’ rabló- ’s tolvaj társulatoknál szokás, ’s melly műnyelvet ők ramasinak neveznek. Rendszerint a’ saját fajukbelieket nem bántják, ’s csak időről
időre távoznak bizonyos csoportokban lakhelyeiktől, hol különben mezőgazdasággal foglalkoznak; távol vidékekre is kirándulnak, ’s zsákmány
nyal terhelten térnek vissza. Kirándulásaikon bizonyos katonai szervezet
alatt állanak, ’s vezérüket dschemadar-uük hívják; rendesen azt választ
ják vezérnek, (ki egyébiránt mindig korlátlan hatalmú), a’ ki különben
testi szépséggel, erővel ’s bátorsággal ellátva, olly vagyonnal bir, hogy
az általa vezényelt csoportot több ideig, azaz addig, míg zsákmányra
tesznek szert, magáéból képes kitartani. Mielőtt bizonyos vállalatra ki
rándulnak, mindig temérdek szertartásokat ’s ünnepélyességeket visznek
végbe; fegyvereik mindennemű főzetekkel megmosatnak, imádságok, jóso
lások történnek, ’s ez utóbbiakra nézve, különösen megemlítésre méltó,
hogy jó jelnek tekintik, ha lakhelyökrőli távozásukkor szüleitől búcsúzó
menyasszonnyal, vagy más helységbeli halotti kisérettel, vagy vízzel
teli korsót czipelő leánnyal, vagy végre bizonyos állatokkal találkoznak;
ellenben rósz jelnek nézik, ha saját lakhelyükben halotti kisérettel, vagy
olajárussal, tánczossal, fazekassal vagy sántával ’s vakkal jonek össze.
Rendszerint ál-öltözetekben járnak, mint katonák, vagy szerzetesek, vagy
kereskedők; néha egyik közülök rája-nak adja ki magát ’s nagy pompá
val vonul át mindenütt, a’ többiek mint szolgái ’s alattvalói kisérik. Atalóban mindég azon jellemet öltik fel, melly leginkább képes bizalmat ger
jeszteni. Vannak kémeik, kik kikutatják, kicsoda, hová ’s mikor utazik ’s
mennyi pénzzel vagy pénzértékkel bir. Az utassal barátságot kötnek vi-
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szonos biztonság szine alatt. Ha pedig alkalmas helyre akadnak, melly
emberi lakoktól távol van, ’s hol könnyen lehet sírt ásni, rá veszik az
utast, hogy velők letelepedve, pihenjen ki. A ’ vezérnek bizonyos jelére,
valamellyik közülök, hátulról horgot vet az áldozat nyakára, mig mások
kezeit ’s lábait ragadják meg. Volt eset, hogy egy pillanatban 500 illy
utas fojtatott meg. A ’ kiállított őrök különféle cseleket használnak a’ kö
zelgő segitség visszatartására, péld. lefekszenek a’ földre ’s különféle kí
nos hajlongások ’s görcsös merevedések által nagy betegséget, fájdalma
kat színlelnek’stb.; vagy pedig ha lehetséges, úgy bánnak a’ segélyre kö
zelgőkkel, mint amaz utasokkal. A ’ holt tetemek azonnal eltakarittatnak
még pedig mély gödrökbe, hogy a’ sakálok ki ne ássák; egyszersmind
felmetszik a’ testek különféle részein a’ bőrt, hogy a’ tagok feldagadása
pattanásokat ne okozzon a’ föld felületén; ezután tüzet raknak a’ letapo
sott földre, hogy semmi jel, semmi vércsöpp el ne árulja az elkövetett
bűnt. Különben babonásságuk sok áldozatnak megmenti életét; igy a’
többiek közt nőt megölni tilos, ’s utóbbi időkben több oldalról támadt
üldöztetésök okát onnan magyarázzák, hogy egy vén asszonyt kiraboltak
’s megöltek; ki vannak véve továbbá : a’ szabók, énekesek, tánczosok, ze
nészek, gangesvízhordók, de ez utóbbiak csak akkor, ha valóban vizet
visznek, férfiak, kik tehenet hajtanak (a’ tehén szent állatnak tartatik a’
keleti népeknél); ki vannak véve végre, a’ vakok a’ fekélhesek és a’ fakirok. — A ’ thug gyermekek czélirányos nevelése szinte rendszer szerint
történik, ’s mindegyik bizonyos noviciatuson köteles átmenni, mig az
öregebbek sorába ’s jogába léphet. Legelébb kémeknek ’s őröknek hasz
nálják a’ kezdőket, ezután sírásoknak ’s halott el takarítóknak, azután
lesznek schamsiák azaz kéztartók, és lábtartók, végre bhartotek vagyis
fojtogatok. — Miután a’ thúgok vallási elveik szempontjából tekintik
a’ rablás és gyilkolás ősi szokását, minden szánalom, gyűlölet vagy lelkiisméreti furdalások nélkül gyakorolják azt, éppen mintha csak valamelly állatot vinnének oltárra. Ezért nem nyugtalanítja álmaikat a’ meg
gyilkoltakra! visszaemlékezés, ’s nem okoz nékik lelki nyugtalanságot a’
magánosságban, a’ sötétben, vagy a’ halál órájában. Innét van egyszers
mind, hogy ők odahaza, mint ez egyhangúlag állittatik, a’ községek leg
nyugalmasabb, legrendesebb ’s legszivélyesebb lakosai, szerető család
atyák, mig aztán újra el nem fátyolozza lelkeiket a’ vakhit, és fanatismus. Csak lépésről lépésre ’s hosszabb időkön át sikerülend ez őrült vak
buzgó sectát kiirtani, ’s ha az angol kormány eddigi szigorából ’s fenyí
tékéből csak legkevésbé is engedne, ez iszonyú embertelenségek ismét a’
legnagyobb mértékben eláradoznának. — o.
T ibet vagy Tübet, ázsiai állam, China véduralma alatt, az ész. szél.
27° 25' — 36°2' és a’ kel. hossz. 91°— 118 foka között, keletről China,
délről Birmann, Ássam, Bután és Nepál, délnyugotról Gharval, Laboré
és Kabulistan, ész. nyugotról és északról a’ Nagy- és Kis-Bukharia által
körülvéve, 27,000 □ mfldön 10 millió lakossal. A ’ föld legmagasabban
fekvő országai közé tartozik, 8 — 10,000 lábnyira a’ tengerazinétől; itt
vannak a’ föld legmagasb hegyei, köztök a’ Csumalári vagy Dhawalagiri,
26,862 lábnyi magassággal. Roppant hegyei között van a’ Himalaya foláncza, mellynek csúcsai örök hóval fedvék. A ’ hegyekből nagy folyamok
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szakadnak, illyena’ Yaru-dzang-bo-tsin (Bramaputra), a’ Ganges, Dusunab, Sertsin, La-tsin, Sutuludse. Ho-ang-ho és Yan-tse-kiang. Legna
gyobb tavai : a’ Tengeri-Noor 100 Q m időn ’s a’ Palte vagy Jambro, 7
mérfldnyi átmérőit sziklaszigettel. Égalja hideg, földje sovány ’ s a’ legmagasb vonalokon minden mivelés lehetlen. Vannak azonban igen ter
mékeny völgyei is. Egyébiránt 13,000 lábnyi magasságban még találni
falukat ’s gabonamivelést. Nevezetes itt a’ légmérséklet rendessége is.
Szelíd és vadállatok nagy bőségben vannak. Különösen szép szarvasmarha faja van, mellyet a’ tatárok teherhordásra használnak; számos
pézsma állat, a’ legmagasb hegységeken; hegyi kecskék, mellyeknek sző
réből a’ hires cashemir shavvlok készíttetnek; ju h ok , fekete lábakkal ’s
fejekkel és finom gyapjúval, miket szintén teherhordásra használnak, kü
lönösen a’ gabona és fakereskedés körül, úgy hogy gyakran egész nyajak hajtatnak a’ vásárra, mellyek mindegyike 15 — 20 font terhet hordoz.
Ásványai leginkább : kősó, czinóber, réz, ólom és arany. Erős, mérsékelt
és szorgalmas népe a’ Buddha vallást követi. Vallásuk főnökei : a’ DalaiLama és Bogdo-Lama egyszersmind fejedelmeik, kik, mint isten helytar
tói, isteni tiszteltetésben részesülnek. Ezek mellett van egy chinai alkirály ’s chinai katonaság van az ország több városába osztva. A ’ kereske
dés szintén a’ fejedelmek kezében van. Mivelcdésre nézve a’ tibetiek még
hátra vannak, ámbár társadalmi viszonyaik a’ fejlettebbek köze tartoz
nak. Csupán a’ Chinához közelebb fekvő városokban (Tazedo, Lassa,
Natan ’stb.) vannak rendesen épült házak, gyárak, ágyúöntödék ’stb.
Szokásai közül nevezetes, hogy itt a’ sok férjüség (polyandria^
uralkodik. 12 felsőbb iskoláiban csillagászat, bölcsészet, orvostan és
theologia tanittatik. Az ország két részre oszlik : 1) Tulajdonkénem
vagy Nagy-Tibet, Lassa fővárossal, melly a’ Dalai-Lama ’s a’ chinai
alkirály székhelye, 80,000 lakossal; 2) Labak vagy Kis-Tibet. 1720
óta chinai véduralom alatt áll, melly idő folytán mindig erősbödött. — k.
Tibet nyelv és irodalom. A ’ tibet nyelv hátulsó Ázsia egytagú nyel
vei közé tartozik; főnevei ’s igéi ragok által képeztetnek. E’ nyelv ke
mény ’s néma mássalhangzókban gazdag, mellyek megnehezítik a’ kimon
dást, de az érthetőséget könnyítik. Alphabetuma 30 mássalhangzóból
áll, a’ magánhangzókat ’s szótagokat, vonalok ’s pontok jelelik. A ’ tibe
tiek a’ dunaiaktól tanulták a’ fametszési (Xylograph) nyomtatást. Első,
ki a’ tibet nyelvet közelebbről ismertette meg az európai tudósokkal,
Körösi Csorna Sándor (1. Csorna) magyar hazánkfia volt, ki e’ nyelv
nyelvtanát ’s szótárát adta ki (2 köt. Kalkutta 1834) ’ s e’ szerinti keszite
Pétervárott Schmidt J. J. az ő e’ tárgyú nyelvtanát (1839) es szótárát
(1841). Tibet irodalma alig áll egyébből, mint a’ szanszkrit szent köny
vek fordításából. E ’ fordítások ’s a’ mi kevés eredeti munka v o lt, külön
2 gyűjteményben jelentek meg 1728—46. Az első gyűjtemény czime :
„Bkah-hgyur‘ £azaz: Buddha imádságainak forditásai, 100 folio kötetben.
Egyes részeit kidolgozák európai tudósok, mint Schmidt Petervárott
(1837— 43), Foucaux Parisban (1841). A ’ másik gyűjtemény czime :
„ Bstan-hgyur“ azaz : tankönyvek forditásai, 225 kötetben. Mindkét
gyűjtemény teljes átnézetét adta Csorna az „Asiatic researches“ czimü
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folyóiratban (20 köt.). E ’ szent irodalmon kivül a’ tibetiek még kiterjedt
világi irodalommal is birnak. — a.
Tieck (Lajos), az ujabbkori német költők legnevezetesbjeinek egyike,
szül. Berlinben 1773. Halle, Gröttinga, Erlangen iskoláiban már ifjúkorá
ban hatalmasan ébredt fel benne a’ művészet és költészet, különösen
Shakspeare iránti szenvedélye. Első munkái : „L oicell; — Peter L eberecht; — Peter Leberechts Volksmarchen; — Blaubart; Dér gestiefélté
K ater;“ mellyekben a’ költő főeleme, az élez, már feltűnt, ’s a’ nagyhirű
ítész, Schlegel által el Ion ismerve, végre ereje a’ müvek nagy hatása
által bebizonyulva. A ’ lyra ’s érzelmi költészet nem sikerült neki. T o
vábbi munkái: ,,Franz Bernbalds Wanderungen; Don Quixote fordítása;
Zerbino oder die Reise zum guten Geschmack.“ Ezután regényes müvek
ben akart positiv tartalmat feltüntetni, mi azonban nem igen sikerült.
„ Genovéva; — Octavian“ 9 ’stb. regényes müveiben nincs erő és élet. A ’
positiv utáni vágya később a’ mysticismusba is belesodorta. Schlegellel
együtt kiadá Novalis munkáit. Művészet iránti szeretete Rómába vit
te, honnan 1806 tért vissza. Ekkoz kezdődött aesthetikai érdekes levele
zése Solger müitészszel. „Ulrich’s von Lichtenstein Frauendienste66 czimü
regényével nem vala képes az ó német regényformát megkedveltetni.
1818 utazott Londonba ’s ekkor kezdett komolyan foglalkozni Shakspearrel, kinek müveit ezután, Schlegel kiadását kiegészitve, sok tárgyavatottság- ’s pontossággal, de helyenkénti mesterkéltséggel adá ki
legjobb német fordításban. Végül számos novellát irt, mellyek összegyűj
tött munkáiban (Tiecks Schriften Bresl. 1835— 46. 20 köt) foglaltatnak.
1819 óta Drezdában udv. tanácsos és a’ sziüházi intendantura tagja lett.
Itt irta : „ Dramaturgische Bldtter“ (2 köt. Bresl. 1826). IV . Fridrik
Vilmos porosz király trónralépte után Berlinbe hivatott, ’s ott élt halá
láig, melly 1852 következett be. T. mint költő nem volt mély hatással
nemzete életére ’s kedélyére; inkább csak az előkelő világ ’s az elmivelt
olvasók költőjének tekintetett. — öcscse T. Keresztély Fridrik szobrász
és szobrászat tanára volt Berlinben, ’s számos müvet hagyva maga után
meghalt 1851. — a.
Tiedge (Kristóf Ágoston), német költő, szül. 1752. Jogi tanulmányai
végezte után eleinte Magdeburgban lakott, utóbb von dér Recke asszony
nyal kötvén mélyebb barátságot, evvel utazá be Németországot, Schweiezot és Olaszországot. Visszatérve ismét együtt éltek majd Berlinben,
majd Drezdában ’s több német fürdőben. Barátnéja 1833 meghalván,
végrendelete által a’ költő napjait teljesen biztositá, ki ezentúl rendesen
Drezdában lakott élete végéig, mi 1841-ben következett be. — Mint
költő csak második rangra küzdhette fel magát; a’ kor szelleme okozta,
hogy müvei jobban elterjedtek, semmint érdemlék. Leghíresebb költemé
nye az 1801 kiadott ’s az óta számos kiadásban újra megjelent „Urania“ 9
melly inkább didakticus költemény, ’s mellynek fellengő rationalismusa
most már túlélte magát. (Megjelent ez magyar nyelven is, Katona Antal
és Jámbor Pál fordítása szerint 1846). E’ hiányokat érezhetni egyéb köl
teményeiben is, mellyek majd minden költészeti nemben nagy számmal
jelentek meg. összes müvei 1822— 29 gyüjtettek össze 8 kötetben.
Érdekes korrajz az 1833-ban megjelent :„Wanderungen durch den Marki
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des Leben$“ (Halle, 1833), mellyben korát, politikai erkölcsi és irodalmi
tekintetben rajzolja. — a.
T iers-p a rti, azaz harmadik párt; igy neveztetett Lajos Fülöp ural
kodása alatt a’ franczia követkamarában a’ centrum egy töredéke, melly
nem tartozott ugyan az ellenzékhez, de az akkori doctrinaír-ministerium
politikája, mellett sem szavazott. A ’ tiers-parti kívánsága volt : a’ csá
szárság férfiaiból összeállítandó kormány, a’ középosztály uralma’s a’ tiszta
anyagi érdekek belpolitikája. Legnevezetesb tagjai voltak : Dupin, Etienne,
Passy, Beranger ’stb. (L . Franczioország Lajos Fülöp alatt.) — Tiersparti-nak neveztetik néha minden politikai párt, melly határozott irá
nyoknak ellenszegül ’s a’ nyárspolgárság véleményét képviseli. Megkülönböztetendő a’ Tiers-état-tói, melly az első franczia forradalom egyik
jelszava volt, ’s a’ polgár- és parasztrend elnevezése volt a’ nemesség és
papság irányában. — a.
T ir o l 1. Osztrákbirodalom.
T oa st, most már csaknem minden európai nyelvbe átment angol szár
mazású elnevezése az ivást megelőző felköszöntéseknek, lakomák és vendégségek alkalmával. Thomson angol nyelvbuvár ezen régi angolszász
szótól 9Joassetu (felajánlani, áldozni) származtatja; közönségesen azotí*
bán azon szokásban keresik eredetét, minélfogva régebben a’ felköszöntő
annak, kit felköszöntött, a’ pohárral együtt egy szelet pirított kenyeret
(toast, latinul tostum) is nyújtott át. A ’ toastok szokása igen régi; is
merték a’ görögök ’s rómaiak is. Korunkban sehol sem annyira divatos,
mint Angliában ’s utána talán Magyarországon. Angliában egy vendég
nek sem szabad ajkához emelni poharát, mig a’ háziúr a’ jelenlevő höl
gyek valamelyikének egészségéért ivott ’s ez viszonzá. A ’ jelenlevők
után a’ távollevők felköszöntése következik, névezerint a’ királyi ház
tagjaié. E ’ rövid mondatokba (sentiments) foglalt felköszöntéseket a’ je 
lenlevők mind ismétlik hangosan. Ünnepélyes lakomáknál, hol csak fér
fiak vesznek részt, külön elnök (chairinann, a’ régieknél magister bibendi) neveztetik ki, rendesen a’ társaság legelőkelőbb embere, ez mondja
az első toastot (toast írom the Chair), melly rendesen a’ közünnepély
czéljára vonatkozik. Gyakran egy külön egyén van megfogadva illy al
kalmakkor, kinek kötelessége a’ toastokat mindannyiszor érthetőleg és
hangosan ismételni, mire ó-angol szokás szerint a’ jelenlevők mindannyi
szor 9szeres ,,hip, hip, hurrah“ kiáltással ürítik poharaikat. — a.
T o b o lsz k . 1. Oi'oszország ; Szibéria.
T o ld y (előbb Schedel) Ferencz, Budán, aug. 10. 1805. született.
Atyja, ki kir. tisztviselő volt, gondosan nevelte, ’s nemcsak megszeretteté vele már jókorán a’ tudományokat, de képző eszközök szerzésével
és saját vezetése által jövendőjének határozottan irányt is adott. Iskoláit
Pesten kezdte ’s végezte be, két évet vevén ki, az 1813/ 4-kit, mellyet a’
magyar nyelv megtanulása végett Czegléden — ’s az 1818/ 9-kit, mellyet
a’ tót nyelv végett (de minden siker nélkül) Kassán töltött. Az egyete
men 1819— 27 három éves philosophiai és öt éves orvosi folyamot vé
gezvén, 1829-ben szemészxester, majd orvostudorrá lett. Legnagyobb
hatással voltak reá tanítói közöl Schedius Lajos, a’ philosophiai és aesthetikai, Haliczky András, az irodalomtörténeti, Schwartner Márton> a’
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históriai, és Schordann Zsigmond önálló birálati irány ’s a’ természeti
tudományok szeretetének fölébresztése által; ezeken kivül hálával emlé
kezik Virág Benedekre, ki első vezette a’ m. nyelv tudományos isme
retébe ’s az irói pályára, Horvát Istvánra, kitől sok irodalomtörténeti is
mereteket nyert, Kisfaludy Károlyra, kinek köszönheti, hogy hivatás nél
kül kezdett költői dolgozgatásaival felhagyva, a’ m. literatura körében
széptani és történeti stúdiumokra szorítkozott; neki egyszersmind aesthetikai pillantatának gyakorlati kifejtését; Kazinczy Ferenczre, kivel tíz
évig szakadatlanul levelezett, ’s ki prózai előadására a’ legelhatározottabban folyt be, végre Bajza J ózsefre, kivel harminczöt év óta valamint a’
legbensőbb barátságban, úgy szakadatlan együtt-tanulásban, folytonos
eszmecserében ’s kölcsönös egymásra-hatásban élt. Első magyar verselési
kísérleteit, mellyekre emlékezik, 1818 telén tette, midőn Baróti Szabó
Dávidon kivül más magyar költőt még nem ismert; de nyomtatva neve
először az 1821-ki Szépliteraturai Ajándékban volt; 1822-ben Isocrates
Paraenesisét adta ki deákból fordítva, 1823-ban Külföldi Színjátékok so
rát akart megindítani Schiller Haramiáival (másodszor, szabadon Nagy
Ign. Szinműtára II. köt, 1842) , melly dolgozatok — nem tudván az ál
tala olly aggodalmasan czélba vett hűséget a’ magyar nyelv jogai fentartásával egyesíteni — keserű birálatokat vontak magok után, mi által a’
forditói pályától csakhamar visszaijesztetett, sőt neve az akkori folyómun
kákban is (A uróra, Hebe, Aspasia) csak ritkán fordult elő; azonban
a’ m. literaturát ismertető czikkekkel már 1822 óta több német lapokhoz
járult. Szabad idejét ez években leginkább a’ magyar és idegen újabb
literaturák tanulásával töltötte. Kultsár és Thaisz buzdításaira kezdte
meg aesthetikai bírálatait 1826-ban a Tudom. Gyűjteményben, mellynek
1830-ig szorgalmas dolgozótársa v á lt; Szemere Pál felszólítására az Elet
és Literaturában vett részt, Dessewffy Józsefére koronként a’ Minervá
ban. E’ rendbeli czikkjei kozol külön ,,Aestheticai levelei Vörösmarty
Mihály epicus munkáiról" jelentek meg (Pest, 1827), követte ezeket, a’
m. literaturának hazánk idegen ajkú lakóival megismertetése ’s kedveltetése végett német nyelven, a’ ,,Handbuch dér ungarischen Poesie“ (Pest
és Bécs, 1828. 2 kötet), a’ „ Blumenlese aus ungrischen Dichtern" (u. ott,
1828;) ’s ugyanakkor a’ ,,Magyar költői régiségek“ (Pest, 1828). —
Második volt ő, ki az orvosi tanárkoszorú elnyertekor egy vitatételt ma
gyarul védett; szorgalmasan kidolgozott iktatási munkája azonban
(Physiologia pulsus Pest és Berlin 1829) deákul volt írva. Ennek megje
lentét követte nyomban a’ pesti orvosi karba, majd a’ würzburgi philosophiai és orvosi, ’s a’ dresdai természettud. és orvosi társaságokba felvé
tele. 1829. júliusban útnak indult Németországba, részt vett a’ német or
vosok heidelbergi gyűlésében, a’ telet Berlinben töltötte, hol a’ nevezetesb orvosi tanítókon kivül Hegelt is hallgatta, kinek elveivel azonban
meg nem tudott barátkozni, bár gyakorlati philosophiai munkáit mindig
nagyra becsülte. Itt is szivén hordván a’ nemzeti irodalom becsületét,
az ,,angol házban-" egy válogatott kör előtt, mellyben a’ porosz főváros
több akkori jelességei, mint Ideler, Streckfuss, Ra-upach, Vosz Julius,
Varnhagen v. Ense, Holtey ’stb jelentek meg, lelkesedett előadásban ér
tekezett a’ magyar nyelv nevezetes tulajdonairól, az irodalomnak annyi
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akadályokkal férfias küzdéseiről, mire van dér Hagen indítványára a* „k ri
tikai társaság" tagjául elválasztása következett. 1830 tavaszszal Belgiu
mot járta meg, Londonban öt hetet mulatott, Bovvring által, ki „ Poetry
of the Magyars“ czímű munkája előtt egy sonettel tisztelte meg, több
angol irói notabilitásokhoz bevezettetett, ’s Párisba folytatván útját, ál
tala Lafayettenek is ajánltatott. Ennek és Napóleon hires orvosának
Larreynek szíves fogadása legszebb emlékezetei közé tartozik; de háladattal emlegeti az austriai nagykövet gr. Apponyi Antal házát is, mellyhez Eszterházy hg. által ajánlva, mindazon pártfogásban és kegyekben
részesült, mikkel egy lelkes magyar főnemes, fiatal irót boldogíthat. A ’
júliusi napok alatt Ferneyben Voltaire egykori székhelyén mulatott;
innen, miután a’ berni felföldét, ’s Humakerrel, a’ hollandi nagy orienta
listával, Chamouny völgyét ’s a’ Sz.-Bernátot bejárta, felső Olasz- és
Horvátországokon keresztül haza jött 1830 septemberben. Útjáról, mellynek czélja leginkább a’ külföld tudományos és különösen orvosi intézezetei ’s élő híres tudósaival megismerkedése volt, vázlatokat kezdett írni,
de mellyek töredékek-, és kéziratban maradtak, az egy „Simploni utat6,
kivévén, melly az 1832-ki Aurorában jelent meg. Mert azonnal vissza
térte után, Bugáttal összeállván, az első magyar orvosi folyóiratot incff^
totta meg, „ Orvosi Tár66 czím alatt, mellyet három évig folytatott, a’ cholera idejében pedig mint városkerületi orvos is működött. E’ mellett
munkássága nagy részét az academia foglalta el, mellynek 1830-ban
nyelvtudomány-osztályi rendes tagjává, 1831-ben segédjegyzőjévé vá
lasztatott,’s mellynek meghagytábóla' „Magyar Zseb szótár'6 szerkesztésé
ben is társ volt; azonkívül a’ Kisfaludy-Társaság megbizásából Kisfaludy
Károly minden munkáit (Buda, 1831, 10 köt.) adta ki, ’s a’ Bajza által
ugyanakkor meginditott Kritikai Lapokban is, nagyrészint álnevűleg,
élénk részt vett. Ezekhez járult 1833 az egyetemhez diaetetica rendkiv.
professorává, az academia részéről pedig a’ Tudománytár szerkesztőjévé
neveztetése, minélfogva, különben is belefáradva az Orvosi Tár szerkesz
tésébe, melly akkor még nagy nehézségekkel járt, ettől, de orvosi gya
korlatától is teljesen visszavonult, hogy idejét a’ tanítás mellett, mellyhez
mindenkor igen vonzódott, kirekesztőleg a’ reábizott academiai folyóirásnak szánhassa. De folytak ezek mellett az irodalom történeti stúdiumok
is alaposabban és terjedelmesebben mint valaha, ámbár 1734-ben előfize
tésre hirdetett Prózai kézikönyvén^k, kiadó ’s elegendő előfizetők nem
léte miatt, el kellett maradni. 1835-ben sept. 12-én Döbrentey Gábor le
mondása után academiai titoknokká választatván, kénytelen volt a’ Tu
dománytár szerkesztését a’ nyolczadik évnegyedes kötettel letenni; ’s ek
kor indította meg Bajza és Vörösmarty barátaival azon encyclopaediai
és kritikai folyóiratot, mellybe a’ Kritikai Lapok is, bár más iránynyal,
átmenendők voltak, ’s mellynek eszméje már akkor fogamzott meg, mi
dőn a’ Tudományos Gyűjtemény Vörösmarty kezeiből máséibe ment ál
tal, de Toldynak a’ Tudománytárhoz lett meghivatása által függőben ma
radt. így indult meg az Athenaeum é3 Figyelmező 1837-nek kezdeté
vel, amaz Bajza, ez Toldy követlen szerkesztése alatt. Folyt emez 1840
végéig, miután egy criticai vállalatnak hazánkbani minden nehézségeivel
négy évig küzdött, és három évvel túl éltetve az Athaeneum és Bajzának
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e’ körüli kitürése által, mellybe Toldy is szorgalmasan dolgozott. Szinte
1836-ban alakult át a’ Kisfaludy-Társaság szépirodalmi intézetté, mellynek Toldy indítványozója ’s mindig résztvevő tagja, 1841. óta pedig igaz
gatója volt. 1842. a’ jénai egyetem philosophia doctorává emelte; majd a’
budapesti kir. orvos-társaság r. taggá választó; mart. 16. 1843. pedig ő fel
sége általa’ m. kir. egyetem könyvtárához ideigleni, 1844-ki nov. végre va
lóságos igazgatóvá neveztetett, mire diaeteticai tanszékéről tizenegy évi
hivatalkodás után lelépett. TáblabirósággalTrencsényben és Biharban tisz
teltetek meg. Nem említett írásai ez időszakból : Szegények Patikája Hufeland után (Pest, 1831), Orvosi Szókönyv (Bugáitól, Pest 1833), Diaetetica
Elemei (Buda, 1839); továbbá irodalmi czikkelyek nagy számmal, névvel
és név nélkül, az általa szerkesztett folyóiratokban ’s másokéiban, beszé
dek és értekezések az Academiai évkönyvekben, mellyekből eddig öt,
’s a’ Kisfaludy-Társaság Evlapjaiban, mellyekből hét kötetet szerkesztett;
számos academiai ’s más egyesületi előadások, mellyeket Bajza „ Toldy
Ferencz Irodalmi Beszédei“ czím alatt (Posony, 1848) adott ki. 1833-ban
a’ műfordítás elveit hozta szőnyegre egy külön emlékiratban (A ’ műfordí
tás elvei, Buda, 1843), 1844-ben pedig a’ Kisfaludy-Társaság közülésé
ben „a* magyar verstan ügyében“ szólalt fel, tagadván, hogy nyelvünk
mennyiségi nyelv legyen, ’ s egy saját, ennek természetétől elvonandó
hangmértan kifejtését indítványozván, de melly némi mozgalom után, kö
vetkezés nélkül hangzott el. Némelly Íróink gondos kiadásait is tőle vet
tük : Daykát 1833, Czuczort 1836, Kazinczyból 1836— 1845 Bajzával,
5 kötetet, Kisfaludy Károlyt (1844-ben negyedszer), kinek negyedrétű
kiadásával nyitott meg egy magyar classicusok gyűjteményét ,,Nemzeti
Könyvtár“ czím alatt, mellyben 1842-tŐl 1848-ig Kármán és Fannid Cso
konai, számos kiadatlanokkal, Vörösmarty, Kis János költői munkái, ’s
Kisfaludy Sándor minden munkái jelentek meg. Czuczor Corn. Néposát
bevezetéssel és históriai hozzáadásokkal ellátva 1841. és újra 1843. adta
ki. Az írói tulajdon ügyét először 1838-ban pendítette meg (az Athenaeumban), majd bőven értekezett róla a’ Budapesti Szemlében, (külön
is : Az írói tulajdon, philosophiai, jogi és literatúrai szempontból, az azt
tárgy azó külföldi törvények, és vélemény egy magyar ir ójogi törvényről
(Pest, 1840), mig végre a’ Kisfaludy Társaságban iránta petitiót indítvá
nyozván, részt von azon bizottsági munkálatban, melly az országos R R hez 1844-ben fölterjesztetvén, ’s ezek által lelkesen felkaroltatván, egy
irójogi törvényczikknek szolgált alapul, melly azon országgyűlés végével
a’ felség helybenhagyása alá is felterjesztetett. — Nem kevéssé foglalta
el Toldyt ez időben az academiai könyvtár rendezése is, melly foglala
tosság egy „Könyvtártan6 írására adott neki alkalmat, miből azonban
eddig csak mutatványt láttunk az Athenaeumban. — Megemlítendő még
azon irodalmi-kritikai munkássága, mellyet az Athenaeum megszűnte
óta más lapokban, mint a’ Világban (1843— 45), az Életképekben (1844),
a’ Budapesti Híradóban (1846); a’ Szépirodalmi Szemlében (1847) fej
tett ki, melly utóbbinak Erdélyivel és Henszlmannal, a’ Kisfaludy-társaság
megbízásából, kiadója volt. — Ez időből valók még academiai „ Emlékbe
széde József nádor felett6‘ (Buda, 1847. folio) ’s a’ Kisfaludy-társaság
1848-iki közülésében tartott „Emlékbeszéde Kis János felett“ (Buda,
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1848), melly azon évi mártius 15-ikén jelent meg, ’s TolJynak főleg iro
dalmi-kritikai hatási szakát zárta be.
Egy évi szünet után, melly alatt annyi nemes erőt vesztett, vagy tét
lenségbe sülyedni látott irodalmunk, Toldy uj erővel és buzgósággal lá
tott munkásságához, melly, hosszas stúdiumai nyomán, most előkelőleg
történeti irányt vett. Összeszedvén a' hajótörésből szerencsésen kimene
kült barátait, velők egy tudományos havi iratot alapitott, mellyel,Jelen
tős vonatkozással a’ régi Magyar Muzeum korára és hivatására, Új Ma
gyar Muzeum czím alatt indított meg 1850-ben, ’s azóta megszakadás
nélkül folytat. Kiterjed az minden tudományra, igy a’ bölcsészetre, jo g és természettudományra is, de főleg a’ kiválólag nemzeti tudományt : az
irodalom és történet érdekeit képviseli. Irodalomtörténeti újabb munkálódásait, mint a’ bécsi cs. tudományos academiának 1848 febr. 1-jén válasz
tott levelező tagja, „A* magyar történeti költészet Zrínyi előtt66 czimű
dolgozatával nyitotta meg, azon aciuemia Évkönyvei I. kötetében, ’s kü
lön is (Bécs, 1850, föl. az első ’s mindeddig egyetlen magyar előadás a’
„Denkschriftekben“ az academia kívánságára egyszersmind német fordí
tással). — 1850. júniusban szinte a’ bécsi academiában előadást tartott :
„ Cnlturzustande dér Urigarn vor dér Annahme des Christenthums“ 9melly a’
Sitzungsberichtek azon évi hatodik (’s magyarul az Uj M. Muzeum első)
füzetében jelent meg. Egy időben jött ki „ Toldy Ferencz két könyve az
egészség fentartás ár ól66 (Pest, 1850; a’ Diaetetica javított kiadása) ’s az
általa szerkesztett Reguly-Album, mellyben „ Reguly Antal ’s a’ finn-ma
gyar kérdés“ bővebb czikkelyében e’ kérdés előzményeit teljes világos
ságba helyezi; e’ czikk külön is megjelent (Pest, 1850).
A ’ magyar irodalomtörténetnek kormányrendeletből a’ felgymnasium
tantárgyai közé felvétele’s ennek következtében illető helyen felszólittatása
bírta végre reáToldyt, hogy mielőtt rég előkészített, de számos segédesz
közöknek addig tapasztalt hozzáférhetlensége miatt késett, terjedelmes
történeti munkája szerkesztéséhez látna, a’ viszonyoknak e’ részben ked
vező fordultával, egy rövidebbet bocsátna ki e’ czím alatt : A* magyar
nemzeti irodalom története (két kötet, Pest, 1851; második javított kia
dás ugyanott 1852), melly a’ régi és középkori irodalmat tárgyalja, meg
indult utána harmadik kötetül az „Új nemzeti irodalom története66 is
(1853), melly a’ hitújítással kezdődik, de befejezve mindeddig nincs. —
Következik : Chronicon Hungarorum Posoniense nunc primum editum
(Budán, 1852, föl.) továbbá : Magyar Chrestomathia a’ nagy gymnásiumok szükségeihez alkalmazva (2 folyam, Pest, 1853); Faludi Ferencz
versei, (ötödik kiadás, Pest, 1854); Alexandriai Szent Katalin verses le
gendája; hozzájárul ugyanazon szentnek egy kisebb prózai legendája,
magyarázó jegyzetekkel (Pest, 185 i). Ezek mellett a* Nemzeti Könyv
tár folytatásául : galantai gróf Esterházy Miklós munkái, eredeti kézira
tok- és kiadások után, a’ szerző életrajzával (Pest, 1852); Faludi Ferencz
minden munkái (Pest, 1853); Zrínyi Miklós munkái első (költői) része
(Pest, 1852); A’ tizenhatodik századbeli magyar történetírók (Pest, 1854;
eddig két füzet) ’s legújabban : A 9 magyar költészet története (két kötet,
Pest, 1855; a’ legrégibb időktől Kisfaludy Sándorig), és : a’ magyar
nyelv és Irodalom kézikönyve (első kötet, melly a’ X V I. X V II. é sX V III.
Uj. k. hm. Tára VI. köt.
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századbeli költészetet foglalja magában a’ kiválóbb költők életrajzai- ’s
jellemző darabjaiban, Pest, 1855 ; a’ második a’ X I X . század költésze
tét; a’ harmadik a’ X V I — X I X . századbeli prózai irodalmat fogja tárgyal
ni. — Ezeken kivül 1850 óta, mint egyetemi magán tanára a’ széptannak
’s az öszves irodalomtörténetnek, a’ széptanról évenkint tart előadásokat;
a’ classica literaturát 185V2-ben terjesztette elő; a’ magyar irodalom
egyes szakaszai felett pedig az egyetemi ifjúság buzgó részvéte mellett
folytatja előadásait, mellyek koronként a’ Pesti Napló által is közöl
téinek.
Ezek szerint Toldy Ferencz mind élő szóval, mind régibb és újabb je lesb Íróink ismertetése- és kritikai új kiadásaivali terjesztése, mind törté
neti munkái által, mellyeknél fogva a’ magyar irodalmi történet valósá
gos megindítójának tekinthető, erélyesen működik irodalmunk tudomá
nyos méltatása, megkedveltetése és egyetemesitése körül. Az újabb idők
ben lelkesen karolta fel különösbben a’ régi magyar nyelv és irodalom
ügyét is, ’s e’ czélra mind annak emlékei gyűjtése körül az academia ré
szére, mint Döbrentey utóda a’ Régi magyar nyelvemlékek szerkesztésé
ben, mind azoknak kiadása ’s értelmezése körül, hová az Irodalom Tör
ténete mellé vetett példatár, a’ Katalin-legendák ’s a’ Nádor codex tarto
zik (melly utóbbi kész lévén, naponkint várjuk kijövetelét), mind végre
a’ magyar nyelvtörténet mivelése által, melly bár röviden, de olly rendsze
res összefüggésben és teljességgel, mint írod. Történetében, még nem
tárgyaltatott. Egyébiránt ez utóbbi munkájában különös gondot fordít
az adatok kritikai megállapítására ’s az irodalom belső életének össze
függő ’s okadatolt kifejtésére, ’s a’ történeti szempontot a’ kritikaival és
aesthetikaival együtt folyton szemmel tartja. — Ezek mellett az academiai szónoklatot Toldy legnagyobb kiterjedésben mívelte; az életrajz
lélektani és művészi kezelésében irodalmunkban uj utón já r ; különösben
a’ terjedelmesbekben, millyek Csokonai, Kis János, Esterházy Miklós
nádor életeikben egész emberek és egyszersmind koraik rajzoltatnak; az
utóbbi magára az országos történetre is részenkint új világosságot ve
tett. Ezek mellett figyelme a’ hazai történeti kútfőkre is kiterjed , melylyek mutatványául a’ Pozsonyi Krónika kiadása szolgál, hol a’ beveze
tésben régi krónikáink genesisérol egészen új és figyelemre méltó néze
teket állított fel. Mindezeknél fogva Toldy Ferencz a’ hazai irodalom
nak egyik legbecsesebb embere, kinek működését hálás elismeréssel fogja
méltányolni a’ maradék. Munkássága végtelen ’s fáradhatlan; az ügy kö
rül, mellyet lelke egész hevével szeret, buzgósága csüggedetlen. Azon
tudományos egyleteknek, mellyekben részvételre hivatott, valódi közép
pontja ’s lelke, tele mozgékonysággal ’s elasticitással, tele indítvánnyal.
Szeretetre méltó, sima és müveit egyénisége, több nyelvekben jártassá
ga, széles irodalmi összeköttetései a’ m. academia olly jeles és hasznos
titoknokává képesítik őt, kit ezen intézet örömmel ’s megelégedéssel ne
vezhet magáénak. A ’ magyar nyelv, mellynek olly lelkes bajnoka’s historiographusa, nem anyai nyelve Toldynknak; de ő szívvel lélekkel magyar
lett, a’ mi csak érdemét növeli. Erőteljes férfikora, mellynek még virágá
ban van, teljes reménnyel biztat, hogy nagy müvét, mellynek egész életét
szentelte, a’ m. nyelv ’s irodalom kimerítő történetének épületét, a’ jö v ő 
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nek egész épségben ’s kiterjedésben fogja átadhatni, ’s nemes törekvéseire
a’ kielégítő bevégzés koronáját feltehetni. — h.
T oln a m eg y e, gyönyörű vidékei, ’ s híres borai után, de mint a’ lefolyt
4 8 -ki események egyik színhelye is nevezetes helyet foglal el hazánk al
katrészei közt. Fekszik az északi szélesség 46° 6'tól 46°50'ig ’s a’ keleti
hosszaság 35 — 41'— 36°32/ között. — Határait képezik, északról Fehér- és
Veszprémmegyék, utóbbitól a’ Sió választván el; keletről pedig Pestme
gye, mellytől a’ Duna különzi el, délről Baranya és nyugotrólSomogy. —
Terjedelme 65 és91R/ 1000 □ m. mellyen 183,386 lélek találtatik,’s igy 1 □
mértföldre : 2834 lélek esik. Ebből kitűnik, mikép e’ megye népesedésére
nézve a’ jobb megyék közé tartozik. E ’ népesség vallására nézve akkép
különbözik, hogy r. katholiku3 van 116,200; evangel. 25,578; reform.
36,155; n. e. görög 1563 és zsidó 3890. Nyelvre nézve túlnyomó a’ ma
gyarság, melly 122,923 egyént számlál; német van 54,010; tót : 1,000;
rácz 1563, és zsidó 3890. Mindezek 18 mezővárosban, 88 faluban ’s 86
pusztán laknak. Az itt lakó ráczok azok maradékai, kik a’ múlt század
elején Somogy- Baranya- ’s Tolnamegyéket tűzzel vassal pusztították. —
Területe majd szép ’s kellemes róna, mint a’ dombóvári ’s földvári járás
ban, mellyet a’ szekszárdi ’s Duna melletti alacsony hegyek szakítanak
félbe; majd felváltva völgyek ’s erdőkkel és szőllőkkel koszorúzott he
gyek, mint Kapós és Sárvíz közt. Hegyei közül megemlíthető a* stiriai
hegység lánczolata, mellynek két ága nyúlik be e’ megyébe, t. i. miután
Vast és Zalát átfutotta Baranyából és Somogyból benyúlván, a’ Sárviz és
Kapós közti vidéket borítja el. E ’ hegyek azonban semmi érczet sem
nyújtanak, még kő is csak a’ legalsó déli részen található, hol kőszénbá
nya is müveltetik. — Folyamai : a’ Duna, melly Földvárnál jön b e ’s Battánál hagyja el, határvonalt képezve Pest-Tolna közt. Tolna forgalmának
nagy jótékonyságu csatornáját képezi, kivált, miután a’ gőzhajózás elterjede hazánkban, mellynek itt több szépen jövedelmező állomásai vannak.
Azonban tetemes károkat is szokott rendesen minden évben okozni kiön
tései által, mellyek ellen kellő szabályozás által biztosítani egy illy terje
delmes földterületet szintolly szükséges lenne, minta’ folyamot a’ kőszirtektől menteni meg. Továbbá megemlítendő a’ Sárviz, melly Fehérme
gyéből j ö n ’s Battáig terjed, hol a’ Dunába omlik. Ez most az 1811 —
1825-ki kiszáritási munkálatok folytán csatornát képez. A ’ Sió Veszprémtőli határvonalát képezi. Kapós Somogyból jön és a’ Sióba ömlik, és Kop
pány, melly a’ Kapósba ömlik. — Ásvány vizei Tolnának nincsenek. -r~
A ’ mi Tolnának nemzetgazdasági tényező erőit illeti, csak a’ fóldmivelés
érdemel említést, mellynek a’ földminősége igen kedvező. Nagyobb részé
ben és pedig különösen a’ földvári járás déli, a’ simonytornyainak észa
ki, ’s a’ dombóvári járás nagy részében a’ föld fekete porhanyós, egye
bük sárga agyaggal ’s homokkal kevert fekete föld, ’s csak a’ földvári
járás északi egyes részein sivatag homokos. Használható földje 526,703
holdat tesz, miből van 244,008 hold szántóföld, 44,455 szöllő, 165,130
erdő és 7822 hold kert, a’ többi rét ’s legelő. A ’ jobbágyságnak itt
3793 egész telke volt. — Terményei közül különösen kitűnik tiszta bú
zája, bora és dohánya. Tiszta búzája igen szép szemű, ’s főkép a’ ten
gődi, nyéki, szokolyi ’stb. Terem kétszerest, rozsot, árpát, zabot ’s kölest
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is; burgonyát ’s kukoriczát pedig nagy mennyiségben, mint repczét is,
melly igen jó minőségű; kendert ’s lent is müveinek a’ lakosok, de csak
keveset. — Dohányt az előbbi időkben itt sokat termesztettek, és pedig
évenként 70,000 mázsa körül, de hogy az uj viszonyok milly hatással
leendnek, csak később tapasztalhatni. A* tolnai dohány pécsi nevezet
alatt árultatik. — Legkitűnőbb terménye a’ bor, és pedig mind a’ ve
res, mind a’ fehér, és mennyiségre úgy, mint minőségre is. Főkép kitűnik
a* szekszárdi veres bor, melly szép szinére, zamatjára ’s tartósságára
nézve méltán vetekszik a’ budai veres borral, mellyet, miután a’ régitől
sokat elhanyatlik, csakhamar felül is fog múlni. Ezen név alatt jön elő a’
kereskedésben, a’ décsi, várdombi, battaszéki, ’s battai hegyek bora is.
De ezeken kivül a’ kurdi, csibraki, simonytornyai, paksi, hidegkúti ’s
földvári fehér és veres borok is felette jók. A ’ szőlők 5000 holdnál többet
foglalnak el. — Gyümölcsöt is sokat termeszt, részint szőlőkben, részint
kertekben. — Nagyobb erdőségei az ozorai, dombóvári, battaszéki, simonytornyai, mellyek tölgy, bikk, gyertyán ’stb. fákat ’s makkot bősé
gesen termenek. A ’ marhatenyésztés itt meglehetős virágzó, ’s különösen
a’ juhtenyésztés az ország legjobbjai közé tartozik, de lovai is jók és szá
mosak, említésre méltó lévén Eszterházinak ozorai és Yiczainak ireghi
ménese, azonban magok a’ jobbágyok is derék ’s jó lovakat tenyésztvén.
Sertést is nagy számmal tenyészt, de a’ szarvasmarhák tenyésztésében
hátra van. Némi lépések tétettek már a’ selyembogár szaporítására is. A ’
terjedt erdők vadakat és vizei halakat bőségben nyújtanak. A z ásványok
közül e’ megyében csak közönséges kő és koszén látható, ’s ez is csak
kevés helyen. — A ’ műipar itt is mint rendesen minden magyar megyé
ben igen ismeretlen foglalkozás; gyárai nem levéü, és mezővárosaiban is
csak közönséges iparosok találtatván. Némi kivételt képez a’ termények
feldolgozása, mely némi ipart fejtett ki, mint földmi velő vidékeken szo
kott történni. E ’ tekintetből megérinthető, hogy lisztmalmai számosak
’s igen jók; néhol p. o. Gyönkön repcze — néhol pedig dió, tökmag 's
kendermag-olaj ültetik. Ebből áll egész gyár- ’s kézműiparja egy 65 Q
mértföldű tartománynak, melly sem fában, sem vízben sem nyers anyag
ban nem szűkölködik, hogy magasb ipart is fejthessen ki. Azért kereske
dése is a’ kivitelre nézve csak nyers terményekre szorítkozik, legfőbb
czikkjei lévén a’ bor, gyapjú, dohány, gabna, bőrök, lovak, sertések, repczeolaj, halak ’s vadak. Pesttel, Sopronnal ’s Győrrel nagy közlekedés
ben áll. Forgalmának legfőbb emeltyűje a’ Dana, főkép mióta a’ gőzha
józás terjedtebb, melly a’ tolnamegyei partokon több állomásokat állított
fel, mellyek a’ társulatnak is szépen jövedelmeznek, de e’ megyének is
nagy jótékonyságul szolgálnak, annál is inkább, mert különben majd
semmi közlekedési eszközei sincsenek, miután utjai felette rosszak. — E’
megye tehát tisztán földmivelő, és e’ szakban tőn újabb időkben neveze
tes haladást is, mit mutat p. o. hogy a’ pesti 1836-i állatkiállitásnál a’
jutalmazott 18 paraszt csikó mind tolnai volt; és hogy dohánya’s gyapjúja
példányul szolgálhat; ’s hogy itt a’ mesterséges rétek is igen elterjed
tek már. Földjei 1818 előtt 3 osztályra osztattak 22, 24, és 26 holddal, a’
réteknél pedig 6, 8, 10 holddal. Számlált 128 nádori portát. Adója az
1848-ki számítás szerint 88,126 ft. 32 kr. volt. E’ megyére földadó fejé-
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jében akkor holclankint és pedig a’ szántóföldek, szőllők ’s szilvásoktól
16— 12 kr. kertek ’s rétektől 24 20 kr. és a* nádasok erdők ’s legelőtől
12— 9 kr. vettetett ki. Az 1848-ki törvények szerint 6 képviselője volt.
1848 előtt a’ dunántúli kerülethez, az uj szervezet szerint pedig a’ sop
roni kerülethez tartozik és 5 közigazgatási járásra, t. i. földvári, szegszárdi, bonyhádi, tamási és högyészire osztatik. Az 1853. jan. 10. és
1854 april 2-i bírósági szervezet szerint, Szegszárdon első biróságu tör
vényszék alapittatott. Es ez ’s a’ hogyészi ’s földvári szolgabiróságok ké
pezik a’ biintetti vizsgáló biróságot. — E ’ megyének nevezetesb városai
ezek : Szeg szárd — a’ hajdani megyei gyűlések, megyei hatóság ’s tör
vényszék helye 9845 lakossal, kik nagy részt magyarok. Vörös bora kül
földön is ismeretes. Érdekes itt a’ sz. Benedek-féle kolostor ’s apátság,
mellyet még I. Béla 1063-ban a l a p í t o t t Földvár a’ Duna jobb partján
9862 lakossal, kik magyarok. Igen régi hely, már 1199-ben léteze mint
sz. Benedek rend birtoka ; Paks magyar-német város 8294 lakossal, kik
mind beszélik már a’ magyar nyelvet. Azt vélik , hogy e’ hely római coloniavolt; a’ régi oklevelekben Pákosnak neveztetik. Tolna 6207 lakos
sal. Ez hajdan kir. város volt, hol sz. István 1016-ban törvényeket hozott,
’s hol 1463. ’s 1518-ban orsz. gyűlések tartattak. Itt a’ szerencsétlen II.
Lajos 11 napig időzött várva a’ Mohács felé induló magyar nemesség
megérkeztét; Bátaszék 4950 lélekkel, kik jobbára magyarok; Simonytornya 1954 lélekkel í'égi várral, mellyet Kapós és Sió folytak egykor körül;
Bonyhád 4351 lélekkel; Dombóvár 1400 lakossal ’s régi hires vára rom
jaival; Ozora Veszprém szélén 3479 lakossal ’s régi várral; nevezetes
marad történetünkben egy újabb időkben történt sereg-önmegadás foly
tán. — Sz. I.
Tommaseo (Nicolo) Dalmátziának Sebenico városában 1803-ban
született, Olaszországban neveltetett, ’s Florenczben több éven át az
,.Antologia“ nevű folyóiratnál egyike volt a’ legtevékenyebb munkatár
saknak. Politikai okok miatt 1833-ban Francziaországba ment ’s csak
több évek múlva tért ismét vissza az ausztriai olasz tartományokra kibo
csátott amnestia következtében. 1848 és 49-ben Velenczében az ottani
mozgalmakban tevékeny részt vett. T. egyike a’ kgtevékenyebb, ’s leg
tehetségesebb újabb olasz íróknak. Nagy tudományossága sokoldalúság
gal ’s rendkívüli tevékenységgel van párosulva. Nevezetesebb művei :
„ Bella educazioneu Nuovi scritti(í „Studj criticiu. A ’ népies költészetnek
valódi kincsét képezi eme műve : „Toscanai, dalmátziai és görög ?iépdaloh
gyűjteménye, történeti előszóval“ . — Különben költészeti munkái kevésbbé szerencsések. Fogalmazásai sajátságosak, élesen jellemzettek, de nem
mindig természetes fólyásuak. — o.
Tompa, M ihály, magyar költő, született 1819 sept. 29-én Rimaszom
baton Gömörmegyében. Atyja szegény nemes ember volt. Iskolai pályáját
a’ sárospataki ref. collegiumban kitűnő előmenetellel végezte. Első költői
kísérleteivel 1842 táján lépett fel az „Athenaeumu-ban. 1845 végén
Pestre ment, hogy ügyvédi pályára készüljön. Itt lépett szorosabb vi
szonyba az irodalom akkori férfiaival, különösen rokonérzetü barátra ta
lált Petőfiben, kivel kevéssel azelőtt ismerkedett meg személyesen Eper
jesen, hol Kerényi hozzájárultával a’ három fiatal költő nemes verseny
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ben töltötte rövid együtt mulatása idejét (lásd : Herényi, Petőfi). Tagja
Ion ő is az ez időben alakult, u, n. tizek társulatának. Ügyvédi pályára
azonban nem lépett, mert véletlenül meghívást kapván a’ bejei papságra,
Pestet csakhamar elhagyá. 1846-ban jelentek meg : „ Népregéi66. ^Versei
nek“ 1-ső kötete, a’ folyóiratokban elszórva megjelent költeményeinek
első gyűjteménye, 1846-ben látott napvilágot. Tehetségének ’s költői ha
tása elismerésének eredménye volt, hogy Í847-ben a’ Kisfaludy-tarsaság
tagjává választatott Pulszky Ferencz és Szenczy Imrével egyszerre.
Ugyanezen évben ,,Szuhay MátyásCí czimű pályakölteménye dicséretre ’s
külön díjaztatásra lön érdemesítve a’ Kisfaludy-társaság által. 1848-ban
kirándulást tett Austriába ’s Poroszországba. 1852-ben „ Regék és beszélyeku czimű elbeszélő költeményei jelentek m eg; 1853-ban , , Virágregéi(C és 1853-ben ,,Verseinek(i II. kötete. A ’ bejei egyházból nem so
kára Kelemérre, ’s innen ismét Hanvára (Gömörmegyében) nyert meghí
vást, hol jelenleg is viseli lelkész! hivatalát, falusi magányában, családja
körében élve a’ tudományoknak ’s költészetnek. Költőink sorában az első
rangok egyikét foglalja el ’s költészetének mindenek felett magyar szel
leme, nyelvének eredetisége nagy népszerűséget biztosítónak neki. Da
lainak nagy részét régóta zengi a’ nép ’s mély kedélyű verseit mindenkor
örömmel üdvözli a’ miveltebb olvasó közönség. O volt egyik megalapí
tója a’ nemesebb irányú népies költészetnek ’ s e’ részbeni hivatottságát
folyvást tanusitja meg megzendülő lantja. Helyesen mondta egy Ítész,
hogy T. azon kevés költőink egyike, kiknek lyráján az idegen költők kö
zül egynek sem látszik befolyása, habár hazai költőkre való visszaemlé
kezést rajta észre nem venni lehetetlen; azonban ez annál több érdeme,
mivelhogy költészete összes irodalmunk költészetének organicus fejlődé
sébe még inkább betestesíthető. íg y ő, mint daliró, nem lesz annyira uj,
hogy bennünket meglepjen, de azért annál inkább kedves, mert ő egyike
azon választottaknak, kik Kazinczy szerint : szokott utón járnak szokat
lanul. Ez áll róla, mint dalköltőrűl. A ’ regék, mondák Írásában pedig alig
múlja felül valaki irodalmunkban; ő ollyan jeles e’ szakban, mint Garay
a’ balladákban ’s Petőfi a’ népdalokban. Eddigi hatásából következtetve,
a’ legszebb korban álló férfiútól még sok jelest várhatunk. — a.
Topographia (helyirat), igy neveztetik egy vidék, város, falu ’stb.
részletes leirása. Egy vidék leírásánál szükségképen megkivántatik, a’
hegyek leirása lejtőségökkel ’s vonulásukkal együtt; a’ folyók iránya;
egy helység leírásánál viz melletti fekvése, hidak, kompok; a’ mellette
levő hegyek, utak, végre a’ lakházak épitésmódja, piaczok, utczák ’stb.
Miután egy vidék vagy helység pontos ismerete hadtani tekintetben igen
nagy fontosságú, erre alapulván a’ stratégiai számítások, azért újabb
időkben, különösen I. Napóleon óta intézetek alapittattak, mellyek czélja
megvizsgálni mindazt, a’ mi egy tartomány térszinének pontos ismeretére
vonatkozik. Illy intézetek, minők legelsőben Francziaországban támad
tak a’ ,,dépots generaux de la guerre“ -ből, ’s mellyek Napóleon kato
nai működéseihez adatokat szolgáltattak, most a’ legtöbb európai állam
ban vannak ’s nevök : topographiai hivatalok (bureaux). — a.
Toreno (Condé de,) spanyol grande, volt pénzügyminister, ministerelnök ’s cortesi tag, sz. 1786. Asturiában, természettudományokat, újabb
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nyelveket tanult ’s leginkább egy, Spanyolország történetét tárgyazó 5
kötetü munkával tévé magát érdemessé (1835— 37 ). 1808 a’ francziák
elleni fölkelésben élénk részt vett, 1810— 12 a’ cortesben vett részt.
V II. Ferdinand visszatérése után Francziaországba menekült, 1820.
visszatérté 1823-igkitünőbb szerepet játszott. Az absolut uralom helyreállitása ismét Francziaországba üzé, honnan csak V II. Ferdinánd halála
után tért ismét vissza, 1834. pénzügyminister lett, de az államadós
ságot illető javaslataival csak maga ellen ingerlé mind a’ franczia és
angol bankárokat, mind a’ spanyol alkotmányos pártot. A ’ pártviszály kö
zött győzött azonban ’s 1835. ministerelnök ’ s külügy minister lett. Ez
alatt a’ progressisták pártja mindig növekedett, ’s ámbár T. erélyes rend
szabályainak sikerült az 1835-i madridi fölkelést elnyomni, mindazáltal
Sendizabal (1. ezt) ’s a’ vidéken kitört lázadások nem sokára leszoriták.
Ez idő óta a’ két férfiú között örökös viszály uralkodott. Midőn az 1836-i
forradalom után ismét a’ moderadók pártja került felül, T. is újabb befo
lyást nyert, mi azonban ismét nem soká tarthatott. A ’ nép által mindig
gyűlölve, a’ moderadók ’s a’ regens királynő bukása után, ez utóbbit
Francziaországba követé ’s meghalt 1843. Párisban. Kitűnő szónok volt,
a’ franczia ,,juste milieu“ imádása vitte sokszor olly lépésekre, mellyek
Spanyolország szellemével ’s érdekével ellenkeztek. — k.
Toriiainegye, melly az uj szervezet szerint már nem képez önálló
megyét, hanem Abauj-Torna név alatt jön elő, 10 8/ 10 Q raértföldnyi te
rülettel, környeztetik északról Szepesség, keleten Abauj, délről Borsod
’s nyugoton Gömörmegye által. — Szép vidékkel, tiszta ’s egészséges
léggel ’s szelíd éghajlattal bir, kivévén északi részeit, hol az kissé zordonabb, miért ott szőlőt nem is teremhet. Területén a’ völgyek ’s hegyek
egymást váltják fel, miáltal kellemes tájváltozatosság ered; hegyei azon
ban számosabbak, mi a’ lég tisztaságára és egy erős egészséges népfaj
előidézésére nagy hatással van. — A ’ hegyek 3 ágban vonulnak át e’
megyén ’s három völgyet alakítanak t. i. a’ dernőit Szepes határán vas’s rézbányákkal, tornait délre, melly igen termékeny ’s a’ szilasit. H e
gyeinek főalkatrésze a’ mészkő : többnyire dús erdőkkel födve és számos
üregekkel, mellyek közül némellyek mint a’ szadellői, sziliczei barlangok,
nevezetesek arról is, hogy télen a’ jég elolvad bennök. — Folyócskái : a’
Boldva Abaujból folyván be, a’ Torna, melly hasonnevű völgyön fut át,
’s a’ mellybe ömlik az aggteleki barlangból jövő Jolsva patak ’s Cseremoszlya, melly a’ dernői völgyben hámorokat hajt, ’s GömÖrbe megy át.
Mind olly apróbb vizek, mellyek hajózásra alkalmatlanok, de gyárüzletre
nagy jótékonyságunk. — Néhány meleg forrásai is vannak a’ szilasi ’s
tornai völgyben. — Fő foglalkozás e’ megyében is a’ földművelés, mellyre a* hegyeken kívül nagy akadályul szolgál, hogy sokhelyütt a’ fold kö
ves ’s máshol száraz természetű, azért azonban nem terméketlen, és az
mit a’ természet megtagadott, a* lakosok szorgalma ’s munkássága által
pótoltatik ki. Innen van, hogy a’ szőlőművelés ’ s gyümölcsfák tenyésztése
igen virágzó ’s igen szép hasznot hajt, főkép pedig a’ szilva, miből sok
pálinkát készítenek, ’s borai közül említésre méltó a’ varbóczi, melly tar
tós ’s kedves izű. Az északi részeken kivül mindenütt terem bort. Ken
dert ’s káposztát is sokat termesztenek a’ lakosok, az utóbbi nevezetes
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keresetágat képezvén. A ’ dohánytermesztés is divatozik több helységek
ben. Ezek Tornának főbb földészeti jövedelem forrásai; de ezeken kívül
tiszta búzát is szépen terem, mint rozsot, árpát, burgonyát ’s kukoriczát
is, melly Berzova és Szilicze vidékein nem terem; zabot pedig épen nagy
mennyiségben állit elő. Erdei pedig bőven nyújtanak makkot a’ sertések
hizlalására, mindenféle fákon kívül, mellyek közt több fenyvesek is lát
hatók. Rétjei szinte jó karban vannak. — A ’ marhatenyésztés nincs elha
nyagolva, mert különösen a’ juhászat itt nemcsak terjedt, hanem szépen
virágzó is, mellynek nemesitésétaz itt sokat bíró Eszterháziak, Andrásiak,
Keglevicsek ’stb. igen magas fokra emelték. Sertések is nagy mennyiség
ben tartatnak, és jó keresetágul szolgálnak. De különben Í9 az egész
marhatenyésztés jó állapotban van — ’s a’ szarvasmarha, mi itt tenyésztetik, a’ lakosok ’s földészet szükségeire untig elegendő — még a’ méhé
szet tenyésztésével is foglalkoznak. — Az e’ megyében létező több nemű
bányák következtében a’ bányászat is hasznos keresetágul szolgál a’
lakosoknak. A ’ dernői völgyben vas- ’s rézbányák léteznek; Zsarnó vidé
kén porczellánföld ’s fekete márvány találtatik; Jósafőn ’s egyebütt vas
hámorok dolgoznak ’s több vidékeken, különösen a’ görgei határban igen
jó épületkő ásatik. — A ’ műiparról itt sem lehet sokat mondani, mert
még a’ kézművesek is csak igen kevés számban találhatók, és különféle
faeszközök készítésére szorítkozik egész iparüzletök. — Iliy irányú ’s
minőségű tehát kereskedelme is; ennek főbb tárgyait a’ sertések, mellyek
Jászóra, — a’ káposzta, pálinka, kender, gyümölcs, bor, mellyek a’ Szepességbe vitetnek ’s á’ rendesen Rosnyóra szállított gabonanemek képez
vén. Forgalmát igen jó utak segélik elő, mint különösen a’ kassai, rosnyai, tornaaljai. — A ’ használható föld e* megyében 78,780 hold, miből
a’ szántókra 38,418, erdőkre 33,891, ’s rét, legelőkre 6040 hold esik.
A z 1832/ 6-ki törvények szerint négy osztályra osztatott : 26. 28. 30. ’s
32 holddal ’s a’ rétek különösen 3 osztályra 8. 10.12 holddal. A ’ földadó
ezektől és pedig szántóföldek, szőlők *3 szilvásoktól az 1848-i törv. foly
tán, holdankínt 10— 6 krban, kertek ’s rétektől 14— 10 ’s nádas ’s lege
lőtől 7 — 3 krban alapitatott meg, — E ’ megye számlált 12 nádori por
tát. — A ’ lakosság szánra tesz 27,562 tőt, mi 1848-ban is alapul véte
tett. Ezek közt van 24,903 magyar — tehát a’ magyarság itt majdnem
általános népséget képez, továbbá orosz van 1,500, tót 500 és héber 659.
Valláskülönbségre nézve pedig túlnyomó a’ református hitfelekezet, melly
12,128 egyént számlál, mig katholikus van 12,076, e. görög 2513, héber
659 és evangélikus 186. A ’ nemesség száma itt 2627. Az 1840-i ujonczozáskor 90 katonát állitott k i ; 1848-ban pedig 459 vettetett ki. — E’ me
gye a’ jobban népesült megyék közé tartozik, itt 1 Q mérföldre 2630
lélek jutván. — Az 1848. rendszer folytán 1 képviselő küldésére volt jo g o 
sítva. — E ’ megye azelőtt a’ tiszáninneni kerülethez, ’s a’ biztossági
ügyekre nézve a’ kassai kerületbe tartozott. Jelenleg Abaújjal van öszszekapcsolva és a’ kassai kerülethez van sorolva. A ’ megyei hatóság,
melly alá tartozik, Kassán létezvén; hasonlag a’ kassai megyei törvény
szék alá van sorolva. — E’ megyének csak egy mezővárosa és 41 faluja
’s 5 népes pusztája van. — A ’ mezőváros Torna Kassához 5 mérföldnyire
van 2,000 lakossal, kik magyarok’e kevés kivétellel katholikusok. Van egy
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kis fürdőhelye. Közelében láthatók még I. Lajos által elpusztittatott
várának romjai. Itt volt a’ megye székhelye, ’s azért a’ megyeháza is.
Egyéb községe közül megemlíthető : Barka falu 618 lakossal, kik a’ ter
jedt gyümölcstenyésztésen kívül, melly Szepességbe szép kereskedelmi
águl szolgál nekik, a’^határban létező nagy erdőségből mindenféle faesz
közöket készítenek. Érdekes hely, különösen azért, mert itt vasbányák ’s
hámorok léteznek. Illy hely Dernő is, különben csak kis, 900 ’s egyné
hány lakosú falu, de ritka jelességű vashámorokkal. Továbbá érdekes
Derénk falu, hol a’ régi ’s nevezetes 'Szádvár romjai láthatók, egykor Bebekek tulajdonai, kiknek nőjei is, különösen 1566. kitűntek a’ vár vádéi
ra ezésében I. Lipót által hányattatott szét. — Szilicze helységnél
is láthatók egy vár romjai; de itt van az érdekes ledniczeibarlang is 8 Öl
széles torkolottal, benne nyáron a’ viz megfagy ’s nagy darab jégcsa
pokat mutatómig télen a’ jég elolvad benne; Varbócz jó boráról ismeretes.
Említhető az Ardócska puszta is, hol t. i. a’ lótejü savanyu viz talál
ható. — Sz. I.
T orn á sza t (Turnkunst). E ’ név alatt léptek ismét életbe a’ jeleu szá
zad elején a’ régiek gymnastikai gyakorlatai, mellyek, az újabb idő
nemzedékének nagy kárára, egészen feledésbe merültek volt. A ’ legelső
lépést e’ részben Németországon Dessauban a’ szabadelmű Basedow tette
1776. Innen Salzmann hozta át hires schnepfenthali nevelőintézetébe;
lassanként több más intézetben is elfogadtatott. Egész becse szerint
azonban a’ németek csak Napóleon betörése ’s a’ franczia uralom alatt
kezdték méltányolni. A ’ híres Jahn (1. ezt) azon meggyőződésre jutott,
hogy a’ németnek semmi sem adhatja úgy vissza physicai és erkölcsi ere
jét, mint a’ gymnastikai gyakorlatok behozatala. 0 volt a’ német torná
szat terem tője ’s 1811-ben Berlin közelében nyitá meg első torna-in
tézetét, azon helyet, hova seregesen tódult a’ fiatalság úszni, szaladni,
ugrani, mászni, kúszni, hintázni, küzdeni ’stb. Az ósdiak már akkor zú
golódva fogadák ez ujitást, de a’ fiatal nemzedék annál növekedőbb szám
mal tolongott a’ tornászok soraiba. Jahn a’ testi ügyességen kivül hon
szerelmet ’s az ellenség gyűlöletét is oltá torna-növendékeibe. Midőn a’
porosz király 1813. fegyverre szólítá népét, Jahn tornászai voltak az el
sők, kik vele együtt fegyvert ragadtak. A ’ szabadságháború végeztével
a’ régi intézet ismét helyreállíttatott, ’s példájára a’ legtöbb iskolában
’s egyetemben hasonló intézetek léptek életbe. Azonban a’ tornászat elle
nei, mint Kotzebue ’s mások, folytonosan annak veszélyes oldalait muto
gatták, minek vége az lett, hogy 1819 az egész porosz monarchiában a’
torna-intézetek betiltattak. Idő folytán e’ gyakorlatok ismét helyreáliottak, mig 1848. különösen nagy pártolásra találtak mind a’ kormányok,
mind egyesek részéről, miknek nagy része mai napig is fenáll. Más or
szágokban a’ tornászat nagyobb gonddal ápoltatik, igy különösen
Schweitzban, Dániában, Portugálban ’s Angliában, hol a’ köznevelés egy
részét teszi. Angliában kallisthenia (1. ezt) név alatt a’ nőnemnél is beho
zatott a’ tornászat. Hazánk nyilvános tanintézeteinél nagyobbára szintén
tért nyertek már a1 testgyakorlatok is, ámbár szoros tornászati rendszer
nek itt még igen csekély nyomaira akadunk. — a.
Torontálmegye, Csanád, Csongráddal, mellytől a’ Maros választja el,
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továbbá Bácsmegyével, csajkások kerületével, mellytől a5 Tisza különzi
el, a’ katonai határvidékkel és Temessel határos. Területe 132 □ mér
föld, hossza 15, szélessége 9 mérf., lakosainak száma a’ 48ki adatok sze
rint 322,246 — kikre 127-re véve kettőt, 5370 ujoncz vettetett ki. —
Folyói : a’ Tisza, melly Uj-Szegednél lép be, ’s egészen átfutja; Maros
Perjamostól kezdve egészen Szegedig; Temes Új-Pécstől Botosig; Bérzava Dentán alul érinti és Botosig öntözi. A ’ Béga csatornának egy része
szinte átvonul e’ megyén. Sok mocsarai vannak jelenleg is, ámbár egy
nagy térség már kiszárittatott. — E ’ megye egy roppant rónaságot ké
pez, mellyen hegyek seholsem emelkednek.Földje általában fekete agyag,
mi e’ megyének mint átalábrn az egész alsó vidéknek legfőbb ’s az ipar
hiányában egyedüli kincse. Homok csak néhol a’ Tisza kerületében talál
ható. — Mi a’ nemzeti gazdászatot illeti, e’ megyében sincs még szó sem
a’ müiparról sem gyárakról; a’ legszükségesb ’s legközönségesb iparosok
csak mezővárosaiban találtatván. Egész iparüzlete csak a’ ser és pálinkafőzésben, ’s lisztőrölésben áll, kivéve hogy Uj-Szegeden hajógyár van,
melly Magyarországban a’ legjelesbek egyike, nemcsak számos hajókat
eresztvén évenkint a’ Tiszára és Dunára, hanem azok ollyanok is lévén,
mellyek a’ legszebbek ’s legtartósabbaknak tartatnak. Annál több erőt
foglalkoztat a’ földművelés, melly főkép a’ föld kitűnő jósága folytán
igen virágzó ’s jövedelmező. Legfőbb terményei a’ tiszta búza és repcze,
mellyet az országban seholsem termesztenek annyit mint e’ megyében.
Es búzája annyi van, hogy 3 millió pozs. mérő körül évenkint ki is vihet.
Dohányt is nagy mennyiségben termeszt, melly szegedi dohány neve
alatt árultatik, mint búzája az általánosan ismeretes bánáti név alatt for
dul elő. Kétszerest és zabot is szépen termeszt; kukoriczája pedig igen
sok van, miután az oláhok ’s ráczok nagyon termesztik. De gyümölcs,
mint szinte rozs, burgonya, árpa, len ’s kender itt kevés van; bora
elég lenne, hanem gyönge ’s nem tartós. Fája leginkább csak Maros
’s Temes környékein van, inig a’ Tisza vidékein fűzerdők találhatók. —
Az állattenyésztésben Torontál kitűnő helyet foglal el, szarvasmarhái,
lovai és sértési nemcsak nagy számnak, hanem igen jók Ó3 szépek is,
miért is ezek kereskedésének nevezetes czikkjeit képezik és szépen
jövedelmeznek. A ’ nemesebb juhászat azonban igen hátrahagyott álla
potban van ; a’ selyembogártenyésztést űzik némelly helyeken. Tavai
sok vizi állatokat nyújtanak; a’ pióczákból pedig igen nagy hasznot húz
be. — A ’ kereskedés a’ lakosok foglalkozását követi, főbb tárgyai a’
nyers termények leven és pedig különösen a’ búza, zab, tengeri, dohány,
szarvasmarha, ló, sertés, nyers bőr, közönséges gyapjú ’s juh, hal, méz
’s viasz. Nehány helye ’s főkép Török-Becse híres ’s nagy gabnapiaczot
’s vásárt képez. A ’ szomszéd megyéken kívül Pesttel, Erdélylyel, a’ felső
nyugoti megyékkel, Austriával, Stiriával nagy közlekedésben áll. — E ’
megye lakosainak nagyobb része rácz, kik azonban jobbára megmagyarosodtak, számuk mintegy 113 ezer, a’ németeké pedig 75 ezer, oláhoké
56,000, magyaroké 50,000, tótoké 25,000, zsidóké 2500, bolgároké 9,000;
vannak ezeken kívül még horvátok is, sőt e’ megyében még francziák is
találtatnak. Midőn ugyanis az elpusztított ’s kiirtott bánságba minden
felől tódultak a’ különbféle népségű gyarmatok megszállás ’s letelepe
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dés végett, akkor Luxemburgból ’s Lotháringiából frauczia telepek is ér
keztek oda. Ezeknek utódai mintegy 6,000 még jelenleg is léteznek T orontál- ’s Temesmegyékben ’s főkép az elsőben, hol most öt faluban ta
lálhatók, u. m. Charleville, Soltúm, Ostern, Sz. Hubert, és Trübsvetterben. Nemzeti nyelvüket még nem feledék, de az napról-napra csökken a’
többi népségek ’s főkép németek társaságának befolyása alatt. — Vallá
sukra nézve a’ görög n. e. legnagyobb számot képeznek 170,598 lélekkel;
r. katholikus van 142,918, evang. 3272, reform. 3206; és zsidó 2252. A ’
népesség belterjelmére nézve 1 □ mértföldre itt esik 2425 lélek. — E ’
megyében 1785-ban még csak 108 nemes férfi találtatott, az 1836-i
tisztválasztásnál pedig már 976 szavazott; összesen pedig mintegy 2938
egyént számlálhatott a’ nemesség. A ’ jobbágyságnak 1451 egész ’s össze
sen a’ birtokban 12,283 telke volt. És e’ megye 254 portát számlált, melylyekután 1848-ki kimutatás szerint 174,876 ft. 5 krt.p. hadi adót fizetett,
melly adóból e’ megyének 1848. év npril utoljával még : 125,104 ft. 53
kr. pp. adóhátralékja volt — pedig e’ megye a’ legvagyonassabbak közé
tartozott. — Itt a’ föld semmi osztályzat alá sem vettetett , hanem csak
egy osztályt képezett egész, fél, negyed ’s nyolczad telkekben, egy egész
től 34 és pedig 24 szántóföld, féltől 19, negyedtől 11 ’s nyolczad telek
től 7 ’s néhol 8 hold lévén az illetőség. Torontál a’ 48-i törv. szerint 9
követet küldött. Szántóföldjeitől holdanként 17— 13, kert ’s rétektől
26— 22, nádas ’s legelőtől 14 — 10 kr. földadó alapittatott meg 1848-ban;
ujoncz pedig 5370 vettetett ki. — 1818. előtt a’ tiszántúli kerülethez tartozott
’s Nagy-Becskereken volt székhelye, hol a’ gyűlések is tartattak; és fel
volt 5 járásra osztva; jelenleg a’ temesi bánsághoz van sorolva. — E’
megyében van 24 mezőváros, Í07 falu és 41 népesebb puszta — mellyek
közül nagyobb ’s érdekesb helyek : Nagy-Becskerek a’ Béga mellett
15,544 lakossal, kik közül 10,000 görög n. egy. Gabona kereskedése
igen nagy ’s igen terjedt; határa 3992/ s egész telket számlál; ettől4mértföldnyire fekszik Török-Becse 4474 lakossal, kiknek fele n. e. görög hi
tű, a’ Tisza partján. Gabonakereskedése legnagyobb az egész austriai bí
rálómban, több mint egy millió pozs. mérő vitetik innen legfokép Pest,
Győr, Mosony ’s Bécsfelé, de sok Sziszek, Károlyváros, Fiume ’s Laibach felé is. Dohánnyal is nagy kereskedést űz. Közelében láthatók a’ régi
becsei vár romjai; Franyova 4200 lakossal, kik közül több 4 ezernél gö
rög n. e., nagy gabona termesztő hely. Melencze 6200 lakossal, kik közül
6160 n. e. görög, nagy marh^tenyésztéssel; Mokrin 3270 többnyire óhitű
lakossal; Új-Szeged a’ Tisza partjain Szeged átellenében igen kitűnő ha
jók készitéséről nevezetes; Haczfeld vagy Zsomboly német város másfél
mértfóldnyire 4968 többnyire r. kath. lakossal, határa roppant kiterje
désű, 3464/ s egész telekkel, igen.virágzó földműveléssel ’s azért dús lako
sokkal is; Török-Kanizsa 2000 többnyire óhitű lakossal a’ Tisza mellett;
Nagy-Kikinda az u. n. kikindai kerületnek főhelye 14,200 lakossal, kik
közül 11,500 n. e. görög hitű , roppant határral, raellyben 406 egész tel
ket számlál. Gabonát nagy mennyiségben termeszt, de bora, juha ’s mar
hája is sok van; és itt szép terjedelmű epres kert is műveltetik. Fekszik
Szegedtől 7 mértföldre; Komlós ötödfél ezer lakossal, kik oláhok ’s né^
metek, nagy marha- ’s juhtenyésztéssel; Rácz-Nagy-Szent-Miklós 8300
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lakossal, kik közül 5700 n. e. görög, 260 egész telekkel, igen nagy juh-,
sertés-, ló-, ’s marhatenyésztéssel.— Vannak e’ megyében több igen szép
’s népes faluk is, mellyek számos felföldi várost meghaladnak, mint p. o.
Marienfeld 2080 lakossal, kik majd átalában németek, a’ földmi velésen
kívül a’ lótenyésztésben is kitűnő szép német falu ; Lovrin szinte német
falu 2700 lakossal, kik kevés kivétellel, mind katholikusok, igen virágzó
földműveléssel; Szariád 1700 lakossal, kik igen vagyonosok, fekszik a’
Tisza partján; Hevfeld csinos német falu közel 1,000 lakossal; Emésztháza szinte igen csinos német falu 1200 lakossal ’s dús határral; Elemér
2700 lakossal, kik azonban már többnyire ráczok; Katalinfalva szinte né
mát falu 1700 lakossal, ’s az e’ vidéken nagy birtoku ’s ujabb történe
teinkben fontos szerepet játszott Kis család családi sirboltjával; Klek
1,100 lakossal, kik vagyonos németek; itt végződik a’ Béga csatorna;
Kumánd rácz, de népes falu 3,300 lakossal; Lázárföld is csinos, mert
német falu 1400 lakossal ’s virágzó földészettel. E’ megye pusztái közül
megemlitésére méltó a’ Vedresháza puszta, melly léteiét egészen a’ derék
Vedres mérnöknek köszöni, ki az Örökös vízkiöntések, ’s árak elől lecsapolás ’s kiszárítás folytán 3>500 holdat menteit meg ’& igy állította elő
igen szép gazdászati épületekkel ’s virágzó földműveléssel a’ nevéről hi
vott pusztát — Jeléül mennyit tehetnének a’ hatalmasbak, midőn egyes
polgár — szilárd akarattal ’s iparral — ennyire képes. — h.
Toscana nagyherczegség Közép-Olaszországban, a’ régi Etruria vagy
Tuscia. Határai é. ny. Lucca és Modena, é. k., k. és d. k. az Egyházi
állam, d. ny. és ny. a’ Középtenger (itt Toscanai vagy Tyrrheni tenger).
A ’ Luceai herczegségnek 1847-ben történt elszakadása óta területe 404
□ mfld. Az Apenninek, mellyeknek legmagasb csúcsai itt vannak, fővo
nallukkal nyúlnak végig az országon é. nyugotról d. keletre. Ezeken van
nak a’ leggyönyörűbb erdők, mellyek, a’ sirocco és libeccio-szelek ellen
védve az országot, nagy befolyással vannak az égalj mérséklésére, úgy
hogy nyáron tűrhető a’ forróság ’s télen rövid időre hó borítja a’ hegyek
csúcsait. A ’ legszebb kiimának örvend a’ bájos Arnovölgye, melly mind
termékenysége ’s miveltetésénél, mind többnyire derült ege ’s iparos és
tehetős lakosságánál fogva Olaszország legfelségesb vidékei közé tarto
zik. Az Arnóvölgy égaljának ellentéte az ország déli és nyugati részében
az u. n. Maremma, 120 Q műdön, agyagos, terméketlen földdel ’s pestises
kéngőzöket szivárgó mocsárokkal, ez okokból csaknem egészen néptelen,
’s csak télen látogatják meg pásztorok az ő nyájaikkal, a’ midőn az égalj
tűrhetőbb. Fő folyói : az Arno, melly Firenze (Florencz) mellett hajóz
hatóvá lesz ’s Pisánál hajózható csatorna által van összekötve Livornóval
’s a’ Középtengerbe szakad; az Ombrone, melly a’ Mareinmákon folyik
keresztül, környékét beiszapolja ’s nem messze a’ Középtengerbe szaka^
dásától egy hajózható csatorna által van összekötve a’ Lago di Castiglioneval; végre a’ Tiber, melly itt ered ’s az Egyházi államba folyik át. Ta
vai között legnevezetesb az 5 y 2 mérföldnyi Lago di Castiglione ’s az Orbitello; az elsőt ártalmas kigőzölgése miatt 1828 kezdték kiszárítani, de
mai napig sem végezték még be. Terménygazdagságra nézve minden
más olasz tartománynyal kiállja a’ versenyt. A ’ legtöbb gabonemet csak
saját szükségre termesztik. Kiviteli czikkek : gyümölcs, különösen fige,
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czitrom, malozsa, narancs, mandola, gesztenye ’s bor is, az utóbbi között
legnevezetesb a’ Monté Pulciano bora. Nem csekély az olajfa- és selyem
tenyésztés. Fát az Apenninek bőven szolgáltatnak ’s a’ Maremmákon a’
hajóépitésre szükséges legszebb tölgyfák teremnek. A ’ baromtenyésztés
között csupán a’ juh- és kecsketenyésztés kitűnő, a’ szarvasmarha és ló
nevelés csekély. A ’ toscanai szamarakat tartják legerősebbeknek egész
Európában. Pisa tájékán tevenyájakat is tartanak. A ’ vad kevés. A ’ bányamivelés, mint egész Olaszországban, itt is el van hanyagolva, legne
vezetesb szép márványa ’s vasa (az utóbbi Elba szigetén). Sóforrásokban
igen gazdag az ország, legnevezetesb a’ V olterrai; tengeri só is nagy
mértékben készíttetik. A ’ lakosság fő élelmi-forrásai a’ természet adomá
nyain, ’s a’ tengerparti sardella-halászaton kívül, különösen a’ selyemszövés, szalmafonás (az Arnovölgy.ben), vászon-, damaszt- és gyapjúszö
vés^ szappanfőzés, porczellán-, papiros- és fénymázgyártás. Külkereskedése, mellynek székhelye Livorno , különösen a’ kelet felé fontos.
A ’ belkereskedés különösen Firenze, Pisa és Sienában virágzik. — L a
kosainak száma 1,614,096, kik 36 városban 136 mezővárosban ’s 2570
faluban laknak. A ’ lakosok között van 7000 pap, 1400 kolduló barát 130
férfi- ’s 75 nőzárdában. A ’ zsidók száma 10,000, kik többnyire Livornóban laknak. Uralkodó vallás a’ róm. katholikus; a’ papság élén 3 érsek
(Firenze, Pisa és Sienában) ’s 16 püspök áll. A ’ protestánsok száma
csak nehány családra szorítkozik. Polgári osztályok : a’ nemesség, melly
többnyire igen gazdag; a’ clerus, melly a’ francziák első foglalása óta
gazdagság ’s tekintélyben igen megfogyatkozott; a’ polgárok ’s a’ pa
rasztok. A* toscanaiak iparos, vidor, jó kedélyű ’s többnyire szép testalkotású, müvészetkedvelő emberek ; nyelvök a’ legtisztább ’s legjobb
hangzású egész Olaszországban. Tudományt ’s művészetet illetőleg, so
kat vesztett régi dicsőségéből, azonban a’ műkincsekkel ’s szép emlékek
kel gazdagon fölszerelt firer zei, pisai és sienai egyetemek még mindig
Olaszország legjobb tudományos intézetei közé tartoznak. A ’ népneve
lés még igen gyenge lábon áll. — Kor mámformája örökös és korlátlan
monarchia. A ’ mostani nagyherczeg II. Leó pold, ausztriai főherczeg,
1797. oct. 3-án szül. ’s 1824. jul. 17-e óta uralkodik. Fő- és székvárosa
Firenze (Florencz). Évi jövedelme 30 millió lira. Adóssága 28 millió
frank. Katonasága 5600 embernyi rendes seragből áll a’ honvédségen
kívül; tengeri ereje még nincs. Az ország 4 kerületre oszlik, u. m. F i
renze, Pisa, Sieua és Lucca, ’s igazgatási tekintetben 5 vidékre (compartimenti) u. m. Firenze, Pisa, Siena, Arezzo és Grosetto.
Újabb történetének fő pontjai a’ mostani nagyherczeg uralkodásával
van összekötne. Ö alatta történt, hogy az 1815. jun. 9-i ’s az 1817. jun.
10-i államszerződésnél fogva, a’ parmai nagyherezegnő halálával a’ luccai
herczegség Toscanához csatoltatott, minek ellenében Fivizzano, Pietra
santa, Borga toscanai, és Ca^tiglione ’s Gallicano luccai kerületek Mode
nának jutottak volna. Azonban ezen kerületek vonakodtak Modenával
egyesülni ’s az 1848 év viharos mozgalmai között, május 12-én csak
ugyan Toscanához is csatoltatok. Sardinia példájára a’ nagyherczeg a’
nevezett évben már febr. 15-én adott alkotmányt. De Toscanában is
gyökeres kormányváltozást sürgetett a’ democrata párt. 1848. sept. 8-án

366

Tóth LőrinCz.

lázadás tört ki Livornóban, mellynek következtében democratai ministerium alakult; végre 1849. febr. 1-én a’ nagyherczeg is elhagyva orszá
gát, Gaetába menekült. Az ennek folytán alakult ideiglenes kormányt,
mellynek tagjai Montanelli, Guerazzi és Mazzoni (később Zanetti) vol
tak, a’ firenzei apr. 12-i ellenforrradalom buktatá meg ’s a’ nagyherczeg
ismét visszahivatott. Ez május 1-én Gaetában gróf Serristori táborno
kot nevezé ki rendkívüli biztosává ’s csak 1850 elején tért vissza
Firenzébe, a’ midőn az alkotmány megszüntettetek, ’s véd és dacz-szö
vetség köttetett Ausztriával. Az országot továbbá is az osztrák kato
naság tartotta megszállva, melly már azelőtt is engedelmességre szoritá
a’ fellázadt Livornót. — k.
Tótország 1. Szlavónia.
Tóth Lörincz, m, acad. 1. tag, Révkomáromban 1814-ben született.
Tanulási pályáját a’ komáromi reform, gymnasiumban kezdé, a’ pozsonyi
akadémiában folytatá, ’3 pesti egyetemben végezé. Már kisebb tanuló ko
rában számos vígjátékot fordita le Kotzebuetól, mi a’ nemzeti iroda
lom iránti kora hajlamát világosan tanúsítja* 1830-ban logicus korában
irá „Czélérésem44 czimű humoristicai beszélyét, melly 1833-ban jött ki a’
Koszorúban. Atyját 1832-ben elvesztvén, reá kezdtek nehezedni az élet
gondjai. Pesten atyai vezér’s tanácsadó nélkül futá meg iskoláit, ’s lehet
mondani, hogy őt leginkább az élet növelé s’ fejté ki. A ’ fővárosban egy
uj, nagyobb világ nyílt meg előtte, ’s atyja halála feletti bánatát enyhité
az, hogy itt nemes lelkekkel társalkodhaték. Philosophiában a’ derék
Imre János volt oktatója, ki 1832-ben meghalván, halálára irt ódája vala
első müve, melly nyomtatásban megjelent, ’s tanulótársainál őt nagy
népszerűségre emelé. — 1832-ben az irodalmi pályán némi előmenetelt
tett. Szenveyvel, a’ classicus fordítóval, megismerkedvén, neki a’ styl tisz
taságára nézve sokat köszönhete. A ’ következő évben a’ Regélő és Tár
salkodó hasábjain több, az irodalom akkori állapotához mérve tűrhető
munkája jelent meg. 1834-ben már nagyobb sikerrel dolgozgatott. Több
csinos versen, ’s beszélyen kívül, ekkor irá „Á to k 44 czimti drámáját,
melly az akadémia által később közrebocsátatott,’s vidéken nagy tetszés
sel adaték. Ekkor versenyezett az akadémia 1835-iki drámai jutalmára
„Indulatok viharjai4* czimű szinművel, ’s bár a’ jutalom ki nem adatott,
de az ő drámája dicsérettel említették, ’s később az akadémia által „E ke
bontó Borbála44 czim alatt szinte kiadatott. Ugyan ez évben főélvezete
lett a’ budai játékszín, hová számos magyar színész gyülekezett a’ job
bak közül. Ezóta meleg érdekű tárgy lett ránézve a’ színészet, ’s ennek
tulajdonítható, hogy „Őszinte testvérek44 név alatt figyelemre méltó szí
ni bírálatokat irt a’ Rajzolatokban. — Végezvén iskolai pályáját irodalmi
gyakorlat ’s ismerkedés kedvéért 1835-ben a’ Jelenkor mellett munka
társ Ion. Ugyanekkor Garay-, Vajda-, Kunoss-, Szigligety- és Szabó
Dáviddal társaságba állott, mellynek czélja volt az egész magyar törté
netet színművekben feltüntetni. Az első füzetet az Ő Vata czimű drámája
tévé, de három füzet megjelenése után a’ merész vállalat megakadt. —
Az 1836-iki Aurorában kedvesen fogadott lyrai költeményekkel lépe föl,
valamint a’ Garay által szerkesztett „H ajnal44 czimű zsebkönyvben, ’s
később az Emlényben is. Az akkori országgyűlés vége kissé más irányt
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adott hajlamainak, politika lett kedvencz eleme, ’s ez óta folyvást élén
ken érdeklé őt. Megismerkedvén a’ haza legjobbjainak egy részével, lán
goló honszerelme még inkább megerősödék keblében, ’s fővágya lett ho
nának a’ gyakorlati mezőn is hasznos szolgálatokat tehetni. Az írók közt
számos pártfogója lévén, már jurátus korában academiai levelező taggá
választatott el. Ekkor forditá angolból a’ ,Rágalom iskolája4 czimű vigjátékot, akkor irá ,Ronow Agnesz4 és ,AtyátIan4 czimű drámait, melly
utóbbit a’ t. társaság adá ki. — 1837-ben ismét a’ Jelenkor mellett dol
gozott, ’s az Athenaeum megindulván, ebbe sok jót irt és fordított. K ö
zepette jurátusi, politikai, irói és társaséleti foglalkozásainak gróf Káro
lyi Lajoshoz hivatott meg igazgatósági titoknokká a’ jeles Klauzál Imre
oldala mellé, ’s másfél évig Tótmegyeren lakott a’ szép angolkert közepén,
édes álmadozások’s komoly munkák közt, Bécset Pestet gyakran látogatva,
’s Magyarország jó részét beutazva. — 1837* ben az akkor keletkezett
Kisfaludy-társaság jegyzőjévé választatott, ’s ugyanekkor adá ki versei
gyűjteményét Szivhangok czim alatt. — Következő évben a’ gróf Batthyánycsalád nevezé táblai ügyvédének, ’s ezóta ismét Pesten lakott, ki
véve az országgyűlési időt, mellyet nagyobbára Pozsonyban töltött, po
litikának, ’s politikai journalistikának élve, ’s kivévén azon 7 hónapot,
mellyet külföldi utazásban töltött barátja Gorove István társaságában,
midőn ezzel Schweiczot és a’ Rajna vidékét bejárta, ’s Párist, Brüsselt,
Amsterdamot, Londont, Edinburgot, és Dublint meglátogatá. — 1839ben Hunyady László szomorujátékával az akadémiai 100 aranyat elnyeré,
melly műve a’ nemzeti színpadon többször adatott. Ez évben több jeles
novellát irt; az Athenaeunmak folyvást hű dolgozótársa volt, később leg
inkább politikai ’s törvénytani értekezésekkel gazdagítván azt. 1840. év
nyarát Schmeksen tölté, minek eredménye Ion a’ köztetszést nyert „T á t
rai levelek44. A ’ Kisfaludy társaság titoknokságát 6 évig kitűnő szorgalom
mal vivé. 1843. a’ nemz. easinonak, 1842. a’ pesti ref. ecclesia jegyzője, éve
ken át az akadémia játékszini választmányának tagja ’s tollvivője volt, ’ s
ezalatt több franczia vígjátékot fordita. Az akadémia által kiadott Verbőczy
Hármas könyvének fordításában hatod magával dolgozott, ’s a’ munká
nak hatodrésze az ő tollából folyt. A z l8 4 3/ 4. ’s 1847/ g. országgyűlés alatt
ő irá Pesti a’ Hirlap tudósításait a’ követi tábla üléseiről, mégpedig fölötte
híven, tartalmasán, ’s a’ legkitűnőbb felfogási tehetséggel. Ugyanekkor
az országgyűlési napló styláris szerkesztése körül is foglalkozók. Számos
távollevő mágnás követe lévén, az ellenzékkel szoros viszonyban állt, ’s
fölötte cl volt foglalva. — Megalakulván a* védegylet, politicai pártjá
nak bizodalma az egylet középponti jegyzőjévé választá el,’s azótaa’ védegyleti jegyzőkönyvek szerkesztése nem kevéssé szaporitá egyéb mun
káit. A ’ váltótörvényszékek fenállása után váltóügyvéddé is lett, ’s váltójegyzővé neveztetek, azonban nagyobb kedvvel űzte a’ euriai gya
korlatot, mint az egyes roszlelküek által annyira beszennyezett váltóügyvédséget. Mióta a’ komoly élet, ügyvédi foglalkozások, különféle egyletnéli tollvitel, ’s politica annyira elfoglaló, kevés ideje maradt költői művek
alkotására. Legnagyobb kiterjedésű munkája az ,,Uti tárcza44, 6 füzet : u.
m. Déli Németföld, Rajna, Holland, Schweicz, Anglia Páris, a’ legjobb,
legtökéletesebb magyar utazási leírások közt foglal helyet.— Az 1847/ 8-ki
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pozsonyi országgyűlésen, mint Breznóbánya város követe foglalt helyet, ’s a’
sz. k. városok ügyében szabadelmű szellemben nyilatkozva, úgy a’ kor
mánypárttal, mint a’ régi megyei ellenzéki iskolával erős küzdelmeket
vivott. Az ügyvédi érdekeket, ’s a’ m. academia ügyét szivén viselve, ez
országgyűlés alatt két röpiratot nyomatott, a’ törvényhozó testnek e’
kérdésekbeni felvilágositása végett, u. m. egyiket az „Ügyvédi állapotok“ ról, másikat, a’ „ A 9 nyelv, tudományosság és academia k ö r ü l mellyek az
1848 előtti sajtónak legszabadelműbb terményei közé tartoznak. —
Ugyanekkor nyerte el az academiai törvény tud. osztály 100 aranyas
nagy jutalm át,, Ügyvédi reform“ czimű pályamunkájával, melly máig sem
nyomtattatott ki. — A z 1848 tavaszi átalakulásban Deák Ferencz ministeriumánál ’s egyenesen e’ tisztelt nagy hazafi oldalánál lett elnöki tit
k á r,’ s későbben ugyan e’ rainisteriumban tanácsos, és 1849-ben osztály
főnök.. A ’ pesti nemzeti gyűlésen Komárom városát képviselé, ’s a’ ministeri párt zászlói alatt küzdött. A ’ debreozeni és szegedi gyűlésekben
szinte részt vévén 1849 octoberén fogva volt, ’s elítéltetett, de megkegyelmeztetett, és azóta ismét ügyvédi foglalatosságainak ’s főleg a’ jogi iro
dalomnak él. Novellái gyűjteményét üti novellák czim alatt 1851. adta
ki. Az uj törvények Commentárai kozol tollából, vagy felügyelete alatt
jöttek ki a’ Heckenast G. által kiadott Uj Törvénytár legtöbb kötetei, ne
vezetesen a’ Polgári perrendtartás (1. k.) ’s ehez tartozó Példány tár, és
a’ Polg. Törvénykönyv egy része. Az Ősiségi pátensről igen méltánylott,
’s nagy keletű commentárt irt: (1852), melly két kiadást ért ’s németre
is fordittatott; úgy szinte az Örökösödésről (1853). — Most „Törvény
kezési 's jogtudományi tár“ czimű, évenkint 10 füzetben megjelenő mun
kát szerkeszt, több m. jogtudós hozzájárultával. 1852-ben, a’ meghalt
Helmeczy helyébe, a’ m. academia pénztárnokává választatott. Ezen ,,Is
meretek Tárába" is számos czikket szolgáltatott.
T ou ristá k . íg y neveztetik az ujabbkori irodalomban egy különös osz
tálya az utazóknak ’s utieiróknak. A ’ név ’s fogalom angol eredetű; az
angoloknál ugyan is már régen a’ jól nevelt ember kellékei közé tartozik,
„megtenni a’ nagy tourt Európán keresztül". A ’ tulajdonképeni tourista
az által különbözik a’ többi utazóktól, hogy utjával semmi határozott
p. o. tudományos czélt nem köt össze, hanem csak utazik, hogy utazhas
sák ’s azután útját leírja. Szükséges, hogy szokásaiban, viseletében ’s né
zeteiben finom világmüveltségge! birjon, azonkívül pedig előadásában le
hetőleg korlátlan subjectivitást tanúsítson. Minélfogva egészen a’ tou
rista személyiségétől függ útleírásának érdekessége vagy tanulságos
oldala. Atalában véve a’ touristák útleírásai csak a’ könnyű mulattató
olvasmányokhoz számítandók, miután azokban a’ tárgyakba való mélyebb
behatás rendesen hiányzik. A ’ touristák által fölkerestetni szokott tarto
mányok is divat tárgyai; régebben különösen Francziaország, Schweitz
és Olaszország, újabb időkben Skandinávia, Spanyolország, Portugál ’s
különösen most a’ Kelet egész Indiáig. Ezen divat szerint változott a’
touristák műveiben uralkodó hang is. Egyike az első franczia touristáknak volt Chateauhriand („Itinéraire de Paris á Jerusalem") ’s újabb
időkben Lamartine („V oyaga en Orient. Pár. 1835.) Legnagyobb szám
mal még mindig Angliában vannak a’ touristák, egy népnek sem lévén
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olly szenvedélye az utazás, mint az angolnak. Ezek példájára támadtak
a’ német touristák, kik közül a’ nevezetesbek : Pückler herczeg, HahnHahn grófnő, Hailbronner, Orlicli, Kohl, Carus, Mügge, Venedey ’stb. A ’
magyar irodalom az újabb időkből szintén képes felmutatni több touristát, mint Bölöni Farkas András, Hrabovszky Dávid, Szemere Bertalan,
Tóth Lőrincz, Irinyi József, Gór öve István, Egressy Gábor, gr. Andrásy
Manó, b. Podmaniczky Frigyes, Kubinyi és Hárnos, Urházy György,
gr. Kálnoky Dénes, kik között többen a’ rendes tourista-termékeknél ma
gasabban álló útleírásokkal gazdagiták irodalmunkat. — a.
T o w ia n sk y , ujabbkori lengyel mystikus, ki sok beszéd tárgya volt,
szül. 1800. Lithvániában, hol kis birtoka volt, mellyen elvonulva élt. K é
sőbb, vallás-reformatori vágyaktól ösztönözve, elhagyta Oroszországot ’s
Lengyelországba ment, hol Dunin érsekkel és Skrzynecki tábornokkal
közelebb érintkezésbe jött, kik azonban mindketten nem sokára vissza
vonultak tőle. Ekkor Párisba ment, hol Mickiewicz költő beteg nejének
gyógyítása körül tanúsított titokteljes részvéte által a’ költő föltétien
bizalmát nyerte meg, azonkívül ezt költői-mysticus eszméi iránt föllelkesíté ’s reábirá, hogy ő legyen tanának apostola. E ’ tan nem volt keve
sebb, mint az emberiség socialis állapotának teljes megváltozása. Miután
T. a’ lengyel emigránsok kisebb köreiben nagy, csaknem varázsteljes
hatást gyakorlott volna, 1842. egy istentisztelet után a’ párisi Notredame
egyházban nyilvánosan mint az emberiség, különösen Lengyelország mes
siása lépett fel, közelgőnek hirdetvén Lengyelország felszabadulását.
Erre kiűzték Francziaországból, Belgiumba ment ’s azóta nyomát vesz
tette a’ világ. — a.
T ö r ö k o r s z á g ( statistikája). Európának ezen egyik legszebb ’s a’ ter
mészettől egyik legáldottabb állama a’ szárazföldet véve, az északi szé
lesség 39°— 18° 18' ’s a’ keleti hosszaság (Páristól) 13°40'— 26°40' kö
zött fekszik. — Határait északról Oroszország ’s az Osztrákbirodalom,
nyugotról szinte Austria képezi. Ázsiától ’s különösen az ázsiai török
birtoktól a’ Bosporus, Marmoratenger ’s a’ Hellespont által választatik el.
Más oldalról még a’ Fekete- ’s Adriai tenger is határait képezi. Már
maga ezen fekvés, ezen olly számos ’s olly fontos, a’ világ majd min
den részébe nyilt utat képező tengerekkeli környezet is eléggé mutatja
azon magas politikai ’s nemzetgazdászati érdekeket, mellyek ezen állam
birtoklásához kötvék,’s eléggé megfejti azon törekvéseket, mellyek birtoka
iránt nyilvánultak. — Törökország szorosan véve európai államot képez,
de biralma Ázsiára is kiterjed, és itt is egy hatalmas államot képez, melly
még terjedtebb az európainál; sőt birtokai Afrikába is kinyúlnak, úgy
hogy rendesen európai ’s ázsiai Törökországot ’s afrikai török birtokot
szokás megkülönböztetni. Es némellyek a’ Törökbiralom megítélésénél
mindezen birtokokat összeveszik ’s mint egy egészt ’s összes biralmot te
kintik, melly igy 22,000 □ mérföldet tesz, sőt némellyek szerint 47,000
□ mérföldet, sőt vannak, kik 121,000 □ mfóldre teszik. De igy össze
sen bármellyik számot véve is, kitűnik, hogy területére nézve a’ legelső
európai államok közé sorolható, mert csak az orosz bírálom haladja meg,
melly csak Európában 90,117 □ mfdet foglal el. Népessége pedig össze
sen véve 29,300,000 lélekre tehető, ámbár némellyek ezt is 35*/4 millióig
Uj. k, Ism. Tára VL köt.
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emelik. — Azonban általában el van fogadva, az európai török államot
önmagában tekinteni ’s elkiilönözni mind ázsiai, mind afrikai részeit. íg y
az 8500 □ m föld et te3z, vagy mások szerint (dr. F. H.Ungewitter) 9,100
mfdet, ’s mint illyen, az európai államok második osztályába tartozik,
t. i. az orosz, austriai ’s franczia bírálom után. Az ázsiai török bírálómra
pedig mintegy 24,000 Q m. és az afrikai birtokokra legföljebb 14,000 □
mfóld jut. — Népessége pedig Európában 8,500,000, vagy mások szerint
14,745,000 számlál, és e’ szerint az európai államok második osztályában
legelső helyen áll — meghaladva igy az austriai, franczia, orosz, britt, po
rosz és spanyol államok által. Mig az ázsiai részre 16,000,000 ’s az afri
kai birtokra 4,300,000 lélek esik. — E ’ népesség azonban csak önmagá
ban látszható nagynak, mig Összhasonlitva a’ területtel, tehát magát a’ né
pesedést ’s annak sűrűségét véve, Törökország az utolsó államok közé
tartozik, mert 1 □ mértföldre csak 1,167 lakos esik, mig a’ polgárisuk ’s
kifejlődött államokban, p. o. Franeziaországban 1 □ mföldre 3,253 —
Angliában 4,183, Poroszlionban 2,623; Austriában 2,767, Sardiniában
3,404 ’stb, lélek esik. Es a’ török államnál ritkább népessége csak az
orosznak van 1 □ mfdön 660 lakossal, és Svédhonnak 366 — Dániának
837 — ’s Norvégiának 181 lakossal. — Ez a’ hanyatlás vagy hátramara
dásnak egyik legvilágosb bizonyitéka, — A ’ mi pedig a’ lakosok vallás ’s
nemzetiség szerinti különbségeit illeti — ez a’ törökök hátrányára igy áll:
Európában van 3,800,000 muzulmán, 11,370,000 görög óhitű, 260,000
katholikus, ’s 70,000 zsidó; ellenben Ázsiában van 12,950,000 musulman ’s Afrikában m ég3y2 m., görög Ázsiában2,360,000, kathol. 620,000,
héber 100,000. Nemzetiségre nézve, Európában van 1,100,000 ozmán,
és 7,200,000 sláv, 4 m. oláh, 1 % m. albániai, ’s 1 m. görög, ellenben
Ázsiában van 10% m. ozmán és csak 1 m. görög. Innen látható, hogy
a’ törökök Európában tetemes kisebbségben vannak.
Az éghajlat átalában szelíd, csak azon különbséggel, hogy a’ Balkán
északi részén hidegebb, mint a’ déli részeken, hol a’ hó ritkaság. Legme
legebb Thessáliaban ’s Albánia déli részein. — Innen e* kedvezés mellett
a’ föld is, csekély hegyi vidékek kivételével, mindenütt kövér ’ s termékeny,
úgy hogy a’ lakosok csekély szorgalma mellett is meghaladja a’ termés a’
szükségletet. E’ termékenység ’s gazdagság a’ növényországra, állatokra,
érczekre egyaránt kiterjed. Az elsőből terem gabonát ’s pedig különösen
Thessáliában, Macedóniában, Moldva- ’s Oláhországban; továbbá kukoriezát, rizst, zöldséget, melegebb tájain déli gyümölcsöket, különben min
denféle zöldséget, czukornádat, édesfát, sáfránt, bort, mi Oláh- M o r 
vaországban 800,000 akót haladja, kendert, lent, dohányt, melly Mace
dóniában igen kitűnő, a’ miért évenként 4 millió piasztert nyer, ott pa
mutot is, évenként 70,000 bált, természetes takarmányokat, és az éjszak-nyugoti tartományaiban nagy mennyiségben épület- bútor- ’s egyéb
használható fákat. — Az állatországból vannak kitűnő lovai, többnyire
tatár ’s lengyel, de azonkívül egy igen nemes faj is, különösen Albániá
ban ; továbbá szarvasmarhák magyar ’s ukránai fajból, bivalok, szamár,
öszvér, Konstántinápoly körül’s Dunatorkolatnál teve, juhok, igen finom
gyapjúval, kecskék, sertések az északi tartományokban, mindenféle sze
líd és vad állatok, selyembogarak főkép Candia ’s Macedóniában, méhek
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különösen Szerb, Moldva, Oláhföldön, sokféle halak, csigák ’stb. Érczekből van aranya, ezüstje, vasa, reze, csakhogy ezek bányászata igen el
van hanyagolva, a’ legtöbb nem is leven művelés alatt; jobban müveltetik a’ sóbányászat, fokép Oláh-Moldvaországban, hol évenként 2 millió
mázsa kősó nyeretik; van néhol kőszene, timsója, salétromja is. — Az
ipar egész Török bírálómban felette csekély fokon, alig a’ gyermek kor
ban létezik, csak nagy ’s néhány más városaira szorítkozik, u. m.
Konstantinápolyra, Drinápolyra, Rustsuk, Várná, Sumla, Salonikra
’stb. Konstantinápoly ’s Salonikban meglehetős selyemkelmék; itt ’s Turnevo, Seres és Silistriában pamutszövetek, Semendriában, Graborán
fegyverek, Schumlában réz ’s bádogmüvek, némelly más városokban
különféle bőrök’s néhol szőnyegek készíttetnek, Bukarest, Jassy, Belgrád
és Asignen kívül Konstantinápoly ’s Kairóban nyomdák is létezvén. —
íg y a’ kereskedés főczikjei is a’ nyers termények, u. m. pamut, gabna,
dohány, selyem, bor, ló,,marha ’stb. ’s csak kis mértékben bőr, szőnyeg,
kendők, tajtpipák ’stb. Es a’ bevitel tárgyait a’ gyár- ’s iparczikkek ké
pezik — mellyek nélkül távolról sem fedezhetnék szükségeiket. — L eg
nagyobb forgalma van Orosz ’s Osztrák biralommal, Olasz, Angol, Francziaországgal — de az északamerikaiakkal is. Fő kereskedelmi piaczai
Konstantinápolyon kívül : Salonik, Belgrád, Bukarest, Galacz, Drinápoly. Legtöbb forgalma a’ tengeren eszközöltetik. Legfőbb utjai a’ konstantinápoly-drinápolyi Belgrádnak’s az orosz ut Burgas, Bukarest, Jassyn keresztül. — A ’ kereskedelmi forgalom értéke következő : 1850— S í
ben a’ bevitel értéke tőn 200,000,000 tallért ’s a’ kivitelé 220 milliót;
Afrikában Egyiptomon kívül a’ bevitel 3,800,000 tál.’s a’ kivitel 3,200,000
tál.; Egyiptomban pedig a’ bevitel értéke 9 — ’s a’ kivitelé 15 millió tal
lért tőn. E’ forgalom következőkép oszlik fel : bevitelben van Angliának
58 m* frank, annak átmenetben Persia felé : 50 m. fi*.; Frankhonnak
24,989,000 fr.; Austriának 26,153,000; Orosznak : 22,360,000, Hollandiá
nak 6 m., Belgiumnak 1 m.; Piemontnak : 841,000; Görögnek 400,000,
Persiának : 25 m. Schweicznak, Eszakamerikának ’stb. 21 millió fr. kivi
telben pedig Angliának 30 m. átmenetben 50 m. ’s igy Anglia itteni öszszes forgalma 188 millió — még egyszer annyi mint akármellyik másé,
sőt majd annyi mint a’ többi államoké — kiké összesen csak 200 ’s ne
hány miiló; Francziáé : 52% m. összesen 7 7 % m.; Austriaé 42 m. —
összesen 68ya m .; Oroszé 17 m. összesen 39 m.; Hollandé 2 m. B el
giumé % m. Piemonté 2 % m. Görögé 4 y 3 m. Persiáé l'l/ 2 m. Schweiczé
’stb, 13 y 2 m. frank. Összes forgalma : 453 m. frank értékű. — A’ keres
kedés legfőbb csatornái a’ vasutak még hiányzanak Törökhonban csak
Egyiptomban épül a’ kairó-alexandriai egy angol társulat pénzén. T ö 
rökország földterülete inkább hegyes mint lapályos, mi csak oláh földön,
szerb-bolgár széleken, ’s Drinápoly körül túlnyomó. Nevezetes hegysé
get képez a’ Balkán vagy is Hamus, melly az adriai tengertől a’ fekete
tengerig húzódik. Ide tartoznak a’ din áriái alpesek is. — A ’ folyamok közt,
mellyek ez államot futják be, legnagyobb ’s legfontosabb a’ Duna, melly
24 mért földre Austriától ’s mintegy 18 mfoldre Oroszhontól határát ké
pezi. A ’ mellékfolyókból, mellyeket a’ Duna vesz fel, megemlítendő : a’
Prúth, melly Moldvát Oroszországtól választja el; Szereth Moldva ’s
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Olákország közt; Száva, Drína Bosznia és Szerbia közt, Timok Szerbia- ’s
Bolgárország közt, Morava Szerbiában ’stb. A ’ Duna 7 torkolatban om
lik a’ Fekete tengerbe — a’ sulinai ág legnevezetesb leven, mellyet
Oroszország szerződései daczára elzátonyosított, hogy a’ Duna-feketetengeri közlekedést nehezitse. — A ’ tulajdonkép Törökországot illető folya
mok : Moritza, melly Ruméliában Balkánból ered, Karasu, Stromza
szinte Balkánból, Vardar, melly Macedóniát futja át, Drino és Narenta.
A ’ tanítási ügy csak egy pár tized óta tett némi haladást — ’s ez is
csak a’ felsőbb körökben. — A ’ kiképzés rendes collegiumokban történik,
mellyek : medresseknek neveztetnek. Tantárgyaik : a’ Korán, geometria,
számtan, földleirás, történet, természettan , philosophia, csillagászat, szó
noklat, költészet, jogtudomány. Az elemi iskolák mekrebeknek nevez
tetnek, hol a’ C!ef Be (A. B. C.) és a’ Fatiha, azaz Korán első Sureja
tanittatik. A ’ collegiumokban a’ tanulók több osztályokon kötelesek át
menni; az első osztálybeliek Softa, vagy Suchta, a’ második Sinds, a’ 3-dik
osztályiak Danismend nevet viselnek. Csak azoknak, kik e’ 3-ik osz
tályt végezék, lehet magokat ulemákká, tehát pappá, biróvá, vagy mufti
vá képezni. A ’ tanulók stipendiumot húznak különbféle alapítványok
ból. Ezen tanintézetek eláljárói neveztetnek Suderriknek, kik a’ tanítást
teljesítik. A ’ jelen szultán tengerészi, hadi ’s orvosi tanintézeteket is ala
pított, sőt 1846-ban egyetemet is, és az idegen nyelvek tanulását is meg
engedte.
A ’ török alkotmány, miután minden hatalom a’ szultán akaratjában
központosul, minden nemzeti képviselet nélkül Önkényen alapszik. Azon
ban ez önkényt főkép az uj reformok folytán, szoros értelemben egészen
korlátlannak nem mondhatni, mert az egyrészt az állam legfőbb méltósá
gainak tanácsa által, mellyet már II. Mahmud 1828. hivott össze, más
részt maga a’ Korán által tetemesen korlátoltatik. Ez utóbbinak megszentesitett ereje folytán a’ vallást ’s egyházat képviselő testületeknek ’s
egyéneknek nevezetes befolyásuk van az államügyek elintézésébe. — A ’
török állam feje a’ szultán, ki császárnak, nagy urnák, padisának, nagy
szultánnak is neveztetik. O egyszersmind khalifa is, azaz ő úgy tekinte
tik, mint az első imám vagyis pap ’s mint Mohamed próféta helyettese,
tehát mint a’ mohamed vallásnak feje. így mind az egyházi mind a’ vi
lági hatalom a’ szultán kezeiben központosul. O a’ had ’s igazságszolgál
tatás feje, és ura a’ földbirtoknak ’s emberek életének. Azonban ez élet
halál jog csak a’ rajákra terjed ki, ’ s nem a’ moslemekre is, kiket a’ tör
vényes ítélet nélkül nem szabad kivégeztetni. A ’ szultán koronázás nél
kül kezdi meg uralkodását, mi hírnökök által kikiáltatik, és azután ko
ronázás helyett a’ nagy próféta kardjával körül övedztetik a’ nagy mufti
által. Az uralkodásbani következés örökösödésre van alapítva, és pedig
a’ török birodalmat alapitó osman család fi ágában — tehát a’ nők ki
zártával. A ’ szultánnak nincsen rendes neje, hanem keleti szokásként van
igen sok némberekből álló háremje, a’ mellyből 7 tulajdonképi nejét
választja ki. Ha ezeknek valamellyik fia lép trónra, akkor anyja szultán
anyának (valide-sultana) neveztetik, és tetemes jövedelemmel láttatik
el. Törökhon czimere ez : zöld paizs, egy növekedő ezüst holddal, és
oroszlán bőrrel környezve, mellyen kócsagtollas turbán látható, hátamé-
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gett kettős keresztben két lófarkas lobogóval. — A ’ félhold, melly kö
zönségesen a’ törökök czimerének tekintetik, valódilag az Izlamnak, azaz
a’ mahomedán vallásnak jelképét képezi, mint keresztényeknél a’ kereszt;
és csak annyiban szolgál az állam czimeréül is, a’ mennyiben most már
az egyház ’s állam egészen egyé olvadtak. Az Izlam jelképéül pedig azért
fogadtatott el, mert általa Mahomed egykor prófétai küldetését igazolá.
Alaptör vényül — még a’ régi időkből — szolgál az u. n. Kanuname,
melly 3 főrészre oszlik, az elsőben az államhierarchia alapíttatik meg : a'
másikban a’ beiram-ünnepek, császári tábla, és pecsét szertartásai ’s az
örökösödés biztositékai rendeztetnek; és a’ harmadikban a’ gyilkosságok,
agyon ütések váltságai határoztatnak meg. E’ szabályok azonban íokép az
újabb rendszer folytán már sokat változtak. — Sokkal fontosabb, mert
az újabb államszervezet ’s jogviszonyok forrásául szolgál, az u. n. Gülhanei hatiserif, melly 1839 nov. 3-kán adatott ki — és a’ mellyben hirde
tett elvek alkalmazására az u. n. Tanaimat (Tanzimat khairüe, boldog,
szerencsés szervezet) adatott ki 1844-ben. Ez a’ török államnak legnevezetesb alaptörvényét képezi. Ebben alapított meg a’ keresztényeknek a’
mohamed vallásuakkal hason törvény előtti egyenlősége. Es ezen törvény
adott a’ török államnak uj alkotmányt és szerkezetet, melly a’ ke
resztények iránti türelmesség, az igazságosság, és polgárisodás szellemé
ből indul ki. E ’ hatiserif, melly Resid pasa szorgolására 1846-ban
újra megerősittetett, minden török alattvalónak valláskülönbség nélkül
jogegyenlőséget, és az élet, becsület ’s vagyon oltalmát biztosítja, az adó
zási egyformaságot szabályozza, a’ katonai terheket egyenlővé teszi, az
u. n. haradst az az a’ keresztények által az államtól nyert segélyért
fizetett fejadót eltörlötte, jól rendezett ’s a’ jogosság szigorú elveire fek
tetett igazságszolgáltatást rendelt, eltörlötte a’ hivatalok adásvevését és
a’ vámok kibérlését is ’stb. — De a’ gülhanei rendelet által megalapított
jog-egyenlőség még nem valósittatott. A ’ keresztények még mindig ra já k . Igazi állampolgárok még mindig csak a’ muhamedánok. Innen kö
vetkezik mikép a’ többiek ki vannak zárva az állampolgárjogból, és igy
a’ keresztények 1. állam-hivatalokat nem viselhetnek. 2. Katonai tisztsé
geket, rangokat nem foglalhatnak e l; sőt 3. mint katonák sem szolgálhatnak
— habár némelly (irregulár) szabálytalan csapatoknál kivétel történt is. 4.
A ’ fejadót még fizetik; és a’ mi legfontosabb 5. Egy keresztény tanúsága
sem fogadtatik el a’ mohamedán vallásu ellen. Ez legfontosabb, mert valódi
jogszerű igazságszolgáltatás ’s igy jogbiztosság addig nem képzelhető,
mig keresztény tanuk nem fogadtatnak el, minthogy mohamedán hitsorsosa ellen nem tanúskodik. — Es a’ törvény halállal fenyiteti a’ mohame
dán vallásról a’ keresztény hitre térőket. A ’ nyugoti hatalmak ennek el
törlését sürgeték már, de még sem töröltetett el; azonban újabb időkben
nem gyakoroltatik. Ezen jogviszonyok folytán az 1839-i alaptörvény egé
szen még mindig nem valóság. Újabb időkben azonban, nevezetesen
1353— 1854-ben tétettek előlépések ’s rendelkezések, hogy azon hatiserif
már egyszer valósittassék. Kivitelének eszközlése felett tanácskozásra
1854-ben Konstantinápolyban egy küldöttség ült össze, melly az állam
jegkitünőbb férfiaiból alakíttatott. Valószinű, hogy azon befolyás alatt,
mellyet a’ kormányra és szultánra az orosz harcz folytán az angol-franczia
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kormány gyakorol, a* jogegyenlőség már egyszer valósittatni fog. Erre
mutat az 1853 jun. 6-i rendelet is, melly ígéri’s rendeli, hogy a’ keresz
tény vallásgyakorlat elleni visszaélések eltávolíttassanak, hogy az egy
házak ’s kolostorok szabadalmai megtartassanak, a’ keresztény testületek
kiváltságai megerősittetnek, elleneselekvőkre büntetés rendeltetik ’stb.—
Később intézkedés tétetett, hogy bűnvádi esetekben a’ keresztények ügyei
vegyes bíróság elé vitessenek. Es 1854. sept. 4-én is jelent meg rendelet
a’ bűnvádi eljárás ’s tanú-hallgatás szabályozása iránt. — Alap törvénye
kül tekintendők a’ klilállamokkal kötött szerződések is^minő az 1535-ki
1604-i 1673-ki és 1740-ki Francziaországgal, 1830-ki Eszak-Amerikával
és mások Austriával, Oroszszal ’s a’ többi államokkal, melly szerződések
az illető kül alattvalóknak exterritorialitást biztosítanak ’s ezek az illető
követ vagy consul hatósága alá rendeltetnek. — A ’ mi a’ többi polgári
törvényeket illeti, itt, mint átalában minden, keleti népnél, a’ polgár
jogi törvények a’ vallásiakkal egészen össze vannak olvadva; mert az
egyház és állam egy testületté vannak forrasztva. Mohamed a’ vallásal
kotó nemcsak próféta, az Isten helyettese, ’s egyházfőnök volt, hanem
egyszersmind népfelekezetének politikai feje ’s vezére. A ’ Korán, mellyet
mint törvénykönyvet hagyott utódaira, ’s melly jelenleg is legfőbb tör
vénykönyvül tekintetik, a’ vallás tanai között polgári törvényeket is tar
talmaz. Kétféle törvények vannak a’ torok államban : változhatlanok,
mellyek már bevégeztettek, tehát illyenek többé nem hozattatnak, és
meg nem változtathatók; azután jönnek a’ változhatok, mellyek folyvást
jelennek meg most ’s jövőben is, és el változtathatók. Változhatlanok : a’
Korán, a’ Sunna vagy is Sunnet, és a’ tekintélyt jog. A ’ Koránt maga M o
hamed irta, ’s hagyta irva utódjaira. A ’ Sunna a’ törökök vallási hagyo
mányát, a’ traditiót képezi, melly t. i. azon szabályok ’s oktatásokból áll,
mellyeket a’ próféta szóval közlőit ’s terjesztett el, ’s a’ mellyek szájról
szájra menvén, igy jutottak át a’ későbbi nemzedékekre, úgy hogy csak
utána a’ második században Írattak össze tanítványai által, kik Imám
nak neveztetnek. A ’ Korán a’ mohamedánok ivott jogát, a’ Sunna pedig a’
szokásos jogot képezi. A ’ tekintélyt jo g a’ legrégibb jogtudósok tanítá
saiból ered. Azon elvek és szabályok, mellyeket azok felállítottak, utó
daik előtt is kötelező erővel bírtak, ’s igy a’ török jo g ’s törvény sor
sává váltak. De ezek törvényeknek még sem neveztetnek, habár szinte
változhatlanok is. A ’ török polgárjognak főbb elvei ezek : Csak a’ musulmanok azaz mohamed vallás követői birnak teljes jogképességgel. A ’ hi
tetlenek nem képesek birtok szerzésére. Előbbi földbirtokjog átmegy az
államra, melly azt nekik mint adózó birtokot adja át. Nem szándékos ölés
esetében csak a’ musulman vérdijának felét követelhetik. A ’ valódi földbirtoki tulajdon egyedül az országfejedelmet illeti. A ’ magánosok földbir
toka vagy hasonló a’ valódi tulajdonhoz, vagy adózó birtok. A ’ valódi
tulajdonra nem nehezedik más teher mint a’ tized. A ’ muzulmánok ősi
törzs honában, minden földbirtok valódi ’s teljes. De csak muzulmánok
bírhatják — a’ hitetlenek kizáratván. íg y van ez p. o. Arabiában. A ’
meghódított tartományokban csak az ország fejedelmé a’ teljes tulajdon,
és a’ magánosok, habár hivők is, csak adózó földet birhatnak, hanem örö
kösödési és szabad elidegenitési joggal. Kivétel csak akkor történik, ha
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valaki parlag földet müvelhetővé tesz, vagy ha valakinek a’ fejedelem
külön engedély utján szabad, adómentes, ’s csak tized alá tartozó birtokot
ád. A ’ mecsetek földbirtoka elidegenithetlen. — Az, ki azoknak adja, tu
lajdon jogát azokhoz elveszti, de megmarad annak örök bérletében. A ’
házassági jo g többnejüségre van alapítva, de nem korlátlanul. A ’ muzul
mánnak csak négy törvényes neje lehet; és csak ágyasokat tarthat na
gyobb számmal. A ’ házassági akadályok : nem szabad senkinek anyját,
nővérét, leányát, apja nejét, nagy nénjét apai ’s anyai részről; két test
vért egyszerre, fivére ’s nővére leányát, a’ dajkát ki szoptatta, neje any
ját, mostoha leányát, kinek anyjával közösült, az emhúgát, fia nejét; nem
szabad a’ férjezett nőket sem elvenni, kivéve saját rabnejeit. Tiltatik
rósz, kicsapongókkal is nősülni, ’s azoknak, kik vagyontalanok, rabnők
ajánltatnak. A ’ házasság két tanú jelenlétében köttetik. Elvégezhető meg
hatalmazottak, vagy kiskorúak helyett a’ gyám vagy apák által is. A ’ lakadalom csak péntek-előtti estén tartható. Elmaradhatlan a’ jegybér kikö
tése, — mi a’ régi házassági adásvevésnek maradványa, azelőtt minden
házasság adásvevés által köttetvén A ’ törököknek még kétfélekép lehet
nősülni, t. i. rabnők vétele által, kiktőli gyermekek szabadok lesznek
és atyjok után örökölnek; és bérlés által (Capin), mi abban áll, hogy va
laki a’ kadi előtt kötelezi magát, hogy egy bizonyos nőt bizonyos ideig
eltart, a’ gyermekekről gondoskodik, ’s elváláskor bizonyos pénzöszveget
fizet neki. Ez azonban ritkaság. — A ’ férfi hatalma sokkal nagyobb mint
a’ nőé. Az fegyelmi hatalommal bir, melly még verésre is feljogosítja,
sőt a’ házasságtörő nő megölésére is. — A ’ nőknek joguk van a’ házas
kötelesség teljesítését, ellátást, ruházatot ’s hűséget is követelni. — A ’
házas kötelességet a’ férfinak sorban kell nejei iránt teljesíteni. De azon
nő, kire a’ sor jön, ura beleegyeztével elhálási jogát átadhatja másik nő
társának. Elválás lehet mind a’ férfi mind a’ nő részéről. Az, kitől a’ férj
ok ’s beleegyezte nélkül elvál, jegybérét követelheti. Az elválás biró közbenjottével történik. A ’ Korán kétszeri elválást enged meg, ha harmad
szor is elvál nejétől, többé vissza nem veheti, ha csak előbb mást nem
veve nőül ’?* elvált tőle. Az elvált nejét nem gátolhatja az uj nősülésben.
Elválás tanuk előtt történjék, és ha teherben van, csak szülés után (66.
Sur.) Tlly esetekben, p. o. szoptatásnál is, a’ nőt mindennel el kell látni.
Az atyai hatalom iránt nincsenek határozott törvények. Az örökségi jo g 
nál az adósságok az örökségből előlegesen levonattatnak’s kifizettetnek az
örökség erejéig. Bizonyos örökségi rész nemcsak a’ legközelebbi roko
nokra, hanem azokkal együtt a’ távolabbinkra is ju t; a’ legközelebbiek
s/ 6-dot kapnak,’s a’ másik 8/ 6-ota ’ többi hátramaradtak, ’s nem létükben a’
távolink. Egy fiörökös annyit kap mint két nő; hacsak nők maradtak és
pedig kettőuél több, az örökség 2/ 3-át kapják, hacsak egy van, felét. A ’
szülők öröködnek a’ gyermekekkel és testvérekkel. A ’ férj neje vagyoná
ban mindig öröködik, és pedig felében ha gyermektelen, ’s % -ben ha
gyermekei maradtak. Igv a’ nők is, de gyermekek mellett csak % -dot
kapnak. A ’ testvérek mint a’ szülék szükségbeli örökösöket képeznek, ’s
azért, ha az örökhagyó távolabbi rokont tett örökössé, azoknak xj % vagy
% -dot kell kiadni. A ’ szerződési jogból vannak törvényeik azadásvevésről, egyességről, kezesség, kézi zálog, engedmény, meg bizás, adósságéi-

376

Törökország statistikája.

ismerés, letét, kölcsön, és bér- haszonbérkötésekről. A ’ Korán azt rendeli,
hogy a’ bizonyos időre szóló fizetési kötelezettség Írásba tétessék; két
tanú hivattassék, ha nő, akkor egy férfi helyett 2 nő legyen; a’ fizetési
idő és összeg tétessék ki, de soha más, mint csak a’ valóság irassék be
léje. A z uzsora szigorúan tiltatik. A ’ moslemi büntető jog, mint régi szá
zadokban mindenütt, a’ visszatorlásra, azaz megboszulásra és kiegyezke
désre van fektetve, boszuállásra a’ törzs, a’ család, és egyesek ’s örökö
seik vannak feljogosítva. Szándékos sebesitésnél a’ sebesülté a’ boszuállási jog, különben a’ legközelebbi férfi rokont illeti. De a’ boszuállás bün
tetése a’ musulmant csak musulman, ’s nem egy hitetlen vagy skláv sé
relmeért is érheti. Továbbá musulmanok között is csak szándokos gyil
kosságért vagy sebesitésekért lehető — és nem szándokosokért csak vérdij, váltságdíj (dieh) jár. Ez az illető állása ’s rangjához képest és a’ sére
lem nagysága ’s minősége szerint igen különböző. Arábiában egy szabad
musulman vérdija még most is 100 teve, különben, vagy pedig ha tevék
nincsenek, 1000 dinár (mintegy 13,000 frt.). A ’ megölt nő vérdija férje
vérdijának felét teszi. A ’ rabszolgánál az ő értéke vétetik. Némelly bün
tettek az állam nevében büntetés alá vonatnak, p. o. a’ zendülés, istenkáromlás, kitérés. — A ’ korán igen szelíden büntet, t. i. csak a' sodomiták és gyilkosokra rendel halálbüntetést, ’s az utóbbi rokonai ki is egyez
hetnek. Testi sérvekért nem boszút, hanem pénzbüntetést vagy kártalanitást rendel. De az idegen tulajdon elsajátítását a’ kéz levágásával fenyitteti. Azonban 1840ben egy külön büntető codex adatott ki, melly 14
czikkből áll. Ennek bevezetésében ez áll : „Tons ont étéadmis á étre considéré comme égaux devant la lói; tous démont étre punis sans égard au
credit ni á la consideration des delinquants. Le Grannd-Seigneur s’etant
engagé á ne fairé périr publiquement ou secrétement aucun criminel avant
que són delit ait été constaté et condamné pár la lói, il nest permis á au
cun employé de Vempire ou á nul autre de fairé périre un individu quel
qu'il sóit66 ’stb. — Megemlitendők végre a’ vegyes bíróságok, mellyek az
alattvalók ’s idegenek közt előforduló polgári ’s bűnvádi ügyek elitélé
sére 1847-ben alapittattak. Kétfélék : polgáriak vagy is kereskedelmiek,
mellyek bíráskodnak mindazon polgári ’s kereskedelmi ügyekben, melylyek az emlitettek közt előjönnek; és fenyitők, mellyek a’ köztöki vétsé
geket ’s bűntetteket ítélik el. A ’ birák hasonszámmal választatnak a’ tö
rök ’s más európai alattvalók közül. A ’ fenyitők előbb csak Konstantiná
polyban ’s azután más nagyobb, főbb városokban állíttattak fel.
A ’ mi a’ budgetet illeti, a’ bevételek 170— 180 millió frankot tesznek
rendesen. — Különösen pedig csak a’ jövedelmek : tized 220,000,000
piaster, jövedelem adó (salian, vergne) 200,000,000 p.; kharadj vagy
hadrajé, nem musulmanok fejadója, 40,000,000 p. Yám 86,000,000 p.
tartományi adók, u. m. Egyiptomé 30 m. Oláhországé 2 m. Moldváé 1
m. Szerviáé 2 millió és a’ közvetett adók, u. m. posta, accisa, bányák’stb.
150 millió összesen 731 m.piaszter. — A ’ kiadások pedig: szultán civil-lis'tája : 75 m. szultán-anyáé’s férjezett nővéreié : 8,400,000; hadsereg: 300
m., tengerészet 37,500,000; tüzérség, génié, ’s más hadi szükségek.: 30
m. közigazgatás 195 m. az u. n. vakuf kezelésének segély-évidija :
12,500,000 p. életjáradéki hátralék 6 m. kamatok : 9 m. külügyek 10 m.
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utak, foldészet ’stb. 10 m. és bizonyos életjáradéki kamatok 40 millió p.
Összesen 733,400,000 piaszter. — Az előadott jövedelmek ez állam erejé
hez, természeti kincseihez még távolról sincsenek arányban. Azonkivül
még bizonytalanok is — többnyire csak a’ véletlentől függ azon öszveg
mennyisége, melly a’ közpénztárakba befolyik. A ’ főok a’ török pénzügy
nek felette hibás szervezetében rejlik. Maga a’ czélszerűbb rendezés által is
sokkal tetemesb bevételek nyérethetnének a’ nép legkisebb terhelése nél
kül. De egy nevezetes akadály az u. n. vakufok létezése is, azaz azon ja 
vaké, mellyek a’ mecsetek *s vallásos alapítványok számára rendelvék,
többnyire azon titkos indokból, hogy — régibb korban — a’ birto
kos legalább javainak egy részét megmentse a’ zsarnokság foglalásaitól.
E’ javak, mellyek a’ bírálom összes ingatlanjának 3/ 4-dét képezik, alig
hoznak be évenként 20 millió piasztert. Az állam a’ mecsetek 's jótékony
czélokra még 1 2 % m. piasztert köteles évenként fizetni. — A z u. n.
verge jövedelmiadó az összes ingó ’s ingatlan vagyontól vétetik meg,
mi 10— 2 5 % szokott tenni. Egy nagy hiány ered itt onnan, hogy a ható
ságok vetvén ki, ezt a’ legtöbb helyütt igen önkénytesen gyakorolják. —
Még nagyobb baj azonban, hogy a’ tized mint a’ vámok is nyerészkedő
’s zsarnokoskodó haszonbérlők kezei között vannak. A ’ harads ’s vagyonosság arányában 60—30— 15 piaszterben áll fejenként. — Azonban
megjegyzendő, mikép sehol Európábán nem használtatnak annyira, mint
a’ török államban, azon jövedelmi források, melly eket a’ pénzügy józan
elvei általában kárhoztatnak. íg y egész rendszerként használtatik itt az
ajándékok alkalmazása, mellyek nélkül még mindig nehéz valamihez ju t
ni; igy minden tilalom ellenére a’ hivatalvásárlás is. Es végre ha csak
kis szükség fordul is elő, a’ pénzhamisitás és a’ papirpénzzeli elárasztás
is túlságos mértékben gyakoroltatik.
Államszervezet. Minden hatalom a’ szultánok személyében központosul
ugyan, de a’ kormányzatban közvetlenül még sem vesznek részt; az ne
vükben és pedig polgári ügyekben a’ nagy vezír— sadre assam — és az egy
háziakban a’ Seik-ül-Izlam által gyakoroltatván; utóbbi a’ törvények
nek ’s különösen a’ Koránnak legfőbb ’s legelső magyarázója. A ’ kor
mányzat 3 főágra oszlik : polgárira, egyházira, katonaira.
I. Polgár ügyekben legfőbb hatóságok a’ ministérium diván ’s államta
nács, melly alatt külön állambizottmányok léteznek a’ közoktatás, hadiügy,
tüzérség, tengerészet, főszámvitel, bányák, földmivelés, rendőrség ’s a’
hadügygyel összefüggő gvárok számára. A ’ ministérium tagjai ezek : a’
szeraszkir basa (hadügyér), reisz effendi (külügyér), kiaga bey (belügyér),
defserdar effendi (pénzügyér), csausz basi (igazságügyiminister), divanidava-naziri (rendőri), tersana imini (tengerészi minister). Elnök a’ nagy
vezir, vagy helyettese a’ kaimakan. Ezekhez jönnek azután a’ nagy mufti,
a’ kapudam basa, őrhad müsirje és a rezimbasi; a’ ministérium alatt
pedig a’ basák azaz tartományi helytartók, ’s natoliai ’s rumeliai kadiaskerek. Ezek az állam főméltóságai.
A ’ közigazgatás tekintetében az összes bírálom 35 éjaletre az az helytartóságra osztatik, mellyeknek elöljárói : vali (alkirály) vagy mutessarif
(főkormányzó) czimet viselnek. Az éjalotek pedig 142 livasra azaz tarto
mányokra, mellynek főnökei : kaimakam (alkormányzó) vagy mohassil
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(prefeetus).Ezen livasok ismét 1320kazaera (kerületek) és a’ kazasok végre
nahijekre az az községekre osztatnak. Az európai rész 15 ejaletre, 42
livasra és 376 kazasra osztatik. Az ejaletek következők : Edirneh (Tracia) a’ székváros Drinápoly; Silistria(Bulgária) székhely Szilistria; Boghclan (Moldva) Jassy fővárossal; Eflak (Oláhor.) Bukaresttel; Yidin (Bol
gár) Viddinnel; Nisch (Bolgár) Nissával, Uskup (Keleti-Albánia) Uskup
székhelylyel; Syrp (Servia) Belgráddal; Belgrád vár; Bosna (Bosnia) Serajevóval; Rumili (Albánia) Monastirral; Yania (Epirus) Janinával; Selamik (Macedónia) Salonichivel; Djizair (Archipelagus) Rhodussal; és
Kryt (Kandia) Kandia székhellyel. A z ázsiai rész 17 ejaletet, 83 livast,
és 858 kazast foglal magában. Az ejaletek és székvárosaik ezek : Quastamuni (Paphlagoniában) Kastamuni; Khuadavendiguiar (Bithyniában)
Brussa ; Aydni (Cydiában) Smyrna; Quaraman (Phrygia ’s Pamphilia)
Konia; Adana (Cicilia) Adana; Bozoq (Kappadocia) Angora; Sivas (Kappadocia) Sivas; Tharabezum (Pontus ’s Colchis) Trapezunt; Erzerum
(Örményország) Erzerum; Mossul (Assiria) Mossul; Kurdistan Diarbekr
fővárossal; Ivharberus (Mesopotamia) Kharput; Haleb (Syria) Alleppo;
Saida (Phöniczia ’s Palaestina) Beirnt; Cham (Syria) Damascus; Bagdad
(Babylonia) Bagdad; Habesch (Arábia) Dschedda fővárossal. Az afrikai
rész 3 ejaletet 17 livast ’ s 89 kazast foglal magában. Az ejaletek ezek :
Missr(Egyiptom) Kairó székhelylyel; Tarablusi-Garbe (Tripolis)Tripolis
főváros; Tunis, Tunis fővárossal. — Azonban az európai részre nézve azon
lényeges megjegyzés áll, hogy Szerbia, Oláh,és Moldvaország csak közvet
ve tartoznak a’ porta alá a’ közte ’s orosz közt kötött szerződések folytán.
Azok a’ török államnak csak bizonyos évi adót fizetnek, különben saját fe
jedelmeik vannak, és saját beligazgatással bírván, erre nézve most már
a’ portától függetlenek. Utóbbiak felett az orosz protectoratust nyert;
minek kérdésé egyik főtárgya a’ jelen 1853— 55 ki orosz-török ’s orosz
angol- frank háborúnak.
Az igazságszolgáltatás az igazságügyi minister alatt áll ’s egy legfel
sőbb törvényszék által gyakoroltatik, melly legfelsőbb fölebbezési szék ’s
2 kamarából áll Rumélia ’s Anatólia számára. Ezen kivid van 22 folebbviteli törvényszék, mindemk több tartományokra terjedvén ki. Közönsé
ges törvényszék 94 van. Tartományokban főnökei a’ basák ; és nagyobb
városokban a’ mollák, kisebbekben a’ kadik kezelik. A ’ birák közönsége
sen kadiknak neveztetnek — de ötféle biróság különböztettetik meg, t. i.
1-sők a’ mollák ’s ezek : a’ rumili fő hadseregi ’ s országos bíró, anatóliai
országos ’s hadi főbiró, a’ konstantinápolyi bíró, mekkai ’ s medinai birák,
drinápolyi, brussai, kairói, damaskusi birák, és végre a’ ecutari, galathai,
jeruzsalemi, smyrnai, halebi, larissai, selaniki birák; 2. kis mollák, a’ 10
másodrendű városokban : Meraasch, Bagdad, Bosnaserai, Sófia, Belgrád,
Ainintab, Kutbaja, Konia, Filibe, és Diarbekr birái; 3. mvffeiischek
vizsgáló birák 3 Konstantinápolyban, 1 Brussában ’s 1 Drinápolyban.
4. A ’ kadik szorosan véve azon városok bírái, hol mollák nincsenek.
Van 456 kadi. 5. A ’ naibek a’ mollák ’s kadik helyettesei ’s 5 osztály
beliek a) a’ Kasanaibi, falusi birák, olly törvényhatóság főnökei, melly
valamelly mollah vagy kadi alá tartozik, b) Bab Naibi az első ’s másod
osztályú mollák helyettesei; c) Mollah Vekili olly mollák helyettesei, kik
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nem magok, hanem mások által kezeltetik hivatalokat d) Kadi Vekili a’
kadik helyettesei; ’s e) Arpali Naibi az arpadik (arpapenz) kezelői.
II. Egyházi igazgatás feje a’ nagy mufti, a’ Scheik-üt Izlam, ki a’ tö
rök állam pápája, személyében az összes törvénymagyarázói, birói ’s pa
pi hivatal központosul, mert főnöke az ulemáknak. A ’ nagy mufti azonban
nem biráskodik, az ő legfőbb hivatása a’ törvénymagyarázat. A ’ legna
gyobb fontosságú kételyek ’s kérdések ő elébe terjesztetnek, hogy azo
kat megoldja ’s ki mondja, vajon mikép egyeznek meg a’ törvényekkel, a’
Koránnal ? így terjesztetett elébe az 1853-dikban keletkezett orosz vi
szály kérdése is. Az ő véleménye kihallgatása után vettettek el az orosz
követelések ’s mondatott ki a’ háború. Azért ő a törvény oraculumaként
tekintetik. — Alatta áll közvetlenül a’ török consistorium, az egyházi
törvény legfőbb ügyei felett, alája tartoznak az u. n. ulemák. A ’ tudósok,
Írástudók Törökországban mind ulemák. Ide tartoznak a’ kadik, azaz bí
rák, muftik, és az imánok. A ’ birákról már szóltunk. — A’ muftik, nem
bíráskodnak, sem papi szolgálatokat nem végeznek. Hivatásuk csak az,
ha elébök kételyek, ’s kérdések terjesztetnek, ők azokra igennel vagy
nemmel feleletet adnak. Illy mufti a’ török bírálómban 210 van. Minden
nagyobb városban egy. Az imámok a’ valódi papok, kik ötfélék. 1. Seikek — a’ mecsetek rendes hitszónokai. 2. Mhatibek, kik minden pén
teken a’ mecsetekben a’ szokott imát mondják el nyilvánosan az uralkodó
szultánért. 3.Imámok, a’ valódi papok. Ok az elöljárók az imánál. — Min
den moschének van több imámja, és az első közöttük a’ község lelkésze,
Imanot Haji. Ez végezi el a’ körülmetélést, esketést, temetést, betegek
látogatását. 4. Muesinek, kik a’ minarettekből kiáltják le naponként
bizonyos minta szerint a’ kiszabott ötszöri imát. 5. Iveimek, vagy is
egyházfik, egyházszolgák, kik a’ közönségesb egyházi szolgálatokat vé
gezik. Dervischek azok a’ törököknél, mik nálunk a’ szerzetesek. Van
mintegy 30 rendű, többféle öltözetben.
III. A ’ katonai kormányzat következőkép kezeltetik. A ’ török had
sereg uj szervezete szerint szárazföldire ’s tengerire osztatik, az első ren
des seregből, honvédségből, segély csapatokból és szabálytalan hadosz
tályból áll. A ’ rendes állandó hadsereg létszáma 161,708 fő. Alkatrészei
a’ lovasság (suvari), gyalogság (piádé) és tüzérség (topdzsi), mellyhez
tartozik még a’ hadmérnöki, utász (balíahi), árkász (laghundzsi) és ak
násztest is. Felosztatik : hadtestekre, ezek hadosztályokra, ezek dandá
rokra, ezek ezredekre, ezek zászlóaljakra, ezek századokra, és végre ezek
szakaszokra. Van 6 hadtest (ordu, corps), 11 ezreddel egy marschal
(muschir) alatt 26,000 főből. Két hadosztálya van hadosztálytábornok
(ferikbasa), egy hadosztályban 3dandár, dandártábornok (livasbasa), egy
lovas vagy gyalog dandárban két lovas vagy gyalog ezred, ezredes (mirialai) és alezredes (kajmakam) alatt. Egy ezredben van négy zászlóalj
(tubur) Őrnagy, bimbasi alatt. A ’ zászlóaljban van 8 század (belük) szá
zados (yüzbasi) alatt, az egyik század gránátosokból állván. Végre min
den században 2 szakasz (lakhum) van. — Egy lovas ezredben vau 6
század — A ’ tüzérség a’ topdsi-basi fő vezénylete alatt el van különözve
és ezredekre osztatik, mellyeknek mindenike 46 tűztelepből áll, egy telep
120 főből, 4 — 6 nyolcz fontos ágyúból, két taraczkból áll. A ’ tüzérség a’
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központi testen kívül 4 ezredet számlál. — Egy gyalogezredben van
3791 fő ’s egy században 97 ; a’ lovas ezredben pedig 851 fő ’s 740 ló, ’s
egy században 148 fő ’s 110 ló van. — A ’ honvédség (redif) létszáma
szinte 161,708 fő, a’ mennyiben ide szorosan véve csak a’ hat évet kiszol
gált ’s még ép testű katonák számíttatnak. De ha minden 19—40 évesek,
kik a’ rendes seregben nem szolgálnak, összeiratnak, és ha így azon szám
vétetik a’ mellyre lehet a'honvédsereget emelni, akkor az ázsiai honvédség
450 ezer és az európai a’ bosniai ’s albániaival egy millióra tehető. A ’
honvédség szervezete épen ollyan mint a’ rendes katonaságé. Rendes
szolgálatot csak a’ háborúban tesznek. A ’ segéd seregeket kiállítják :
Bosznia (80,000 főt),Szervia (20,000), Felső-Albánia (20,000), Egyiptom
(40,000), Tunis, Tripolis (15,000 főt). A ’ szabálytalan csapatok, mellyek
1851. óta katonai fegyelem alá helyezvék, ,zsoldos katonaságának,
baschibozuknak hivatnak; ezek gyalog (kávás) és lovas (seymen) rend
őrök és a’ falusi őrségek (soubechi) összesen 30,000 fő ; 5,000 tatár önkénytes, 50,000 főnyi török önkénytes; Összesen mintegy 119 ezer
fő. — A ’ kiállítható honvédségen kivül a’ száraz földi török sereg létszá
ma mintegy 664,000 fő. Közveszélyben általános felkelés is rendeztetik.
A ’ tengeri haderőre újabb időkben a’ kormány nagy figyelmet fordított,
mi azonban még sem eszközölheté, hogy ellenfeleivel versenyre lép
hessen, vagy csak hogy régi hatalmát ’s erejét elnyerhetné is. A ’ tengeri
haderőnek 84 hadi hajót kell számlálni és pedig 48 vitorlást ’s 36 gőzöst;
ezek közt van 10 sorhajó, mellyek közül nehány 110—130 ágyúval
10 fregát 4 0 — 60 ágyúval, 6 korvet 22— 26 ágyúval, 14 brigg 20— 12;
és 16 soner 4 — 12 ágyúval; 6 gőzös fregat 400— 800 lóerőre; ’s 12 corvett; mikhez még ágyudereglyék, gyújtók, rombárhajók ’stb, is járulnak
mintegy 50 darabbal. A ’ hajó személyzet áll 32,000 matrózból, mihez egy
tengerész ezred járul 4,000 főből. Az ágyuk száma a’ hajókon 3,000 da
rab körül lehet. A ’ tengerhadi főparancsnok a’ kapudán basa, alatta van
5 admirál, 3 aladmirál (bahri livaci) és 7 ellenadmirál (bahriemir alaí).
A ’ táplálék ’s ellátás ez : zsold sorhadi közvitéznél havonkint 20 piaster,
miből apróságokra 5 piaster vonatik le. A ’ musirbasa 30,000, ferikbasa
15,000, liva basa 2,000, miri alai 1,200, kajmakam 900, bimbasi 500,
yüzbasi 200, mülasim 120, bulukcmini 50, onbasi 36 piastert kap havon
kint és bizonyos öszvegü lóadagokat. — A ’ török közvitéz élelmezése
felette j ó ; kétszer kap napjában meleg ételt, és este egy órával a’ nap
lemente előtt levest és piláfot, azaz zöldséget bárányhussal; ramazan
napján pedig még egy édes ételt is kap. A ’ birodalom hadi védvonalaiul
szolgálnak északfelé a’ Száva a’ Dunával; de mindenek felett a’ balkáni
hegyláncz, melly már régi korban védgátul használtatott a’ góthok, bol
gárok, ’s trákok előnyomulásai ellen, és 1828-ig az oroszok erőködéseit is feltartotta, miért az állam főbástyájának tartatván : emineh-daghnak azaz védhegynek neveztetett. — Keleti oldalon a’ fekete tenger;
délnek : a’ konstantinápolyi tengerszoros, a’ Marmora tenger, Heleszpont,
fehér tenger, Othrix bérez és az artai tengeröböl; végre nyugotnak : a’
jóniai ’s adriai tenger képezik erős védvonalait. Ezekhez jönnek azután
a’ Török-, Horvát-, Bosznyákországban Albániában ’stb. eső alárendelt
védvonalok.
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A ’ törökök vallása a1 mohamedán, izlam, melly mint minden vallás 2
főalkatrészből áll a’ hitvallásból ’s vallásgyakorlatból. A* hitvallásnak —
imán — 6 ágazatai ezek : Istenben való hit; angyalaiban azaz szellemekben
való hit; a’ szentirásnak, a’ prófétának, feltámadásnak és utolsó Ítélet
nek hivése. Az Istenbeni hit, melly a’ háromságot kizárja, legfőbb hitágazatjok. Krisztus csak próféta. Az Isten előttük is örökkévaló, minden
tudó, mindent halló, mindent látó, ’s hogy az teremtő erővel bir, hogy
legfőbb jóság, irgalom, hogy kegyes és szelíd, legigazságosb ’stb. A ’ bál
ványzás végkép tiltatik. — Jó és rósz angyalokat — démonok — hisznek.
Jebrail (Gábor) Mikail (Mihály) Azrail ’s Israfit a’ fők. A ’ moakkibatok
kisebb angyalok, kikből kettő minden ember oldala mellett áll folyvást,
hogy minden tetteit feljegyezze ’s estenként az égbe felvigye __
Szentirásuk a’ Korán, melly előttük az Istennek öröktől való igéje, melly
az égben egy örök táblára jegyeztetett fel és másolata papíron Gábor
által időszakonként Mohameddel közöltetett. A ’ szunniták a’ sunnát is
szentirásnak veszik, miben különböznek a’ síitáktól, kik csak a’ koránt is
merik el. De mind hiszik a’ zsidó ’s keresztény szentirásoknak létét is. 6
prófétát különböztetnek meg ’s ezek : Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Jé
zus, és Mohamed. Utolsó Ítéletkor Gábor angyal egy nagy mérleget tartand, mellybe mindenkinek jó ’s rósz tettei bevettetnek, ’s a’ mint ez vagy
amaz túlnyomó, az édenben vagy pokolba küldetik. Az éden : al dsannatnak hivatik, egy nagy kert, mellynek földje finom buza-liszt, sáfrány,
a’ kövek csupa gyöngyök ’s drága kövek, az épületek ’s fák arany’s ezüs
tök, a’ folyamok tej, méz, bor ’s illatos vizből állnak. Itt mindenféle él
vek feltalálhatok és itt fog az igazhivő örökké élni, úgy hogy mindig 30
éves ’s ’s % rőf magas leend; és szolgálatokra leendnek, az u. n. hourik,
kik sohasem öregednek, ’s kiknek szüzessége mindig megújul. — A ’ pokol-dschennam — ép illy iszonyú kínokat nyujtand. Az elkárhozat örökké
valóságát nem hiszik. — Egy különös hit nálok a’ 7 égről; a’ föld fölötti
űrt 7 végtelen nagyságú csarnokból állónak képezik, mellyek egymástól
falak ’s kapuk által elkülönözvék. A ’ hetedikben lakik Mohamed — és itt
van az Isten trónja is. — Az örök praedestinatio hite az islamnak egy fő
ágazata — melly a’ fatalismust nálok tetőfokra emelte. — A ’ vallásgya
korlat : naponként többszöri mosdásban, imádkozásban, böjtölésben, éven
ként Ramazan hóban, és adakozásban áll, mi szigorúan parancsoltatik.
Ide tartozik a’ körülmetélés és mekkai zarándoklat is. — Áz izlam egyik
alkatrészéül tekinthetni az erkölcstant is. Erről meg kell vallani, hogy a’
legigazságosb, legtürelmesb ’s legnemesb szivti alapokon nyugszik. Az
emberiség legnemesb érzelmei tündöklenek ki belőle. Az alap már az ál
tal le van téve, hogy egyik főelve, mikép az üdvözülésre nem elég a’ puszta
hit, hanem jó tettek is kellenek. Innen folyik a’ legszebb erények hirde
tése, hogy : ne legyetek igazságtalanok mások iránt, ’s ti irántatok sem
lesznek azok; a’ mi jót a’ szegényeknek tesznek, meg leend jutalmazva;
a’ jámborok édenbejutnak; üdv a’ béketüroknek ’s tűrve szenvedőknek;
ki az árva vagyont elkölti, égő tüzet eszik gyomrába ’s pokolba ju t; édenbe jutnak, kik megbocsátanak társaiknak, — és csak azaz igazságos, ki
megtartja a’ szerződéseket, ki adakozik, ki a’ foglyokat kiváltja, ki va
gyonát megosztja az árvák és szegényekkel. Szigorúan tiltja a’ képmuta
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tást, csalást, hamis tanúságot ’s mérlegezést, uzsorát, Öngyilkosságot ’stb.
A ’ török jellemnek illy hittanok befolyása alatt természetszerűleg ne
mes irányt kelle vennie. Innen ha őket, mint embert tekintjük, számos
jeles jellemvonásaik vannak, u. m. adakozás, könyürület, nyomor ’s üldö
zés iránti részvét, csalás gyűlölete, tulajdon tisztelete, türelmesség, és a’
végtelen becsületesség, mellybe külföldön is határtalan a’ bizalom. Ez oldal
ról tehát helyesen irja Lamartine : Les turcs, comme race d’hommes comme nation, sont encore les premies et les plus dignes parmi les peuplades
de POrient. Leur caractére est le plus noble et le plus grand; leur courage est intact; leurs vertus religieuses, civiles et domestiques sont faites
pour inspirer á tout esprit impartial l’estime et Padmiration. Leur noblesse est écrite sur leur front et dans leur actions; tous leurs sentiments
sont généreux; c’est un peuple de patriarches et de contemplateurs. —
Une pareille race d’hommes, selon moi, fait honneur á l’humanité“ . —
Kétségtelen azonban, mikép e’ jellem még eddig ki nem fejlődhetett a’
polgárisulás hiánya miatt. Sőt ez ’s intézeteik folytán, jellemük iszonyú
hiányok ’s bűnökkel is van elárasztva, mellyek közt a’ hason nembeliek
nek egymássali — baromi - közösködése legkiáltóbb, pedig elterjed
tebb. A ’ törökök — habár sajátságos viszonyaik folytán — még mindig
mindenben felette hátra vannak. A ’ tanulás, szellemi kiképzés a’ nép tö
megébe még be nem hathatott ; az ipar, munkásság egészen ismeretlen
előttük; a’ felvilágosodás helyét középkori sötétség foglalja el; a’ tudo
mány, szellemiség iránti tisztelet végkép hiányzik ’stb. Gyökeres átalaku
lás -szükséges itt, mire törvényeik, kormányzatuk, egész közigazgatá
suk ’s más intézeteik átalakitása kívántatik. De hogy lehető-e ezen át
alakulás a’ keresztény hit felvétele nélkül — és hogy az átalakulás nem
leend-e az európai népfajok uralma a’ török faj romjain — hogy ez úton
nem jutnak-e Európa ős lakóinak, az írek, celták, gallok ’stb. sorsára,
kiket már csak névről ismerünk? — a’ jövő fogja megmutatni. — Sz. I.
Törökország (ú ja b b története) . Ha általában megalapított ’s elfoga
dott elvként kell tekintenünk azt, hogy korunkban a’ nemzetek becsét ’s
históriai emlékre érdemes értékét nem többé a’ nyers ’s ős vaderő öszvege ’ s nyilvánulásai, hanem a’ szellem, műveltség ’s polgárisulás kifejlő
dése szerint kell mérlegezni: akkor Törökország történetét csak e’ század
első tizedeitől kell ’s lehet kezdeni. Csak e’ kortól fogva kezd az a’ polgárisodás felé közeledni — kezd és közeledik; mert belépettnek nem te
kinthetni még olly népet, mellynek tömege még egészen távol áll a’ mű
velődés fénysugaraitól, mellynek csak nehány egyesei bírnak azon kellé
kekkel, mellyeket a’ szellemi képzettség igényel. — Azon átalakulás kez
detére, mellynek hivatása benne a’ nyers erő helyébe a’ szellemet, bar
bárság helyébe a’ műveltséget, elpuhultság helyébe férfiasságot, durva
tunyaság helyébe munkásságot ’s igy szegénység ’s nemzeti elgyengültség helyébe nemzeti erőt ’s vagyonosságot állítani, II. Mahmud szultán
vezette a’ török államot. Ez volt a’ kezdeményző, ki 1808-ban lépe a’
trónra, miután testvérét Mustafát megfojtatá. — Az 1808 — 1839. idő
szakban, melly Mahmud uralkodásának idejét képezi, Törökország leg
fontosabb eseményei központosainak. Ez időszak képezi e’ pusztán ke
leti állam átalakulási korát, — de egyszersmind az európai államoknak a’
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török belügyekbe való beavatkozásának elterjedését ’s különösen az orosz
befolyás ’s terjeszkedés páratlan emelkedését is. Illy tények minden ál
lamban hanyatlás, ha nem haldoklás jelei — mintha ezek a’ török állam
ban elválhatlanok lennének a’ haladás ’s átalakulás kisérletétől. — Itt
csak röviden említhetők meg ezen korszak nevezetes eseményei, miután,
jelen munka rendeltetése csak az 1830 utáni újabb korszakra szorítkoz
ni. — Mahmud a’ milly kedvező sikerrel működött a’ belügyre nézve a’
reform terén, legyőzve ’s majd nem végkép megsemmisítve az újítás elle
neit, az ó török pártot; épen olly veszteségeket kelle szenvednie a’ külügyekben, az idegen államok irányában. Itt veretést' veretés ért, vesz
teségekkel majd birtokaiban, majd tengerészetében. Ezek tért tér után
raboltak el tőle, mártalékul vagy közvetlenül az orosznak, vagy legalább
közvetve befolyásának. — A ’ reform terén úgy látszik az egyiptomi ba
sa Ali szolgált irányadóul. Ezen hatalmas kényur, újításai által Európaszerte dicséretet vivott ki — habár népének ostora volt is. — Az ő pél
dája lehete legerősb befolyással Mahmud elhatározására. — Legelső ’s
leggyökeresebb újítása volt egy állandó, rendes, és egészen európai szer
vezetű hadsereg felállítása. ’ S mivel ezt, mint egész reformirányát, a' janitsárok nem tűrhették, e’ katonaságot 1826 jun. 17-én eltörlötte —
melly 500 évig a’ török állam védbástyája volt minden kültámadások
ellen — de a’ melly, bár még az 1739-i belgrádi fényes frigykötést esz
közlé, korunkban egészen elkorcsosodott ’s tudatlansága által a’ hon
védelemre képtelenné lett. — Ugyanekkor eltöröltetett a’ dervischek
begtasch rendje is. Es Konstantinápolyból 20,000 kereset nélküli egyén
űzetett ki. — Ezután csak európai külsejű ezredek voltak láthatók, egé
szen uj szervezettel, mellyet ez állam statistikájában ismertetünk meg. Az
ősi turbánt divatos fessz, a’ bo öltönyöket szűk nadrágok, kaputok’stb. vál
tották fel, mi által azonban még nem öntetett a’ katonai testbe azon szel
lem, rend, és képzettség, melly az európai katonaságot jellemzi. Küldet
tek számos ifjak kiképzés végett Londonba, Párisoa, és tanítókul, felszere
lőkul, porosz, franezia ’stb. tisztek hivattak be; de innen csak nehány ki
képzett egyén került ki, míg a’ tömeg, értve a’ tiszteket is, minden kato
nai fegyelem ’s képzettség nélkül maradt. — A ’ katonai reform mellett az
átalakulásnak egy másik főtárgyát czélszerű közigazgatási rend
szer behozatala képezé. Ennek legfőbb akadályául az ez államban is el
terjedt hűbériség szolgált. Az u. n. Siamet ’s Timar hűbéri birtokok fő
nökei, kik között a’ kezdetben elfoglalt ország nagy része örökségileg
felosztatott, ’s kikből a’ híres sipahi (spahi) szabálytalan lovasság alakult,
idővel olly hatalomra emelkedtek, hogy a’ tartományokban korlátlan ön
kényt gyakorlottak, nem akartak elismerni semmi alárendeltséget, úgy
hogy azoktól a’ kormány már sem adót sem katonát nem szedhetett.
Ez az állam függetlenségére veszélyes Ion. Azért Mahmud ezen hatalmasok
erejét megtörte, őket minden felsőbbségtől megfosztotta, és az államot
egészen ujan felosztotta és ön tisztviselői alá rendelte. A ’ bírálom 28
helytartóságra és sandsakra osztatott fel — és mindenhová kormánytisztviselők neveztettek ki. És egy hatti-scheriffet adott ki, melly a’ minister ’s helytartók teendőit ’s hatáskörét újólag szabályozta. — Az ujitás kiterjesztetett másodrendű tárgyakra is, u. m. hivatalos hírlap — mo-
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niteur — alapittatott, Perában egy frank szinház állítása előmozdittatott, ott olvasó terem nyitása megengedtetett, veszteglő intézetek létesí
tettek. Sőt a’ szultán újító szelleme még tovább is terjede : minden hiva
talnokok új frank öltönyt köteleztettek viselni; ő maga bevitte a’ kés
villa használatát, ünnepélyeket ’s hangversenyeket rendeztetett, borokat
vitetett asztalára, sőt némellyek szerint szerailjában bálokat is adott. —
Az ó török pártiak mély boszusággal nézték ezen újításokat ’s többszöri
kísérleteket tőnek megboszulásokra. Erre szolgáltak több összeesküvések
nevezetesen az, melly 1831 és 1837-ben fedeztetett fel, mellyeknek czélja
volt : Mahmudot meggyilkolni, Perat ’s Galatát felgyújtani, a' kormányt
megbuktatni, a’ régi rendszert visszaállítani. Több százak megfőjtattak;
de szellemük még jelenleg is túlnyomó a’ tömegnél. Máskor gyújtogatá
sokban nyilvánítók boszujokat, miilyen volt az 1831 ki, melly Peraban
10,000 házat hamvasztott e l; vagy egyes kitünőbb férfiakat gyilkoltak meg
orozva. — Az állam külügyeit illetőleg, sokkal nagyobb veszélyekkel
kelle küzdenie, mellyekből győzelemmel nem menekülhetett. Már ural
kodásának kezdete zivataros volt. Két ellenség ellen kelle küzdenie, a’
foglalni akaró muszka, és a’ szabadság érdekében felkelt szerbek ellen,
E ’ harczok — legalább ideiglenesen — az 1812. bukaresti békekötés által fe
jeztettek be, melly a’ szerbeknek csak amnestiát ’s igazságosb bánásmó
dot biztosított, de az oroszoknak nevezetes terjeszkedést eszközlott; 4.
czikje igy szólván : „ La frontiére de Vempire russe da cóte de la Turquie
d'Europe fut étendue jusquau Pruth, depuis le point öu ce fleuve entre en
Moldavie jusqu á sori confluent avec le Danube, et de Iá le long de la rive
gauche de ce fleuve jusque á són embouchure á Kilia sur la mer Noire.“ .
íg y Moldvának yg-da^hoczim ’s Bender erőségek’s egész Bessarabia Ismail ’s Kiliával az orosznak zsákmányul esett. A ’ duna-hajózás mindket
tőnek egyenlőn szabaddá tétetett. — Miután a’ szerbeken újabb kegyet
lenségek vitettek véghez, azok Cerny György ’s azután 1815-benObrenovics alatt ismét felkeltek. Következése volt, hogySzervia függetlensége
elismertetett, csak bizonyos évi adót fizetvén a’ portának, különben sa
ját fejedelmük, kormányuk ’s törvénykönyvük lévén. — Alig végződött
ez el, és ismét két fölkelés jött elő t. i. a’ hires janinai basáé és a’ görö
göké. Az első ellen két évig kelle küzdeni ’s akkor is csak az által nyom
hatta el, hogy a’ basát 1822-ben életétől csellel megfosztatta. A ’ görög
fölkelés nem volt igy elnyomható, bármilly szörny-kegyetlenkedést ’s
vérontást követtetett is el a’ szultán rajtok a’ fölkelés hírének hallatakor
1821-ben. — Görögország függetlensége, miután ez ügyet a’ nyugoti ha
talmak karolták fel, ’s miután a’ navarini ütközet (1827. okt. 20.) a’ tö
rök tengeri haderőt (60 hadi {hajóból) megsemmisítette, megalapíttatott. Határait ’s viszonyait az 1830 febr. 4-ki szerződés jelölte ki, melly
Anglia, Franczia-’s Oroszország közt köttetett. A ’ porta 1822. jul. 21-ki
egyezvény folytán ismerte el Görögország függetlenségét. — Azonban
Szervia ’s Görögország elszakasztása még nem volt elég a’ török állam*)
*) Az orosz birodalom határa európai Törökország felé a’ Pruthig tertesztetik ki,
e’ folyónak Moldvába térése pontjától a’ Dunába szakadásig, ’s innen e’ folyam bal
partja hosszában annak a’ Fekete tengerbe szakadásáig Kilia mellett.
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gyöngitésére, ugyanazon időben az orosz kabinet Moldva- ’s Oláhország
elkülönzését is kivitte, miután már Katalin óta az orosz politikának egyik
legfőbb törekvése volt, a’ dunai fejedelemségekben szilárd állásra ’s befo
lyásra emelkedni. E ’ czélra szolgált az akjermani szerződés (1826. sept.
25.), rnelly által Moldva-Oláhország tettleg majd egészen függetlenné té
tetett a’ török államtól. Bojár fejedelem választhatása biztosíttatott, ki
az orosz beleegyezte nélkül le nem tehető. Még inkább előmozditá az
orosz törekvést ’s foglalást a’ drinápolyi (1829 sept. 28.) békekötés, melly
az 1818 —29-ki véres orosz-török hadjáratot fejezte be. Azonfelül,
még az orosznak a’ dunatorkolat nagy fontosságú szigeteit, továbbá a’
fekete tenger keleti részén lévő várdákat, Ázsiában Akhaltsik tarto
mány egy részét, ’s a’ hasonnevű ’s Akhalkhalaki várat szerezte meg;
egyszersmind Szervia, Moldva, ’s Oláhország függetlenségét is biztosítot
ta; 5. ez. kikötvén „que les principautés de Moldavie et de Valachie étant
placées sous la souveraineté de la sublime Porté et la Russie ayant garantie leur bien-étre, conserveraient tous les priviléges et immunitás, qui
leur avaient été accordés pár leurs capitulations, el pár les traités conclus
entre les deux empires, ou pár les hatti-sherifs publiés á diverses époques.
Ils devaient consequemment jouir du libre exercice de leur religion, d’une
parfaite sécurité, d’une administration nationale indépendante et d’une
liberté de commerce en tiére“ *). - - Egyszersmind a’ dardanellákon sza
bad átmenetei engedtetett mindazon nemzetek kereskedelmi hajóinak,
kikkel a’ porta békében áll; és az oroszoknak 120 millió — később le
szállított — kárpótlási összeg fizetésén kivül, egész biralomban teljes ke
reskedelmi szabadság adatott. — A ’ görög ügy alig volt kiegyenlítve,
midőn Mehemed Ali (1831). Egyiptomban a’ porta ellen feltámadott. A ’
szultán az angoltól nem nyervén segélyt, az oroszhoz fordult (1832). Ez
(1833. mart. 19.) Konstantinápoly előtt megjelent hadi hajóival és a’ se
reg Scutarinál partra szállt, mi a’ franezia’a angol diplomatiát nagy zavar
ba hozta. Fokép ezek közbenjártára, de mivel az egyiptomiak az orosz
sereg ellenében többre nem is mehettek — a’ szultán Alival (1833. máj.
6.) kibékült, az u. n. Kufaj eh-féle szerződésben. — Ezen orosz segélynek
gyümölcse Ion a’ liires húnkiar-skelessi (1833. jul. 8.) orosz-török szer
ződés, mellyben — Anglia- ’s Francziaország teljes kizártával — azok
dacz- ’ s védszovetségre léptek egymással, az orosz kötelezvén magát,
hogy a’ törököt minden ellenei ellen védelmezendi, és a’ porta azt Ígérvén,
hogy az orosz kívánatéra a’ dardanellákon való átmeneteit megtagadandja
minden más nemzetek hadihajóinak, kikkel az orosz ellenségeskedésben
áll. — Ez nagy ingerültséget okozott az angol* frank kormánynál, és azt,
az Angliával kötött (1834. jan. 204) kereskedelmi szerződés, melly keres
kedő hajóinak mindig szabad bemenetelt biztosított a’ Dardanellákon —
távolról sem pótolta ki. — Csak miután a’ kikötött 8 év elmúlt, sikerült*)
*) Hogy a’ moldva ’ s oláh fejedelemségek a’ magas porta és Oroszország felsőbbsége
alá adassanak, mellyek jólétüket biztosítják ’ s mindazon szabadalmakat és biztosí
tékokat fentartandják, mellyek nekiek hódolatuk alkalmával ’ s a’ két birodalom kö
zött kötött szerződések, vagy a’ különböző időkben kiadott hati-serifek által bizto
síttattak. Következésképen élvezni fogják vallásuk szabad g y a k o r l a t á t , teljes bizton
ságot, nemzeti független kormányzást ’ s teljes kereskedelmi szabadságot.
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Angliának azt kieszközleni, hogy az ismét meg ne újittassék, és hogy arra
kötelezze magát a’ porta (1841. juh 13. szerződés), hogy békében semmi
hadi hajét se bocsásson át a' Bosporus ’s Dardanellákon. — Előbb azon
ban újabb fontos események rázkódtaták meg az úgy is már meggyengí
tett török államot. Az említett kutajehi egyezvény Ali ’s a’ porta közt
csak fegyvernyugvást, de nem tartós békét alapított meg. Ali csakha
mar újabb követelésekkel lépett fel — Syriát öröködési joggal — sőt ké
sőbb fia számára teljes souverain hatalmat ’s ebbeni öröködhetést köve
telt. Innen 1839-ben köztük a’ háború iőinét kiütött, mellynek végét
Mahmud meg nem érheté, 1839. jul. 1-én meghalván; 31 évi uralkodása
után 51 éves korában. Az, hogy megmérgeztetett volna, csak alaptalan
hírterjesztés volt. — E ’ fejedelemről a’ történet azt köteles bevallani,
hogy magas tervei ’s czéljai voltak, Törökországot kiszabadítani akarván
reformok által a’.barbárságból ’s középkori sötétségéből, melly azt egészen
elgyöngité ’s az európai államszerkezetben minden jelentőség ’s befolyás
nélküli állásra aljasította ’s a’ kül hatalmak bábjátékává tette. De kény
telen kimondani azt is, hogy elegendő képességgel, szellemmel ’s lángészezel nem birt, hogy az átalakitás illy nagyszerű vállalatát kezelhesse, hogy
egy nemzet ősi szokásait újjá teremthesse. Miért helyesen jegyeztetik
meg róla, hogy a’ török életben mindent megingatott és majd mindent
elrontott a’ nélkül, hogy új elemeket teremthetett volna. — Utána Abdul Medsid lépett a' trónra. Ezen fiatal, de a’ háremi gyönyörök kora
’s túlságos élvezete folytán mind testben mind lélekben elgyöngült feje
delem, a’ reform terén atyjának hű követője akart lenni. Ezt mutaták első
tettei is, t. i. az ó török párt legelhatározottabb elleneiből való kormány
nak alakítása, mellyben Khosrev ’s Halii basákon kívül leginkább kitűnt
Resid basa, a’ haladás legszilárdabb képviselője ’s az orosznak legerősb
ellensége; és azután az európai charták utánzásául egy török alkotmány
létesítése. Ugyanis 1839 nov. 3-án hirdettette ki az u. n. Gülhanei hattisherifet, mellyben Törökországnak ú j, szabadelvű ’s európai rendszerű
alkotmánya és szervezete foglaltatik. Ez következő elveket alapított meg:
hogy valláskülönbség nélkül jogegyenlőséget élvezzen kiki a’ törvény
előtt, hogy ez okból minden alattvalónak élete, becsülete ’s vagyona biz
tosítva legyen; hogy eltörölve az adó-kibérlési rendszert, az adó igazsá
gos arányban osztassák fel az alattvalók k özt; és hogy egyenlő és sza
bályszerű ujonczozás hozattassék be meghatározott szolgálati idővel. —
És mivel e’ hatti-sherif csak az elveket mondotta ki, mellyek az alkot
mány fő vonalait ’s alapjait képezzék, szükségesek lőnek szervezeti ren
deletek, mellyek az alkotmány elveinek kivitelét szabályozzák ’s kifejt
sék. Erre szolgáltak az u. n. tansimati hairiri — üdvös rendelkezések. —
Tagadhatlan azonban, mikép a’ kivitel az életben jelen napig sem valósíttatott. A ’ tömeg középkori sötétsége, tunyasága’s a’ hely tartók rósz szelle
me folytán, a’ katonaság rendezésén kívül, alig létesült valami más azon szép
elvekből. A ’ keresztények ’s igazhitűk közti különbségek folyvást állanak,
mind a’ tulajdon-szerzésben mind a’ hivatal-viselésben, mind a’ terhekben
mind a’ katonáskodásban. A ’ keresztények tanúskodása mégsem érvényes,
bíráskodásban még sincs részük, a’ basák fenyitő hatalma most is önkény
szerű, sőt újabban az élethalál-jogot is visszanyerték’stb. Ez okból 1853—

Törökország újabb története.

387

1854-ben a’ nyugoti hatalmak szilárd sürgetésére ismét megkezdeté a’
porta a’ tanácskozásokat ’s elointézkedéseket a’ tanzimat keresztül vite
lére ’s valósítására. — Az ifjú császár figyelmét azonban a’ reform teré
ről csakhamar másfelé vonták el különféle belviszályok. — Az ó török
párt végtelen ingerültségbe jött a’ szultán szabadelvű reformjai folytán.
Khosrev basa megbuktattatott. Konstantinápolyban több összeesküvések
fedeztettek fel, mellyek a’ fejedelem élte ellen intéztettek; az egy kézre
dolgozó Ali és szultán-anya ármányai az izgatottságot tetőfokra igyekez
nek felcsigázni; Boszniában, Albániában, Macedóniában’s Bolgárország
ban zendülések ütöttek ki. — De még több bajt okozott Mehemed A li
nak önállási követelései mellett való makacs megmaradása. Az mégMahmud vég napjaiban 1839. jun. 24-én Nesbi mellett tökéletesen megverte
és megsemmisitette a’ török hadsereget, és a’ kapudánbasa — Mahtnud
halála közbejővén — Törökország egész tengeri haderejével Alexanddriába vitorlázott ’s Alinak megadta magát. — Csak az európai diplo
mata beavatkozása gátolá az egyiptomi sereg további diadalmenetét.
Francziaország e’ téren egészen külön válva a’ többi kabinetek politiká
jától, Alihoz csatlakozott, ’s az ő önállási tervei kivitelét igyekezett elősegélni — mint sokan állítják az angolok ázsiai túlnyomóságának ellensulyozhatása — mig mások szerint a’ kath. érdekek elősegélése végett. A ’
többi hatalmak a’ török állam épségének fentartását tűzték ki elvökül —
miért Alinak erőszak általi kényszerítését is elfogadhatónek vélték; ha
az máskép nem engedne. A ’ franczia kormány e’ kényszerítésbe semmi
kép sem akarván beleegyezni, a’ többiek t. i. Anglia, Ausztria, Porosz,
Orosz és a' Törökország hires 1840. juh 15. szerződést kötötték, mellyből
Francziaország egészen ki volt zárva. E ’ szerződésben kimondatott, hogy
Ali ellen kényszerítő eszközök is fognak használtatni, ha máskép nem
leend kész a’ porta által teendő ajánlat elfogadására. — Ali azonban vo
nakodott a’ feltételekbe beleegyezni, mit Francziaországnak Ali részére
tett roppant hadi készületei követtek, így az egész európai diploraatia
szokatlan mozgásba, ’s tevékenységbejövén. — Tehát a’ jul. 15-ki szer
ződ vcny sept. 15-én Londonban szentesíttetett ’s közzététetett, elhatároz
tatván az Ali elleni hadjárat; és angol, török, ausztriai seregek indíttat
tak Ali ellen. Ez többszöri veszteségeket szenvedvén, késznek nyilatko
zott az ajánlatok elfogadására —- minek következtében 1841. jun. 10-kén
az egyezség létre jött. Ali Egyiptom birtokát örökségi joggal megtart
ván, bizonyos évi adó fizetése ’s hadserege létszámának leszállítása mel
lett, a’ török hajósereget már előbb kiadván ’s azután Syriából ’s Ará
biából is kivonulván. — A ’ porta azonban teljes békét még sem élvezhete. Libanonban a’ drúzok ’s maroniták közti viszályok véres ’s kegyet
len ellenségeskedésekké fajultak. A ’ portának kiegyenlítési eszközei mit
sem használtak; nem akarták megengedni az ujonezozást, a’ drúzok nem
akartak a’ keresztényeknek kárpótlást fizetni, nem akarták kiváltságai
kat elismerni ’stb. Nem használt, sem az, hogy a’ porta az erélyes Omer
basát küldé oda kormányzóul, sem az, hogy mind a' két törzsnek saját
fonok általi kormányzást engedett. A ’ vérengzés olly fokra emelkedett,
hogy a’ külhatalmak ez ügybe is — melly tisztán belügv — kénytelenek
nek érzék magokat beavatkozni, jeléül egy részt a’ török állam gyönge25*
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gégének, más részt külrőli önállása hiányának — mi főjelleme ’s forrása
volt az aegyiptomi beavatkozásnak is. Libanonban csak akkor nyomattak
el a’ törzsök egymáselleni dühöngései, miután a’ porta (1845. év) mind
nyájok lefegyverzését eszközölteté — mi ismét a’ keresztények ellen sok
kegyetlenséggel Ion összekötve, a’ honnan a’ külállamoknak újabb fel
szólalásai ’s óvástételei keletkeztek. — Hason gyámkodást ’s belügyekbe való beavatkozást találunk minden más esetekben is. íg y fejlődtek ki
Oláhországban is az 1842-ki események. Itt, mint Moldvában, az 1831ben életbe lépett ’s az állam szervezetet szabályzó reglement organique,
az orosz kormány által készíttetett el, egészen olly alapokon, mellyeket
az orosz érdekeknek a’ dunai fejedelemségekben való előmozditása igényelt
— jeléül, milly nagy fontosságot tulajdonít az, ottani hatalma ’s befolyása
terjedésének. Ez okból egészen orosz szellem ’s rendszer szerint szervezteté az oláh katonaságot, képezteté tisztjeit, készítteté a’ közlekedési vo
nalokat. Illy szellemben szabályoztatott a’ fejedelem ’s kormány hatás
köre is, a’ valódi hatalom egészen az ott székelő orosz consul kezeibe té
tetvén le. Ehhez járult azon nagy fontosságú befolyás, melly azakjermani
’s drinápolyi szerződ vények által az orosznak — a’ nyugoti hatalmaknak
akkor még felette rövidlátó, de mindenesetre bűnös ’s hibás elnézésével
sőt hozzájárulásukkal — az oláh-moldva fejedelem választására’s eltávolíthatására adatott. Ennek folytán, valamint nem lehete fejedelem, ki orosz
szellemet nem nyilvánított, úgy el kelle távozni annak, ki orosztól ide
gen érdekeknek kívánt szolgálni. íg y történt 1842-ben Ghikával az oláh
fejedelemmel. Ez a’ mint lehete, a’ nyugoti polgárisodás ’s érdekek szelle
mében akart kormányozni, ’s különösen a’ franczia kormány iránt rész
vétet ’s hajlamot tanúsított. Ezt az orosz nem türheté, miért a’ bojárokat
megvesztegeté, hogy Ghika letételét sürgessék; és ez megtörténvén, egy
tábornok-biztost kükle, ki a’ török közbenjáró teljes mellőztével, Ghikát letéteté. Hasonló kényszerítéssel kieszkÖzlé azután az orosz kabinet
azt is, hogy Bibesco az ő gépe és zsoldosa választatott fejedelemnek. —
Illy győzelmet vívott ki Szerbiában is. Itt 1827. óta Obrenovics Milos
uralkodván — ez 1834-ben képviseletet akart behozni, de az nem tetsz
vén az orosznak, megsemmisíttetett, ’s mivel az orosz érdekeket nem segéllé
elő, 1839-ben le kelle köszönnie — ’s utána fia ’s ezután Mihály testvér e
következett, ki ellen, orosz-ellenes szelleme folytán 1842-ben fölkelés tá
masztatott, melly őt elüzé, Georgevics Sándor választatván meg. Ennek,
mivel az orosz a* választást megegyezte nélkül történtnek állította, le
kelle köszönni, és az orosz befolyás alatt újólag megválasztatnia, 1843ban erősíttetvén meg. íg y nyert az orosz itten is biztos alapot tervei ki
vitelére. — Aggasztó viszály fejlődött ki a’ porta ’s Görögország között
is 1847-ben, hol a’ nyugoti hatalmak is felléptek diplomatiai eszkö
zeikkel. Már hosszas idő óta súrlódásban volt a’ porta ’s Görögország
egymással — minek forrása szinte Pétervárott keresendő. A ’ görög kor
mány 1840-ben nem akart egy, a’ követje által a’ portával kötött keres
kedelmi szerződést megerősíteni. És 1841-ben a’ Candia szigeten kelet
kezett görög felkelést, a’ porta ellen istápolta. Később Kolettis minister
a’ török alatt levő görögök függetlenségének eszközlésére nyíltan közre
munkált; és azok közül, kik a’ török földre többszöri beütéseket tettek,

Törökország újabb története.

389

egy főnököt a’ király hadsegédjévé mozdfttatott elő. Francziaország K olettist, Anglia az ellenzéket pártolta. A ' nyugoti hatalmak ki akarták
egyenlíteni a' viszályt, de az csak Kolettis halálával sikerült. — Illy min
den oldalróli beavatkozásnak, ’s ármányoknak volt a’ török kormány ki
téve ön belügyei tekintetéből is, mellyeknek rendezése pedig minden
állam kizárólagos jogát képezi, a’ nélkül, hogy idegennek, az európai nép
jo g elvei szerint abba betolakodni szabad lenne. — Mindezek azonban
nem gátolák a’ szultánt, hogy a’ megkezdett reform terén tovább halad
jon, hogy a’ polgárisodás nagy művét, melly főkép a’ török államban
roppant vállalat, tovább ’s tovább fejleszsze ki. — 1840-ben új büntető
törvénykönyvet készíttetett ’s hirdettetett ki. — 1843-ban új európaszerű hadseregi szervezet jelent meg. 1839 óta több kereskedelmi szer
ződések köttettek, nevezetesen Ausztriával, Angol- és Francziaországgal,
raellyek a’ forgalomnak különbféle kedvezményeket adván, az állam vagyonosodására jótékonyan hatnak. — 1846. két új ministerium alapíttatott, egy a’ földművelés ’s egy a’ rendőrség számára. — 1846-ban új ferman adatott ki, melly újólag rendelé a’ glilhanei hatti-sherif elveinek va
lósítását. Es még nagyobb reform-tevékenység fejtetett ki, midőn Resid 1846-ban ismét visszahivatott a’ ministériumba, 1843-tól az ó törökök
ármányai folytán a’ párisi követséget viselvén. — Az 1848-ki mozgalmak
nem maradhattak a’ török államra sem hatás nélkül. Moldvában a’ bojá
rok az orosz által is biztosított reglement organique ozimű szervezet életbeléptetését követelték. Ezeket a’ fejedelem Sturdza elfogatta, javaikat
elkoboztatta, ’s mivel eljárása az orosz által helyes ehetett — a’ porta
nem mert ellenszegülni. — Oláhországban az igen elterjedt szabadelvű
párt korszerű alkotmányt követelt — ’s egy felkelés után Bibesco lekö
szönvén, ideiglenes kormányt alakított. Ezt az orosz kabinet, minthogy
a’ szabadelvű irányt ’s törekvést terjeszkedési politikájára ’s keleti érde
keire veszélyesnek találta, ürügyül használó arra, hogy — bár mindenütt
csend volt, — Moldvába egész hadsereget küldjön, melly, miután a’ tö
rökök Bukarestbe vonultak, Oláhországba is bement, és Bukarestet meg
szállta, hol az orosz parancsnok az ország kormányzatát Önkénye szerint
kezelteté. A ’ magyarországi 1849-ki mozgalmak folytán, mellyeket az
orosz, lengyel birtokaira veszélyeseknek talált, szükségesnek vélte, hogy
a’ dunai fejedelemségekből gyakoroljon ellenhatást, ’s hogy tehát magát
azokban megerősítse. A ’ török kormány ekkor magára hagyatott leven,
nemcsak nem gátolta azt, hanem még elősegélte. Mert rá hagyta magát
vétetni arra, hogy az orosz kormánynyal azon fontos balta limani szerződvényt kösse 1849. jun. 16., melly a’ drinápolyi kötvény után legtöbb
kedvezményt nyújtott az orosz terjeszkedési érdekeinek ’s önkényszerű
politikája mindenfelé való terjesztgetésének. Azaz orosznak a’ dunai feje
delemségekben majdnem a’ porta jogaihoz hasonló folséget biztosított 7
évre, melly időre köttetett. #A ’ moldva-oláh fejedelmek 7 évre neveztettek
ki az orosz befolyás alatt. Es az orosz feljogosíttatott abban a’ dunai feje
delemségeknek hadsereggeli megszállására is. Midőn Nyűgöt ’s KözépEurópa e* fontos kötvényt megengedé, a’ legkedvezőbb szolgálatot tette
az orosz keleti politika elősegélésére , minek megsemmisítése most az
orosz-török háború folytán olly sok vérbe kerül, ’s talán egy hosszas eu
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rópai háború folytán még többe is kerülhetend. — Vigyázóbb ’s éberebb
Ion Nyugot-Európa a’ menekültek elhirhedt kérdésében. A ’ magyar moz
galom maradványai a’ török földre menekültek, kiknek kiadatását, Ausz
trián kivül, főkép nagy erélylyel és fenyegetéssel sürgeté az orosz kabi
net. Sőt a’ császár szárnysegédét is elküldé Konstantinápolyba. Azon
ban a’ török kormány — még mielőtt az angol-frank istáplásról biz
tosíttatott volna — végkép megtagadta a’ kiadatást. Később Anglia ré
széről a’ haderoveli segélyzés is megigértetett. A ’ szerencsétlen mene
kültek egyrésze előbb Ázsiába internáltatott, azután engedélyt kaptak
eltávozhatásra, és a’ hátra maradottakon kivül, kik közül többen a’ mo
hamedán vallást is fölvették, sokan pedig katonai szolgálatba léptek, ’s
már is több Ízben kitüntették magokat a’ török ellenségének leküzdésé
ben, a’ többiek Amerikába, Angol- ’ s Frankhonba távoztak, hol elszóróclva élik azóta napjaikat. — A ’ portának ezen erélyes politikája, melylyet az emberiség érdekében is külföldön igen tiszteltek, olly szabad
elvű irány meggyökerezését árulta el, mikép kétségtelen, hogy ez egy
fook Ion a’ Mentsikoff-féle küldetésre ’s igy a’ keleti kérdés végeldöntésé
nek siettetésére. — Ezalatt a’ porta régi ellenétől Mehemed Alitól meg
szabadult (1849 augustusban). Utána unokája Abbas basa következett,
kivel a’ porta 1852-ben szerződést kötött, mellyben az a’ tanzimatot el
fogadta, mig a’ porta neki bizonyos esetekben az élethalál jogot még 7
évre megadta. — Ezalatt a’ kormány folytatá működését a’ tanzimat
minél tökéletesb valósítására. Megkisérlé minden tartományban az új
rendszerű ujonczozást ’s adóztatást bevinni; községi ’s tartományi taná
csokat állíttatott fel; kimondatott a’ ministeri felelősség; 1850-ben keres
kedelmi codex adatott ki, külön törvényszékek rendeztettek a’ polgári,
kereskedelmi ’ s bűnvádi ügyekre; és megalapíttatott az oidalágu rokonok
örökösödhetése, melly eddig, a’ kincstár javára, ki volt zárva. Ezen refor
mok ismét zavarokat idéztek elő több tartományban — mellyek főkép
Boszniában ’s Aleppóban az ingerültség magas fokára emelkedtek. Főok
az új ujonczozási rendszer volt. Azonban a’ kormány szerencsésen le
győzte mindezen bajokat. Boszniában Omer basa állította helyre a’ rendet,
habár véres küzdelem után is. Aleppóban szinte katonai erővel kelle fel
lépni, minek sikerült is egy időre, de nem tartósan az elégedetleneket
elnyomni. — Mennyiben volt befolyása ezen zavarok előidézésére az
orosz kabinetnek, mellynek folytonos törekvése volt mindig a’ török ál
lamerőt gyöngíteni és szétdarabolni — azt kimutatni nem lehet; de bizo
nyos, hogy 1850 utolsó hónapjaiban Boszniában ’s Bulgáriában több ki
szolgált orosz tisztek voltak láthatók, kik az orosz érdekek mellett buzgottak, ’s működtek. Ezen évben jött létre azon fontos concordatum is
Görögország és a’ konstantinápolyi patriarcha között, melly a’ görögor
szági egyházat a’ konstantinápolyitól elválasztva, önálló ’s függetlennek
nyilvánította — melly önállóságnak, azonban nem lehete más czélja ’s
következése, mint az egyháznak az orosz felsőbbség ’s befolyás alá való
csempészése. — Oláhországban sem nyugodtak az orosz ármányok. Itt
különféle hivatalnokok mindenféle híreket terjesztettek forradalmi készü
letekről, kitörendő merényletekről; sőt magaStirbey is, midőn egy kőrútjá
ból visszatért, nyilatkozatában azokról panaszkodva és fenyegetve emléke
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zett meg — mind csak azért, hogy szükségesnék tartassák az orosz fog
laló seregnek tovább is az országban bennmaradása. — Ugyanezen hata
lom ármányainak lehet csak a’ montenegrói eseményeket is tulajdonítani.
Ennek fejedelmei II. Péter óta Pétervárra szoktak menni trónra lépésük
kor, méltóságuk megerősítése végett— miáltal itt az orosz befolyás túl
súlyra ’s kizárólagos befolyásra emelkedett. A ’ jelen vladika Petrovic*
Dániel is Pétervárott erősíttetett meg méltóságában (1851. évb.) Illy
hatalmas védnökség folytán Montenegró felett a’ porta igazi állami felsőbbséget nem eszközölhetett magának. Sőt annyira ment Montenegró
elbizakodása, hogy 1851-ben több beütéseken kivül, a’ torok földön létező
Zabeljak várát elfoglalták. A ’ porta megfenyitésiiket ’s tökéletes alárendeltetésük eszközlését tűzvén ki czéljául, Omer alatt hadsereget küldött
1852-ben Montenegró ellen. Már tökéletes megsemmisitésük felé köze
ledtek, midőn Ausztria közbenjáró szerepet vállalt magára, ’s illy küldetés
sel 1853 jan. 30. gr. Leiningen tábornagy Konstantinápolyba érkezett.
Ez azonban a’ kiegyenlítési ajánlattal bizonyos követelések iránt ultimá
tumot is kötött össze. Nevezetesen követeié kormánya nevében, hogy, a’
mi végett már hosszas idő óta folynak az alkudozások, a’ lengyel-magyar
menekültek vagy kiutasíttassanak , vagy intern áltassanak; továbbá,
hogy a’ porta mondjon le igényeiről a’ Klek és Sutorina kikötőknél be
nyúló ’s Dalmátiát Boszniával összekötő földdarabra, és hogy kármentesí
tés adassák a’ több ízben austriai alattvalókon tett kárositásokért. Ezen
austriai követelések az orosz kabinet által is istápoltattak. A ' porta azon
ban a’ nyugoti hatalmakhoz folyamodott pártolásért. Az ultimátum ideje
február 7-ig ’s azután 12-ig terjesztetett ki. Es csakhamar azután megkezdé Omer Montenegróból való visszavonulását. — Austriának ezen
fellépését nem sokára egy más, sokkal hatalmasabb föllépés követte —
t. i. Oroszországé az u. n. szent helyek nevében. — A ’ szent helyek bir
toka iránt, mellyek Krisztus élte nevezetesb eseményeinek színhelyét ké
pezik, folytonos viszályok vannak a’ katholikusok ’ s görög vallásbeliek
közt. Az természetes, hogy az orosz kormány hittársait istápoló, miután
legkitűnőbb elveinek egyike : a’ vallásos befolyást — főkép keleten —
politikai érdekeiben felhasználni. Ellenben Francziaország már legrégibb
időktől fogva a’ katholikusok érdekeit igyekezett a’ szenthelyek birhatására nézve biztosítani. Illy czélból létesültek az I. Ferencz franczia király
és Szolimán közötti egyezvények, mint Achrnet 1690-ki hatti-sherifje is,
melly azt rendelé, hogy a’ görög hitűek által elfoglalt szenthelyek a’ katholikusoknak visszaadassanak; és a’ legújabb 1740.szerződvény, melly a’
franczia kormány eszközlése folytán kimondá, hogy a’ szenthelyek bir
tokjoga a’ katholikusokat illeti. — Ezekre hivatkozott a’ franczia kor
mány, midőn legújabb években ismét szőnyegre hozáa’ szeuthelyek kérdé
sét, melly az által Ion igen bonyolodottá, hogy egy régi szerződvény vagy
rendelet sem sorolja elő névszerint azon helyeket, egyházakat ’ stb., melylyek a’ katholikusok birtokát képezzék, sőt még azt sem tartalmazzák,
hogy a’ katholikusoknak kizárólagos birtokjoga légyen hozzájok. Azért ne
hézzé vált e’ kérdés megoldása, miután a’ görögök nem csak közösen,
hanem több helyeket kizárólagosan is bírnak; sőt miután egy nagy tűz
vész 1808-ban nagy pusztításokat tőn, a’ m egrongált kerületek helyre
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állítására tetemes költségeket fordítottak. — Midőn e’ szent helyi kér
dést Francziaország 1851-ben megújította, 8 szent helyet követelt a’
katholikusok számára, és ki is vitte, hogy a’ porta engedett a’ követelé
seknek. Minthogy ez azonban Pétervárott igen nagy elégületlenséget ’s
roszalást szült, az ingatag porta a’ görög egyháznak is kedvezni akar
ván, egy fermánt adott ki, melly a’ katholikusok jogait tetemesen öszszébb szorította, a* görögöket arra jogosítván fel, hogy az olajfa-hegy ká
polnájában évenként két misét tarthassanak, mig a’ katholikusok azt
csak egyszer tehették; egyszersmind a’ szenthely birtokára való jogigé
nyük is elismertetett. — Mivel azonban most a’ porta Francziaország ne
heztelésétől félt, a’ kiadott fermánt ki nem hirdettette — mig arra 1852ben az orosz kormány általrá nem biratott. De a’ görögök még sem voltak
megelégedve — panaszaik folyvást tartottak. Ez kedvező alkalomual
szolgált a’ pétervári kabinetnek arra, hogy a’ szent helyek ürügye alatt
más sokkal fontosb czélok kivihetését kisértse meg. Ez csak hamar MenczikofT megjelenése után elég világosan kitűnt. Ez mint rendkívüli követ
még eddig nem látott fény- ’s környezettel 1853. mart. 1-én érkezett
Konstantinápolyba. — Megjelenése után mindjárt szokatlan bántalmakkal illeté a’ kormányt; a’ nagy-vezirnek (mart. 2.) minden illem ellenére
polgári öltönyben tőn látogatást; Fuad Effendi külügyérrel való értekez
letet megtagadta; azt legkisebb figyelemre sem méltatta; sőt az általános
szokás megszegésével, még be sem vezetteté magát általa a’ szultánhoz,
kinél mart. 8-án kihallgatást nyert. Előterjesztett követelései voltak :
40 millió piaszter hadi kárpótlás a’ dunai fejedelemségeknek 1848—49-ki
megszállásáért, a’ szent helyekre nézve Frankhon kedvezésére adott ter
mán visszavonása, és e’ kérdések végeldöntése a’ görög egyház kedvez
ményével. — Még mindeddig a’ szent helyek képezék a’ tárgyat — de
nem sokára kitűnt, hogy az csak ürügyül szolgált. — A ’ porta — főkép
a! távollevő lord Redcliff, istápja, hiányozván, Fuad Effendi külügyministertől tárczáját elvette és helyébe az engedékenyebb szellemű Rifaat ba
sát nevezte ki, egyszersmind hajlandónak mutatkozván az oroszszali
egyezkedésre. Ezzel azonban MencsikofF nem elégedvén meg, martius vé
gén már egy zár-határidőt tűzött ki, mialatt Anglia ideiglenes képviselője
Rose ezredes erélyes fellépése folytán, ki mindjárt ekkor parancsot kül
dött az angol hajósereghez a' Bosporusban való megjelenésre — M. újabb
utasítást kért Pétervárról, és april 19. egy jegyzéket adott át a’ portának.
Ebben több pontokban előállítá kormánya követeléseit, mellyek közül
két első a’ szent helyet illeté, a’ 3-ik pedig már igy szólt ,,Un seried ou
convention pour la garantie du statn quo strici des priviléges du culie ca~
tholique grcco-russe, de VEglise tfoccideni, el des sanctuaires qui se trouvént en possession de ce culte exclusivement ou en participation avec
d'autres rites á Jerusalem.“, — Ebben két tárgy okozott kitűnő megle
petést ’s figyelmet, az t. i. hogy az orosz kormány a’ szent helyek iránti
követeléseken kivül még a görög egyháznak — mellyet orosz-görögnek
nevez — kiváltságai biztosítását is követelte, és 2-or, hogy ezen biztosí
tásra nem eléglé a’ puszta ígéretet, egyszerű nyilatkozaton, hanem ün
nepélyes szerződést kívánt reá. — Még nagyobb figyelmet gerjesztett pe
dig akkor, midőn kitűnt, hogy épen ezen követelés a’ 3-ik pontban az,
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melly Mencsikoff küldetésének ’s az orosz követelésnek legfőbb tárgyát
képezi — nem pedig a’ szent helyek ügye. Kitűnt pedig az világosan
azon elhirhedt ultimátumból, melly 1853. máj. 5-ről szól, ’s mellyben ez
áll : „Mais n’ayant obtenu jusqu’ici aucune réponse au troisiéme et plus
important point qui réclame pour l’avenir et ayant tout récemment re^u
l’ordre de redoubler d’insistance pour arriver á la solution immediate de
la question, qui forme le principal objet de la sollicitude de S. M. l’empereur ’stb. Les bases de l’arrangement qu’il est chargé d’obtenir restent
dans le fond les mémes. Le culte orthodoxe d’orient, són clergé et ses
possessions jouiront dans l’avenir sans aucune atteinte, sous l’égide de
S. M. le Sultan, des priviléges et immunitás qui leur sont assurés abantiquo, et dans un principe de haute équité participeront aux avantages
accordés aux rites chrétiens ’stb. Egyszersmind abban kimondatik az is,
hogy a’ biztosításnak szerződés alakban kell történni. „Quant á la forme,
l’ambassadeur maintient la déclaration, qu’une longue et pénible expérience du passé exige pour prévenir toute froideur et méfiance entre les
deux gouvernements dans l’avenier, un engagement solennel ayant force
de trailé.“ Ehhez a’ sened vagy is a’ porta által aláírandó szerződvény
terve is mellékeltetett — feleletre 5 nap adatván. — A ’ török kormány
az állam fölségi jogának illy lealacsonyitásába nem egyezhetvén, május
10-i feleletében az orosz követelést — szerződvény általi bekövetkezésére
nézve visszautasította. Ennek folytán még további jegyzékváltások tör
téntek. Mencsikoff máj. 10-kéig újabb ultimátumot tőn. Ez alatt kivitte
Rifaat megbukását, kinek helyébe ismét Resid lépett — ki azonban
nem Ion ’s nem lehetett engedékenyebb. Ennélfogva M. máj. 18-ki je g y 
zékében kinyilatkoztatván, hogy küldetése bevégződött, ’ s hogy udvara
’s a’ porta közti eddigi politikai kapcsolat megszűnt ’s követség Konstan
tinápolyban tovább nem maradhat, onnan valóban el is utazott. Ez azon
ban még egy rövid, de fontos jegyzéke által lön érdekes. A ’ porta ugyanis
máj. 19-ki jegyzékében nyilvánítván, hogy egy fermánt fog kihirdettetni
a’ görög egyház kiváltságai biztosításául — e’ jegyzékben mindenütt
csak a’ görög egyháznak egyházi, vallásos jogai ’ s kiváltságairól szól ’s
nem átalában annak minden kiváltságairól — tehát nem a’ politikaiakról,
mellyek az egyháziakban nem foglaltatnak. Ezt nem hallgatható el
M. ’s innen eredt utolsó jegyzéke máj. 21-ről — melly igy szól : ,,Au
moment de quitter Constantinope le soussigné ambassadeur extraord. de
S. M. Tomp. de toutes les Russies a apprls que la Sublime Porté manifestait l’intention de proelamer une garantie pour l’ exereice des droits
spirituels dönt se trouve investi le clergé de l’Eglise d’orient, ce qui de
fait rendait douteux le maintien des aatres priviléges dönt ii jouit. Quelque puisse étre le motif de cette determination le soussigné se trouve
dans l’obligation de fairé connaitre á S. Exc. le minist, des aff. etrang.
qu’ une déclaration ou tel autre acte qui tendrait tout en maintenant
rintégrité des droits purement spirituels de l’Église orth. d’orient, á invalider les autres droits, priviléges, et immunitás accordés au culte orthod.
et á són clergé depuis les temps les plus anciens et dönt ils jouissent encore actuellement, serait considerée pár le cabinet impérial comme un
acte hostile á la Russie et á sa religion. — Ez eléggé nyilvánította, hogy
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az orosznak nem az egyházi ügy fekszik érdekében, hanem politikai be
folyásának emelése a’ keleten. Mert nem akarta a’ politikai jogok kétség
bevonását eltűrni, mellvek alatt a’ görög patriarcháknak vallásbeliek
feletti polgári ’s igazgatási hatósága értetett, melly azonban Mahmud
reformjai folytán majdnem végkép megszűnt. — MencsikofF elutazása
után (1853. máj. 21.) még többszöri kisérletek történtek a’ török-orosz
viszály kiegyenlítésére, de mind siker nélkül. Az orosz kormány kezdé el
az ellenségeskedést, miután kiadván jun. 28-ki harczias nyilatkozatát, a’
dunai fejedelemségeket a’ fennálló szerződések ellenére seregeivel meg
szállotta. — Erre következett okt. 4-én Törökországnak hadüzenése; és
okt. 20-án az oroszé. — A ’ nyugoti hatalmak csak jóval később csatla
koztak. 1854. mart. 28-án jelent meg Anglia- ’s Francziaország had-nyi
latkozata. — 1854. máj. 8-án szentesíttetett az Anglia, Franczia- ’s T ö
rökország közötti szövetségkötés. April 10-kén pedig Franczia- ’s A ngol
ország között köttetett szövetség, melly april 18-án szentesíttetett. April
14-kén az orosz kormánynak az angol ’s franczia ellenébeni hadüzenete
jelent meg a’ pétervári hivatalos lapban. — így idéztetett clo azon há
ború, melly már eddig is tetemes életbe ’s vérbe került, de a’ mellynek
elkerülhetlenségéről mindenki meg volt győződve azon esetre, ha a' ke
leti kérdés azaz különösen Törökország sorsának eldöntése hozatnék
szőnyegre. Sokáig tartott inig komolyan kezdettek a’ dologhoz, kivált,
mig Anglia ’s Frankhon tettleges részt vettek a’ török védelmében, de
ha már megkezdetett, jogos reményünk lehet, hogy a’ kard le nem téte
tik, mig az elnyomottak jogai nem biztosíttatnak, mig az európai szabad
ság és polgárisodás nem biztosíttatik jövőre az orosznak minden további
önkénykedése , befolyása ’s megtámadásai ellen. Ha mindez eléretik, nem
leendett sok bármennyi volt is azon vér, mellybe került. —- Sz. I.
T örv én yk ezés. A ’ törvénykezési azaz : perrendtartási jo g , azon sza
bályok ősz vegéből áll, melly ek az igazságszolgáltatást alkotják. Két fő
alkatrésze van, egyik az u. n. törvényhatóságot, azaz : törvényszéki szer
vezetet, ’s a’ másik magát a’ perrendtartást, azaz a’ törvényszékek előtti
eljárást képezvén. Mindkettő két egymástól lényegesen különböző ügy
nemben jelenhet meg, ’s azért mindegyik kétféle lehet, t. i. polgári jogi
vagy bűnvádi. — Hosszas vitatkozások voltak, ’s vannak jelenleg is az
iránt, vájjon a’ törvénykezési jog a’ magán- vagy közjog terére tartozik-e ? Aziránt, hogy a’ bűnvádi törvénykezés a’ közjog alkatrészét ké
pezi, alig van ’s lehet már kétség. Véleményünk szerint azonban a’ pol
gári törvénykezést is a’ közjog részének tekinthetni; mert noha az, hogy
valaki akarja-e jogát keresni, csak saját tetszésétől fü gg; a’ mit kénye
szerint tehet vagy mellőzhet, mert ez egyedül csak magán érdekét illeti:
de már az, hogy megindítván keresetét, milly törvénykezési rendet kö
vessen, egészen más természetű kérdés. Abban, hogy milly törvényható
ság vizsgálja meg ’s Ítélje el az ügyet, hogy mellyik biróság legyen az
illető, hogy mikép alakuljon a’ törvényszék, milly ’s hány tagból álljon ’s
végre különösen abban, hogy milly eljárás, milly perlekedés! rend követtessék a’ biróság előtt, már nem magán — hanem közérdekek rejlenek.
Mert az állam legfontosb érdekei igénylik, hogy az igazságszolgáltatás
akkép szabályoztassék, hogy a’ vagyon ’s jogbiztosság minél tökéleteseb

Törvénykezés.

395

ben valósíttassék,a’ mi nem volna lehető, ha magánosok tetszésére ’s önké
nyére bízatnék akár a’ törvényhatóságok, akár a’ perlekedési eljárás szer
vezése. Világos tehát, hogy a’ törvénykezési rend a’ közjog terére tartozik*
— A ’ szempont, mellyből a’ törvényhozás a5 törvénykezést felfogja, lé
nyeges befolyást gyakorol a’ törvénykezési intézetek szervezésére ’s az
egész igazságszolgáltatás folyamára. — Az e ’ körüli hibás fogalmak ’ s
káros tévedésekben feküdt lényeges oka, hogy előbbi időkben az u. n.
patrimonialis bíróságok az igazságszolgáltatás kiegészítő intézetei közé
tartoztak. Mint egész Európában, úgy Magyarországban is uralkodott
azon tév-felfogás, ’ s azon alapult bírósági intézet, melly a’ jogszolgálta
tást egészen magánosok Önkényére bizta, úgy hogy számos ügyben
ugyanazon fél bíró és perlekedő fél 1*3 volt egyszersmind. Illy balnézet
befolyása alatt keletkeztek a’ perlekedésnek azon szabályai is, mellyek
bizonyos osztályoknak kedvezményeket nyújtottak, részint az által, hogy
a’ rendes bíró alúl kivették ’ s különös bíróságok alá helyezték őket, minő
volt átalában a’ kiváltságos nemesi, kir. városi, egyházi bíróság; részint
azáltal, hogy a’ perlekedésben, helyzetük könnyítésére, különféle segély
eszközöket nyújtottak, p. o, igen tág kifogási jogot, igen sok perorvosla
tot ’stb. — mellyek által a’ perek végtelenig húzathattak, és a’ kereső
fél ügye hosszas kétségben tartatott — mind csak egy osztály érdekében.
Mindez nem történheték, ha az igazságszolgáltatás szigorú közjogi fogal
mára emelkedtek volna fel a’ törvényhozók. — De térjünk át a\ törvény
kezési jog alkatrészeire.
I. Törvényszéki szervezeti vagy törvényhatósági szabályzat. Ez szinte
két alkatrészből áll, t. i. némelly szabályai szorosan csak a’ törvényszé
kek szerkezetét rendezik, azaz : hogy hány törvényszék legyen, ’s ezek
hány tagból álljanak, kik képesek bírák lenni, milly fegyelem ’ s felügye
let alatt álljanak ’stb., más szabályok pedig azt jelölik ki, hogy milly
ügyek, milly bíróság elé tartozzanak, mi az u. n. bírói illetőséget képezi.
— Továbbá, mint már fenebb említetett, a’ törvényszéki szervezet is pol
gári, vagy bűnvádi lehet. Mindegyiket külön szükség tárgyalni, mert
egymástól különböző kellékekkel bírnak, ’s ezért különböző jogintézete
ket vonnak magok után.
A ) Polgárjogi törvényszékek szervezete. A ’ jogtudomány ennek meg
alapításánál következő elveket ajánl tekintetbe vétetni. 1. A’ biró szoro
san a* bíráskodásra szorittassék, ’s igy a’ biráskodás a’ közigazgatástól
elkülönöztessék. Mert e’ két működés egymástól egészen különböző el
vekből indul ki, ’s különböző czélokra törekszik, mit eléggé érthetni ab
ból, hogy a’ bíráskodásnak hivatása a’ jogszerűséget, jogosságot valósí
tani, a’ közigazgatásé pedig az, hogy a’ czélszerűséget, hasznosságot lé
tesítse. 2. A ’ biró önálló ’s kivéve a’ bűnvád és abbani elmarasztalás ese
tét, elmozdíthatlan legyen. 3. Szorosan a’ törvényhez legyen kötve 's
más szabályt ne követhessen eljárásában. 4. A ’ bíróságok az egyenlőség
elvére alapíttassanak, meg nem engedtetvén, hogy különböző osztályok,
rang- ’s czímbirtoklók külön bírósággal bírhassanak. 5. A ’ terület ’s né
pesség arányában megfelelőleg legyenek felosztva, hogy az igazság ke
resése ’s elérése a’ honpolgároknak ne nehezítessék. — Ez okból több
államban, mint Francziaországban, Belgiumban, Hollandiában, Helvétziá-

396

Törvénykezés.

bán ’stb, a’ békebirák intézete alkalmaztatott, kiknek a’ felek önként
alávethetik magokat, de a’ kik ezenkívül is bizonyos öszvegig ’ s bizonyos
egyszerűbb ügyekben bíráskodnak. 6. Fontosabb ügyekben rendesen több
tagból álló biróság, birói collegium Ítél, az emberi tévedhetés ’s tévútra
vezettetés veszélyének lehető elkerülhetésére. Kivételt e’ szabály alul
leginkább csak a’ békebiróság képez. 7. Néhol polgári ügyekben is esküttszékek alkalmaztatnak — de e’ rendszer átalános elismeréssel nem bir, kü
lönösen azért, mert a’ polgárjogi ügyek rendszerint sokkal bonyoltabbak
mint a’ bűnvádiak ’s azért több jogi szakismereteket is igénylenek, mint
a’ mennyivel az eskütt férfiak, ezen egyszerű polgárok, bírnak. Azért 8.
rendesen mindenütt törvénytudó birák Ítélnek a’ polgári ügyekben és
pedig szabályként három folyamodásban ’s két felebbezéssel, mi azáltal
igazoltatik: hogy ha az első biróság tévedett, csalódott ’s hibázott, szük
séges a’ pernek egy második biróság általi átvizsgálata, ’s ha ez az első
től eltérőleg itél, akkor ismét nem Étudhatni, hogy mellyik biró ítélt he
lyesen, ekkor tehát a’ kedélyek megnyugtatására szükséges, hogy az
ügy egy harmadik által döntessék el. Szokás azonban itt-ott mint p. o.
Francziaországban, némelly csekélyebb öszvegeket ’s apróbb tárgyakat
kivenni a’ felebbezhetés alul, mit azonban helyeselni nem lehet, mert az
ügy fontosságát nem az érték mennyisége határozta el. 9. Elismertetett
az is, hogy csak egynemű törvényszékek legyenek ugyan, de némelly
külön természetű ügyek, p. o. kereskedelmiek, katonaiak’stb. külön biróság
előtt ítéltessenek. 10. A ’ birói illetőséget ne az alperes születése,
polgári állása, rangja ’s czírne alapítsa meg, hanem vagy a’ lakás (fórum
domicilii) vagy a’ pertárgy fekvése (fórum rei sitae) vagy a’ pertárgy
alapjául szolgált cselekvény vagy szerződés (fórum contractus). 11. Fe
lette szükséges az is, hogy a’ biróság mellett az ügyvédek állása, jogai
’ s kötelességei is kellően szabályoztassanak; és pedig nem úgy, hogy ön
állásukat elveszítsék, ’s közhivatalnokok minőségét ’s alárendeltségét
öltsék magokra.
Ha Magyarországnak 1848 előtti törvényszéki, bírósági rendszerét a’
jogtudománynak ezen előadott’ s megalapított elveihez mérjük, kétségte
lenül ki fog tűnni, hogy az, ezen elvektől felette távoi maradt e l,— a’
mi igazságszolgáltatásunk hiányainak egyik legfőbb forrása volt. Hazánk
ban 1848 előtt a’ törvényelőtti egyenlőség nem volt jogrendszerünk elve,
nem különösen a’ biróság illetőségére nézve. A ’ bíróságok nálunk, mint
a’ középkorban egész Európában, a’ néposztályok szerint különböztek.
A ’ hány osztály, annyi biróság volt. íg y voltak nemesi bíróságok, ’s azu
tán nem némesiek, mellye'k ismét polgáriak, vagy úri hatóságiak, és a’
polgáriak ismét kir. városiak, rendezett tanácsok, vagy más községiek.
A ’ nemesi biróság elé csak a’ nemesek tartoztak, ’s ezek voltak rendesen
a’ megyei birák, u. m. szolgabirák, alispán, ’s megyei törvényszék, — né
melly nemes községben nemesi hadnagyok, továbbá a’ 4 kerületi tábla,
és a’ kir. udvari főtörvényszék, melly a’ királyi- ’s hétszemélyes táblából
állt. A ’ polgári biróságok kir. városokban ezek tanácsai által képeztettek, és a’ kir. városi polgárok ügyeiben bíráskodtak, — folebbeztetvén a’
tárnoki és kir. személynoki székekhez. Más városokban, ha rendezett ta
nácscsal bírtak, ez a’ nem nemes lakosok felett szinte bíráskodott. V ol
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tak némelly szabadalmazott városok ’s kerületek is, p. o. Szepességi vá
rosok, Hajdú- ’s Jászkúnkeriiletek, Tengeraielléki vidék, mellyek szinte
külön biróság alatt állottak. Es végre a’ többi honpolgárok, kik nem vol
tak sem nemesek sem városi vagy szabad községbeli polgárok, henem úri
hatóság alá tartozók, az u. n. úriszékek biráskodása alá vettettek. Ez
volt a’ híres patrimonialis bíróság, melly a’ régi Francziaországban is
juges des seigneurs név alatt volt ismeretes és ott 1789-ig tartott. A ’ tör
vény (1836. 10. t. ez.) nem engedé ugyan, hogy a’ foldesúr saját ügyei
ben személyesen vagy emberei által biráskodhassék; de azért az úriszék,
mellyet a’ foldesúr fizetett ’ s élelmezett, ’s mellynek nemcsak jegyzőjét,
hanem más tagjait is ő választotta, tőle szükségkép függésben állt. Es
még azon hibás ’s káros szabály is uralkodott, hogy azon városokból,
mellyek úri hatóság alatt voltak, ezek tanácsaitól is az úriszékhez fölebbeztettek az ügyek. — Ezen különféle bíróságokon kívül voltak m ég: a’
szentszékek, mellyek némelly polgárjogi ügyekben is bíráskodtak, to
vábbá az egyházi nemesek székei, a’ nádori biróság a’ jászkunok fölebbezéseiben és két megye közti határperekben; a’ pesti egyetem törvény
széke ; végre a’ tárgyak külön természete folytán bányai, váltóügyi, vá
sári ’s kamarai biróságok is léteztek. — Ezen bírósági rendszer nem csak
a’ jogegyenlőség elvével ellenkezett, ’s nem csak azt idézte elő, hogy az
igazságszolgáltatás magánosok tulajdonává tétetett; hanem sokféleségé
nél fogva az igazságszolgáltatás jó kezelését, ’s a feletti ellenőrködést is
tetemesen gátolta. — Ehhez járult, hogy a’ fölebbezési rendszer is felette
hiányos volt. Mert némelly ügyek 4— 5 felebbezési fokozattal is birtak,
mig másoknak, mint épen a’ legfontosabb táblai ügyeknek, 3 fórum sem
adatott meg. Ez annál károsabb volt, mert épen a’ legbonyolodottabb
ügyek voltak azok, mellyek kevesebb fórummal birtak. íg y nevezetesen
az u. n. jogi vagy kiváltsági perek, mellyekben kiváltságos levelek érvé
nye vagy magyarázata jött elő, továbbá köt- ’s más levelek ’s végintéze
tek magyarázata, vitatása, a’ kir. ügyész örökösödési perei ’stb. csak a’
kir. tábla előtt voltak megindíthatok ’s innen a’ hétszemélyes táblára, ’s
tovább nem valának felebbezhetők. Ellenben a’ kevésbé fontos perek u.
m. adósságiak, egyszerű örökösödésiek, zálogosak ’stb., mellyek a’ szolgabiró vagy alispán előtt indíttattak, innen a’ megyei törvényszékre, ’s
ettől a’ kir. ’s hétszemélyes táblára fólebbeztettek. íg y különösen az úr
béri perek, bármilly csekély tárgyúak is az uriszéken kezdetvén a* me
gyére fólebbeztettek, ’s ez által a’ ^helytartótanácshoz ’s innen az udvari
kanczellariához küldettek fel. — És ezenfelül maga a’ fólebbezés is vál
tozott az osztályok különbségei szerint. A ’ jobbágyok úrbéri perei a’
helytartótanácshoz, a’ nemesek perei a’ kir. táblához, kir. városi polgá
rokéi, a’ tárnoki vagy személynöki székhez vitettek fel ’stb. - Lényeges
jelleme volt törvénykezésünknek az is, hogy alsóbb fokain, és ismét a’
cassatio-törvényszék helyét pótló udv. cancelláriánál a’ polg. közigazga
tástól nem volt elválasztva. A ’ szolgabirák ’s alispánok épen úgy voltak
politikai hivatalnokok, mint bírák. És nem mondhatni, hogy csak békebirói szerepre szorítattak volna, mert az alispán adósságokban egészen
12,000 ftig, és zálog- ’s öröködési perekben végtelenig Ítélhetett. A ’ me
gyei törvényszék is leginkább közig, hivatalnokokból állott. Es a’ hely
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tartótanács, kanczellária, melly szinte fontos bíráskodási térrel birt, kiválólag közigazgatási hatóság volt. — Tehát hazánkban a’ legújabb idő
kig megtartatott ezen felette hibás rendszer, melly előbb egész Európá
ban ’s különösen Francziaországban is divatozott, hol p. o. megyei par
lamentek (13 volt) nem csak bíráskodtak, hanem a’ rendőri, iskolai, öszszeirási, számoltatásai, árvái, adói ’stb. ügyeket is kezelték, sőt az u. n.
droit d’ enr égi sir ement által még politikai jogokat is gyakoroltak. De e’
rendszer másutt már rég eltöröltetett, vagy legalább részben javíttatott.
— És önállási, függetlenségi kellékkel sem bírtak bíróságaink, mert a’
szolgabirák, alispánok, ’s igy megyei székek legfőbb elemei is 3 éven
kénti választás alá kerültek — a’ szigorúbb vagy kedvezőtlen ítéletek
által könnyen elidegeníthető választók szeszélyétől tehát nagyon is függöttek. Az úriszékek majd egészen a’ fóldesúr választásából alakultak,
tehát leginkább tőle függtek, — habár az ő ügyeiben is bíráskodtak. De
a’ felsőbb itélőszékek tagjainak elmozdíthatlansága sem volt biztosítva,
annál kevésbé a’ polg. hatóságot képező kanczellária ’s helytartóta
nács tagjaié. — Hogy a’ szolgabiró mint egyes személy, bizonyos kisebb
sommáig ítélhetett, ez még csak megengedhető; de semmikép sem helye
selhető, hogy az alispán egy maga olly nagy tárgyak felett ítélt; mert az
u. n. alispániszék lényegileg csak ő maga volt, a’ melléje rendelt esktitt
és szolgabiró semmi döntő befolyást sem gyakorolhatván. — Azonban
előbbi törvénykezési rendszerünkre nézve — mint némi előnyt — emel
hetni ki, hogy az, bár eredetileg sok részben idegen származású, nem
rögtönzött rendeletek hatalma, sem pusztán másoktóli elidegenítés által
hozatott be jogéletünkbe, hanem lassanként, hosszas idők lefolyása
alatt keletkezett, felvéve a’ nemzeti szokásokat, a’ kor szellemét, ’s tö
rekvéseit, és igy egészen nemzeti alapon fejlett ki ’s a’ nemzet tulajdo
nává és vérévé vált, habár a’ nemzet alatt azon kor értelmében a’ népnek
csak egy részét lehet is érteni. Másik előny az lett volna, hogy a’ bírás
kodás kevésbe került — mi a’ közigazgátás ’s bíráskodás összeolvasztásá
nak kifolyása. Ez azonban sok hátránynyal is járt, és a’ tapasztalás azt
mutatja, hogy tanácsos a’ birákat minél jobban díjazni, miáltal önállásuk,
függetlenségük biztosabbá tétetik. — Azonban meg kell vallani, hogy
törvénykezésünk elősorolt hiányai nem voltak előttünk ismeretlenek. Az
időszaki sajtó hosszas idő óta sürgette e’ téren is a’ reformot. A ’ megyei
’s országgyűléseken számos e’ tárgyú indítványok tétettek, ’s némi refor
mok már életbe is léptek. Nevezetesen az 1848. X X I X . t. ez. a’ bíróság
nak törvény útján kivüli elmozdíthatlanságátmegalapította; a’ IX . t. ez.a’
földesúri törvényhatóságot eltörlötte ’s pótlása iránt a’ X I. t. ez. ideig
lenesen rendelkezett is. — Nem említve itt a’ büntető törvénykezésreform
jait, mellyeket az 1844. or. gy. fényesen kezdett meg a’ codificatió utján.
— A ’ gyökeres reform behozatala azonban a’ sors által az 1848 utáni idők
nek Ion felhagyva — minek nehézségeit, eléggé mutatják azon sokféle
változások, mellyeken 1849 óta az ausztriai cs. kormány törvénykezési
reformja keresztül ment. — Az 1849. mart. 4-iki charta világosan ki
mondotta, hogy ,,minden honpolgár egyenlő a’ törvény előtt ’s egyenlő
személyes törvényhatóság alatt áll (27. §.); hogy a’ patrimonialis bírósá
gok eltörölvék (100. §.), hogy a’ biró elmozdíthatlan (101. §.), hogy a’
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törvénykezés ’s közigazgatás elkiilonöztessék (202. § ,); hogy a’ törvény
kezés rendszerint nyílt és szóbeli legyen (103. §.) és hogy Bécsben egy
birodalmi főtörvényszék allittassek nevezetesen a’ birodalom ’s koronaor
szágok, vagy utóbbiak közti perek, ministerek ’s helytartók elleni vádak,
összeesküvések ’ stb. elitélésére (106. §.). — Ezen alapelvek értelmében
az 1849. nov. 3. cs. k. nyilt rendelet ’s az 1849. dec. 28-án szentesített
’s 1850. jan. 14. kihirdetett ministeri rendelvény Magyarországba új tör
vényszéki szervezetet, bírói illetőséget ’s perlekedési rendet alapított
meg. E ’ szerint a bíráskodás a’ legelső fokon is külön egyénekre bizatott, elválasztva a’ közigazgatástól. Bíróságokul : járásbiróságok, megyei
törvényszékek ’s kerületi főtörvényszékek, ’s a’ legfőbb fölebbviteli és
semmitő törvényszék jelöltetvén k i; a’ szent-székek biráskodása csupán a’
házassági érvényesség ’s elválasztás kérdéseiben hagyatván meg. A ’ me
gyei ’s törvényszékek első folyamodási és fölebbezési, a’ kerületi főtörvényszékek csupán fölebbezési fórumot képeznek. — Ezután megjelent
az 1851. dec. 31-iki kabineti irat, ineily az 1849. mart. 4-ki alkotmány
eltörlésével, mintegy új chartául szolgál. Ez kimondotta, hogy a’ járási
hivatalokban, a’ mennyire C3ak lehet a’ bíráskodás ’s közigazgatás egyitessék — ’s csak a’ másod- ’s harmad folyamodási fokon választassák el.
Egyszersmind társasbiróságok felállítását rendelte el, az eskiittszéket vég
kép eltörölvén (29.§.). Ezen elvek alapján hozattak azután a’ bírósági szer
vezetet ’s illetőséget szabályzó rendeletek, nevezetesen az 1853. febr. 16. a’
bíróságoknak polgári jogügyekbeni illetőségéről; 1853.máj. 3. a’ bírói ha
tóságok belszerkezetérőEs ügyrendtartásáról 1854. aug. 3. az államügyész
ségek belszerkezetéről; 1853. jan. 10. és 1854. april 6. rend., a’ birósági
szervezetről. — Ezek szerint hazánkban jelenleg a’ birósági szervezet ’s ille
tőség következő alapszabályokon nyugszik : általában 3 folyamodási biróság állapítatott meg. Első folyamodásbeliek : aj szolgabiróságok, mint bírói
hatóság, az eddigi járásbiróságok pótlékául. Ezek képezik a’ legalsó birói
hatóságot, ’s bíráskodnak minden ügyekben azok kivételével, mellyek kü
lönösen a’ megyei törvényszékeknek tartattak fenn, b) megyei törvényszék
kehi mellyek az országos kerületek székhelyein kerületi vagy országos tör
vényszékeknek neveztetnek, de a’ polgári ügyekben egészen egyenlő ha
táskörünk. c) Külön, városilag kirendelt járáshivatalok, vagyis szolgabi
róságok. Olly városokban ugyanis, mellyek népesebbek, a’ bíráskodás gyor
sítása végett a’ törvényszék mellett még külön bíráskodó szolgabiróság is
állitatik. dj A ’ kereskedelmi 's bányászati törvényszékek, mellyek némelly
helyeken külön alakíttattak, mig teendőik máshol a’ rendes törvényszékekre
bízatott és végre e) egyházi ügyekben még most is a■sz. székek a’ r. katholikusok, e. és n. e, görög hitűekre nézve. — Második folyamodású bíró
ságok a’ kerületi főtörvényszékek; és végre harmadik felebbvitel, a’ bécsi
legfelsőbb és semmitő törvényszék. — Megyei törvényszék 37 állíttatott,
t. i. minden megyében egy, kivévén hol kevesb népesség folytán egy alá
több megye is rendeltetett mint p. o. soproni alá Moson és Sopron, a’ po
zsonyi alá Pozsony ’s Komárommegyék, a’ sz.-mártoni alá Árva, Turócz
’s L ip tó; beszterczei alá Bars és Zólyom; balassagyarmati alá Hont és
Nógrád, kassai alá Abaúj ’s Torna ; beregszászi alá Bereg ’e U gocsa;
debreczeni alá Északi Bihar ’s Szabolcs, gyulai alá Békés ’ s Csanádme-
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g yék ; vagy hol nagyobb népesség folytán több törvényszékek is állítat
tak mint p. o. Északi ’s Déli Biharban, Pest-Pilismegyében Pesten, Budán
’s Kecskeméten, — Külön kereskedelmi törvényszéki osztály létezik
Pesten, illy ügyek, máshol a’ megyei ’s kerületi székekhez soroltatván.
A ’ bányai bíróságot a’ budai, eperjesi, szatmármegyei, beszterczebányai
és soproni főtörvényszékek gyakorolandják. — Pesten 3, ’s Budán ’s P o
zsonyban 2 városilag kirendelt járási bíróság leend ’s azonkívül Székes
fehérvárott, Jászberényben, Egerben, Miskolczon, Kecskeméten, Szol
nokon, Szegeden, ’stb. — rendesen minden megyei vagy kér. törvény
szék helyén. — Fölebbezési 2-ik folyamodási bíróság az 5 országos ke
rület szerint 5 van, t. i. Pesten, Pozsonyban, Nagyváradon, Eperjesen
és Sopronban.
A bírói illetőség, a’ törvény által peres ügyekben a’ határozati eljárás,
a’ végrehajtás, ’s a’ csőd illetősége szerint különböztettetik meg. És a’
határozati eljárás illetősége ismét személyi, dologi, kereskedelmi ’s ten
gerészeti, vagy végre bányai. — A ’ bíróságra nézve a? lakás, jószágfek
vés és cselekvés vagy szerződés illetősége fogadtatott el. Rendesen a’ la
kás bírósága előtt indítandók a’ keresetek, de a’ mezei kártételek iránti
keresetek, a’ telek fekvési és szerződési keresetek, a’ kikötött fizetési hely
birósága ele tartoznak; az ingatlanok iránti keresetek pedig azon 1-ső
foly. törvényszékek vagy szolgabiróságok körébe valók, mellyeknek ke
rületében az ingatlan fekszik. Az ingók iránti követelések vagy a’ sze
mélyi, vagy a’ fekvési bíróhoz adhatók be. — A ’ járási hivatalok előtt
mindennemű keresetek megindíthatok. Kivételek csak a’ következők : 1.
A ’ hitbizományi ügyek, az 1848-ig törvényhatóságot gyakorlott nemesi
javak birtokosai elleni keresetek, a’ fiscus, egyházi ’s világi községek,
közjavadalraak, alapítványok ’s közczélú intézetek elleniek, és a’ sz. szék
hez nem tartozó házassági ügyek kizárólag az 1-sŐ foly. megyei ’s kér.
törvényszékeknek vannak feltartva. 2, A ’ városi kiküldött járási bírósá
gok csak 500 pft. határozott öszvegig — kamat nélkül —- bíráskodhat
nak; és haszonvételek ’s egyéb visszatérő szolgalmaknál — élet-hoszra
— csak 50 ftig — más idejűeknél pedig 25 ftig. 3. A ’ kereskedelmi ’s
tengerészi biróság elé tartoznak : a’ részvények, állampapírok, sorsjegyekvételi, árúszerzési, továbbá bankári, pénzváltói, liajhászi, bizományi, vál
tó- leszámítolási ’s egyéb rokon ügyletekből származó perek; továbbá ke
reskedők ’s gyárosoknak áruszállítók, fuvarosok, ’s biztosító intézetekkel
való illynemű pereik kereskedők’s gyárnokok egymásközötti ügyleteikből
eredt követelések, ’s végre a’ bankárok, kereskedők, gyárosok, hajhászok
bizottmányosok, áruszállítók ’s keresk. ügynökök ’s másrészt ügyveze
tőik, könyvvivőik és segédeik közti perlekedések az ügylet, vagy köztüki
viszony tekintetéből. 4. A ’ bányai birósághoz tartozik, a’ bányákhozi do
logi jo g , bányamezők kimérése ’s elkörzése, bányamű vek nyereségei
’stb. iránti perlekedés. — A ’ már itt előadott elveken kívül még megem
lítendő ezen új bírói szervezetről, mikép legalsó fokon — járási hivatal
ban — most ismét össze van kapcsolva a’ bíráskodás és közigazgatás, a’
többiben pedig el van különozve; továbbá, hogy a’ bíróságok mindnyá
jan collegialisok, kivévén a’ szolgabiróságot, melly csak egyéni b iróság;’s
végre hogy mindenki egyenlő a’ bíróságra nézve, ’s kiváltságos bíróságok
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nem léteznek, kivévén a’ katonait, a’ katonai személyekre nézve, és a*
főudvarnagyi széket, a’ császári ház tagjai és a’ területen-kivüliség jogá
val birók felett.
B. Büntető törvényszékek. A ’ bűnvádi biróságra nézve, miután a* bűn
vádi eljárásban a’ jogbiztosság nélkülözhetlen feltétele gyanánt tekintetik
a’ nyilvánosság és szóbeliség — a’ müveit világ nagy részében elfogadott
elv az, hogy az igazságszolgáltatás kellékeinek semmiféle eljárási alak
sem felel meg annyira, mint az esküttszék. Ezen elv ellenében mégis sok
ellenszenv mutatkozik. Némelly törvényhozások azt vélték, hogy a’ jury
az állam politikai viszonyainak, a’ nép műveltségi fokozatának, a’ nem
zeti közerkölcsöknek, az osztályok felvilágosodásának, és az állam összes
irányának nem felel meg. — Ez okból esküttszékek helyett tör vény tudó
birákat ’s állandó törvényszékeket fogadtak el. — Ezért némelly álla
mokban a’ jury — ’s némelyekben kizárólag a’ törvénytudó birák képe
zik a’ büntető biróságot. Újabb időkben számos államok fogadták el a’
juryt, — követve Angliát, hol annak újabb szerkezete az 1825. jun. 22ki törvényen alapszik, és Francziaországot, hol azt legújabban az 1848.
aug. 7-ki törvény szervezé. Nevezetesen a’ jury elfogadtatott Belgium
ban, hol azl808-ki franczia Code d’instruction criminelle van érvényben;
továbbá Poroszországban, hol az 1849. jan. 2. rend. a’ patrimoniális ’s
kiváltságos biróságot eltorlötte ’s az 1849. jan. 3. rend., az esküttszéket
is befogadta a’ nehezebb bűntetteknél, mit az 1851. april 14-ki bűnt. codex, és az 1853, máj. 3-ki pótlék-törvény is megerősített; és az 1850.
jan. 14-iki rendelet Waldeckre ’s az 1850. mart. 18-ki Anhalt-Bernburgra is kiterjesztetett. Bajorországba a’ jury szintén bevitetett az 1848.
nov. 10-ki törv. által, melly az 1813-ki büntető codex 2-ik részét átala
kította; Hannoverben pedig az 1850. nov. 8. bűnt. perrendtartás által;
Badenben az 1851. febr. 5. törv. által, melly új bűnt. codexet ’s eljárást
alapított; Hessen vál. fejedelemségben súlyosb bűntettekre nézve az 1848.
okt. 21. törvény által; Würtembergben a’ politikai, sajtóvétségek ’ s kivá
lóbb bűntettekre az 1849. aug. 14-iki törv. állal; Hessen-Nassauban az
1848. okt. 28. és 1849. april 14-ki törvények folytán; és Szász-Weimar,
Meiningen, Sondershausen, Rudolstadt, Anhalt-Dessau ’s Köthenben az
1850. mart. 20. jun. 21. apr. 26. ’s máj. 28-ki törvények következtében.
— A ’ franczia Code ’s intézetek utánzásául még más államokban is be
fogadtatott a’ ju ry, nevezetesen Genfben 1844; Portugalliában 1832;
Brazíliában 1832 ; Görögországban 1834.évben. — Az újabbévekben Piemont ’s több más olasz államok is a’ juryt fogadták el büntető rendsze
rűi. — A ’ többi államokban, hol jury nem létezik, általában a’ 3 fokozatú
biróság alkalmaztatik, és pedig mit a’ jogtudomány ’s tapasztalás felette
szükségesnek bizonyít, — rendesen több tagból álló törvényszékek, a’
csekélyebb kihágások kivételével. — Az ausztriai birodalom számára az
1849. mart. 4-iki alkotmány kijelenté, hogy a’ törvény által kijelölendő
nehezebb bűntettek esküttszék elé tartozandnak (103. §. szerint). En
nek értelmében az 1850. jan. 17-ki büntetőperrendtartás csakugyan élet
beléptette a’ juryt. Ez azonban nem sokáig maradt életben. Mar az
1851. dec. 31-ki cs. uyiltparancs kimondotta, hogy a’ birodalom tör
vénykezési szervezeténél az esküttszékek mellőzendők (29. §-ban). EnUj. k. hm.
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nek folytán az újabb (1853. jul. 29-ki) büntető perrendtartásból a’ jury
egészen kimaradván, kizárólag törvénytudó biróságok állíttattak fel, és
pedig, mint általában szokás, 3 fokozatú folyamodás szerint — úgy hogy
bűntettek ’ s vétségeknél első folyamodást a’ megyei ’s országos (kér.)
törvényszékek, másod folyamodást az országos főtörvényszékek képez
n e k ;’s harmadíolyamodás a’ legfelsőbb semmitő törvényszékhez megy.
A ’ kihágások pedig a’ járási hivatalok (szolgabirák) elé tartoznak. A*
vizsgáló biróságot a megyei ’s orsz. törvényszékek ’s a’ kijelölt járáshi
vatalok képezik, a’ felségárulás, felségsértés ’s közcsendháboritás esetei
kivételével, mellyeknél a’ helytartóság, vagy helyt, osztály helyén létező
orsz. törvényszék teljesíti a’ vizsgálatot. Ezt illeti azon esetekben kivé
telkép szóbeli végtárgyalás ’s ezt a’ vizsgálat befejezése utáni határozat
is. — A z 1-sŐ foly. törvényszék elnök ’s 3 biróból ’s nehezb esetekben
4-ből; a’ 2-ik foly. törvényszék pedig rendesen 4 és nagyobb bűntettek
nél 8 ülnökből áll. E ’ szerint a’ biróság collegiális, kivévén a’ kihágások
nál, hol a’ járási hivatal, mint egyes biró jár el. A z eldöntés általános
szótöbbség által történik. — Végre alapeivül szolgál az is, hogy a’ patrimoniálÍ3 biróság eltöröltetett és kiváltságos biróságok nincsenek. — A ’
mi pedig azt illetőséget illeti, az ausztriai perrendt. is — minden újabb
codexek nyomán — alapúi a’ bűntett elkövetési helyének illetőségét
fogadta el, miután az újabb jogtudomány legfőkép ezt ajánlja a’ nyomo
zás könnyítése, példaadás ’stb. végett. Kivételkép azonban a’ lakás és
tetten-kapatás illetősége is elfogadtatott. — Van azonban rendkívüli
illetőség is, melly a’ katonai személyekre ’s területen-kivüliségre vonat
kozik.
A ’ mi Magyarországot illeti, itt 1848 előtt a’ büntető igazságszolgál
tatásnak igen szomorú képe volt, nevezetesen a’ bírósági rendszerre néz
ve is. Voltak idők (1608. 2. t. ez. és III. r. 32. ez.), midőn vérjoggal
nem biró községek, sőt egyes nemesek is fel voltak hatalmazva a’ tetten
kapott gyújtogatok, gyilkosok és erőszakos nősparáznák felett bíráskod
ni. Ezenkívül sokszor legfelsőbb helyen kinevezett bizottmányok bírás
kodtak; még a’ nádor is (1659 : 18. t. ez.) rendelkezhetett némellykor a’
biróság iránt. De még újabb időkben is igen káro3 szervezetű büntető
bíróságunk volt. Ez is , a’ kasztrendszerhez képest annyiféle volt, mint
voltak néposztályaink. A ’ jobbágyok az úriszékek elé, a’ polgárok a’
várositanács, szabad kerületek u. m. jászkunok, hajdúk ’stb. saját közsé
geik birósága, és a’ nemesek a’ megyei törvényszék elé tartoztak. Ezen
sokféleség lehetlenné tette az öszhangzást, és kellő felügyeletet. Illy sok
birósághoz eléggé kiképzett bírókat kapni sem lehetett. Es e’ bajok
még növekedtek az által, hogy a’ birák nem voltak szoros törvényekhez
kötve, mert büntető törvényeink — főkép az eljárásra nézve, felette ke
vesek ’s tökéletlenek voltak. Innen az elterjedt bírói önkény, melly majd
minden megyében más eljárást, más szabályokat alapított meg, a’ sze
mély- ’s vagyon biztosság tetemes veszélyzésével. — A ’ mi a’ fólebbviteli
rendet illeti, ez is ép olly tökéletlen volt. Mert a’ nemesek számára 3 folyamodási biróság létezett, t. i. a’ megyei szék, királyi- és hétszemélyes
tábla, sok esetben nyitva állván a’ folyamodás az udvari kanczellariához is; mig ellenben a’ nem-nemeseknek egészen a’ 18-ik századig nem
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is volt joguk fölebbezéssel élhetni. Csak II. Lipót alatt az 1791. 43. t.
ez. engedé meg, hogy a’ nem-nemesek is fölebbezéssel élhessenek, de csak
ha az Ítélet halálra, 3 évi börtönre, vagy egyszerrei 100 bot-ütésre szólt.
Az 1836. 17. t. ez. még azon esetet adá hozzá, midőn a’ tiszti ügyész
hivatalból volt köteles fólebbezni, midőn t. i. hivatalnok hivatalvesztésre
Ítéltetett, vagy nemtelen nemessel jött össze egy perben, ’s ez fölebbezett.
Az 1844-iki törvény a’ hamis bukás ’s váltóhamisítás eseteiben is meg
engedte nem-nemeseknek a’ fólebbezést. — De a’ kir. táblától tovább
csak úgy fölebbezhettek, ha ott halálos Ítéletet kaptak. — Újabb időkben
általános Ion azon meggyőződés, hogy javított büntető törvénykönyvre
’s perrendtartásra, a’ legszentebb érdekek folytán, elkerülhetlen szükség
van. Ezért a’ pozsonyi országgyűlés illyennek készítését elhatározta, ’s
e’ munkára országos küldöttséget nevezett ki. íg y keletkezett a 1843/ 4-ki
codex-terv. Ebben az orsz. bizottmány többsége az esküttszékeket mellő
zé, és törvény tudókból álló törvényszékeket kívánt felállítatni három fo
lyamodással. Az 1844-ki orsz. gyűlés alsóháza e’ véleményt nem osztván,
esküttszékek életbeléptetését határozta el. Ezen többségi határzat követ
keztében a’ codex-tervnek új átdolgozat alá kelle vétetnie. — Illy ’s több
más okok folytán ezen felette jeles, a’ legelső európai jogtudósok által is
dicséretre méltatott codex-terv életbe nem léphetett, ’s maradtunk leg
újabb időkig régi rósz állapotunkban, mígnem az 1853. jul. 29-iki cs.
nyiltparancs folytán, az akkor kelt új ausztriai büntető perrendtartás —
tehát a’ fentérintett törvénykezési ’s bírósági rendszer — Magyaror
szágra is kiterjesztett, hol 1854. okt. 28-án lépett életbe.
II. A ’ mi magát az eljárást illeti, ez is a’ szerint különbözik, a’ mint
polgári vagy bűnvádi ügyekre vonatkozik. A ’ főelvet a’ kettő közti lénye
ges különbség képezi. A ’ polgári perben ugyanis csak a’ formális igaz
ság kerestetik, azaz a’ biró csak a’ felett itél, hogy mellyik résznek van
igaza általuk viszonyosán előadattak értelmében, ennél többre nem ter
jeszkedvén’s bővebben nem vizsgálódván; mig ellenben bűnvádi eljárás
ban a’ valódi-materialis-igazság kerestetik, tekintet nélkül a’ felek elő
adásaira. Itt a’ biró, csekély kivétellel, mindig hivatalból köteles fellépni
— mig ott csak a’ felek kivánatára. — A ’ polgári perrendtartás, a’ tudo
mány jelen állása szerint, következő alapszabályokon nyugszik : az elő
terjesztés, tárgyalás ’stb. történhetik szóval vagy írásban; igy az eljárás
a’ polg. ügyekben lehet szóbeli vagy Írásbeli. Néhol nyilvános az, másutt
ismét titkos. Néhol, mint p. o. Angliában a’ polgári eljárásban is esküttszék alkalmaztatik. Vannak továbbá tárgyak ’s esetek, mellyek a’ rendes
eljárástól eltérést igénylenek p. o. sürgősség folytán, vagy kis értéknél;
’s innen a’ rendes és rendkívüli és sommás eljárás. — A ’ pertárgy Ítélet
alá való elkészítésére nézve is különbségek vannak. Történhetik ez kizá
rólag a’ bírói személyek által, mint volt a’ régi Rómában; vagy a’ felek
ügyvédei, képviselői készitik el ’s vitatják meg az ügyet ’ s terjesztik azu
tán Ítélet alá, mi a’ jelen franczia rendszer; mellyekhez hasonlít e’ tekin
tetben az angol perrendszer is : vagy a’ felek ’s biró közös együttműkö
dése által készíttetik el az ügy, ’s ez a’ német perrend rendszere. De
azért az u. n. kutató (Untersuchung’s)-rendszer a’ polgári perekben szo
ros értelemben véve nem divatozik már, hanem u. n. tárgyalási (V er26*
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handlung’s) eljárás lépett helyébe. — A’ bűnvádi eljárás elveiül pedig
következők szolgálnak : csaknem általánosan elismertetetett annak szük
sége, hogy az eljárás szóbeli és nyilvános legyen, mind a’ vádlott, mind
a’ köz-jogbiztonság érdekében, — csak némelly botrányos esetek vétet
vén ki a’ nyilvánosság alól.
El van ismerve az esküttszéki eljárás túlnyomó hasznossága is, mi mel
lett a’ tényi ’s törvényalkalmazási kérdés egymástól elkülönöztetik, az
utóbbi törvénytudókra bízatván; ámbár némelly északamerikai államok
ban ezt is esküitek teljesítik. — Ha törvénytudó bírák rendszere van folvéve : úgy a’ perorvoslatok, különösen a’ több folyamodású fólebbezés a’
jogbiróság által igényeltetik. A ’ zárt, titkos és Írásbeli eljárásnak káros
sága csaknem általános meggyőződés. Azért, ha a’ rendszer titkos és Írás
beli is, a’ végtárgyalás mégis szóbeli és nyilvános; vagy ha a’ nyilvános
ság egészen nem fogadtatik is el, mint az új ausztriai eljárásban, bizonyos
korlátok közt mégis megengedtetik. — A ’ védhetés, védő-használás
szüksége, ’s az ahhozi jo g jelenleg már mindennemű eljárásban el van is
merve ’s fogadva. Csak a’ szökevényeknél szokás ez alól kivételt tenni,
kik makacssági ítélet alá kerülnek. — Szükséges az is, hogy a’ polgári sza
badság hibás és jogtalan elfogatások, házkutatások ’stb. ellen kellően bizto
síttassák — a’ mennyire csak ezt a’ bűn folfödözésének érdeke megengedi.
Azért általában roszaltatik a’ birónak vallató hatalma is, melly az u.n. lelki
tortúrát képezi.— Az eljárás lényegesen különbözhetik az által is, a’ mint
kutató vagy vádló rendszeren alapszik; ez utóbbi Angliában a’ legvég
sőig fejlett ki, hol t. i. az egész bűnvádi per csupán a’ sértett és sértő kö
zötti ügyet képezi, az államhatóság minden beavatkozása nélkül. Ezen
rendszer ellen számos ’ s részint alapos okok hozatnak fel; miért helye
sebbnek találtatik, hogy vádrendszer uralkodjék, de egyszersmind köz
vádlók is létezzenek; ’s ez a’ franczia rendszer. — Van egy vegyes eljá
rás is a’ kutató ’s vádrendszerből összetéve. A ’ bizonyitéki tan- ’s eljá
rásra nézve is különböző szabályok alkalmaztatnak. A ’ régi törvényhozá
sok szerint a’ bűn-kivilágitás bizonyos, a’ törvényben kiszabott szabá
lyokhoz volt kötve, mellyeket áthágni, ’s változtatni a’ birónak nem lehete. Ez azon tan, melly p. o. kiszabta, hogy két tanúnak vallomása képez
teljes próbát, és hogy a’ vallomásnak minő kellékekkel kell birni ’stb. a’
bírói belátás szabadsága majd egészen kizáratván. Ez okból újabb időkben
e’ rendszer elvettetett; a’ bírói szabadság a’ fenforgó körülmények bölcs
megfontolására nézve szélesebben kiterjesztetvén. Nem helyeselhető
azonban más részről az sem, hogy a’ benső egyéni meggyőződés korlátlan
hatalomra emeltessék, hanem inkább ajánltatik az angol rendszer, hol a’
benső meggyőződés nagy súlylyal bir ugyan, de egyszersmind számos sza
bályok is léteznek, mellyek a’ kivilágításra nézve irányadóul ’s utasitóul
szolgálnak. — Ezek röviden érintve, a’ bűnvádi eljárás legfőbb elvei. —
Magyarországba az 1853. jul. 29-iki cs. nyiltparancs által új bűntető
perrendt. hozatott be, melly 1854. okt. 28-án lépett életbe. — Az es
küttszéki rendszer nincs benne elfogadva; a’ nyilvánosság és szóbeliség
is csak korlátolva — ’s a’ végtárgyalásnál; úgy szinte nincs benne felvé
ve a’ tiszta vádrendszer, hanem a’ kutató ’s vádrendszer elemeiből állítta
tott össze; azonban mindenütt magán viseli a’ műveltebb emberiség szel
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lemét, ’s a’ tudomány azon haladásait, mellyek az összes államrendszer?*
rel összeférnek.
Az 1852. sept. 16. új polgári perrendtartás, melly Magyarország szá
mára adatott ki, ’s melly 1852. máj. 3. rend. által Erdélyországra is k i
terjesztetett, következő alapelveken nyugszik. 1. Nem fogadta el az u. n.
kutató rendszert, a’ perlekedési eljárás alapjául, melly az 1781-ki porosz
törvény által fejtetett ki, és a’ melly szerint a’ biró, a’ bűnvádi eljáráshoz
hasonló szellemben, hivatalból köteles polgári perekben is mindent elkö
vetni, mi az ügy eldöntésére vonatkozó eszközök ’s utak feltalálására, ’s
igy az igazság kiderítésére vezethet, — hanem azzal ellenkezőleg az u. n.
tárgyalási elvet állította fel, melly szerint az ügy kifejtése, eszközök elő
állítása, bizonyítékok előkeresése ’s felmutatása egészen a’ felek szorgal
mára bizatik, a’ biró köteles lévén Ítéletét csupán az előadottakhoz alkal
mazni, ’s abban a’ közlött bizonyítékokon ’s előterjesztéseken túl nem ter
jeszkedni. Csak ott léphet fel a’ biró hivatalból, hol azt a’ perrendtartás
’s a’ törvények valósítása, kétségek ’s körülmények felvilágosítása igényli.
2. Elfogadta az u. n. eventualitás elvét is , melly szerint a’ védveket,
támadási eszközöket, bizonyítékokat egyszerre kell a’ kitűzött időben elő
adni, a’ későbbi közlés érvénytelen lévén. 3. A ’ szóbeliséget nem fogadta
ugyan el általánosan az eljárás alapjául: de kiterjesztette azt mégis szá
mos esetekre. Szóbelileg tárgyalandók ugyanis minden ügyek az egyes
bíróságoknál, kereskedelmi törvényszékeknél; és a’ társasbiróságoknál a*
kevésbé nehéz ’s bonyolódott ügyek, u.m. világos tartozások, közbejövő ’s
mellékes viták ’stb. Azouban a’ felek szabadon szerződhetnek ’s egyez
hetnek az eljárás neme iránt. 4. A ’ perlekedés húzás-vonásának gátlására
a’ feleknek csak két két perirat vagy perbeszéd engedtetik — ’s egy har
madik csak kivételkép. 5. A ’ hosszadalmasság megakadályozására a’ per
beli teendők teljesítésére rövid határidők tűzetnek ki a’ törvény által,
mellyek meg nem tartása részint költség terhének viselését részint az el
mulasztott tett nem ismételhetését vonja maga után. 6. Az Ítélet elleni
rendes perorvoslatok, folyamodás minden bírói végzés ellen, fölebbezés
az első bíróság ítélete ellen, és revisio v. felülvizsgálat a’ 2-ik foly. biróság ítélete ellen, ha ez amattól különböző. Nérnelly esetekben rendkívüli
revisiónak, formahibák ’s a' törvény hibás felfogása és alkalmazása miatt
pedig, p. o. ha a’ biró illetéktelen volt, ha a’ képviselő nem volt felhatal
mazva, ha a’ biróság nem állott kellő számú tagokból, ha az idézés nem
történt törvényesen ’stb. semmiségi panasz emelhető. Máskor pedig p. o.
a’ határidők vétlen elmulasztásánál, az ügyvéd hibája miatt, ’s új bizo
nyítékok találásánál visszahelyezés (restitutio) kérhető. 7. Megengedi a’
személyes fogságot is,éspedig kétfélét, mint biztositékieszközt ideiglene
sen, ha a’ fizetés előli elillan ás gyanúja’s kereset veszélyzése forog fenn;
és azután a’ végrehajtásit, melly nem fizetés esetében Ítélet után adatik
meg. 8. A ’ bizonyítás alapszabályául az mondatott ki, hogy mindenik fél
köteles bebizonyítni azon tényeket, mellyekre igényelt jogát, vagy kifo
gásait alapítja, akár igenlő akár tagadó tételben jelenjen is meg a’ tény
beli állítás. 9. A ’ per egyszerűsítésére több különböző kérelmeknek egy
keresetbeni öszhalmozása nem engedtetik meg.
A ’ mi pedig az új 1853. jul. 29. ausztriai biínvctdi eljárást illeti, ennek
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következők főbb elvei. A ’ biráskodás egészen törvény tudó bírákra bizatott — az esküttszék teljes kizártával — miután az egy ideig életben volt
az 1850. jan. 18-ki perrendtartás szerint, melly azonban Magyarországra
nem volt kiterjesztve. — A ’ szóbeliséget ’s nyilvánosságot sem fogadta el
egész terjedelmében, hanem csak tetemes korlátok ’s^sszeszoritás mel
lett. A ’ szóbeliség egy végtárgyalásra szorítkozik. És a’ nyilvánosság
nem terjed odáig mint Würtembergben, Badenben, Hessen-Darmstadt
bán, Weimarban, hol az egész közönség szabadon jelenhet meg; még
odáig sem, mint Braunschweigban, Hannoverában, Hessen-Kasselben,
Poroszországban, hol mindenfelnőtt személy bebocsáttatik, hanem addig,
hogy csak bizonyos categoriába tartozó egyének jelenhetnek meg. u. m.
jogtanítók, bejegyzett főtörvényszéki védők, igazságügyi fogalmi hiva
talnokok, felsőbb közig, hivatalnokok, a’ sértettek ’ s kiknek bebocsáttatását a’ vádlott vagy sértett különösen kéri, kik azonban 5-nél többen nem
lehetnek. Ezeken kívüli bebocsáttatása meglett ’s illedelmes személyeknek
egészen az elnök belátására bizatik. — E’ nyilvánosság még a’ zártülés
elrendelhetésének tetemes kiterjeszthetésével is korlátoltatok; mert az
nem csak akkor rendelhető el, ha a’ közrend megzavartatott, mint a’
würtembergi, nassaui, hannovérai törvény szerint — hanem már akkor is,
ha attól tartani lehet, ha annak lehetősége gondoltatok is — mit azonban
a’ porosz codex is követ. — És a’ mi az egész eljárási rendszert illeti,
az ugyan némi részben a* vádszerre alapittatott — de tagadhatlan,
hogy a’ kutató eljárásból is igen számos elemeket foglal magában.
Erre mutat már azon rendelete is, melly az eljáró hatóságot kötelezi
figyelni a’ vádlott elmarasztási körülményéire épen úgy, mint védelme
tényeire. Továbbá a’ fővizsgálat kezdetével nem emeltetik vád, hanem
nyomozás tartatik ’s a’ milly bűn kiderül, ollyanért vádoltatik a’ vádlott.
Az egész vizsgálat zárt ’s Írásbeli. Ekkor védő nem használtatik. A vizs
gálónak, ki nagy önállással bir, kötelessége folytonos kérdezések ’s ezek
alkalmazása által oda törekedni, hogy önvallomás eszközöltessék , minek
kitűnő fontosság tulajdoníttatik. Az elővizsgálat a’ főtől nem választatik
el vádkereset beadása által — melly itt csak az egész fővizsgálat bevégezte
után adatik be — ’s írottan az is csak nagyobb bűntetteknél. A ’ tanúvallomás írásbeli felolvashatása is igen sokszor megengedtetik. — Azon
ban ezek mellett meg kell említeni — főkép az 1848 előtti ausztriai ’s
magyarországi eljárás irányában — azt, hogy a’ vádrendszernek némelly
tényezőit felvette elvei közé. Illyen nevezetesen, mikép a’ biró személyé
ben nincsen úgy mint az inquisitorius rendszernél, vádló, vizsgáló ’s védő
is egyszersmind öszhalmozva. A ’ vádlásra ’ s ennek keresztülvitelére kü
lön vádhatóság működik, t. i. az államügyészek; a’ vizsgálat vizsgáló bí
rák által végeztetvén. És némi korlátok közt védő is engedtetik, t. i. a’
bűnperben, a’ vádkereset fölebbezésénél ’s a’ végtárgyalásnál. — A ’ vád
levéllel a’ bizonyitékok, tények, gyanúk ’s tanúk nevei is közlendők. Es
a’ kivilágitás nincs szorosan ’s változhatlanul a’ törvény szabályaihoz ’s
mérlegéhez kötve, hanem a’ biró belátásának is szabad tér engedtetik. —
Ezek az előnyök, mellyek az ártatlanság védelmére, ’s vádlott biztossá
gára szolgálnak, ’s ezek nem osztatnak kiváltságokként, osztály különb
ségek szerint, hanem az egész eljárás elvéül a’ törvény előtti egyenlőség
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vétetett fel. — Mivel pedig a’ bíráskodás nem jury által végeztetik, ter
mészetesen perorvoslatok is megengedtetnek az Ítélet ellen. — Sz. I.
Tracy (Destuttde, Antal Lajos Claudegr.), a’ múlt század végén a’ franczia forradalom alatt ezredes volt a’ sorgyalogságnál. Szabadelmű eszmék
híve. A ’ katholika vallást nem akarta államvallásnak elismerni, egyszers
mind hatalmas szót emelt a5 nemesi kiváltságok eltörlése mellett. Midőn
Lafayette 1792-iki augusztus 10-ike után Francziaországot elhagyá,
Tracy is őt követte. Bonaparte egész uralkodása alatt mint senátor mű
ködött, habár egyáltalában nem vádoltathatott az uralkodó iránt hízelgés
sel. 1814-ben X V III-ik Lajos által is pairré neveztetett ki, ’s miután a’
száznapos kormány alatt új hivatalt nem fogadott el, ama rangjában meg
is maradt. A ’ francziák őt mint metaphysikusaik legjobbjainak egyikét
becsülik, ’s bölcsészettudományi iratai nagy hirűek lettek. — o.
Trefort Ágoston legjelesb nemzetgazdáink ’s legalaposabb készültségű publicistáink egyike, szül. 1817. Homonnán Zemplénmegyében, hol
atyja orvos volt. A ’ gymnasialis és bölcselmi tanulmányokat végezvén, a’
pesti egyetemnél készült a’ jogi pályára. Több nyelvet sajátjává tevén,
1836-ban nagyobb utazásra indult ’s bejárta Németország nagy részén
kívül Angliát és Francziaországot, sőt Pétervárba és Moszkvába, Stokholmba és Kopenhágába is tett kirándulást. 1837-ben tért haza FelsőOlaszcrszágon át. Az utazás nagyszerű benyomásai nézeteinek uj irányt
adtak, felébresztvén benne a’ hajlamot a’ nemzetgazdászati tanulmányok
ra. Remélte, hogy e’ segédeszközökkel az anyagi érdekek kifejlődésére
hazánkban ő is fog hathatni ’s mivel e’ czél felé, az irodalom mellett, ak
kori viszonyaink között gyakorlati útnak az áilamszolgálat tetszett előtte:
a’ budai udv. kamaránál fogalmazónak vétette fel magát. Azonban az
ügyvédi vizsgálatot is kiállotta ugyanazon évben. A ’ hivatalnoki pálya
gépies foglalkozása ’s irodai szelleme nem felelvén meg várakozásának,
másfél év után odahagyta az államszolgálatot ’s tisztán tudományos tár
gyakkal foglalkozott; a’ nemzetgazdászat mellett most már politikai ’s
történelmi tanulmányokat is tevén. 1840 a’ műegylet felállítását indítvá
nyozván, e’ tárgyban több művészeti czikket is irt. Ez volt első írói fel
lépése. Utóbb b. Eötvössel és Szalayval a’ „ Budapesti Szemle“ kiadója
volt ’s maga is több alapos czikket irt e’ folyóiratban az anyagi érdekek
ről, az ősiségi viszonyokról és az angol alkotmány kifejlődéséről. 1841.
az akadémia levelező tagjává választá. A ’ statusgazdászat történeti vázla
tával foglalá el székét. Ez időtől fogva a’ „ Pesti Hirlap“ -bán is többször
szólalt fel, különösen a’ bankügy és hitelintézet tárgyában, miről röpiratot is adott ki. Publicistái és nemzetgazdászati dolgozatai annyira isme
retessé tevék nevét, hogy az 1843-i országgyűlésre egy sz. kir. város kö
vetéül választá. Ez országgyűlésen nagy része volt a’ kereskedelmi ügy
ben kiküldött bizottmány munkálatai szerkesztésében. ’ S miután a’ kö
vetkező évben Szalay László a’ ,,Pesti Hirlapu szerkesztését elvállaló, T.
is egyik szorgalmas munkatársa lett ’s ez maradt Csengery szerkesztése
alatt is 1848 marcziusig, midőn hivatalos pálya nyilt előtte. Ezt megelő
zőleg azonban még két utazást tett, 1845. Olaszországban ’ s 1846.Törökés Görögországban. Ugyanez időközben történelmi tanulmányait is foly
tatta. Különösen azon analógiánál fogva, melly a’ magyar és angol al

408

Trencsénmegye.

kotmány előbbi stádiumai között volt és mivel a’ történelmi alapokon
eszközlendő átalakulásnak volt barátja : az angol forradalom történetét
tartá kiválólag hasznos tanulmánynak a’ magyar közönség számára; ’s
nagy költséggel szerzé meg a’ forrásokat az angol forradalom története
Írásához.Már annyira haladt a’ munka Írásában, hogy egy kötetet sajtó alá
bocsáthatott volna, midőn közbejöttek az 1848-i események, ’ s kézirata,
rendkívül becses könyvtárával együtt, Pest bombáztatása alkalmával, a’
feldunasori Wodianerházban elégett. A z 1848-i kormány alatt a’ keres
kedelmi ministeriumban lett alstatustitkár. Tagja volt a’ pesti képviselő
háznak is Pestváros részéről. A ’ ministerium lemondása után 1848 oct.
28-ig ideiglenesen a’ keresk. ministerium ügyeit vezette. Később Bécsbe
’s onnan b. Eötvössel együtt külföldre távozott, honnan csak 1850-ben
tért vissza. Azóta Békésmegyében él családjával ’s főleg mezőgazdaság
gal foglalkozik. — x.
T ren csé n iiie g y e , az észak-nyugoti részek egyike, határait keletről
Árva, Tui'ócz, Nyitra, délről Nyitra, nyugotról Morva, Szilézia és észak
ról Szilézia és Gácsország képezik. — Területe 87 □ mérf. hossza 11 — 15
és szélessége 5 —6 mérföld. — Népessége 272,133-t tesz, az 1848-i ada
tok nyomán, melly majd egészen tót ajkú, csak 10,180 héber találkoz
ván közepette; és a’ valláskülönbséget tekintve van 243,278 katholikus,
22,092 evangélikus, 11 reform, és 10,180 héber. — E’ népességből 1 □
mérföldre jut 3131 lélek, mi elég sűrű népességet képez. A ’ lakosságból
9525 tartozott a’ nemességhez. A ’ megye 1840-ben 1131 ujonczot tarto
zott adni — 1848-ban pedig 4535-töt. A ’ Hunyadiak nagy fényű korá
ban e’ megye herczegséget képeze’s Mátyás természetes fiáé Jánosé volt.
Később az egész a’ hires Trencséni Máté tulajdona lett. — E ’ megye egy
nagy völgyet képez a’ Kárpátok ’s Galgóczi hegyek között, a’ Vág
keresztül folyván sebes habjaival. — Hegyei két lánczolatban húzódnak,
az egyik : a’ Galgóczi, hová tartozik a’ Facsko, Naklate, Biada, Magúra,
Tupor, Bukovie, Machnacs, tepliczai meleg forrásairól ismeretes ’stb. a’
másik ág a’ Kárpáti, melly Morva szélein húzódik, hol Beszkéd fenyve
seiről és gyógyfüveiről nevezetes , e’ hegyek főalkatrésze a’ mészkő ’s
északon némi gránit. — Folyamai : a’ Vág, melly Varmón felül Turóczból jön be ’s 16 mérföldnyi hosszaságban futja át egészen Beczkóig. A ’
faszállításra igen alkalmas, ’s e’ tekintetből hasznos, de sok kiáradásai
által káros is, meilyek közül az 1813-ki rémitő volt. Sok hala és szigetei
vannak. Sebessége reudkivüli. És a’ Kiszucza, melly a’ beszkédi bérczekből ered és a’ Vágba omlik. Szinte felette sebes ’s csak faszállításra al
kalmas. Mint nagyobb patakok még megemlitendők : a’ Zsilnicza, Poprád, Bebrava, Radisa, Rieka. — Megemlítendő a’ vöröskői tó is 300 □
öl területen sok különféle ’s ritka halaival. — Ásvány- ’s gyógyvizekben
e’ megye felette gazdag. Utóbbiak közül különösen nevezetesek a’ trencsini kénköves források, de ezek mellett a’ hasontartalmú bellusi, rajeczi gyógyvizek is; és a’ savany-források közül : a’ Kiskubra, Kischoeholna, Melcsicze, Kosztolna, Crechon, Nimnicze, Vágh, Tepla, Zamarócz, Rosácza, Szoblahó, Velcsicse, Zarjecse ’stb. — Á ’ földmivelésnek
az éghajlat és földminősége nem kedvez. A ’ használható föld tesz 685,390
holdat, miből 336,411 az erdők foglalnak el, 8111 esik a’ kertekre 1773
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szőlőkre ’s a’ többi legelőre, rétekre és szántóföldekre. A* Vág mentiben
a’ föld meglehetős jó, többnyire homokkal kevert fekete agyag — mig
a’ hegyekben köves ’s nehéz agyagos. Azért a’ szorosan vett földmivelésből leginkább csak a’ kertészet és pedig a’ gyümölcstenyésztés virágzik,
melly a’ főkeresetágat képezi, ’s főkép a’ szilva, melylyel aszaltan ’s be
főzve nagy kereskedést űznek a’ lakosok ; de a’ dió, alma, ’s körte is sok.
Búza csak Trencsén körül terem ; rozs és árpa a’ V ág mentiben igen jó
’s itt elegendő, de a’ hegyes tájakon csak hajdina, zab és burgonya tenyé
szik, dohány ’s tengeri hiányozván ’s köles csak kévés teremvén. Ken
dert, lent ’s káposztát is elegendőt kapnak évenként. — Bort csak Beczkó
táján kaphatni ’s az is savanyú. — Azután egy fo haszonforrást a’ terje
delmes erdők képeznek roppant fenyveseikkel, tölgyeseikkel ’s bükfáikkal, mellyekkel nagy kereskedést tíznek. Kitűnő kereset- ’s élelme
zési ág azonfelül a’ juhászat, melly a’ parasztoknál is igen elterjedt —tejével sokat táplálván, és jó túró és sajtjával szép jövedelmet nyújtván,
íg y a’ tehenészet is virágzó e’ megyében — mig ellenben ló, szarvasmarha és sertés kevés van. A ’ méhtenyésztési is nagyban viszik a’ lako
sok, mig a’ természet igen sok vaddal is ellátja Őket. — A ’ bányászat
egészen ki van zárva e’ megyéből; hanem barna kő, gypsz, szarvkő ’s
márvány találtatik benne. — Mivel pedig a’ természet kevés adomány
ban részeltető e’ megyét, azért lakói az iparban kénytelenek pótlékot
keresni. Innen, mint említtetett, a’ gyümölcstenyésztés, de ezenkivül sokat
foglalkoznak különféle faeszközök készítésével, vászon és gyolcs szövés
sel, bőr kikészítéssel, cserépedények előállításával, mint különösen Beszterczén, Bicsén, Belluson, Puchón, Zay-U groczon; továbbá pálinka- és
serfőzéssel, vaj, sajt ’s túró készítéssel, posztószövéssel, minek főbb he
lyei : Zay-Ugrócz, Illává, Puchó. Vannak számos ’ s jeles papírgyárai is,
u. m. Bobóton, Tepliczán, Terchován, Rajeczen, Brunyiszten, Szlatinán,
yiszolajon, Zay-Ugróczon ’stb.; és üveghutái Zliechón, Chocholnán. —
Es igy e’ megyének kereskedelmi forgalma a’ földmivelésen kívül az
iparnak készítményeire is kiterjed. Forgalmának, főcsatornája a’ Vág
vize és a’ Nagy-Szombattól Zsolnáig terjedő fő kőutja; kivitel-czikkjei a’
pohánka, gyümölcs, gyapjú és gyolcs, vászon, posztó, cserép ’s üvegedé
nyek, faeszközök ’ s papiros; bevitelének tárgyai pedig: búza, rozs, mar
ha, só ’s pedig utóbbiakat Lengyelországból viszi be. — A ’ föld az 1832/ 6
törvények által4 osztályra osztatott : 16,18,20 ’s 22 holddal ’s a’ rét ket
tőre 6— 8 holddal. — Egy évi hadi adója 1848 előtt 89, 503 ft. 30 pkr.
volt és 1848 april hó végén 254,165 pf. adó hátralékkal tartozott. Es
azelőtt biztossági ügy tekintetéből a’ pozsonyi, és törvénykezési szem
pontból a’ Dunán-inneni kerülethez tartozott, mig jelenleg a’ pozsonyi
kerülethez csatolva és a’ Trencsén városin kívül 8 szolgabirói járásra van
felosztva. Trencsén városában az új szervezet szerint első bir. törvény
szék van, melly egész megyére kiterjed; vizsgáló bíróságokul a’ trencséni
törvényszék, zsolnai ’s predmiri szolgabiróságok jelöltetvén ki. — Van
benne 1 királyi, 10 mezőváros, 400 falu és 23 puszta. — A ’ kir. város
Trencsén, melly a’ Vág balpartján fekszik, az 1848-ki adatok folytán
3428 lakossal, kik leginkább gyümölcstermesztéssel, iparüzlettel, keres
kedéssel ’s némi földmiveléssel foglalkoznak. — A ’ mellette emelkedő
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magas hegyen áll a’ híres Trencsénivár — melly hajdanában Trencséni Máté
birtoka volt ’s róla Bebekre, ’s erről Zápolyára szállt, ki igen sokat tőn
szépítésére, utána az Illésházi család nyerte el, ’s ennek magszakadtá
val az olly sok magyar főidet összevett báró Sína szerezte meg. — A ’
mezővárosok közül megemlíthető : Csácsa 4013 lakossal, kik a’ Vágón
élénk fakereskedést űznek; Teplicza 1000 lakossal. Itt nyugszanak a’
családi sírboltban Wesselényi Ferencz nádor áldott jóságú nőjének Bosnyák Zsófiának hamvai. Van itt egy papírgyár is ; Újhely 2030 lakossal
és igen szép fenyvesekkel; Zsolna 2500 lakossal. Itt az evangélikusok
1710-ben egyházi zsinatot tartottak. E ’ hely hires jó söréről is. Van 4
kath. egyháza, sz. Ferenczrend kolostora, Vágón derék hídja, és nagy
bor, vászon ’s fa kereskedése; Vág-Besztercze 2000 lakossal, egy régi
góth épitésű templommal. Innen félórányira fekszik a’ Vág mellett a’ régi
beszterczei vár; Beczkó 2000 lakossal a’ hasonnevű omladozó vár alattt,
melly Bolondócz várának is neveztetett. E ’ hely leginkább Stibor erdélyi
vajdáról nevezetes, kire az Trencséni Máté után szállott, ’s ki e’ tájon
zsarnokoskodásai ’s kegyetlenségei által szomorú emléket hagyott maga
után; Illává 1200 lakossal, kik közt több posztósok is vannak, és ser- ’s
pálinkafőző házzal. E ’ város hajdan Kinizsiek birtoka is volt. — Egyéb
helységei között érdekesb : Zay Ugrócz, melly most alsó Nyitramegyéhez tartozik, Zayak birtoka, 900 egynéhány lakossal, kik igen szorgal
mas munkások ’s nagyrészt iparosok. A ’ Zayaknak itt egy nagyszerű
posztógyáruk van. Közel ehhez fekszik az ugróczi vár, melly a’ Zayak
temetkezéseid is szolgál; továbbáKis-Szlatina papirosgyárral; Jasztrabnye savanyúvízzel, vasbányával ’s alkali sóval. — Sz. I.
T rip o lis vagy Tripoli, legkeletibb az északfrikai barbareszk államok
között a’ Sidrai és Cabesi tengeröböl (nagy és kis Syrta) között, észak
tól a’ tenger, keletre a’ Bárkái sivatag, délre Fezzan és Biledulgerid,
nyugotra Biledulgerid és Tunis által környékezve, 4800 □ mfldön ’s 1 %
millió lakossal. Tengerpartja kivételével e’ tartomány sivatag természetű,
nagyobb folyó *s általában viz hiányával, mindazáltal sok délszaki gyü
mölcsöt, olajfát, datolyát, gabonát, sáfrányt ’stb. terem. Egyéb fontosb
termékei : lagunasó, lovak, gyapjú és borok. Lakosai többnyire mórok
vagy berberek, van azonban benne számos török, néger, zsidó és európai,
kik között az utóbbiak itt meglehetős szabadságnak örvendnek, úgy
hogy p. o. a’ fővárosban nyilvános kápolnájok is van harangokkal együtt.
Főélelmi módok : marhatenyésztés és kereskedés, az utóbbi a’ fentebbi
termékeken kivül belső Afrikának, karavánokon ide szállitott termékei
vel is foglalkozik, szállítván azokat az európai vásárokra. A ’ tengeri ka
lózok most megszűntek. — Ezen ország 1551. óta a’ török szultán felsőbbsége alatt áll, melly 1835 óta ismét erősebben szilárdult meg, miután
egy Konstantinápolyból ide küldött expeditio a’ száz évnél tovább ural
kodott Karamauli családot elüzé, az ebből származott utolsó deyt fogva
Konstantinápolyba kiséré ’s helyébe egy török basát rendelt. Több fölke
lést véres elnyomás követett, illyen volt egy 1842. a’ Karamauli család
egy tagja érdekében ’s egy másik 1844. a’ hegyi berberek részéről, mit a’
török tisztviselők zsarolása idézett elő. Az állandó hadsereg 3000 em
berből ’s a’ tengeri erő egy fregattból ’s 16 ágyunaszádból áll. — Némi-
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lég, a’ tripolisi deytői függnek a’ délre fekvő fezzani oáz szultánj a (most
Muknis) ’s a’ keletre fekvő Bárkái sivatag nomád seregei. — Tripolis
város, bástyákkal ellátott magas kőfalakkal van keritve, ’s 20,000 lakost
számlál, kik között 2000 zsidó van egy külön városrészben. A ’ városban
feltűnő a’ tisztaság ’s jeles rendőri intézetek; vannak meleg fürdői, ter
jedelmes kormánypalotája, 2 szép bazarja, 3 európai fogadója, nagy ka
ravántanyái, nevezetes kordovány- és szövetgyárai ’s virágzó kereske
dése. Számos régiségei között említésre méltó Mark Aurél egy diadalive.
A ’ város régi neve Ona. — a.
Trollope (Frances), angol Írónő, szül. a’ múlt század végén, 1809 férj
hez ment Trollope ügyvédhez, ki 1835. halt meg. Utazási vágya által ösz
tönözve, 1827 az északamerikai egyesült államokba utazott, hol 1831-ig
időzött, azután Parist, Belgiumot, Németországot járta b e ’s kiadá később
utijegyzeteit. Ezen útleírásokon kívül vannak számos regényei is, mint
p. o. Widow Barnaby (3 köt. Lond. 1838) ’s ennek folytatásai : ,,Barnaby married; Barnaby on travels (3 köt. 1839); „ The life and the adventures o f Michael Armstrong, the factory boy (1840) ’ stb., mellyekben
sok szerencsés részlet van, de mint egészek fárasztó hosszadalmasságban
szenvednek. — a.
Tscharner (János Bapt.), szü 1.1751-ben január 20-kán, Graubündten
canton egyik régi ’s tekintélyes családából. Neveltetett a’ haldensteini
intézetben, azután meglátogatta a’ göttingai egyetemet, nagyobb utazást
tett, ’s hazatérte után városi hivatalokat viselt, nevezetesen 1793— 98-ig
polgármester volt Churban. Mint Hlyen részt vett a’ szövetségi gyűlés
ben, ’s 1795— 96-ban szövetségi elnökséget viselt. E’ közben bokros ér
demeket szerzett szülő városa ’s cantona ügyeiben; névszerint szegény
intézetet alapított, és sokat tett az iskolák, utak, mezei ’s erdei gazdaság
gyarapítására. A ’ haldensteini intézet megszűnte után ő maga alapított
hasonló növeldét Jeninsben, saját jószágán, később pedig még nagyobbat
a’ reichenaui kastélyban, hol a’ franczia király Lajos Fülöp is 1793 —
1795-ig menedéket talált, mint mathesis tanítója. — Közpályáján, a’
franczia és ausztriai felsőbbség küzdelmei közt, sok viszontagságot kellett szenvednie; midőn az ausztriai sereg vonult be Graubnndtenben, ’s
az aristocrata párt győzött, Tscharnernek távoznia kellett; a’ távozó ellen
államper indíttatott, ’s vagyona elkoboztatott. Ellenben a’ helvétiai respublica végrehajtó tanácsa kormányi helytartóvá nevezte Bern cantonban. 1799-ben mártiusban ismét franczia seregek szállván meg Graubündtent, az ausztriai párt vezetői fogságra vettettek, de májusban már
ismét bevonult az ausztriai haderő, ’s több mint 70 állítólagos franczia
érzelmű polgár, ezek közt Tscharnernek 80 éves atyja, Tirolba vitetett
fogságra. Ezen esemény jobban megrázta Tscharnert, mint saját szeren
csétlensége. Azonban 1800 nyarán a’ franczia hadak újra elfoglalták
Graubündtent, ’s Tscharner visszatérhetett hazájába, hol azonban
hivatalt többé nem viselt, hanem tisztelő honfitársai bizalmától kör
nyezve, nagy számú család körében, csendesen élt 1835-ig. —
1828-ban ülte arany menyegzőjét. — Négy fiat hagyott hátra; ezek
közt névtársa, János Baptista, szövetségi elnök, szövetséggyülési kö
vet, ’s 1838— 39-ben chúri polgármester lett; Fridrik berni polgármes-
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tér és állámtanácsi elnök, Peter Konradin pedig szövetségi ezre
des. — h,
Tunis, az északamerikai úgynevezett barbareszk államok egyike, Al
gír és Tripolis közt, a’ földközi tenger partján, mintegy 9400 négyszeg
mfld kiterjedéssel, ’s mintegy 1,800,000 lakossal kik közöl 140 ezer zsidó,
a' nagy többség pedig mór és aráb, kik felett egy bey uralkodik. — Tunis
története : tengeri kalózság, *s folytonos palota-forradalmak és udvari
cselszovények ’s gyilkosságok. Ott, hol Carthago ’s igen számos más régi
nagy város, Tacapa, Tysdea, Zarytus ’stb. romjai a’ régi nagyságra és
civilisatióra emlékeztetnek, a’ legvadabb barbarismus fészkelt, ’s Tunis
csak megvetés és gyűlölet tárgya lehetett Európa előtt. Pyrker Tunisiása
emlékeztet, hogy hazánknak e’ jeles fia is ette ott a’ rabszolgaság keserű
kenyerét. — Csak Algírnak a’ francziák általi elfoglalása óta (1830-tól
kezdve) lett e’ rabló állam politikailag fontosabbá. Clauzel marsall még
1830-ban megkísértette, hogy az oráni és constantinei beységeket franczia felsőbbség alatt tunisi herczegeknek adja. A ’ kísérlet roszul sikerült,
’s Tunis azóta határozottan ellenséges helyzetet foglalt el Afrikában
Francziaország ellen. Francziaország kénytelen volt Tunisnak minden
mozdulatát őrszemekkel kisérni, ’s gyakran ütött ki a’ ír. hatalom ’s a’
tunisi bey közt végszakadással fenyegető viszálkodás. Francziaország
kedvet mutatott a’ beytől, mint az algíri bey egykori vazallusától, a’ hát
ralevő több évi adót beszedni, melly már 18 millió frcra ment,’s igényiette
a’ KeíF nevű határvárat i s , melly 1784 Constantine tartományhoz tarto
zott. Minél hatalmasb lett Abdelkader, annál feszültebb lett a’ viszony
Tunissal, melly annak természetes szövetségeséül tekintetett. Abdelka
der tett is lépéseket, hogy a’ tunisi beyt tervei segélyezésére ’s a’ szent
háborúbani részvétre birja, ’s e’ czélból 1839 őszén követei jelentek meg
Tunisban, de a’ bey elég eszélyes volt ezen ajánlatokat visszautasítani.
Azonban egy lőporral terhelt hajónak a’ tunisi öbölben fellobbanása azon
gyanút ébreszté, hogy Abdelkader Tunisból hadi szerekkel segíttetik, ’s
noha ezen kereskedést csak tunisi csempészek űzték, a’ fr. kormány levantei hajóseregének egy részét Tunisba küldé. A ’ bey azonban igazolta
magát, ’s őszinte jelét akarván adni békés szándékának, több, látszólag
Abdelkader számára rendelt hadi szállítmányt elkoboztatok. — Abdel
kader legyőzetése, ’s az azóta Algírban uralkodó béke a’ Tunissali ellen
ségeskedést is elaltatta. — A ’ mostani fiatal bey, Achmet, szereti az eu
rópai polgárosodást, és sok gondot fordít európai minták után alkotandó
katonai hatalomra. Ekkorigi törekvései nem nagy eredményre vezettek;
18,000 fő közöl, mennyiből hadserege áll, csak 8000 ember van franczia
lábra állítva ’s begyakorolva. Angol ezredes vitte a’ parancsnokságot, mi
oda látszott mutatni, hogy a’ bey Angolhonban keres támaszt Franczia
ország ellen. — A ’ török szultánnal! viszonyok barátságosak maradtak,
’s Tunis mint hű vazall, most szinte részt vesz az orosz elleni nagy hábo
rúban. — h.
Tűnnél. így neveztetnek azon földalatti utak (alagutak), mellyek
könnyebb közlekedés kedvéért, hegyeken ’s sziklákon keresztül fúratnak;
sőt az angolok által már a’ Themse alatt is építtetett illy átjárás, a’ vi
lághírű Themsetunnel. — Nem szólván itt azon számos tunnelről, mely-
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lyek a’ vasutak vezetése által szükségesekké tétetve, mindenütt nagyobb
számmal léteznek, hol vaspályák hegyes vidéken vitetnek keresztül, ’s
mellyek közt hazánkban nevezetes az, a’ melly Pozsony mellett a’ Kalvária-hegy alatt fúratott, itt a’ legnevezetesb tunnélről, mellyet egész világ
csodálva tekint, t. i. a’ Themse-tunnelről, ’s a’ reánk magyarokra nézve
olly nevezetes és kedves budai alagútról fogunk bővebben szólani.
Már 1802-ben kezdtek némelly vállalkozó britt férfiak azon tervvel
foglalatoskodni, hogy Londonnál, nevezetesen Rotherhithe és Limehouse közt a’ Themse alatt boltozatos utat építtessenek, ’ s a’ terv kivite
lét először egy cornwalli bányászra bízták. Aláírás nyittatott, ’s társaság
alakult „Thames-archway-conpanyu név alatt. Elkészülvén a’ szükséges
előmunkálatok, ’s a’ társulat saját parlamenti acta által erősíttetvén meg,
megkezdődött a’ nagy munka. Azonban a’ nehézségek csakhamar olly
nagyoknak mutatkoztak, hogy a’ cornwalli építész, 42 lábnyi mélység
ben, a’ munkával felhagyott. Újabb fúrási kísérletek eredménye azonban
olly kedvezőnek mutatkozott, hogy 1807. a’ társaság újra megkezdette
működését. 76 lábnyi mélységnél, midőn a’ munkások szilárd homokföldre
akadtak, nyílást kezdtek ásni, melly felülről 2 1. 6 hüvely, alulról 3
láb széles volt. 1807 novemberén, midőn a’ vízalatti út 394 lábnyira
haladt, az építőmesternek 1000 font sterlingnyi jutalom igértetett, ha a’
víz túlsó partját eléri. A z út azután, száraz homok rétegben, 814 láb
nyira vezettetett, kezdettől fogva gerendákkal bélleltetvén. Mig azontúl
138 lábnyira haladtak mészkőrétegen át, midőn dec. 21-ikén az alagút
teteje beszakadt, ’s nagy lyukat hagyott nyitva. Midőn e’ baleset történt,
még 30 láb vastag réteg volt az alagút ’s a’ viz feneke közt. Ezen nyilás
kitöltetvén, 1808 januárján a’ viz újra betört. Az új baj, a’ kitartó és
csüggedetlen angol kéz által csakhamar ismét orvosoltatván, a’ munká
sok szorgalmasan dolgoztak tovább, de csak 3 lábnyi magas lyukat ás
tak, úgy hogy térdelve kellett dolgozniok. De a’ legnagyobb erőfeszítés
mellett sem érhették el a’ túlsó partot, mert hig homok ’s a’ víz mindun
talan betörtek. — 1809 mártiusán a’ vállalkozók jutalrnat tűztek ki a’
legjobb tervre, miszerint a’ munka befejeztessék. 50 terv készült, mert a’
nagy nemzeti munka mindenkit melegen érdekelt. Ezen tervek megros
tálása után azon csüggesztő vélemény állapodott meg, hogy haszonve
hető víz alatti út kivihetetlen. ’S még egy új sikeretlen kísérlet után,
mellyet egy harmadik építész tett, az egész tervvel felhagytak.
A ’ legbuzgóbb részvevők egyike, J. Wyatt azonban nem tudott nyu
godni, ’s néhány év múlva ismét elővette a’ tervet. Brunel mérnöknek
(lásd ezt) jutott a’ dicsőség, hogy a’ nagy művet végrehajtsa. Megvizs
gálván az előbbi terveket, úgy vélekedett, hogy a’ mű kivihető, ha az
alagút a’ szilárd homokrétegben kezdetik meg, ’s szorosan a’ vízmeder
fenekét képező agyagréteg alatt vezettetik, mert a’ helyenként igen laza
föld mellett is ama rétegek közt elég hely található az út tovább vitelére.
— Egy a’ fúróféreg (furdancs, teredo) által kivájt hajógerincz tekintete
hozta Brunelt azon gondolatra, mellyet vállalatánál követett. Egyazon
időben több egymás mellett fekvő vágásokat akart eszközölni bizonyos
gépezettel, mellyet paizsnak neveztek. Hasonlított ez a’ vízépítéseknél
használtatni szokott úgynevezett víziszobához (Batardeau, Krippe),
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melly azonban nem függőleges, hanem vizirányos irányban alkalmazta
tott, ’s 12 párhuzamos, szorosan egymás mellett fekvő vonalból állott,
mellyek mindegyike 22 1. magas, ’s három emeletre osztva volt, úgyhogy
az egész gépezet 36 nyílással vagy cellával birt. Ezen cellákból vájták
ki a’ bányászok, mint megannyi furdancsok, az előttük fekvő földrétege
ket, mig a’ többi munkás, utánuk nyomulva, a’ kész üreget téglákkal
rakta ki. A ’ rámák, hogy mozgásba tétethessenek, egyenkint erős lábak
kal voltak ellátva, mellyek a’ korcsolyákhoz hasonló alanyon állottak, ’s
ízekkel birtak, mellyek általa’ rámák, egyenkint elkülönözve, lépésről
lépésre előre tolathattak.
Ezen terv, melly 1823-ban tétetett közzé, köztetszésre talált, ’s miu
tán 1824-ben aláirások útján tekintélyes összeg gyűlt össze, a’ Tunnelépités újra megkezdetett az előbbitől némileg eltávozó irányban, 1825
mártiusán. A ’ munka eleinte igen nehezen ment; de a’ vállalkozó nem
csüggedt; 1826 sept. 14-eig a’ Tűnnél már 260 lábnyira haladt; ekkor
beszakadás történt, de a’ mellyre el voltak készülve; a’ nyilás csakhamar
bedugatott, ’sa’ munka óvatosan tovább folytattaték. 1827 elején a’ Tűnnél
már 350 lábnyi hosszú volt, midőn, magas vízállással, a’ porhanyó réteg
ismét beszakadt. Ezen gyakoribb beszakadások a’ munkát épen olly ne
hézzé mint veszélyessé tették. Azonban e’ nehézségek daczára is a’ mű
olly szembetünőleg haladt, hogy a’ paizs egy-egy napon 3 lábnyira tolat
hatott előre. 1827-ben, midőn néhány hajó épen a’ Tűnnél felett
vetett horgonyt, a’ betörő folyam eltöltötte az egész üreget. Buvárharanggal megvizsgáltatván a’ nyilás, az épités sértetlennek találtatott, ’s a’
paizs keveset szenvedett, mintegy 3000 tonna agyag vékony vesszők
kel körülfont zsákokba töltetvén, ezzel bedugták a’ 38 láb mélységű nyí
lást. Júniusban a’ tunnelbe folyt víz elszéledt, ’s a’ bedőlt romok eltisztíttattak. A ’ munka ismét folytattatott, ’s 50 lábnyira haladván, elérte a’
folyam közepét. — 1828 januárján a’ fold, főleg a’ munkáknak karácsonkori félbehagyása miatt, igen átázott, ’s 12-ikén a’ veszély olly fenyegető
lett, hogy Brunel a’ napszámosokat elküldte, csak négyet tartván meg
maga mellett. Minden erőfeszítés hiában volt; egyik munkás megszökött,
mielőtt a’ veszély percze előállott. Midőn Brunel a’ többieket is el akarta
küldeni, a’ tűnnél fedele borzasztó dörgéssel berogyott. A ’ gyertyák ela
ludtak ; Brunel a’ sötétben, a’ zugó viztől kergettetve, alig talált utat
kifelé; a’ munkások elvesztek. — Még ez sem ijesztette el a’ vállalkozási
szellemet; az üreg ismét kitöltetett, ’s midőn Brunel újra a’ tunnelbe
ment, a’ művek és a’ paizs romlatlannak találtattak.— A ’ tűnnél 600 láb
nyira haladt, de a’ társaság pénzereje már megfogyatkozott. — Az angol
azonban nem szokott csüggedni, a’ szükséges pénzerő csak hamar ismét
előteremtetett, ’s noha 1837. újra veszélyes beszakadás történt, a’ mun
kák a’ veszély és nehézségek által sarkantyúzott buzgalommal ’s erőfe
szítéssel folytattak. 1841. aug. 13-ikán át volt törve az egész vizallja, ’s
a’ Tunnell 1842. aug. 1-jén átadatott a’ közönségnek. — Két boltozatos
útból áll az, mellyek másodika csak 1843. márt. 21-ikén nyílt meg közhasználatra ; kocsik ’s gyalogoknak járható. Az egész Tunnelépités mint
egy 7 millió pftba került. A ’ Budai várhegy alatti Tunnelről 1. Alagút a’
Pótlékczikkek közt. — h.
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T u n y og i C sapó J ó z s e f m. acad. 1. tag, ’s kolozsvári törvénytanitó,
szül. 1790. oct. 24. Kémeren, Krasznamegyeben; tanult Zilahon, 1804
óta pedig Kolozsvárt, hol a' főbb iskolákat végezvén, 1814-ben kor
mányszéki eskütt Írnok lett, ’s ugyanez évben a’ kir. táblán törvényes
gyakorlatra vétetett fel. Itt 1816-ban a’ vizsgálatot kiállván, ismét viszszatért a’ kormányszékhez, hol leginkább az 1817 ben elhalt gr. Teleki
József oldalánál dolgozott, ’s a’ hazai történethez tartozó eredeti levelek
gyűjtését nagy szorgalommal űzte. Ezek közöl későbben Bethlen Gábor
leveleit megküldte a’ m. academiának. — 1820-ban a’ reform, egyházi fő
tanács által, Bíró Ferencz megürült helyére a’ kolozsvári reform, főisko
lában törvénytanítóvá neveztetett, ’s hogy magát szakában tökéletesítse,
előlegesen Pesten, ’s Bécsben tartózkodott. 1823-ban az erdélyi főegy
házi tanács titoknoka lett, ’s e’ hivatalát egész 1838-ig viselte. Több Íz
ben volt a’ kolozsvári főiskola rectora, ’s paedagogarchája. 1824-ben
Kolozsmegye táblabirájává neveztetett, ’s, mint illyen, több nevezetes
tárgyban hivatalosan dolgozott. 1834-ben Közép Szolnokmegyének or
szággyűlési követe volt, ’s ez országgyűlés folyamát napló-alakban szer
kesztette. A ’ m. academiában 1832 márt. 9-ikén választatott lev. taggá.
Azon hitben, hogy többet lehet használni az életre-hatással, mint könyvirással, keveset irt, ’s ezt is deákul. Iratai kéziratban vannak. — h.
T urner I. Edvárd, hires angol vegyész, szül. 1797-ben Jamaicában, a’
chemiát Edinburgban ’s Göttingában tanulta, 1824-ben edinburgi, 1828.
londoni egyetemi tanár lett, ’s ugyanott halt meg 1837-ben. — ,,Elements
of chemistry“ czimű munkája nagyra becsültetik ’s hét kiadást ért II. Tur
ner Shaton, hires angol történetiró, szül. 1768. Londonban, jogtudományt
tanult ’s ügyvéd lett. Mint iró először 1799-ben lépett fel a’ „History of
A?iglosaxonii első kötetével, mellynek második kötete 1803-ban követke
zett. (4-ik kiadás, 3 köt. 1823). Ezen kitűnő történeti műnek folytatása
a’ ,,History of England during de mittle ages“ a’ normán foglalástól kezd
ve VII-ik Henrik koráig. Másik későbbi folytatás Erzsébet királyné ha
láláig terjedt, A ’ Quarterly-Reviewban rendes dolgozótárs volt. Egyéb
munkái : „ The sacred history of the world, attempted to be philosophically
considered“ (2 kötet, levelekben, fiához); Sacred meditations; HL Richard
czimű költemény (1845). A ’ kormánytól, mint elismert érdemű történet
iró, 200 font sterl. nyugpénzt élvezett, megh. 1847 febr. 13-ikán, — h.
T u ró czm e g y e . 213/ 10 mérföldön. Határait képezik északról Trencsén
’s Árva, keletről Liptó, Zólyom; délről Bars ’s Nyitra és nyugotról
Nyitra ’s Trencsén megyék. Folyó vizei : a Vág, melly északi részét
érinti, és a’ faneműek szállítása által a’ megye lakóinak igen hasznos; és
a’ Turócz, melly nem hajókázható és áradásai által tetemes károkat is
szokott okozni — a’ Yágba folyván be. Kisebb vizek, t. i. patakok szá
mosak. — Tavai közül a’ Trebosztói ’s Bicztriczkai érdekesebbek. — Sa
vanyú vizei számosak, u. m. Dubován, Budison, Dolinán ’stb. Stubnyán meleg forrása is van. — Hegyekben bővelkedik, mert minden oldal
ról környezik. Jelentékenyebb : a’ Fátra ’s főkép a’ kirándulásokra is
igen érdekes Kriván, melly hatodfél ezer lábnyi magas. Ezeken kívül ér
dekes hegyek még : a’ Magúra, Hermanecz, Kicsera, Liszecz ’stb. Bar
langokkal sőt gyógyíűvekkel ’s mészkővel bővelkednek, de márványkövet
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keveset nyújtanak, csak Eutka vidékén találtatván némi gránit. — A ’
lakosok főfoglalkozása e’ megyében is nem a’ műipar, hanem a’ fóldmivelés ’s ennek különféle mellék ágai, ámbár földje nem tartozik a’ termé
kenyek közé. Tiszta búzát csak keveset ’s csak egy pár vidéken termeszt;
rozsot ’s árpát majd mindenütt. Főtermesztményei : a’ hajdina, burgo
nya, len, kender, borsó ’s lencse. Azután egy főkeresetág itt a’ gyümölcs
tenyésztés, ’s főkép a’ szilvások igen terjedtek. Minthogy az erdők terje
delmesek — 83,338 hold — fában igen is bővelkednek, ’ s abból külön
féle szerszámokat, gazdasági ’s házi eszközöket készitenek, vagy szenet
égetnek. Bort, tengerit, zabot, dohányt nem terem. — A ’ marhatenyész
tésből is vonnak a' lakosok szép hasznot, nevezetesen az irósvaj, sajt ’s a’
liptaihoz némileg közelítő túró eladása által. De sertés, ló, szarvasmarha
kevés tenyésztetik. Használható földje 158,821 holdat tesz, miből szántó
földekre mintegy 62 ezer jut — a’ nagyobb rész erdő ’s azután kertek ’s
rét lévén. — Maga a’ műipar igen csekély lévén e’ megyében, a’ gyárűz let sem fejlődhetett ki. Csak egy pár papirosgyárral bir. Kereskedésének
is fő vagy egyedüli tárgyait a’ föld terményei képezik, u. m. főzelékek,
kender, vaj, túró, vadak, aszalt gyümölcsök, mellyekhez még különféle
faeszközök járulnak. A ’ Vág folyam igen könnyíti kereskedelmi forgal
mát — mihez még több jó karban levő országutak is járulnak, nevezete
sen a’ pozsonyi, árvái, sziléziai, körmöczbányai. — A ’ népesség kevés ki
vétellel tót nyelvet beszél, és számlál újabb adatok szerint : 45,715 lel
ket, kikre az 1848. ujonezozás szerint 127 lélekre kettőt véve 761 ujoncz
vettetett ki. A ’ tót ajkúak e’ megyében 41,684 számlálnak ’s a’ németek
3090 lelket. É3 van közöttök 16,885 katholikus, 27,889 evangélikus és
941 héber hitű.---- E ’ megye előbb a’ tiszáninneni kerülethez tartozott,
’s most a’ pozsonyi kerülethez van sorolva és Árvamegyével össze
kapcsolva, a’ megyei hatóság Szt.-Mártonban létezvén. Ezen egyesült
megyék most 5 szolgabirói járásra vannak felosztva, mellyek : a’ mosóczi,
námesztói, sz.-mártoni, thurdossini és kubini. A ’ törvénykezésre nézve
jelenleg a’ sz.-mártoni megyei törvényszék alá tartozik, melly ideiglene
sen Alsó-Kubinban székel — a’ bányai törvényhatóságot, a’ beszterczebányai törvényszék gyakorolván.
E ’ megyében van 6 mezőváros, 96 falu ’s 7 népesb puszta. Mezőváro
sai : Sz.- Márton csak 1,100 lakossal; itt tartattak a’ megyei gyűlések, ’ s
ide rendeltetett jelen országos szervezet szerint az árva-turóczi megyei
törvényszék ; Szucsa 1,500 lakossal — hajdan a’ közép századokban kir.
váro3 volt; Thura 2,000 lakossal; Mosócz 1,609 lakossal; Tót-Próna 900
lakossal savanyúvíz forrással és Znió-Váralja 1572 lakossal; papiros
malma van. Közelében láthatók a’ znió-váraljai vár romjai, hol IV. Béla
menhelyet keresett ’ s talált a’ tatárok ellenében. — Sz. I.
Tüzkarnientö egyletek alatt olly társulatok értetnek, mellyek a’ tűz
által okozható károk ellen magokat biztosítni kivánó egyénekkel a’ féle
(a’ szerencsekötésekhez tartozó) szerződést kötnek, melly szerint mago
kat ez utóbbiak ellenében lekötik, nékiek azon kárt kipótolni, mellyet
tűz által bizonyos tárgyakban, bizonyos körülmények közt és bizonyos
meghatározott vagy határozatlan idő alatt, szenvednének. A ’ biztosítást
kívánónak, szándéka magát veszély esetére biztosítani, ’ s ezért a’ társa
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ságnak a’ biztosítandó tárgy értékéhez ’s ahoz képest, mint van az tűzve
szélynek inkább vagy kevésbé kitéve, bizonyos százalékot fizet; a’ biz
tositó ellenben, a’ csakugyan bekövetkezett tűz által okozott kárt kipó
tolni ’s a’ megnevezett tárgy értékét megtéríteni tartozik. Természetes,
hogy a’ társaság csak akkor téríti még a’ kárt; ha a’ tűz valóban véletlenségből ütött ki, nem pedig a’ birtokos gondatlanságából vagy csalási
szándékából, és csak akkor, ha a’ birtokos mindent elkövetett a’ tűz viszszatartására ’s elfojtására. Legelsőben 1725-ben alakultak tűzkármentő
egyletek. Ausztriában legnagyobb kiterjedéssel bir a’ trieszti és az első
ausztriai biztositó egylet Bécsben. — o.

U.
Udvardy (Cherna) János, mérnök ’s m. acad. 1. tag, szül. Fehérme
gyében Zámolyon 1799-ben ; alsóbb iskoláit Fehérvárt ’ s Pápán, a’ fel
sőbbeket Pesten végezte 1819-ben, hol több úri háznál nevelői hivatalt
is viselt. 1821-ben mérnöki oklevelet nyert, ’s Eszterházy János gróf
veszprémi főispánnak uradalmi mérnöke, 1827. pedig Fehérmegye tisz
teletű. mérnöke lett. Az úrbéri rendbeszedésekre szép pálya nyilt ügyes
ségének ; — 1828-tól Hevesmegyébe tevén át lakását, az egri káptalan,
’s csakhamar b. Orczy László uradalmi mérnöke, ’s Hevesmegye tiszte
letbeli mérnöke lett. Hivatalos foglalatosságai mellett sohasem hanya
golta el az irodalmat, ’s 1832-ben a’ m. academia lev. tagjává választa
tott; fóldészeti ’s kertészeti szenvedélye következtében pedig 1833-ban
a’ frauendorfi kertmüvelő társaság tagja lett. Kisebb hirlapi dolgozatain
’s alkalmi munkáin kivül, nagyobb művei a’ Gazdasági földmérő, Fehér
várt, 1825; Gazdasági vízmérő, Fehérvárt, 1827; Gazdasági llegulátiók
Tüköré Pesten ; mindezek több réztáblával; Elet Pesten, 1832; Pyrker
Tűnisi ás a, épos X I I . Énekben, kéziratban. — Értekezései, mellyek közt
legnevezetesbek a’ szabályozásról, tagosztályról szólók, a’ Tudományos
Gyűjtemény 1824, 1831— 35 évi folyamaiban, a’ Felső m. országi M i
nervában, Kémlőben, Ismertetőben, Társalkodóban, Századunkban, Egri
Heti Lapokban jelentek meg, ’s részint, a’ bennök mutatkozó sajátságos
észjárás miatt, a’ kritika kemény megrovásait vonták magok után. — h.
Udvarhelyszék Erdélyországban egyik székelyszék — területe tesz
45,432 Q mértföldet. Egy részén keresztülvonul az erdélyi katonai
véghatárszéli vonal. — E ’ szék 1846-ban 98,600 lelket számlált —
mig 1828-ban 81,683-at. — Laknak 2 mezővárosban, 132 faluban ’s
2 pusztán. Királyi városa egy sincs. Udvarhely, a’ székhely 6000 lelket
számlál. — sz.
Ugocsamegye csak 22,614 Q mérf. foglal el. Határai : északra Bereg, keletre Marmaros, Szathmár, délre Szathmár ’s nyugotra Szathmár
’s Beregmegyék. — Hegyekkel bőven van elborítva, mellyeket a’ Kárpát
ágazatai képeznek, mellyek közt kitünőbbek a* tárnái, turczi ’s harki he
gyek. — Fő folyama a’ Tisza, melly e’ megyét két részre osztja ’s T .-U jUj. k. Ism. Tár. V I. köt.
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lakon alól hagyja el. Ezen kívül a’ Túr, Borsova, ’s Batár leginkább csak
kiöntéseikről nevezetesek ’s nem hajókázhatók. — Földje a’ Tisza menti
ben igen kövér; ’s a’ rónaságon is termékeny fekete porhanyós agyagból
áll, de ihegyes vidéke sovány. — Használható földje tesz : 166,384
holdat, miből 60,800 szántóföldre, 1318 szőllőre, 8827 rétre ’s a’ többi
erdőségre jut. Terményei közt főbb helyet foglal el a’ búza, kétszeres,
rozs, árpa, zab ’s igen sok tengeri. Bora is elég bőven van; gyümölcs is
a’ Tisza vidékein. — Az állattenyésztésből leginkább csak a’ sertés említ
hető, melly igen sok van e’ megyében; kevesebb a’ szarvasmarha ’s a’
juh ’s ló igen kevés. — Több mocsár is lepi, mellyek közül a'Fekete Eger
3,000 holdat borit el. — A ’ lakosok egyedüli foglalkozása a’ fóldmivelés
’s marhatenyésztés. Kereskedése igen csekély, a’ belső szinte szükkörű,
némi forgalmat kivéve, mellyben a’ sertésvásárok említhetők. — Laknak
pedig 4 mezővárosban, 65 faluban. — A ’ népszám tesz : 48,170 lelket —
tehát 1 Q mérföldre jön 2145 lélek. Ezek közt van legtöbb magyar t. i.
19,459 azután : 18,560 orosz, 7872 oláh, 300 német, és 1979 zsidó ; val
lásra nézve pedig van 31,795 e. görög hitű; 3982 r. katholikus; 10,404
helvét; 1979héber ’s lOlutheránus. — A ’ mezővárosok ezek : Nagy-Szőll ő s 2,000 lakossal, előbb a’ megye székhelye. Közelében áll a’ régi Kankóvára. Bora igen jó ; Tisza-Újlak 1,500 lakossal a’ régi Újhelyi család
birtoka egykoron; Fekete-Ardó 900 lakossal; Halmi 1,050 lakossal a’ hires Szentpály család birtoka egy részben. Falui közül említhető : Túr ez,
hol előbb arany ezüstbányák voltak; Nevetlenfalu, honnan eredett a’ Zá
polya nemzetség; Nagy-Tarna, itt is voltak régente aranybányák; K i
rályháza mellett áll az ős Perényiek egykori Nyalábvára; Sásvár régi
várával. De különösen megemlítendő Verböcz magyar falu 470 lakosával.
Innen vette származását a’ híres Verbőczy nemzetség, mellynek egyik
tagja jogéletünkben korszakot teremtett. Ugocsamegye azelőtt a’ Tiszán
túli-megyék kerületéhez tartozott; jelenleg pedig a’ kassai közigazgatási
területhez van sorolva , de nem többé önállólag, hanem Beregmegyével összekapcsolva. A ’ megyei hatóság székhelye most M unkács; ’s
a’ megyei törvényszék mindkét megyére nézve Beregszászon létezik.
Ezen összekapcsolt megyék most 7 szolgabiróságra osztatnak, mellyek
Vereczke, Kászony, Halmi, Nagy-Szőllős, Kis-Almás, Munkács ’s Be
regszász. A ’ bányászatra nézve az eperjesi megyei törvényszék alá tar
toznak ; kereskedelmi ügyekben pedig szintén a’ beregszászi törvényszék
bíráskodik. — Sz. I.
Uhland (János Lajos) a’ legjelesb német lyrikusok egyike, szül. 1787ben Tübingában, hol atyja egyetemi tanár volt. Az itteni egyetemen vé
gezvén tanulmányait 1808-ban kir. ügyvéd Ion, 1810. pedig jogtudor.
Ugyanekkor Párisba utazott, hol a’ kir. könyvtárban középkori kéziratok
tanulmányozásával foglalkozék. Ennek voltak gyümölcsei azon fordított
ó-frank balladák, mellyeket költeményei második kiadásában közlött.
1812-ben az igazságügyi ministeriumban szolgált. Az 1813— 15-ik évek
mozgalmai élénk benyomást tőnek reá. Midőn 1815-ben Frigyes würtembergi király Összehívta a’ rendeket, hogy az országnak alkotmányt
adjon, U.azon szónokok közt foglalt helyet, kik hazájok szabadságát vé
delmezték. 1819-ben szülővárosa képviselőül választá a’ rendi gyűlésre,
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majd 1829-ben a’ német nyelv rendkívüli tanára Ion a’ tübingal egyete
men, melly állomásról azonban később lemondott, hogy képviselői köte
lességeit annál inkább betölthesse. Az alkotmányos ellenzék legelhatározottabb és tiszteltebb tagjai közé tartozott. 1839-ben társaival együtt
lemondott a’ szövetségről. Csendes elvonultságából az 1848-i események
újra a' közpályára ragadták. Részt vett azon tizenötös tanácskozmányban, melly Heidelbergben tartatott, tagja volt az eloparlament és nemzeti
gyűlésnek ’s csak akkor lépett vissza, midőn ez utóbbi Stuttgartba vo
nult. Noha a’ közügyek miatt irodalmi munkássága sokkép akadályozva
volt, mindazáltal korán fölébredt költői tehetsége lelt alkalmat kifejlődni.
Első költeményei az 1804-ik évre esnek. Nyilvánosan a’ Seckendorf Leó
„Musenalmanach44-jaiban lépett föl (1806— 7), később a’ ,,Poetische Almanach“ -ban (1812), a’ „Deutscher Dichterwald44-ban (1 8 1 3 )’s más vegyes
gyűjteményekben. Összes költeményei 1814. jelentek meg, mellyek az
óta több kiadást értek. Már a’ második kiadást hazafiui dalokkal bővité,
mellyek emelték népszerűségét. U. költeményei gyöngéd, mély ’s a’
természet és élet minden jelenése iránt fogékony kedély Ömledezése. Bal
ladái és románczai — kivéve nehány spanyol utánzást — mindnyájan
ősnémet modorban vannak írva ’s az ősnémet életet dicsőitik. Drámái :
,,Herzog Ernst von Schwaben“ (Heidelberg, 1817), és „Ludvig dér Bayeru
(Berlin, 1819.) kevés becsüek. Tudományos kutatásainak e’ következő
műveket köszönhetni : „ Ueber Walther von dér Vogelweideu (Stuttgart,
1822), „Ueber den Mythus dér nordischen Sagenlehre von Thoru (Stutt
gart, 1836), ’s egy jeles népdalgyüjteményt : „Alté lioch- und niederdeutscher Volkslieder44 (köt. 2 Stuttgart, 1844— 45). U. költeményei kö
zöl nehányat Bajza, Erdélyi, Matisz, Beöthy, Kerényi ésSükei nyelvünkre
lefordítottak, sőt költőink némellyikén hatását is kimutathatni, külÖnesen
Bajzán és Garayn. — g.
Uhlich (Lebrecht) nevezetes theológ, ’s a’ ,,Protestantische Freundeu
nevet viselő egylet egyik alapitója, szül. 1799. febr. 27-ikén Köthenben,
tanult 1817 óta Halléban, ’s 1824-ben hitszónok lett Diebzigben, később
Pömmelte faluban. Protestáns szabadelműsége miatt sok üldözésnek volt
kitéve. A ’ pietismu3 és ultramontanismus terjeszkedő törekvései, a’ püs
pöknek ’s consistoriumnak Sintenissali bánása Magdeburgban, 1841-ben
arra vezették, hogy több egyvéleményű paptársaival prédikátori tanácskozmányokat alapitson Gnadauban, mellyekből későbben a’ „protestantismus barátainak44 egyesülete nőtte ki magát. Uhlich az egyesület élére
állott, ’s 1844 óta Gnadauban és Schönebeckben nyilvános gyülekezete
ket tartott, mellyekre sok ezeren csoportoztak. Hasonló egyesületek több
felé alakultak, ’s ezeknek lelke Uhlich volt. 1845-ben eltiltatván ezen
egyletek, Uhlich parancsot kapott, hogy parochiája körét felsőbbségi en
gedetem nélkül el ne hagyja. Ugyanazon évben Magdeburgba hivatott
lelkésznek, ’s e’ hivatalt elfogadta, de egyházi felsőbbsége által hivata
lától felfűggesztetett. Nevezetes iratai : Bekenntnisse (Lipcse, 1845);
Das Büchlein vöm Reiche Gottes (Magdeburg, 1845); Predikátiói (1846,
Magdeburg). A ’ „ Blatter fúr christliche Erbauungu czimű lap czikkei nagy
részint tollából folytak. — h.
Ükért (Frid. August) góthai főkönyvtárnok ’s udv. tanácsos, neveze27*
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tes geograpliiai iró, szül. 1780-ban Eutinban, tanult Hálában és Jénában.
1807- ben nevelője lett Schiller gyermekeinek ’s az ifjú Wollzogennek,
1808- ban pedig professor és könyvtárnok Gothában. Nagy hírre kapott
geographiai leczkéi ’s iratai által, és számos tud. társulatok tagjává vá
lasztatott. írói pályáját a’ classikai ókor, nevezetesen Homér földirata
feletti igen becses vizsgálódásokkal kezdte meg. Később irta ,,A ’ görö
gök és rómaiak geograghiája kézikönyvét" (3 kötet, Weimár 1816— 46)
— Olasz Chrestomathiáját (Gotha, 1823); —. Gaspari Geographiai Kézi
könyvébe ő irta a’ 21-ik ’s 22-ik kötetet „Afrika leírását" (Weimár,
1824— 5), kiadta továbbá atyjának, ki entini lelkész volt „Luther Már
ton életirását" (Gotha, 1817, 2 köt.). — Heerennel együtt 1828 óta az
„európai államok történetét" Jacobbal pedig a’ „góthai herczegi könyv
tár nevezetességeit" (3 k. Lipcse, 1835 8) szerkesztette. — h.
U m inski (János Nép.) szül. 1780. Posenben, már tizennegyedik évé
ben Dombrowsky hadtestébe állott, ’s 1794-ben részt vett az utolsó
küzdelemben, mellyet Lengyelország, eldaraboltatása előtt, vívott. Ez
idő óta részint Dresdában, részint jószágain élt, szorgalmasan művelve
a’ hadtudományokat. 1806-ban az elsők közt volt, kik a’ függetlenségi
felhívásnak engedve, a’ franczia hadsereghez csatlakoztak. Excelmans
tábornok rendeletére, ki a’ császári előcsapatokat vezette, tiszteletőrséget
alkotott a’ lengyel ifjúság virágából Napóleon számára, Danzig falai
alatt harczolt, Drjchannál megsebesült ’s porosz fogságba esett. Lázadó
nak tekintetvén, a’ haditörvényszék által halálra ítéltetett; a’ halálifélét
azonban, mivel Napóleon visszatorlással fenyegetőzött, végre nem haj
tatott. Visszatérvén a’ hadsereghez, őrnagy lett egy lovas vadászezred
nél, 1809-ben pedig ezredes Dombrowszky alatt. Az ő maga által szer
vezett tizedik huszárezred élén, Montbrun tábornok alatt vett részt az
orosz háborúban, ’s fényes tettek által tüntette ki vitézségét, miért a’ be
csületrend jelét nyerte. Moszkvába ő nyomult be legelőször; ’s nagyszerű
kitartást tanúsított a’ szerencsétlen visszavonulásnál is. Osztálytábornok
ká neveztetvén, Krakkóban egy könnyű lovasezredet állított, melly a’
„Krakúzok" nevét viselé, ’s 1813-ban különösen kitűnt, úgy hogy e’ név
nek emlékezetére nyert 1830-ban az egész lengyel könnyű lovasság ha
sonló dísznevet. A ’ lipcsei csata után küldetéssel bízatván meg a’ szász
királyhoz, nehéz sebet kapott ’s elfogatott. Ezután jószágára vonult, mig
új lengyel hadsereg nem keletkezett; ekkor ismét lovas vadászosztályt
állított, de látván, hogy Oroszország Lengyelországból orosz tartományt
csinál, lemondott, ’s visszavonulva élt Posenben. Azonban itt is Len
gyelország visszaállitása terveivel foglalatoskodott, ’s Lukasinskyval
együtt alkotója volt a’ kaszások titkos társaságának, melly egész Len
gyelországban elterjedt. 1821-ben tartotta az egylet első gyűlését, de
felfedeztetvén, Uminski is elfogatott, ’s 1826-ban a’ thorni várba zára
tott; onnét Varsóba vitték, ’s hat évi várfogságra ítélték. A ’ glogaui vár
ban Öt évet töltött kemény fogságban; de 1830 novemberén kitörvén a’
lengyel forradalom, bár igen szigorúan őriztetett, 1831 február 17-ikén
sikerült menekülnie. Varsóba érkezvén, a’ nemzeti kormány osztályve
zérré ’s egy hadtest parancsnokává nevezé. A ’ grochowi csatában a’ bal
szárnyat vezérelte, ’s lényegesen járult a’ győzelemhez. A z egész hadjá
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rat alatt rendkivüli munkásságot fejtett ki, nevezetesen a’ narewi, dembei, liwieci, kalusczyni csatákban. Lengyelország bukta után Francziaországban keresett ’s talált menedéket, míg arczképe Posenben felakasz
tatott. Több lengyelnevű munkát irt a’ lengyel forradalomról, franczia
nyelven pedig Párisban 1832-ben adta ki munkáját az ostrolenkai ütkö
zetről. — h.
U ngm egye. Területe 595/ 10 □ mértf., hossza 10 mérf. és szélessége
7. — Határait képezik keletről : Gácsország ’ s Bereg, délről Bereg, Sza
bolcs és Zem plén; nyugotról ismét Zempíénmegye, ’s végre északról
Gácsország ’s Zemplén. — Folyókon hajókázás ’s forgalomra nézve fe
lette szegény. Főbb folyama az Ung, melly leginkább csak tavaszi áradá
sairól ’s ezek által okozott pusztításairól nevezetes. Továbbá a’ Laborcza
Zempléntől ’s Latorcza Szabolcs ’s Zempléntől választja el. A ’ Tisza csak
déli részén érinti egy két területen. — Mocsárokban bővelkedik, melylyek közül kitiinőbb a’ Blata mocsár mintegy 9,000 hold terjedelemmel.
— Vannak több ásványvizei is, mellyek közül nevezetesb a’ szobránczi
forrás kénköves fürdőjével; továbbá az uszóki erős savanyu vizével; ung
vári savanyú-kénkövesvizével. — A ’ hegyek e’ megyében nagy területet
foglalnak el. Északról bele nyúlnak a' Kárpát ágai is, Beszkéd nevezet
alatt, mellyeken kívül a’ Temnik arany-ezüst érczeivel, és az Inócz, Polyána, Lubszki, Makovicza, Javornyik, Podonyina, Kulieza, Magúra’stb.
megemlíthetők, részint bikkes- részint fenyvesekkel. — E ’ hegyek ’s er
dők legalább 2/ 3-dát foglalják el. És itt földje igen sovány; a’ lapályon
azonban termékeny, mert ott jó fekete agyagból áll. — Innen termése is
csekély. — Főtermesztménye a’ tengeri, rozs és zab, újabb időkben a’
burgonya is, és néhol a’ köles. Tiszta búzát a’ síkon is keveset termeszt,
mint árpát, dohányt ’s lent is. — Bort többet termeszt számos hegyein,
’s a’ szerednyei fehér bor a’ legjobbak közül való. Gyümölcsben is bővel
kedik. — Az állattenyésztés jó lábon áll; szarvasmarha itt és sertés igen
sok tenyésztetik; de ló kevés, hanem juhismét nagyobb mennyiségben. —
Ásványokban sem gazdag; némi arany ezüst Temnik hegyében találtatik;
azután néhol vasércz, és porczellánföld, melly igen jó. A ’ kézműipar fe
lette csekély fokon áll — minek lényeges oka a’ népesség műveltségének
alacsony foka. Találtatnak azonban itt számosb gyárak, mellyeket némelly földbirtokosok állitottak; nevezetesen Felső-Remeténél papirosma
lom, Záhonyban répaczukorgyár; azután több üveghuta, számos pálinka
főző, és jeles vashámorok nevezetesen Felső- és Turja-Remetén, melylyek nagy mennyiségű vas eszközöket szolgáltatnak az országnak. — K e
reskedelmi forgalma szinte csekély. Főbb kivitel-czikkei a’ sertés, szar
vasmarha, gabona, bor, gyapjú, bőrök, vas ’s vaseszközök.— A* népesség
száma : 110,003 ’s igy 1 □ mérföldre csak 1839 esik, mi csekély népe
sedés. Vallásra nézve következőkép különböznek. Van t. i. 22,132 r. katholikus, 62,856 e. görög hitű, 17,787 református, 6883 héber, 35 n. e.
görög ’s 310 lutheránus. Nyelvre nézve pedig van : 58,901 ruthén,
32,111 magyar, 12,063 tót, 35 görög ’s 6883 héber. — Laknak pedig e’
lakosok 8 mezőváros-, 202 faluban és pedig több felinél orosz, ’s 11 népes
pusztán. A ’ mezővárosok ezek : Szerednye 1,600 lakossal régi vára rom
jaival, nagy pálinkafőzéssel ’s hegyeiben igen kitűnő fehérborral, Ungvár
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hajdani gyűlések ’s megyei közigazgatás székhelye 6631 lakossal, régi
várral, melly a’ híres' Drugetheké volt. Van fűrészmalma, savanyúvize,
fürdője is; Nagy-Berezna 1,200 lakossal; Szobráncz csak 5 — 600 lakos
sal. Nevezetes kénköves fürdője, mellynek igen regényes fekvése van;
Vinna 900 lakossal; Kis-Kapos 420 lakossal és Nagy-Kapós 1,100 lakos
sal ; Talócz 1,400 lakossal. — A ’ faluk közül, mellyek jobbára igen kevés
népességűek, megemlíthető Kónyus orosz falu régi vár romjaival, NémetPoruba, Jósza, Benetine fűrész- ’s egyéb malmaikkal, Felső-Remete papi
ros- fűrész-’s lisztmalmaival, vashámorával; Gerény a’ hiresDrugethek vá
rának romjaival; O-Kemencze arany ezüstbányákkal; Csornolohova sava
nyú vizével; Dubrinics porczellán agyagjával; Nyeviczke várromokkal;
és Tarja-Remete hires vashámorával ’s Uzsok savanyúvizével ’s fürdejével. — E ’ megye 1848 előtt a’ Tiszáninneni kerülethez tartozott; az új
szervezet szerint pedig a’ kassai kerülethez soroltatott. A ’ megyei ható
ság székhelye most is U ngvár; hol létezik a’ megyei törvényszék is. Kü
lönben e’ megye most 4 szolgabirói járásra van felosztva, t. i, a’ kaposi,
szobránczi, nagy-bereznai ’s ungvárira. A ’ bányai törvényhatóságot az
eperjesi és a’ kereskedelmit az ungvári megyei törvényszék gyako
rolja. — Sz. I.
Unió és szöv etség i gyű lés 1. Németország.
U nió. Egyházi unió annyi, mint külön egyházak vagy vallásfelekeze
tek egyesülése, akár a’ külső szertartások, akár az ezekkel lényegesen
összefüggő tanok tekintetében. A ’ két protestáns hitfelekezet közti unió,
melly legújabb időkben annyi Írásra, ’s polémiára adott okot, főleg 1817dik év, a’ reformatio százados ünnepe óta szolgált ingerültebb részvét
tárgyául. Azon körülmény, hogy a’ tanok csekély különbsége úgy a’
theologusok, mint általában a’ műveltebb osztályoknál élét vesztette, ’s
több türelemnek, vagy ha tetszik, vallásos közönyösségnek engedett he
lyet, valószínűbbé tette az egyesülés létesülését. 1817 után Nassauban,
Hessenben, Bajorország rajnai kerületében, Anhalt-Dessauban, ’s a’ po
rosz államban csakugyan unió jött létre a’ két protestáns egyház közt,
de a’ pénzügyi nehézségek elhárítása nem kis feladat volt. A ’ kérdésnek
úgy tudományos, mint gyakorlati megbirálása, kivihetőség tekintetéből,
egész irodalmat szült. A ’ legújabban létrejött uniotörekvések közt két
ségkívül legjelentékenyebb a’ porosz, nem csak azért, mert nagyobb álla
mot érdekelt, hol az ellentétek ereje ’ s összeütközése tetemesb, hanem
annyiban is, mert a’ legtöbb tudományos vitát eredményezte. A ’ helyett,
hogy a’ tanok kiegyenlítéséből indulna ki, inkább csak az egyazon
egyházi hatóságok alá vettetés ’s az úrvacsorái szertartás egységé
nek elfogadásában ’s életbeléptetésében áll; a’ symbolicus hitvallások
tekintélye érintetlenül hagyatván. Azon méltatlan vád, hogy ezen unió
is a’ vallásos indifferentismus műve, melly főleg kezdetben gyakran emel
tetett, idő folytával mindinkább megczáfoltatik, a’ mint a’ theologia ’s a’
protestáns egyház, az eredeti keresztyén vallás igazságának feladása nél
kül, a’ nem lényeges külsőségektől megmenekedni törekszik. A ’ nép több
sége részint szabad akaratból fogadta el az uniót, részint hódolt a’ kor
mány szilárd akaratának. A ’ lithurgiai szabályok nagyobb ellenségre tataláltak, mint maga az unió. — 1822 óta az agenda is szorosb összefüg
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gésbe hozatott az unióval, mint ez eredetileg az unió szerzőinek szán
dékában feküdni látszott. A z 1822-iki berlini új agenda, ’s még inkább
annak 1829-iki második kiadása erős ellenzésre adott alkalmat azok ré
széről, kik Luther úrvacsorái tanához aggodalmasan ragaszkodtak; neve
zetesen Sléziában, hol 1834-ben fegyveres erőt is használt a’ hatóság. —
Lásd : ,,Hering : Geschichte dér kirchlichen Unionsversucheí£ (L ip 
cse, 2 k. 1836 — 38); Rndelbach : Keformation, Lutherthum und Union
(Lipcse, 1839).
Államjogi értelemben az unió több országnak egy államfő alatti egye
sülését jelenti, legyen ez monarcha, vagy respublikái államhatalom, mint
az északamerikai államoknál; jelentheti azonban az egy államfő alatt
már is létező országoknak egy törvényhozó testben, ’s egy kormány
alatti egyesülését is, ’s illy értelemben vétetett nálunk a’ Magyarország
és Erdély közti unió. — Abban különbözik a’ szövetségtől vagy confoederatiótól, hogy ez utóbbinál az egyes államok megtartják souverainitásukat, önállóságukat, ’ s csak bizonyos meghatározott ügyekre nézve
teszik magukat a’ közös többség akaratától függővé. Ennek példája a’
német szövetség.
Nálunk a’ protestánsok közti egyházi unió, főleg a’ Pesti Hírlap meg
jelenése óta 1841-ben, szinte erős izgatás tárgya lett. G róf Zay Károly,
az evang. egyház főfelügyelője, lelkesen működött ezen ügyben, támogattatva az említett lap vezérczikkeitől, mellyekkel ez a’ Pesten felállítandó
közös protestáns főiskola ügyében ismételve fellépett. Az egyesülés,
mellynek hatalmas jótékonyságát fejtegetni felesleges volna; elméletileg
mindenki által helyeseltetett, ki nem szűkkeblű ’s nem vakbuzgó, annak
gyakorlati nehézségei azonban tetemesebbek voltak, főleg a’ dogmákra
nézve, mellyeket senki sem hagy el örömest. Es valóban, a’ hol a’ törté
netben illy egybeolvasztási kísérletekkel találkozunk, mindenütt azt lát
juk, hogy az egyesített felekezetek mellett nagy számmal maradnak
fenn, kik hitük történeti alapjától megválni nem akarnak. A ’ hol pedig az
uniót kormányhatalom akarja a’ népekre felkényszeríteni, ott a’ czél el
nem érhető, mert a’ lelkiismereti szabadság, — melly a’ protestantismusnak fő jelleme, — erőteljesen ellenszegül. Nálunk Magyarországban igen
nehezítette a’ két protestáns felekezet közti uniót azon körülmény, hogy
a’ két protestáns felekezet közt sok idegenkedés volt életben, mellynek
fő alapja, hogy a’ helvét vallástételt követők kitünőleg magyarok, az
ágostaiak nagy része pedig tót nyelvű, ’s tagadhatlanul létezett is egy
párt, melly vallását a’ slavismus érdekeivel akarta ugyanazonosítani. Az
unió barátainak gyakorlati iránya tehát ezen megindított törekvések
közben főleg az volt, hogy a’ nevelésügyi intézkedés ’s iskolák felállí
tása, a’ protestantismus közös szellemében, egyesített erkölcsi ’s anyagi
erővel történjék. Illy szellemben állíttatott fel egy pesti közös protestáns
főiskola eszméje. Ezen főiskolát eredetileg a’ reformátusok tervezték;
Gr. Zay Károly felszólítására azonban elfogadtatott azon eszme, hogy e’
főiskola felállítása a’ két evangelicus felekezet öszpontosított erejével
eszközöltessék. Illy szellemben nyilatkozott a’ pesti ref. főiskola létreho
zásában Gr. Teleky Sámuel elnöksége alatt munkálkodó meghatalmazott
választmány márczius 5-kén tartott ülésében. Az e’ czélrai pénzgyüjtés

424

Unterwalden.

buzgón folytattatok, azonban az 1848-iki zavarok a’ dolgot régi állásá
ban érvén, sem a’ pesti közös prot. főiskola, sem az unió maga, mellyre
ez csak egy előkészitő lépés lett volna, létre nem jöhetett, ’s máig is a’
pium desideriumok során áll.
Másik, és az országgyűléseken ‘ s megyegyülések zöld asztalainál épen
úgy, mint a’ journalistikában ’s irodalomban még többet ’s még erélye
sebben vitatott kérdés volt hazánkban az Erdélylyeli unió. — E ’ nagy
kérdés a’ journalistika vezérein kivül olly ihlett tollakat is foglalkodtatott, mint Kölcsey Ferenczé, a’ ki az Athenaeumban érdekes vitába bo
csátkozott e’ tárgyban Horvát Istvánnal. Magyarország Erdélylyeli
uniójának eszméje azon természetes vonzó erőnél fogva, melly a’ roko
nokat ellenállhatlanul húzza egymáshoz, kedves eszmévé lett a’ két or
szágban, a’ testvérek természetes rokon érzelméhez járulván azon törté
neti emlékezés is, hogy Magyarország Erdélylyel hajdan egy volt, nem
csak a’ vérrokonságban ’s aggodalmak és remények ugyanazonságában,
hanem polgári állományában is. Mióta e’ két testyérország elszakadt,
mindkettőnek Karai és Kendei folytonosan sürgették az öszvekapcsolást,
melly azonban a’ nehezen egyesíthető külön érdekek szikláin egész
1848-ig megtörött. Ezen évnek tüze végre összeolvasztotta Erdélyt Ma
gyarországgal, de csak rövid időre. Az unió eszméjének kifolyása volt
nagy számú röpiraton és hirlapi czikken kivül az ,,Unio“ czimű erdélyi
zsebkönyv, melly Ürházy szerkesztése alatt jelent meg Kolozsvárt. — h.
Universitas 1. Egyetem.
Unterwalden. Egyike Schweitz Őskantonának, mellynek csaknem
közepén fekszik. Határai : Luczern, a’ vierwaldstadti tó, Schwyz, Úri és
Bern. Kiterjedése mintegy 12 □ mf. Schweitz szebb részei közé tartozik.
Magasabb csúcsai : Tittlis (10,117 1.), Wellerstöcke (9,500 1.), Jochberg
(7,000 1.) Éghajlata mérsékelt ’s legelői jelesek. Nevezetesebb vizei : a’
Melch és Aa, jelentéktelen folyók, és a’ surni, lungeri, és melchi tavak; a’
vierwaldstadti tó csak részben tartozik hozzá. U. a’ hegyeken ’s a’ vierwaldstádti tó partján kivül két nagy völgyet zár magába : az Engelberg
és Melchvölgyet. Lakosai száma 25,000, kik kiválón marhatenyésztéssel
foglalkoznak, termesztenek burgonyát, gesztenyét, kendert, lent, kevés
gabonát, kereskednek sajttal, fával, bőrrel és marhával ’s egészben véve
meglehetős tudatlanok. U. statistikailag két részre oszlik : erdőn felüliés alulira (Thai Ob und Nid dem W aldej; a’ két völgyet a’ Kern-erdő
választja el. Mindkettő külön államot képez, de alkotmányuk ugyanaz,
csak közigazgatásuk van elválasztva. Az erdőn felüli részt (13,090 1. sz.)
az országos község igazgatja, hova minden 20 éves lakos tartozik. E ’
község minden évben april első vasárnapján összegyűl, tisztviselőket vá
laszt, követeket nevez ki, megerősíti vagy elveti a’ törvényeket, megha
tározza az adót ’stb. Egyébiránt az országos tanács rendkívül is öszszehivathatja. Az országos tanács áll, a’ tanácselnök,helytartó, kincstár
nokból ’stb. és az országos község által választott 65 személyből. — A ’
végrehajtó és birói hatalmat együtt gyakorolja. Minden községnek van
hétszemélyes törvényszéke, melly mellett még esküttszékek is működ
nek. Az országos törvényszék üléseit az országos tanács nyilvánosan
tartja. Az erdőn aluli rész (11,400 1. sz.), kevés különbséggel épen igy
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igazgattatik. Katonasága 677 ember, adója 2255 frank. Főhelyei : Sarnen (az erdőn felüli részben) 1030 lakossal; Stanz (az erdőn aluli rész
ben) 2200 lakossal. Ez utóbbi az 1798—i vérjelenetekről ismeretes; ta
nácsházában őriztetnek a’ moorgateni, sempachi és murteni csatákban
elvett zászlók. — g.
Upas fa (Antiaris toxicaria) azon fa, melly az upas mérget adja. Te-"
rém Java, Celebes és Malakka szigeteken. Törzse gömbölyű egyenes
sima, — *s ágak nélkül emelkedik egész 80 lábnyi magasságra, vastaghéjjal van borítva. Ezen héj bői foly ki azon téjszerű nedv , mellyből az
upas mérget készítik. Ha a’ fa meg nem sértetik, szomszédsága nem
veszélyes ’s félelem nélkül meglehet mászni. A ’ keletindiai archipelágus
bennszülött lakói kétféle mérget készitenekbelőlenyilaik megmérgezésére,
főzés és némelly más erős szerekkeli vegyítés által, melly utón nyert mé
reg, ha a’ vérbe keveredik, néhány perez alatt iszonyú görcsök közt vé
gez ki minden élő állatot, ’s olly erős, hogy ha 8 csepp egy ló vérébe
oltatik, azt 3 perez alatt megöli. Azon előbbi vélemény, hogy az upas
fának közelsége is mérges, minélfogva azt az utazóknak messzire kell ke
rülni, hogy belőle kábító gőz fejlik ki, melly a’ szél szárnyain tovább
vitetve, mindent megöl, a’ mit érint, hogy egy illy fa közelében hiányzik
minden élő növény, ’s a’ puszta tér holt tetemekkel van borítva, újabb
vizsgálatok nyomán alaptalannak mutatkozott.
U rbér 1. Jobbágyi viszonyok.
Úri. Egyike Schweitz őskantonainak, rang szerint negyedik, de leg
kevésbé népes, mert 22 □ mfnyi területére csak 14,000 lakos esik. Fia
tárai északról Schvvyz , keletről Glarus és Blindten, délről Tessin, nyugotról Unterwalden és Bern. U. egy nagy völgyet képez, mellyet legnevezetesb folyója a’ Reuss hasit ketté, ’s melly a’ vierwaldstadti tótól
Gotthardig nyúlik, körülvéve magas hó és jégfödött hegyek — ’s 10 — 12
mellékvölgytől. A ’ kanton legszebb része az altorfi róna, hol a’ legszebb
gyümölcs terem. Gabonatermesztésre kevésbé alkalmas. Az egész kanton
tulajdonkép legelő, ’ s innen marhatenyésztése legnevezetesb. Lakosai
német eredetűek, mindnyájan katholikusok, de szegények ’ s csekély miveltségiiek. Művész és mesterember alig van e’ kantonban; mire a’ hegyi
pásztornak szüksége van, maga készíti. A ’ marhatenyészeten kívül a’ sajt,
fa, bőr és gyapjúvali kereskedésből nyer még jövedelmet. A ’ kanton leg
nagyobb része az Urfelhegyen fekszik, melylyel szemben a’ mész alpok
emelkednek. A ’ földtanászokra nézve érdekes a’ Reuss keresztvölgye, hol
a’ sziklák keresztmetszeteikben megvizsgálhatok. Legmagasb csúcsai :
az Urirothstock (9000 1.), Spaneter (10,000 1.), Galenstock (11,330 1.),
Spitzliberg (10,680 1.) ’stb. A ’ Gotthardhegyen át a’ legszebb alpi ut ve
zet Olaszországba, mellynek legmagasb pontja 6650 lábbal fekszik a’ ten
ger felett. A ’ vierwaldstadti tóból csak azon öböl tartozik Úrihoz, melly
Griitlin felül dél felé fordul. Itt a’ tó partján, a’ Salishegy alatt fekszik
azon kicsiny völgy, neve Griitli vagy Rütli, hol a’ schweitzi szövetség
alapítói, Walther Fürst Úriból, Werner StauffacherSchwyzből, ’s Arnold
an dér Hűiden Unterwaldenből esküt tettek le hazájok szabadságára.
Szemben, a’ keleti part mellett, az 5340 lábnyi magas Ochsenberg alatt,
egy a’ tóiból kiálló szikladarabon áll a’ Teli-kápolna, hol Teli Gessler elől
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megszökött. Azóta e’ csúcsot Tellsziklának nevezik, ’ s Teli halála után
31 évvel, 1388-ban egy kápolnát emeltek, hol emlékére minden évben
mise tartatik. Az egészen kath. kantonban 3 kolostor 50 szerzetes van.
A ’ növelésről a’ papság gondoskodik, melly a’ cburi püspöknek van alá
rendelve. Alkotmánya tisztán democrata ’ s a’ legfensőbb hatalmat a’ nép
képviseli. Az országos választó községhez tartozik minden 20 éves pol
gár, kik az országos tanácselnök vezetése alatt minden év első májusva
sárnapján összegyűlnek. Ezen gyűlésben választatnak az államhivatalnokok,
követek, vettetik ki az adó, köttetik szövetség, hozatnak vagy eltöröl
tetnek törvények, ’stb. A ’ legmagasb kormányzó és végrehajtó hatalom
az egyszerű országos tanács, melly elnök, tanácsosok, helytartó, kincs
tárnok, országos hadnagy, ’stb. ’ s 44 tanácsosból, a’ kettős országos ta
nács, melly a’ nagyobb bűntények fölött ítél, az egyszerű tanács tagjai
ból áll, kikhez saját magok által választva még egy tag járul. A ’ heti ta
nács végrehajtó hatalom a’ kevésbé fontos esetekben, ’s áll a’ községek
elnökei ’s tanácsosaiból. Á ’ titkos tanács, a’ pénzügyet kezeli ’s a’ törzs
tisztekkel együtt egyszersmind haditanácsot képez. A ’ legfelsőbb tör
vényszék 15 tagból áll ’s minden polgári perekben végleges Ítéletet hoz. A ’
község- vagy falutanács a’ felsőbb rendeleteket hajtja végre ’s kormány
széke Altorf. A ’ kanton jövedelme csekély, minthogy az a’ lakosok sze
génysége miatt leginkább csak a’ bánatpénzek, vámok és községjavakból
telik ki. De a’ kiadás is csekély; a’ legfőbb tisztviselő nem húz fizetést, ’s
a’ papok, templomok, iskolák, a’ község költségei közé tartoznak. A ’ szö
vetségi pénztárba, e’ kanton évenként 1180 frankot fizet, katonai kötele
zettsége 236 fő. Két kerületre oszlik : Úri- és Unserenre, a’ kerületek
ismét megyékre, Urikerületben 10 illy megye van, Unserenben csak 1.
Czimere fekete bikafő aranymezőben. — g.
Urquhart (Dávid), a’ keleti kérdésben kifejtett eredeti nézeteiért elhírült angol. Szül. 1805 körül és szokatlan növelést nyert. Anyja, ki sokáig
tartózkodott a’ szárazföldön már nyolcz éves korában utazni vitte. Be
utazta vele Franczia-, Német- és Olaszországot, mi igen kifejté nyelvte
hetségét és élénk szemlélődést keltett föl benne. Később az oxfordi egye
temre ment, hol az ásványtant, nemzetgazdászatot, keleti nyelveket és
történetet tanulmányozta. Tartós főfájása miatt kénytelen volt déli Francziaországba vonulni, honnan 1827-ben lord Cochrane-t Görögországba
kisérte. Hamar megnyerte a’ görögök bizalmát, velők küzdött a’ salonichi
szerencsés ütközetben (1827. sept.) ’s folytonosan tanulmányozta az or
szág beléletét. A ’ drinápolyi béke után meglátogatta Konstantinápolyi
’s 1831-ben visszatért hazájába. Utazásának eredményei sajátságosak vol
tak. Fennen hirdeté, hogy Kapodistrias kompromittálta Görögország
sorsát, hogy a’ török tartományokban sok jó elem rejlik, ’s azon fölosz
lató politika, mellyet Oroszország keleten követ, vastag Önzésen alapszik
’s az európai nagyhatalmak, különösen Angolország érdekeit veszélyez
teti. Vilmos királyt, kivel közelebbi viszonyban állott, megnyerte néze
teinek. 1831-ben Stratford Canning megbízásából Albániába ment, hogy
Resid pasa nagyvezért Görögországot illetőleg a’ béke politikájára birja,
Visszajövet Németország felé vette útját ’s az itt megalakult vámegye
sületben orosz befolyást vélt működni, melly az angol érdekek ellen van
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irányozva. Elfogultságában elhatárzá, hogy mindazon országokat, melylyekre Oroszország befolyással bír, mélyebb vizsgálat alá fogja venni.
Ez okon be akarta utazni Német-, Törökországot, Persiát, Középázsiát,
és Tatárországon keresztül Chinát. Utazása Németországon megerősíté
a’ vámegyesületet illető véleményében, mellyről 1835 a’ ,,British and foreign review“ -be egy nagy zajt okozott czikket irt. Midőn 1833-ban
Konstantinápolyba érkezett, fölhagyott utazási tervével, ’s hogy hatását
emelje, egészen a’ török viszonyok tanulmányozására adta magát. 1834ben bocsátá közre Turkey and its resources czimű művét, mellyben bebi
zonyítani igyekezett, hogy tudatlanság Törökországot úgy tekinteni, mint
a’ melly az enyészet szélén áll. Művét avval végezte be, hogy a5 nagyha
talmakra, különösen Angolországra nézve kényszerű szükségesség, egye
sülni Törökország fentartására és megsemmisítői a’ fenyegető orosz befo
lyást. E ’ könyv, valamint „ England and Russia“ és „The Sultan Mahmoud
and Mehemed Ali Pasha“ czimű röpiratai, mindenütt mély benyomást
keltettek , különösen azért, mert először lebbentették föl a’ fátyolt
Oroszország magatartásáról a’ keleti kérdést illetőleg. 1834-ben Cirkaszszia partjait is meglátogatta. Visszatérvén hazájába a’ sajtó utján kezdett
nézetei mellett izgatni. Noha a’ király és a’ közönség egy része helyesel
ték eszméit, alig lehetett kilátás arra, hogy a’ parlament megváltoztassa
politikáját. A ’ hadügyminister lord Palmerston nem mutatott hajlamot
az eddigi eljáráson változtatni. Mindamellett Palmerston 1835-ben kö
vetség! titkárrá nevezte ki a’ konstantinápolyi követ lord Posonbyhoz,
gyors elutazás föltétele alatt. U. nézeteihez hiven olly föltételekhez
kötötte elutazását, mellyek Oroszországgal nyilt szakitást idéztek volna
elő. ’S valóban Palmerston politikája oroszellenes irányt kezdett venni;
legalább a’ rejtélyes Portfolió közzététele illyesmit sejtetett. U. végre
1836 nyarán elutazott Konstantinápolyba, de csak hamar, még eddig
ismeretlen okok miatt, összezördült lord Posonbyval. Letette hivatalát
’s visszatért Londonba. Tervei elfogadásáról a’ kabinetben szó sem lehe
tett ’s IV. Vilmos 1837-ben történt halála minden Összeköttetését a’ kor
mánynyal megszakította. U. ekkor erős és tevékeny izgatást kezdett
meg Palmerston politikai rendszere ellen ’s orosz rokonszenvet hányt
szemére, mellyért elárulja nemzete érdekét. Mivel sem a’ torikkal, sem a’
rádikálókkal nem tartott, elveszté mind hírlapi befolyását, mind kilátását
az alsóházban helyet foglalhatni. „ Spirit of the East“ (Lond. 1838) művé
ben még egyszer a’ keleti viszonyok fejtegetéséhez fogott. Az „ ExposiHon of the affairs of Central-Asia (Lond. 1840) és „ Exposition of the
houndary differences beticeen Great-Britain and the United-States (Glas
gow, 1840) czimű és más röpirataiban a’ nápolyii kén-kérdést és Mac Leód
esetét illetőleg élesen ’s néha győzelmesen kelt ki Palmerston ellen. Azon
időben, midőn tartani lehetett, hogy a’ keleti kérdés miatt a’ Franczia- és
Angolország közti barátságos viszony megszakad, U. nehány barátjával
Párisba utazott ’s az ottani lapokban az angol ministerek eljárását nem
zetellenesnek nyilatkoztatta ki. Ugyanitt „L a crise, ou la Francé devant
les quatres puissances66 (Paris, 1840) czimű röpiratot adott ki, melly
élénk benyomást okozott. Ez ellenséges, idegen földön kezdett polémiája
megsértette az angol nemzeti érzelmet ’s minden párt közlönyei ellene
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fordultak. Az újabb időben U. az ,,Ifju Angolország“ -hoz csatlakozott ’s
azon férfiakhoz tartozik, kikből lord Stanley 1851, protectionista ministeriumát akarta alakítani, de a’ raelly a’ túlnyomó szabad kereskedelmi
irány miatt nem jöhetett létre. 1853-ban a’ keleti kérdés újra felmerül
vén, U .a’ meetingekben többször kemény bírálat alá vette a’ ministerium
politikáját ’s híressé lön azon jóslata által, miszerint a’ folyamatba indult
keleti háború Angolország bukásával fog végződni. — g.
Uruguay (Republica orientál dél Uruguay) szabad állam az egykori
spanyol Déli Amerikában, mintegy 5000 négysz. mfd kiterjedésű, dél fe
lül a’ Rio de la Piát a, nyugatról az Uruguay folyók, északról Brazilia,
keletről az atlanti óceán kerítik; a’ két említett folyó a’ Plata-államoktól
választja el. Az ország a’ tengerfelé sík, különben halmos, ’s belseje a’
Siena de San Paolo nevű hegyláncz által hasíttatik északról dél felé.
Kevés homokot kivéve az ország termékeny, ’s földművelés- és marha
tenyésztésre alkalmatos. Kisebb folyói többnyire az Uruguay-ba ömlenek,
’s köztük legjelentékenyebb a’ Rio Negro. Az atlanti óceán partján több
tó ’s lagúna fekszik, mellyek közt legnagyobb a’ Mirimtó. — Physikai ’s
ethnographiai sajstságára nézve ezen állam a’ Plata-államokhoz hasonló.
A ’ lakosok száma 225,000-re tétetik, kiknek legnagyobb része spanyol
eredetű, részint azonban indus vérrel vegyítve, mint számos gauchók,
kiknek főfoglalkozása a’ marhatenyésztés, ’s kik a’ folytontartó belháborúk alatt az uralkodó törzsökét képezték. Vannak még bennszülött indiánusok, ’s bevándorlóit európaiak is csekélyebb számmal. A ’ műveltség,
főleg a’ falusi gauchók közt, a hosszas belvonaglások ’s dulakodás miatt
igen hátramaradt. Fő terményei ’s kiviteli czikkei az országnak, a’ miket
a' virágzó marhatenyésztés ad, borok, zsír, besózott hús. A ’ földművelés
még igen silány állapotban van, a’ műipar pedig bölcsejében; ez utóbbi
val leginkább bevándorlóit európaiak foglalkoduak. — A ’ városok száma
kevés; a’ nagyobbak a’ tenger és nagy folyók partjain feküsznek, főhelye
Montevideo; ezután legjelentékenyebb a’ tőle keletre fekvő, megerősített
Maldonado, szép kikötővel, hol nem csekély kereskedés űzetik. Uruguay,
fekvése által, melly a5 Rio de la Plata torkolatán uralkodik, nagy keres
kedelmi és stratégiai fontossággal bir, melly még inkább emelkedni fog,
ha az állam kifejtve és belsejében rendezve lesz. A ’ politikai alkotmány
névszerint az 1830 iki constitutión nyugszik, melly azonban a’ folytonos
belzavarok közt soha sem lépett életbe. Szerinte az állam élén egy elnök
áll, mint a’ végrehajtó hatalom képviselője; a’ törvényhozó hatalmat pe
dig 9 tagból álló senátus ’s 29 tagú követház gyakorolják; a’ törvényke
zésben eskiittszékek divatoznak; vallás- és sajtószabadság elismért ’ s el
fogadott elvek; a’ Code Napóleon van törvénykönyvül felvéve; álló had
sereg alig létezik s helyét nemzetőrség pótolja. A ’ bevándorlás, a’ polgári
jognak könnyű megnyerhetése által, nagyon előmozdíttatik. 9 megyére
van felosztva; a’ kormány helye Montevideo.
Uruguay története, melly a’ spanyol uralom alatt Banda Orientál nevet
viselt, fővonásaiban megegyezik Délamerika többi spanyol gyarmataié
val. A ’ spanyol kormány alatt főleg kitüntette magát ez állam, mint a’
csempészet fészke, melly e’ partokon hihetlen vakmerőséggel űzetett. Fo
mester volt ebben Artigas, Montevideoból, kit a’ spanyol kormány, le
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győzni nem tudván, szolgálatába fogadott (1800-ban). Midőn Buenos
Ayres 1811-ben a’ köztársaságot kikiáltotta, Artigas, a’ junta részén volt,
’s megverte a* kir. seregeket. Miután a’ felkelők vezére Alvear ezredes
1814 junius 20-ikán Montevideot bevette, Artigas, ki a’ Banda Orientalban főparancsnok volt, a’ várnak átadását kivánta, ’s azt, jó szerivel
meg nem nyerhetvén, erővel elfoglalta. E ’ miatt felségsértőnek nyilvánít
tatott. A ’ braziliai portugál kormány használni akarta e’ zavarokat Banda
Orientálnak Braziliávali egyesítésére. — Lecov tábornok megszállta Mon
tevideot 1817 jan. 19-ikén, de Artigas épen olly buzgón folytatta a’ harczot Brazíliával, mint Buenos Ayressel, mig 1820-ban kénytelen nem
lett Paraguayba vonulni vissza. E ’ közben a’ braziliai kormány Montevideóban szavazást rendelt a’ Braziliáhozi csatlakozás kérdésében, ’s a’
többség szavazata nyomán egyesitette a’ tartományt Brazíliával „ Platán
inneni ( Cis-platina provincia) neve alatt. — 1822-ben Brazilia elválván
Portugalliától, a’ mon te videói őrsereg hű maradt az anyaországhoz, ’s a’
braziliai haderő csak 1823-ban vehette hé Montevideot. Dóm Pedro csá
szár a’ Cis-platinát most egyesítni akarta országával, de a’ buenos-ayresi
köztársaság annak visszacsatolását kivánta a’ Plata-respublicához, ’s csak
illy feltétel alatt akarta Pedrot császárnak elismérni. Dóm Pedro 1825.
dec. 10-ikén hadat izent Buenos Ayresnek. De a’ bandai nép is ellent
mondott a’ bekeblezésnek, ’s Buenos Ayres védelme alá állt; minek foly
tán Lavalleia és Fructuoso Ribera felkelték és szervezték a’ gauchókat, ’s
1825 júniusán ideiglenes kormányt állítottak fel Floridában. Végre 1828
aug. 27-ikén, Nagybrittannia közbejárására ’s biztosítása mellett béke
köttetett Brazilia és La Piata közt, Rio Janeiroban, ’s későbben oct. 21kén Santa Fében, miszerint Montevideonak jo g engedtetett magának
tetszés szerinti alkotmányt adni. 1829. sept. 10-ikén tehát, Republica dél
Uruguay név alatt, független államul nyilatkoztatta magát, ’s Rondeau
tábornok Buenos Ayresből vette át az új állam kormányát, mint praesidens, ki 1830. jul. 18-ikán léptette életbe a’ most is érvényes alkotmányt.
1835-ben Őribe tábornok lett elnökké; de ellenének Riberának pártja
polgári háborút indított, melly a’ Plata-unióval ’s Rosas elnökkel is hoszszan tartó, viszontagságos háborúba keverte Uruguayt. Ribera az úgy
nevezett unio-párt feje volt, míg Rosas platai elnök a’ foederalista pártot
kegyelte ’s támogatta. Sem a’ Francziaország által 1838—40-ig Piata
ellen viselt háború, melly 1840 oct. 29-ikén Uruguay függetlensége elis
merését magában foglaló békével végződött, sem az angolok és francziák által évek óta Buenos Ayresre vetett ostromzár nem eszközölheték, hogy Ribera és pártja javára forduljon a’ koczka. A ’ segédhatalmab
lassankint elismerek, hogy csaknem lehetetlen a’ gauchókra támaszkodó
Rosas-pártot legyőzni, ’s már lépéseket tettek, hogy vele békét kös
senek. Ribera teljesen verve volt, ’s még csak Monté videó tartotta
magát a’ franczia és angol hadihajók segélyével, midőn az unitá
riusok ügye egyszerre más alakot nyert azon szövetség által, melylyet Őribe Brazíliával kötött, Rosas elnöknek közös erőveli legyőzé
sére. Őribe szerencsés le tt, Rosasnak Buenos Ayresből Angliába kel
lett menekülni, ’s helyébe 1852 martiusán új ideiglenes kormány
lépett. — h.
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U tánnyom ás 1. írói tulajdon.
U zsora , u zso ra tö rv é n y e k . Az uzsora elleni törvényes intézkedések
felhatnak a’ legrégibb korba. A ’ mózesi törvény általában tiltotta a’ zsidók
közti kamatvételt, bár azt idegenek ellenében megengedte. A ’ kamat tilal
maátment azután a’ cánoni’s az újabb törvényhozásokba is. A ’ cánoni tör
vény excommunicatióval, a’ végrendelkezési képesség elvesztésével ’s ke
resztyéni temetés betiltásával fenyegeti a’ kamatszedést. xA’ német biro
dalmi törvény ismétli a’ cánoni jo g tilalmát, de más nyilvános büntetés
helyett a’ tőke negyedrészének elvesztésével sújtja a’ kamatvételt. A’ for
galom szüksége azonban kiszorította a’ cánoni jognak ezen szigorú tilal
mát, ’s helyt engedett a’ római jo g rendeletének, melly a’ kamatszedést
már a’ 12 tábla törvényeinek ideje óta megengedte. Cicero idejében a’
megengedett kamatláb Rómában 12 száztóli volt. Justinián alatt a’ ka
matláb rendesen 6 percentre, kereskedők közt 8 percentre, különös ve
szély esetében pedig, p. o. tengeri utazásra adott kölcsönnél 12 pctre is
szabathatott. Az összegyűlt kamatokat sohasem lehetett a’ tőkeösszeget
meghaladó összegben (ultra alterum tantum) visszakövetelni; a’ kamato
kat a’ tőkéhez csatolni, ’s kamatok kamatjait megvenni (anatocismus)
tiltva volt. A ’ római jo g ezen rendeletéi a’ 17-ik században elvileg át
mentek a’ német törvényhozásba is, a’ kamatok 5 vagy 6 percentre határoztatván, — ’s érvényben maradtak a’ legújabb időkig.
A ’ mi a’ fenálló kamattörvények czélszerűségét illeti, világos, hogy a’
kamatszedés általános tilalma, főleg korunkban, nem helyeselhető. A ’
kölcsönök nagy része, ha az állam-kölcsönöket nem tekintjük is, nyerekedési czélokra fordíttatik, melly esetben igen méltányos a’ kamatfizetés.
De a’ szükség által parancsolt kölcsönzéseknél is, az általános kamattila
lom egyenesen a’ kölcsönvevők kárára válik. Mert mindazoknál, a kik tőkésítni képesek, idegenkedést hoz elő a’ tőkegyűjtés, ’s mindenesetre a’
tőkék kikölcsönzése ellen; — és igy nehezíti a’ kölcsönvételt, mert a’ ki
kölcsön adhatna, inkább eldugja kincseit, és sárkánykint ül azokon. —
Míg igy a’ tőkepénzek ajánlása ’ s keresése közt, a’ kölcsönre szorulók
kárával, aránytalanság hozatik elő, — a’ tilalom titkos uzsorát léptet
életbe, melly a’ hitelezőre váró azon veszély mellett, hogy a’ büntető tör
vény súlya alá esik, kétszeresen nyomja a’ megszorúlt embert. — Illy tör
vény nevezetesen az által is árt, mert az iparvállalatok embereit meg
fosztja azon lehetségtől, hogy az üzletben előfordúló baleseteket idegen
tőkék segélyével helyrehozhassák, gazdaságukat javíthassák; — mert a’
jóllét öregbedését mind a’ vagyonosb, mind a’ szegényebb osztályoknál
visszatartja, ’s önczéljának közvetve és közvetlenül ellene dolgozik.
A ’ kamattilalom ezen czélszerütlensége ’s természetellenisége előbb min
denféle kijátszásokra ’s mellék utakra, utóbb a’ tilalom megszűntetésére
vezetett.
Most már a’ kamatszedés törvényesen meg lévén engedve, az a’ kérdés
marad fenn : vájjon, nemzetgazdasági érdekben, kívánatos ’s tanácsos-e,
hogy a’ kamatláb a’ törvények által bizonyos illő, ’s méltányos mértékre
szoríttassék ? vagy a’ kamatláb alakulását jobb-e egészen a’ szabad for
galomra, a’ felek szabad egyezésére bizni? — A ’ kamatláb törvényes szabá
lyozása ellen következő okokat szoktak felhordani: az országban szokásos
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kamatok magassága nem a’ tőkepénzesek önkényes akaratán ’s egyezé
sén nyugszik, hanem, valamint a’ földek ’s épületek haszonbére, a’ for
galmi, ipari, kereskedelmi viszonyok eredménye. A ’ kamatláb rendszerint
a’ nyereségek nagyságához képest alakúi, mellyek a’ tőkepénzek segé
lyével létrejött ’s fentartott vállalatokból várhatók ’s mutatkoznak. Minél
nagyobb a’ tiszta nyereség, melly a’ vállalkozóknak, a’ vállalathoz szük
séges anyagok, munkabér ’stb. költségei után rendszerint fenmarad, anynyival nagyobb részt lehet juttatni a’ tőkepénzeseknek a’ vállalatok nye
reségéből, ’s ezek annyival magasbra emelhetik követeléseiket annak fe
jében, hogy tőkepénzeik nyereséges felhasználásáról lemondtak ’s azokat
másoknak engedték át. Ezen nyereségek kisebb vagy nagyobb aránya
pedig a’ termelési és forgalmi viszonyok eredménye, ’s ez utóbbiak fejlő
dési menetével egy lépést tart. H ogy tehát a’ tőkepénzesekre jutó nyereségi rész is ehez képest változék, ez épen olly igazságos és méltányos,
mint ellenben e’ kamatláb állandó, törvényes szabályozása igazságtalan
és czélszerűtlen. A ’ tőkepénzeseket a’ tőkék nyereségéből megillető tőkét
pedig előlegesen meghatározni nem lehet, hanem a' nyereségnek a’ tőke
pénzesek és vállalkozók közti felosztása részint a’ keresés és kinálás, szó
val : a’ pénzvásár viszonyaitól függ, részint a’ bizodalom vagy hitel foká
tól, mellyet a’ kölcsönadók bizonyos ‘határozott időben, általában vagy
egyes esetben a’ kölcsönvevők irányában éreznek. Mind a’ keresés és ki
nálás viszonyai, mind a’ hitel foka változók ’s különfélék, és igy ezen vi
szonyok természetében fekszik a’ kamatlábnak változása különféle idő
szakokban, ’s különféle kölcsönvevők irányában, mellynek általános meg
szabása tehát nem tanácsos. — Ha mindezen okok ellenére a’ törvényho
zás szabályozni akarná a’ kamatlábat, hogy ezt a’ forgalomrai mostoha
hatás nélkül tehetné, a’ nemzetgazdasági viszonyokhoz mért kamatlábat
kellene alapúi vennie ’s e’ felett a’ maximumot olly magasra szabnia, hogy
a’ veszély különböző fokaihoz képest ezeknek megfelelő kamatemelés
lehetséges volna a’ nélkül, hogy a’ törvény áthágatnék. De igy olly tör
vényes kamatláb létesülne, melly legjobb esetben csak a’ ritkábban elő
forduló túlságos kamatköveteléseket gátolná; azon czél pedig, hogy a’
rendes kamat a’ termelés- és jövedelem felosztásra nézve kedvező, mél
tányos mértékre szállíttassék, ezáltal el nem lenne érve, ha csak a’ tör
vény magokra a’ veszély különböző fokaira is tekintettel nem akarna
lenni, a’ mit csak igen tökéletlenül lehetne eszközölni. Ha pedig, tekintet
nélkül a’ kamatlábat meghatározó viszonyokra, alacsonyabb kamatláb vé
tetnék fól a’ törvénybe, mint ezen viszonyokhoz képest fölvenni kelle
ne, ennek következése a’ törvény titkos kijátszása lenne, melly a’ kama
tokat még emelné a’ helyett, hogy leszállítaná. A ’ törvényhozásnak nem
lehet feladása a’ kamatlábat azon álláson alul nyomni, melly a’ forgalmi
viszonyokból természetesen keletkezik, ’s inkább csak ama másik kérdés
marad megfejtendő : nem tanácsos-e egy a’ becsületes forgalmat nem gá
toló ’s nem zavaró, azonban a’ túlságos, uzsorás kamatemeléseknek ellentálló maximumnak felállítása ? — ezen kérdésre nemmel felelni késztet
azon ok, hogy, főleg a’ jelen államgazdasági viszonyok közt, a’ kölcsön
vevő nincs kizárólag egy tőkepénzesre szorítva, hogy a’ nyilvános köl
csönintézetek, bankok, takarékpénztárak versenye az utálatos uzsorának
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sikeresen áll ellent, ott pedig, hol az uzsora mégis garázdálkodik, a’ tiltó
’s büntetéssel fenyegető törvény sem sokat használ.
Azonban, a’ mondottaknak tagadhatlan alapossága mellett, nem lehet
tagadni, hogy azon feltételek, mellyek az államban az olcsó kölcsöntalálásra ’s mérsékelt, méltányos kamatláb-eszközlésre megkivántatnak, u.
m. a’ hitelügy általános javítása, nyilvános kölcsönintézetek, ’stb. nin
csenek olly mértékben Jétesítve, hogy a’ törvény minden gondoskodása
’s oltalma fölöslegnek mondathatnék, különösen a’ megszorultak, ’s az
elegendő műveltséggel nem biró alsóbb osztályok érdekében. A ’ mi
ugyanis a’ kölcsönintézeteket illeti, — mint ezt a’ takarékpénztáraknál is
tapasztaljuk — épen a’ segélyre leginkább szoruló, ’s azt meg is érdemlő
egyének nincsenek azon helyzetben, hogy a’ kölcsönintézetek által meg
kívánt szabályszerű biztosságot nyújthassák; sok esetben továbbá a’ kölcsönkeresők nem szeretik nyilvánossá tenni kölcsönöket, ’s inkább egyes
tőkepénzesekhez fordulnak; végre épen a’ szegényebb osztály tagja nem
is bir kellő műveltséggel a’ hitelezők által kikötött túlságos feltételek át
látására. Hlyen esetekre nézve hasznos, sőt szükséges, hogy a’ törvény a’
szorongatott szükségben levőknek, a’ mennyire hatalmában áll, segé
lyükre jojÖn. Ha nem lehetséges is ezáltal minden uzsorát meggátolni,
még sem épen hatálytalan ’s jelentéktelen dolog, hogy az állam törvé
nye, önhangzólag az erkölcsi törvénynyel, kimondja kárhoztatását az uzso
rának, ezen a’ közvéleményben erkölcstelenség bélyegét viselő eljárásnak.
— Ezen kárhoztatást a’ törvény kétféle módon mondhatja ki, tagadólag
’s tevőlegesen. Az első abban áll, hogy az uzsorás szerződéseket érvény
telenekül jelenti k i,’s illy alapon keresetleveleket nem fogadéi; az utóbbi
abban áll, hogy büntetve lép fel az uzsorások ellen. A ’ legtöbb codex ez
utóbbi módot is elfogadja.
A z 1807-iki franczia törvény rendesen 5, kereskedőknek 6 száztolit
enged kamatúi szedetni. — Ellenben Poroszországban az 1809 febr. 15-i
törvény szabad szerződést enged, ’s csak némelly esetekre rendel hatá
rozott kamatlábat. — Nálunk is 6 pcent volt a’ törvényes kamatláb, mi
nél többet venni még ajándék vagy kereskedés fejében Í3 tiltva volt
(1715 : 51) ’s e’ törvény megszegője, a’ kir. fiscus javára, nemcsak a’ ka
matokat, hanem tőkéjét is elvesztette, melly törvény biztosítására, az
illyen pénz harmadát a’ feladó nyerte; az adós pedig a’ felesen fizetett
kamatokat visszakövetelhette. — Az austriai polg. tkönyv szerint zálog
gal biztosított adósságoknál egy évre száztól ötöt, zálogbiztosítás nélkül
pedig hatot lehet kikötni. Kereskedési ügyletből származott adósságok
nál száztól hat fizettetik. Kamatok kamatait venni sohase szabad. (994,
995, 998 §§). Az uzsora büntetésére nézve az 1852-iki május 27-iki cs.
nyiltparancs V l-ik czikke szerint az említett magyar törvények marad
tak érvényben; felperesül jelenleg az államügyész lép fel. — Szomorú
tapasztalás hazánkban, következése a’ teljesen máig sem rendezett hitelviszonyoknak, ’s olly baj, mellyen sem a’ szigorú törvény, sem a’ közerkölcsiség szava ekkorig nem segíthetett, ’s az 1852. nov. 29-iki, legf.
nyiltparancs sem segíthetett, — hogy a’ földbirtokosoknak ’s a’ szegény
földnépének nagy része az uzsora kíméletlen körmei közt vonaglik. —
Majd ha hypothéka-bankok állnak fel, a’ birtokviszonyok ’s telekkönyvek
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teljesen rendezve lesznek, ’s az összes nemzetgazdasági állapot lényege
sen javúl : az uzsora is szűnni fog, ’s az emberek nem fogják annyira
törni fejőket az uzsorasújtó törvények kijátszásán. — h.
Uj-Albion. Neve az angolok Eszakamerika északnyugoti partjain lé
tező birtokainak (fölfedezte Drake F. 1578). A ’ jelenlegi felosztás sze
rint : Uj-Georgia, Uj-Norfolk, Uj-Cornwall. Uj-Hanover és szorosabb
értelemben vett Uj-Albion vagy Oregon vidék. — a.
U j-A nglia. Rendesen igy neveztetik az Északamerikai egyesült álla
mok között a’ 6 legészakibb, u. m. Maine, Uj-Hampshire, Vermont, Massachusets, Rhode Island és Connecticut 1. Egyesült státusok Északamerikában. — a.
Uj-Archangel. (Uj-Archangelszk vagy Sitka), 1804 óta az oroszok
főgyarmata Sitka szigetén Északamerikában (57° ész.), a’ Norfolk-öböl
mellett, 2000 lakossal, derék kikötővel, várdával, a’ kormányzóság szék
helye. Egy 1825 évi febr. 28* i szerződés szerint az itteni kikötő az angolok
számára is megnyílt, a’ miért a’ Prince of Wales sziget engedtetett át
Oroszországnak. — a.
Uj-Braunschweig, a’ brit Eszakamerikához tartozó kormányzóság,
Uj-Skóczia és Maine államok szomszédjában, mintegy 1307 □ mfld, tele
erdővel ’s az Albany-liegység ágaival, vannak nagy tavai, rideg éghaj
lata, csak déli részén van némileg mivelve. Mintegy 100,000 lakosa
(többnyire irlandiak, németek és francziák ’s valami 2000 őslakos) több
nyire halászatból ’s fa- és nyers bőr-kereskedésből él. A ’ közigazgatási
ügyeket egy kormányzó intézi.
Uj-Britaimia, egy Ausztráliához tartozó, számos és nevezetes szigetek
ből álló nagy szigetcsoport, mellyet 1609 Dampier fedezett fel ’s csak
1793— 94 vizsgáltak meg francziák és angolok. Valamennyi vulkanikus
természetű ’s épen azért igen termékeny. Minden éghajlat kertjei felta
lálhatok itt. Népessége igen számos, a’ lakosok még mind természet fiai,
kik csaknem egészen meztelen járnak. E’ mellett igen bátrak ’s az euró
paiaknak nehezen engedik meg a’ kiszállást, igen jól tudnak bánni dár
dáikkal, buzogányaikkal ’s parittyáikkal és csónakaikkal, vannak jó vezé
reik ’s a’ mellett művelik földjeiket is. Az eddigi tudósítások leginkább
csak a’ partvidékeket ismertették, a’ hová csak nagy veszély közt volt
képes eddig bejutni nehány európai. — Külön részei : 3 nagy sziget Irland, Uj-Hanover, Uj-Britannia, több apró ’s az Admiralitási szige
tek. — a.
HÍ -Caledoilia, Ausztrália szigete, 300 órányira Uj-Holland keleti
partjától, mellyet 1772 Cook fedezett fel, 425 □ mfdnyi területtel.
Egészben véve kevésbé termékeny, mint a’ többi déltengeri sziget. A ’
sziget gesztenyeszin-barna lakosai, számra mintegy 100,000-en, pápuák,
kiket némellyek igen házsártos, mások igen békességes népnek monda
nak. Cook úgy találta, hogy megölt elleneik húsát megeszik. Egy főnök
alatt állanak, csaknem egészen meztelenek, leginkább czukornádat ter
mesztenek ’s igen ügyesek fegyvereik készítésében, mellyek 15 lábnyi
hosszú lándsákból, buzogány— és parittyából állanak. A’ nőket teherhordozásra használják. A ’ kikötést a’ sziklás partok igen nehezítik. Déli csú
csának neve : Prince o f Wales foka.
28
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Uj-Foundland (v. Fundland, francziául Térré neuve), az angolok egy
szigete Amerika északkeleti partja mellett, 990 □ mfdnyi területtel Lab
radortól a’ Belle-Isle-csatorna választja el. A ’ sziget háromszög alakú,
tele van hegyekkel és mocsorákkal ’s azért nem is igen termékeny, csak
a’ lentebb vidékeken terem némi gabona és kerti termék. Medvéken kí
vül más ragadozó állat nincs, de vannak különösen szép kutyái, szarva
sai, mindenféle vízi madarai ’s e’ szigetet különösen fontossá tette tőke
hal- és czet-halászata, mellyben újabb időkben már francziák és észak
amerikaiak is vehetnek részt. E’ sziget már a’ I X . században, mintegy
500 évvel Columbus eLő utazása előtt, ’s Grönlandnál 19 évvel előbb
fedeztetett fel. Fővárosa Frederiktown, 3000 lakossal, legnevezetesb vá
rosa azonban Saint-Johns. 12,000 lakossal ’s virágzó kereskedéssel. A n 
glia az itteni tőkehalászat által évenként 3— 4 millió tallért nyer,
Francziaország ugyanannyi millió livret. — a.
U j-G e o rg ia vagy Salamonszigetek, nyugoti Ausztráliához tartozó szi
getcsoport. Felfedezte Mendana 1567, Kétszáz év múlva (1769) az elfe
lejtett földet újra fedezte fel Carteret, Bougainville és Surville. A ’ ter
mészet teljes erejével pompázik e’ szigeteken, miket e’ részben valódi pa
radicsomnak mondanak. Több panasz van a’ lakosok ellen. Főtörzs a’
pápuák, de a’ maláji árnyéklat már föltűnő. Foglalkozásuk földmivelés,
rendesen épült falukban laknak, fejedelmük egy önkényes király, kinek
árnyékába halálos büntetés alatt tilos belépni minden alattvalónak; az em
berhúst igen szeretik. Legbámulatosabbak szépen épült, szines fával és
gyöngyházzal kirakott nagy csónokaik. ATegnagyobb szigetek a’ csoport
ban : Izabella, Guadalcanar és Christoval. — Uj-Georgia 1. Uj-Albion. — a.
U j-g ö rö g ö k -n e k nevezik az uj-görög nyelvet beszélő népet, melly
különösen a’ mai Görögországban, európai Törökország déli és délkeleti
tartományaiban, a’ Janiai szigeteken, a’ görög szigetcsoportban, Kandia’s Cyprusban, Syria ’s Kis-Ázsia partjain van elterjedve, de elszórva a’
Közép- és Feketetenger más partvárosaiban is található. E ’ nép azonban
igen vegyes származású. Idegen elemekkel legkevésbé vannak vegyülve
a’ szigeteken lakó görögök, ezekről mondhatni, hogy legtisztábban őriz
ték meg az ó görög vért. Kevertebbek Kis-Ázsia és Konstantinápoly
görögéi, a’ régi byzancziak utódai, kik már régen vegyültek különféle
barbár elemekkel. Az európai szárazföld, névszerint a’ mai Görögor
szág lakói, miként most történetiraiilag be van bizonyítva, ó-görög ősla
kosok vagyis inkább byzanczi görögök és szláv ’s később albaniai benyo
mult fajok vegyülete, melly utóbbiak idő folytán elgörögösödtek (1. Gö
rögország). Bővebb felvilágositást nyújt Fallmerayer : ,,Geschichte dér
Halbinsel Morea wáhrend des Mittelaiters (2 köt. Stuttg. 1830— 36); —
„W elchen Einfluss hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slaven
auf das Schicksal dér Stadt Athén ?“ (Stuttg. 1835.) — a.
U j-g ö r ö g nyelv és iro d a lo m . Az elnyomott görögöknek a’ tudo
mány és művészet iránti érzékük hanyatlásával, a’ régi görög nyelv is
nem csak hogy elveszté tisztaságát ’s régi jellemét, hanem lassanként
egészen kiveszett ’s a’ holt nyelvek sorában foglalt helyet. Nyomába az
uj görög nyelv lépett. Ennek jellemét már régibb Íróknál is feltaláljuk
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ugyan, de leghatározottabban a’ 6-ik században merül fel. Az uj-görög
nyelv, úgy látszik, a’ pórnép szójárásából származott, melly az aeoli-dóriai szójárás legtöbb nyomait tartotta fenn* Egyébiránt ezen nyelv is, melly
legfőbb támpontját az egyházi atyák irataiban találta fel, teljesen elhanya
golt állapotban volt egész a’ múlt századközepe tájáig, ekkor több ok folyt
be újra felelevenítésére. A ’ múlt század első felében több tudós lépett
fel, mint az egyházi történet- és fóldrajziró Meletios, Miniatis szónok,
Maurokordatos Sándor történetiró. A ’ legnemesebb görög családok (fa
narióták), kik közöl 1811-ig a’ porta dragománjait vagy tolmácsait, va
lamint Moldva- és Oláhország lioszpodárait választotta, nagy befolyást
és hatékonyságot nyertek a’ szerailban. A* múlt század második felében
(1750— 1800), számos fiatal görög tanult a’ nyugoti egyetemeken, mi
által sok uj ismeret szivárgott be hazájokba. Továbbá virágzásnak indult
a’ görög kereskedelem, mi által a’ nép számos miveit néppel jött közelebb
érintkezésbe. Mindez, párosulva ősi dicsőségének emlékeivel, önerejének
érzetére ’s miveltség utáni vágyra lelkesíté a’ görög népet. Mindinkább
jobban kezdték becsülni az anyai nyelvet *3 az e' század eleje óta több
városban (mint Odessza, Velencze, Bécs, Jasszy, Bukarest, a’ Joniai szi
getek, Janina, Hydonia, Kis-Azsiában ’ stb.) állított görög tudós iskolák,
valamint több görög férfiak, mint p. o. Murusis Dimitrios herczeg fára
dozásai, igen nagy befolyással voltak az uj-gorög nyelv fejlődésére. Hoz
zájárult Európa részvéte ’s rokonszenve, melylyel egész Európa a’ görög
ügy iránt viseltetett’s melly ez irányban is hatott, úgy hogy a’ bensziilöttek ’s a’ régi görög nyelvet értő idegen tudósok is vételkedve munkáltak
az uj-görög nyelv tisztításán, megalapításán. Legtöbb érdemmel bir a’
bennszülöttek között a’ tudós Adamantios Korais, kinek irmodora hosszú
küzdés után végre pártolásra talált mind a’ tudósok, mind a’ nép között.
1811-ben az Ő tanácsára alakult Bécsben egy uj-görög folyóirat, melly a’
nyelv fejlődésére lényeges befolyással volt. Egyik legmunkásabb dolgo
zótársa volt a’ nemes patriarcha Gregorius. Tervezett nagy szótárából
azonban csak 2 kötet jelenhetett meg. — Korais óta általában maga
sabbra törekvő irányt vett fel az uj-görög nyelv. Névszerint munkásabb
szellemet ébresztett az említett újon alkotott iskolákban Frederic North
of Guilford gróf (meghalt 1827 Londonban). Ezen a’ görög nemzet ügye
körül nagy érdemeket szerzett angol férfiú, kormányától a’ Joniai szige
tekre küldetve, vagyonát és tehetségét az ottani szigetlakok nemzeti jel
lemének kifejtésére forditá. Miután e’ szigeteken 29 iskolát alapitott, ’s
nagy költséggel Európa több egyetemeibe tanulókat küldött, a’ kormány
által segítve Korfuban egyetemet alapitott, melly 1824. nov. 13-án meg
nyílt ’s Guilford gróftól 9000 kötetet ’s 3000 db. kéziratot nyert ajándé
kul. Párisban külön tanszéket állított a’ német hellenista Ilase. 1818 óta
Odessza, Bukarest’s más városokban görög színház állott fenn, hol ó-görög tragoediák adattak uj-görög fordításban, eredeti uj-gorög színmű
vek is. E ’ nemben az első termékeket nyújtotta Rhizos ,,Aspasia“ és ,,Polyxena“ , Pikkolos ,,Demosthenes halála4*, Zampelios ,,Timoleon“ és Sutsos
P. ,,Utazóa czimű műveik által. Fordított színműveket adtak : Kokkinakis, Poppadopulos ’s mások. Harczi dalokat Írtak : Rigas, Panagos Sut
sos, Polyzois, Christopulos, Kalloos és zantei Salomos. Egyéb költők vol-
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tok : a’ komoly Sakellarios (Bécs, 1817) ’s P érdi kar is és Sutsós Sándor
satyricusok. Az utóbbi tragoediákat is irt. Missolunghi elestét megéneklé egy nő, a’ fiatal Evanthia, ’s hazája hőseit inneplé Palli Angelika,
Ódákat ’s gunydalokat irt Rhizos Nerulos. Az uj-görög próza, tudomá
nyos és erkölcsi czéljain kivül, már a’ nép politikai életének kifejtésére
is törekedett. Tudományos műveket írtak : Oikonomos Konst. (költé
szet- és ékesszólástant) Vardalachos (természet- és ékesszólástant), Kumas (bölcsészeti fordításokat ’s egy világtörténettant), Vamvas (ékes
szólástant), Rhizos Nerulos (uj-görög irodalomtörténetet, ’s Görögország
újabb történetét) Kanellos (az uj-gÖrogök mivelődés történetét). Össze
sen 50 év alatt több mint 3000 munka jelent meg uj-görög nyelven, mi
azonban nem hozhatta még meg óhajtott gyümölcsét, mert a’ korán kez
dett szabadságháboru csak megakadályozá a’ mivelődés haladását ’s a’
fennálló iskolák ’s tudományos intézetek nagy részét elpusztitá. Hason
lóul a’ népmivelődésre nagy fontosságú folyóiratok is megszűntek. Hlyen
volt a’ ,,Melissau (Párisban 1819— 21 ), mellynek dolgozótársai a’ szabadságháboruba költöztek ’ s a’ Bécsben megjelent 2 folyóirat is meg
szűnt 1821-ben. A z uj-görög irodalom ekkor uj irányt vett ’s a’ szabad
ságért epedő költészet félé fordult egész erővel. Az ez időben megje
lent költői müveket Fauriel gyűjtött össze : „ Chants populaires de la
Gréce moderned (2 köt. Paris, 1824 — 25), melly német fordításban is
megjelent, ’s a’ német irodalom általában szorgalmasan ülteté át saját
kertébe az uj-görög irodalom nevezetesb költészeti termékeit. Ugyanitt,
valamint a’ franczia irodalomban is nagy számmal találhatók az uj-görög
nyelvet tárgyazó nyelvtanok és szótárak. — a.
Uj-Granada, köztársaság Délamerika északnyugoti részében. Hatá
rai északra : Costa Rica ’s a’ Karaibi tenger, keletre Venezuela köztársa
ság és a’ Brazíliai császárság, délre Ecuador köztársaság, ’s nyugotra a’
Csendes tenger. Területe 17,000 □ mfd. A ’ Cordillerák hegyláncza itt
vonul keresztül. Főfolyamai a’ Cauca és Magdaléna folyama. — Termé
keire nézve igen változatos és gazdag. Lakosainak száma 1,800,000,
mellyből a’ creolok vagy fejérek 40, az indiánok 3, a’ feketék 11, ’s a’ ve
gyes fajok 56 százalékot tesznek. Kereskedése és ipara most van emelke
dőben. — A ’ spanyol uralom alatt Uj-Granada alkirálysághoz tartozott,
később attól elszakadván, Venezuela és Ecuadorral együtt Colombia (1.
ezt) köztársaságot alkotta, de ettől 1831 elválván önálló állammá lett ’s
1831 nov. 17-én saját alkotmányt adott magának. Azóta ez uj állam va
lamint többi szomszédjai is, Örökös forrongásban van. 1840 elvált tőle
lstmo tartománya ’s ,,Panamai szoros állama^ czim alatt külön államot
alkotott, később azonban ismét egyesült. Alkotmánya egészen hasonlít az
északamerikai államokéhoz. Van egy congressusa, melly a’ néptől választatik ’s senatori és képviselő kamarából áll, melly egy 8 évre válasz
tott elnökkel az élén a’ legfőbb államhatalmat gyakorolja, az első kettő
a’ törvényhozásit, az utóbb a’ végrehajtót. Van személy-,vallás- és sajtószabadsága; azonban a’ rabszolgaság csak a’ mostani rabszolgák halála
után szűnik meg. Uralkodó vallás a’ r. katholikus. A ’ megyéknek és tar
tományoknak külön gyűléseik vannak belső ügyeik elintézésére ’ s elnö
kök és kormányzók alatt állanak. Jövedelme 1 % millió spanyol piaszter,
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mi azonban nem fedezi a’ kiadásokat, úgy hogy a’ pénzügyi viszonyok
épen nem kedvezők. Adóssága 20 millió piaszter. Hadserege 4000 em
berből áll. Feloszlik 5 tartományra : Candinamarea, fővárosa Bogotá:
Cauca; lstmo, Panama fővárossal és fóldszorossal; Magdaléna Cartagena
fővárossal és Boyaca. — a.
Uj-Guinea vagy Papuaföld, a’ nyugotausztraliai szigetek között a’
legnagyobb. Fekvésénél fogva gyanitani lehet, hogy már igen régen le
hetett ismeretes a’ hajózok előtt, ’s a’ lakosok némi izlamszerű szokásai
nak maradványai mutatják, hogy már az arabok ismerhették. Mos
tani nevét 1548-ben Ynigo Ortiz de Rey spanyol adta. Azonban valódi
vizsgálat alá partjainak nehány pontját csak Forrest vette 1774-ben. Neki
köszönhetni némi ismertetését e’ gyönyörű vidéknek, mellyet a’ termé
szet olly pazar kézzel áldott meg, ’s melly most, közelebbről átkutatva a’
kereskedés, ipar és tudomány számára kifogyhatlan bányává lett. Terü
lete mintegy 10,000 □ mfd. Egész kiterjedésére nézve a’’ tropicus éghaj
lat alatt fekszik. A ’ hajózok költői lelkesedéssel írják le örökké derült
egét, a’ tengeri szellők által mérséklett kellemes éghajlatot, mindenek fe
lett azonban buja növényvilágát, mellyet gazdagságra nézve semmi más
nem múl felül a’ világon. Csodálatos, hogy a’ közel Uj-Holland flórája
egészen ellentétben van az ittenivel, ’s hogy az angolok már régen nem
jöttek azon gondolatra, hogy itt telepítvényeket állitsanak. 1828 a’ hol
landok alapították az északiparton a’ Triton öbölben Dübüs erődöt. U jGuinea a’ fűszerek hazája, valódi éden, ’s a’ hajóst, midőn feléje közeledik
ingerlő kedves illat fogadja. A ’ leggyönyörűbb tollú madaraknak nagy
sokasága van ’s az ornithologia már is szép eredményeket nyert e’ vidék
ről. Hasonló bősége van a’ négylábú állatoknak. Emberfaja erőteljes, fő
törzs a’ pápuák vagy ausztráliai négerek, ennek vannak alárendelve a’
többi ’s a’ maláji fajhoz szitó fajok. Ezek foglalkozása földmivelés, halá
szat ’s kereskedés Chinával. A ’ pápuák főfoglalkozása vadászat és há
ború, kis házakban laknak, mellyek a’ benyomuló ár ellen biztosítékul,
czölöpökön nyugosznak, főnökeik radsáknak neveztetnek, különben az
emberevéstől nem irtóznak. Fegyverök iv, dárda, parittya, buzogány.
Vallásuk, nyelvök és szokásaik még kevéssé ismeretesek. A ’ sziget belsejé
ben hóvalfedett hegyek és füstölgő vulkánok látszanak, ide azonban még
nem nyomultak az európaiak.
a.
U j-Ila n o v e r 1. Uj-Britannia.
Uj-Hebridák? egy Ausztráliához tartozó szigetcsoport, melly mintegy
20 nagyobb ’s még többb apró szigetből áll. Némellyeket közülök már a’
17-ik század elején vettek észre a’ spanyol hajósok, Torres és Quiros.
A ’ legnagyobb szigetet elnevezték Espiritu santo-nak, a’ spanyol korona
számára elfoglalták ’ s itt akarták alapítani az uj Jeruzsálemet, mit azon
ban a’ lakosok megakadályoztak. 162 évvel később adott ismét e’ szige
tekről újabb tudósítást Bougainvilié; megemlítvén a’ Pentekoste, Aurora,
Pic de VEtoile és a’ Lepreux szigeteket. Végre ideérkezett Cook ’s fölfe
dezvén a’ déli szigetcsoportot is, elnevezé Uj-Hebridáknak. Valamennyi
szigeten a’ legbujább tropicus növényzet diszlik, minden növény óriási
nagyságot ér, a’ gyümölcs igen fűszeres és gazdag, az állatvilág nem
igen számos, de a’ madarak, patkányok, vampyrok ’s denevérek száma
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tetemes* Minden szigeten ápolt ültetvények találhatók, mi nagy népessé
get gyanittat. Lakosainak számát 200,000-re ’s területét 200 angol □
mfdre teszik. Lakosai pápuák, valódi természet gyermekei, bátrak és
erősek, szeretik a’ szelíd zenét, tánczot és éneket, nagy ügyességgel ké
szítik fegyvereiket, csónakaikat, ’s házieszközeiket, de megeszik hadifog
lyaikat, sátorszerít térés kunyhókban laknak. A ’ legnagyobb két sziget :
Tierra dél Espirilu Santo 57 mfd ’s Mallicolo mintegy 50,000 lakos
sal. — a.
Uj-lloliamlia 1. Ausztrália.
U j-Irla n d 1. Uj-Britannia.
Uj-Jei •sey 1. Egyesült státusok Északamer.
Uj-Orleans, Luisiana állam fővárosa 1. Egyesült státusok Északamer.
Ili -S e e la n d , az Ausztráliát félkörben környező szigetcsoportban a’
legdélibb, két szigetből áll, mellyek csak egy 5 mfdnyi széles tengerszo
ros a’ Cook-csaforna által vannak elválasztva, ’s a’ hozzá tartozó szom
széd kisebb szigetekkel együtt 3000 □ mfdnyi területet foglalnak el. Az
északi sziget neve Eaheinomauve vagy E-ikana-Mauvi, a’ délié TaicaiPoenamu; mind a’ kettő igen hegyes. A ’ fensíkokon ’s völgyekben szá
mos tó van. Több égő vulkánon kivül mindenütt találni régibb tűzokádók
nyomait ’s különféle vulkanikus termékeket. Uj-Seeland a’ téritőkörökön
kivül feküdvén, éghajlata a’ mérsékelt meleg égöv alá tartozik, mit még
inkább mérsékel tengeri helyzete. Gyümölcstermő fája csak kevés van,
ellenben nagy gazdagsága van örökzöld fenyiierdőkben.Faunája nem igen
gazdag, annál több a’ madár és mindenféle tengeri állat. Mintegy
150,000 lakosa a’ poiynéziai malájok keleti ágához tartozik. Ezek na
gyok és erősek, barnábbak a’ többi malájoknál ’s kellemes arczvonások
kal bírnak. Mindkét nem, különösen a’ férfiak tátovirozzák magokat. K ö
szönteni úgy szokták egymást, hogy orruk hegyeivel érintkeznek. Öltö
zékük bizonyos bozontos sásfonadékból áll. Házaik egyszerűek ’s falukat
képeznek. A ’ férfiak vadászok, csónak-készitok ’s földrniveléssel és szö
véssel foglalkoznak. Egymás közt barátságosak, de annál engesztelhetlenebbek elleneik irányában. Gyakran háborúskodnak ’s foglyaikat egészen
megeszik, csak fejeiket hagyják meg, kiszárítják ’s kereskedést űznek ve
lők. Nyelvük igen kellemes hangzású, miután minden szavok magán
hangzóval végződik. Több törzsekre oszlanak, külön főnökök alatt. Van
nak papjaik ’s némi vallásos fogalmaik is egy fensőbb lényről ’s több
alsóbb rendű istenségről. A ’ keresztyénséget 1815-ben hozták ide legelő
ször angol térítők, melly szép tért foglal mindinkább. Cook óta több kísér
letet tettek az angolok e' vidék növelésére, de csak a’ fentebbi missionariusok megérkezte óta kezdett e’ részben némi siker mutatkozni ’s e’ tar
tomány is az európai gyarmatosítás körébe vonatott. Angolok és francziák versenytársakképen léptek fel, mig 1840 Uj-Seelandot angol gyar
matnak nyilatkoztatták ki ’s a’ gyarmat fővárosa Wellington és Auckland
alapittatott. Az ide összecsődült európai kalandorok üzérkedési dühe,
továbbá Fitzroy kormányzó fonák rendszabályai meggátolák a’ gyarmat
jól indult fejlődését, ’s ama szerencsétlen háború, mellyet az angolok
1845-ben a’ Heki nevű főnökük alatt felzudult bennszülöttek ellen visel
tek, a’ pusztulás veszedelmének tette ki Uj-Seelandot. — a.

U j-S k ó c z ia .

U j-S z ib é r ia .

U j-W a le s .

Ü c h tr itz .

439

Uj-Skóczia, jelenleg angol birtok Északamerikában, 650 □ mfdnyi
területtel ’s 186,000 lakossal, kik többnyire brit eredetűek, francziák és
németek; — félsziget, melly egy 4 mfdnyi széles földszorossal függ Össze
Uj-Braunschweiggal (1. ezt), melylyel egyenlő termékei, lakosai ’s intéz
ményei vannak. Vannak számos biztos kikötői, ’s még számosabb tavai
’s folyócskái. Éghajlata szelíd, de igen változékony ’s hózivatarai télen
gyakran iszonyúak. Vannak jó szántóföldjei, szép legelői ’s vadakban
gazdag erdői. Halászat és marhatenyésztés főfoglalkozási ágak; főbb ás
ványai : koszén, vas, réz. Anglia 1713 óta bírja. Fővárosa Halifax. — a.
Uj-Spanyolorszag 1. Mexico.
Ui -Szibéria, egy Oroszországhoz tartozó szigetcsoport az Eszaki-Jegestengerben, mintegy 1600 Q mfdnyi területtel; igen hideg tartomány,
egész éven át jégtoriatoktól környezve, sziklás, igen csekély növényzet
tel; van benne sok tengeri kutya és madár, kővé vált elefantfogak , őslé
nyek, mammuthok ’stb. csontjai. Az oroszok a’ különösen szép elefántfo
gak és a’ tengeri állatok végett látogatják e’ vidéket; melly 4 nagyobb
szigetből áll, u. m. Uj-Szibéria, Fadeewskoi, fölfed. 1805, Atrikanskoi,
fólfed. 1760, Kotelnoi, fölfed. 1774, azonkívül több más kisebb sziget. Az
egész csoport még kevéssé ismeretes. Egy másik neve Lachowi szigetcso
port, Láchow orosz kereskedőtől, ki a’ múlt század vége felé megvizsgálá. — a.
U j-W ales, a’ brit Eszakamerika egyik tartománya, határai Labrador,
Canada, a’ Hudsonöböl ’stb., területe mintegy 30,000 Q mfd, 1610-ben
fölfedezte Hudson. A z angolok 1713 óta birják háboritlanul. Igen zord,
hegyes, vad ’s nyugoton lapályos mocsáros vidék számos folyókkal (Severn, Churchill, Nelson, Albany ’stb.), tavakkal (Szarvastó, Macskató,
Granville, Moss, Etamney, Sandy ’stb.). Földje nem terméketlen , de az
éghajlat nem engedi meg a’ gabona termesztését; a’ déli részekben sok és
szép fa van. Igen elterjedtek a’ hódak, pézsmaállatok, iramszarvasok,
több medve- és szarvasfaj, rókák, hiuzok, farkasok, nyulak, tengeri ku
tyák ’ stb. Asványországa még nem eléggé ismeretes, lakosok eszkimók
’s több indián törzs (összesen mintegy 250,000 ember) ’s nehány száz eu
rópai. A ’ tartomány feje az Alsó-canadai kormányzó, azonban csaknem
egészen a’ Hudsonöböli társulatra van bízva, kik három erődöt építettek
itt. Felosztatik Uj-Dél-Walesre ’s l]j~Észak- Walesra. — k.
Uj-York 1. Egyesült státusok Eszakamer.

Üchtritz (Fridrik), Sléziában és Luzátziában birtokos régi nemes
család tagja, szül. 1800-ban Görliczben, Lipcsében tanulta a’ jogtudo
mányt, ’s birói hivatalt viselt Berlinben, Trierben, Düsseldorfban. Mint
drámairó, kitűnő helyet foglal a’ német irodalomban. Első drámája Chrysosthomus (Brandenburg, Í82 2); ezután jöttek : Róma és Spartacus és
„ Róma ’ s harmadik Otto“ (Berlin, 1823). Tárgyainak erőteljes és élénk
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felfogása ’s feldolgozása nagy figyelmet ébresztett, ’s a’ műbarátok vára
kozását Üchtritz nem csalta meg. Következő tragoediája Sándor és Darius, mellyhez Tieck írt élőbeszédét (Berlin, 1827) a’ német főszinpadokon gyakran adatott, ’s nagy tetszésben részesült, bár Tieck ellenei által
keményen korholtatott is. Azutáni szomorujátéka „Das Ehrenschwert" ,
kisebbszerű polgári érdekeket tárgyalván, az előbbihez képest csekélyebb
jelentőségű volt. Legkitűnőbb művei : Rosamunde (Düsseldorf, 1834) és
„ A Babyloniak Jeruzsálemben^ (Düsseldorf, 1836). Tőle vannak m ég :
„ Ehrenspiegel des deutschen Volkesu (Düsseldorf, 1842) és „Blicke in das
Düsseldorfer Kunst-und Kiinstlerlebenu (2 köt. Düsseld. 1839— 41.) — h.
Ügyvédek ’s ügyvédi rendtartás. Világos és tagadhatlan dolog,
hogy a’ jogügyek kezelése ’s intézése, a’ társasági állapotok jelen helyze
tében, több elméleti ’s gyakorlati ismeretet szükségei, mint a’ mennyi a’
perlekedő felek legnagyobb részénél találtatik. Ez az ügyvédi hivatás
alapeszméje; ’s valamint Európa más népeinél, úgy nálunk magyaroknál
is már régebben történtek e’ tárgyban intézkedések, mellyek azonban
csaknem mindnyájan azon feltevésből indultak ki, hogy az ügyvédet
korlátozni, függetlenségéből ’s önérzetéből kivetkeztetni, ’s a’ lehető viszszaélésektol büntetések, fenyegetések által eltartóztatni előbb való dolog,
mint ezen kart emelni, ’s nemesíteni. Ezen rendszabályoknak kétségkí
vül nagy részük volt abban, hogy az ügyvédi kar hazánkban a’ tekintély
nek azon fokára sohasem emelkedhetett, mint a’ hol az nyugat alkotmá
nyos népeinél áll, hol az ügyvédi kar a’ bírói kar testvérének ’s mellé- és
nem alárendeltjének tekintetik, hol az ügyvédi testület a’ legmagasb államhivatalok semináriuma. — Londonban a’ barr (ügyvédi kar) tagjaiból
vétetnek a’ lord-cancellár ’s a’ főtörvényszékek birái, ’s e’ hivatalokat,
mint kevésbé jövedelmezőket, gyakran el sem fogadják. Francziaországban
a’ barreauból látunk kikelni minstereket, ’s látunk ismét ministereket
oda visszalépni. — A ’ legfényesebb tehetségek e’ pálya felé fordultak,
mint a’ melly jövedelmezőbb, ’s egyszersmind legtekintélyesebb.
Régibb időkre viszamenni nem akarván, — csak I. Leopold 1695 jan.
24-iki rendeletét említjük, melly az ügyvédi kar azon szervezésének,
melly a’ legújabb időkig fenállott, alapúi szolgált. Mária Terézia 1769ben, későbben pedig II. József császár és I. Ferencz 1804-ben újra ’s
terjedelmesbben rendezték az ügyvédek viszonyait. Az 1804-iki Instructio, némelly pótló rendeletekkel p. o. 1817 sept. 19-éről, 1821 febr.
9-éről ’stb. szolgáltak az ügyvédek jogai, kötelességei ’s teendőire nézve
zsinórmértékül egész az 1849-ik évit követő átalakítások koráig. — L é
nyeges változás történt a’ magyarországi ügyvédekre nézve az 1853 év
január 1-jén életbe léptetett új ügyvédi rendtartás által, melly nálunk a’
Németország szerte divatozó rendszert hozta be. — Azon okleveles ügy
védek, kik az ügyvédséget az utolsó 5 év alatt nem folytatták, továbbá
mindazok, kiket az igazságügyi ministerium erkölcsiségi vagy politikai
okokból kizárni jónak látott, az új kinevezésnél kihagyattak, ’s a’ megmaradtaknak új vizsgálatot kellett tenni, ha csak régibb terjedelmes gya
korlat vagy jogirodalmi érdemek tekintetéből a’ vizsgálat alul fel nem
mentettek. Ettől fogva a’ köz- és váltóügyvédek közti minden különbség
megszűnt, az újonnan megerősített ügyvédek kiszabott esküminta sze-
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rlnt föleskettettek, ’s mintegy fizetéstelen kormányhivatalnokoknak te
kintetnek. A z új ügyvédi rendtartás szerint az ügyvédség megnyerésé
nek feltételei : az austriai álladalmi polgárság, nagykorúság, fedhetlen
élet, ’s a’ jó sikerrel kiállott ügyvédi vizsgálat ’s az ügyvédi eskü letétele.
Képtelenek az ügyvédség megnyerésére mindazok, kik csőd vagy gond
nokság alatt léteznek, kik a’ büntető bíróságok által bármelly kihágás
miatt legalább hat hónapi fogság-büntetésre Ítéltettek, vagy pedig álta
lában criminális bűntettben, vétkes bukásban, nyereségvágyból eredő
vagy közerkölcsiséget sértő vétségben, vagy nyerészkedésből elkövetett
kihágásban bűnösöknek találtattak. Az ügyvédséggel fizetéses államhi
vatal, ’s hajhászi foglalkozás össze nem fér. Az ügyvédek az igazságügyi
ministerium által neveztetnek ki. — A ’ mi az ügyvédek jogait ’s köte
lességeit illeti, jogaik nem felette kiterjedtek, ’s összesen abban állanak,
hogy a’ feleket, kik által felhatalmaztattak, képviselhetik,’s hogy azoktól
munkájukért díjt követelhetnek, mellyet azonban a’ biró tetszése szerint
határoz meg. A ’ képviselt ügyek melletti illetményekért az ügyvéd kezes
kedik, ’s ezért joga van a’ felektől némi előlegezést kívánni, de ezektől
szorosan számolni tartozik. Különben a’ perek folytatásáért meghatáro
zott jutalmat kötni ki, vagy általa vitt peres ügyeket megvennie tiltva
van; és illynemű szerződése nem csak érvénytelen, hanem e’ felett az ér
dekelt ügyvéd még különösen meg is büntettetik. A z ügyvéd képviseleti
joga csak azon főtörvényszék kerületére terjed, mellyben székhelye van,
p. o. pesti ügyvéd működhetik Pest, Heves, Csongrád, Esztergám, F e
hérmegyékben, Jászságban és Kunságban. Kimutatott lakelyét meg nem
változtathatja, ’s ideiglenesen is csak a’ főtörvényszék jóváhagyásával ’s
úgy távozhatik el, hogy maga helyett másik ügyvédet hagyjon helyette
sül. — A ’ szorgalom, becsületesség, hűség, titoktartás, igen helyesen, pa
rancsolva van, ’s hogy az ügyvéd eljárása ellenőrség alatt tartassák, a'
reábizott pereket tartozik könyvbevezetni, azokról tény vázlatot készíteni,
’s ezeket ar’ bíróság bármikor megtekintheti. Ha ezt elmulasztja, megblintettetik. Ha igazságos ügyben megkerestetik, nem szabad a’ szolgálatot
alapos ok nélkül megtagadni. Az általa benyújtott iratokat önkezű aláirásával kell megjegyezni (signálni). A ’ törvénykezési eljárásban szoro
san a’ fen álló perrendtartáshoz tartja magát, a’ jo g és igazság elcsavarásától tartózkodjék, késedelmet ne okozzon, a’ hosszadalmasságot kerülje;
a’ reá bízott ügyeket alapos ok nélkül el ne hagyja; személyességeket,
sértő kifejezéseket kerüljön, a’ bírák iránti tiszteletet szeme előtt tartsa.
Ha ezeket nem teszi, szigorúan büntettetik, és ugyan csekélyebb vétsé
gek esetében intéssel, feddéssel ’s 100 forintiglani birsággal, ügyvédi ju 
talmának elvesztésével, a’ kapott előlegezés visszaadásával, tetemesb vét
ségeknél pedig 500 forintiglani pénzbüntetéssel, ideiglenes (de legfel
jebb egy évig tartó) felfüggesztéssel, és ügyvédsége elvesztésével. —
Gondoskodva van a’ törvényben arról is, hogy olly helyeken, hol nagyobb
számú ügyvédek vannak, az igazságügyi ministerium által, a’ fotörvényszék javaslatára választmányok neveztessenek ki egy-egy évre, mellyek
az ügyvédi állomások adományozása végett beadott kérelmedre véle
ményt adtak, vizsgáló biztosokat neveznek, javaslatokat tehetnek a’ tör
vénykezés ’s ügyvédség körül, végre az ügyvédek felett őrködő ’s fegyel
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mi hatalmat gyakoroltak. Az ügyvédi választmány üléseire azonban tör
vényszéki biztos jelenik meg. Érvényes határozat hozatalára, az elnökön
kivül, legalább négy szavazó tag jelenléte kivántatik. A ’ felebbezés ezen
választmányoktól a’ törvényszékre megy, mellynek felügyelete alatt
állottak e’ választmányok, ’s melly a’ jegyzőkönyveket mindenkor meg
tekintheti. Költségeit a’ kerületbeli ügyvédek viselik.
Ezen választmányok, mellyeknek üdvös hatása az ügyvédi becsület’s te
kintély fentartására más országok régi tapasztalása által igazolva van d á
lunk ekkorig nem léptek még életbe. A ’ hol léteznek, mint Francziaországban, az ügyvédiönállásnak, függetlenségnek, ’s becsületnek igen sikeres gyámolai, ’s termékeny szülői a’ törvénykezés körébeni üdvös javaslatoknak
’s reformoknak. A ’ testületi szellem, az egyesült erő leírhatlan jótékony
ságát árasztják az ügyvédi karra, — de erre szükséges, hogy szerveze
tük czélszerű ’s életre való legyen, különben roszakaratu czimboraságokká fajulhatnak. Tekintélyüket neveli a’ szegény ügyeseknek nyújtott in
gyen jó tanács ’s védelem-, és azon nemes szellem, melly az aljast nem
tűri körében, az elnyomott igazság mellett pedig bátran felszólalni kész.
— Azt azonban minden kételkedés nélkül kimondhatni, hogy a’ hol a’
törvénykezési eljárásból a’ nyilvános élő szóvali védelem ki van zárva,
ott az ügyvédek sohasem fognak a’ tisztelet és tekintély azon fokára
emelkedni, mellyen az illy törvényszéki intézetekkel biró országokban
állanak. — h.
Ürményi József, az ősi Ürményi, előbb Ilméri nemzetség ivadéka,
hazánknak egyik legerélyesb fia, szül. 1807 april 3-ikán Székesfehérvárt.
Nagyatyja Ürményi József az országbíró, nagyanyja Komjáthy A nna;
atyja amannak legidősb fia Ü. Miksa, akkor midőn József üa született,
Fehérmegye alispánja; anyja Felső-Büki Nagy Juliána, Nagy József kir.
személyilök leánya. — Első éveit többnyire Válón nagyatyja házánál
töltötte; az 1811-iki országgyűlés alatt szüleivel Pozsonyban volt, 1813ban pedig atyja k. helytartósági tanácsossá neveztetvén, ő is Budára vi
tetett, hol Knüchter József jeles nevelője mellett nőtt feL Házi oktatás
után 1818-ban kezdte meg a’ gymnasiális pályát, a’ legutolsó jezsuiták
egyikének igazgatósága’s kitűnőleg jeles világi oktatók vezetése alatt.
1821-ben ment át Pestre a’ philosophiára, hol Imre, Schedius, Horvát
István valának többek közt oktatói. 1824-ben tudori koszorút nyert a’
bölcsészeti tudományokból; 1825-ben köztiszteletű nagyatyját ’s 1826ban édes anyját elvesztvén, ’s ugyanakkor iskoláit bevégezvén, Bartal
György pozsonyi alispán ’s követ mellett volt joggyakorlaton. 1829-ben
tette le az ügyvédi vizsgálatot, ’ h fogalmazó gyakornok lett a’ fiumei ten
gerparti kormánynál. 1830-ban Fehérmegye tiszt, aljegyzőjévé nevezte
tett, gr. Cziráky Antal főispán által, Marich Dávid alispánsága alatt,
1831-ben főjegyző lett,’s nőül vette Tolnai Festetics Antalnak Amália leá
nyát. — 1836 tavaszán , alkotmányos érzelmeinek sértését tűrni nem
akarván, hivataláról lemondott, de ugyanazon év nov. 4-ikén, roppant
szótöbbséggel első alispánná választatott. 1839-ben országgyűlési követ
lett, 1840-ben az alispánságról leköszönt. Pályája, mellyen mindig hű
volt az ősi alkotmányos elvekhez, már ekkor elvált az ellenzékétől, mert
a’ Madarász-iskola irányaival rokonszenvet nem érezhetett. Ugyanekkor
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a’ kir. tábla előadó elnökévé, 1841-ben pedig alnádorrá neveztetett, *s
1843-ban mint Hlyen vett részt az országgyűlésen. 1846-ban Tolnamegye
főispánjává lett, mint illyen a’ főrendi táblának 1847-ben egyik kittinőbb
szónoka, ’s éles elméje és logikája által a’ fontosabb tényezők közé számí
tott vezértagja volt. Azon országgyűlésen a’ k. fő ajtón álló hivatalra is
kelyettesíttetett. Főispánságáról 1848 april ll-ik én ,a z alkotmányos conservativ párt több tagjával együtt, lemondott. A z 1848-iki pesti nemzeti
gyűlésre Sopronmegye részéről követté választatni ’s a’ közügyekben
részt venni óhajtott, de az öeszerereglett német választók ellenfelét ül
tették a’ követi székbe. — A ’ szerencsétlen forradalmi időszak lefolyta
után egyik fő indítója ’s aláirója volt a’ híres pozsonyi memorandumnak,
és azóta is semmi hivatalt, kinevezést, semmi bár közvetett befolyást sem
nem keresett, sem el nem fogadott. De a’ hivatalos körön kívül annál
nagyobb erélylyel ’s munkássággal vetette magát azon nemzeti, szellemi
és anyagi czélok előmozdítására, mellyektől a’ fenforgó körülmények
közt, fajunk megmentését, sőt emelkedő díszét várja. Hlyen vállalatok,
miknek e’ buzgó tetthazafi élén áll : a’ nemzeti könyvtár, a’ színházi
nyugdíjintézet, a’ Balaton gőzhajózás, a’ budai alagút, a’ római ’s hellén
Classicusok kiadása, melly czélokra hazánk jobbjaival kezet fogva műkö
dik. Tagja a’ drámabiráló választmánynak is, és ott van szóval, tettel
mindenütt, hol a’ haza szellemi vagy anyagi gyarapodása lelkes rész
vétre hí. — h.
Üvegfestészet. Nemcsak Plinius az ő ,,História naturális" czimű mun
kájában, hanem számos, reánk szállott házi és közhasználatú eszköz is
bizonyítja, hogy a’ régi egyiptomiak, görögök és rómaiak ismerték a’ mó
dot, mint kellessék az üveget színes anyagokkal vagy egészen átjáratni
vagy csak egyes részeiben festeni. Mintegy a’ 3-dik század óta jött divat
ba, a’ keresztyén templomokat festett üvegű palaczkokkal ellátni. De
azon művészet, mikép kelljen festett üvegből nagyobb tömegeket és táb
lákat készíteni, a’ művészeteknek Európábani újra feléledése korszakába
esik. Valószínű, hogy zárdái papok voltak az elsők, kik a’ templomok ékitéseül a’ jelentéktelen zöldes üvegablakok helyébe festett üvegeket állítot
tak, hogy az istentisztelet ünnepélyessége a’ színesen beömlő világosság
égő fényhomálya által annál inkább neveltessék ’s a’ kedélyek áhítatra
hangoltassanak. A ’ változó Ízlés és fényűzés feltalálta később a’ mester
séget, mikép kelljen az üvegeknek minél diszesebb alakot adni. Bajoror
szágban a’ tegernseei zárdában már régi időből származó üvegfestések
találhatók, azonban bizonytalan, vájjon Olasz- vagy Görögországból
hozták-e azokat, vagy a’ zárdában készitették. Florülo hajlandó az üveg
festés feltalálását Bajorországnak tulajdonitani ’s annyit nem lehet tagad
ni, hogy ez ország üvegfestése előbb volt ismeretes másokénál. — Hogy
melly időszakban találtatott fel a’ tulajdonképen úgynevezett üvegfestés
históriai tárgyak előadásával, épen nem lehet kimutatni. Legnagyobb ki
fejtést nyert ez a’ 13-ik század óta, midőn a’ hegyes ivü domok magas
ablakainál mulhatlan díszül szolgált, az építési mód styljével és jellemé
vel teljes öszhangzásban állván. De a’ 14-ik század óta az üvegfestés nem
volt egyéb, mint különböző ’s át meg át festett üvegek mozaikja; a’ kör
vonalakat egyes vonalak, az árnyékot sötét vonalzások jelelték, a’ com-
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positio egyes kevés alakra szorítkozott; de annál nagyobb volt a’ szí
nek változatossága és tüze. Rendkívül emelkedett e’ művészet a’ 15-ik
században, midőn a5 festészet általában virágzásnak indult ’s van Eyck
János az üvegrei zománczfestést feltalálta. Itt már árnyékolva és eleve
nen színezve léptek előtérbe az alakok az építészeti környékzet közül, a’
compositiók nagyobbszerűek lettek ’s a’ szinpompát emelék az ellentétek
és sötét tömegek. Ez után érte el az üvegfestés legfőbb tökélyét és kiter
jedését. Angliában, Franczia- és Németországban a’ templomoknak ha
nem is minden ablakai, de a karzati magasra nyúló keskeny ablakok ren
desen üvegfestésekkel voltak diszítve. Hasonlóul a’ tanácsházak, a’ gaz
dagok palotái, a’ czéhek és legények gyűlhelyei ’s számos privátházak.
De már a’ 16-ik század vége felé látszólag kezde az üvegfestés hanyatlani; nem vala többé semmi vallásos jelentése és csak magánházakban al
kalmazták még, mig a’ 17-dik század lassanként itt is eltÖrlé. Bizonyos
balul értelmezett purismus gyakran a’ létező üvegfestéseket is eltörlé ’s
rendes üvegtáblákat rakott helyükbe. A ’ 18-ik század kezdete óta e’ mű
vészet annyira el lön hanyagolva, hogy már elveszettnek hitték. Csak ittott mutatkozott némi nyoma az üvegfestésnek, de ez sem e’ művészet
régi szabályai ’s tökélye szerint. A ’ német középkor iránt támadt elősze
retet csak a’ 18-ik század vége felé költött fel ismét némi részvétet az
üvegfestészet iránt ’s azóta többen fáradoztak régi ereje ’s pompájának
újrateremtése körül. Azonban az utóbbiak titokteljes ’s elzárkózott eljá
rása ’s a’ szakértő vegyészek beavatkozásától! tartózkodás, sokáig gá
tolta annak kifej lését ’s meghiúsított sok szép fáradozást. 1819-ben fíirrenbach kölni festész hirdeté, hogy az üvegfestés elveszett titkát minden
részeiben feltalálá ; a’ bebizonyitással azonban adós maradt. Számos kí
sérlet merült fel Drezdában, Bécsben. Azonban a’ tudomány, különösen
a’ vegytan újabb időkbeni haladásainál fogva, nem a’ régi, hanem egy
egészen uj üvegfestést találtak fel, mellyet tulajdonképen üvegeni zománczfestésnek kellene nevezni, ’s nagy ablakok helyett templomok és
paloták számára, a’ napi szükséghez tartozó eszközöket, poharakat; éjjeli
lámpákat ’stb. vettek fel e’ művészet tárgyául. Azonban még mindig lehe
tetlen volt a’ különféle színeknek, különösen a’ piros, kék és sárgának
megadni amaz erőt és tűzet, mellyet a’ régi üvegfestéseken csodáltunk. —
íg y állott az üvegfestés művészete, midőn 1827-ben /. Lajos bajor király
a’ regensburgi főegyház töredezett ablakait uj olajfestményekkel kiváná
pótoltatni. Hesz Henrik festész, ki akkor épen Olaszországból tért haza
bízatott meg ennek kivitelével ’s ő alá rendeltetett az uj üvegfestészeti
műintézet, melly egy külön ágát képezé a’ müncheni porczellángyárnak
’s már 1818. óta foglalkozott , óhajtott eredmény nélkül az üveg
festéssel. Több sikertelen kísérlet nem csüggeszté a’ királyt, ’s az ő pár
tolásának köszönhetni a’ régi művészet újra fÖlelevenitését ’s annak olly
erejét és kellemét, minővel azelőtt sem birt soha. Egymást követték a’
legjelesb és legtökélyesb müvek e’ nemben ’s az üvegfestés mai nap ismét
teljes díszben virágzik. — k.
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V.
V a ch ott S á n d o r , magyar költő, akad. lev. tag, szül. 1818. Gyön
gyösön. Első kiképeztetését szülőföldje kath. iskolájában nyeré ’s csak
később 1831-ben ment az eperjesi ev. tanodába. Mint jogász, elnöke volt
az iskolai magyar nyelvmivelő társulatnak. Ekkor irta első költeményeit
is Sárossy Gyula serkentésére, ki tanulótársai közöl legtöbb befolyással
volt reá. 1838-ban Nógrádban jurátuskodott ’s nehány költeményt bo
csátott közre az „Athenaeum“ -ban, mellyek nagy figyelmet és várako
zást keltettek. Később Pestre jött, hol 1841-ben ügyvédi vizsgálatot tőn.
1842-ben Erdélyi Jánosné, szül. Vachott Cornélia testvérének halála mé
lyen megrendité. Ekkor irta ,,Cornélia emlékezete^ czimű szép költemé
nyét, melly elegiáink legjobbjai közé tartozik. 1843-ban a’ kedélyes és
szellemdús Csapó Máriát vette nőül. Vágya a’ csöndes falusi élet után
Tápió-Sápra vonta, hol harmadfél évig lakott. Itt gyűjté össze lyrai dol
gozatait, mellyek 1846-ban meg is jelentek ( Vachott Sándor versei Pest,
1846. 1 köt.) ’s bocsátott közre egy költői beszélyt „Báthory Erzsébet66
(Pest, 1844) czím alatt. Az 1848-ik év őszén Pestre költözött ’s a’ ma
gyar kormánynál hivatalt vállalt. A ’ forradalom után csöndesen élt csa
ládja körében rhédei birtokán, mig 1853-ban, midőn belizgatások követ
keztében többen gyanúba vétettek, ő is elfogatott. Több havi fogság után
kiszabadult ’s jelenleg irodalom mellett inkább gazdálkodással foglalko
zik. — V. S. jobb lyrikusaink közé tartozik. Költeményeit kedély, mély
érzés és szabatosság jellemzik. Nemes szellem, ki nem csak magas érzeményeket énekel, hanem magasan érez is. Érzelem és eszmeköre egyéb
iránt nem terjedt. Hazaszeretet, kegyelet a’ régi egyszerű erkölcsök,
erény, érdem és szenvedés iránt, fájdalom a’ világ sülyedtsége fölött, el
válás, szerelem, hűség, féltés : ezek körülbelül költészete sugallói. K öl
tészete sem áradozó, sem termékeny, de e’ szűk körben, nem igen ismétli
magát, sőt változatos és mindig uj. Különben kebelét nem viharos indu
latok zajongtatják, a’ szeretet, szerelem foglalja el őt, külön irányokban,
mély erős, tartós, de melly fölött az ész nem veszté el soha hatalmát; in
nen az elegiai hangulat, melly nyugodtan üli körül tárgyát, annak mind
két oldalát fölérzi ’s költői szemlélődés utján minden ellentétet fölold, kie
gyenlít : a’ búban föllelvén mindenkor mi megnyugtatja ’s emeli, örömé
be pedig komoly nézetek vegyülvén, mikép az a’ mélyebb kedélyek tu
lajdona.— Neje is miveli irodalmunkat : 1854-ben „ Ború és Derü“ (Pest,
1854) czím alatt két kötetes regényt bocsátott közre, mellyet közelebb
ről egy újabb követend. — g.
V a h ot Im re(elébb Vachott), szül. 1820. Gyöngyösön, hol atyja Ester
házy hercz. uradalmi ügyésze volt. Az itteni kath. iskolában nyerte első ki
képzését is, ’s csak később, 1831. ment az eperjesi ev. tanodába. Már 16 éves
korában az iskolai magyar nyelvmivelő társaság jegyzője lett, mint jogász
az elöljáróság felhívására nyelv- és irodalomból tartott felolvasásokat.
Ekkor lépett föl az irodalomban is először, különösen az 1837-ki „ Rajzólatok“ - bán jelent meg több műve. 1838-ban Pestre jött joggyakorlatra,
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de a’ helyett irodalommal foglalkozók. — Ekkor irta „Zách-nemzetség66
czimű történeti tragédiáját is, melly censurai okok miatt csak később ke
rült szinre ’s jelent meg Nagy Ignácz„&sm;m/tár“ -ában. 1839-ben egész
sége helyreállitása végett Graefenbergbe utazott, hol a’ vizgyógymódot
félévig használván, Priessnitz- és a’ graefenbergi gyógymódról egész
könyvet irt, mellyből egyes töredékek meg is jelentek. Ugyanekkor beu
tazta Cseh- és Poroszországot ’s hosszas ideig mulatott Bécsben, hol
Henszlmann serkentésére a’ birodalmi főváros műkincseit tanulmányozta.
1840-ben visszajött Pestre ’s egészen az irodalomnak szentelte magát.
Legtöbbet dolgozott az „Athenaeum ‘ és ,,Figyelmezőu-be, későbba’ Garay által megindított „Regélő“ -be. 1842 — 43 bán, rokona Kossuth „Pesti
H írlapijában a’ fővárosi újdonságok rovatát kezelte ’s több művészeti ’s
irodalmi czikket irt. Ugyancsak ez évben Pozsonyból kezdett meg egy
levélcyclust a’ nevezett lapba. Ekkor adta ki az „Országgyűlési almanak“ -ot (Pozsony, 1843) több publicista és költő közremunkálásával; el
ső „ Országgyűlési szállásu czimű vigjátéka is itt került először színre a’
Pálffy-teremben Egressy G. jutalmául. A ’ következő években még számos
szinművet irt : „Még egy ti sztujítás66(184:4), Farsangi iskola (1845). Költő
és király, Vén csapodár; Éljen a’ honi (1846). Kézműves (1847). Öreg és
fiatal orvos (1848). Bányarém (1850). Huszárcsíny (1854). 1844-ik év má
sodik felében a’ „ Pesti Divatlap*6szerkesztését kezdé meg, mellyet 1848-ig
folytatott. E ’ mellett 1846-ban „ Magyar föld és népei66 czimű folyóira
tot adott ki (Pest, 1846. 6 fűz. 18 kép). 1847 végén ismét Pozsonyba
utazott, adatokat gyűjtendő az országgyűlési életből, miknek nyomán
1848. „ Országgyűlési emlék*6 (Pest, 1848) czimű zsebkönyvet szerkesz
tett. 1849 elején, midőn a’ cs. kir. sereg Budapestre bevonult a’ többek
közt V. I. is elfogatott, de csakhamar szabadon bocsáttaték. A ’ forrada
lom legyőzése után ismét működni látjuk őt az irodalom és journalistika
terén. 1850 elején a’ „ Honvéd őrangyala66 czimű regény jelent meg tőle,
melly azonban két héttel megjelenése után betiltatott. Ugyanez évben
„ Losonczi Phönix66 (Pess, 1850—51— 52, 3 köt.) czím alatt egy emlék
könyvet inditott meg az orosz sereg által feldúlt Losoncz városa folsegélésére. E’ vállalat részint a’ szerencsétlen város, részint az irodalom ér
dekében, az akkori sajtóviszonyok daczára is, olly élénk részvétre
talált, hogy 2000-nél több előfizetője jelentkezett. V . I. ez emlékkönyv
tiszta jövedelméből 4000 p. frtnyi alapítványt tett a’ szerencsétlen város
jótékony és tudományos intézetei folsegélésére. E ’ mellett egy szépiro
dalmi és művészeti folyóiratot is szerkesztett „Remény66 czím alatt, melly
1851 végén szűnt meg. 1853-ban ,,Magyar Thalia66 (Pest, 1853.) czimű
játékszini almanakot alapitott, de a’ mellyből egy kötetnél több nem je 
lent meg. — Később Kubinyi Ferenczczel „M agyar- és Erdélyország
képekben66 (Pest, 1853— 54, 4 köt.) czimű képes folyóiratot adott ki és
szerkesztett. — Ugyanekkor jelentek meg összegyűjtött beszélyei és humoristikai dolgozatai „ Ködfátyolképek66 (Pest, 1853. 3 köt.) czim alatt.
Legújabb vállalatai : „ Képes naptár66 (Pest, 1855). „ A nagy világ képek
ben66 (Pest, 1855). Imé a’ még fiatal férfiú 15 évi munkássága. ’S való
ban V. I. érdemeinek legfőbbikét a’ folytonos és sokoldalú munkásság ’s
irodalmunk és nemzetiségünk érdekében kifejtett lankadatlan buzgalom
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képezik. Tíznél több irodalmi vállalatot alapított és vezetett’s nem egy ifjú
tehetség kifejlésére volt befolyással, a’ többek közt Petőfiére is, kit, midőn
ez a’ fővárosban nem épen kedvező körülmények közt élt, lapja mellé
segédül hívott. A ’ divatlapok műmellékleteit is ő hozta gyakoribb divat
ba. Számos iró és művész arczképét adta ki, ’s először közlöttt színpadi
jelmezképeket. Legújabban a’ képes kiadások körül fejt ki nagy buzgal
mat. Mint vígjátékiró inkább ügyességet tanusit, mint hivatást. Művei
nem emelkednek magasabb színvonalra’s a’ mélyebb becs hiányát ritkán
pótolja a’ különben méltánylandó nemzeties irány. Egyébiránt ez irány
inkább szavakban nyilatkozik, mint a’ helyzetek eredetisége és jellemek
festésében, ’s ritkán van költőisítve. E ’ művek többnyire a’ magyar ne
mesi és népéletből meritvék ’s leggyakoribb alakjai : a’ táblabiró és jura
tus, kik a’ költő kedvenczképeiként tűnnek föl. Alapeszméjük polemikus
küzdelem az elnemzetietlenedés ellen és panegyrise a’ magyar táncz, ze
ne, ruha ’s más ősi szokásainknak a’ nemzeti szellem mélyebb jelentősége,
’s a’ társadalmi viszonyok kellő ismerete nélkül. Mint humorista, beszélyiró, és ítész, egészen az, mi vigjátékaiban. Elénk, ügyes, termékeny
’s kévéssé tartalmas. Széptani elvekül ,,a’ tősgyökeres, eredeti, sajá
tos magyarságé tanát hirdeti, a’ nélkül, hogy értelmezné, vagy ha
értelmezi olly eszméket mond, mik kivül esnek a’ széptan körén. — Szá
mos irodalmi vitája volt, sőt 1845-ben a’ Honderű szerkesztőjével bizo
nyos keserű polémia következtében párbajt is vívott. A ’ ,,Honderű“ a’
,,Pesti Divatlapé két ellenkező irány képviselői voltak az akkori szépiro
dalmi journalistikában. A ’ Honderű az aristocratia lapja akart lenni, a’
Divatlap a’ középosztályoké; amaz az európai miveltség szinvonalára
ohajtá emelni a’ magyar társaséletet ’s csak a’ külföldieskedésbe vitte be
lé ; — emez a’ nemzeti fejlődést vallotta elvül ’s csak külsőségeit fogta
fel : ’s mig vita közben a’ Honderű mindinkább urias, fitymáló hangot
vön fel, a’ Divatlap pongyolaságban versenyzett vele (lásd Horváth Lá
zár). Azonban a’ Divatlap túlélte a’ Honderűt, melly népszerűségét, ’ s
előfizetőit egykép elveszté. — g*
Vádrendszer, 1. Büntető törvény.
Valée (Silvain Károly, gr.) franczia maréchal, született Brienne-leChateauban, Aube megyében 1773 dec. 17-ikén; 1793-ban lett had
nagy, 1795-ben kapitány, 1804-ben alezredes ’s becsületrend vitéze.
1809-ben a’ spanyol sereg harmadik hadtestével vezényelte a’ tüzérséget.
Itteni jeles és vitéz viselete folytán 1810. osztálytábornok lett; X V III.
Lajos pedig 1814-ben a’ tüzérség főfelügyelőjévé ’s a’ becsületlegio nagy
tisztjévé nevezte. A ’ 100 nap alatt ismét Napóleonhoz állott, X V III. La
jos azonban megbocsátotta neki ez elpártolást, ’s visszatette előbbi hivata
lába. 1830. a’ júliusi monarchiához csatlakozott, 1837-ben Damrémont
tábornokot Afrikába követte, annak halála után az afrikai had fővezére
lett, bevette Constantinet, ’s maréchal-botot nyert és afrikai főkormány
zóvá neveztetett. Két évi harczai alatt azonban semmire sem tudott men
ni Abdelkader ellenében. Thiers ministeriumának visszalépte után 1810
octoberén Valée is visszahivatott Algírból, ’s helyébe Bugeaud lépett.
Ezentúl a’ pairkamrára szorítkozott egész munkássága. Meghalt 1846
aug. 16-kán Párisban. — h.
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Valencia (Don Ramon Maria Narvaez) herczeg, szül. 1800 aug. 5-ikén
Losában, Andalusiában, 1815-ben lett kadét, ’s 1820-ban már mint tiszt
állott az alkotmányos párton. Ezért, az absolutismus győzelme után, tét
lenségre volt kárhoztatva, ’s csak 1833-ban lépett újra szolgálatba, a’
polgári háború kitörte után. Vitézsége a’ carlisták elleni harczban gyor
san emelte őt dandárparancsnok rangjára, nevezetesen 1836-ban Gomez
carlista vezér fáradatlan üldözése által szerzett hírt magának. A ’ baski há
ború be végezte után 1840-ben Esparteroval összeveszett, egészen Christina regenskirályné részére állott, ’s Espartero buktatására szövetkezett.
Azonban azon kísérlet, mellyet 1841 octoberén Cadix fellázasztására
tett, roszúl sikerülvén, Párisba menekült, ’s ott Christina királyné camarillájának fő tagja volt, ’s terveinek főeszköze, mire őt elhatározott, erő
teljes jelleme, — ’s vad és szenvedélyes lelkülete nagy mértékben képesíté. 1842-ben, a’ christinós-merények ügyesb gyámolitása végett Perpignanba ment. 1843-ban ő volt fő eszközlője az Espartero elleni fölke
lés sikerülésének, ’s Espartero elüzetésének ; mi őt Valenciai herczeggé ’s
első osztályú granddá emelé. Christina királyné visszatérte után ő volt
az ő camarillájának feje, és csak erős keze tudta elnyomni a’ progressisták
minden mozgalmait. Ministeriuma azonban 1846. megbukott. Ez idő óta
Christina királynétól távolabb állt ’s az ellenpárthoz közeledett. Pacheco
ministeriuma jónak látta őt Spanyolországból eltenni, ’s 1847-ben párisi
spanyol követté neveztetett. Ott Christinával ismét kibékült, ’s annak
befolyása által ugyanazon év octoberén újra ministerelnök lett. 1850-ben
ismét el veszté hivatalát; a’ királynénak nem volt elég ereje őt ellenségei
ellen többé fentartani; újra párisi követ lett, ’s 1851-ben ismét visszahi
vatott, de előbbi befolyását soha sem nyerte többé vissza (1. Nar
vaez). — h.
Valentin (Gábor Gusztáv) hires physiológ, tanár a’ berni egyetem
nél, szül. 1810-ben julius 18. Boroszlóban, zsidó szüléktől, hol 1833-ban
mint gyakorló orvos telepedett le. Minthogy atyái vallásához hű maradt,
sok akadályra talált külső előmenetében, noha számos és igen jelentékeny
phyeiologiai dolgozatai által már fiatal korában kitűnt. — Experimentális
physiologiája által a’ párisi tud. academiájának díját nyerte el. —
„ Handbuch dér Entivicklungsgeschichte“ (Berlin, 1835) czimű munkája,
terjedelmes irodalmi készültség és meglepő saját észleletek által, nagy
hírre kapott. — O fedezte fel egyik az úgynevezett csillámmozgás (motus
vibrátor) tüneményét, mellyet 1835-ben Boroszlóban tett közzé saját érte
kezésben : De phoenomeno motus vibratoris continui. — 1836-ban Bernbe
ment az egyetemhez, hogy több nyugalommal szentelhesse magát kedvencz szakának. Ott 1836 óta adja ki Repertóriumát az anatómia és physiologia körében. Nevezetes munkái : Lehrbuch dér Pliysiologie dér Menschen (Braunschweig, 2 köt, 1845); Grundriss dér Physiologie dér Ménschen (Braunschweig, 1846); De functionibus nervorum cerebralium et
nervi sympathici libri quatuor (Bern, 1839). — h.
V alentini (György Vilmos báró), szül. 1775 aug. 21.; nevekedett Berlin
ben, 1803. ótaa’ táborkarnál Potsdamban szolgált, 1805. kapitány ’s őrnagy
lett. 1809. austriai szolgálatba lépett át, 1810. orosz szolgálatba, 1811.
ismét poroszba alezredesi ranggal. 1813— 15-ik táborozásban a’ táborkar
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feje volt York és Bülow tábornokok osztályainál. Béke után generalmajor, glogaui várparancsnok lett, 1828-ban az összes katonai nevelésügy
főnöke, ’s a’ katonaiskolák és növendékbázak legfőbb felügyelője, 1834ben halt meg Berlinben. Hadtudományi munkáiról nevezetes, u. m. Die
Lekre vöm Kriege (Berlin, 1821; 4 kötetben, tervekkel; mellyhez járult az
1828 ’a 1829-iki hadjáratok története,’s melly neki Európa szerte tisztelt
nevet szerzett. — h.
V álla s Antal 1809-diki május 18-án szül. Pestvárosában. Tiz éves
korában a’ pesti középtanodát kezdte meglátogatni, hol is mindig a’ kitűnőbb növendékek közt foglalt helyet. Azonban nevezetesebb körül
mény későbbi kifejlődésére nézve az, hogy néhány társaival együtt, stylisticai gyakorlattételek végett, mintegy tizenkét éves korában társaság
ba állott, melly társaságnak tagja volt többek közt, a’ már ekkor 17 éves
Riso, egy pesti görög kereskedő fia, ki által V. már ekkor ismerkedett meg
a’ görög nyelv elemeivel. Tizenöt éves korában a’ gymnasialis pályának
vége szakadván, tanárának közbejöttével a’ kegyes rend növendékpapjai
közé vétetett fel. A ’ két próbaévet Trencsinben töltötte, főfigyelmét a’
classicus irodalomra fordítván. A ’ két év elteltével S.-A.-U jhelybe küldeték gymnasialis tanárul. Itt a’ második osztályt kitűnő sikerrel vezette,
de tudvágyának eleget nem tehetvén, a’ kegyes rendet odahagyta és a’
kassai kir. academiára költözött, hol is a’ szintén ott tanuló gr. Dessewffy testvérekkel megismerkedett. Itt kitűnő sikerét tapasztalta ugyan
a’ mathematicai leczkéknek, de a’ többi tudományok előadása ki nem elé
gíthette a’ tudomány után sovárgó 19 éves ifjat. Azért is lakát Pest vá
rosába tette át; a’ pesti kir. egyetemnél keresendő azt, miután olly sokáig
vágyódott. Több évi szorgos tanulás után nevelői pályára adta magát
’s ez által alkalma nyílt több éven keresztül a’ bécsi tudósokat hallgat
hatni. Közben bölcsészettudorrá avattatott 1831-ben. Volt növendékei
közt minden tekintetben első helyen áll báró Eötvös József, kit 1829/ 30
a’ görög nyelvben oktatott. íg y szövődött azon barátságos viszony,
melly későbbi életére olly nagy befolyással volt, ’s mellynek folytán a
köztiszteletben álló státusférfiu Öcesének nevelését is magára vállalá. B.
Eötvös József sürgetéseire lépett fel először a’ magyar irodalmi pályán
9,Napóra készítésrőli“ munkájával, melly 1833-ban látott napvilágot.
Három évvel később Pest városába visszatérvén, szorgalmát egészen a’
m. irodalomra fordította. 1837-ben több értekezése jelent meg a’ Tudománytárban ’s ekkor irá ,,Felsőbb egyenleteit“ , mellyek még ugyanazon
évben a’ m. academia által elfogadtattak, de csak később mentek sajtó alá.
A ’ m. academia nem eléglé ezt, hanem V -t ugyanez évi nagygyűlésében
levelezőül ’s néhány nap múlva a’ mathematicai osztályba rendes tagjául
nevezte. A ’ következő 1838-diki évben ,,Egyetemes számtudományu czímű munkája jelent meg, melly az elemi és felsőbb analysis vázlatát fog
lalja magában ’s ugyanekkor szerkeszté Fényessel együtt az „ Ismertető“
czimű gazdasági és technicai lapot. Azonban pénzbeli állapotja az 1838diki árviz által megrendíttetvén, örömmel vette a’ hírt, hogy gr. Károlyi
Lajos és gr. Batthyány Kázmér által Nagy Károly közbenjárására az
újonnan felállított rohonczi gazdaképző intézethez mennyiségtanárul vá
lasztatott. A ’ rohonczi intézet azonban belső divergentiák ’s pénzbeli neUj. k . Ism. Tára V I. k öt.
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hézségek miatt egy évi működés után 1840-ben meglőn szűntetve ’s V.
Bécsbe Nagy K. oldala mellé meghíva. Azonban a’ rohonczi év sem vala
terméketlen irodalmi művekben. Ott vivé véghez hévmérőveli magasságméréseit, mellyek a’ sulymérőveli mérésekkel összehasonlítva, sokkal czélszerűbbeknek mutatkoznak, mint azt Ginti egy két évvel korábban mintegy sejtelemből állította. V. nemcsak a’ környékben sok méréseket vitt
véghez, hanem a’ physicai magasságmérés theoriáját újra kifejtvén ’s a’
forró viz mérsékét helyettesítvén a’ magasságmérési formulába, olly
alakzatot ’s táblákat alkotott, mellyeken, mint biztos hasison, indulhatni
az illy méréseknél, ’s vizsgálódása eredményeit külön értekezésbe foglald,
melly az 1841-ki Astron. Naplóban látott világot. Szintén Rohonczon irá
Az égi és földtekék használatáról czímzett munkáját, melly egy évvel ké
sőbb (1841) a’ gr. Batthyány Kázmér és Nagy Károly által készíttetett
első magyar égi és földtekékkel együtt tanintézeteknek és kitűnő honfiak
nak ajándokul megküldetett. Bécsi tartózkodása alatt adá ki 1841-ben :
Egy felállítandó magyar központi müegyetemröli röpiratát ’s ott nyomatá
egyetlen német munkáját : Beitrag zűr Auflösung dér hóhérén Gleichungén (W ien, 1843.). A ’ magyar röpirat csakhamar magára voná a’ magy.
törvényhozás figyelmét. Tudva lévő dolog, hogy az 1843/ 4 országgyűlé
sen kereskedelmi bizottmány küldeték ki, a’ kereskedési és műipari érde
kek rendezése végett. E ’ bizottmány V -t kérésé meg, hogy számára egy
felállítandó magy. Polytechnicum tervét dolgozná ki, ’s e’ végett egyik
kitűnő tagját, Ghyczi Kálmánt Bécsbe is küldé. íg y szülemlett meg azon
terv, melly a’ mondott bizottmány által kevés módosításokkal elfogadva,
az országgyűlésnek a’ keresk. bizottmány irataival együtt fel Ion terjeszt
ve — fájdalom siker nélkül, mint minden akkori lépéseink akár a’ politi
kai akár a’ közgazdászati téren. (Lásd A ’ kereskedési és azzal kapcsolatban
levő tárgyak iránt kiküldött kerületi választmánynak jelentése. 1843.
Pozsonyban). Mi német munkáját illeti, az többnyire kivonat hason czímű magyar munkájából ’s V . azért bocsátá ezt ki, hogy haszon nélkül ne
enyészszenek el az általa felállított eszmék olly tárgy körül, melly ép
akkor napi renden vala. Magyar munkája t. i., melly az academia által el
volt fogadva, ’s mellyért később (1846) meg is nyerte az academiai nagy
jutalmat, számos évekig nyomatlan hevert ’s V. átlátta, hogy azt refor
málnia kellend, ha majd sajtó alá kerül, akármilly korszerűek voltak is a’
benne letett eszmék, midőn Írattak. H ogy ezek tehát közölve legyenek,
hogy nyom nélkül ne enyészszenek el, ezért adá ki a’ mondott német
munkát ’s örömmel tapasztaló, hogy szorgalma félre nem ismertetett, mint
Grunert ismertetéséből láthatni (L . Archiv f. Mathem. u. Physik von
Grunert), hol egyenesen ki van mondva, hogy a’ munka azon fölül, hogy
világosan van írva, számos eredeti eszmét is foglal magában. Bécsi tar
tózkodása alatt történt, hogy V. véget vetett ama bunkós modorú polé
miának, melly az Athenaeum szerkesztői ’s néhány korosabb irók közt
folyván, évek óta botránkoztatá az olvasó közönséget. Az Athenaeum kí
méletlensége fólzaklatá azon irók kedélyét, kik az academia által mellőzve
lévén, az Athenaeummal helylyel közzel az academiát is sujtá. V.-nak
csendes és békítő modorú czikkei az akkori Századunkban olly hatást
szültek, hogy Csaployies, Rumy ’s társaik azontúl felhagytak ingerlő
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megtámadásaikkal. Azonban minthogy az academia vala tulajdonkép a’
botránykő, V. kötelességének tartá a’ bécsi könyvtárak segítségével a’
külföldi academiák szerkezetével megismerkedni ’s azok történetében bú
várkodni, a’ végett, hogy a’ m. academia számára reformjavaslattal lép
hessen elő. Mialatt erre bő anyagot gyűjtene, Hartleben pesti könyvárus
felszólítására Galletti közkedvességű Allgemeine Weltkunde czimű mun
kája magyarra áttételén működött. Meg is jelent ez nem sokára, ámbár a’
censura által tetemesen megcsonkítva Egyetemi Világismeret czíme alatt
uj földabroszokkal 1843/ 4. Megjelent ugyanezen évben academiákróli röpirata is illy czím alatt : Tudós Társaságok körül, különös tekintettel a9 m.
Tud. Társ. reformkérdéseire. Közben barátjai felszólítására a’ Kossuth
által szerkesztett Pesti Hírlapba is kezdett dolgozni, hol műegyetemrőli
vezérczikke, melly kezdete vala ebbeli munkásságának, illő részvétellel
fogadtatott. Ekkor elérkezettnek hivé V. az időt, lakát honába, nevezet
szerint Pestvárosába ismét áttenni. Pesten távolléte alatt az iparegyesü
let alakult, melly eleintén iparműkiállitások rendezésével foglalkozván,
programmjának oktatásra vonatkozó pontjainak életbeléptetését utóbbi
időkre halasztó. A ’ Pestre érkezettet az iparegyesület csakhamar keblébe
fogadó, sőt eddigi működéseinél egy lépéssel tovább menendő, erőben
gyarapodva, meg is indító vasárnapi leczkéit, mellyek néhány éven ke
resztül, a’ mívelt és miveletlen osztályok részéről, rendkivüli tetszéssel
fogadtattak. Az erő- és természettani leczkék tartása V .-ra bízatott, a’
vegytaniaké Nendtviehre. E’ két név olly varázserővel vala a’ közönségre,
hogy soha nem látott sokaság tódúla a’ népszerű felolvasásokra. V.-ra
ebből annál nagyobb teher hárult, minthogy az iparegyesületnek semmi
féle physicai eszköze még nem lévén, a’ szertárt csaknem rögtön és pedig
igen korlátozott pénzerővel teremtenie kellett. 1811-ben czélszerűnek látó
az iparegyesület az akkori párisi iparműkiállitásra maga részéről biztost
küldeni, ki necsak a’ kiállított iparműveket, hanem az ipart ’s kereskedel
mi viszonyokat egyáltalán figyelembe vegye. E ’ kiküldetéssel szintén V.
bízatott meg, ki is ez alkalommal Német-, Francziaországot, Angliát, ’s
Belgiumot meglátogató. Visszajöttével Számvetés Elemei czimű munkája
és Atlasza jött ki ’s minthogy az iparegyesület, programmjának egy
másik pontját, a’ hirlapkiadást akaró sikeresíteni, a’ szerkesztői teher
szintén reá hárult, ámbár voltak nem kevesen, kik e’ tisztet a’ Pesti Hír
lap vezetéséről visszalépett Kossuthra akarók bízni. A z iparegyesület or
gánuma, a’ Hetilap, 1845-diki apr. 1-jén indult meg, külsőleg alig remélt
sikerrel, de V.-ra nézve annál nagyobb terhül, minthogy ő az iparegyleti
választmány némelly fő tagjaitól számos kérdéseknél eltérő véleményben
vala. íg y már az 1844-diki őszszel, az iparegylet azon bizottságában,
melly az életbe léptetendő Védegylet szabályait vala készítendő, az ala
kítandó egylet básisául olly eszmét ajánlott, mi elfogadtatván a’ magyarországi műipar gyarapítását lassan ugyan, de izgatás és nyugoti szomszé
daink megbántása nélkül eszközölhette volna. Hetilapját sem igen engedé
át körön kívüli czélokra ’s a’ következés megmutatta, hogy a’ miben ő
csak kényszerítve engedett, az életrevalóság hiával vala. Alig kezdett a’
Hetilap megjelenni, már is ellensége támadt a’ Dr. Hock által szerkesz
tett trieszti Lloydban. A ’ Lloyd veszélyesnek találta a’ Hetilap elveit,
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mellyck azonban nem czéloztak egyebet, mint Magyarországban a’ műipari erőket felkölteui ’s azokra a’ nagy közönség rokonszenvét megnyer
ni. Azonban nem sokára hiv barátja ’s bajtársa is keletkezett a' Fiúméban
megjelent Eco dél Litorale Ungarico czimű hírlapban. Hasábjai hű fordí
tásban közlék V. czikkeit ’s minden közgazdászati fő kérdésben a’ Heti
lap elveit tevék magukévá. Egyébiránt a’ Hetilapra is hatott vissza az
Eco, kivált pusztán kereskedelmi kérdéseknél, mi V. állását annál inkább
sulyosbítá, minél kevesebb bízó dalommal viseltetek az Eco a’ m. keres
kedelmi társaság, ’s különösen annak akkori igazgatója, Szabó Pál, iránt.
Növelé állása feszültségét az is, hogy Kossuth visszalépte után, V. barátjai vevék át a’ Pesti Hírlap szerkesztését. Midőn tehát az iparegylet
választmányi ülésében azon indítvány tétetett, hogy a’ Hetilap azontúl
csak olly vezérczikkeket vegyen föl, mellyck némelly tagok clŐleges vizs
gálatán átmentek, V. minden viszonyát az egylettel félbeszakítván, ide
jét csupa irodalmi vállalatokra szcntelé. Ezek között első helyen áll a’
Nemzeti Encyclopaedia szerkesztése, melly Encyclopaediából a’ forrada
lom kiütéséig 7 füzet jelent meg, ’s ezen 7 füzetben sok eredeti czikk a9
szerkesztőtől. A ’ Nemzeti Encyclopaedia a’ két testvérhonnak minden
történeti, földirati és statisticai nevezetességeit vala magába foglalandó.
A ’ forradalom sok közjogi kérdésben nevezetes módosításokat tevén, V.
czélszerűnek találta, annak folytatását későbbi időre halasztani. A ’ naagy.
ministerium több hivatalokkal kínálta meg V.~t, de a’ szerény férfiú elé
gelte az egyetemi tanárságot. Mindjárt első fölléptét zajos éljenekkel fo
gadta az ifjúság ’s később, a’ kivételes állapot alatt is, sokszor tört ki él
jenekbe az ifjúság, ámbár, V., mint tanár, szorosan előadási tárgya, a’
mennyiségtan mellett maradott. Az iskolai évnek vége szakadván, a’ köz
oktatási ministerrel együtt az egyetem ’s középtanodák leendő szerveze
tén dolgozott. A ’ honvédelmi bizottmány alatt ő tétetett a’ bölcsészeti
kar élére, azon időben, midőn a’ polgári tanárok mellé a’ Ratio Educ.
szerint katonatisztek is alkalmaztattak, hogy a’ leendő nemzetőrtíszteket
a’ haditudományok elemeibe avassák. H g Windischgraetz kormánya
alatt, Szőgyényi, a’ polg. kormány elnöke, V. t hivatalában megerősí
tette, de a’ reá következett kormány csak ideiglenesen hagyá meg őt,
addig is, mig az akkori egyetemi tanács elővizsgálata következtében, apr.
16-kán költ haditörvényszéki Ítélet által elmozdíttatott. Tanári foglala
tosságai alatt két munkát adott ki lithographiában : a’ Tértan elemeit és
Algebrát Francoeur szerint. A ’ haditörvényszéki ítélet után több hóna
pig semmi életjelét nem adta, de 1850-diki aug. Bécsbe rándult visszahelyheztetése ügyében. De bár nem minden remény nélkül tért vissza,
1851-diki apr. elején Középamerika Costa Rica statusába költözött. On
nan azonban utóbb Bostonba, majd New-Yorkba ment, hol jelenleg a’
mennyiségtan tanára. — x.
V á ltó jo g . A ’ pénzüzlet ’s általában a’ kereskedelmi forgalom mozzana
tai a’ váltók használatával igen korán eloálliták a’ váltótörvények szüksé
gét is. Már a’ 15. ’s 16-ik századból vannak nyomai a’ váltói törvényho
zásnak— különösen Olaszországban, mellynek tulajdoníttatik általában az
e’ téreni mind üzleti mind törvényalkotási kezdeményezés. Innen a’ váltótörvények csakhamar elterjedtek Franczia- ’s Németországban, a’ Pyre-
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naei félszigeten ’s a’ többi államokban is. Az igaz, hogy ezen első korbeli
törvényhozás a’ 15-dik századtól majdnem a’ 18-dik közepéig nem mu
tathat elő olly rendszeres codexeket \s egészet képző váltórendszabályo
kat, minőkkel napjainkban bírunk, hanem csak egyes rendeleteket ’s
összefüggés nélküli törvényeket. — II ly alakban fejlodék ki a’ váltó tör
vényhozás az ausztriai bírálómban is, minek kezdete szinte régi száza
dokra vihető vissza. Az első német-ausztriai váltótörvény 1635 évből való
Botzen számára. A ’ német tartományok számára pedig 1717-ben jelent
meg és pedig már mint rendes váltórendszabály. Ehhez 1763-ban egy
újabb adatott ki. Ez némi módosítással 1765-ben Triest ’ s a’ tengerpart
számára is kihirdettetett. Gácsország számára 1775 és 1792-ben adatott
ki váltótörvény. — Lombard-Velencze olasz tartományokban és déli T i
rolban pedig a’ codice di commercio volt érvényben, rnelly oda a’ frau
czia uralom alatt vitetett be, ’s melly lényegesen különbözött a’ fentebbi
váltórendeletektől. Ezen ugyanegy állambani káros sokféleségek eltávo
lítása végett a’ bécsi kormány egy bizottmányt neveze ki, melly az összes
ausztriai bírálom számára — a’ magyar részek kivételével — egy köz
váltó rendszabályt dolgozzon ki. 1833 bán készült el egy iIly váltó törvé
nyi terv, melly ben gr. Sardagna és Wagner Vincze tanár legnagyobb részt
vett. Különösen meg kelle e’ munkálatot említeni azért, mert az a’ ma
gyar váltótörvény alkotásában törvényhozásunknak egy fő kiindulási pon
tul szolgált. E’ terv azonban nem lépett életbe az ausztriai nem magyar
tartományokban. — Az európai államok törvényhozásai az újabb idők
ben különösen nagy gondot fordítottak új, rendszeres váltótörvények elő
állítására. Hlyen nevezetesen Olaszországban a’ nápolyi 1819-kÍ, picmonti 1839-ki és a’ római államban az 1823. juh 1. Továbbá Spanyolor
szágban 1829 máj. 30. jelent meg egy kereskedelmi — váltótörvény ’s
erre vonatkozólag 1830. juh 24. egy külön kereskedelmi perrendtartás is.
Portugáliában 1833-ban; Németalföldön 1835-ben Görögországban 1837b ín és Oláhországban 1841. évben adatott ki új kereskedelmi törvény.—
Francziaországban még 1806 bán adatott ki az u. n. Code de Commerce
melly az 1681-ki ordonnance du commerce alapján készíttetett ’s a’ melly
mint az összes franczia törvények is, több államokban elfogadtatott ’s
érvényre emeltetett. — Németországban minden állam külön váltórendszabálylyal látta el magát, és pedig annyira különbözőlcg még egyes álla
mok külön tartományaiban is, mikép 1844-ben nem kevesb mint 55 egy
mástól különböző német váltótörvény volt érvényben.
A ’ magyar törvényhozás mint a’ codificatio egyéb ágaiban, úgy a’ vál
tótörvény alkotásában is csak igen későn lépett fel az elősorolt európai
államok után. Daczára annak, hogy a’ pénz- ’s kereskedelmi forgalom e’
század elejétől hazánkban is nevezetes haladást tőn, míg egyszersmind a’
hitel, melly azon forgalomnak életfeltétele, pontosabb és szigorúbb igaz
ságszolgáltatást igényelt : hazánkban 1841-ig nem voltak váltótörvények.
Egyedül az 1792. 17. t. ez. szólt a’ váltókról, a’ mennyiben az idegen
váltótörvényszékek ítéleteinek végrehajthatásáról rendelkezett. íg y kü
lön váltótörvényhozás hiányábaa a’ váltók egészen köz kötelezvények
gyanánt tekintettek. E ’ körülmény csak a’ legkárosabban hathatott azon
nagy fontosságú nemzetgazdászati érdekekre, mellyek a’ váltóűzlettel, ’s
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érmék kapcsolatában a’ hitellel, pénzügygyei, kereskedelmi forgalommal
’s igy az általános nemzeti,vagyonosodással ’s kifejlődéssel is — elválhatlan kötelékben állanak. Es ez a’ kereskedelemre annál károsabban ha
tott, minthogy a’ köz polgári törvény úgy is elégtelen, korunk szellemi ’s
anyagi kifejlődéséhez nem alkalmazott, ’s főkép az igazságszolgáltatás
felette hiányos volt, annyira, hogy a’ vagyonbiztosságnak majdnem sem
mi biztosítékot sem nyújtott. — E ’ tekintetek végre meggyőzték törvény
hozóinkat arról, hogy ideje van már Magyarország számára is váltótör
vényt alkotni. ’S igy jött létre
tulnyomólag német törvényhozási ’s
jogtudományi források felhasználásával — az 1840. 15. t. ez., melly egy
rendszeres váltótörvénykönyvet foglal magában. Ez két főrészre oszlik.
Az első az anyagi váltójogot tárgyalja 12 fejezetben’s 209 §-ban,’sa ’ má
sik a’ váltói törvénykezésről szól 16 fejezetben ’s 228 §-ban — a’ 16 fej.
18 §-sa a’ díjszabásról rendelkezvén.
A ’ magyar váltótörvénynek, melly 1841. jan. 1. lépett életbe, követke
zők voltak főbb elvei. A ’ törvényhozók azon nézetből indulván ki, hogy
a’ váltók természetüknél fogva leginkább csak a’ kereskedelmi forgalom
eszközei legyenek, a’ cselekvő váltóképességgel felruháztak ugyan min
denkit, de a’ szenvedőt a’ saját váltókra nézve csak a’ bejegyzett keres
kedők, gyárosok, ’s kézműveseknek adták meg; az idegen váltókra nézve
pedig attól a’ kereskedőkép be nem jegyzett asszonyokat ’s hajadonokat
fosztották meg. A ’ papokat, szerzeteseket, ’s valóságos szolgálatban levő
katonákat pedig a’ szenvedő váltóképességből egészen kizárták. A ’ ké
pességet bent a’ honban magyar alattvalókra nézve mindig a’ magyar
váltótörvények szerint rendelték megitéltetni, habár a’ váltó külföldön
adatott is ki, valamint idegenekre nézve saját törvényeik szerint. Más
váltó kérdések a’ kötelező cselekvény helyén létező törvényeik alá utaltat
tak. A ’ váltó-forgatás lényeges kellékéül kivántatott, hogy ez : rendele
tére, rendelményesének — kitéve legyen, máskép az átirás csak köztörvé
nyi lévén. A ’ váltó ereje ellen az exceptio non numeratae pecuniae nem
engedtetett meg. A ’ váltó lényeges kellékek hiányában kötelezvénynek
tekintetett. Háromféle hátirat különböztetett meg, t. i. engedmény, for
gatmány, ’s meghatalmazás. Az üres forgatmány meghatalmazásul vete
tett. A ’ váltó közönséges engedményezése nem kötelezte váltóilag az át
ruházót. A ’ hátiratok érvényesek, ha a’ váltó egészen hamis is. Váltói
kezesség kész fizetési kötelezés. Csak idegen váltók mutatandók be, minek
ideje a’ lát-utánra szólóknál a’ kelt helyei szerint különböző volt p. o.
fizetés helyén 8 nap alatti, máshol de a’ honban 2 havi ’ stb. Rendes ün
nepén egy hitfeletkezetbeli sem tartozott bemutatni vagy az elfogadás
iránt nyilatkozni. A ’ héberek ünnepeiül a’ Sabbathon kivül a’ Pessach
(Husvét;) Schebuos (Pünkösd) Rosch-Haschanna (új év) Jomkipur, Sukes, Schmini Azeres, és Simchas Tora jelöltetett ki. Az elfogadás Írott
legyen. A ’ névbecsülésbelit nem ellenezhetni. A ’ látva, tetszésre, bizonyos
napra, vásárra, a dato és lát után bizonyos napra szóllókon kivül
a’ szokásra keltek is megengedtettek. Fizetés végett a’ fizetőhöz kelle
elmenni ’s a’ végett a’ váltót a’ kitett fizetési helyen bemutatni. A ’ fize
tés részben vagy egészen megtagadtatván, óvást kelle tenni. A ’ bemutató
az intézvényezettől sem tartozott elfogadni a’ váltósommá felénél kevesb
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öszveget. A ’ késedelmi kamat G% ’s pedig a’ lejárat napjától, ha az
adós a’ hibás. A ’ viszonos beszámításnak váltókereset ellen nincs helye.
Az óvást a’ váltójegyzők, vagy a’ tanácsi jegyzők és szolgabirák teljesí
tek. A ’ viszkereset óvástétel nélkül nem adatott meg — melly különben
vagy biztosítási vagy kielégítési. Utóbbit csak bizonyos határidő lefolytáig lehete megindítani, melly a’ távolság szerint változott. Annál a’
költségek ’s váltófólyam is megitéltetett. Hézag esetében a’ későbbi hátiratosoknak nem szabad kifizetni. Hamis váltónál letiltásnak van helye.
A ’ váltótulajdonos zálogjoga, ingókra, csődnél is megmarad, és nem
tiltott úton kezére került pénz- ’s holmikre megtartási joga is volt. — Az
elévülési idő 2 év volt, mit csak rendes kereset szakaszthatott félbe. —
A ’ mi a’ törvénykezést illeti, ez a’ váltókra nézve azon elvekre fektetett,
mellyeket az eljárásra nézve a’ jogtudomány mint legjobbakat állít
elő. Ezek szerint 3 folyamodáséi bíróság állíttatott; t. i. a’ meghagyott
fiumei váltó- ’s kereskedelmiszéken kívül 7 első biróságu váltótörvény
szék, egy folebbviteli törvényszék Pesten, és legfelsőbb bíróságul a’ ren
des hétszemélyestábla, hová azonban csak a’ két első Ítélet meg nem egygyezése esetében lehete föllebbezni. — Tehát mind társas bíróságok,
mellyeknek tagjai két ’s Pesten 4 kereskedő ülnökön kívül torvénytudók,
kiknek bírói vizsgálatot kelle letenni. Kiemelendő, mikép a’ 10. §. (II. r.)
világosan kimondd, hogy a’ törvénytudó bírák csak bűn esetében rendes
Ítélet folytán mozdíthatók el — mi a’ bírói Önállás ’s függetlenség egyik
leglényegesb föltétele. A ’ perlekedésben sommás ’s rendes eljárás enged
tetett meg, utóbbiban határozat csak a’ fél kihallgatása után hozathat
ván. Arra rövid határidő rendeltetett tárgyalás napjául, midőn a’ felek
nek csak két két perbeszéd vagy irat adatott — több kivételkép csak
ritkább esetekben. A ’ felperes köteleztetett keresetéhez csatolni mindjárt
minden bizonyítási okiratait, valamint minden állításhoz is melléklendők
voltak minden bizonyítékok, mi (az u. n. Eventualitáts Maximé) az újabb
perbeli eljárásnak egyik legfőbb elve. Bizonyítékul szolgáltak az : okle
velek, tanúk, pót- ’s eldöntő eskü, az elismert dolog bebizonyítottnak ’s
a’ bíró előtti nem tagadás elismerésnek tekintetvén. A ’ bejegyzett keres
kedők ’s gyárnokok könyvei fél próbául szolgáltak. A ’ perköltségeket a’
vesztő fél mindig fizette. Perorvoslatokul csak a’ folyamodás vagy fólebbezés, mihez megsemmisítési panasz is csatolható, és a’ perújítás enged
tetett meg. Minden egyéb a’ közpolgári törvénykezésünkben divatozott
’s az igazságszolgáltatásra felette károsan ható perorvoslatok, u. m. ellentállás, visszaüzés, visszafoglalás ’stb. kizáratván. Kétféle végrehajtás
adatott : biztosítási ’s kielégítési. A ’ foglalás előbb az ingókra ’s csak ezek
elégtelenségénél terjesztethetett az ingatlanokra is. Az összeirás ’s bírói
zár alá nem vétethettek az ereklyék, hivatalos tárgyak, legszükségesb
öltözet ’s ágynemű, nemesek kardja, iparosok, napszámosok legszüksé
gesb eszközei, családi arczképek ’s a’ férj elleni végrehajtásnál a’ nő ’s
gyermekek ruhái, reájok jegyzett fehérneműek ’s általuk kizárólag
használt ágyak ’s bútorok ’s a’ nő elleninél minden mi tulajdoná
nak lenni nem igazoltatik. — Az idegen vagyonhozi jogot igazolni
kelle, mi az u. n. igény-pert képezé. A ’ köz perlekedésünkben „divato
zott hosszas szünnapok meg nem engedtettek, a’ vasár- ’s ünnepnapok
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kivételével. A ’ váltó-ügyködésre az ügyvédnek külön váltójogi vizs
gálatot kelle letenni. A ’ határidők, mellyek alatt végzendők a’ perbeli
dolgok, a’ törvény által pontosan kijelöltettek p. o. fölebbezés bejelenté
sére 24 óra, makacssági perújításra 15 nap, viszkeresetre helyben 7 nap,
egy megyében 15 nap ’stb. — Mivel pedig a’ gyakorlat változásokat tett
szükségesekké, az 1844. or. gyűlés VI. t. ez. több módosításokat tőn. Ne
vezetesen a’ sajátváltó kiadására képesek teljeskorát 20 évre szabta ki;
az óvás körüli mulasztásért az illetőket kárpótlásra kötelezte; ezt a’ vég
rehajtás körüli mulasztásra is kiterjesztette; a' lezárolt javak hántását,el
sajátítását legsulyosb tolvajságnak vette; a’ váltóhamisítás körüli eljá
rást ’s büntetést szabályozta, ezt 8 évi fogságig terjedhetőnek rendel
vén. Mindenek felett pedig azt kell megemlíteni, hogy 22. §-ban azt ren
ddé, mikép a’ váltó ha betábláztatik, elveszti váltó minémüségét.
Az imént főbb pontjaiban érintett magyar váltótörvény sokkal ké
sőbbre maradt ugyan a’ német ’s egyéb váltótörvények után; de az ál
tal két fontos előnyben részesült. Először azzal, hogy egy rendszeres egé
szet képező codexxé alakíttathatott; ’s másodszor azzal, hogy a’ jogtudo
mány legújabb kifejlődésére alapíttathatott. Ez okból e’ mű kitűnősége
kétségtelen. Jelességét mind a’ német mind a’ franczia ’s egyéb lapok
nyilvánosan bevallották. A ’ váltócodex és az 1844-ki büntető törvény
könyv-javaslat voltak Magyarországban az előhaladt codificationak leg
első művei — ezáltal az a’ polgárisult ’s kifejlődött európai törvényhozá
sok sorába lépvén. Mig azonban a* kedvezőtlen viszonyok az utóbbi élet
belépését meghiusíták; addig a’ váltótörvény a’ gyakorlatban is kifejt
hette hasznait. Ez különösen a’ magyar jogélet ’s törvénykezés kifejlődé
sében valódi korszakot képez. Nevezetes kezdeményzés volt az egy részt
az olly káros politikai osztály-különbségek jogéletbeni eltávolítására, más
részt egy igazságos ’s jogbiztosságot eszközlő törvénykezési ’s birósági
rend behozatalára. Az elsőre az által, hogy a’ váltótörvény első lépést
tőn a’ hivatalképességnek a’ hon minden gyermekeire való kiterjeszté
sére, mi törvényileg csak később mondatott ki; valamint azáltal is, hogy
a’ váltóügyek bírósága tekintetéből a’ törvény előtti egyenlőséget meg
alapította; itt a’ nemes és nem nemes ’s egyéb osztályok közt többé sem
mi különbség sem engedtetvén meg. A ’ másodikra az igazságszolgáltatás
teljes átalakítása által. Nevezetesen, midőn csak egyrendű biróságot, ’s
csak 3 folyamodási biróságot alapított meg, mig polgárjogi törvénykezé
sünkben olly sokfélék voltak a’ bíróságok ’s olly számosak a’ fórumok.
Továbbá azzal, midőn a’ bírói illetőséget világosan és részletesen megha
tározta, midőn egészen társas biróságokat állított, midőn a’ birák kellé
kéül a’ törvénytudományt ’s vizsgálat kiállását szükségkép megkívánta.
Mindenek felett ki keli pedig azt emelni, hogy a’ bírói hivatalt örökössé
tevén, kimondotta (II. r. 10. §.) azon nagy fontosságú elvet, mikép a’
biró rendes Ítélet nélkül bűn esetén kívül el nem mozdítható hivatalából,
mi a’ birói önállás ’s függetlenség elmaradhatlan föltétele. A ’ törvényke
zés által eszközlendő jogbiztosságra kettő által gyakorolt különösen jó 
tékony befolyást. Először az által, hogy kimerítő szabályokat álllított fel
a’ váltócodex, mellyek szerint lehessen minden előforduló ügyeket el
dönteni , ez által kizárva a’ biró ingatag önkényét, ’s ennek alapját a’
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szokás mindenható hatalmát, mellynek a’ polgárjog terén szükségkép
kelle uralkodnia, miután a’ legtöbb esetek ’s viszonyok eldöntésére hiá
nyoztak a’ törvények Corpus Jutásunkból. Másodszor azzal, hogy a’ vál
tóügyekben gyors igazságszolgáltatást eszközlott. Erre szolgált különö
sen az, hogy a’ bíró előtti megjelenés nem lehetett puszta ’s üres forma
litás, hanem mindig a’ tárgyalással kellejárnia; — hogy a' felperes köteleztetett bizonyítékait mindjárt keresetleveléhez csatolni; hogy a’ fel
hozott tettdolgot tüstént kelle bizonyítani, hogy 3folyamodási útnál több
nem engedtetett, hogy a’ megjelenés ’s tárgyalásnak rövid határidő alatt
kelle megtörténni, hogy csak két perbeszéd engedtetett rendesen ’s még
egy csak kivételkép, hogy a’ határidők a’ törvényben pontosan kijelöl
tettek ’stb. Főkép hathatos eszköz volt a’ perlekedés gyorsítására az,
hogy a’ perorvoslatok csak egy kis számra szoríttattak, t. i. csak a’ folebbezésre ’s perújításra, meg nem engedtetvén azonfelül az ellentállás, viszszaüzés, visszafoglalás ’stb., mellynek polgárjogi törvénykezésünkben di
vatoztak, ’s mellyek a’ pert majdnem végtelen időre nyújtották ki. —
Ezen jogbiztosság ’s különösen a’ gyors biráskodási rend a’ legjótéko
nyabban hatott mind bent, mind kint a’ nemzeti hitel emelésére, melly
főkép az által jött olly alacsony fokra, hogy az igazságszolgáltatás lassú
sága,’s a’ kiváltságos osztály mindenképi legyezése folytán a’ tőkepénzes
alig bizhatott pénzének visszanyerhetésében.Kétségtelen, mikép ezen hitelemelkedés folytán 1840 után Magyarországban mind a’ kereskedelmi for
galom tetemesen emelkedett, mind a’ különféle vállalatok ’s üzleti tár
sulatok száma nevezetesen növekedett. Csak ennek lehet tulajdonítani a’
különféle ipar ’s gyáregyletek, kereskedelmi társulat, bank, vasutak ’stb.
keletkeztét; de nagy részt azon emelkedést is, mellyet újabb időkben be
ruházások folytán több vidéken a’ földművelés nyert. — Az igaz azon
ban, hogy a’ váltó codex ’s eljárás, pénzviszonyainkat ’s hitelünket nem
emelte olly kedvező fokra, a’ minőre még emelkedhetik, ’s a’ mellyen az
Angliában, Belgiumban ’stb. létezik. És innen legfőkép azon kifogások ’s
küzdelmek, mellyek a’ váltó törvények ellen olly sok oldalról emeltet
tek. De ezek okai nem a’ váltó codexben, hanem egészen másutt rejlet
tek. Az igaz, hogy azután is voltak magas kamatok, de a’ magas ka
matláb nem mindig baj, mert a’ tevékenység, szorgalom, vállalkozás kö
vetkezése is lehet. És Magyarországban az utolsó tizedekben a’ szorga
lom ’s tevékenység csakugyan emelkedett, ’s az természetszerűleg kere
settebbé tette a’ pénzt, és e’ keresettség fölemelte a’ kamatlábot, mint
minden áruczikk keresettsége árának fölemelésére hat. Es ha nagyobb
pénzmennyiségre volt újabb időkben szükség, meg kell gondolni azt is,
hogy a’ törvény magában bár miilyen is, még nem teremt tőkepénzeket.
Magyarországban is a’ váltótörvények mellett még hitelintézetek kellet
tek volna, mellyek iparosaink*, kereskedőink-, de főkép megzavart pénz
viszonyú földbirtokosainknak olcsó pénzt hitelezhettek volna. Egyszers
mind tagadhatlan az is, hogy a’ váltótörvények alkotásával még nem té
tetett meg minden, egy erős ’s hasznos hitel alapítására sem. Mert külö
nösen hiányzottak a’ telekkönyvek, hiányzott főkép földbirtokunkra néz
ve a’ kielégítő betáblázási rend — mi nélkül biztosíték a’ tőkepénzesnek
sem nyújtható. És ott volt meg mindig életben a’ polgárjogi ügyeinkre
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nézve a’ régi törvénykezés, kiváltságaival,lassúságával, bizonytalanságai
val. Ezek mellett nem csuda, ha főkép a’ kül tőkepénzesek még mindig
veszélyeztetni hitték hazánkba kölcsönzött pénzeiket — főkép, miután az
olly hatalmasan megingatott ’s lerontott hitel ’s bizalom egyszerre viszsza sem állítható. — De legkevésbé lehet a váltócodex hibájául róni fel
azon crisist, melly az országban behozatala után kiütött, ’s melly főkép a’
földbirtokosok egy részét tetemesen megzavarta, részint tőnkre tette. A ’
csődök egészen napi rendre jöttek, számuk olly nagy lön, minő hazánkban
még nem volt. A ’ legelső aristocrata családok közül kerültek többen
bukás alá. A ’ legfénycsb polczon álló méltóságok sem lőnek kivéve,
mellyek csak kevés idő alatt minden fény ’ s vagyontól fosztottan egysze
rű polgári, részint szegényes helyzetbe szoríttattak Midőn az olly sok balitéletekkel tömött közvélemény az olly ninbustól környezett méltóságok
’s gazdagok bukását látta, és a’ törvény előtti egyenlőtlenség megszoká
sának befolyása alatt azt hívén, hogy azok, kik a’ törvény által a’ többi
osztályok fölé emeltettek, azon törvénynek súlya és szigora alá nem is
kerülhetnek — átalános lön a’ váltótörvény elleni feljajdulás. Pedig mi
sem volt annál természetes!) ’s igazságos!). Mert aristocratiánk nagy
része tetemes adóságokkal lévén terhelve, a’ bukástól csak az aristocratiai törvényhozás kedvezményei’s túlságos legyezése által mentetett meg,
mi a’ nemzeti hitelt tönkre tette. És milly adóságok voltak azok? Mind
improductivadóságok, mellyeket a’ túlságos fényűzés, kicsapongások, kül
földi vesztegetések, soknál a’ választási korteskedések idéztek elő. Már
az önmagában is jogos volt, hogy a’ hitelezők pénzeikhez jussanak. De
máskép is mi haszon lett volna abban, ha azon családok még tovább foly
tathatták volna improductiv kölcsönzéseiket, mellyek a’ nemzeti gazdászatnak legcsekélyebb hasznot sem hoztak. Nem lett volna-e károsabb, ha
nevezetes tőkepénzek továbbra is elvonattak volna a’ forgalomból, talán
a’ legjobb productiv kiadásoktól, hogy haszontalanul eltékozoltassanak ?
Es talán némi például is szolgálhatott e’ crisis másoknak, hason improductiv adóságcsinálástól való visszatartására. — Nem lehet azonban
mondani, hogy ne lettek légyen esetek, mellyekben némellyek az uzsorá
sok által rászedettek, ’s illetőleg vagyonukból kifosztattak; de illy esetek
a’ váltócodex előtt is fordultak elő, és azok még is nagy részt a’ saját
könnyelműség ’s vigyázatlanságnak tulajdoníthatók. Illy kivételek végett,
mellyeket sehol sem lehet végkép kizárni, nem szabad az igazságszolgál
tatás rendszerét a’ leghibásabh ’s legroszabb alapokon hagyni meg. Kü
lönben sehol egész Európában nem lehetett volna gyors és szigorú igaz
ságszolgáltatást alkotni, mi pedig a’ jogbiztosságnak, hitelnek ’s igy az
egész nemzeti vagyonosodásnak élet feltétele. — De nem lehet azt sem
tagadni, hogy váltó codexünknek hiányai ne lettek légyen. Nevezetesen
az ingatlannal nem bírók irányában a’ czélravezető biztosítás iránt nem
rendelkezett kellően; az alap hiányában az adós személye oda nem Ítélte
tett, a’ szóbeliség az eljárásból egészen kimaradt; a’ törvényben kijelölt
határidők meg nem tartattak; a’ tárgyalások továbbra húzása megenged
tetett’stb. Igen nagy hiba volt az 1844. VI. t. ez. pótrendelete is, melly
szerint a’ betáblázott váltó közkötelezvénynek volt tekintendő.
A ’ magyar váltócodex 1850 május 1-ig volt életben, midőn az 1850.
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jan. 25-ki közönséges ausztriai váltó rendszabály hozatott életbe, ugyan
ez nap a’ váltóeljárás iránt is adatott ki egy ministeri rendelet. — An
nak megjelenése lényeges Összefüggésben áll a’ Németországban létesült
törvényhozási kísérletekkel ’s művekkel. Itt, mint már említtetett, a’ tarto
mányok ’s államok különféleségei szerint annyira szaporodott a’ váltó
rendszabályok száma, hogy az a’ német államok számát jóval meghalad
ta. Innen azon törekvés, melly Némethon minden részeiben nyilvánult,
hogy egy közönséges minden államra kiterjedő váltótörvény készíttessék
’s hozattassék életbe. Erre az indítványt az 1836-ki német vámtanácskozmányban a’ würteinbergi követ tette — de csak azon érdemben, hogy leg
alább a’ vámegylet számára készíttessék egy közös váltótörvény. A ’ valódi
kezdeményezést azonban a’ porosz kormány tette meg. Ez 1845-ben egy
bizottmányt nevezett ki az államtan árs tagjaiból egy közös németországi
váltó-codex kidolgozása végett. Ezen bizottmány hivatásának kellően
megfelelvén egy jeles codex-tervet készített, melly átvizsgáltatván, 1847ben egybeszerkesztetett ’s rendszeresen összeállíttatott. És ugyanezen
évben Lipcsében egy váltótanácskozmányt nyitott meg, az erre szolgáló
bizottmányba nemcsak minden vámegyleti államok, hanem minden német
kormányok is meghivatván. Ezen bizottmány, melly egy részt kitűnő
tudományi! jogászokból, másrészt jeles tapasztalaid kereskedőkből állt,
1847. okt. 20-án ült össze. A ’ porosz kormány a’ fentérintett váltó-codex
tervét ezen bizottmány elé terjesztő, melly csakugyan azt vette fel ta
nácskozásai alapjául. Ezen alapon készíte el a’ bizottmány 19 ülésben
okt. 20-tól dec. 9-kéig egy tervet, melly az összes német biralom haszná
latára szolgáljon, ’s melly 100 §§-ból állíttatott össze. Ez azután megkül
detett az egyes német államoknak. A ’ csakhamar bekövetkezett 1848-ki
események nevezetesen gyorsítók e’ codex-terv életbe vitelét. Azon nagy
politikai fontosságú törekvés, melly Németország egységének a’ törvényhozás terén is kivitelén dolgozott, maga után vonta a’ közös váltórend
behozatalának valósítását is. Ennek folytán a’ frankfurti birodalmi parliament elé hozatott, melly azt egy külön bizottmány által megvizsgál
tatta és 1848 nov. 24-ki ülésében kimondotta, hogy azon váltórendsza
bály, melly a’ lipcsei tanácskozmánytól származott, ugyanazon alakban
birodalmi váltórendszabálynak fogadtatik el, ’ s birodalmi törvénynek is
mertetvén el, kellően kihirdettetik, mi a’ birodalmi kormányzó által teljesíttetett is. Mint birodalmi törvény azonban, miután a’ német egységből ’s
bírálómból ismét semmisem lett, nem léphetett életbe; hanem azt az
egyes államok saját kerületükre nézve elfogadták mint állami törvényt,
miután tanácskozás alá vevén, némelly helyütt némi módosítások tetettek
rajta. — Ezen közös németországi váltótörvénynek főbb elvei ezek. A ’
váltó idegen (tratte) vagy saját (száraz). Tárgya csak pénzöszveg lehet.
A ’ cselekvő képesség korlátlan. A ’ szenvedő képességből sem záratnak
ki többé bizonyos személyek, csakhogy némi szigor enyhitéssel, neveze
tesen a’ személyi fogság tekintetéből p. o. az adós örökösei, nője, papok
’stb, irányában. A’ váltó szükséges kellékei : a’ váltó-név kitétele, a’ váltó
sommá kifejezése, váltóhitelező megnevezése, fizetési idő kijelölése, a’ ki
bocsátó aláírása, a’ fizető megnevezése, a’ kiállítás idejének ’s helyének
kitétele, és a’ fizetési-hely kijelölése. — A ’ váltó forgathatására minden
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váltótulajdonos fel van jogosítva. Váltófizetési kötelezettség csak a’ váltó
elfogadásából ered. Az elfogadás iránt tett ígéret még nem képez váltó
kötelezettséget. A ’ fizetés az egész váltón alapult adósági viszonyt meg
szűnteti. Az elfogadás megtagadtatván, a’ tulajdonosnak joga van viszkeresetre a* teendő fizetés biztositása végett. A ’ viszkeresetet a’ váltóóvásnak szükségkép meg kell előznie — és pedig a’ kiszabott időben. A ’
tulajdonos, ha forgatmányok, hátiratok vannak, a’ váltókeresetet vagy
egyszerre valamennyi előzők, vagy csak némellyek, vagy csupán egy tet
szése szerint kiválasztott egyén ellen intézheti. A ’ kereset a’ váltósom
má megfizetésén kívül a’ költségtérítésre ’s 6 % kamat fizetésre is kiter
jeszthető. A ’ váltó ereje kezesség által is emelhető. A* kezes aláírván ma
gát, készfizetőnek tekintendő. És ha többen kötelezik magokat kezesség
re, közös in solidum kötelezettség jön elő. — ’stb. — A ’ közönséges né
met váltórendszabály ezen főbb elvei röviden megérintendők voltak,
mert az szoros kapcsolatban áll az ausztriai 1850-iki váltótörvénynyel,
tehát azzal, melly 1850 után hazánkban is érvényes. A ’ frankfurti 1848-ki
közönséges váltótörvény ugyanis, mint minden német államnak úgy
Ausztriának is megküldetvén, itt elvileg annak elfogadása kimondatott,
de egyszersmind átvizsgálnia ’s a’ birodalom netaláni sajátságos eltérő
körülményeihez való alkalmazása egy bizottmányra bízatott. Az a’ német
koz váltórendszabályt átnézte ’s majdnem feltétlenül helyeselte ’s elfo
gadását is ajánlotta. Ezen vélemény folytán, miután csak némi, kevés
változások ’s módosítások tetettek rajta, az ausztriai birodalomban is
törvény erejére emeltetett ’s életbe léptetett. Következéskép az a’ ma
gyar 1840-ki váltó-codexet is megszűntette, helyébe 1850 máj. 1-ről a’
közbirodalmi váltórendszabályt állítván. Némellyeket azonban előbbi
váltótörvényünkből ezen váltórendszabály meghagyott életben. Neveze
tesen meghagyatott az 1840. X V . t. ez. I. r. 39. §-a, melly szerint a’ hát
iratok jogszerű ereje marad, ha egészen hamis is a’ váltó ; meghamisí
tásnál pedig a’ hamisitás előtti hátiratok csak a’ hamisítás előtti váltóöszvegig köteleztetnek, a’ hamisitás utániak pedig teljes mértékig; to
vábbá a’ 40. §., melly szerint váltóhamisításnál a’ hátiratok hamisításelőttieknek vélelmeztetnek; az 54. §., melly szerint a’ keresztények ün
nep - ’s vasárnapon ’s a’ héberek a’ kijelölt ünnepeiken ’s szombaton nem
kötelesek bemutatni sem elfogadás iránt nyilatkozni; az 55. §., melly a’
héberek ünnepeit sorolja elő; 56.
melly szerint az izraelita az elő
adott ünnepeket és szombatot megelőző napon csak d. u. 3 óráig köteles
nyilatkozni; 57. §., melly a’ hazai vásárokra szóló váltók elfogadás végetti bemutatásának idejét szabályozza; a’ 97. §., a’ vásárra szóló váltók
lejártáról; 109. §., a’ fizetés teljesítésének idejéről 112. §., a’ fizetés pénz
neméről; 135.
az óvástétel díjáról; és a’ 193 — 200. §§. a’ váltó-záhgról ’s megtartási jogról, végre az 1844. VI. t. ez. 2.
-miszerint a’ vál
tóra zsidó betűkkel tett bármilly irás érvénytelen, és a’ 28. §., melly az
1840. X V . t. ez. kiegészitésére a’ váltóhamisításról és áruszerzési köté
sekről rendelkezik; de ezen §-nak a’ váltó hamisitásról szóló része az
1852-ki új bűntető-codex illető §§-ai következtében megszűnt érvényes
lenni.
A ’ volt magyar váltótörvény és az 1850. jan. 25 ki ausztriai köz vál-
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tórendszabály között a’ legtöbb ’s leglényegesb dolgokban szoros össze
függés ’s megegyezés létezik, mert mindkettőnek ugyanaz a’ távolabbi
forrása. Mindkettő ugyanis azon szabályokra alapíttatott, mellyek a’ jo g 
tudomány legújabb kifejlődése által alapíttattak meg egész Európában, de
különösen Németországban. A ’ mi azonban a’ lényeges különbségeket
illeti, mellyek közöttük léteznek, ezek főbb pontokban a’ következőkben
központosulnak. A ’ most már hazánkban is érvényes 1850. jan.25-ki vál
tórend a’ szenvedő váltóképességet mindenkinek megadja — és a’ saját
váltók kiadliatását sem szorítja csupán a* bejegyzett kereskedőkre, ipa
rosokra, miut a’ volt magyar váltótörvény, hanem arra is feljogosít min
denkit. — Továbbá a’ váltóadóst kötelezettségéért személyével is fele
lőssé tette, mclly szigor hiányzott az előbbi törvényből. A ’ forgathatásra
a’ ,rendeletre* való kiállítást nem igényli, csak azokat zárva ki, melylyek, ,nem rendeletre* világosan szólnak. Minden másodlat nélküli váltót
saját-váltó gyanánt kíván tekintetni, az első, másod ’stb. kitétel csak a’
váltó többszörözésnél alkalmaztatván, inig a’ magyar törvény szerint
minden idegen váltó, mint első volt kiállítandó. A ’ váltó lejárat utáni for
gatásánál a’ tulajdonos viszkereseti jogait szabályozza, miről volt törvé
nyünk nem rendelkezett. A ’ lát után fizetendő váltók bemutatását 2 év
alatt bármikor megengedi, mire volt törvényünk különféle, jóval rövidebb
határidőket tűzött ki. A ’ szokásra kelt váltókat — előbb érvényeseket
— kizárja. Arról, hogy az adós fizetés követelése után ettől veendő ha
lasztási kamatokat fizessen, nem rendelkezik, hanem csak azt mondja,
hogy az adós, a’ fizetés nem kéretvén, a’ váltósommá bírói letételére van
jogosítva. A ’ váltó-tulajdonos bármilly csekély részfizetést sem utasíthat
vissza, mit előbb felénél kisebb öszvegnél is tehete. Az óvás kivételét a’
lejáratot követő második köznapon is megengedi, minek előbb 24 óra
alatt kelle megtörténni. Biztosítási viszkeresetnek névbecsűlésbőli elfoga
dásnál nincs többé helye, mi előbbi váltótörvényünk által megadatott.
Viszkereseti esetekben, ha a’ telepített váltónak a’ telepesnéli bemutatása
elinulasztatik, a’ váltószerű követelési jog az elfogadó irányában is ele
nyészik; előbbi törvényünk a’ telepített ’s nem telepített váltók bemuta
tására nézve különbséget nem tevén. A ’ viszkereseti levél beadására, mi
nek előbb a’ távolsághoz képest különböző határidei voltak, most nincs
határidő kitűzve, az történhetvén az egész viszkereseti elévülési idő alatt,
melly 3 —6 — 18 hóra szabatott ki. A ’ volt törvényünk azon szabályáról,
hogy hézag esetében az összeg bírói kézbe teendő le, az új váltórendsza
bályban nincs említés ’s rendelkezés. Az elévülési idő a’ váltójogra nézve
az elfogadó irányában 3 év, a’ viszkereseti jogra nézve pedig 3— 6— 18 hó;
mig a’ magyar törvény szerint általában 2 év volt az elévülési idő. — Ezen
különbségek mellett megjegyzendő még, mikép az 1850. jan. 25. rend
szabályban nem találtatnak azon fogalom-határozatok, p. o. váltóról, hát
iratról ’stb., mellyek a’ magyar váltótörvényben voltak. — Különben két
ségtelen, mikép az 1850-ki ausztriai váltórendszabály tökéletesebb az
1840-ki magyar váltótörvénynél azon okból, mert amaz a’ jogtudomány
nak ’s joggyakorlatnak 10 év alatti haladását ’s fejtegetését használhatta
fel, mi nevezetes előny. Ugyanezt lehetne mondani a’ volt magyar váltó
jogról is, ha az kelténél 10 évvel később alapíttatott volna meg. Mert a’
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tudomány folytonosan halad — a’ törvényhozásnak, ha szemeit bezárni
nem akarja, kész eszközöket nyújtván kezébe. — Sz. I.
Váaiegylet és védváin. — A ’ hűbéri államszerkezetnek, melly min
den társalmi viszonyokat a’ hűbériségre alapított, nemcsak abban rej
lett káros kinövése, miszerint a’ polgári osztályok közé válaszfalakat
emelt, hanem abban is, mikép még az államterület egyes alkatrészeit is
elszaggatá, ’s elkülönzé egymástól. Nemcsak a’ politikai jogok tekinteté
ből kelle az állam alkatrészeinek megkülönböztetve lenni, hanem a’ for
galom ’s kereskedelem eszközeire nézve is. Azon kiváltságok, mellyekkel
az egyes néposztályok, a’ városok ’s különféle testületek ’s vidékek ruháztattak fel — kiterjesztettek a’ nemzetgazdászat legfontosb tényezőire
is. Jogokkal ruháztattak fel sok tekintetből azért is, hogy jövedelemfor
ráshoz juthassanak, és illy jövedelemforrásul kínálkozott kiválólag az,
hogy a’ határaikat érintő forgalom tárgyaitól vámot szedhessenek. Fel
használta ez alkalmat önérdekében a’ közhatalom is. És igy emelkedtek
fel mindenfelé a’ vámkorlátok, város és város között, megyék és megyék
közepett, tartományok és tartományok határain. A ’ kereskedőnek száz
helyen is meg kelle állapodnia ugyanegy állam területén, hogy idejét
veszitse, ’s hogy még adózzék is, inig bizonyos pontra eljuthata. Minde
nütt kiszálldthatlan káros kifolyásai voltak ezen rendszernek a’ nemzetgazdászatra, mert a’ közlekedést gátolta, a’ forgalmat lassította, és drá
gította. De e’ hátrányok alig emelkedhettek valahol olly magas fokra
mint Németországban, melly olly sok apró, különben egészen jelentékte
len államocskákra Ion feldarabolva. Minden illy államocska saját vámfá
val birt, melly a’ többitől elválasztotta. És mindeniknek külön vámrend
szere, külön vápa-díjazata, ’s eljárási szabályzata volt — mihez még a’
sokféle, mindenütt különböző súlymérték — ’s pénzrendszer is járult.
Ezen zavar egy fő oka volt, hogy a’ német kereskedés egykori virágzó
állapotáról lehanyatlott. És ez szolgált legújabb időkben egyik fő okul
azon törekvésre, hogy e’ különbségek a’ német államok közt elenyésztessenek, hogy az egymást elválasztó vámkorlátok lehuljanak, hogy egy
közös vámrendszer alapíttassék. — A ’ másik főok még fontosabb volt.
Azzal ugyanis, hogy az összes német államok számára egy közös vám
rendszer alapíttassék, a’ német gyáripar biztosítása és ezáltali kifejtése
is összeköttetett. A ’ biztosítás azon eszközök alkalmazása által czéloztatott, mellyek az idegen versenyt korlátolják ’s igy a’ belföldi iparnak és
szorgalomnak, de e’ vállalkozási szellemnek is nagyobb ’s biztosb tért ’s
ösztönt nyújtsanak. — Ez Németország anyagi kifejlődésének és jólété
nek életfeltétele volt. Mert a’ gyáripar valamint egy államban, úgy Né
metországban sem fejlődhetett ki véd vámok nélkül. A ’ védvám életfeltétele
a’ gyáripar megerősödésének és elterjedésének. Mert a’ gyár- ’s műipar
nem emelkedhetett minden államban ugyanegy időben a’ kifejlődés hason
fokára. íg y p. o. keleten annak már azért is sokkal későbbre kelle ma
radni, mert e’ vidékeken a’ nemzeti mozgalmak, ’s fóldterületenkénti harczok, a’ tűzhely védelme sokkal későbbi időkig tartott mint nyugoton,
hol azon harczok gyümölcseit készen élvezték. Ha már illy gyöngébb
iparú állam gyárczikkei ugyanegy piaczon minden korlátozás nélkül je 
lennek meg, hol a’ kifejlődöttebb állam árui, ezek által azok szükségben
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háttérbe szorittatnak, mert a’ kifejlődöttebb iparú állam sokkal tökélete
sebb és sokkal olcsóbb árukat nyújthat. Ez azon verseny, melly korlátlan
kereskedelmi szabadság által idéztetik elő. És ezen verseny az, melly
mellett egy állam gyáripara sem fejlődhetik ki. Ezt bizonyítja világos
tényekkel Portugálba példája, melly a’ X V III. században a’ híres Métáén
féle kereskedelmi szerződést kötötte Angliával; ezt Spanyolország ipartörténete, melly szinte Angliával az u. n. assiento-féle kötvényt létesí
tette. -Mindkét állam e’ szerződések folytán ön kebelében szabad piaczot
nyitott Anglia gyáriparának — egy olly gyáriparnak, melly a’ pyrenaei
félszigetét hasonlíthatlanul magasban múlta felül. Innen szükségkép kö
vetkezett, hogy a’ spanyol ’s portugalli gyárűzlet csírájában, kifejlődése
kezdetén elnyomatott. Mert ki nem állhatta a’ versenyt az angol gyárak
kal — mellyek tökélyük ’s olcsóságok folytán elárasztották piaczaikat.
íg y volt Németország is, inig iparának az angoléval kelle versenyeznie.
— És egy illy állapot kiszámíthatlan káros kifolyású a’ nemzetek vagyonosodására ’s kifejlődésére. Mert csupán maga a’ földmivelés sohasem
nyújthat elegendő eszközöket ’s elegendő jövedelmeket arra, hogy valamelly nemzet valódi vagyon osságra, erőre, hatalomra és szellemi kifejlő
désre emelkedhessék. Mert ha az ipar műveit keveset használja, vagy még
azokat nem is igényli — addig műveltségi emelkedettségéről polgárisodásáról ’s vagyonosságairól szó sem lehet, mert ezek elválhatlanok az
iparféle szükségektől ’s ezek fedezetétől. A ’ nemzeti miveltség legvilágosb mérlege azon arány ’s öszveg, a’ mellyben a’ szükségek nyilvánul
nak, ’s a’ mellyben az iparezikkek használtatnak. Ha pedig a’ pusztán
földmi velő állam — a’ műveltség némi fokán — kellő mennyiségben
használja az iparczikkeket — tehát a’ külföldről használja, akkor önmaga
előtt zárja be a’ vagyonosodás kapuit. Mert egészen gyarmatává válik
azon államnak, mellytől veszi meg az iparczikkeket. Ezek sokkal na
gyobb értékkel bírván a’ nyers terményeknél, minden haszon ’s nyereség,
melly ezek forgalmából ered, az iparezikkek által emésztetik fel — sőt
még nem is elegendő nagyobb fokoni bevásárlásukra. íg y az illy állam min
dig többet vesz mint elád — miből folytonos deficit ered. Élveszti igy
mindazon hasznot, melly onnan ered, ha a’ terményekbőli nyereség bent
az államban maradván, hasznos és jövedelmező vállalatokba fektethetik.
Minden tekintetben kevesek leendnek a’ vállalatok, csekély leend a’ vál
lalkozási szellem. Nem tökéletesülnek a’ közlekedési eszközök kebelében,
mert önmaga a’ terménykereskedés nem idéz elő élénk kereskedést, nem
főkép bent az államban, mellynek akkor nincsenek egymást szükségeid
eladási tárgyai. Hiányzik illy államban a’ tőkepénz is, mert azt egészen
felemészti a’ külipar. A ’ kamatok tehát drágák. És illy helyzetben a’
szellemi kifejlődés, az ismeretek elterjedése is csekély leend. Mert a’ föld
művelés nem igényelvén annyi ismeretet, mint a’ műipar, természetesen
nem is teremt annyi műveltséget ’s tudományosságot. É3 ezen körülmé
nyek mind ollyanok, mellyek magára a’ földművelésre is károsan hatnak.
Mert ez is csak ott emelkedhetik magasb fokra, hol elegendő ’s olcsó
pénz van, melly által gazdászati javításokat, beruházásokat, okszerű re
formokat lehessen eszközleni; csak ott hol a’ tudományok állása, a’ mű
veltség, az ismeretesek sokoldalúsága új találmányokat, gép és trágyázási
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javításokat képes előidézni; és csak ott, hol terjedt eladással bir, melly
bármilly szorgalom ’s ipar megjutalmazására is elegendő jutalmat ’s nye
reséget hagyjon hátra. Már pedig főkép illy terménypiacz csak gyárak
mellett lehető, mert ezek a’ legjobban fizető vevők. Azért is Európa min
den részében azt tapasztalhatni, hogy a’ földművelés ott legvirágzóbb,
hol a’ gyárűzlet is virágzik; és hogy annál kifejlődöttebb a’ földészet, mi
nél virágzóbb valahol a’ mű- ’s gyáripar. Magyarország élete szinte egy
kétségbevonhatlan tanúság a’ mondottak mellett. Egy részt hazánkban
is igen el van terjedve azon vélemény, hogy a’ dúsan terményző
tehát a’ földmivelő ország kizárólag csak a’ íöldmíveléssel foglalkozók, ’s
hogy az gyarüzletre nem való ’stb. mi a' legveszedelmesb tanok egyike.
Ezt emlegették a’ gyáripar ellenei hazánkban 1835 — 1847-ben, midőn a’
védegyleti eszmék folytán a’ pénzűzlet emelésére tétettek kísérletek. Ezen
tan ’s meggyőződés sokakat elvont attól, hogy a’ gyárűzletbe fektessék
pénzeiket vagy attól, hogy ezen válalkozási szellemet terjeszszék. De ha
zánkban a’ gyár- ’s műipar teljes hátramaradásának egy f'Ő- ’s tán legfőbb
oka az országlati rendszerben is rejlett. Köztudomású tény, hogy Ma
gyarország a’ múlt század állam-férfiai és kormány elvei által az ausztriai
örökös tartományok irányában gyarmati viszonyba hozatott. Épen
olly állást nyertünk tehát, a’ miilyennel bírtak felszabadulásuk előtt az
északamerikai szabad államok Anglia, vagy az ind ’s austráliai birtokok
szinte N.-Britannia irányában. Mi nyújtottuk az örökös tartományoknak
a’ nyers terményeket; és azok láttak el bennünket a’ g y á r-’s műczikkekkel. A ’ birodalmat egy olly vámvonal vevén körül, melly prohibitív rend
szeren alapult, a’ külföldnek ’s főkép A n glia -’s Galliának sokkal jobb
és sokkal olcsóbb iparművei be nem jöhettek hozzánk. íg y mi az austriai
gyárak- ’s manufacturáknak — bármilly árukat készítettek is, biztos el
adási piaczul szolgáltunk. Terményeink kivitele is nehezíttetett ugyan,
de azok megvásároltattak mégis, hogy mi azután fogyaszthassuk iparműveiket. Ausztria gyáripara a’ küláruk kizárása, jutalmak általi ébresztés
’stb. folytán korábban fejlődvén ki és erősödvén meg, nem engedheté ha
zai iparunk fölemelkedését. így jött elő azon állapot, mikép minden dús
terményzésünk és szép Összegű kivitelünk mellett sem emelkedhetett vagyonosodásunk. Mert a’ behozott — saját olcsó terményeinkből készült
gyárczikkek ára sokkal nagyobb lévén a’ nyers termények értékénél, ez
azt nem födözheté. És a’ kül behozatal minden gazdászati hasznunkat
felemésztvén, a’ tőkepénzben folyvást hiány volt, a’ kamatok igen maga
sak lévén. Ez ismét egy oka volt azután, hogy gyárak kebelünkben nem
keletkezhettek, vagy nem virágozhattak. De egy oka volt annak is, hogy
földmi velősünk is hátramaradt — mert az is csak elégséges tőkék ’s
olcsó pénz mellett fejlődhetik ki. Minden kizárólagos mezei gazdászatunk
mellett is, milly silány a’ földmivelési állapotunk a’ kis Belgium ’s H ol
landia mezei gazdaságához képest, mellyek a’ gyárűzletet is nagyban
folytatják. — Az egyedüli segély e’ bajokon az ország gyáriparának
elősegélése — mit csak védvámok eszközlenek. Azért azon eszmét, melly
48 előtt a’ védegylet alapjául szolgált, legkevésbé sem lehet elvetni. Mert
annak szükségét ’s nagy fontosságát mind általános vagyonosodásunkra
mind különösen mezei gazdászatunkra, hogy a’ gyárűzlet nálunk is elő-
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segélyeztessék, senkisem vonhatja kétségbe. Nem leket itt azt érteni, hogy
mindennek, mi nem honi, mi nem belföldi mű, hadat üzenjünk és mindazt
proscribáljuk házainkból ’s műhelyeinkből. Szükségünk és hasznunk csak
azt igényié ’s igényli, hogy azon áruk, mellyeknek kellő előállítására ké
pesek vagyunk, ’s a’ mellyek belkészitése szükségeinket kielégítheti, szó
val a’ mellyek gyártására érettek vagyunk, hogy illy czikkek készítésére
alapittassanak hazánkban is gyárak. A ’ véd vámnak sem kell tehát azon
értelmet tulajdonítani, mintha az a’ külezikkek teljes kizártát igénylené.
A ’ prohibitív-rendszer nem ugyanaz a’ véd-vámrendszerrel. A ’ kül ver
seny mindig szükséges a’ belföldi iparosok ébresztésére, az iparnak pél
dák általi tökéletesítésére, a’ javítások ’s találmányok elterjesztésére. En
nek egészleni kizárása tetemes hátramaradást idéz elő a’ hazai iparban,
mert akkor egyedáruság biztosíttatván, nincs nagy inger a’ haladásra ’s
olcsó készitésre. Ez egy főoka az ausztriai gyáripar tetemes hátramara
dásának. Mert a’ helyett, hogy védvám által segéltetett volna elő, egé
szen 1852-ig egy szigorú prohibitív- vámrendszer biztosított annak
egyedáruságot. Ez majd egészen kizárván a’ külipart, nem engede meg
semmi versenyt, melly például szolgálhata a’ készítés tökéletesítésére, és
Ösztönül olcsóbb áruk készítésére. Innen Ausztriának ez években még
nem lehete csak a’ németországi államokkal sem. közös vámegyletbe lép
ni, mert ezek gyáripara sokkal tökéletesebb. — A ’ védvám csak olly vé
delme a’ gyáriparnak, melly a’ külczikkeket a’ belföldiek által nem fize
tett vám alá veti ugyan, hogy a’ külföldiek olcsóbban ne adhassák a’ bel
földieknél, de az idegen versenyt azért nem zárja ki. Azért az állíttatik
általánosan, hogy e’ védelem kezdetben 4 0 % és később csak 20% -k ig
terjedhet. — Hogy az iliy értelemben vett véd-vámrendszer az egye
düli eszköz a’ gyáripar kifejtésére, mutatja magának Angliának is példája.
Itt is korlátol tatott a’ külbehozatal a’ törvények által és ekkép segély ’s
biztosíték nyujtatott az angol gyáriparnak. Illy törvények ótalma alatt
fejlődött ki az angol gyárűzlet is. Az u. n. általános kereskedelmi sza
badság mellett ez jelen állására sohasem emelkedhetett. Bizonyítja azt
Francziaország ipartörténete is. Itt is vámok gátolák a’ külbehozatalt a’
belföldi ipar védelmére és pedig úgy, hogy legnagyobb részt prohibitív
vámokká alakultak. Es ez már káros is volt Francziaország ipar ’s keres
kedelmi viszonyaira. Úgy, hogy általános ott a’ meggyőződés és követe
lés, hogy a’ magas vámok lejebb szállíttassanak, és a’ prohibitívféle
rendszer egészen elhagyattassék. De bizonyítja a’ véd-vámrendszer szük
ségességét Németország ipartörténete is. Ez csak azóta mutathat fel
magasb emelkedést, mióta közös véd-vámrendszer alkalmaztatik, melly
az u. n. vámegylet által létesíthetett valódilag. — Előbb Németország is
olly szomorú helyzetben volt mint hazánk. Gyarmata volt a’ tökéletesb
gyárűzletű nyugoti államoknak. Ügy, hogy egyik legnagyobb fia, List,
méltán mondhatá ,,Dieses Land war, was Franklin einst von dem Staat
Neu-Jersey sagte — ein überall vonseinem Nachbar a n - und abgezapftes
Fass.“ Anglia sokkal nagyobb mennyiségben szállította’ német piaczokra
gyárárukat ’s gyarmati czikkeket, mint kelet-ind birtokaiba. Es ezért m ég
nyers terményei vásárlása által sem nyújtott viszonos kárpótlást. Még
gyapjú, gabona ’s egyéb terményeit sem vásárolta meg mindig. Hogy
Uj. k. Ism. Tára VI. köt.
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illy kedvező állásban Anglia olly sokat hirdeté a’ kereskedési szabadság
jótékonyságát — nem lehet csudálni — mert reá mi sem lehete nyeresé
gesebb ’s jótékonyabb. Angliának nem volt már e’ században szüksége a'
védvámokra, mert gyárai legolcsóbban, ’s legtökéletesebben dolgoztak
a’ legtöbb ágban — tehát küzdhete a’ védvámok ellen. — De Németor
szágban be kezdék lassanként látni gyarmati helyzetük roppant károssá
gát. Szemeik előtt álltak eredményei : a’ műipar hátramaradása, gyárűzlet hiánya, tőkepénz drágasága, vagyonosodás pangása, földművelés
gyönge állapota ’stb. A ’ bölcsebb államférfiaik ’s nemzetgazdászaik las
sanként megérlelék azon igazságot ’s nézetet, hogy szabad, korlátlan ver
seny mellett a’ gyáripar kifejlődése lehetetlen, hogy tehát véd-vámrendszerhez kell folyamodni. Ehhez járult mint fent már említtetett, belátása
annak is, hogy az egyes német tartományokat egymástól elkülonző vám
sorompók a’ legkárosakban hatnak a’ német forgalomra ’s nemzetgazdászatra. íg y keletkezett az u. n. német vámegylet — ZOlivéréin — eszméje,
melly két törekvést ’s elvet foglal magában t. i. a’ közös vámvonalt —
benső elkülönzo vámok nélkül, és annak utján a’ beliparnak védrendszer
általi felemelését. — A ’ német vámegylet eszméje a’ század második tize
débe esik. A ’ legelső lépés, ’s kezdeményezés Poroszországból eredeti.
— Ez 1818-ban új vámrendszert és árszabályt alapított meg. Bent az
államban minden közbenső vámvonalok ’s korlátok eltöröltettek és csak
egy közös — az egész államot körülövedző , vámvonal állíttatott fel. Az
árszabály véd-vámrendszerre alapittatott. Es a’ vám-díjakat nem az ér
ték, hanem súly szerint szabta ki. Ezen vámrendszer folytán a’ többi
szétszaggatott államocskák ’s gyárnokaik, kereskedőik helyzete megtarthatlan Ion. Ez idézte elő azon kereskedők ’s gyárookokból Frankfurtban
1819- ben alakult magán egyletet, melly azt tűzte ki czéljául, hogy min
den külön német vámsorompók eltöröltetése és egy közös német védvám
rendszer behozatala eszközöltessék. Ezen egylet minden városban levele
zőt, Nürnbergben központi bizottmányt és saját czéljaira heti lapot
állított fel. Minden tag köteleztetett az említett közös czélrai működésre.
Ezen ügyben lépéseket tőn mind a’ német szövetségi gyűlésnél mind az
1820- ki bécsi tanácskozmánynál. Innen annál inkább várható volt az ügy
elősegélése, minthogy a’ szövetségi acta 19 és a’ bécsi zár-kötvény 65
ez. világosan meghagyta a’ kereskedés és forgalom könnyítését és felsza
badítását. De siker nem követte, mert mint azok úgy a’ későbbi
karlstadti tanácskozmány is sokkal jobban volt elfoglalva a’ német sajtó
lenyűgözésével, a’ tan- ’s egyleti szabadság korlátolásával, mint hogy olly
nemzeti közérdekű tárgyra gondolni ideje maradhatott volna. — A z érin
tett eszmék azonban mindinkább terjedtek. Helyességük és a’ cselekvés
szükségének öntudata általánossá kezde válni. Innen következett, mikép
az 1818-ki porosz vámreform után csakhamar több vámegyletek ala
kultak Németországban, mellyek több államokból támadtak, hogy körük
ben egy közös vámrendszert hozzanak be. Már a’ bécsi tanácskozmány
alatt megegyeztek több kisebb államok, hogy vámegyesülési czélra
Darmstadtban tanácskozmányt fognak tartani. Es ez csakugyan eredmé
nyezett egyesülést : Würtemberg és Bajorország között. íg y lassanként
a’ magánosok köréből kilépve köz államügygyé fejlődött ki a’ vámegyesü-
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lesi törekvés. Nevezetesen 3 — 4 vámegylet alakult legkiválóbban.
Es pedig a’ porosz, melylyel 1819-ben Schwarzburg és Sondershausen
szerződött; azután a’ déli vámegylet, melly Nürnbergben központosuk;
továbbá a’ közép német vámegylet Kasselben 1821-ben, mellynek tagjai
voltak : a5 Szász, Hannovéra, Kurhessen, Weirnar nagy-herczegség,
Braunschweig, Nassau, Oldenburg, Altenburg, Koburg, Meiningen, Hessen-Homburg, Rudolstadt’ Bréma és Frankfurt. De ezeknek nem volt kö
zös vámjok. 1828-ban pedig az u. n. adóegylet alakíttatott Hannovéra,
Oldenburg és Braunschweig által, melly 1853-ig létezett. Ezen külön
egyletek azonban lassanként mind eltűntek a’ porosz vámegylet mellett.
Ez volt hivatva arra, hogy az egész Németországot magában foglaló
egyletté fejlődjék ki. A* porosz vámegylethez csatlakozott csakhamar
Bernburg, Dessau, Köthen. Ezeket követték 1828-ig Szász-Weimár, Ru
dolstadt, Detmold, Schverin. 1826-ban Anhalt-Bernburg egészen csatla
kozott a’ Poroszhoz. Legfontosabb volt azonban az 1828-ki év, midőn ma
ga Hessen-Darmstadt is a’ Porosz egyletbe állt. A ’ déli németországi
egylet 1829-ben már kereskedelmi szerződést kötött a’ Poroszszal, 1831ben Kurhessen a’ porosz-darmstadti vámegylettel kötötte össze magát
— miáltal megkezdetett a’ déli egylet felbomlása. A ’ szász csak hamar
kezde egyezkedni. 1833 martius elején Bajor, Würtemberg, Hohenzollern, a’ porosz vámegyletbe mentek át; martius végén pedig a’ szász;
és májusban a’ thüringi szövetségesek is. 1834-ben 22 millió lakost és
10,000 Q mfdet foglalt el az egylet. Baden Francziaországgali kereske
dése előnyei folytán még vonakodott, de a’ hazafiak szilárd működése
folytán, miben Nebenius vámegyleti röpirata kitűnő részt vett — 1835ben az is csatlakozott. Ugyanazon év december havában Nassau és 1836ban Frankfurt jött az egylethez. íg y alakult a’ német vámegylet az u. n.
Zollverein, mellynek 1835-ben 25 millió lakosa volt. 1841-ben azután
Lippe-Schaumburg, Waldeck, Braunschweig, Luxenburg herczegség is
az egylethez járult. — A ’ német vámegylet már ekkor is elég terjedel
mes ’s fontos volt; de sajnosán érezte mégis minden tag, hogy még min
dig voltak német részek, mellyek az egyleten kivül állottak. Hiányzottak
ugyanis még az észak-nyugoti német államok, az u. n. adóegylet, a’ ten<
gerparti városok, a’ hanza-szövetség kikötőikkel, és az ausztriai biroda
lom. Azok, kik előidézték azon nagy munkát, a’ német vámegylet létesí
tését, nem csüggedve tovább haladtak ’s fáradtak az egyesülési terv
kiegészítésében. íg y sikerült is 1851-ben a’ német adóegyletből Hanno
verét és Oldenburgot megnyerhetni, mellyek a’ nagy német vámegylet
hez csatlakoztak. Teljesen azonban az adóegylet csak 1853-ban lépett
a’ vámegylettel szerződésre, úgy hogy a’ teljes kapcsolat köztünk 1853
jan. 1. lépett életbe. 1852-ben apr. 20. Ausztria előleges egyezkedést
nyitott egy általános ’s közös német vámegylet alakítására, mit államai
csatlakozásával akar valósítani. Mivel azonban pénzügyi, nemzetgazdászati ’s egyéb tekintetekben sok olly körülmény forgott fenn, mellyek ne
vezetes különbséget képeznek Ausztria és a’ vámegylet államai között,
nem vélték tanácsosnak a’ rögtöni csatlakozást ’s tökéletes összeolvadást.
Azért czélszerűbbnek találtatott előbb egy átmeneti időszak megalapí
tása. Ezalatt összeköttetésben leend Ausztria a’ vámegylettel, és tapaszta30*
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lat szereztetik arra, hogy helyes és hasznos-e a’ teljes összeolvadás, vagy
sem. E ’ czélra legczélszerűbbnek találtatott ideiglenesen egy kereskedel
mi szerződés kötése. És ez 1853 febr. 19-én az ausztriai állam és a’ német
vámegylet között meg is köttetett. Ezen februári kereskedelmi ’s vám
szerződés Ausztria ’s a’ vámegylet között 1854 jan. 1-én lépett életbe. Es
ez által megtétetett az előlépés arra, hogy a’ nagy német államtest egy
egészszé forrasztassék össze. Megtétetett egyszersmind a’ kezdeményezés
arra is, hogy a’ német forgalomnak a’ legtágasb és legszebb jövő biztosíttassék. — Nem lett illy szerencsés a’ vámegylet egyéb egyezkedéseiben
és terjeszkedési törekvéseiben. íg y különösen Belgiummal. A ’ vámegylet
nemzetgazdászati érdekei szoros függésben állnak azon szereptől, mellyet
irányában Belgium foglal el. Azon kereskedelmi szerződés, mellyet az
Francziaországgal 1844-ben kötött ’s 1845-ben megújított — ’s melly
annak kiváló kedvezményeket nyújtott — a’ vámegylet forgalmi, keres
kedelmi ’s gyár érdekeire tetemes hátránnyal volt. Ez okból 1852-ben a’
vámegylet egy záradékot eszközlött ki a’ Belgiummal létező szerződésé
hez, melly által szinte részeltetett némi előnyökben. A ’ vámegylet azt
reményié, hogy az 1852-ben lefolyó franczia szerződés nem fog megujittatni, hanem ellenkezőleg, Belgium csak a" vámegylettel maradand szorosb Összeköttetésben. Ez azonban nem valósult. 1853 végén a’ Belgiumváraegylet féle szerződés szinte lefolyt és nem újíttatott meg. Ellenben
Francziaországgal 1854 aprilben ismét megújíttatott ’s a’ kamarák által
meg is erősíttetett a’ kereskedelmi szerződés. így a’ vámegylet ismét
előbbi — ez oldalról — nyomasztó helyzetébe jött vissza.— A ’ két Meklenburg törvényhozó testületében 1855-ben indítvány tétetett ’s szinte a’
vámegylethezi csatlakozásra, azonban siker nélkül. Tehát azokat sem ol
vaszthatja fel testületébe a’ vámegylet. — Nem kedvezőbb a’ Hanza-városokkali egyezkedés kimenetele sem. A ’ legfontosb érdekek igénylik
mindkét részről az egyesülést. A ’ Hanza-városoknak igen nagy nyereség
nyujtatnék az által, ha minden vámteher nélkül nyílnék meg forgalmuk
nak egy olly nagy piacz, mint a’ vámegylet területe. Es különösen Bré
mának még iparérdekei is igénylik a’ csatlakozást. Itt ugyanis nemcsak
a’ kereskedés, hanem a’ gyáripar is meglehetősen kifejlődvén, szükséges,
hogy készítményei eladási biztos piaczczal bírjanak. Eddig e’ piaczot az
adóegyletben találták fel — melly azonban most a’ vámegylethez csatla
kozott. Innen következik, hogy Brémának is rövid idő alatt az egyletbe
kell állania, mert városkapujáig terjedvén, a’ vámegylet vámvo
nala, az ez által védett vámegyleti gyáriparral a’ versenyt sohsem állhat
ná ki. Vagy tehát csatlakoznia kell, vagy megszűnik iparűzlete, iparo
sai alkalmasint a’ vámegylet területére kivándorolván. Ha pedig Bréma
egyszer csatlakozik, akkor Hamburg józanul nem maradhat, többé vissza.
1854-ben tartattak Berlinben az utolsó vámértekezletek. Ekkor nem si
került az egyesülést keresztül vinni, az egyezkedés Brémával félbenszakadván. Hosszas időre azonban nem maradhat el.
íg y áll jelenleg a’ vámegylet ügye — összeköttetése Ausztriával, és
az adóegylettel 70 millió lakosú területre terjedvén ki. Most még néhány
adatot kell elősorolnunk a’ váraegylet forgalmáról, jövedelmeiről, hogy
lássuk a’ haladást, mellyet keletkezte óta tőn.
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Hogy láthassuk, milly befolyással volt Németország nemzetgazdászati
érdekeire a’ vámegylet 's ennek egyik alapelvéül szolgáló védvám-rendszer, fordítsunk egy pár tekintetet nehány forgalmi ’s pénzügyi adatokra.
Dr. Bowring, ki az angol kormány által Németországnak a’ vámegylet ’ s
védvám befolyása alatt keletkezett viszonyainak vizsgálására küldetett
ki, hogy az angol törvényhozás azok alapján intézze a’ vámegylet irányá
ban lépéseit, Palmerston lordhoz benyújtott jelentésében különösen kö
vetkező tényeket emel ki. A ’ nyers gyapot bevitele 1832. évtől 1837-ig
118,000 mázsáról — 240,000-re emelkedett; a’ pamut fonalé p ed ig :
172.000- ről 322,000-re. Nem kell emliteni, mikép illy gyári feldolgozás
végetti bevitel emelkedése mindenütt a’ gyárűzlet terjedésére mutat. Azért
is a’ pamutszövetek kivitele 26,000-ről 75,000 mázsára ment fel. A ’ pa
mutszövő székek száma Poroszországban 1825 — 1834 alatt 22 ezerről
32.000re rúgott fel. Továbbá a’ gyapjú bevitele 1832— 1837alatt 99,000
mázsáról 195,000-re és a’ gyapjúszövetek kivitele 49,000-ről 69,000-re
emelkedett. Az indigó felhasználása 1831— 1837 alatt 12,000 mázsáról
24 ezerre szált fel; a’ lenfonal bevitelé pedig 30,000-ről egészen 86,000
mázsára. 1832-ben 6 és 1836 már 9 millió tonna kőszén állíttatott elő.
A ’ porczellan bevitele 4,000 mázsáról 1,000-re szált le. A ’ cserép edé
nyek kivitele pedig 4 év alatt kettőzve lön ; és a’ kőedényé 4,000 mázsá
ról 18,000 szált fel, Szászországban 1831. harisnyaszövő gép 14,000 volt;
1832 pedig 20,000; a’ pamutfonal-szövések száma pedig ez idő alatt ket
tőzve Ion. Poroszországban 1816.8- és 1837. 15 millió juh létezett. — Az
itt érintett időszakok folyamában a’ munkabér a’ vámegyleti államokban
30°/o emelkedett; a’ bányászat még sohsem birt virágzásra jutott; a’ gép
gyárak száma százakkal növekedett. Es ezen adatokhoz dr. Bowring még azt
is nyilvánítá öntapasztalatából, hogy Németország azon idő alatta’ műipar
nak minden ágában, melly a’ védvám jótékonyságában részesült, megmérhetlen haladást tőn; különösen pedig a’ közhasználatú pamut- ’s gyapjuczikkek készítésében, úgy hogy a’ védvám használata óta azoknak Angliábóli bevitele végkép megszűnt. Sőt még azt is nyilvánító, mikép a’ német
áruk jóval olcsóbbak az angol czikkeknél ; hogy némelly festékek utána áll
nak ugyan az angolokénak, de mások ismét fölülmúlhatlan jóságúak; hogy
a’ fonás és szövés tökéletesen hasonló az angoléhoz. — A ’ későbbi évek
statistikai adatai szinte a’ német vámegylet gyáriparának ’s forgalmának
emelkedését bizonyítják. íg y különösen 1835 — 1843 évi időszak alatt a’
nem keményített fonál odai bevitele 244,000 mázsáról még egyszer anynyira emelkedett t. i. 451,000 mázsára. A ’ keményített fonál használata
64% lett több; sőt a’ festett fonalé 604% -kal növekedett; és a’ bent fel
dolgozottaké 64% -kal ’s a' belhasználatú czikkeké 76% -kal öregbedett.
A ’ gyártás ’s gyárűzlet annyira növekedett ezen időszakban, hogy a’ fo
nógépek nem voltak képesek megfelelni, miért csak 33% % fonál ké
szíttetett bent, 664/ 5 % pedig klilről vitetett be. — A ’ kivitel következő
leg növekedett : 1833— 1839 alatt 15,000,000-ig volt több a’ kivitel;
1840— 1842 alatt 12,751,000 tett a’ több; és 1843-ban 7,500,000 volt
nagyobb kivitel. — A ’ német vámegylet jövedelmeinek emelkedése is
kedvező tanúságot nyújt. Es az következő volt :
1834-ben : 14,515,722 tallér.
1835-ben : 16,580,000 tallér.

470

Yámegylet és védvám.

1841- ben 21,955,204 tallér.
1836- ban 18,162,874 tallér.
1837- ben 17,697,296 „
1842- ben 23.410.000 „
1838- ban 20,119,288 „
1843- ban 25.365.000 „
1839- ben 20,564,000 „
1844- ben 26.471.000 „
1840- ben 21,306,191
1853 első évnegyedében a’ behozatali vám 4,126,872 tall. volt; a’ ki
viteli pedig 45,735 tall.; ’s az átmeneti : 71,415tall. — mintegy 470,000ral kevesb az 52-kinél. Az egész 1853 évben pedig 2 % mii. tallérral
volt kevesb vámbevétele. íg y a’ vámegylet bevétele 10 év alatt majd
nem kétszerezve Ion, ámbár az azalatt hozzá csatlakozott államok csak
2,200,000 lakossal nagyobbították. Tehát azon jövedelem-emelkedés is
csak a’ nemzetgazdászati haladásnak tulajdonítható. Ha egyes államokkali
forgalmát veszszük is, illy kedvező eredményekre akadunk. Illyenre p. o.
akár Belgiummali, akár Ausztriávali, vagy Brémávali kereskedési viszo
nyait vizsgáljuk. Ezeket különösen azért emelve ki, mert azok olly viszonyúak, hogy előbb utóbb csatlakozniok kell — főkép, miután Belgium
nehány évig lévén e’ kapcsolatban, annak előnyeit már tettleg is igazol
hatja. Bréma kivitele a’ vámegyletbe 1847-ben 9,444,000 tall., 1848-ban
6 m., és 1851-ben 9,300,000” ’s 1852-ben 9,219,000 t. volt. Ellenben
a’ bevitele 1847-ben 6,258,000 tall., 1850-ben már 12 millió ’s 1852-ben
13V2 mii. tall. volt. A ’ belga-\ámegy\eti kereskedés összesen véve 1846
előtt csak: 20,258,000 fr. volt; 1846 után pedig, midőn szerződési vi
szonyban voltak, és pedig 1852-ben 188 milló fr. emelkedett; 80,508,000
fr. esvén a’ bevitelbe és 97,482,000 fr. a’ kivitelre Belgiumból. Az átme
neti értéket nem számítva, az összes belgiumi kereskedés 1846— 1850
alatt 385,834,000 fr. volt és 1851.19% -kal növekedvén, tett 418,215,000
frankot; 1852-ben pedig 2 9 % nőtt, tevén 496,827,000 fr. A ’ belgiumivámegyleti forgalom az átmeneti kizártával részint hivatalos állandó —
részint kereskedői változó érték-becslés alá tartozik. Ezek szerint
igy állt :
1846— 1850 év hivat.becslés: 53,778,000 fr.
változó : 51,197,000
1 8 5 1 .,
„
61,893,000 „ 2 0 % több;
„
56,161,000 1 7 % több
1 8 5 2 .,
„
66,735,000 „ 2 4 % tö b b ;
„
63,497,000 2 4 % több

Legkedvezőbben alakult azonban maga az összes belgiumi kereskedés,
mert ez 29% -kal növekedett. Ezt a’ bevitel ’s kivitel értékeire vonván igy
állt. Előbb mindenütt az állandó ’s azután a’ változó kereskedői becslés
közöltetvén :
Bevitel
Kivitel a vámegyletbe
26,165,000 28.317.000—
1846 22.817.000—
23,473.000 fr.
29,654,000 „
1847 23.176.000— 28,045,000 33.243.000—
25.022.000— 22,415,000 „
1848 18.571.000— 19,972,000
1849 21.221.000— 21,652,000
30.607.000—
25,614,000 „
42.550.000— 33,933,000 „
1850 23.361.000— 25,062,000
24,867,000 38.921.000—
31,294,000 „
1851 22.972.000—
43.226.000—
36,552,000
1852 23.509,000-26,945,000
Az 1846-ki szerződés hatását még világosabban kitüntetik a következő — hivatalos becslésre alapult adatok :
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Kivitel a’ vámegyletből — — _ _ _ _ _ Bevitel onnan
1 8 4 0 -1 8 4 4 1846 — 1850 1 8 4 0 -4 4
1 8 4 6 -1 8 5 0
Nyers termény: 10,664,000; — 10,6 4 9 ,0 0 0 = 6,964,000 — 17,051,000 fr.
Élelmi szerek : 3,831,000 — 5,101,000=^- 2,093,000 — 2,047,000 „
Gyárczikkek : 6,461,000 — 6 ,0 8 0 ,0 0 0 = 12,842,000 — 12,850,000 „
20,956,000 — 2^831,000 = 21,899,000 — 3T,948,0001?.
Ezen adatok világosán miitaták, milly jótékony hatással van a’ vámegyleti rendezer azon államra, melly ahhoz csatlakozik. A ’ vámegylet ki
vitele ’s eladása Belgiumba a’ szerződés után alig nőtt 5% , mig ellenben
Belgiumé 45% -kal emelkedett és pedig főkép vas és fonálezikkeken. Es
ha az összes belga-német forgalmat vesszük általában véve a’ vámegyletteli szerződés után, az igy állt : A ’ vámegyleti bevitel 1846— 50 alatt :
nyers terményekben 11,068,000 fr. élelmi szerekben 7,323,000 ’s gyárt
mányokban : 5,788,000 fr. — 1851-ben pedig 12,273,000 — 5,182,000
— 7,412,000 és 1852-ben : 14,503,000 — 3,969,000 — 8,473,000 fr. A ’
belgiumi kivitel ellenben igy állt : Nyers termény 1846 — 50 alatt :
14,374,000, 1851-ben pedig 16,625,000 és 1852-ben már 19,000,000 fr.
volt. Tehát 5 millióvali emelkedés. Az élelmi szereké : 1,305,000 —
1.161.000 és 3,700,000. Tehát 5— 1 0 % emelkedés. A ’ gyártmányoké :
10,339,000; 13,508,000 — és 13,655,000 fr. Tekintve miden elősorolt
adatokat legfőkép azt kell kitüntetnünk, hogy Belgium a’ vámegyletteli szerződése után 10 millióval azaz 45% -kal több nyers terményt adott
el a’ német államoknak, mint a’ szerződése előtt, úgy hogy a’ vas és fonál
kivitele 9 millió frankot tőn. Midőn ennyire értékesíti a’ vámegyleti kap
csolat legfőbb jövedelem forrását, természetes volt a’ vámegylet azon kivánata, hogy Belgium is részeltesse azt a’ másoknak adott kedvezmé
nyekben. Belgium ettől vonakodván — mint láttuk — új szerződés nem
létesült. — Ausztriának vámegyletteli forgalma szinte olly fontos, mikép
csak hasznos lehet reá nézve az ahhozi csatlakozás, mellyre az 1853. vámszerzodés által megtétetett az előlépés. — Ausztriának a’ vámegyletteli
forgalma 1837-ben igy állt. A ’ bevitel Szászországba úgy állt mint
1000 : 114; Poroszországba, 1,000 : 51; déli részekbe 1,000 : 78; és a’
kivitel Szászhoz 1,000 : 173; Poroszhon 1,000 : 66; és Déli államokba
1.000
: 158. — Újabb időkben pedig e’ forgalom igy alakult : 1846ban az ausztriai be- és kivitel a’ vámegylet határain át az összes ausztriai
forgalomnak y 3-dát tévé és pedig a’ bevitel nyers terményekben : 8,827,262
fór. kivitel pedig 11,470,000 fór. értékű volt; fél gyártmányok bevitele:
23.841.000 és a’ kivitelé: 14,463,000 fór.; egész gyártmányoké pedig
4.893.000 és 11,096,000 fór. volt. Tehát a’ bevitel 37,562,000 fór. és kivi
tele : 32,030,000 fór. tett. A ’ vámegyletbőli behozott czikkek közt a’ gyar
mati áruk 2,796,000 ftot ’s a’ festékek 5,709,000 ftot tettek. Ezen évben
a’ vámegylet vámbevétele volt : 27*,600,000 tehát 1 főre 29 ’s a’ kiadás 10
Ausztriáé : 13,400,000
„
14 „
,,
27
A dóegyleté: 2,030,000
„
29 „
„
25
1850-ben már nevezetes emelkedésben volt az ausztriávali forgalom.
A ’ bevitel Szászhonból tett : 2 2 % mii. ft., déli részekből 15 % mii. és
Poroszhonból 13,865,000 ftot. A ’ kivitel Szásznál tett 13y2 milliót; déli
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részeknélll,120,000ft. Porosznál7 V2 milliót. Igen természetes, hogy ezen
ausztriai forgalom tetemesen növekednék, ha a’ német vámok nem nehezí
tenék. Főkép a’ nyers selyem és selyem czikkek, a’ sárgaréz, vas- ’s aczéláruk, bor (ettől p .o .6 tall. a’ vám) és dohány tetemes emelkedésre számol
hatnának az odai kivitelben.De a’ Németországgal^ főkép déli részeivel való
hiányos vasúti közlekedés is egy főoka a’ forgalom hátramaradásának. —
Hazánk bortermesztése sokat várhat a’ vámegylettől, ha ennek bor-vámja
mérsékeltetik, melíy most az eredeti árnak 112% teszi. — A ’ vámegyletnek
Francziaországgali forgalma újabb időkben következőkép alakult. Az öszszes kereskedelmük 1845. tett : 109. 1 milliót; 1846. : 109. 5; — 1847ben : 105. 0; — 1848-ban : 57. 6; 1849-ben 72. 4 milliót hivatalos ér
ték szerint. 1849-ben a’ valódi érték szerint volt : 70. 3. m illió.— 1850ben pedig : 79. 7 és a’ valódi érték szerint : 80. 9. millió. Az öt utolsó és
közép számítása szerint volt : 90. 7. millió. — Ebből a’ íranczia kivitel
következő volt : 1845-ben 61. 1 miliő; 1846 : 61. 6; 1847-ben 55. 5.
1848-ban : 35. 9; 1849-ben : 42. 4 ’s valódi érték szerint 38. 0. millió;
És 1850 volt 46. 8 ’s valódi érték szerint : 44. 7. És igy az öt közép számitása szerint volt : 51. 3 millió. A ’ franczia bevitel pedig ez volt : 1845ben : 18. 0; 1846-ban : 47. 9; 1847-ben 49. 5 ; 1848 : 21. 7; 1849 :
30. 0; ’s valódi értékben 32. 3; 1850-ben pedig volt 79. 7 ’s valódi érték
után : 80, 9 és öt év középszámitása szerint volt 90. 7. millió. íg y a’ né
met vámegylet Francziaország összes forgalmában 8-ik helyen áll — na
gyobb kereskedéssel bírván itt : Eszakamerika, Anglia, Belgium, Algir,
Spanyolhon, Schweitz és Sardinia.
Az elősorolt adatok kétségtelen tanúságul szolgálnak arra, hogy a’
vámegylet elvéül szolgáló rendszer, Németország nemzetgazdászati kifej
lődésére felette jótékony hatású. Tanúságul különösen arra, hogy milly
szükséges ’s hasznos a’ védvámrendszer. És ennek befolyása alatt nem
csak a’ gyáripar ’s forgalom emelkedett, hanem további hatás alatt a’
földművelés is. A ’ termények ára, a’ munkabér, a’ földbirtokok becse min
denfelé tetemesen emelkedett. Tehát a’ földbér ’s birtokjövedelmek is nö
vekedtek. Mert általában tetemesen nőtt a’ termények utáni tudakozás
— mi elmaradhatlan ott, hol a’ gyárak olly kedvező és nagy eladási piaczot képeznek — gyárűzletük szükségleteinek födözése végett. — Tanú
ságul szolgál az is, mikép a’ vámegyleti államokban újabb időkben a’ né
pesedés — csekély kivétellel — mindenütt folytonos növekedésben volt.
Tanúságul arra, hogy a’ közvagyonosodás ’s jólét emelkedett, mert ez bir
legnagyobb befolyással a’ népesedés terjedésére. Erre szolgáljanak a’ kö
vetkező adatok :
1849-ben
1852-ben
Növeked.
Poroszorsz. népessége
16,397,448— 16,935,420— 537,972— 3, 2 %
4,520,751— 4 ,5 5 9 ,4 5 0 - 3 8 ,6 9 9 -0 ,8 5 %
Bajorországé
1,744,595— 1,733,263— Nem nőtt
W iirtembergé
1 ,8 9 4 ,4 3 1 - 1,987,832— 93,401— 4,9 3 %
Szászországé
1,362,774— 1,356,943—
—
Baden
852,524— 8 5 4 ,3 1 4 1 ,7 9 0 -6 ,2 1 %
Hessen nagy hgs.
Szász-Weimar
261,087— 2 6 2 ,5 2 4 1,437— 0,55%
759,751— 755,228—
—
Kurhessen
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1852-ben Növeked
1849-ben
Nassau
429,060—
425,686 —
3 ,3 7 4 --0,79%
Szász-Meiningen
166,364—
3 ,2 6 4 - -2, 0 %
163,100—
Szász-Altenburg
132,849—
131,629 —
1 ,2 2 0 - 0,92%
Szász-Koburg-Gótha
149,753—
150,451—
6 9 8 - -0,45%
Luxemburg
189,783—
192,632—
2 ,8 4 9 - -h 5 %
—
Braunschweíg
268,943—
267,177—
Reuss-Greiz
36,274—
34,896
Reuss-Sleiz-Lobenstein
77,963—
79,824
Reuss-Ebersdorf
114,237 —
114,720—
4 8 3 - 0,38%
Lippe-Detmold
106,620—
1 ,922- -1, 8 %
104,698—
Waldeck
59,697—
1 ,4 7 3 --2, 5 %
5 8 ,2 1 9 Hessen-Homburg
24,921—
24,203—
718--3 , 0 %
Frankfurt
3,796- -5 , 4 %
69,354—
73,150—
A ’ nagy vámegyleten kivül nevezetes vámegyleti testületet képez az
austriai vámegylet is. 1852-ben Magyarország ’s az örökös tartományok
között a’ vámkorlátok eltöröltettek, közös vámrendszer alapíttatott meg,
’s igy az egész bírálom egy vámtestté alakíttatott. 1853-ban ezen austriai
vámegylethez még hozzá csatolta magát Parma és Modena is. Ezen vám
reformmal még egy szinte lényeges változás köttetett össze. Addig az ausz
triai vámrendszer prohibitív irányt követett. Ez 1852-től kezdve meg
szűnt és helyébe védvám-rendszer hozatott be. Mint a’ nagy német vámegyletnél úgy az ausztriainál is kétségtelen tanúságul szolgál az eddigi
forgalom menete is arra, hogy a’ védvám itten is igen kedvező eredmé
nyű és pedig mind pénzügyi tekintetből, mind az ipar ’s nemzeti gazdászat szempontjából. Illy adatok :
1850
1851
1852
A ’ beviteli vám volt : 18,548,000— 19,397,000— 21,737,000 pft.
kiviteli volt : 1,096,000— 1,111,000— 1,095,000 ,,
Átmeneti
pedig : ' 66,000—
50,000—
59,000 „
Összesen : 19,710,000— 20,567,000— 22,904,000 pft.
Tehát a’ vámbevétel 1852-ben a’ vámreform után 1136 % -kal vo^ több
mint 1851-ben és 16,74 °/0-kal több mint 1850-ben. Még világosabb lesz
e’ hatás, ha az 1852 év azon 3 évnegyedét, a’ mellyek alatt már létezett az
új vámszabályzat az 1851. év ugyanazon évnegyedeivel hasonlítjuk öszsze. Azok alatt 1851-ben a’ beviteli vám tett : 14,409,000 pftot és 1852ben : 16,472,000 ftot — tehát 2,063,000 ftal több — azaz 14% volt na
gyobb e’ 3 évnegyed alatt, — Az egyes államrészeket véve, legnagyobb
növekedés volt a’ prágai pénzügyi kerületben, t. i. 3 3 % brünniben 3 0 %
bécsiben 17% lembergiben nagy gabona szállítás folytán 3 5 % Triestben 16% Magyar, Horvát, Tót, Erdély országban 15%. — És milly ked
vező hatással van az új vámrendszer az ipar és kereskedelmi üzletre ’s
általában a’ közvagyonosodás ’s jólétre, mutatják a’ következő vám
bevételek :
1850
1852
Nyers termények : 14,614,000 — 16,513,000
Ipar anyag és fél gyártmányok : 2,805,000 — 2,747,000
Gyártmány, mű ’s irodalmi czikkek : 1,049,000 — 2,359,000
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Ezek szerint összesen 3,151,000 ital volt több 1852-ben. Az az a’ külélvezeti tárgyak behozatala 13% -kal növekedett — mi a’ jólét világos
növekedésére mutat. — A ’ fentebbi növekedés kiterjedt 1853 első évne
gyedére is. Ennek beviteli vámja tett 4,455,000 ftot míg 1852 hason év
negyedében csak 5,340,000 ft. volt. — Ezen eredmények folytán a’ vám
díjszabályzat még jobban leszállíttatott és ezen új vámdíj azat 1854 ele
jén lépett életbe. Az Ausztria és Magyarország közötti előbbi vámrend
szert már másutt tárgyaltuk (1. Forgalom). Ennek folytán hazánk hely
zete mindig ollyan volt, hogy a’ véd-vámrendszer jótékonyságát nem él
vezhető — az csak az örökös tartományok gyáraira terjesztetvén. Most
egy közös vámvonal körébe esvén, a’ kőlföld irányában szinte védve van
— csakhogy az ausztriai gyárak nagyobb tökélye által háttérbe szoríttatik. Az szolgál azonban előnyéül másrészt, hogy a’ gyártás több ágaiban
a’ feldolgozandó anyagot Önmaga előállítja és pedig olcsóbban és nagy
mennyiségben. Ez a’ gyárczikkek árának lejjebb szállítására vezet, mi az
eladásnál nagy előny. Kedvező körülmény az is, mikép hazánk a’ keleti
vidékekhez, mellyek minden iparnélküliek, közelebb esik. Ezekkel tehát
könnyebben léphet forgalomba és ezt magasbra emelheti, minta’ távolabb
államok. E ’ kedvezmény áll a’ gyárűzlet emelkedésére a’ belfogyasztás
tekintetéből is — miután az itt helybeniek olcsóbban árulhatnak, mint a’
távolabb államokból jövők. Csak közlekedési eszközeire és pénzviszonyai
emelésére fordittatnék nagyobb figyelem. — A z összes ausztriai és német
vámegyleti kereskedelem kifejlődése is lényegesen feltételeztetik azon
nyereményektől, raellyeket az ausztriai politika keleten leend képes ki
vívni magának. Általában igen sok függ attól, hogy a’ Dunatorkolat és
Fekete tenger szabadságahelyreállíttassék és biztosíttassek megújithatása
ellen azon túlnyomó uralomnak és azon jogtalan háborgatásoknak, melylyeknek eddig az északi autocrat részéről volt kitéve. Ez egy fő út a’ ma
gyar nemzet gazdászati kifejlődhetésére; de az összes német nemzettest
szilárd jólétének eszközlésére is. A ’ kezdeményezés meg van téve azon
ausztriai vasúthálózatban, melly a’ dunafejedelemségekig terjedend. Eh
hez járnland a’ suezi csatorna és vasút.így nyittatik mega’ legközelebbi út
Ázsia belsejébe és az ind biralomba. íg y nyerheti vissza a’ német keres
kedés azon tért és túlnyomó befolyást legalább egy részben, mellyel már
századok előtt birt, midőn az ázsiai ’ s indiai kereskedés a’ szárazon folyt,
és a’ német nép ’s kereskedőség által kezeltetett, a’ német ipar, forgalom,
vagyonosodás ’s városok tetemes virágzásával. Szükséges azonban erre,
hogy a’ német elem öszpontosíttassék, és igy egy középeurópai német öszszeforrott testület állíttassék elő, melly elegendő tekintély- ’s hatalommal
is birjon, mi nélkül semmi kereskedelem sem fejlődhetik ki. A ’ vámegylet
Ausztria csatlakozása után képviselendi e’ középeurópai német néptestü
letet, mig a’ politikai összeolvadás jobban kifejlődhetik. — Sz. I.
Varasdmegye egyike a’ Horvátországi megyéknek. Földterülete 34242
Q mértold, mellyen 131,305 lakos találtatik. így egy □ mérföldre 3,860
lélek esik. Ezek között 130,668 katholikus, 474 héber, 5 e. görög vallású,
2 ágostai, 3 beívelt iái hitfelekezetű és 153 u. e. görög egyházbeli találta
tik. Nemzetiségre nézve pedig akkép különböznek a’ lakosok, mikép itt
130,678 horvát, 153 rácz, és 474 héber létezik. — E’ lakosság között az
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1785-ki számítás szerint 611 nemes férfi találtatott. Ellenben a’ X I X .
század első felének vége felé a’ nemesek száma 3,216-ra tétetett. — A ’
mi a’ kormányzatot illeti, 1848 előtt a’ saját igazgatással bíró Horvátor
szág egyik alkatrészét képezé. Mint megyének igazgatási központja V arasdon volt. Törvénykezési szempontból a’ zágrábi főtörvényszék az u. n.
báni tábla alá tartozott. Katonai tekintetben is a’ zágrábi hadi parancs
nokság alá tartozott. Yarasd egy fő posta kerületet is képezett. Jelenleg
szinte Horvátország egyik megyéjét képezi ’s mint illyen, megyei közigazgatási ’s törvénykezési hatósággal bir. Feljebbviteli törvényszékét
pedig a’ zágrábi országos főtörvényszék képezi. — A ’ mi e’ megye nemzetgazdászati állását illeti — a’ müipar terén igen keveset mutathat fel,
hacsak a’ pálinkafőzést nem említjük — mellyel igen sokan ’s nagy terje
delemben foglalkoznak; és némi tekintetben a’ vászonkészítést, mi a’ nők
foglalkozása. Egy pár kőedény gyára vanKrapinán ’s Varasdon. Kézmű
vesekben általában nagy hiányt szenved. — A ’ földművelés sincs itt vi
rágzó állapotban — ámbár a’ föld minősége kevés akadályul szolgál.
Mert majd az egész megyét mindenfelé dombok ’s apró hegyek borítják
— de azért számos ’s igen szép völgyei és síkságai is vannak; és a’ Drá
va mentiben igen szép rónasággal is bir. Földje pedig Dráva mentiben
fovenyes agyag; dombos vidékein az agyag mészfolddel vagy kavicscsal
kevert. Általában olly földje van, melly mindenütt megtermené a’ tiszta
búzát. A ’ fÖldészi hátramaradás lényeges oka tehát a’ népség rostségében,
hanyagságában, ipar hiányában rejlik — mihez a’ sötét előitéleteket, ré
giekben megrögzött tespedést csatolhatjuk. — Ennélfogva tiszta búzát
csak ritka helyen termesztenek; és szinte rozsot ’s kétszerest is keveset
vetnek. így zab, árpa, len, kender is felette kis mennyiségben állíttatik
elő. Kölest ’s pohánkát már többet találhatni; Dráva mentiben dohány
is meglehetősen tenyésztetik. Különösen azonban a’ tengeri igen nagy
ban termesztetik. Ez a’ legkedveltebb vetemény. Főkép pedig a’ szőllő
és gyümölcs legfőbb művelési ’s keresetágak. Bora erős, de nem állandó.
A ’ viniczai’8 toplikai legkitűnőbb. Gyümölcsök közül legtöbb a’ szilvája, ’s
innen a’ nagy pálinkafőzési vállalkozás. — Művelés alatti földje : 385,072
hold — miből az erdők : 140,790 h. foglalnak el. Ezek makkot, gubaesot
bőven adnak. Innen a’ sertéstenyésztés meglehetősen virágzó. Különben
állattenyésztése említésre sem méltó. Lovai, marhái igen kevesek, silá
nyok, csekélyek. A ’ selyembogártenyésztés sem űzetik; de annál inkább
a’ méhtenyésztés — miből szép hasznot nyernek. Ásványok közül meg
említendő a’ : radobójai kénkőbánya, szelesinki ’s krapinai márványtö
rés; ésradobójai ’s még 2 — 3 más kőszénbánya. Ásványos vizekben elég
gé gazdag. A’ toplikai ’s krapinai meleg kénköves források igen jelesek.
A ’ kereskedés teréről leginkább az átmeneti fontos a’ triesti és zágrábi
forgalmi vonal következtében. Kereskedelmének főbb tárgyai : bor, bor
kő, gubacs, aszalt szilva, pálinka, dohány, tengeri. Forgalmára kedvező,
hogy a’ Dráva 5 mfd, hosszan futja át ’stb. — Van e’ megyében 1 kirá
lyi 5 m. város, 406 falu, ’s 208 más pusztai ’s majorsági helyek. Főbb
birtokosok : Draskovics, Erdődy, Keglevich, Sermage, Vojkfy, grófok,
Bedekovich, Rutkay, Vintershofer bárók, zágrábi, és chasmai káptalan.
Nevezetesb helyei : Varasd kir. város ’s a’ megye székhelye Dráva jobb
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partján. Itt megy keresztül a’ trieszti ’s fiumei út. Venicza m. város hires borral; Krapina fehér kőedénygyárral, ’s meleg ásvány vízzel ’s régi
várromjaival; Toplika jó borral és igen nagy gyógy erejű ásvány forrá
sokkal. — Sz. I.
Vaskapu. Méltó, hogy egész pietással emlékezzünk meg, mi magyarok
e’ helyről. Korunkból hazánk legnagyobb, legérdemdúsabb fiának g. Szé
chenyi Istvánnak emléke van ahhoz kötve. Nevezetes pont ez mind általá
ban az európai kereskedelem, mind névszerint az ausztriai birodalom érde
keinek szempontjából.De hazánkra nézve itt különösen fontos nemzetgazdászati érdekek központosadnak. A ’ Vaskapu szirtjei épen azon a’ vidéken
gátolják a’ hajózást, hol Dunánk segélyével a’ dél-keleti országokkali for
galom tárul felelőttünk. Kereskedésünk legközelebbi ’s legolcsóbb közleke
dési eszközét képezi a’ Duna a’ Dunai fejedelemségek, Törökország, Feke
tetenger, Konstantinápoly ’s Kis-Ázsia felé. Sőt egyenesen elvezet Ázsia
nagy fontosságú vidékeire, annak belsejébe, ’s egészen Indiáig terjeszthető
e’ közvetlen közlekedés. A ’ magyar nemzetgazdászat e’ vidékeken arany
bányáját lelheti fel — főkép ha a’ mű- ’ s gyáripar kifejlődésén is dolgo
zunk. Es ezen egyenes ’s közvetlen közlekedést szakasztja félbe szirteivel
a’ Vaskapu. Ez Uj-Orsovától lefelé fekszik csekély távolságban. A ’ D u
nának azon helye, melly Vaskapunak neveztetik, csak 200 láb széles. Es
az igy összeszorult mintegy kaput képező hely szirtekkel van elfödve,
mellyek még Orsován felül is léteznek. E’ vidék a’ legszebbek közé tarto
zik — szépségeit a’ Dunán lefelé utazó teljes mértékben élvezhetvén.
Előtte nyúlnak el a’ Duna partjain Oláhország határszéli hegységei. Es
Uj-Orsova egy szigeten székel mintegy a’ Duna habjaiból emelkedve ki.
Balra egy kies völgy nyúlik el, mellyből a’ Cserna (Fekete víz) hömpö
lyög elő. A ’ hegyek egészen a’ partokig húzódnak. Es azon sziget, melylyen Orsóvá áll, sűrli facsoportjaival gyönyörű tájképet nyújt. A ’ Duna
csendes habjai síma tükröt képeznek. Egy kis távolságban azonban már
egy félszakos vonalt láthatni folszinén. Itt kezdődik a’ folyamsebesség
a’ 200 lábnyira összeszorult partok között, a’ hajózás tetemes veszélyzé
sére. ’S itt húzódnak el a’ folyam medrében azon szirtek, zátonyok, szik
lacsúcsok, mellyeken kell a’ Duna még előbb olly csendes habjainak át
futni, és a’ mellyek erős természeti gátot képeznek a’ szabad hajózás
mentében. A ’ felmagasult parton — a’ szirtes hely táján — még láthatók
egy kiosk maradványai, melly 1852-ben az austriai császár számára ké
szíttetett, akkori kőrútjában oda váratván, de meg nem jelenvén. Most
halászok tanyáját képezi. E’ hely az tehát, melly a’ dunai közlekedést
veszélyessé teszi, sőt rendesen hónapokig félbe is szakasztja. Rendesen
ugyancsak Orsóvá alatt egy kis távolságban tartják fel a’ közlekedést a’
szirtek ’s homokdombok; de szárazabb időkben Orsován felül több mérföl
dön is kiemelkednek, úgy hogy Drenkovától kezdve(7 % mf'd Orsovától)
már veszélyes a’ hajózás, és illyenkor mint p. o. 1854. is már augustusban
nehezül ’ s meg is akad a’ közlekedés, olly csekélyre száll le a’ víz magas
sága. Illyenkor azután Turnu-Severinben Orsován alul a’ dunai fejedelem
ségek terményei nagy tömegekben hevernek lerakva — fölfelé tovább
nem szállíttathatván. íg y 1854-ben ott 120,000mázsa gabona vesztegelt,
mellynek felhozatala nagy befolyással leendctt hazánk gabonaárának lej
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jebb szállítására is, melly főkép Pesten, de egyebütt is túlmagasra rúgott
fel. M ig másrészt Drenkován vesztegelnek a’ keletre, ’s Törökország tar
tományaiba küldendő áruk, főkép gyártmányok- Vagy pedig újra kikeli
rakatniok és azután vagy kocsikon vagy kis dereglyéken kell egészen
Turnu-Severinig Skela-Cladovi vagy Cladosniczára szállíttatniok. Illy te 
temes hajózási ’s közlekedési akadály méltán magára vonta már hosszas
idők előtt a’ közfigyelmet. Ennek folytán 1834-ben egy királyi bizottság
neveztetett ki gr. Széchenyi István elnök ’s vezérlete alatt a’ Vaskapu
n ál nehézségek elhárításának eszközlésére. Egy részt a’ folyam medré
ben létező szirtek felhányatása puskaporral kisértetett meg és pedig azon
kis idő alatt is meglehetős eredménynyel. Másrészt a’ szárazom közleke
dés könnyítésére tétettek lépések. — Köz-európai elismerést és dicsősé
get vívott ki magának Széchenyi azon rendkívüli buzgalma, erélyessége,
’s erőfeláldozása által, melylyel e’ munka körül járt el. És habár tökéle
tessé e’ mü nem válhatott, részint mert a’ természet itten gátjai roppan
tak ’s majdnem legyőzhetlenek, részint mert csekély munkaerő és segély
szerek, eszközök adattak rendelkezése alá : kétségtelen, mikép hosszasb
idő alatt nagyobb állami áldozatok pénz ’s egyéb eszközöknek kezeire való
bizatása folytán sokkal nagyobb eredményekre jutott volna. íg y is azon
ban kivitt annyit, hogy még 1834-ben keresztül futhatott a’ Vaskapun a’
gőzhajó társaságnak egy gőzöse. Argó nevű volt az, melly legelőször Orsovátói Galaczig mehetett le. A ’ folyammeder szikláktóli kitisztázásának
tovább folytatása — mi államköltségeken elkerülhetlen szükség ’s köz
kötelesség lett volna — azután 1834 után hosszas időkre elmaradt. 1842ben akart a’ kormány ismét bele kezdetni — de a’ török porta nem akarta
arra engedélyét adni, mint az első 1834-ki munkálatra adta volt. Nem
szükség megjegyezni, mikép erre a’ díván alig határozhatta magát más
befolyás alatt, mint a’ mellynek érdekében látszatott lenni azaldunai köz
lekedést gátolni ’s igy a’ Dunahajózás szabadságát megsemmisíteni. Ezen
északi befolyás tette lehetlenné a’ Duna-torkolat hajózását — tehát annak
kelle a’ Vaskapu-féle akadályok elhárítását is gátolni. Legalább nem le
het felfogni, hogyan gátolhatta volna azt önmagától a’ porta, midőn en
nek érdekei szinte kívánták azt, miután az itteni hajózás saját kereske
delmi forgalmát legközvetlenebbül érdekli. Akadályozása folytán minden
további lépések 1854-ig elmaradtak. Ezen az idő alatt a’ Duna gőzha
józási társulat igyekezett némileg könnyíteni e’ hajózási bajokon és a’
közlekedést lehetőségig fentartani. Önérdeke legjobban ösztönözhette
erre, mert a’ pest-orsovai vonal a’ legjövedelmezőbb szokott lenni. íg y
1846-ban az 90% gyarapodást és maga az orsova-galaczi is 3 2 % emel
kedést mutatott fel, mig p. o. a’ bécs-pesti csak 2 2 % növekedésben volt.
Es ezenkivül rendesen minden évben kívánt e’ hajózási vonal áldozatot,
a’ vaskapum átmenet évenként vagy megrongálván vagy tönkre is juttat
ván hajóit. — Annálfogva igyekezett a’ társulat olly gőzöskét készíttetni
’s azon útra fordítani, mellyck az 1834-ki Argó példájára csak csekély
vízmélységet igényelnek. Ez okból még 1845 — 1846 évek alatt saját
költségén vizsgálatokat tétetett a’ Drenkova-vaskapui folyammeder, víz
mélység ’s hajózás körülményei körül. E ’ vizsgálatok eredménye volt,
hogy 1846-ban a’ társaság Angliában Penn ’s fia czimű gőzgép-gyárban
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egy olly gőzöst készíttetett, melly a’ lehető csekély vízmélységnél is át
hasson a’ Vaskapun. E’ gőzös elkészülvén „S zéchenyiének neveztetett
azon férfiú tiszteletére, a’ ki vasakaratának ’s kitartó munkaerejének kö
szönhetni — a’ társaság saját jelentésébeni nyilatkozata szerint — az or
szág ama távol elhagyatott határvidékére vezető jeles út létesülését — ’s
a’ Vaskapu gátjai elhárításának megkezdését. — E’ hajó szolgált 1847
után a’ legnehezebb al-dunai közlekedés eszközlésére. Azonban ezzel is
még mindig tetemes akadályok voltak összekötve. Egyrészt az, hogy
azzal együtt járt az ismételt kirakodás ’s azután a’ felpakolás, mi
a’ kellemetlenségeken kívül az áruk sebes forgalmát lehetleníti. Másrészt
az, hogy még az illy különösen készült gőzgép sem használtathatott min
den időben, a’ szárazság és vizapály minden változataiban. A ’ gőzhajó
társulat elég messzire vitte áldozatai által a’ szirtekeni erővételt; de még
is csak odáig vihette, hogy 8 láb és 6 " viz magasságnál gőzöse áthatha
tott a’ Vaskapun. Ennél azonban többet nemkisérelhet meg séma’ bátor
ság sem az ügyesség, a’ hajós élet minden szembetűnő veszélyzése nél
kül. Ha tehát 8' 6"-nal csekélyebb a’ víz mélysége, akkor a’ gőzös járása
lehetetlen. Es az sokszor történik. E’ tekintetből tehát a’ gőzhajó társu
lat még 1849-ben azt tervezte, hogy külön készíttessenek olly kicsiny gő
zösök, mellyek Bécs-Galacz között egyenesen, minden félbeszakasztás nél
kül tarthassák fel a’ közlekedést — mellyek tehát a’ Vaskapu szirtjein min
dig áthatolhassanak. Ezzel azonban csak a’ személyközlekedésnek van se
gély nyújtva — ’s nem — az áru-forgalomnak is, mi talán sokkal fonto
sabb. Erre az olly két gőzös nem alkalmas. Erre ismét igen kevéssé
elmerülő vontató ’s rakhajók szükségesek. Azonban a’ következés mu
tatta, hogy illy úton a’ természetnek azon akadályain, mellyek a’ Vaska
pu szírijeiben rejlenek, nem lehet erőt venni. Egyedüli út tehát arra
csak az, mit Széchenyi is megkisérlett ’s ajánlott t. i. a’ szirtek felhányatása ’s igy egy szabad útnak megujitása a’ szirtek között. Csak ez bizto
síthatja az év minden szakában, a’ víz állás minden fokán a’ személy- és
áruközlekedést. Erre jött tehát vissza mint 1842-ben, úgy később 1854ben maga az ausztriai kormány is. Még 1853-ban külön ez ügy érdekében
küldetett le Bécsből Tasetti osztályfőnök a’ Vaskapuhoz, a’ gőzhajótársa
ság részéről Masjon kíséretében. Most is azon véleményt eredményezte
a’ vizsgálat, mellyet már közel 20 év előtt Széchenvink alapított meg,
hogy t. i. szikla-felvetések által lehető a’ gőzösök számára egy biztos utat
nyitni, és hogy egyedül csak ebben rejlik lehetőség arra, hogy Orsován
alól félbe nem szakasztott gyors közlekedés létesíthessék. Azonban mind
e’ mellett is nehezen jött volna elő valami nagyobb eredmény ’s nehezen
határoztatott volna el egész nagyszerűségében e’ munkának erélyes foga
natba vétele, ha a’ keleti bonyodalmak ’s harczi események nem jönnek
segélyül. Hesz táborszernagy ugyanis — ki a’ tÖrÖk-mu3zka határon fel
állított osztrák hadsereg főparancsnokává neveztetett ki — csakhamar
felfogta mindazon nagy fontosságot, mellyet a’ dunai közlekedés kelettel
stratégiai tekintetekből is kétségtelenül bir; mindazon akadály fontossá
gát, mellyet a’ vaskapui szirtek által okozott fenakadás idéz elő. Ennek
folytán 1854-ben személyesen előterjeszté a’ fejedelemnek, milly elkerül hetlen szükségű harczműi szempontból a’ vaskapui gátak eltávolítása, és
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erre vonatkozólag kimerítő munkatervet is adott be. Ez természetesen el
fogadtatott ’s elhatároztatott, hogy a’ munka haladék nélkül elkezdettessék és 1855-ki tavaszig végre is hajtassák. A ’ parancs akkép adatott ki,
hogy még 1854 nov. 3-én el kell kezdeni. Es pedig gyorsabb ’s tökéletesb munkálat előidézhetésére a’ katonaság maga vétetett igénybe. Legelőszörre is 1 százados, 5 mérnök tiszt, 3 árkász tiszt, mintegy 300 mér
nök ’s aknászszal rendeltettek oda a’ munka elkezdésére. A ’ galván
telepek Pestről vitettek le. íg y tehát végtére valósuland harczi érdekek
folytán, minthogy 1854-ben a’ szirtek csekély vízállás folytán lehetleníték
a’ katonaság és hadiszerek vizeni szállítását — mit eddig a’ kereskedelmi
érdekek el nem érhettek. Hazánk kereskedelmi forgalma mindenesetre
tetemesen terjedne általa. — Sz. I.
Vasutak (utolsó évtized alatt). A ’ vasutak újabb időkben, a’ ^lefolyt
évtizedben 1844— 1855 alatt roppant terjedelemre emelkedtek. Es ezen
terjedelem szerint a’ forgalom, mellyet eszkÖzlottek, ’s a’ bevételek, melylyeket nyújtottak, szintén igen magas fokra szálltak fel. Ezen kifejlődés
alatt a’ vasutak ágazatai bizonyos rendszeres egészszé alakultak. Majd
minden államban bizonyos elvek, irányzatok és törekvések szerint meg
határozott vasúti hálózat készíttetett, vagya’ már létező vonalak alapján,
vagy új vasúti tervek folytán. Es azon elvek ’ s iránypontok részint a’
nemzetgazdászat érdekeiből, részint a’ politikai combinátiókból merittettek; de főkép legújabb időkben a’ stratégiai tekintetek is kellő figye
lembe lőnek véve a’ vasúti vonalak kijelölésénél. — Csak ezen igy kifej
lődött vasúti hálózatból láthatni nagyszerűségét ezen közlekedési eszköz
nek, melly hivatva van a’ társalom mind anyagi mind szellemi életében a’
leggyökeresb reformot idézni elő — főkép pedig az emberiség szerteszag
gatott részeinek, mellyek külön nemzetekké fejlődtek — összeolvasztásá
ban, mi egyedüli biztos alapja a’ jövőnek, ha ezt az emberiség szabadabb
kifejlődésére alapítjuk. — De ezen fontos közlekedési eszköz kifejlődése
mint előbb — úgy az utolsó évtized alatt sem egyenlő mindenütt. Csak
némelly állámoknak jutott az e’ téreni fölülemelkedés, mint emelkedtek
a’ többi államok fölé a’ nemzeti gazdagság, szabadság és szellemi ma
gasság tekintetéből is. A ’ történelem és statistikai adatok e’ két tényezőt
elválhatlan kapcsalotban ’s viszonos egymássali haladásban tűntetik
élőnkbe. Es igy látjuk a’ vasúti vállalatokat 7s terjedést Európában a’ ha
talmas angol és franezia államokban a’ legmagasb fokra emelkedve,
de legkiválóbb nagyszerűségben látjuk ezt is az észak-amerikai államok
ban — mellyek hivatva lenni látszatnak arra, hogy intézeteikkel mindent
túlszárnyaljanak, a’ mi európai, mi talán hason értelművé vált már azzal,
a’ mi elavult, elvénült. M ig a’ többi államok — ’s magok a’ különben igen
polgárisuk német államok is igen messze maradnak el — nem is említve
a’ pyrenaei félsziget népeit, ’s a’ keleti, vagy kelet közelében létező orszá
gokat, mellyet a’ német birodalom sziliéig nyúlnak fel, ’s mellyek még
igen szegények mindenben, mi a’ nemzetet nagygyá ’s boldoggá tehetné.
— A ’ legújabb összeszámítás szerint 1855 elején az egész világon a’ kész
vasutak terjedelme : 9,000 geogr. mérföldet tett. Ennek majd fele jut
Északamerikára t. i. : 4,300 mfd.;N.-Britanniára még egy ötödé sem t. i.
csak 1,750 mfd; az összes Németországra Ausztria ’s Poroszállam nem
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német részeit is ide értve : 1,850 és Francziaországra csak y i5 t. i. 600
mfd. Ezekben a’ terjedelem tesz összesen : 8,000 mfdet. A ’ többi 1,000
mfd jut a’ brit Amerikára, Indiára, Afrikára, Oroszországra, Svéd, Bel
ga, Olaszországra, Panamára, Spanyol ’s Portugálra, déli Amerikára ’s
Gubára. — Ezen vasút-hálózat kiállítása : 7,000 millió pftba került.
Ebből legtöbb jön Angliára t. i. 3,300 m. Amerikára csak : 1,300 m. Né
methonra : 900; Frankhonra : 800, ’s a’ többire 700 ft. — A ’ munkában
levő vonalok 1,000 milliót képviselnek. Es ebből Eszakamerikára 2,000
mfd. jut — ennyi van itt készülőben, úgy hogy egy pár év múlva 6,000
mfdet haladand itt a’ vasutak hossza. — Ekkor Összesen 8,000 milliót
képviselend a’ vasutak tőkepénze. Es ez jó formán csak 1830 év óta; legfőkép pedig az utolsó öt év óta emelkedett ennyire, utóbbiak alatt kétsze
rezve lévén a’ kiállítottak terjedelme.
N.-Britannia legelői áll Európában a’ vasúti közlekedés tökélyében is.
1852 év elején 7,200 angol mérföld volt vasúti használatban. 1855 elején
pedig : 1,750 geogr. mfd : 3,300 millió fór. kiállítási költséggel. Ehhez
jönnek a’ parliament által már engedélyezett, egy részben el is kezdett
vonalak 4,834 mföldre. Úgyhogy az utolsó évek haladásához arányban
ezen 4 e. mérf. öt év alatt kész lévén, Angliának 1857-ben 12,003 ang.
mérf. hosszú vasút-hálózata leend. — A ’ kész vonalak az egyes részek
közt igen aránytalanul, teljes részrehajlósággal osztattak fel. Skócziára
951 — és Irlandra csak 538 m. vasút jutott. — A ’ fo vasúti vonalak ezek:
London and North-Western; Lankashire and Yorkshire; Midland Counties; Eastern Counties; South Eastern; London Brighton and South
toast; London and South W estern; Great Western. — Az elkészült v o
nalak igen nagy gyorsasággal szaporodtak. 1843 még csak 2,003 mérf. volt
készen. Ezekhez 1844-ben 204 mérf, jön. ’ S azután következőleg történt
az elterjedés — a’ később jött években az elsőbbekhez képest aránylag
sokkal több nyittatván meg évenként :
1845 megnyitott : 2,343 mf. Uj vonal :: 296 mfd.
1846
2,665 „ Új
606 99
99
3,603 „ Uj
803 9 9
1847
99
>>
1,182 99
4,478 „ Uj
1848
5)
99
865 9 9
5,447 „ Uj
1849
99
99
625
6,000
„
Uj
1850
99
99
99
6,921
1851
99
elején
1852
7,200
Ezek szerint általában véve Angliában évenként mintegy 800 ang.
mfd. nyittatott meg. — Illy sebesen emelkedett a’ vasutak által eszkozlött forgalom is — melly 5 — 6 év alatt több mint kettőzve Ion. Ugyan is
1845-ben ment 33,791,253 utas az összes vasutakon; 1846-ban már
43,790,000; 1847 pedig 51,352,000;, 1848-ban 57,965,000; 1849 v o lt:
60,398,000 és 1850-ben 71,000,000. És hasonlóan emelkedett a’ vasutak
bevétele is
1844
— — — — — — — — Összes : 5,610,000 ster.
1845 utazótól 3,976,000 portékát : 2,233,000 ossz. 6,209,000 ster.
1846
„
4,725,000
„
2,840,000
„
7,565,000 „
1847
„
5,148,000
„
3,362,000
„
8,510,000 „
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1848 utazóktól 5,720,000 portékát : 4,213,000 ossz. 9,953,000 ster.
1849
„
6,105,000
„ ‘
5,094,000 „ 11,200,000 „
1850
„
6,900,000^
„
5,600,000 „ 12,606,000 „
Ezen a d a to k szerint az elkészült vonalak igen sebesen szaporodtak ugyan,
úgy hogy 1845-től 1850-ig 150°/0 nőtt a’ mfoldek terjedelme; de a’ j ö 
vedelem nem szaporodott illy arányban. És a’ kiállítási költség sem
fogyott olly sebes arányban.
1845 került 1 mföld : 34,690 st. És hozott be általában : 2,650 st.
31,860 „ 9 9
2,735 99
1846
99
99
99
99
99
99
31,700 „ 9 9
1847
2,362 99
99
99
99
99
99
99
34,234 „ 99
1848
2,218 99
99
99
99
99
99
99
35,214 „ 9 9
2,056 99
1849
99
99
99
99
99
99
35,219 „ 9 9
1850
2,100 99
99
99
99
99
99
99
Megjegyzésre méltó, mikép az utóbbi évek alatt, tehát mióta a’ vas
utak száma jobban szaporodott, a’ 3-ik osztályban utazók száma teteme
sen emelkedett, ’s a’ többi osztálybelieket nevezetesen felülhaladta. A ’
2-ik osztályból azonban legtöbb jövedelem van.
1845 jön 1-ső oszt. 17% — 2-ik 4 3 % ; 3-ik 4 0 %
1850 „ 1-ső oszt. 12
— 2-ik 36; 3-ik 52 %
A ’ bevételből az 1-sŐ osztályra jött 1,927,000 st.; a’ 2-ikra pedig
2 530,000 st. és a harmadikra 711,592 st.
Francziaország a’ vasúti közlekedésben mindjárt Anglia után jön. Itt
a’ vasúti hálózat rendszere az 1842-ki szabály szerint a’ legtökéleteseb
ben van kidolgozva. Páris az egésznek köz- ’s kiindulási pontja. — ö t
fő vonal van, ’s ezek : 1. Északi Páriából Angolországhoz és Belgiumhoz
2. Észak-nyugoti ’s nyugoti. Paris-Havre, Paris-Cherbourg, Paris-Rennes. 3. Központi és délnyugoti. Paris-Nantes; Bordeaux, La Teste, Bayonne, Limoges és Clermont. 4. Déli ’ s délkeleti. Paris-Troyes, Marseille;
Bordeaux-Beaucaire; Lyon-Roanne. És végre 5. Keleti ’s északkeleti.
Páris-Strasbourg ’s Basel.— Mint Angliában úgy itt is roppant haladást
tőn az utolsó évek alatt a’ vasutak terjedése. Sőt lehet mondani, hogy itt
még sebesebben terjedtek, mert az utolsó 8 év alatt a’ kiépítettek terje
delme háromszorozva Ion. 1848. évben ugyanis a’ februári forradalom
idejében még engedményezve is csak 3,600 kilom étre volt; mig jelenleg
1855-ben az 10,000 kil. tesz. Hasonlóan a’ februári forradalomkor a’ megépitett vasutak száma még 2,000 kilometret sem tett; mig ellenben 1855.
végén az ezalatt megujitandókkal 600 geogr. mfdet tesz a’ kész vas
utak terjedelme 800 millió ft. kiállítási költséggel. 1850 végén 3,496
kil. volt használatban; 1851. .évben 520 kil. nyittatott meg; 1852-ben
330 kil. 1853-ban 230; 1854-ben pedig 246 kil. — 1854-ben ismét 8
vasútvonalra adatott engedély — 900 kilom. terjedelemben. — A z
Agen-Tarbes és Mont-de-Martan-Tarbes vonalak pedig készülnek, melylyek a’ grand-central sugárzatai leendnek. — A ’ vasutak jövedelmei is
nagy fokra emelkedtek. Ugyanis 1846-ban a’ nem tiszta bevétel te tt:
44.998.000 fr. Ellenben 1851-ben már : 93,000,000 fr. tett. Ezen emel
kedés következőleg fejlődött ki : 1847-ben volt 63,732,000 fr. 1848 :
58.308.000 fr. — 1849 : 71,797,000 fr. 1850 : 87,925,000 fr. és 1851.
93 mii. A ’ kiadás rendesen mintegy 5 0 % tett. 1850-ben a’ nyers bevétel
U j, h . h m . T á ra V I , köt*
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volt, 87 m. — a’ költség 442/ 3 m. ’s igy tisztán maradt : 43 millió ír. —
E ’ szerint 1 kilometre nyers bevétele általában véve tőn : 25,210 fr. — Es
1 kil, előállítására átalán véve jött : 309,284 fr. — Valamennyi közt leg
több nyers jövedelmet hozott a’ Páris — St.-Germaini t. i. 97,500 fr. De
itt 1 kilom. kiállítása 1,310,500 frba jött, mit csak a’ versaillesi közelít
meg 1 millió kiállítási költségével. — Frankhonban az állam és társulatok
osztoznak a’ vasutak kiállításában. 1841-ben kész 3,490 kil.-bői az állam
1,828 és a’ társulatok : 1,008 kil. építettek. — Az állam 410,211,500 fr.
tőkepénzzel részesült a’ kiállításban — miből a’ segélyzés 357 milliót tett.
A ’ városok közremunkálása is ide értetik. A ’ társulatok pedig 872 mil
liót fektettek bele — miből 742 m. részvényekből került ki. íg y 1850—
1851- ben, a’ vasutak, költségeik szerint, 1,151,300,077 franc tőkét kép
viseltek.
A ’ többi államok, valamint minden másban, úgy a’ vasúti közleke
désben is többnyire igen messze állanak Angol ’s Francziaországtól.
Csak Németország, ha minden lehetőleg ide sorolható alkatrészeit össze
vesszük, állítható azon államok mellé. Mint illyen 1850-ben 993 mfd.
kész vasúttal birt. Ez nem nagy haladás, mert 1844-ben a’ kész, munká
ban levő ’s tervezett vonalok terjedelme már 904 mföldet tett. 1855 ele
jén azonban már 1,350 geogr. mfdet tettek kész vasútjai 900 millió fr.
kiállítással. — A ’ németországi vasútvonalak 4 fő ágazatot képeznek,
mellyek a’ népesség és kereskedelem ’s ipar emelkedése szerint irányzott
vonalakra oszlanak fel. Első fővonal északról a’ Rajnától indul el és Badenen, Manheimon ’stb. vonul át. A ’ másik szinte északról megy délnek
Würtembergen át Stutgárdtól Bodenseeig, melly vonal az alpeseken át
Piemont térségeire vonuland, hogy Marengo mezején Alexandria falai
alatt állapodjék meg, Turinnal is kapcsolatban jővén. A ’ harmadik Mün
chentől indul ki és Augsburg ’s Nürnbergen át a’ szász vonalhoz kap
csolódik ’s Bodensee vidékéig terjed. E ’ vonal Tirolon át fog húzódni,
keresztül menend az alpeseken és Verona, Velencze, Majland kapcsolatát
idézendi elő. A ’ negyedik vonal északról délre Ausztrián húzódik keresz
tül, átmegy Bécsen és Triesztnél végződik. — Menjünk azonban az egyes
német államokra. Legelői áll :
Poroszorszcig. Ennek kész vasutai 1854-ben 440% mérföldet tettek.
Épité3 alatt van 491/4. Ez 1855— 56-ban elkészülvén a’ porosz vasutak
530 mfdet meg fognak haladni. A zokból372 mfd. magán társulatoké; 172
mfd. pedig az államé. Poroszország az összes német vasutak Vg-dát fog
lalja el. A ’ készülőkből 1854 végén megnyittatott az ems-rajnai, melly
Vest.fált ’s igy déli Némethont Ems kikötővel kapcsolja össze. — A ’ weisenfels-lipcsei ’s lipcse-hallei is elkezdetett; továbbá az aachen-maestrichti , melly Hollandiával nyit közlekedést; arnheim-oberhauseni
szinte Holland felé; és a’ Kölnből Giesen ’s Bingen felé vezető vonalok,
mellyek Niederrheint közép ’s déli Németországgal kötendik Össze. — A ’
kifejlődés akkép történt, hogy 1844-ben a’ munkába levőkkel és terve
zettekkel együtt tőn csak mintegy 400 mföldet; 1850-ben 357 mfd. volt
készen. — 1852-ben 42 ’s 1853-ban 23 mfd. adatott át a’ forgalomnak.
1852- ben 38 5 % mfd. használtatott — minek előállítási tőkéje 154,491,800
tallért tett ~ csak 97 mérf. lévén kettős vonal. Egy mérföld kiállítása került
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401,009 tallérba. Használtatott : 554 mozdony, 1255 utazó kocsi, 8672
áruszállító. Poroszországban a’ forgalom, és jövedelmezés a’ vasutakon,
valamint annak időszakonkénti kifejlődése az utolsó évtized alatt követ
kező volt :
1844. személyforgalom : 1,817,543; áruk : 2 mill. mázs. ossz. bevétel 1,865,629
1850.
„
„
= 9,520,821; teher 46 „
„
„
„
13,097,000
1852.
„
„
: 9,707,000;
„ 7 8 '/,,,
„
„
„
16,540,000
1854.
„
„
: 11,00,0000;
„
„
18,256,704

tall
„
„
„

A ’ mi a’ költséget illeti, az személyszállításnál mérföldenkint 41 és tebérnél mázsánként 3768 fillért tett. A ’ kiadás 1852-ben 2,451,000 tall. az
az 3 1 " % a’ kezeléstől; a’ szállításé 62°/0. Az összes kiadás volt 7,662,000
tall. — tehát 4 6 % a’ nyers bevételből. Maradt tiszta haszon 8,876,000
tál. azaz 53°/0. A ’ befektetett tőkének kamatja következőleg emelkedett:
1844-ben 4 ,74 % — 1845 : 462 1846 : 496 1847 : 4 32; 1848 : 321 1849 :
3,82 1850 : 460 1851 : 509 1852 : 575 % . Némelly vonalok 1 0 - 1 2 % is
hoztak p. o. a’ lipcsei 122/ 3% -k o t, a’ felső-sleziai 1 1 % ; a’ Vilmos vonal
1 0 % -k ot; a’ magdeburg-halberstadti 9 1G % -k ot. — Az 1854-ki bevétel
minden vonalon tetemesen nagyobb volt az 53-kinál. íg y különösen a’
köln-mindeni 535 — felső-sleziai : 412 ; berlin-stettini 237, berlin-hamburgi 239 — berlin-anhalti 217, magdeburg-lipcsei 129 és a’ thűringi
100 ezer tallérral többet jövedelmezett az előbbi évinél.
Ausztriáról ’s Magyarországról később közölvén az adatokat; a’ mi
Németország többi államait és a’ többi európai m ásod-’s harmadrendű or
szágokat illeti — azokban a’ vasúti ügy ’s forgalom következőleg állott :
Bajorországban 1853-ban 7 6 % mfd. állami vasút volt használatban —
mellyeknek kiállítási költsége 47 millió fór. ’s 1 mfdön átalán véve
619,851 ftot tett. Ez sokkal olcsóbb kiállítás a’ poroszénál, de az ausz
triainál is. — Ezen vasutakhoz 1854-ben újólag megnyittatott máj. 1. az
ulm-augsburgi, miáltal München-Paris-Calais-Havre között folytonos
vasúti közlekedés van nyitva — a’ münchen-groshessellohei; tassingstarnbergi; az augsburg-ulmi vasúton a’ burgaui; schweinfurt-würzburgi ’s innen az aschaffenburgi vonal. A ’ hanaui ’s ulmi munkában
van. Készül meg a’ münchen-salzburgi; münchen-kufsteini; botzenverónai; nürnberg-regensburgi vonal. A ’ mi a’ forgalmat illeti — ebből
1844-ben még csak 800,000 ft. jövedelem volt — mig 1852-ben 3,251,438
ft, jövedelmeztek az állami vasutak. Tehát 1 mfdre mintegy 40,000 ft.
jutott. 1853 augustusban 396,000 ftot jövedelmeztek, 222,000 személy és
428.000 mázsa szállíttatván. — 88 ezer ftal több az 1852-kinél. — Az uta
zók száma 1852-ben 1,500,000 volt, mig 1851-ben csak 1,200,000. A ’
bevétel innen 1852 : 1,298,000 ’s 1851 : 1,264,000 ft. volt. — Innen 1
mfdre 17,000 fór. jutott : mig Poroszországban 1 mfd. 17,000 tallért jö 
vedelmezett személyek után. — 1851-ben 3,230,000 mázsa áru vitetett —
1852-ben pedig 4,620,000m. Egy mfdre jött 1851-ben 16,000’s 1852-ben
21,999 fór.; — mi Poroszországban 23 ezer tall. volt. — Az összes ke
zelési kiadás tett 2,000,000 ftot. Tehát tisztán jövedelmeztek a’ vasutak
1.200.000 ftot — mig 1851-ben csak : 803,000 ftot. — A ’ kiadás az öszszes bevétel 63% -kát tévé, mig Poroszországban csak 46—47% -k ot tesz.
— Az alaptőkének : 2.53% -kát jövedelmezik a’ bajor vasutak.
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Badenben 1851-ben 42 mfdet foglaltak el a’ vasutak. — 1844-ben a’
vasutakon itt még csak 1,500,000 személy szállíttatott és 884,000 ft. véte
tett be.1852-ben: 2,189,027 személy ’s 3,227,000 mázsa áru szállíttatott —
2,470,688 fór. összes jövedelemmel. 1853*ban*: 1,814,376 személy es
3,900,000 mázsa áru vitetett — és 2,664,756 ft. jövedelem állíttatott elő.
Hannoverában 1852-ben 48 mfd. volt használatban. Ebből 1844-ben 8,
1846.3, 1847. 20 mfd. nyittatott meg. Ezekhez 1854-ben az emden-pappenburgi vonal nyittatott meg; továbbá a’ déli Alfeld-Göttingáig’s Min
denig. Ezekkel Hannoverának 1855-ig összesen 6 0 % mfd vasútja volt.
Szászországnak 1852-ben volt 5 8 % mfdnyi vasútja. 1844-ben a’ vas
útjain tett forgalom 1,600,000 tallért jövedelmezett. 1853-ban pedig az
összes bevétel : 2,300,000 tál. volt — 185,954 tallérral több az 52-kinél.
Az 55 % költség levontával tisztán maradt 1 millió tál. A ’ kiállítás 54-ig
40 millió tallérba jött — igy az most már 3 % % jövedelmez. A ’ vonalok
ezek : lipcse-hofi; dresda-gÖrliczi; dresda-bodenbachi és chemnitz-risai,
melly a’ zwickauihoz fog kapcsoltatni, 1854-ben nyittatott meg a’ zwickaucanisdorfi vonal.
Wurtembergben 35 mfd vasút van készen. 1854. már gyorsan előhaladt
a’ stuttgard-ulm-augsburgi vonal, melly Würtemberget Bajorországgal
köti össze. A ’ kész heilbron-fridrichshafeni vonalok — mellyek 24
mii. ftba jöttek, 1852/53 900,000ft. tiszta jövedelmet adtak — tehát 32/ 3% .
Ehhez jött 1852-ben, a’ biesigheim-bruchsali vonal megnyitása.
Szász-Welmarnak 10 mfdnyi vasútja van.
Anhaltnak van 12 mfdnyije.
Braunschweignak van 16% mfd. vasútja; 1 mfd. mintegy 230,000 tál.
került. 1852-ki bevétele : 754,000 tál., kiadása : 352,000 t. Tehát itt
10% kamatot jövedelmezett.
Hessen nagy fejedelemségnek van 14% mfd.
Schlesvig-Holsteinnak 25 mfd vasútja van. 1854. októberben nyittatott
meg az oster-orsted-rendsburgi vonal; és a’ 9 mfd. hosszú tönningflensburgi, melly a’ kiel-altonaival köttetik össze. Angolok aJ vállal
kozók.
Mecklenburg Schverinnek van 3 0 % mfd.
Hessen nagyherczegségnek 37 mfdnyi kész vasútja van. — Nassauban
1853-ban kezdetett el a’ wiesbaden-niederlahsteini vonal (16 óra) épí
tése, melly Bonn ’s Kölnig fog kiterjesztetni. Ez fontos vonal, mert a*
középrajnai kapcsot képezi a’ nagy nyugoti vonalhoz, melly Baseltól
Holland-Belgiumig terjed egészen az északi tengerig.
íg y összesen a’ német szövetségbeli államoknak közel 1,000 mfd. kész
vasutjok van.
Belgiumban mintegy 600 kilom. kész vasút van, és pedig 1851-től cse
kély kivétellel mind kettős vágással. 1851-ben a’ kiállítási ár 167 mil
lió franc tőkét képviselt. Ekkor már 5000 darab szállítási eszköze v olt.—
Az újabb 10 év alatt következő volt forgalma és bevétele :
1841.
1842.
1843.

utazó
4 ,11 3 ,0 00
4 ,68 4 ,0 00
5,48 2 ,0 00

árú
2,000,000
2,600,000
3,400,000

bevét.
6,22 6 ,0 00
7,40 0 ,0 00
9 ,000,000

kiadás
4,63 9 ,0 00
4,70 0 ,0 00
5,476,000

tiszta jöved.
1,686,000
2 ,7 6 1 ,0 0 0
3,56 4 ,0 00
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1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.

utazó
6,166,000
6 ,393,000
6,962,000
6,947,000
5,92 5 ,0 00
6 ,297,000
7 ,128,000
8,04 1 ,0 00

árú
4 ,80 0 ,0 00
5 ,80 0 ,0 00
6 ,400,000
7,50 0 ,0 00
5,90 0 ,0 00
6,40 0 ,0 00
7 ,40 0 ,0 00
7,450,000

bevét.
11.230,000
1 2,403,000
12,655,000
14,789,000
12,107,000
1 2,935,000
1 4,847,000
15,885,000

485
kiadás
3,765,000
6,32 1 ,0 00
7,24 5 ,0 00
9 ,37 0 ,0 00
8,74 0 ,0 00
8 ,2 7 6 ,0 0 0
9,19 5 ,0 00

tiszta jöved.
7,46 5 ,0 00
6 ,081,000
6 ,41 0 ,0 00
5,33 0 ,0 00
3 ,34 1 ,0 00
4,69 8 ,0 00
5,65 2 ,0 00

Ezen adatok szerint Belgium a’ vasúti közlekedés haladásának egyik
legkedvezőbb képét állítja elő. Utazói száma kétszerezve, szállított mál
háinak öszvege háromszorozva, és tiszta bevétele közel négyszerezve lön
10 év lefolyása alatt. — Mutatja a’ kedvező állást az is, mikép Brüssel,
Antverp, Mecheln mintegy 200,000 lakosú és itt az utasok száma 1 mil
lióra emelkedett — miből 1 lakosra 5 utazó jut. — 1855 májusban nyí
lik meg a’ st.-quentin-namuri vonal, melly által a’ paris-londoni út 13
órával rövidítve leend,
Oroszország, daczára roppant terjedelmének ’s államerejének, még
mindig igen csekély terjedelmű vasúti közlekedéssel bir. A ’ pétervárzarskoseloi, — melly a’ császári palotába vezet, alig méltó megemlítésre.
Ezen kivül még csak egy kész vasútja van t. i. a’ moskau-pétervári, melly
1851-ben nyittatott meg. Terjedelme 750 kilom. E ’ távolságot 20 óra
alatt lehet megtenni. — Újabban azonban^ két nagy fontosságú vasúti
vállalat indíttatott meg a’ kormány által. És ezek a’ moskau-varsói és
moskau-odessai vagy krimi vonal, az utóbbi 1854 októberben rendeltetett
el. És tervszerint a5 varsói nem Péterváron át, hanem rövidebb úton —
valószínűleg egy vilnai szárny által fog Moskauval összeköttetni ’s igy
a’ varsó-bécsihez is kapcsoltatni. Az első, nyugotnak megközelítését czélozza. A ’ másik az oroszra olly nagy fontosságú Feketetenger partjait 's
többi közt a’ birodalom legfontosabb várát, Sebastopolt kívánja közelebb
hozni, hogy az e’ pontok irányábani erőhatalmi rendelkezések gyorsítathassanak, ’s magasb fokra emeltethessenek. A 5 varsói vonalon már neve
zetesen messze haladtak a’ munkálatok. Mindkét vonal előállításának főokául kétségtelenül a’ stratégiai tekintetek szolgáltak. Ezek folytán ter
veztetik jelenleg egy varsó-nachitchevani vonal is, melly Varsót az azovi
tengerrel kötendi össze — mi által képes leend nemcsak az északi ’s kö
zép Russiában, hanem a’ délen létező seregeket is a’ legsebesebben V ar
sóban össze jontosíthatni. Lépés tétetett Varsónak keleti Poroszországgal
leendő összekapcsolhatására is. A ’ varsó-azovi vonal pedig a’ persiai ten
geröbölig terveztetik kiterjesztetni, a’ Terek folyam ’s caspiumi tenger
partjainál. — És ezeknek valósítása Oroszország hatalmi állásának és
állami túlnyomóságának kifejtésében korszakot fog képezni. Mert
azon erő, melly felett most rendelkezik, bár igy is nagy, akkor kettőzve
leend, a’ gyorsabb kezelés ’s alkalmazhatás által. — Megemlítendő az is,
mikép a’ Krimben az angol-frank szövetségesek 1854— 1855-ben a’ balaklavai vasutvonalt létesítették, melly a’ tengerparti közlekedést a’ tá
borhelyekkel könnyíti. — Egy riga-dunaburgi vonalon is dolgoztat
1853 óta orosz részvényes társulat.
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Schweicz köztársaságban csak legújabban mutatkoznak vasúti moz
galmak. Csak 1851-ben rencleltett el a’ szövetségi kormány által 650 kil.
vasútnak államköltségen leendő kiállíttatása. A ’ költség : 102,123,OOu
francra számíttatott ki — 1 kilom. 157,000 frba jővén. E ’ szerint 1854ben Schweiczban 5 vonal volt készülőben. Ezek : Zürich-Bodensee; galleni; központi Baseltől-Oltenig; a’ nyugoti Yverdonig; és a’ délkeleti.
Ezekhez jönnek a* luczerni, freiburgi, vallisi, schaffhauseni mellékágak.
Genf 3 fővonal központja leend t. i. 1. Páris-Macon; 2. Marseille-Lyon ; 3.
Genua-Turin Chambery vonaloknak. A ’ páris-mülhausenin 1854-ben el
kezdettek a’ munkálatok. Egyes vonalrészek már el is készültek. íg y
waadtland-yveroni vonala 1854. októberben megnyittatott. A ’ basel8Íssachi 1854 novemberben indult meg. St.-Gallenben WintherthurRorschach szinte 1854-ben nyittatott rneg. A ’ Genf-St.-Maurice és Graubiinden-Gallen vonal Glaruson át már az előmunkálatok befejezésénél
áll. Megemlítendő még a’ tessin-locarnói, melly a’ lukmanieri magason
át vezetend luganoi szárnynyal, ’s a’ meliyet egy angol társaság vett 1854ben munkába. Továbbá a’ délkeleti : Bodensee-Chur vonal is. Tervezve
van még egy déli vonal is déli Németország felé felső Olaszországba; és
Jurában a’ Besancon-aarei, melly ezen ipardús vidék vagyonosodására
nagy befolyású leend.
Spanyolországban 1850-ben nyittatott meg a’ legelső vasútvonal. És
ez a’ : Barcellona-Mataro vonal, melly 27 % kil. terjedelmű. Azután
1851 elején a’ Madrid-Aranjuez vonal nyittatott meg. Ezeken kivül még
3 vonalon folynak az előkészületek, részint a’ főmunkálatok. Ezek : langreo-asturiai, melly 40 kil. Azután alar dél Rey-santanderi 80— 100 kil.
terjedelemben. Legfontosabb a’ madridi, melly a’ franczia határig vonuland Burgos, Bilbao, Jrunon át. Ezeken kivül 1854. októberben a’ kor
mány még két igen fontos vonalnak t. i. a’ madrid-párisi és madrid-Lisaboninak előmunkálatai megkezdését rendelte el.
Portugalliában 1852-ben alakult egy társulat a’ Lisabon-Badajoz vo
nalra. A ’ madridi vonalhoz ki fog épitetni a’ lissaboni.
Svédországban 1854-ben a’ Stockholm-Gothenburg vonalon dolgoz
tak. Erre azon évben 5 millió ’s a’ schonerire 1 millió szavaztatott meg.
Hollandiában Amsterdam-Arnheiin (13 mfd.) Utrecht-Gonda-Rotterdam szárny 6 % mfd.; arnheimi a’ porosz szélig; Mastricht-Aachen,
Middelburg-Vhisseregen ’s Mastricht; Arnheim-Norvégia felé; Arnheim-Deventer-Raalte-ZwolleNémetország szélére; Zwolle-Delfzyl észak
nak. A ’ mastricht-aacheni 1853 okt. nyilt meg ’s 2 % mill. tallérba
került.
A z Északamerikai egyesült államok mint sok más egyébben úgy a’
vasúti közlekedés terjedelmében is felülhaladják Európát. Ennek egy ál
lamában sincsenek olly hosszas vonalok, és ezeknek olly mindenfelé kisu
gárzó szárnyvonalai. 1842 elején 721% m. kész ’s 391 m. munkában
levő vasúttal bírtak. 1855 elején pedig a’ kész vonalak hossza : 4,300
geogr. mfdet tett. A ’ kiállítási költség : 1,300 millió ftot képviselt. K ivá
lóbbak voltak : az Albany-Buffaló 70 mfd. Baltimore-Ohio 188 mfdre :
7,600,000 dollár költséggel; Philadelpliia-Pittsburg 78 mfd; BaltimorePittsburg 66 m fd; Boston-Albany 4 3 % mfd. ’stb. — Tíz év múlva a’
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vasutak hossza 6,000 mfdet haladand. Jövedelmezése Angliáéhoz hason
lít — mintegy 5 % hozván be. — A ’ nagyszerűségre nézve azonban,
melly a’ legújabb amerikai vállalatokat jellemzi, még jobban kitűnnek az
európaiak felett. Az új vasútvonalak részint tervben, részint már munkában
— valódi világ-vasútvonalak leendnek. Illyenek nevezetesen az australiai
és cciliformai vonalak. Az australiai az atlanti és csendes tenger partjait
fogja összekötni. Ú gy hogy ennek létesülte után az európai forgalomnak
nem kellend többé a’ Cap körüli, vagy Egyiptuson, veres tengeren, Indián
át vezető hosszas ’s veszélyes útra szorítva lenni; hanem sokkal rövidebb
utón ’s könnyebben átmenend az atlanti tengeren Amerikába ’s itt a’ britt
tartományokon, az észak-amerikai államterület középpontján, a’ Missisippi völgyön keresztül eljut a’ mexicoi öbölbe; ’s itt a’ tehuantepeci isthmuson át vezető vasúton nyűgöt Amerikába ’s innen egyenesen Austráliába. Ezen út ’s vállalat képes leend ismét egy új korszakot teremteni
Európa ’s,a’ világ kereskedelmi, nemzetgazdászati ’s általános forgalmi
életében. Es e’ vállalatra már 3 terv van a’ congressushoz beadva — mind
Missisippi völgyből a’ csendes tengerig. Kilátás van, hogy 1855-től 5— 6
év alatt kész leend. Az egyik terv Beuthoné — a’ régibb államférfiak egyik
legkitünőbbikeé, ki 1855 januárban körutat csinált terve pártolására pár
tot és részvevőket szerezni. Szerinte a’ Missisippi völgytől San-Franciscóig nyúló vonal alig kerülne többe 30 millió dollárnál — mig mások 100
millióra számíták. — Nagyszerű vállalat a’ californiai is — melly a’ nyugotot Puerto dél CaballótólHonduras-on át legrövidebben összeköti Californiával. 80 spanyol mfd. hosszú leend és 15 mill. dollárnyi a’ költségvetés. 8 év alatt el kell készülnie. Minden elkésett évért 50,000 dőli. fize
tendő. — A ’ csendes tengerinek alkatrészei leendnek a’ mexicoi és Missisippi
vonalak is. A ’ tehuantepeci szoroson át vezető vonal már munkában van:
Minasillától Dentosa-Bay-ig 116 mfd. hosszú ’s 4 év alatt kész. — A ’
Halifax-Detroit vonal Michigan-tóig szinte munkában van. Ez 1,100 mfd.
és a’ kellő 11 millió tőke már aláiratott. Ez a’ Missisippi északi ’s déli
partjait Montrealnál egy nád hídon össze fogja kötni. — Hasonlóan a’
nagy vonal Detroitiéi, hol a’ canadai fővonal végződik — a’ mexicoi öbö
lig szinte gyorsan folyik. íg y e’ 3 vonal segélyével fog előállíttatni a’ te
huantepeci szoroson át a’ legrövidebb út Austráliába — azon vasúton,
melly az atlantot a’ csendes tengerrel köti össze. íg y fog Austráliának
értéke valódi becsére emelkedni.
Olaszország államaiban is terjednek a’ vasut-vállalatok. Nápolyországban a’ casalnuovoi Casertáig kész, úgy a’ nápoly-castellamarei is; a’ nápoly-salernoi 1853-ban elkezdetett — mindkettő franczia társulaté. A ’
római államban is építetik már vasút, miután hosszas időbe került a’ pá
pai kormánynak ez újítás iránti ellenszenvét legyőzni. A ’ civitavechiai
már jó formán kész.
Toscanában a’ livorno-pisai 1844-ben, pisa-pondederai 1845-ban; pontedera-empoli 1846-ban nyittatott meg. A ’ Florencz-Livornó 30 mill. líra
tőkepénzbe került — ’ s egészen kész, úgy a’ Lucca-Florencz is.
Piemontban. A ’ Turin-Pigneroll 1854-ben nyilt meg. A 1 Turin-Novara-Alessandria 1854. jul. 2. nyittatott meg. Készülőben van egy nagy
fontosságú yonal, melly a’ középtengeri közlekedést állítja elő a’ savona-
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fossanoí vonalon, mellynek költségterve 31 millió franc. Az Alessandria-Mortara vonal 1854 májusban nyilt meg.
Munkában vannak még a’ parma-modenai; piacenca-piemonti vona
lok ’s az, melly Parmától a’ Pó pártjáig vonuland. — A ’ lombard-velenczei vonalok Ausztriánál említetnek.
A ’ vasúti közlekedés már Indiába is kiterjedt. Már néhány év előtt
kezdettek meg az angol kormány befolyása alatt a’ munkálatok. 3 fővonal
sugárzik ki a’ 3 fő kormányszéki városból. 1855 februárban nyittatott
meg a’ Calcuttái, melly 132 mfd. hosszú. — Egyiptusban szinte egy angol
társulat kezdette meg 1852-ben egy vasút alapittatását, melly Alexand
riábái Cairóig vezetend — és a’ suezi szorosig nyúland. Hossza 209 kilo
méter leend. — Törökországban is szó van egy pár év óta vasúti közleke
dés előállításáról. Nevezetesen Konstantinápolynak a’ dunai fejedelemsé
gekkel és Szerbországgal való összeköttetése terveztetik. De még 1855.
elején előmunkálat sem történt.
Az ausztriai birodalom mindjárt Poroszország után jön, melly felényi
ugyan mind terület mind népesség tekintetéből, ekkorig mégis felülhaladja a’
császári birodalmat a’ közlekedés tökéletesítésében. — M ig a’ sokkal kisebb
Poroszországnak 1854-ben 440 mérf. kész vasútja volt, addig az ausztriai
birodalomban kész használatú vasút csak 344 mfd. terjedelemben létezett.
— Ebből magán vállalatok : 1003/ 4midet foglaltak el, 244 mfdet az állam
birtokolván. Építés alatt 1854-ben volt 123% mfd. és pedig 94 államilag,
29 % mfd. társulatok által és ezeken kivül engedményezve ’s tervezve
még 56% mf. volt. Mindezek összesen is csak : 524% mfdet fognak el
foglalni. Ezekből az államé : 3 87% mf. kész állam vasutak : az északi
613/ 4 m.; keleti Krakótól Misloviceig 83/ 4; délkeleti Marchegtől Pesten át
Szolnokig és Szegedig 58 V2 5 déli a’ beváltott sopronival 62; lombardvelenczei 453/ 4 mfd.; oravicza-buziási 8 mfd. Építés alatti államvonalak : Bécsi összekötő vonal % m. Krakó-Bochnia-Dembica 15 mf.; Osviecim-Chelmek a* keleti vonalhoz 3 m.; Szolnok-Debreczen 161/ 2: Püspök-Ladány-N.-Várad 8 % mfd.; Szeged-Temesvár 14 m.; SteinbrückZágráb 10; Laibach-Triest 19 ; Treviso-Tagliamento 8 ; Verona Botzen
19; Coccaglio-Bergamo 4 ; Insbruck-Kufstein 10; Pécs-Mohács 6; és
lóra a’ steierdorf-oraviczai 1 % mfd. — Kész magán vasútvonalak : Ferdinánd-északi : 5 3 % ; Bécs-Bruck 5 % ; lóerőre Budveis-Gmunden 26;
Poson-Szered 8 % ; Prág—Hanau 7 % m. Epitésbe vevék : Oderberg-Osviecim 10% , Bruck-Moson 6; Rossitz-Brünn 2 ; Köflach-Gratz 8; Kladno-Kralup 3 mfd. — Ezen ausztriai vonalokon kapcsolatban a’ külföl
diekkel a’ legérdekesb közlekedés ’s forgalom nyílik Ausztriának a’ legfontosb némethoni ’s nyugoti államok — ’s városokkal — mi 4 vonalban
eszközöltetik. Első Prágából : Drezda, Jüterbogk, Berlin, Stettin, Risa,
Lipcse, Bamberg, Nürnberg, Augsburg, Ulm, Fridrichshafen, Stuttgart,
Bruchsal, München, Halle, Weimar, Erfurt, Gotha, Kassel, Frankfurt,
Magdeburg, Wittenberg, Lübeck, Hamburg, Braunschweig, Marburg,
Hannover, Bréma, Minden, Gént, Ostende, Brüssel, Witte, Calais ’s
Páris felé. — E ’ vonal tehát egyenes utat nyit Bajor, Szász, Porosz ’stb.
államokon kivül az olly fontos Hanza városokhoz, az északi tengerhez*
Ennek hatását már hazánk is élvezi, miután Hamburgba már folyvást
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nagy mennyiségű magyar termények ’s húsczikkek szállíttatnak ki a’ vasuta
kon. A ’ második útvonal ez : Drezda,Lipcse, Weimár, Erfurt, Kassel, Pa*
derborn, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim, Ludvigshafen, Heidelberg,
Stuttgart, Ulm, Carlsruhe, Baden,Freiburg, Strassburg, Nanci, Páris vagy:
Magdeburg, Hannover, Bréma, Düsseldorf, Köln, Aachen, Gént, Estenal,
Brüssel, Calais. — A ’ 3-ik út-hálózatez : Koséi, Mislovitz, Briegg, Breslau,
Görlitz, Oderi Frankfurt, Berlin, Wittenberg, Schwerin, Lübeck, Ham
burg, Altona, Rendsburg, Stettin, Posen, Bromberg. Danzig, Königsberg,
Magdeburg, Braunschweig, Harburg, Hannovera, Bréma, Minden, Düs
seldorf, Aachen, Gént, Ostende, Brüssel, Lilié, Calais, Páris. Es a’ 4-ik
útmenet : Cosel, Mislovicz, Sizakova, Varsó, Krakó, Briegg, Neisse,
Breslau. — Ezen vonalrend, mint láthatni, Európa északi vidékeit ’s piaczait tárja fel, mellyek igen fontosakká válhatnak az ausztriai forgalomban.
— A ’ mi az ausztriai vasúti ügy kifejlődését illeti az utolsó évtized alatt: már
1844-ben 200 mfdet tett a’ kész, épülő, és engedélyezett vonalak terjedel
me — mellyek 81 millió tallérnyi tőkét képviseltek. Használatban voltak
ekkor a’ linz-budweisi ’s gmundeni, Ferdinándvonal, brünni és stockeraui
szárnyvonal, a5bécs-glogniczi. A ’ forgalom ezeken 1844-ben személyekben:
2,536,231, teherben 7 millió mázsa volt. A ’ bevétel összesen 4,600,000
pft. volt. — A ’ mi részletesen a’ forgalmat és bevétel' s kiadásokat illeti —
következő adatok szolgálnak tudomásul. A ’ magán vasutak közül a’ budweis-linzi ’s linz-gmundeni még 1825-ben kezdetett építésbe vetetni.
Tehát Ausztriában a’ legelső vasút. 1832-ben készen volt és 2,596,000
ftba került, azaz 1 mfd, 99,856 ftba. A ’ személy- ’s vagyonforgalom kö
vetkezőleg fejlődött ki rajta. A ’ budweis-linzin 1834-ben : 2,379 sze
mély; 1835-ben 3,887 és 551,535 mázsa só, 252,038 m. gabona’s egyéb
árúk; 1836 bán 3,948 személy — 1844-ben ; 15,158 személy — 1847 :
1.067.000 mázsa só, 513,000 gabona ’s egyéb áruk ’s 93,000 m. kőszén
szállítatott. A ’ linz-gmundenin 1835-ben 43,158’s 1845-ben 145,363 sze
mély vitetett. 1851-ben mindkét vonalon 163,781 személy és 861,718 má
zsa só, 733,991 m. gabona és 343,000 mázsa kőszén szállíttatott. — 1854ben pedig csak junius hóban : 17,934 személy — 158,657 mázsa áru szál
líttatott. A ’ linz-gmundenin magán 1855 évi februárban : 3.785 személyes
102.000 mázsa áru vitetett : 53,385 ft. bevétellel. — 1850-ben a’ bevétel
volt : 738,000 ft. és a’ költség : 508,000 ft. 1854. junius hóban pedig
már : 80,496 ft. lett a’ bevétel.
A ’ Prága-Lahmai 1826-ban kezdetett épitetni ’s 1836-ban készen volt.
Előállítása 583,000 pftba került. — 1850-ben 859,000 mázsát szállított.
Bevétele volt : 258,000 pft. kiadása : 247,000 ft. igy 10,000 pft. tiszta
haszon maradván.
A ’ pozsony-szered-n.-szombatiról Magyarország vasutainál leend szó;
mint a’ soproniról is.
Az Észak-Ferdinánd vasút — melly gőzerőre van készítve, — 1836-ban
kezdetett épitetni és 1848-ban jött forgalomba egész vonalán. Került öszszesen 29 millióba ’s maga az építés 21,606,000 ftba. A ’ forgalom 1838b m : 190,642 személyből állt. Bevétele : 75,359 ft. Kiadása : 42,276 ft.
volt, így 33,462 ft. tiszta haszon maradván. 1839-ben 273,000 személy1840-ben : 225,000 személyt; ’s 534,237 mázsa árut szállított; és
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bevétele : 591,000 — kiadása: 534,851 ftot tett — tisztán 57,000 ft. ma
radván; 1841-ben már 393,471 személy ’s 1,032,000 mázsa áru szállha
tott; 816,225 ft. bevéteílel, 643,736 ft. kiadással ’s így 172,499 f*t. ha
szonnal. 1847-ben 732,718 személy és 3,738,000 mázsa áru 1848-ban
pedig 735,452 személy — 3,497,000 mázsa áru vitetett; 2,984,000
ft. bevétellel, — 1,971,000 kiadással és már 1,013,000 ft. tiszta haszon
nal. — 1850-ben : 1,388,000 egyén’s 5,659,000 mázsa vitetett; és a’ be
vétel : 4,449,000 — kiadás : 2,422,000 és a’ tiszta haszon : 2,027,000 ft.
volt. 1851-ben : 1,271,000 személy; 8,774,000 mázsa vitetett, 5,513,000
bevétellel, 2,667,000 ft. kiadással — maradván : 2,845,000 ft. — Tehát
41-től 10 év alatt a’ tiszta nyereség 172,000 ftról — 2,845,000 ftra szált
fel. — Ennélfogva, 1850-ben a’ részényesek 7 % kamatot kaptak. — T o 
vábbá 1854. januárban : 564,173 ft. volt a’ bevétel — mi az 1853-ki ja 
nuárt 70,957 ital haladta. 1855-ki januárban még több, u. m. 79,112 sze
mély ’s 1.229,119 mázsa áru szállhatott rajta és 688,120 ft. volt a’ nyers
bevétel. 1855 februárban végre 74,619 személy és 1 millió áru vitetett
rajta, ’s a’ bevétel volt ; 652,000 ft.
A ’ bécs-glognitzi ’s bécs-brukki vonalak kiállítása 14,989,000 ftba
került, az első 1839— 1842 és a’ másik vonal 1844— 1846 év alatt ké
szülvén el. A ’ forgalom ’s bevétel- kiadás így állt, és pedig a’ glognitzin
1841-ben : 711,265 ft. volt a’ bevétel ’ s 376,000 a’ kiadás; 1845-ben :
1,217,900 személy’s 1,428,000 mázsaáru szállhatott rajta. 1846 : 1,109,000
a' bevétel,és 505,000ft. a’ kiadás; 1848-ban 1,088,000 személy 2,713,000
mázsa áru vitetett rajta — 1,073,000 ft. bevétellel és 555,000 ft, kiadás
sal. 1850-ben 1,437,000 személyt és 5,123,000 mázsa árut szállított; —
1.626.000 ft. bevétellel ’s 853,000 ft. kiadással. Ez évben 7 % adatott a’
részvényeseknek. — A ’ bécs-bruckin pedig 1845-ben 47,485 személy ’s
60.000
mázsa vitetett, 1847-ben pedig 111,000 személy’s 499,000 mázsa
áru; 1848-ban 102,265 személy — 391,000 áru, és a’ bevétel volt :
128.000 ft. kiadás pedig : 106,000 ft. 1850-ben 130,000 személy és
553.000 mázsa áru vitetett rajta 127,000 ft. bevétellel’s 101,000 ft. kiadás
sal. 1853 októbertől 1854 september végéig : 140,039 személyt, 453,525
mázsát szállított és 21,420 ft. volt a’ tiszta nyereség.
Az állami vasutak kifejlődése következő : A z északi államvasut kiállí
tása összesen 41 % millióba került. Rajta 1845-ben : 46,983 személy;
1846-ban 252,318 személy ’s 1,157,000 mázsa áru szállítatott; 1847-ben
pedig : 386,692 személy és 8,356,000 mázsa áru; 1848-ban : 312,354
személy ’s 1,827,000 mázsa; 1849-ben 320,000 személy ’s 2,658,000 má
zsa áru; 1850-ben 685,320 személy ’s 4,231,000 mázsa áru. Ez évben
1.259.000 ft. volt a’ bevétel. 1851-ben : 1,166,000 személy ’s : 5,453,000
mázsa áru vitetett ’s a’ bevétel : 3,107,000 ft. volt. 1853-ban nevezetesen
emelkedett; személyektől : 1,714,000 tehát lm fdre : 27,659 f t .’s málhák
tól : 2,317,000, tehát 1 mfdön 37,381 ft. így az északi 1853-ban összesen
4 milliót hozott be. A ’ déli államvonalon 1845-ben : 303,105 személy
’s 688,561 mázsa áru; 1846 : 275,118 személy ’s 1,373,000 mázsa; 1847ben 473,169 személy’s 2,494,000 mázsa áru; 1848—bán 405,468 személy
’s 2,539,000 mázsa; 1849-ben480,000 személy ’s 3,349,000 mázsa; 1850ben 637,000 személy ’s 4,251,000 mázsa vitetett rajta, ez utóbbi év
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ben : 2,416,000 ft. bevétellel; ’ s 1851-ben : 911,841 személy ’s 5,825,000
mázsa szállítatott, 2,960,000 ft. bevétellel. 1853-ban személyektől
1,179,941 ftot, és málháktól : 2,272,782 ftot hozott be — ennél 1 mfdre:
51,766, és amannál 28,432 ft. esvén. — A ’ dél-keleti vonalon 1846-ban :
142,360 személy szállítatott; 1847-ben 324,202 személy és 260,640 má
zsa áru; 1848-ban368,877 személy ’s 1,186,461 mázsa; 1849-ben 149,112
személy ’ s 593,899 mázsa; 1850-ben 10 hó alatt 210,103 személy ’s
1.259.000 mázsa áru vitetett, 661,402 ft. bevétellel, ’s 1851-ben 624,381
személy ’ s 2,373,000 mázsa áru — 1,751,000 ft. bevétellel. 1853-ban
személyektől 1,332,875 ftot és málháktól 2,259,539 ftot hozott be 1
mfdre esvén 54,447 és személyeknél 32,359 ft. A ’ keleti vonalon 1850ben 95,757 személy ’s 770,753 mázsa, 1851-ben pedig 98,923 személy ’s
899,211 mázsa áru vitetett — ez évben, 211,588 ft. bevétellel. 1853-ban
személyektől : 86,715 ’s málháktól : 172,314 ftot hozott be — 1 mfdre :
18,628 és 9,375 ft. esvén. A ’ mailand-comoi vonalon 1841-ben 350,000
1842-ben 334,000, 1843-ban 331,000; 1844-ben 399,000 1845-ben:
368.000 1848-ban : 256,000; 1849-ben 403,000 és 1850-ben 572,OOOszemély vitetett. A ’ verona-marituai vonalon 1851-ben két hó alatt 84,718
személy vitetett ’s 53,242 ft. vetetett be. — A ’ velencze-veronai ’s majland-trevigloin pedig így volt a’ forgalom : 1850-ben a’ velenczein 810,654
személy 's 302,387 mázsa áru, 1851-ben pedig : 933,000 személy vite
tett. A ’ lombard országin pedig 1850-ben 230,000 személy ’s 22,237
mázsa árú; 1851-ben 227,000 személy szállítatott. 1853-ban málháktól
317,267 ft. 1 infdm. 9,915 ft. ’s személyektől : 1,477,987 ft. 1 mfdön :
46,187 ft. jött be. — A ’ bécs-brünni vonalon 1839-ki első félév alatt :
187,642 személy utazott; 229,625 ft jövedelemmel; 1840-ki félévben :
140.000 személy, 261,000 ft. ’s a’ málháktól 114,000 ft. bevétellel. 1841ben 201,685 személy, 915,000 mázsa áru vitetett. A ’ bevétel : 725,997 ft.
és a’ kiadás 554,781 ft. volt.
Érdekes Összehasonlítani, mint különböztek a’ kocsi osztályok szerint
a’ személyektőli bevételek a’ különböző vasútvonalokon, mellyek többnyire különböző országokon vonulnak át.
3-ik oszt. kocsin.
,
1-ső oszt.
2-ik oszt.
Északin
— 69.9
28.3
1.8
Délin
— 67.3
31.1
1.6
— 51.5
Délkeletin
3.5
— 45.0
Keletin
— 75.7
2.6
— 21.7
Ferdinandin
21.0
— 57.0
4.5
Glognitzin
— 73.6
3.6
— 22.8
—
Bruckin
21.3
— 78.7
Sopronin
:: 3.3
— 20.9
— 75.8
Olasz-F erdinandi:: 1 8
— 76.6
— 21.6
Majland-comoin : 7.1
— 45.1
— 47.8
Erdekes azon tapasztalat is, hogy kezdetben a’ személyforgalom túlnyo
mó — lassanként azonban az áruforgalom növekszik ’s mindig közelebb
érinti amazt, mig vagy hason öszvegre nem emelkedik, vagy még túl is
haladja. íg y a’ Ferdinánd északi vonalon
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*J v J
1841.,,
100: 70
451,551 99
99
316,488 „ „
99
99
99
1842.,,
780,931 99
99
100: 73
573,911 „ „
99
99
99
1843.,,
741,595 9 9
100: 95
99
702,486,, „
99
99
99
1844.,,
100: 96
784,984 9 9
99
99
753,615 „ ,, 9 9
99
1845.,,
100:
99
885,467 9 9
99
99
818,105 „ ,, 99
99
1846.,,
100:121
1,104,000 99 1,342,000,, „
99
99
99
99
1847.,,
100:130
99
1,101,561 99 1,428,000 „ „
99
99
99
1848.,,
100:144
99
1,346,000 9 9 1,400,000 „ „
99
99
99
1849.,,
100:153
99
1,127,000 9 9 1,725,000 „ „
99
99
99
1850.,,
100:159
1,464.000 9 9 2,338,000 „ „
99
99
99
99
1851.,,
100:155
2,130,000 9 9 3,292,000 „ „
99
99
99
99
1853-ban az állara-vasutak bevétele — 186% ni földön volt : 13,791,041
ft. Ebből az északira 3 1 % délire 2 6 % délkeletire 2 8 % keletire csak 2 %
’s az olaszra 13% jutott. — A ’ személyek bevétele : 5,802,000 ftot ’s az
áruké : 7,522,000 ftot foglalt el. — Az 1852-ki évhez képest : 1,135,512
fttal volt több jövedelem az állam-vasutakon. Különösen a5 délkeleti vo
nalon volt legnagyobb ezen emelkedett bevétel t. i. az 13% ; tett;a’ délin
11% , mig a’ keletin csak 3 és az északin 2 % ’s olaszon 2 % volt a’ több
bevétel. — A ’ mi a’ kiadásokat illeti, ezek összesen 1853-ban 8,712,000
ftot tettek. És ebből az északira legtöbb jutott t. i. 31% ; a' délkeletire
2 7 % ; délire 26; olaszra 14 ’s a’ keletire 2 % esett. — A ’ tiszta bevétel
tehát : 5,079,040 ftot tett, miből az északi 32- déli 27- délkeleti 26olasz 13 és a’ keleti 2 % nyújtott. — Átalában véve a’ kezelési költség
185 3 'bán 63. 2 % és a’ tiszta bevétel 36. 8 % tett. Ez az egyes vonalokon
rendszerint azon arányban oszlott fel, a’ hogy mint nőtt a’ költség, úgy
fogyott a tiszta haszon. Legtöbb költség ’s legkevesb tiszta haszon volt a’
keletin t. i. 68. 2 % költség ’s 31. 8. tiszta haszon ; ellenben legkevesebb
költség t. i. 61. 7 % volt az északin és legtöbb jövedelem t. i. 38. 3 % . —
A ’ mi a\ befektetett tőke kamatozását illeti : az igen csekély volt
aránylag más államokéhoz. A ’ porosz vasutakon az 5% -tet meghaladta
már; mig Ausztriában átalában véve csak 3. 7 2 % tett. Az egyes
vonalokon a’ kamatozás így állt : legnagyobb a’ délkeletin 5. 4 8 % '
mert a’ kiállítás itt legolcsóbb volt; északin 3. 73% ; délin 3. 95%
keletin 2 .9 5 % ; olaszon 2. 12% . Ezen adatokat mérföldekre alkalmazván:
1 mfd. jött 772,554 ftba bevétele : 74- kiadása 46- tiszta haszna 27 ezer.
Azonban a’ magánvállalatok jobban kamatoznak. Ig y a ’ bécs-glognitzi és
Ferdinánd északi vasút részvényesei 1850-ben 7 % kamatot kaptak. —
És meg kell azt is jegyezni, hogy az állam-vasutak jelen jövedelmező
állapotja is csak mintegy 1852-től kezdődik. Mert 1845 — 1849 alatt még
deficitben álltak. 1850-ben fél, 1851-ben 1 és 1852-ben 3 % milliót kez
dettek jövedelmezni a’ kiadáson felül. Az ausztriai állam-vasutak, a’ ma
gánosoktól történt beváltásokkal és az 1853-ban rendelt építési dotátióval
1842 évtől 1853 végéig : 202,851,921 ftba kerültek. Ebből a’ bécsi öszszeköttetési vonalra : 1,412,737 ft.; északira Brünn’s Olmütztől Bodenbach ig 44,677,114 ft.; a’ déli vonalon Glognitztól-Mürzzuschlagiga’ Setnmering vonal 15,114,480 ft. onnan Laibachig 34,252,077 ft.; Laibachtól
Triestig : 3,397,446 f t .; azután a’ délkeletire : Marchtól Szolnokig :
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25,365,882 ft. Czeglédtől Szegedig 866,558 ft. Szolnoktól Debreczenig :
12,687 ft. a’ horvátországira Zágrábig : 37,985; keletire : Krakótól
orosz-lengyel szélig 2,985,345 ft., Krakótól Bochniaig : 1,012,119; a’
nyugotira Salzburgon át bajor határig 80,393 ’s végre az olaszra
35,525,893 ft. költség jött. — A ’ magán vasutak kiállítása 1850-ig
50,247,000 pftba került.
Az ausztriai birodalom vasútvonalai között különösen nevezetes
helyet foglal el a’ semmeringi hegyi vonal. Ez a’ kivitel nagyszerűsé
gére, a’ nehézségek nagyságára nézve Európa vasutai között is leg
kitűnőbb helyen áll. Sehol sem létezik illy merész vállalat. E’ vasút
2788 tengerfeletti láb magasságon vonul el. Az esés számos partokon X
/4Q
mi a’ legnagyobb egész világon. 14 tunnelt kelle építeni az átvágások
miatt, mellyeknek egyike 840 öl hosszú, 5 — 6 perczet igényelvén az átme
net. A ’ többi is jobbára 1 — 200 ölnyi. Az országúiról felnézve a5 Clam
vár mindenkinek szédítő magasságban látszatott lebegni, és most e’ ma
gasságon vonul el a’ semmeringi vasút Nem csuda tehát, hogy kezdetben
olly sokan lehetetlenségnek tartották a’ kivitelt. Ebben kitűnő érdeme
van Ghega ministertanácsosnak. A ’ mürzzuschlag-baierbachi vonal át
futására csak 1 % óra kivántatik. — Az első próbamenet 1853. sept.
24-én történt. 1853. okt. 23-án általános menet próba tétetett GlognitzMürzzuschlag vonalon; — a’ nagy közönség használatára pedig 1854.
jul. 17. nyittatott meg.
A ’ legújabb ausztriai vasúti vállalat az insbruck-salzburgi a’ müncheni
vonalhoz, vels-salzburgi ’s főkép a’ zittau-reichenbergi, mellyre 1855
febr. adatott az engedély 4 % kamat biztosítással 40 évre — mi első pél
dája a’ vasút biztosításnak Ausztriában. Az engedély 50 évre szól és 3
évig el kell készülnie. Ez a’ cseh-szászországi közlekedést állítja elő. —
Végre a’triest-laibachi, melly 1855 elején már elkészülése felé járt.
A z ,1855. év legnevezetesb korszakot képez az ausztriai vasút*rendszer
ben. Értjük azon nagyszerű pénz-ügyletet, mellyet a’ bécsi kormány vasutainak 92 évre való eladása iránt egy franczia társulattal létesített. Ez
egészen pénzügyi szükségeken ’ s alapokon fekszik. Az ausztriai kormány
a* keleti események nyomasztó ’s mindinkább tovább terjedő befolyása
alatt, roppant számra emelt hadseregét haza bocsátani nem akarván,
mindinkább több és több kiadásokba bonyolódott. Ez által az állam-kölcsönök ismét tetemesen szaporodtak. A lig létesítetett magában a’ biroda
lom kebelében, a’ kerületek, községek ’s lakosok közti felosztás utján, az
u. n. nemzeti kölcsön, már ismét újabb pénzszükségek mutatkoznak. És
pedig akkor, midőn Ausztriára nézve a’ külső kölcsönvétel nehézségei igen
magas fokra emelkedtek. Innen keletkezett azon eszme, hogy az állam
vasutak nagy részének eladása folytán kell pénzforrást szerezni. E ’ végett
1854-ki nyár vége felé érintkezésbe tette magát a’ kormány a’ franczia,
Párisban székelő ,credit mobilier* vagy ,,industriel“ féle társulat tagjaival.
A ’ viszonos megegyezés csakhamar létesült, miután egyrészről a’ pénz
szükség érzete igen kényszeritőleg hatott, másrészről pedig igen fényes
nyeremények mutatkoztak. A ’ szerződés már októberben feltétetett —
csakhogy még alá nem íratott. A ’ bécsi kormány két hói záridőt kötött
ki reá. Éz eltelt és december utolján mindkét részről megtörtént az alá
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írás. — Ezen szerződés által az ausztriai kormány az u. n. északi ’s délkeleti vasutakat nevezetes terjedelmű bányák, erdők- ’s földekkel az
André ’s Perreira által képviselt franczia társulatnak 200 millió francért
92 évre eladta. E ’ szerződés 1855 január elsejétől kezdve lépett életbe.
Lényegesen ezen pénz-ügylet következőkben áll : Az eladás tárgyai ré
szint vasutak, részint egyéb államjószágok. A ’ vasutak ezek : 1. Az
északi állam-vasút, melly a’ szász határszéltől Prágán át Brünnig ’s 01mützig terjed, egészen használatban van és 4 6 3 y2 kilómét, hosszá; 2.
A ’ délkeleti vasút, melly Marcheggtől Pozsonyon át Pestig terjed ’s in
nen egyrészt Szolnokig, másrészt Kecskeméten át Szegedig vonul, szinte
üzletben van és 444 kilómét, foglal el; 3. A ’ bánáti bányák között létező
vasút, melly 6 8 % kilom. terjedelemben Lissovától Oraviczán át Buziásig
nyúlik. Ezeken ldvül 4. A ’ Szeged-Temesvár közti vasút — 112 kil. —
mellyet az állam önköltségén köteles kiépíteni — 112 kilom. hosszú; és
5. Azon vasútvonal, melly Temesvártól a’ Dunáig épiilend, 83 kilom.
terjedelemben. Ezt a’ franczia társaság saját költségén végezteti el. —
Végre a’ társulat féljogosítatott arra is, hogy két év alatt Szegedtől Belgrádon át Zimonyig vasutat épitethessen. — A ’ vasutak terjedelme te
hát Összesen 1176 kilom. miből a’ már üzletben levőké 981 kil. mintegy
130 német mérföld. — Ezekhez járulnak még a’ következő államjavak,
u. m. a) A ’ Töplitz melletti sobochlebeni kőszéntelep, b) A ’ Prága mel
letti kladnói ’s brandeiseli 16 □ kil. tevő kőszéntelep, melly 12 kil.
hosszá vasút által az északi vonallal van összekötve, c) A ’ Bánátban a’
lissovai vasúthoz közel fekvő Steierdorf, Doman, Székül ’s Kuptore
féle kőszénbányák, d) A’ Bánátban fekvő resiczai ’s bogsáni vashámorok
gépgyárral, vasöntödével, vasbányákkal ’s ágyúöntödével — ’s ezek mint
a’ c) alattiak is már használatban vannak; e )A ’ Bánátban létező moldo
vai, szaskai, oraviczai ’s dognacskai rézbányák ’s hámorok, f ) Mintegy
90.000 hekt. erdőségek a’ bányák’s hámorok használatára és g) mintegy
30.000 hekt. területet képező rétek, úrbéri földek, épületek, és legelő. —
És ezen javadalmak teljes tulajdoni joggal adattak el. — A ’ feltételek
következőkben állanak : a’ fent elősorolt tárgyak 200 millió francért
adatnak el. 170 millió számíttatik a’ vasutakért’s 30 m. a’ többi javakért.
Az egész Öszveg ezüst- ’s aranyban fizetendő. A ’ fizetés 36 részletben
teljesíthető 1855 mart. 1-től 1858 febr. 1-ig. És pedig úgy, hogy a’ tár
sulat semmi kamatot sem fizetend. A ’ kormány feljogosítatott az első 13
részletet 1855 jan. 1-től számítandó 4°/0 kamatok megtérítése mellett
rögtön felvehetni — ’s e’ jogát a’ kormány használta is. — Az ausztriai
kormány 5°/0 kamatot biztosít. Öt évi tiszta jövedelemtől az adót elen
gedi. A ’ bányáktól pedig 10 évre engedtetik el az adó. A ’ vámilleték fele
szinte 5 évig elengedtetik mindazon anyagoktól, mellyek a’ vasúti vonalok
kiépítésére ’s föntartására kellenek; 3,750,000 fr. erejéig pedig egészen
a’ műszerek ’s anyagoktól. A ’ bélyegdíj nagyobb része szinte elengedte
tett. Az egész 92 évi idő alatt senkinek sem szabad a’ társulatnak átadott
vasutak vonalaiban más vasutat építeni, kivévén ha új közbenső pontokat
érintene, mellyeket a’ kormány stratégiai, politikai vagy kereskedelmi
érdekekből fontosoknak találna. A ’ menet díjak a’ társulat által változ
tathatók ’s följebb emelhetők, minek maximuma azonban meghatározta-

Vasutak.

495

tott. Az árakat arany-ezüstben szedetheti, vagy papírpénzben az agio rá
fizetésével. Gyors meneteket rendezhet az 1. ’s 2. osztály számára 20n/ 0 ár
felemeléssel. A ' kormány 30 év múlva visszavásárolhatja* — A ’ társulat
létesítheti mindazon kiszáritásokat ’s emelhet gyárakat stb. mik a’ bá
nyászat jövedelmeit emelhetik. A ’ társulat székhelye ’s gyülésezése Bécsben leend. Az igazgató tanács 20 tagból áll, kiknek fele 5 évig francziák
vagy Frankhonban lakó külföldiekből álland. És ezek Párisban egy ál
landó bizottmányt képeznek, mellynek joga van 5 évig az a l-’s főigazga
tót választásul javallani. Minden lényeges tárgynál meghallgatandó a’
párisi bizottmány. A ’ Bécsben székelő igazgató tanácsnál a’ külföldiek
felhatalmazottak által képviseltethetik magokat. — Az igazgató tanács
első tagjai Párisban : Perreire Emil ’s Perreire Izsák, André Ernő, hg.
Galliera, Barring Ferencz, gr. Morny, Eichthal Adolf, Salvador Kázmér
’s Fould Adolf. Bécsben pedig b. Sina, Eskeles, Pereira, Seiler bécsi pol
gármester, gr. Breda, b. Walkerskirchen, Mayer tanácsos, ’s Wodianer
Móricz. — Nem lehet kétkedni, hogy a’ franczia társulat a’ legfényesebb
pénz-ügyletek egyikét létesítette e’ vásárlásában. Már maga a’ kamatelengedés 9 millió pengő ftot és az adó elengedéssel együtt közel 20 m.
pengőt tesz, mihez még vámengedmények is jőnek. — Sőt még nagyobb
azon nyeremény, mellyre ügyes használat ’s beruházás mellett bizton
számíthat. De ha a’ vasutak jelen — igen csekély — jövedelmét vesszük
is — 24 m. frankkal, már ez kifizeti az egész vételsomma kamatját. T e
hát a’ bányák, erdők ’stb. jövedelme tiszta haszonul maradand. A ’ vas
utak jövedelme azonban tetemesen emelhető. És pedig nemcsak a’ ma
gyarországi vonal kiegészítése folytán, hanem a’ czélszerűbb kezelés által
is, mi eddig még hiányos volt. A ’ szállítási czikk, főkép Magyarhonból
annyi, hogy jobbára kettős vonalokat lehet készítetni — mi a’ jövedelmet
majdnem kettőztetheti. Az igazgatás is egyszerűbbé alakítathatik, a’
költség tetemes leszállításával. Azért is igen alapos azon számítás,
minélfogva a’ társaság — javításai bevégezte után — évenként legalább
40— 50 millió fr, tiszta nyereményt vár.
Azonban ez ügyletet az államérdekek szempontjából is kell tekintetni.
A ’ társaság nyeresége kétségtelen, minek jeleül szolgál, hogy részvényei
két hónapra már 15 fr. ráfizetéssel vásároltatnak. De kérdés szinte illy
hasznot von-e abból maga az állam is ? E’ kérdés mellett meg kell itt
érintenünk azon kérdést is, váljon helyesebb-e a’ vasutakat az állam vagy
magánosok által épitetni? Ez a’ vasutak körüli kérdések legfontosabbi
ka. Az állam általi épitést igénylik okvetlenül a’ stratégiai tekintetek,
hogy azon vonalok állítassanak elő, mellyek a’ honvédelem tekintetéből
legfontosabbak ’s legelkerülhetlenebbek, ’s mit egyrészt legjobban csak
maga az államhatóság láthat be ’s ítélhet meg, de másrészt csak annak
is fekszik érdekében azoknak más vonalok felett elsőbbséget adni. íg y
ismertetik el különösen csak a’ legújabb időkben a’ német biralmi várak
nak, Mainz ’s a’ többiek vasúti összeköttetésének szüksége. De azt igénylik
a’ magasb nemzetgazdászati érdekek is. A ’ magántársulatok tisztán a’
nyereményt tartják szem előtt — mellőzve a’ népvagyonosodási, culturai
’s egyéb magasb érdekeket. Azok nem tekintenek arra, hogy egy vasút
vonal valamelly országrész vagyoni virágzását, meggazdagodását vonná
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maga után; nem arra, hogy a’ nemzetnek bizonyos vonalban külföldön
dús piaczai nyílnának. A ’ vasutak a’ népességi viszonyok rendezésére is
nagy befolyással lehetnek; valamint arra is, hogy a’ soványabb vidékek
szükségei a’ termékenyebbek által kiegyenlítessenek. Hatással lehetnek
a’ közműveltség emelésére is az előidézett közlekedés ’s folytonos érint
kezés által. Ezek azonban mind olly viszonyok, meliyekre magán válalkozók nem figyelnek, sokszor nem is figyelhetnek; ollyanok, mellyek
nagyobb vagy közeli nyereséget nem Ígérnek; tehát mellőztetnek. —
Ezen érdekeket csak az állam bölcs, ’s a’ nép érdekeit szivén hordó kor
mánya elégítheti ki. — Ellenben vannak az állam általi építésnek ’s
kezelésnek tagadhatlan árnyoldalai is, mellyek, más tekintetekből, a’
magánosok által eszkozlendő vasutakat az államvasutak felett ajánlják, ’s
ezen kérdés eldöntésénél a’ figyelembe vétetést igénylik. Ezeknek során,
többek közt kiválólag említendő az, hogy minden ágban ellenőrködésről
kellvén gondoskodni, a’ fizetéses egyének száma annyira megszaporítatik,
hogy majdnem az egész bevétel reájok megy. Ez azután a’ kezelést is bonyolódottabbá, nehezebbé, lassúbbá teszi, mi a’ forgalomra károsan hat.
Ellenben hiányzik még is azon éber felügyelet, utánnézés, melly csak az
önhasznáért fáradó tulajdonosnál található. Csak ezek is követhetnek el
minden erőfeszítést a’ vállalat tökéletesítésére, a’ hiányok kifürkészésére,
új javitások előállítására ’stb. A z állam kezelésnél illy érdekek ’s egyének
nem létezhetnek. Az ausztriai államvasutak története is számos adatokat
nyújt erre. A ’ költség majd az egész bevételt elnyelte; alig maradván 3°/0
tiszta haszon. A ’ szállítás felette hosszadalmas volt. A ’ kereskedőség pana
szai folytonosak voltak az elkésés miatt. Soha sem voltak — kivált a’ ma
gyarországi irányban — elégséges kocsik az áruk elszállítására. Az egész
kezelés felette nehéz, bonyolódott volt — főkép azért, mert a’ tisztán
igazgatási szak nem volt a’ technicumtól elkülönözve. — E ’ hiányok el
távolítását bizton várhatni a’ franczia társulattól, mert nyereségük érde
ke ösztönzendi reá. — Sokan attól tartanak, hogy a’ magánosok a’ díjsza
bást túlságosan felcsigázhatják. Ez azonban nem áll, mert a’ lehető leg
alacsonyabb árak saját érdekükben fekszenek. Mert minél olcsóbb a’
szállítás, annál többen használják a’ vasutat. — A z igaz, hogy roppant
pénzöszveg fog az országból külföldre szivárogni — mi bent maradha
tott volna. De ha a’ kivánt öszveg belföldiektől vétetett volna — ak
kor az csak a’ belvállalatok, belföldi ipar, kereskedés, ’s földmiveléstől
vonatott volna el. Es ez sokkal nagyobb kár a’ nemzetgazdászatra. A ’
külföldiekkel való válalkozásnál csak az a’ baj, hogy nincs önmagunknak
felesleges tőkepénzünk, miből az illy vállalat is kitelnék. De ha nincs illy
bőségben pénz belföldön, akkor kisebb rósz külföldiekkel osztatni meg
a’ hasznot, mint az ipar ’3 egyéb keresetek alapjait gyöngíteni. — Ezen
kívül kétségtelen, mikép ezen vállalat olly javításokat ’s beruházásokat
vonand maga után, mellyek a’ nemzeti vagyonosodásra jótékonyan fognak
hatni. — Es ezek különösen Magyarország nemzetgazdászati viszonyai
tekintetéből fontos körülmények. Mert itt még mindig felette kevés a’
tőkepénz — és felette kevés fokép arányban azon sok beruházáshoz,
mellyeket a’ földmivelés kifejtése igényelne. Azért is még mindig igen
drága a’ pénz, nagy a’ kamat, ’s nehéz a’ kölcsöntétel. Minthogy pedig a’
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vállalat nagyobb része hazánkra esik, természetesen a’ teendő javítások,
beruházások ’s vállalatok is nagyobb részt ide hozandják a’ befektetendő
tőkepénzt. Ennek okvetlenül jótékonyan kell hatni hazánk pénzforgal
mára. Azonkivül a’ szállítás gyorsítása, főkép a’ társulat által tervezett
kettős vasút vonalok által, igen ébresztőleg fog hatni nyers terményeinkkeli kereskedésünkre, mi viszont a’ földészetet emelendi. Es
ha csakugyan , min kétkedni alig lehet, e’ vállalat maga után
vonna több más vállalatokat is — a’ pénznek drágább piaczok felé
való természetszerű folyása következtében — akkor legtöbbet fogna
ismét hazánk nyerni, hol a’ vállalkozási szellem, kellő tőke, értelmiség
még olly kevés, de hol arra előbb a’ felsőbb hatás, segélyzés ’s ébresztés
is hiányzott.
Áttérek most azon intézkedésekre, mellyek az állam ’s törvényhozás
által a’ vasúti ügy kifejlődésére tétetnek. Ide vonatkoznak Belgium 1834-ki
rendeletéi, mellyek a’ vasúti igazgatást ’s kezelést ’s a’ magánvállalatok
viszonyait szabályozzák. Ide Francziaországban az 1842-iki törvény,
melly egy általános vasúti hálózatot jelölt ki. — Figyelmet érdemel,
hogy a’ magyar országgyűlés, mellynek munkálatai újabb időkben olly
kevés méltánylatra ’s annál több mellőzésre találtak, már az 1832/ 6-ki
törvényczikkelyekben gondoskodott a’ vasúti ügy előmozdításáról. Itt
különösen kettő által szerzett magának kiváló érdemet és tanúsított bölcs
belátást az 1832/ 6-ki magyar országgyűlés— a’ szentesített X X V . t. ez.
alkotása folytán. Először azzal, hogy a’ kisajátítást kényszerítő erővel
ruházta fel (3. §.) ’ s másodszor azzal, hogy kijelölte azon vasúti vonala
kat, mellyek a’ nemzet nemzetgazdászati kifejlődésére ’s politikai érde
keire legfontosabbak valának. E ’ vonalok : Pestről Bécsfelé az ausztriai
szélekig, a’ magyar tengerpartig, Zimonyig, Morva és Silézia széléig,
Gácsország határáig, Erdélyig Kolozsvár felé és egy másik Szeben felé.
Továbbá Nagy-Szombattól Kassáig, Kassától Krakóig, Miskolcztól Gács’s Oroszország széléig, Sziszektől a’ magyar tengerpartig. Végre Bécstől
Magyarországon át Krakóig, ’s azután a’ magyar tengerpartig ’s más
részt Eszékig, melly vonal Törökországig terjedett volna. Ezekhez az
1840-ki országgyűlés még a’ bécs-triesti vonalt csatolta. Mindazon tár
sulatoknak, mellyek egészben vagy részben e’ vonalokon önköltségükön
vasutat építettek volna, a’ törvény különös kedvezései igértettek. E ’ ked
vezmények a’ X X V . czikk által adatnak elő. Nevezetesen az, hogy a’
szükséges földterületnek kárpótlás melletti átadására kiki kényszeríthe
tő; a’ társulat gyámolitására’s akadályok elhárítására külön szolgabirák’a
városokban tanácsnokok rendelendők; előmunkálatok gátlói ellen karha
talom is rendelhető; a’ kisajátítási viszályok, mint egyéb bármikor ez
ügyre vonatkozó kérdések’s perek is sommás útra tartozzanak; a’ díjsza
bályt a’ társulat alapíthassa meg; a’ vállalattól közadó nem jár — mint
más önkéntes áldozás és taksáltatás sem; a’ vasutakon tett véletlen vagy
más károkért sommás úton minden perorvoslatok kizártával szolgáltaik
elégtétel, csak a’ birtokon kívüli fölebbezés engedtetvén meg. Ezeken
kivül rendelé a’ törvény, hogy az előmunkálatokra előleges bejelentés
kell az illető köztörvényhatóságnál; a’ díjszedés kezdetét ’s tartásának
éveit a’ főkormányszék határozza m eg; a’ felügyelet a’ köztörvényhaüj. k. Ism. Tára VI köt.
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tóságot illeti ’stb. A ’ fent kozlött vasúti hálózati terv mutatja, hogy
már abban is azon fontos eszme rejlett, mellyet gr. Széchényi István
a’ pozsonyi 1848-ki országgyűlés elébe terjesztett vasúti hálózatának
iráaypontjául jelölt ki t. i. hogy Pest-Buda legyen a’ gyűlpont, „ez az
ország szive, mellynek irányában úgy lehet tekinteni az egyes vonala
kat, mint annyi főeret, melly af szivbŐl a vérforgást az ország vég
határáig e s z k ö z l i Csakhogy a’ törvényhozás később igen is belátta
azt, hogy a’ felügyeletet, és engedélyzés jogát nem olly kezekre bízta,
mellyektől egyedül ’s biztosan a’ haza érdekeinek előmozdítását lehetett
volna várni. Az engedélyadásnál kiváló tekintet fordítatott bizonyos —
a’ specifice magyar érdekektől eltérő — czélokra, és bizonyos egyénekre,
kik azok szellemében akartak vasutat építeni. Az 1836-ki országgyűlés
nek azon főirányát, hogy Pestről mint az ország szivéből sugározzanak
ki a’ vasúti vonalak, mindinkább megakarták hiúsítani azok, kikre az en
gedélyzés ’s felügyelet bízatott. Innen volt, mikép azon társulat, melly
Bécstol Bruckig épitett egy vonalt, és azután azt Gönyőig, vagy tovább
is állította terjeszteni akarni -— a’ főkormányszék által nagyobb párto
lásban részeltetett. Ellenben azon társulat, melly a’ Duna balpartján —
Pestről kiindulva akart vasútra vállalkozni, egészen mellőztetett, ’s min
denféle akadályok gördítettek elébe. Ez alig volt képes az engedélyt meg
nyerni. És mikor a’ helytartó tanácscsal már meg is kötötte a’ szerződést
— a’ felsőbb kormányszék még akkor is gátolta. Es pedig annyira gá
tolta, hogy az első szerződés megkötése után még 3— 4 évig tartott,
mig megadta helybenhagyását. — így keletkezett azon nevezetes vita az
u. n.jobb és balparti vasútvonal vállalatai között. Ez a’ magyar törvény
hozást sokáig foglalkoztatta. A ’ többség a’ balpartit pártolá, mert az ma
gyar irányú volt, magyar fővárosból indult ki, ’s jobbára magyar részvé
nyeken alapult. De azért is pártolá, mert az u. n. jobb partinál inkább
csak börze féle játékot ’s üzérkedést, mint komoly vállalati szándékot
lehete tapasztalni. Az majd megszüntette magát, majd ismét megújult;
majd felemelte, majd leszállította részvényeit, és midőn Budáig vagy G ö
nyőig kereste az engedélyt, akkor még, habár rég tehette volna is,
Győrig sem készítette el a’ vonalt. Majd bécs-brucki, majd bruck-győri
’stb. nevezetet vett fel. Azért az 1844-ki törvényhozás azonkívül, hogy
azt kivánta, hogy azontúl minden külön vonalra külön engedélyző tör
vényt kelljen hozni, nehogy a’ felsőbb kormányszék az engedély oszto
gatásban önkényt gyakorolhasson; kimondotta azt is , hogy csak a’
balparti vonal engedtessék meg ’s a’ jobbparti tiltassék e l.— E’ vitában
mint mondatott, fontos tekintetek képezték a’ lényeget. De tagadhatlan,
mikép sok provinciális érdekek és félszeg ismeretek is fordultak elő. A ’
dunántúli megyék minden áron a’ jobb partit — a’ dunán inneniek pe
dig a’ balpartit sürgették. Amazok erre ’ s ezek amarra nem akartak ál
dozni. Voltak kik a’ debreczeni vonal által a’ nyugoti megyékben a’ ter
mények árcsökkenésétől tartottak. Es a’ legtöbben a’ kettős, párhuzamos
vasutvonalt kivihetetlennek, fen nem állhatónak tartották. Utóbbiak
nem bírtak kellő bizalommal ’s öntudattal hazánk terményzési képességé
nek kifejlődhetése iránt. Most kereskedelmi forgalmunk utóbbi évi törté
neteiből tudjuk, hogy forgalmunk olly nagy, mikép eszközlésére a’ gőzha
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józás ’s vasút együtt sem elégséges, ámbár a’ gőzösök, és szállító hajók
száma 1844 óta sokszorosan szaporitatott. A ’ vasúton mindennapi a’
szállításbani elkésés, mert nincs elégséges szállítási eszköz. Úgyhogy a’
franczia társulat, melly az északi ’s délkeleti vasutat megvette, azt ter
vezi, hogy még egy vonalt állíttatand párhuzamosan a’ mostani mellett,
hogy a’ szállításnál többé hiány ’s késedelem ne történjék. íg y eloálland
azon párhuzamos vonal, mellytől 1844-ki törvényhozóink annyira féltek.
Sőt ugyanezen társulat a’ bruckit is kiegészítendi GÖnyő ’s Komárom felé
— miután erre még egészen új vidékeket, termények ’s áruk forrásait,
piaczokat ’s városokat is nyerend.
Az 1848 utáni időkből meg kell említenünk ’s ismertetnünk azon tör
vényhozási intézkedéseket is, mellyek a’ bécsi birodalmi kormány által té
tettek. Ide tartozik az 1851. nov. 16-ki rendelet, melly új vaspályaűzleti
rendtartást ád elő. Ez szabályozza nemcsak a’ vasúti felügyeletet, keze
lést, utazási rendet ’stb., hanem az engedélyezési jo g gyakorlatát is. Ez
szerint engedélyért nemcsak a’ vállalatra, hanem az előmunkálatokra is
magához a’ fejedelemhez kelle folyamodni. Erre a’ szállítási eszközök
kellő számának, balesetek elleni készületeknek, elegendő személyzet ’s a’
pálya ’s épületek készitési biztosságának kimutatása kivántatott. A ’ me
netrend, díjszabás ’s utirend felterjesztendő. — A ’ menet sebessége nem
lehet több, személyeknél 7- áruknál 5 mérföldnél óránként. Csak a’ része
gek, botrányt okozók, veszélyes betegség küljeleivel birók, ellenszegülők,
zárathatnak ki vagy elkülönzött helyekre utasítandók. A ’ töltött fegyver
kizáratik még katonaságnál is. Lőpor, durranó és szétpattanó szerek,
személyvonattal sohsem küldhetők. A ’ vállalkozó társulat saját vagy
egyéni hibáiért felelős. A ’ mozdonyok csak kellő vizsgálat után használ
hatók. A ’ gépnek elől kell lenni, hátul lévén, csak fél sebesség használható.
Ugyanegy állomásról személyvonat a’ málhásat csak 15, és ez amazt
5 — személyvonat pedig a’ másik személyvonatot csak 10 perez után kö
vetheti — mindig legalább 500 öl távolságban maradván. Az átmenetek
12 lábra elsorompóztatnak ’ s menet után 5 perczel nyittatnak ki. Magán
vállalatnál igazgatóság állíttatik felsőbb engedély mellett, melly fe
lelős polgárjogilag is. Hadi- vagy ostromállapotban az üzlet részben vagy
egészben is a’ katonai hatóság számára lefoglaltathatik — kárpótlással.
Kereskedelmi ministérium alatt álló felügyelőség állíttatik, melly a’ vas
úti törvények megtartása, épületek, üzleti eszközök állapotja, menet- ’s
díjrend alkalmazása ’stb. felett őrködik. De őrködni tartoznak a’ rend
szabályok megtartása felett a’ községi és közigazgatási hatóságok is. —
Ezen üzleti rendszabály után az 1854. sept. 14-ki rend. jelent meg, melly
az engedélyezést újólag szabályozza. Ezen új engedélyezési törvénynek
sok előnye van az előbbi szabályok felett. Nevezetesen azon jelleme ál
tal, mikép mindenkép könnyíteni ’s elősegélni törekszik a’ magánosok
általi vállalkozást — miért az engedély-eszközölhetést igen egyszerűsíti
’s rövidíti. — Az engedélyezésnél megkülönböztetik az olly vasút, melly
valakitől saját használatára saját területén, vagy a’ birtokos beleegyezte
mellett alapítatik p. o. kőszén vagy más gyárüzlet szükségletére, és a’
mellyre csak a’ közönséges hatósági építési engedély kell. Ellenben azon
vasútra, melly nyilvános személy ’s áruszállítást eszközöljön, különös en-
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gedély szükséges a’ kormánytól. És pedig az előmunkálatok megenge
dése a’ kereskedelmi ministériumtól kérendő; és arról külön még pályaépitési engedély (Concession zűr Anlage) kívántatik, melly a’ fejedelem
által adathatik. Előbb ez úton kelle az előmunkálatok megengedését is
kérni. — Az előmunkálat megengedése által az illető nem nyer sem elő
jogot a’ kérdéses vonal engedélyezésére, sem valami kizáró jogosítványt.
Tehát az ugyanegy vonalnál többeknek is megadható. És csak a’ kisza
bott időre érvényes. — A z engedély-megnyerhetés szabályai a’ vállalko
zás könnyítésére irányozvák. A ’ folyamodás a’ keresk. ministerhez nyujtatik be, mellyhez a’ pénzalap kiállításának közlésén kivül a’ vállalat ’s
költségvetés tervét is kell mellékelni. Ki kell abban mutatni azt is, hogy
a’ közjó érdekére szolgáland-e ? Megvizsgáltatik előlegesen az is, hogy
az épitmény a’ fónálló törvényekkel, köztekintetekkel, vagy korábban
nyert magánjogokkal nem ellenkezik-e ? — Az engedély 90 évnél többre
nem adathatik — kevesebbre igen. Eltelte után a’ pálya, föld, épületek
az állam tulajdonává válnak kárpótlás nélkül; a’ vállalkozónak csak a*
szállítást illető készletek, ingók ’s egyéb tárgyak tulajdona maradván
meg. Az előtt csak 50 évre terjedhete az engedély. Az engedély jogával
össze van kötve, hogy a’ nélkülözhetlen területet kisajátíthatni, hogy az
engedély tartama alatt kizárólagos jogot ád a’ vasútra, ugyanazon vég
pontok között, ha csak más hadtanilag, kereskedelmileg, vagy politikai
lag fontos közbenső pontokat nem érintene. Szárnyvonalakra vagy foly
tatólagos kiépítésre azonban adathatik engedély. A ’ vállalat az építés ál
tal okozott minden köz vagy magán kárt köteles megtéríteni. Az ársza
bás 3 évről 3 évre vizsgálat ’s helybenhagyás végett a' keresk. ministériumhoz felterjesztendő. Az leszállíthatja az árakat, ha a’ jövedelem tisz
tán a’ betétei 15°/o“jót meghaladta. A ’ menetrend’s kölcsönös forgalomra
nézve köteles a’ szomszéd vaspályákkal értekezni ’s megegyezni. Külön
ben, vagy ha az egyezés a’ közérdeknek meg nem felelne, a’ keres, minister
határozandja el. Á ’ távirda fölállítását ingyen tartozik megengedni. Es
külön engedelem nélkül nem tehetnek kölcsönt kötelezvény vagy rész
vény-kibocsátás vagy ráfizetés által. — Elenyészik az engedély, ha a’
fölállításra adott idő meg nem tartatott; és ha az engedély ideje eltelt. —
Más tárgyakat illető szabályok, p. o. katona szállításra nézve, az előbbi
vasúti rendszabály követendő. És az ide vonatkozó ügyek nem a’ jogútra
hanem a’ közigazgatásira tartoznak.
Ezen vasúti engedély-rendelettel szoros kapcsolatban áll azon vasúti
hálózat, melly a’ bécsi kormány által az egész biralom számára már
előbb készíttetett ’s nyilváníttatott. Ezen terv szerint kellend különbféle
részek ’s érdekek felé a’ vasútvonaloknak húzódni. És az szerint fog az
engedély is a’ vállalatokra kiosztatni. — Ezen vasúthálózat hadügyi, ke
reskedelmi ’s nemzetgazdászati érdekek szerint jelölte ki a’ vonalokat.
Ezek az egész biralmat 3 fővonalban metszik át nyugotról keletre, és
ugyanannyiban délről északra — összekapcsolván nemcsak az állam min
den fontosb részeit egymással, hanem ugyanazokat a’ szomszéd államokkal
is. íg y a’ vasutak a’ létezőkkel 1,200 mérföldnél többre terjednének. Ter
mészetes, hogy ezen hálózat szorosan a’ biralom központosított rendszere
5s érdeke szellemében alakítatott. — Az új főbb vonalak e’ hálózatban
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következők : Bécs- Linz- Salzburg, bajor határig; Linz-Passau ; PrágPilsen Nürnberg felé; Pilsen-Eger-Asch; Pilsen-Budweis ; Aussig-Teplitz-Eger; Reichenberg-Zittau szász határfelé; Reichenberg-Pardubitz;
Osvieczim-Podgorze; Osvieczim-Chelmek a’ krakoi vonalhoz; KrakóPrzemysl-Lemberg-Brody; Przemysl-Czernovitz Moldvaország széléig.
Magyarországban pedig következő új fővonalok jelöltettek ki : Pest-Mi s kolcz-Kassa a’ gallicziai vonalig; Debreczen-Tokaj-Miskolcz; Buda-Fehérvár-N.-Kanizsa-Zágráb; Sopron-N.-Kanizsa; N.-Kanizsa Pécs ’s Marburg felé; Szeged— Szabadka-Mohács-Eszék ; Szeged-P étervár ad-Zimony;
Temesvár-Fehértemplom a’ Dunáig, Temesvár-Ó-Arad ; — Erdélyben
Szeben Krassóig ’s az oláh szélekig; Szeben-Szászsebes-Kolozsvár a' ma
gyarországi vonalig. — Ezeken kivül Fiume Sz.-Péter a’ triesti vonalig;
Klagenfurt-Marburg; ’s Klagenfurt-Villach-Udine; Insbruck-Botzen ;
Mantua-Borgoforte az olasz központi vonalhoz; Bergamo-Lecco; Majland-Piacenza és Majland-Pávia — Ezen vasúti vonalok az érdekek sze
rint, mellyeket képviselnek, következőkép osztályoztalak : — Stratégiai
tekintetből jelöltetett ki és pedig nyugoti irányban a’ bécs-linzi (26
mérf.) linz-salzburgi (18 m.), linz-passaui (14 m.) prág-pilsen bajor
határszéli (22 m.); keleti irányban : a’ gallicziai vonal, Dembieától Lemherg, Czernoviczig (57 m.) ’s Brodyig (14 m .); délnek pedig : a’ zágrábkárolyvárosi a’ sziszeki szárnynyal (12 m.) és az egész olasz úthálózat,
hová még hiányzik : Bergamo-Monza (4 % m.), Majland-Lodi-Piacenca
(8 ); Majland-Pávia (4 ), Mantua-Borgoforte (2 m.) és tagliamentoi a*
keleti határig ’s ezen át Nabresináig a’ déli útvonalhoz (12 m.). Ide so
rolhatók még erősségek vagy határszélek stratégiailag érdekes érintése
folytán : a’ szolnok-aradi, szeged-pétervárad zim onyi; pardubitz-reichenberg, Insbruck-Botzen. — Politikai tekintetből, a’ keleti részek ’s
a’ biralmi központ között előidézendő szorosb kapcsolat érdekében kije
löltetett : a’ sopron-nagykanizsa-pécsi (36 m.) zágráb-kanizsa-budai
(4 4 ); pest-tarnóvi (54), mohács-baja-szegedi (17), temesvár-szebeni
(35 m.)* Az ipar ’s kereskedelem ámbár a’ fentebbiek is hasznosak arra,
különösen a’ következők által képviseltetik, u. m. : Reichenberg-Par
dubitz és a’ cseh kőszénbányákra nézve Pilsen-Budweis (19 m.),
Teplitz-Eger (1 8 ), Kladno-Kladrub (12), Gratz-KÖflaeh (8 m.). T o
vábbá a’ temesvár-fehértemplomi a’ Dunáig (13), reichenberg, josephstadt, königgrátz, pardubitz (17), Bergamo-Lecco (4 ), marburg-kaninizsai (1 7 ), debreczen-miskolczi (1 5 ), szolnok-aradi (18) szeben-brassói (1 3 ), fiume-sz.-péteri (8 ); eger-pilseni (11) és budweis-pilseni
(19) által. — Különös tekintetet ’s azért a’ létesítésben is kiváló sürgős
séget igényel az elősorolt vasúti vonalokból Bécs-Linz-Salzburg,
melly Ausztriát Münchennel ’s ez által a’ legközelebbi vonalon Francziaországgal kötné össze a’ párisi vasútvonalon. Az egyenes páris-müncheni vonal Metz, Nantzig, Manheim, Bruchsal, Biesigheim, Stuttgart, Ulm
’s Augsburgon át 1855-ben megnyittatik úgy, hogy a’ páris-müncheni
út csak 24 órát igényelend. Ehhez kell a’ bécsi vonalnak csatlakozni,
mire a' linz-salzburgi legrövidebb leend — mintegy 13 órát igényel
vén. Ez leend a’ főközlekedési vonal a’ nyugottal. — De azért is fontos
leend, mert Bécset déli Németországgal, ’s illetőleg az itteni erősségek
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kel Ulm és Rastattal legközelebbi stratégiai összeköttetésbe hozná. íg y
lenne fontos a’ Prágától a’ bajor szélekig (22 — 24 m.) menő vonal is,
melly nyűgöt ’s közép Németországgal ’s különösen a’ fontos Mainzzal
kötné össze. Ezután jőnek azon vonalok, mellyeket a’ birodalomnak Olasz
országot illető érdekei igényelnek, nevezetesen a’ bécs-veronai, hova
leginkább csak a’ tagliamento-udinei és palmanuovai rész kiépitése
kívántatik; ’s azután a’ mantua-borgofortei szárnyvonal. — A ’ gács- ’s
magyarországi vonalok már kivitelben vannak. — Ezeken kívül bár ke
vésbé, de mégis fontos vonalok leendnek az arad-szebeni (36 m.), melly
a’ vasút nélküli Erdélyt vonná a’ birodalmi vasúti kapcsolatba; továbbá az
arad-temesvári (6 m.), e’ két erősséget kapcsolván össze; a’ majland-piacencai ’s páviai, az első az olasz központi ’s a’ másik a’ genuai vasút kö
telékét idézvén e lő ; a’ zágráb-károlyvárosi (8) és eszéki (4), melly Zá
grábot délen fontos kereskedelmi piaczczá tenné; végre a’ pest-miskolczi-kassai-tarnóvi, a’ Magyar- ’s Gácsország közti kapcsolat folytán. —
Kereskedelmi tekintetből különösen fontos a' Reichenberg-Pardubitz a’
zittauival összekötve. Ez a’ birodalom legkiválóbb ipar- ’s gyárűzletű vi
dékét — Csehországban — szoros összeköttetésbe hozná egy részt Hamburggal, másrészt Triesttel ’s Magyarországgal — de jövőre Poroszor
szággal is, Olaszországban illy fontosságú leend a’ bergamo-leccói a’
Como tóig, melly az átmeneti kereskedést Sveiczból ’s Németország egy
részéből Ausztria számára megmentheti a’ genuai-lukmáni vasút vonal
elől. A ’ fiumei vonal a’ triestivel összekötve a’ tengeri kereskedés eme
lése ’s a’ vidéki terményzés ’s forgalom érdekében fontos. íg y az aradszolnoki főkép Erdély tekintetéből; a’ debreczen-miskolczi felső Ma
gyarország érdekében ; kanizsa-marburgi, a’ steierországi ’s karinthiai
kapcsolat végett. A’ Zimony-Eszéki-Brod vonal főkép az által válhatnék
fontossá, ha Belgrádig és Salonichig terjesztetnék ki — utóbbi kelet
egyik legkitűnőbb piaczát képezhetvén az aegéi tengernél. — Az elősorolt
vonalak az ausztriai biralmat minden irányban keresztül vágnák — ’s
minden fontosb pontokat ’s városokat érintenének. így vonulna északon
a’ nyűgöt keleti útvonal Egertől Ausig, Prága, Olmütz, Oderberg, Ösviecim, Podgorze (Krakó) Lembergen át Brody ’s Csernoviczig. Délen
Páviától, Majland, Verona, Pádua, Mestre, Trevi-o, Udine, Nabrezina,
Lajbach, Steinbrück, Zágráb, N.-Kanizsa, Pécs, Mohács, Baja, Szeged,
Aradon át Szeben ’ s Brassóig. A’ bírálom közepén vonulna el a’ Salz
burg, Passau, Bécs, Pest, Debreczen, N.-Várad, és Kolozsvári vonal. A’
birodalom nyugoti határán észak-déli irányában az Eger, Pilsen, Budweis,
Linz, Salzburg, Kufstein, Insbruck, Botzen, Verona, Borgo forte ’s Paviai vonal vonulna el. — Eszak-nyugotról délkeletnek az Eger, Prága,
Bécs, Pest, Temesvár, Fehértemplomi ( ’s azután a’ pest-arad-brassói)
ellenben észak-keletről délnyugotnak a’ gallicziai vonal húzódnék el
Brodyg Tarnovon át, Pest, Zágráb, Laibach, Udine, Verona, Majland ’s
Pávia felé.
Ez a* kormány által tervezett vasúti hálózat. Ez tehát egy főrészben az
is, melly Magyarország hálózatát illeti. Innen láthatni azon lényeges
különbséget, melly ennek és a’ gr. Széchényi tervének iránya között léte
zik. Ennél a’ kiindulási pont ’s tűzhely Pest volt; mig amannál az ősz-
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pontosított biralom érdekében Bécs. Innen sugárzanak ki a’ birodalmat
mindenfelé átmetsző vonalak.
Bécsből vonul ki a’ linz-salzburgi Münchenig ’s ezáltal Németorszá
gon át Francziaországig. Bécsből vonul ki a’ nagy északi vonal Olmützön
át Csernovitzig, Brodiig, melly Oroszországot ’s a’ lengyel részeket éri.
Bécsből indul ki a’ nagy fontosságú triesti vonal, melly a’ közép ’s fe
kete tengert, ’s egész keletet felnyitja az ausztriai forgalomnak. Bécsből
vonul ki a’ pozsony-pesti ág is, melly Erdélyen át szinte keletre vezet
a’ dús oláh-moldva vidékeken keresztül. Bécsből jött ki a’ prágai, mellynek ágazatai egyrészt Poroszországgal, másrészt a’ szász állammal ’s
azután Németország egyéb részeivel ’s az olly fontos Hamburggal ’stb.
kotendik össze, — Ezen irányzatnak következése leend az is, mikép
Fiume egész vidékével a’ triesti vonal ágazatává válnék ’s igy szinte
Bécs felé húzódnék.
A ’ vasúti ügy kifejlődésére ’s az itt sok tekintetben érdeklett közbiz
tosság fentartására nagy befolyással van a’ törvényhozásnak azon szaka
is, melly a’ vasúti bűntetteket ’s kihágásokat tárgyazza. — Itt két szem
pontot kell megkülönböztetni. Először azt, miszerint a' vasutak ’s köz
lekedési eszközök épsége, gonosz szándékból vagy máskép is valaki
által sértethetik, vagy a’ forgalom a’ vasúton veszélyeztethetik. Másod
szor azt, hogy e’ veszély a’ vasúti közlekedést kezelők, arrai felügyelők
által hanyagság, vigyázatlanság, vagy szinte roszakaratból idéztethetik
elő. — Bármellyik szempont alá jöjjön valamelly ide vonatkozó tör
vénytelen tett, mihelyt kár tétetett, vagy veszély okoztatott, vagy az
lehetővé vált — szükséges, hogy szigorúan fenyitessék. Szükséges
különösen, hogy az ide vonatkozó törvénytelen tettek, a’ büntető tör
vényhozás által ne a’ többi közönséges sérelmek, kártételek ’stb. bűntet
tei közé soroltassanak, hanem hogy azok, mellyek a’ vasutak ’s forgal
muk irányában létesíttetnek, külön bűntettekként tekintessenek ’s
külön beszámítás alá jöjjenek. Ezt igényli egyrészt az, miszerint azon ve
szély, melly vasutak körül okoztatik p. o. valami nehéz testnek kocsik
közeledtekor a’ vaspályára való tétele, vagy a’ gép megrontása ’stb. által
— sokkal nagyobb veszély, mint a’ közönséges bűntetteké. Mert számos
emberek életét, testi épségét ’stb. veszélyezi. Másrészt az, hogy a’ vasút
— bár magán tulajdon is — koz, nemzeti, államjószág jellemével bir.
Mert közhasználatra szolgál, és az állam igen fontos közérdekeinek esz
közét képezi, miért különös kiváltságokkal is ruháztatik fel, p. o. az expropriatio kedvezményeivel. Igen fontos tekintet az is, mikép kiki azon
hitben használja személye ’s vagyona számára a’ vasutat, mikép ott azok
kellő bátorságban részesülendnek. Ez okokból minden újabb törvényho
zások külön veszik a’ vasutak körüli bűntetteket. íg y a’ porosz 1851.
apr. 14. bűnt. codex, azokat a’ közveszélyű bűntettek ’s vétségek közé
sorolja (X X V I I . czím. 293 §.). Arra, ki szándokosan olly sérelmet okoz,
vagy p. o. tárgyak oda vetése által olly akadályt tesz, hogy a’ menet v e 
szélynek tétetik ki, 1 — 10 évi fegyházat; ’s ha súlyos testi sérelem okoz
tatott, 10— 20 évit ’s halál esetében halálbüntetést rendel. Ha hanyag
ságból történt, 1 —3 évi fogsággal fenyíti. íg y bünteti a’ kezelők ’s fel
ügyelők hanyagságát is (295). Hasonlóan közveszélyességű bűntettnek
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tekintik ’s külön beszámítás alá teszik : a’ szász, braunschweigi, badeni.
weimari, anhalt-dessaui, meiningeni ’stb. büntető codexek is. A ’ badeni
(566. §.) 1 — 10 évi fogságot ítél, ha valaki élete vagy egészsége veszé
lyeztetik, vagy illy veszély szándékosan csak előkészítetik is. Hanyag
ságból eredő életvesztést élethosszanti fogsággal fenyíttet. A ’ szász ’s
braunschweigi codexek (180. 209. §§.), a’ vasúti eseteket a’ vízáradás
okozásához hasonlóan tekintik ’s fenyítik. — Hasonló elvből indult ki az
új, 1852-diki, Magyarországra is kiterjesztett ausztriai büntető tör
vénykönyv is. Ez (85. §.) nyilvános erőszakosság bűntettei közé sorolja
„ ha valaki gonoszságból rongálja a’ vasutat, vagy oda tartozó építménye
ket, szállításifeszközöket, gépeket, szerszámokat, vagy üzletre tartozó egyéb
t á r g y a k a t És ezt 1 — 5 évi vagy a’ veszélyhez képest 10 évi súlyos bör
tönnel rendeli büntettetni. És ha mások egészségére, testi biztonságára,
vagy nagyobb kiterjedésben tulajdonára nézve is a’ szerencsétlenség valóban
bekövetkezett 10— 20 évit, súlyos körülmények közt pedig élethosszantit
rendel. És ha előre láthatott halál ered — úgy azt halállal fenyiteti. —
Illy bűntettet követ el (87. §. szerint) az is, ki azon tárgyak körül, őt
illető kötelességének szándokos meg nem tartása által, az érintett veszélyt
idézi elő. Büntetése 1— 5 évi súlyos börtön, mi 10 évig is terjedhető. ’S
ha a’ fentebbi súlyosb körülmények állnak be, akkor ezek büntetése alkalmaztatik. — Ha az elősorolt tárgyak bármilly rongálása csak könnyel
műségből, pajkosságból vagy bűnös hanyagságból eredne is, mint kihá
gás 1— 3 hói fogsággal fenyitetik (318. §.) Továbbá vétségnek tekinti ’s
6 hó — 2 évi fogsággal fenyiteti azt is (337. §.), ha 1) valaki a’ vaspálya
rend ’s üzlet szabályait meg nem tartja ha az indulási idő vagy menetidő
meg nem tartatik, ha nagyobb sebesség használtatik, ha a’ vonal enge
délyzés előtt nyittatik meg, ha meg nem vizsgált gépek használtatnak
’stb. vagy 2) Ha az üzleti személyzet számára adott utasítás szabályai
mellőztetnek; vagy 3) Olly tettek követtetnek el, mellyek veszélyességét
kiki könnyen beláthatja p.o. menet alatt az ajtók kinyitása; a’ korlát ön
kényes felnyitása, kocsi’s lovakkali közelállás, legeltetés a’ vasút közelében
őr nélkül,jeladás utánzása,valaminek az útra vetése, a’ fold meggyöngítése,
a’ vasutat veszély ezhető erdőültetés annak közelében ’stb. És pedig úgy is,
ha határozott rósz szándok nélkül eredtek, de súlyos testi sérelmet idéznek
elő. Halál esetében 3 évi szigorú fogság rendeltetett. (337. §.). De ha
nem is voltak illy következéseik, mégis az olly cselekvény vagy mulasz
tás 5— 500 ft. birsággal vagy 3 nap — 3 hói fogsággal büntettetik. A*
vasútnál alkalmazott személynek olly tettei mindig fogsággal fenyítendők mi súlyos körülmények között 5 hóig is terjeszthető (431—432. §§.)
Különösen pedig akkor, ha azok a’ pályát az engedély vagy kellő feltéte
lek nélkül megnyitják; a’ keritések, intőjelek, sorompók, tilalomtáblák
’s más véde8zközök felállítását vagy fentartását elhanyagolják; nem ké
pes vagy kizárt egyéneket alkalmaznak; ’s végre, kik útnak indul
nak, vagy azt megengedik a’ pálya rongált állapotjában, vagy illy
mozdonyokkal, kocsikkal ’stb. (433. §.). — Tehát az ausztriai codex is
az új törvényhozási irányt követte. Meglepő, hogy a’ mi 1844-ki codextervünkben, melly olly kitűnőleg jeles tulajdonokkal ’s felvilágosodott
szellemmel bir, a’ vasúti kihágásokra külön tekintet nem forditatott.
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A ’ mi Magyarországot illeti — ennek vasutterjedelme még jelenleg
is csak igen szűk körre van szoritva — mi annál sajnosb, minthogy épen
hazánknak igen nagy szüksége lenne a’ vasúti közlekedésre, hol az egyéb
közlekedési eszközök még igen hiányosak. 1854-ben a’ kész ’s használt
vasutak terjedelme tett 78 mföldet — t. i. a’ Marcheg, Pest, Szolnokszegedi 58 % mfd; pozsony-szerodi 8 % m id; soproni 3 % m fd; oraviczai 8 mfd. Ezeken kívül készülőben van 51 mfd. t, i. a’ szolnok-debreczeni 16% mfd. Püspök-Ládán, nagyváradi 8 % szeged-temesvári 14
mfd., pécs-mohácsi 4 ’ s bruck-mosoni 6 mfd. A ’ vasúti vállalat legelső
kezdeményezése hazánkban az általános európai vasúti mozgalmak leg
első korszakába esik. Már ugyanis 1837-ben egyesültek többen egy pozsony-nagyszombati vasút létesítésére. Nagyrészt ’s majd kizárólag ha
zai vállalat lön. Különösen gr. Zay volt egyike a’ legfőbb vállalkozók
nak. Még azon évben megvizsgáltatott Hyeronimi Ottó mérnök által a’
földterület és 1838 jan. 22. ülésben elhatároztatott a’ kivitel. Az előlege*
terv 500,000 ft. tőkét igényelt, mire 2,500 — 200 ftnyi részvény kibo
csátása határoztatott el. Mintegy 600,000 mázsa teher és 60,000 személy
vitelre ’s igy 28,027 ft. évenkénti költségre ’s 65,555 ft. bevételre alapíttatott a’ számitás. Mennyiben volt alapos e’ számitas — legalább rész
ben — mutatja a’ legutóbbi kimutatás. 1855. februárban ugyanis : 5891
ftot jövedelmezett 3101 személy és 21,000 mázsa áru után. Sőt 1854 jú 
niusban 8234 személy 27,372 mázsa teher szállíttatott 10,777 ft. jöve
delemmel. — E’ vonal 1836— 1846 évek alatt készült el. Egy mérföld
kiállítása : 144,867 pftba került. — 1838-ban alakult az u. n. bécs-győri
vasút társulat is báró Sina főnöksége alatt — azon évben az engedélyt is
megnyervén. Ezen vasútnak Bécsből Bruckon át — Mosont is érintve —
Győrig ’s innen Pozsonyig ’s másrészt Sopronig kellett volna kiterjednie.
— Azonban e’ társulat nem vitte ki vállalatát — sőt a’ felmerült tények
nyomán gyaníthatni, hogy komoly szándoka sem volt hazánkban e’ vas
utat létesíteni. Mind a’ mellett annyira üzérkedett, mikép az u. n. bal
parti vasúttársaság ellenében a’ Duna jobb partján épitendő vonalra
akart magának engedélyt szerezni. A ’ czél alig lehetett más mint a’ bal
parti vállalat megbuktatása, Ezen ügy az egész országban és törvényho
zásunk tereméiben is — főkép 1844-ben — nagy vitatkozásokat idézett
elő, mellyek alatt a’ dunáninneni megyék a’ dunántúliak ellenében szem
közt álltának. — A ’ következés igazolta a’ gyanitások nagy részét. A ’ tár
sulat nem vitte ki igért vállalatát, hanem 1854-ben az egészet eladta
azon franczia társulatnak, melly az ausztriai állam vasutak nagy részét
megvásárolta. És ez vetette csak komolyan a’ magyar vonal kiépitését is
munkába. 1855-ben már az újszőnyi részen is dolgoznak. — Sokkal ko
molyabb ’s nagyszerűbb volt azon vállalat, melly Pestet köz ’s kiinduló
pontjának véve azt egyrészt nyugottai — a’ bécsi vonal érintése által —
’s másrészt a’ terményekben dús magyar alvidékkel kivánta összekap
csolni. Az erre alakult társulat egyrészt a’ pest-pozsony-marchegi ’s
másrészt a’ pest-szolnoki-debreczeni vonal előállításán dolgozott. Az
elsőn a’ pest-váczi rész 1846 júliusban; másikon a’ pest-szolnoki 1847
septemberben nyittatott meg. A ’ soproni pedig 1847 aug. 20-án. Ez
2,399,000 ftba került, egészen Katzelsdorfig. — A ’ marcheg-szolnoki
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vonal 25,365,882 ftba került. A ’ Szolnok-czeglédi pedig, melly Kecs
keméten vonul át, ’s melly 1853-ban adatott át a’ forgalomnak 866,558
ftba jött. Tehát egy mérf. kiállítása mintegy 450,000 került. — A ’ for
galom ’s jövedelmezés következő. A ’ sopron-hatzelsdorfi vonalon 1847
aug. 20-tól 1848 okt. 14-ig : 111,000 személy és 444,000 mázsa áru vi
tetett. 1848-ban : 25,757 személy ’s 199,000 mázsa áru; 1849-ben
77,330 személy ’s 472,000 mázsa áru vitetett. 1850-ben a’ bevétel tett
96.000 ftot ’ s a’ kiadás : 67,000 ft. — A ’ pozsony-szer edz vonalon illy
forgalom fejlődött ki : 1841-ben még csak egy részén : 43,781 személy ’s
57,392 mázsa áru; 1842-ben 54,978 személy ’s 216,374mázsa; 1846-ban
már 99,645 személy és 368,571 mázsa és 1851-ben : 86,459 személy ’s
378.000 mázsa áru szállítatott. 1854-ben júniusban 8,234 személy ’ s
27,372 mázsa; 1855 februárban pedig : 3,101 személy ’s 21,000 mázsa
áru vitetett. — A ’ bevétel pedig 1841 még csak : 12,886 ft. ’s a’ kiadás :
7,604 ft. 1842-ben bevétel : 26,916 ’s a’ kiadás : 19,722 ft. 1847-ben a’
levétel már : 130,000 volt.; 1851-ben pedig : 128,209 ft. és a’ kiadás :
84,740 ft. 1854-ben júniusban 10,777 ’s 1855. februárban 5,891 ftot jö vedelmeze. A ’ pest-váczi vonalon 1846 jul. 15-től 1847. april 30-ig te
hát 9 % hó alatt 204,918 személy 20,515 mázsa áru szállítatott 74,614
ft. 38 kr. bevétellel. 1847. május 1-től 30-ig 51,711 személy szállítatott
’s az áruk dijaival együtt 15,065 ft. 33 kr. vétetett be. Tehát egész év
alatt 1 mérföldre mintegy 22,000 ft. jött volna. A ’ pest-szolnoki vona
lon 1847. sept. 1-től november 30-ig 91,624 személy, 127,052 mázsa áru
szállíttatott és 113,394 pft. vétetett be. Azon év december havában pe
dig 18,185 személy, 93,499 m. áru vitetett ’s 36,860 pft. vétetett be. T e
hát egész évre mintegy 448 ezer ft. jött volna — miből 5 0 % kiadást von
ván le a’ költségre, tiszta jövedelemül 219,000 ft. esendett — ’s ebből 1
mfdre mintegy 11% ezer
— 1853. az ausztriai határszélről Marchtól
át Szegedig az egész délkeleti vonalon a’ bevétel t e tt: 3,765,358 ftot —
mi % millióval haladta meg, azaz 13% -tel az 1852-ki bevételt. Illy ked
vező emelkedést az állampályák egyik ágazata sem mutathatott, mert
még a’ déli is csak 11% -tel adott több jövedelmet az 52-kinél, mig a’
többi csak 3— 2% val nőtt. A ’ kezelési költség 1853-ban tett 244,080 ft.
azaz 27% . Tehát a’ tiszta haszon volt 1,325,178 ft, azaz 26% . íg y 1 mér
földre e se tt: 90,782 ft. bevétel, 58,799 ft. kiadás és igy : 31,933 ft. tiszta
jövedelem — mi 3. 36% . Ennyivel nagyobb az 1847-ki bevételnél, melly
1 mfdre alig adott 12 ezer forintot. — És e’ tekintetből az állam-vasutak
között második helyen áll t. i. a’ déli után, melly 3.43% jövedelmezett
tisztán. A ’ többi vonalok csak 1— 2 % jövedelmeztek. Az összes bevétel
ből a’ kezelési kiadás 64.8% és a’ tiszta-haszon 35.2% tett. — Tekint
ve pedig a’ kiállítás tőkéjét, melly a’ délkeleti hazai vasutban fekszik,
annak az évi tiszta bevétel : 5.48° f0 teszi — mi a’ legkedvezőbb nyere
mény az összes ausztriai állam-vasuthálózatban. Mert még a’ déli vasút
is csak 3.95% ád ’s az északi 3.73% a’ keleti ’s olasz pedig csak valami
vel többet 2% -nél. — És 1854-ben még kedvezőbb jövedelmi állást mu
tat ki a’ magyarországi délkeleti hálózat. Mert az első 11 hó alatt már
12.150.000 franc, jövedelmet állított ki — mi egy évre több leend 4 mil
lió pforintnál. — Azon forgalom, melly Pesten központosul, kitűnik a’
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következő adatokból. 1853 évben a’ délkeleti 8,610,000 mázsa forgalmá
ból s’ pesti állomást 2,000,000 mázsa érte. Elküldetett 1,484,000 mázsa.
Jött : 417,000 m. Pestről elküldetett. 1) Bécs felé : 2,500 pamut; 5,566
slivovicza; 6,018 vas; 1,012 földanyag; 6,804 iparmű; 2000 toll; 6,200
bőr; 8000 marba zsír; 73,000 gabona 11,651 komló, 9,444 liszt, 9,400
repcze olaj; 34,300 gyapjú, 2,300 belbor; 2,004 ökör, 30,400 disznó. 2)
Idegen államokra 1,185 slivov., 11,318 vas, 312 föld, 16,328 iparmű 5213
toll, 10,365 bor, 7,641 zsír, 180,000 gabona, 3,200 komló, 39,660 liszt,
10,438 repczeolaj; 140,970 gyapjú, 4,200 dohány, 26,356 bor belf; 9,600
szilva; 43,354 ökör, 1,830 disznó. 3) Saját közállomásokra : 20,000 disz
nó, 48,000 liszt; 72,000 gabona, 6,505 zsír; 45,000 iparmű, 9,200 slivo
vicza. Jött Pestre 70,146 mázsa gyarmatáru ; 76,000 iparmű, 11,000 bőr,
124,000 búza, 63,000 más gabona, 22,000 komló, 150,000 kézmű, 47,900
repcze, 192,000 só, 43,000 gyapjú. 1854. február hóban Pestre érkezett
és a’ délkeleti vasúton tovább szállíttatott áruk öszvege 324,300 mázsát
tett. Es pedig ebből a’ gabona ’s illy nyerstermények 125,000 mázsát ’s
különösen a’ tiszta búza, 46 ’s rozs 21 ezeret tett. Kávé 500, czukor 1,200
’s más gyarmati áruk 400 mázsát tettek. A ’ bor 17,000 m. gyapjú
4,900 m. volt. — 1854. aprilben az öszveg 413,629 m. tett. Júniusban
pedig 506,000 mázsát — miből a’ gabona ’s eleségneműek 230 ezer in.
foglaltak el — és a’ gyapjú 27,000 mázsát.
A ’ magyar elem ’s nemzetgazdászat jövőjére nézve, ha azt a’ közbejött
események meg nem semmisíti, nagy fontossággal birandott gr. Szé
chényinek a’ pozsonyi 1848-ki törvényhozáshoz a’ Magyar közlekedési
ügy rendezéséről beadott javaslata. Ebben részletesen kifejtette az egész
vasúti tervezetet ’s hálózatot. A ’ kisugárzásokat : fő, mellék ’s szárnyvo
nalukra osztotta. Fővonalok leendettek : 1. Duna balpartján Pozsonyon át
az északi vasutig (34 mérf.), 2. Székesfehérvár ’s Károlyvároson át Sió
fok ’s Balaton mellett Fiume ’s Buccariig (70 m.), 3. Szolnokon át Aradig
(34 m.), melly vonal Erdélyen át a’ reánk olly felette fontos kelettel kötendett össze ’s 4. Miskolczon át Kassáig — melly Hernád völgyéből
Poprád völgyébe menvén át, Gallicziáig vezetend. Mind a’ 4 fővonal
Pestről indulandott ki. — A ’ mellékvonalok pedig 5. Szolnoktól Debreczenen át Szatmárig (33 m.), melly az alföldet a’ tiszai felvidékkel ’s Er
dély egy részével kötné össze 6. Mohácstól, Pécsen, Szigetváron át Fiú
méig (24 m.), melly az aldunai ’s altiszai vidéket — a’ termények gazdag
tárát Fiúméval, ’s a’ tengerekkel csatolná össze 7. Soprontól Vas ’ s Zalán
át N.-Kanizsa táján a’ fiúméi vonalig (21 m.), melly a’ dunai megyéket
Fiúméval és Bécscsel hozná viszonyba 8. Czeglédtől Kecskeméten át Sze
gedig (15 m.). A ’ szárnyvonalok végre : 9. Aradtól Temesig (9 m.) 10.
Debreczentől N.-Váradig (9 m.), 11. Miskolcztól Tokajig (8 m.), 12.
Szegedtől Szabadkáig (6 m.). íg y gr. Széchényi a’ legszükségesb vonalok
terjedelmét 298 mfóldre tette. — Figyelmet kért ezenkivül a’ dunáninneni megyékre ’s azokban a’ bányavárosokra is. Itt nemzetiségünk bizto
sítására felette ajánlotta azon vidéknek hazánk központjávali összekötte
tését — ’s erre különösen a’ Vág, Garan, Ipoly völgyein át vezetendő
vasutat. Ez utóbbi jelenleg van kiviteli tervezetben. — Az előadott háló
zati terv szerint az egyes vidékek ’s helyek összeköttetésének következő
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érdekében kelle Sz. szerint alapulnia. A ’ Kassától Fiúméig vonuló vas
pálya az egész magyar birtokot a’ tengertől szinte Lengyelhon határáig
ketté hasítván — hazánknak a’ kereskedést e’ vonalban a’ tengerrel, Kulpa, Száva, Dráva folyókkal, a’ Balatonnal ’ s balatondunai csatornával,
Pestnél pedig magával a’ Dunával; és a’ Miskolcztól Tokajig kinyúló
mellékvonal által a’ Tiszával és a’ tiszai gőzhajózás segélyével a’ Tisza
mellékfolyamaival hozandotta érintkezésbe. Ezen útvonal Kassa, Miskolcz, Tokaj, Buda, Pest, Székesfehérvár, Zágráb, Károlyváros, Fiume
Buccari fontos városokon át, Eperjes, Eger, Gyöngyös, Veszprém ’s
Varasd városok mellett pedig közel menne el; és Abaúj, Zemplén, Bor
sod, Pest, Fehér, Kőrös, Somogy, Zágrábmegyéken, a’ horvátországi vég
őrhelyeken, ’s a’ fiumei partvidéken keresztül vonul, Sáros, Szepes, Sza
bolcs, Zala, Varasdmegyékhez pedig közel esik. A ’ Pozsonytól, Pesten
Szolnokon át Aradig ’s innen Temesvárig menő vonal, az előbbivel ke
resztben a’ termékeny banátot Buda-Pesttel, Pozsonynyal, ’s Bécscsel
csatolja össze. És útjában több népes ’s fontos városokat érint, u. m.
Pozsonyt, Érsekújvárt, Váczot, Pestet, Szolnokot, Aradot, Temesvárt.
Továbbá Pozsony, Komárom, Nyitra, Esztergom, Hont, Nógrád, Pest,
Heves, Békés, Arad, ’s Temesvármegyéken át vonul; Mosony, Trencsin,
Győr, Bars, Csongrád, Csanád, Torontói, Krassómegyékhez ’s a’ nagy
Kunsághoz pedig közel esik. Itt a’ czegléd-kecskemét-szegedi ’s innen
szabadkai vonal nagy népességű ’s vagyonos városokon kivül, mellyeket
Buda-Pesthez csatol, még Pest- Csongrádmegyét keresztül is hasítja, és
Torontóit, Csanádot, Kis-Kunságot közel éri. Még ^evezetesb a’ szolnok-szatmári ág, melly a’ Tiszán, termékeny Kunságon, a’ fontos Debreczenen, népes N.-Károlyon ’s az ország keleti felsőrészén több megyék
nek központul szolgáló ’s igen termékeny vidékű Szatmáron megy át, ’s
itt a’ már hajózható Szamost, marmarosi ’s nagybányai nevezetes bánya
vidékeket az ország szivéhez csatolja, ’sa’ debreczeni-n.-váradivonal által
Erdély felsőrészét kapcsolja hozzánk. íg y Ugocsa, Marmaros, Közép-Szol nok, Kraszna ’s Kő vár vidéke közelebb hozatnának a’ központhoz. — A ’
Mohácstól Pécsen át a’ pest-fiumei vonalhoz tartozó ág a’ Ferenczcsatornához közel lévén, a’ felvidéknek közlekedést nyit az ország alsóbb
részein, u. m. a’ Tiszán, Dunán égészrOrsováig ’s Oláhországig ’s onnan
a’ gőzhajók által a’ Feketetengerig. És e’ vonal folytatása a’ soproni ága
zatnak. Innen a’ Soprontól N.-Kanizsa mellett a’ pest-fiumei vonalhoz
csatolt vaspálya nagy fontossága. Ez Sopron, Mosony, Vas, Zala, Győr,
Komárommegyék főéletere ’s felemelésükre hatalmasan folyna be. — Az
előadott hálózat 29 megyét, 3 kerületet és 30 várost ’ s fontosb kereske
dési helyeket kötne össze. — Ezen vasúti tervezet még azon tekintetből
is fontos volt, mert az a’ magyar fővárost, Pestet, hová kelle Sz. szerint
minden erőt, ipart, kereskedelmet ’s tevékenységet vonnunk, a’ magyar
tengerparttal kötendette össze. ’S igy az ellenébe állítatott a’ Kossuth
által annyira erőtetett vukovár-fiuméi vasút vonalnak, melly ügy 1848
előtt olly sok vitatkozásra ’s tanácskozásra adott alkalmat. Sz. szerint
csak nagyszerű ballépésnek kelle ezen vukovár-fiuméi tervet tekinteni.
Mert az egyetlen tengert nem Pesttel, hanem Vukovárral kötötte volna
össze. Pedig ha a’ tengerpart egy fontos pont, akkor azt a’ belkereske-
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dés legfőbb pontjával, a’ fővárossal kellendett összekötni. De a’ vukovár-fiuméi hibás számításokra is alapíttatott. Mert az 3— 4 hónapig is
megszakadt, tehát hónapokig nem jövedelmezett volna — a’ foly
vást használható pest-fiuméi ellenében. De sokkal nagyobb vádat is
megérdemelhete e’ terv a’ ballépésnél. Mert a’ nemzet ’s haza legszen
tebb érdekeit mellőzé. Pedig e' tekintetet, mint Sz. mondá, magyarnak
sohasem volna szabad feledni. Mellőzé pedig az által, mert mellőzé azon
igen fontos elvet, miszerint minden nemzetiségek érintkezésbe hozattassanak a’ hon központjához. De mellőzé az által is, hogy egyik tervben a*
haza legtávolabbi határainál, a’ másikban egészen a’ kapcsolt részeken
vonult volna át, a’ nélkül, hogy csak egy magyar falucskát is érintett
volna. — A ’ pest-fiumei számításból még azért is fontosabb, mert a1
sopron-kanizsai ’s mohácsi vonallal leendett érintkezésben, melly vonal
sokkal jövedelmezőbb és sokkal fontosabb. — A ’ gróf Széchenyi által
tervezett vasúthálózat azért is fontos lehet előttünk, mert annak később a*
bécsi kormány által készített tervezetben is több nyomaira találunk. A*
különbség köztük természetes a’ változott viszonyok folytán. A ’ kiindulási
pontok, ’s érdekek egészen különbözők e’ két tervezetnél. — Széchényi
ről meg kell vallani, hogy minden javaslatai, minden tervei, minden mű
ködéseinél irányul a’ nemzet, a’ haza, ’s annak jövője biztosítása, ’s ki
fejtése szolgált. Ez volt iránypontja a’ vasút hálózatnál is. Szomorú, hogy
olly sorsra jutott, melly midőn megfosztá őt a’ hazának szolgálhatás ké
pességétől, egyszersmind fentebbi tervét is meghiúsította.
Legújabban nevezetes tevékenység ’s vállalkozási szellem fejlődik ki
hazánkban is a’ vasutak körül. Több új ’s pedig fontos vállalatok vannak
készületben vagy tervezetben. Hlyen nevezetesen, a) A ’ felső-déli ma
gyarországi vonal Debreczenből egyrészt Kassa, másrészt Miskolcz felé.
A ’ leghasznosb vonal arra, hogy a’ terménydús déli részek kincsei
felső Magyarországba vitethessenek, melly azokban rendesen szükséget
szenved, másrészt, hogy a’ felsővidék fa- üveg- érez- ’s egyéb árui délre
szállítathassanak, 1855. februárban az engedély reá megadatott ’s e’ tava
szon megkezdetik a’ munkálat, b) A! n.-kanizsa-marburgi vonal, mellyre
1854-ben alakult egy társulat N.-Kanizsából mint központból. 1855. jan.
16. gyűlés tartatott, melly nagy részvétet tanúsított. Számos magyar földesur jelent meg és sokan tettek ingyen fóldajánlatokat. E ’ vonal
főkép a’ magyar gabona’s egyéb termény kivitelére igen fontos leend. So
mogy ot, Baranyát, ’s Horvátországot Stiriával közvetlen érintkezésbe
hozandja. A ’ legújabb kimutatások szerint a’ déli vonalról Kanizsa felé
és Kanizsáról 1852 — 1853 és 1854. éveket általán véve, évenként 800,000
mázsát tőn a’ forgalom — mi szép jövőt ígér a’ kanizsai vasut-vállalatnak, — c) Az ipoly-sajó-völgyi vonal, melly Yáczon felül Szobnál kiin
dulva Ságon, Gyarmaton, Losonczon, Füleken át Miskolczig ’s egy
szárnyban Rosnyóig, másikban Putnokig vonuland.E’ vonalhoz is fontos
nemzetgazdászati érdekek kapcsolvák. Itt vannak e’ vidéken a’ kisaranyi,
zagyvái, pálfalvai, palojtai, ózdi, sztraczini vasbányák; továbbá több kő
széntelepek; igen nagy mennyiségű építési ’s tüzelési fa, Nográd- és Z ó
lyomnak y amillió hold erdejéből; és számos üveg-papír-porczellán gyárak
és tetemes gyapjú, réz ’s gubacs öszvegek. 1854* dec. tartatott Pesten
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első gyűlés. 1855. mártiusbanismét; nevezetes tőkepénzesek, gyárnokok’s
földbirtokosok megjelentével, Ekkor bizottmányok neveztettek ki, az
előlépések megtételére, d) A ’ bruck-győri, melly 10 mfd. hosszú és a*
győr-szőnyi mintegy 5 y 2 mfd, melly vonalakat a’ franczia vasúti társulat
épittet és pedig úgy, hogy tán még 1855 végén meg fog nyittatni. —
ej A ’ mohács-pécsi vonal, mellyet a’ gőzhajó társaság készíttet. — L eg
újabban szóba jött egy debreczen-marmarosi vonal is, melly szinte nagy
hasznú lenne egyrészt a’ marmarosi só, fa, ’s másrészt a’ délkeleti ter
ményszállítás érdekében. — Sz. I.
Vasvármegye egyike hazánk legszebb nyugoti megyéinek. Területe
96946 □ mföldet tesz, mellyen 274,232 lélek számláltatik, ’s így 1 Q
mföldre 2,827 lélek esik. Ezen számban, vallásra nézve 202,000 katholikus, 57,779 lutheránus, 9,810 református, 4,828 héber és 20 nem
egyesült görög hitű találtatik. Nemzetiségre nézve pedig túlnyomó a’ ma
gyar elem, melly 127,473 lelket számlál, német 96,120, horvát 16,932,
vind 28,864, héber 4,823 és 20 görög találtatván. — E ’ megye határait
északról Sopron, keletről Veszprém ’s Zala, délről ismét Zala, ’s nyugotról Steyerország ’s Ausztria képezi. — Szélességeit, hossza 8 mérföld.
— Nagyrészt hegyes ’ s dombos, csak némelly egyes vidékek mutatnak
lapályt. Hegyei két fő ágazatban nyúlnak el, egyiket a’ Cetius hegy lánczolat képezi Ausztria ’s Steyerországból nyúlván be; ’s másikat a ’ Tirol
és Steyerországon át elterjedő Sz.-Gothárd elágazásai állítják elő. —
Már ezen természeti minőségnél fogva is nem a’ legtermékenyebb me
gyék közé tartozik. A ’ Gyöngyös, Sorok, Répcze, Perent melletti vidé
kek, ’s Rába, Mura völgyei porhanyós fekete földjükkel termékenyek, ’s
mindent jól ’s könnyű műveléssel megtermenek; hová még Kemenesalja
is sorolható, ámbár az itteni föld m ír agyagosabb és soványabb ’s némi
leg a’ körmöndi és németújvári járás egy része is, hol a’ tengeri még
meglehetősen terem. De a’ többi részek, nevezetesen a’ tót járások, a’ fel
ső Petrócz vidéke már hideges, földe kavicsos, kopár ’s homokos, miért
felette sovány is. Használható földe mintegy 799,774 holdat tehet, miből
szántóföldekre 408,226, szőlőkre 36,940, erdőkre 275,626 hold esik.— A ’
lakosok fő kereseti és szorgalmi ágát a’ földészet képezi — miben, főkép a’
németek, de sok helyütt a’ magyar lakosok is szép haladást nyilváníta
nak. Ugart keveset hagynak; a’ lóhere, bükkön, fehér répa, ’s hajdina
termesztés általánosan el van terjedve. Különben tiszta búzát mindenütt
termesztenek, csakhogy a’ tót lakosú tájakon az már valódi ritkaság; ha
sonlóan rozsot, árpát, zabot, burgonyát, ’s tengerit is. A ’ lenből főkép a’
német lakosok sok pénzt vesznek be; a’ dohányt is sok helyütt termesz
tik, a’ jánosházi a’ kitűnőbb fajok közé tartozik. — A ’ szőlőművelés
igen el van terjedve, mindenfelé láthatók a’ terjedelmesen elnyúló ’s vi
rágzó állapotú szőlők. így a’ gyümölcstermesztés is minden vidékein el
van terjedve’s főkép a’ soványabb földdel biró nyugoti járásbeliek azt ket
tőzött szorgalommal űzik, a1 tótajkúak főkép a’ szilva tetemes termesztésé
ben tűnnek ki. — Erdeje sok lévén, még némi fakereskedést is űz, és a’
gubacsból, hamuzsirkészitésből ’s makkoltatásból szép hasznot vesznek be
lakosai. — Az állattenyésztés jó karban áll e’ megyében, ’s különösen a’
juhtenyésztés igen elterjedt és ki is fejlődött.Lótenyésztése nemigen nagy,
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de lovai igen jók, főkóp a’ német ’s tótajkúak vidékein, kol a’ pinkafeldiek, sárosszékiek igen kitűnnek. Számos helyeken szép marhákat, ’s
házi szükségre elegendő sertéseket is tenyésztenek; a’ selyembogár te
nyésztése szinte előhalad. — Ásványoki an e’ megye szegény, mészégetésen kivül a’ csekély réz, kéneső, ’s vitriolt, melly itt nyeretik, említést is
alig érdemel. Ásványvizekben sem gazdag; Tarcsa-, Pinkafőid- és Sóskúton
meglehetős savanyúviz találtatik.— A ’ földművelésen kivül, az iparűsiet,
mesterségek, gyárélet e’ megyében is alacsony fokon áll. Néhol ’s külö
nösen Kőszegen, Pinkafelden, Szombathelyen a’ posztókészítés egyes iparo
sok által meglehetősen el van terjedve; valamint a’ gyolcskészítés is, melylyel Ausztriába, és Steyerországba is szép kereskedést űznek. Egyes vidé
kek nagy mennyiségű faedényeket ’s eszközöket ’s máshol agyagból kor
sókat ’ s egyéb edényeket készítenek. Van egy pár papirosmalma, üveg
hutája ’s hamuzsir főzése is; Felsőőrben, Kőszegen nagy öszvegű ké
sek ’s egyéb vaskészitmények állítatnak elő. De mindez csak igen cse
kély körre szorítkozik, keveseknek nyújt keresetet és kevés vagyont ’s
hasznot állít elő a’ népesség arányában, megjegyezve azt is, hogy ezen
ipar főkép csak a’ német ajkúakat foglalkoztatja. — A ’ megye kereskedése,
kedvező fekvése folytán elég virágzó. Ausztriával és Steyerországgal el
terjedt és szépen jövedelmező forgalma van. Kivitele főbb czikkei : a’
nyers terményeken u. m. gyapjún, marhán, gabonán, boron ’s gyümöl
csön kivül még a’ durvább posztó, faeszközök, flanél ’s hamuzsír. E ’
forgalmat jó karban levő és elterjedt kőutai előmozdítják. De a’ folyóvi
zek erre kévés szolgálatot tesznek. Megemlíthető közülök a’ Rába ’s Pin
ka, mellyek Steyerfóldről és Gyöngyös, melly Ausztriából jön e’ me
gyébe, továbbá Mura, Répcze és Sorok a’ szomszéd megyékből. Ezek
különféle malmok, ’s erőművek hajtása által tesznek hasznot, de rendes
kiáradásaikkal tetemes károkat is okoznak. — A ’ megye lakosai 1 királyi,
1 püspöki ’s 40 mezővárosban, 623 faluban ’s 45 népes pusztán laknak.—
Nevezetesb helyei : Kőszeg kir. város, a’ legrégibb magyar századokból
való hely, 5— 6,000 lélekkel, igen jó ’s nagy mennyiségű gyümölcs és
gesztenyetermesztéssel. Közel egy pár száz posztós találtatik benne. Itt
székelt a’ dunántúli kerületi törvényszék. — Szombathely (Sabaria
Stein am Anger) püspöki város 3,888 lakossal. E’ helyen hajdant
római colónia volt. De nemzeti életünkből is több érdekes tényeket mu
tathat fel. Itt köttetett az 1441-ki béke Ulászló és Posthumus László
pártjai közötti viszály bevégzésére. R;t táborozott a’ nagy Hunyady János,
1446-ban Fridriktől a’ koronát és Lászlót követelvén. A ’ székesegyház
magas tornyaival, jeles orgonájával, és számos oltáraival igen nevezetes.
Körmönd 3,000 lakossal; Vasvár hajdan vár ’s kir. város, honnan e’ me
gye nevezete is, most kis, 6 — 700 lakosú mezőváros; Német-Újvár 1,500
lakosú mezőváros, régi hires várral, melly kitűnő határszéli erőséget ké
pezett. Még II. Lajos 1524-ben a’ Batthyányiaknak adományozta, kik
azt jelenleg is birják. Sz.-Gothard kis mezőváros 900 lakossal, hires azon
ütközetről, melly ben itt Montecuculi a’ törököt 1664-ben megverte, és
azon apáturságról, melly a’ cisterciták részére itt már 1183-ban alapítatott. Pinkafeld csinos német mezőváros Steyerország határán 2,300 la
kossal. Savanyú vize többféle bajokban használtatik. Lakosai igen szorgal
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masak ’s vagyonosak. — E’ megye 1848 előtt a’ dunántúli kerülethez
tartozott — jelenleg a’ soproni közigazgatási kerülethez van sorolva.
A ? megyei hatóság és megyei első folyamodású törvényszék székhelye
Szombathelyett van. Felosztatik a’ szombathelyi és kőszegi városi járáso
kon kivül még 10 járásra. — Sz. I.
Vajda Péter, m. acad. lev. tag, született 1808, január 20-kán, Vanyolán, Veszprémmegyében, szegény pórszüléktől. A ’ gymnasiumi osz
tályokat Sopronban, a’ philosophiai tanulmányokat Győrött, az orvosia
kat Pesten végezte, fentartatva önerejétől, ’s elélhetés dolgában egyes —
magára utasítva. Kevés szükségeit — mert már igen fiatal korában philosophus volt — magán tanításból ’s írói munkásság által fedezgette.
Első kísérletei a’ Koszorúban és Hasznos mulatságokban jelentek meg,
melly utóbbiakat egy ideig szerkesztette is. Egyetemi pályája végezté
vel, annyi segédforrása sem lévén, hogy a’ tanári koszorú elnyerésére
szükséges költségeket viselhesse, egészen az irodalomra adta magát, ’s
W igand Ottó által Lipcsébe kihivatván, ott a’ Garasos Tárt indította
meg, mellynek megszűntével, miután még Voigt orvosi „Tanácsadóját^
leforditá, Németországot, Hollandiát ’s Londont átutazván, 1835-ben is
mét hazájába tért. Itt számos eredeti és fordított munkái által csakhamar
ismeretessé lett. Részt vett több folyóiratok szerkesztésében, különösen
az Athenaeum, Nemzeti Almanach, és Világéban. 1837-ben az academia,
1840-ben a’ Kisfaludytársaság által tagjává, 1842-ben a’ természettudo
mányi egyesület jegyzőjévé választatott; a’ pesti evang. gymnásiumban
mint helyettes tanár működött; 1843-ban végre Szarvasra hivatott a’
philosophiai tanszékre, hol a’ halál, virágzó férfikorában, legszebb pá
lyája közepén, 1846. febr. 10-ikén ragadta el. — Számos munkái (fő
leg a’ szépirodalom, nyelvtan és természettudományok körében) a’ már
említett Garasos Táron, ’s Voigt orvosi munkájának fordításán kivül kö
vetkezők : A legszebb leány, elbeszélések (Pest, 1834); A9 nap szakaszai
(Pest, 1834); A tapasztalt méhészgazda (Kassa. 1885; fordítás); Termé
szetest oria gyermekek számára, RafF után (Kassa, 1835); A férfiuság
(Kassa, 1835); A szépítés mestersége (Kassa, 1835); Magyar nyelvtudo
mány (Kassa, 1835); Pesti levelek (két fűzet, Kassa és Pest, 1835 — 6);
Jogúz dráma 5 felv. (Pest, 1836); Növénytudomá?iy, magyar-latin fűvésznyelv és rendszerisme (Pest, 1836); Tárcsái Bende román 3 kötetben (Pest,
1836); Ifjabbik Robinson Campe után (Pest, 1336); Anacreon dalai
Taubnerrel (Pest, 1839); Magyar nyelvtan 2 fűzet (Pest, 1840); Magyar
német olvasótár 2 fűzet (Pest, 1840); Nemzeti képes ABC. (Pest, 1842);
Dalhon 4 fűzet (Pest, 1839 — 44); Az állatország fölosztva alkotása sze
rint Cuvier után. Első kötet (Buda, 1841); Ej és korány regény Bulwer
után 3 kötet (Pest, 1843). — Kéziratban vannak ezenkivül : Cuvier Á l
latországának az academia által nyomtatás végett elfogadott második kö
tete; ’s némelly kézikönyvei. — Vajda Péter a’ természet igaz hive volt;
szerette, követte ’s hiven tanulmányozta azt. A ’ nyarakat, Pesten laktában, a’ budai regényes hegyek virányain szokta tölteni, hol az őt tisz
telő közvélemény, a’ budai hegyek neveinek magyarítása alkalmával, egy
kitűnő ormot Vajdabéreznek nevezett el. Sok háladatos tanitvány emlé
kezik Vajdára, mint a’ magyar nyelvben, ’s a’ természettudományokban
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lelkes mesterére. Tiszta, becsületes, férfias jelleme, egyesülve szép elme
tehetségeivel, méltán vivták ki számára a’ kczbecsülést, mellyben az egy
szerű, piperéden természetbarát részesült. — T.
Vaudeville, franczia dalok egy neme, derült, gyakran satyricus tartal
mú népdalok, mellyekben vagy egy furcsa napi esemény, a’ kornak valamelly nevetséges szokása szolgáltatja a’ tárgyat, vagy gyakran egy élő
személy megtámadására is vannak intézve. A ’ „Vaudeville44 nevet több
féleképen származtatják; némellyek (1. Dictionaire de l’Academie) Vaux
de Vire normann várostól, hol a’ X IV . században Olivier Basselin költő
korának nevetséges szokásait élezés és szellemdus dalokban rajzolá. E ’
dalokat igy nevezék : Vau de Vire, miből Voix de Vilié ’s végre Vaude
ville lett. Mások, ’s valószinűleg több alappal, vau-de-ville szótól szár
maztatják, úgy hogy a’ Vaudeville olly dalt jelentene, melly városról vá
rosra, szájról szájra jár. — Egy jó vaudeville főkelléke, hogy könnyű ’s
tetszetős dallama legyen. A ’ versszak végén rendesen ismételtetik a’ vers
fő gondolata. Az u. n. vaudeville-szinmű, mellyet Francziaországban leg
először le Sage hozott létre, ’s melly napjainkban igen nagy tetszésben
részesül, kedvencz népdalokkal ellátott vígjáték. Illy komikai daljátéko
kat neveznek vaudeville-knek. Francziaország legkedveltebb vaudevillistái most : Seribe és Mellesville. A ’ szinművek e’ nemét, mi egyenesen a’
franczia szellem terméke, pótolják nálunk a’ mi népszinműveink. — a.
Végh István, főispán, a’ magyarországi tartománybiztosságok főigaz
gatója, ’s m. academia igazg. tagja szül. Bécsben, 1763 augustusán; fia
II. Végh Péter országbírónak. Iskoláit a’ budai kir. egyetemben végez
vén, a’ kir. helytartótanácsnál kezdett szolgálni, hol 1783-ban titoknok,
1787-ben tanácsos lett, 1790-ben pedig, 27 éves korában, már az ország
tartománybiztosságai másodigazgatójává neveztetett. 1805-ben baranyai
fŐÍ8pány ’ s a’ tartománybiztosságok főigazgatója lett, és e’ pályán kezdet
óta roppant munkásságot fejtett ki. Ez okból neveztetett ki 1797, 1800.
’s 1805-ben a’ felkelt nemesség, 1809-ben pedig az összes hadsereg álta
lános fő hadi biztosává, melly alkalommal több Ízben kisérte a’ fels. ud
vart királyi biztosként magyarországi utain. Bokros érdemei újabb mél
tatásául 1810-ben belső t. tanácsossá, utóbb Sz. István rende középke
resztesévé neveztetett, az ország részéről pedig 1825-ben koronaőrré vá
lasztatott, ’s az 1825-iki országgyűlés után összeült országos deputatio
adótárgyi szakában elnökséget viselt. — Az academia ügyeiben már
1826-ban részt kezdett venni, mint az alaprajz kidolgozásával megbizott
országos küldöttség elnöke. A z academia felálltával ugyanannak igazgató
tagja lett. Nagyatyja’satyjapéldájának nyomain félszázadot töltvén hiven
viselt országos hivatalokban, 1833-ban nyugalomba tétetett, ’s 1834-ben
halt meg sept. 30-ikán, damonyai jószágán Sopron megyében. — h.
Vecsei József, m. acad. lev. tag, szül. Debreczenben 1800. febr. 13.
’s tanult ugyanott. 1823-ban a’ költészet, 1824-ben a’ szónoklat rendes
tanitója volt, 1826-ban pedig senior. Ezt végezve, kiment a’ gottingeni
egyetembe, hol egy évig főleg a’ philosophiai tanulmányokat hallgatta.
1828-ban Bécsbe, ’s onnét 1829-ben Debreczenbe jött, hol egy évig Bu
dai Ezsaiás superintendens mellett segédpap, 1831-ben bárándi, 1834ben debreczeni hitszónok lett. 1836-ban, Eresei Dániel elhunytéval,
Uj. h. Ism. Tár. V I. hőt.
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ugyancsak a' debreczeni collégiumban a’ philosophiai tanszékre hivatott
meg. — 1839-ben választatott a’ m. academia lev. tagjává. Kéziratban
levő nagy philosophiai munkáin kivül (Gondolkodástan, Lélektan, Elv
tan, Esmerettan, Természeti jogtan, Erkölcstan, Országlástan), jeles ér
tekezései vonták reá a’ tud. világ figyelmét, mellyek megjelentek a’ Tud.
Gyűjtemény 1833— 6-iki folyamaiban, a’ Felső m. országi Minervában,
az Athenaeum és Figyelmezőben. Ezek közt van : A ’ philosophiai rend
szerek ismertetése; a’ test és lélek egybeköttetése; az élet ’s annak ok
feje; a’ skáldok poézise; a’ minden istenítés története; barátságos kére
lem és sürgetések a* hegelismus tárgyában, ’stb. Debreczeni tanszékfog
laló értekezése 1836-ban jelent meg : ,,a’ philosophia jóltevő befolyásá
ról a’ státus és egyesek boldogságára. — T.
Vegyes házasságok. Úgy látszik, hogy némelly kérdéseknek termé
szetében, *vagy tán lényegében is fekszik, hogy minduntalan megújul
janak ’ b bármennyiszer intéztettek is el, mégis ismét kétségeket’s bonyo
dalmakat okozzanak, és újra eldöntést szükségeljenek. Ezt tapasztaljuk
különösen azon kérdéseknél, mellyek eldöntéséhez igényt képez magá
nak mind az állam mind az egyház; — minő nevezetesen az u. n. vegyes
házasságok kérdése is. így e’ kérdés már a’ X V I. ’s X V II. században
majdnem végnélküli viták ’s versengések tárgya volt. Es midőn már
lecsillapodni látszatott ezen szellemi harcz — a’ 18-dik század közepén
ismét felmerült a’ tárgyául szolgáló kérdés. Erre újólag csend Ion, de
csak azért, hogy a’ X I X , század harmadik tizedében annál nagyobb hév
vel és elkeseredéssel újuljon meg. Sőt képes az még napjainkban is
figyelmet gerjeszteni ’s érdeket teremteni, most is, midőn a’ keleti kérdés
fontossága látszik mindenkit elfoglalni, ’s midőn Európa jövőjének újjá
alakítása váratik, habár bizton nem mindenki által reményeltetik is. Úgy
látszik — mondom — mintha örökké meg kellene illy kérdéseknek újul
ni. Azonban, ha jobban vizsgálnék, talán nem annyira a’ dolog természe
tében, mint inkább az emberek szenvedélyeiben, vágyaiban ’s különféle
törekvéseikben találnék az okot vagy hibát. Látnék, hogy egyrészt a’
polgári szabadságnak még mindig nem adatik meg azon tér, melly azt
illeti. Látnok másrészt, hogy a’ vallási türelem még mindig nem álta
lános tulajdon, hogy a’ vallásbeli jogegyenlőség még nincs tökéletesen
megalapítva, hogy az egyházi terjeszkedés még mindig felmerül, hogy a’
hatalom utáni vágy még mindig minden testületnél ’s minden hatóságnál
túlnyomó. Azért nem csuda, ha a’ vegyes házasságok körül is mindunta
lan látjuk megújulni a’ viszályt az,egyház, ’s annak emberei és az állam
hatóság képviselői között. — Mint érintém, e’ tárgy körüli nehézségekre
már a’ régibb századokban is találunk, nem említve a’ még régibb keresz
tény ’s nem keresztények közötti házasságokat, mellyeket kezdetben az
egyház, kereszténységet terjesztő politikájának eszközeiül használt. A ’
szorosan vett vegyes házassági kérdés csak a’ reformátio után keletke
zett. Francziaországban a’ nantesi edictum 18.cz. tiltja, hogy a’ gyerme
kek szüleik akaratja elleni vallásban neveltethessenek; és titkos záradé
kában nyilvánítatott, hogy az apa van feljogosítva gyermekei vallásos
nevelésére az irányt megadni. X I V . Lajos 1669-ki nyilatkozatában vilá
gosan megengedi a’ vegyes házasságokat, mig később 1680-ki rendeleté
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ben azokat tilalmazza. Németországban a’ passaui kötvény, az 1555-ki
augsburgi határozatok és vestfáliai békekötés, mit sem határoztak vilá
gosan; azon türelmi jogból azonban, mellyet megalapítniok kellene, két
ségen kivül kelle következni a’ vegyes házasságok érvényének is. Mind a’
mellett ott, hol különböző vallásbeliek laktak egymás mellett, azok iránt
nem sokára kétségek ’s viszályok eredtek. A ’ nürnbergi határozatok azt
alapiták meg, hogy a’ vegyes házasságbóli gyermekek vallására nézve a’
szülők akaratja követendő; ha meg nem egyeznek, az apa határozata álland; és ennek hiányában az ő vallását veszik fél a’ gyermekek is. A ’
brandenburgi elektor 1672-ikirendeletében megengedé a’ vegyes házassá
got ,s a’ gyermekek vallása iránti egyezkedést, minek hiányában az apáé
volt követendő, de úgy, hogy 14 éves korában kiki tebete szabad válasz
tást. Németalföldön már a’ X V II. század elején a’ házasságkötés egészen
polgárjogi ügynek tekintetett, miért a’ viszonos házassági beegyezés nyil
vánítása a’ magistratus előtt történt. A ’ német közönséges jog a’ fentebbi
nürnbergi szabályok értelmében fejlődött ki a’ házasságok körül. — A ’ katholikus irók ’ s jogtudósok azonban e’ századokban mindig ollyannak tekinték a’ v. házasságot, melly a’ kath. egyház elveivel ’s hivatásával össze
nem fér. Ezért a’ római szék rendeletéi mind oda mentek ki, hogy a’ kath.
papok tettleg az összeadásban csak úgy vegyenek részt, ha a’ gyerme
kek katholikus hitbeni neveltetése biztosíttatik, nem tekintvén ugyan
érvénytelennek a’ vegyes házasságot, de nem is helyesnek ’s bűntelennek.
Innen azon összeütközés, melly a’ 16. ’s 17. századot elárasztá vitáival.
Megújultak ezek a’ 18-dik század közepén is. Az állami főhatóságok a’ ve
gyes házasság akadályozását látták abban, hogy a’ kath. egyház jó for
mán csak eoncubinatusnak tekinti azt. A ’ kath. egyház ellenben saját erejét
és terjedését kereste abban, hogy ez ügy a’ fentebbi elv szerint intéztessék. Innen X IV . Benedek 1741. nov. 4-ki brévéjében Belgium ’s Holland
püspökeihez, érvényesnek mondja ugyan a’ vegyes házasságot, de ennek
kötését mégis rosszalja és tiltja annak megáldását. 1748. jan. 29-ki,
Lengyelország püspökeihez intézett brévéjében a’ dispensatiot csak úgy
rendeli megadatni, ha a’ gyermekek vallása biztosíttatik. — Némelly álla
mok az egyházzali viszályt akkép törekedtek elkerülni, hogy a’ házasságkötésben magát a’ polgári szerződést elválasztok a’ házasság szentségé
től. Ezt az egyházra bizván, magát a’ viszonos megegyezést polgárjogi
ügyletnek nyilvániták és a’ polgári hatóságok illetősége alá sorolták. íg y
tőn Francziaország, Belgium, Németalföld. És a’ tapasztalat mutatja,
hogy ez államokban nem is fordul elő viszály a’ vegyes házasságok miatt.
— Más államok ellenben a’ nép lelki nyugalmára elkerülhetlennek tartván
az egyház közreműködését, vagy legalább részvétét, ennek megnyerésére
tettek Rómában lépéseket. íg y keletkezett VHI.Piusnak 1830. mart. 25.
kelt ’s Poroszország nyugoti részére adott brévéje; Const. literis altero ad
Episcop. regni Borussiae; továbbáX V I. Gergely 1832. máj. 27-ki ’s B a
jorország számára adott brévéje : Const. summo jugiter stúdió; továbbá
Albani 1830-ki instructiója V III. Pius brévéjéhez; Bernettié 1834-ben
X V I. Gergelyéhez; és az 1841. máj. 22-ki Lambruchiniféle instructio az
osztrák biralom számára. Mindezekben a’ római szék azt alapítá meg,
hogy nagyobb ’s több rósz elhárítása tekintetéből a’ kath. lelkész jelen
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lehessen ugyan az összekelésnél, de e’ jelenlét tisztán passív legyen —
mellőzve a’ különben rendes imákat, szertartásokat nem adván reá egy
házi áldást — kivévén ha a’ gyermekek kath. vallása biztosítatik. Látni,
hogy a’ kath. egyház képviselői folyvást ugyanegy irány ’s elv mellett
maradtak. Nem akarták helyeslésüket nyilvánítani olly tény felett, melly
egyházuk elveivel, irányával össze nem fér; és másrészt nem akartak
semmit tenni, mi nem a’ saját, hanem idegen egyház terjesztésére vezet
ne, mi valóban bármilly vallásos testület szellemével is ellenkeznék. —
Sokan azonban nem eléglék az érintett római engedélyt. Elkerülhetlennek gondolták a’ papi áldást is. E ’ nélkül a’ házasságot tökéletesnek nem
találták. Innen azon törekvések, mellyeknek sikerült Poroszország nyugoti megyéinek püspökeitől 1834-ben megnyerni azt : hogy egy titkos
conventió értelmében beleegyeztek a’ vegyes házasságok megáldásába,
habár a’ gyermekek vallása nem biztositatnék is. Ez igy tartott, mig Cleinens Ágoston kölni érsek nem foglalta el helyét. Ez 1837-ben kinyilat
koztatta, hogy azon állam-egyházi egyezvény csak annyiban követhető,
a’ mennyiben V III. Piusnak fent érintett brévéjével ’s instructióival Öszszefér — tehát az áldás csak a’ gyermekek vallásának biztositása után nyer
hető meg. Ez természetesen összeütközésbe hozta őt a’ közhatalommal.
Következése lön, hogy 1837. nov. 20. elfogadtatott. Azonban a’ pápai
szék fellépése folytán sikerült ez ügyet kiegyenlíteni, az 1838. jan. 18-ki
kir. leirat engedékenyebb szabályokat alapítván meg — megerősítve
VIII. Pius brévéjét, mellyet már 1834-ben elfogadott a’ porosz államhatóság. Legújabban 1852 — 1853-ban ismét felújult a’ vegyes házassági
viszály az említett breve 1838. utáni végrehajtásának módja miatt.
Azonban ez is kiegyenlítetett — a’ porosz kormány biztosítván a’ pápai
széket V III. Pius 1830-ki brévéjének fentartása ’s valósítása iránt. —
Poroszországban a’ vegyes házasságok száma meglehetősen nagy. 1847ben 4609-et tett — 1852-ben pedig már 4983-ra szaporodott. Ezek
közül 2670-nél a’ férfi volt katholikus. Legtöbb van a’ breslaui kerület
ben, hol minden hetedik házasság vegyes. —- Azon szenvedélyes vita és
viszály, mellyet a’ vegyesházassági ügy Poroszországban támasztott
fel — nem maradhatott hatás nélkül Magyarország irányában sem.
Itt már régebben megalapította a’ törvény a’ követendő szabályza
tot azon szabad vallásgyakorlat szellemében, melly a’ protestánsoknak
hazánkban ünnepélyes kötvények ’s törvények által biztosíttatott. Ezek
alapján rendelé az 1791. 26. t. ez., miszerint a’ vegyes házasságbóli gyer
mekek — ha az apa katholikus — mind e’ vallásban nevelendők; ha pe
dig az anya katholikus hitű, akkor a’ leányok katholikusok, de a’ fiúk
protestánsok. Már maga tehát ez is világosan jelenti, hogy a’ biztosított
vallásszabadság szellemében, a’ vegyes házasságok kötése elé semmi leg
kisebb akadályt sem volt szabad emelni, hanem arra a’ legkorlátlanabb
szabadság engedendő. A ’ gyakorlat illy türelem szellemét is öltötte fel.
Közel fél századig a’ katholikus lelkészek előtt köttettek, — minden el
lenvetés ’s akadályozás nélkül azok részéről. 1830 után e’ türelem ’s béke
megszűnt. Az ország főpapjai közül találkozott, ki a’ kölni érsek szerepét
ölté magára— köznyilatkozatok-’s felhivásokban egyház ilagtilosnak nyil
vánítva a’ vegyes házasságok megáldását a’ gyermekek vallásának bizto-
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sltása nélkül. És a’ kath. egyház fő- ’s alpapjaiból többen követték példá
ját. Innen egy ép olly elkeseredett harcz ’s vita keletkezett mind a’ ta
nácstermekben mind az irodalom terén és szószékben — a’ miilyen volt
a’ poroszországi. A ’ tárgy lényege is ugyanaz volt, és mindkét rész hason
véd- ’s ellenokokkal harczolt állításai mellett. Véget ezeknek az 1844.
3. t. ez. vetett, melly hivatkozva a’ bécsi ’s linczi békekötvényekre ’s az
1791. 26. t. czikkre, rendelé, hogy azok, kik 18 éves kort elértek ’s evangelika vallásban neveltettek, a’ nőszemélyek pedig ezen kor nélkül is férjezésük után sem magok sem maradékaikra nézve vallásos kérdés alá többé
nem vétethetnek (1. §.); a’ mondott törvény kihirdetése után keletkező olly
vegyes házasságok is érvényesek, mellyek evangélikus lelkész előtt köt
tetnek (2. §.), és azon vegyes házasságok, mellyek katholikus és evan
gélikusok közt 1839 mart. 15-től 1844 nov. 10-ikéig köttettek ’s nem kath.
hanem evang. lelkész által adattak össze, törvényesítetteknek jelentettek
ki (3. §.). Egyszersmind meghagyatott a’ törvényhatóságoknak, hogy 1
év alatt kötelesek illy házasságokat összeírni ’s ezt a’ felek 's utódaik
biztosságául levéltáraikba eltenni, ’s ha be nem lennének az illető anyakönyvbe Írva, abba is beíratni. — Ezen törvényes szabályok az 1853-ban
életbe lépett ausztriai polg. törvénykönyv által is megerősítettek. En
nek 77. §-a, az ausztriai tartományok számára azon szabályt alapította
meg, hogy a’ vegyes házassági beleegyezés kijelentésének kathol. lelkész
előtt kell 2 tanú jelenlétében megtörténni, csakhogy a’ másik fél kivánatára
a’ nem kath. lelkész is jelen lehet. Ezen szabály eddigi törvényeink meg
tartása végett az 1852. nov. 29-ki cs. nyiltparancs IV . ez. által akkép
változtattatott meg, hogy a’ beleegyezés nem kath. lelkész előtt is nyíl
vánítható, és az esketés ez által is teljesíthető. — Illyen a’ jelenlegi gya
korlat. Mikép fog jövőben alakulni, azon concordatum elveitől függ,
mellynek a’ római székkeli kötése iránt jelenleg folytat az ausztriai kor
mány alkudozásokat, ’s mellynek egyik főtárgyát a’ házassági jog képezi,
tehát a’ vegyes házasságok ügye is. — Legújabb törvényhozási mozga
lom e’ téren; a’ würtembergi. Az 1854-ki törvényhozás elébe az igazság
ügyi minister egy törvényjavaslatot terjesztett a’ házassági jog mó
dosításáról, mellyben a’ vegyes házasságokról az foglaltatik, hogy a’ je 
gyesekre bizatik,mellyik ’s milly lelkész előtt adattassák össze magokat —
igy eltöröltetvén az előbbi szabály, melly az esketést a’ vőlegény lelké
szére bízta volt. — Megemlítendő még azon rendszer, melly e’ tárgy kö
rül Oroszország állama által követtetik. Itt, mint köztudomású, az egyház
’s állam jóformán össze van olvadva. És a’ vallás egyike a’ legfőbb po
litikai eszközöknek az államczélok előmozdítására. Innen azon korlátlan
’s tekintetet nem ismerő szenvedély, mellyel a’ n. e. görög egyház ter
jeszkedése űzetik tilos ’ s nem tilos eszközökkel. Illyen az 1832-ki ukas,
melly azt rendeli, hogy a’ vegyes házasságból, mellynél egyik n. e.
görög — születendő minden gyermekek n. e. görög hitűek legyenek.
Ezen ukas záradéka azt rendeli : hogy minden olly vegyes házasság,
melly katholikus vagy egy. görög hitű lelkész által áldatik meg, érvény
telen mig a’ n. e. görög lelkész nem áldja meg. Ezen ukas 1834-ben
Lengyelországra is kiterjesztetett. Rendeltetett, hogy a’ katholikus pap,
még tanácsot se merészeljen adni ellenkező cselekvésre. Máskép tevők

518

Vegytan.

felségsértőknek nyilvánítalak. — így sértetett meg a’ kath. vallásgya
korlat ’s egyház szabadsága ’ s önállósága, melly annyiszor biztosítatott az
orosz kormányok által. De nem kevesb jogtalanság követtetett el a’ re
formátus egyház irányában is. Az érintett ukas ugyanis kiterjesztetett a’
keleti tenger tartományaira is, ámbár itt a’ reform, egyház az uralkodó, ’s
a’ görög csak tűrött. Itt is parancsoltatott, hogy egy kath. lelkésznek se
legyen szabad olly gyermeket keresztelni, kinek apja vagy anyja görög
vallásá. íg y semmisittettek meg erőszakosan az 1768. 1773. 1793. 1795.
’s 1815-ki államszerződések, kötvények ’s egyezvények, mellyek az orosz
kormány által szentesítve voltak, de a’ melly illy szentesítés által sohsem
hagyta magát eltántorittatni önző ’s terjeszkedő terveinek bármilly jo g 
talan eszközeitől. — Sz. I.
Vegytan (Chemia). A ’ vegytan első helyet foglal azon újkori tudomá
nyok közt, mellyek a’ X I X . század anyagi miveltségének jellemét és ter
mészetét leghívebben képviselik. Sőt mondhatni, hogy ezen haladó miveltség főrészét vagy elemét épen a’ vegytan alkotja. Mindennemű dol
gokban rejlő és ismeretlen tulajdonokat, haszonvételeket fedez föl, orszá
gok nem vélt, nem gyanított kincseit és gazdagságait tárja ki. Uj mes
terségeket sugall, vagy segíti és felügyeli a’ keletkeztek tÖkélyesülését,
és ez által neveli az országok vagyonát, hatalmát és elsőségét. E’ helyen
ezen tudománynak csak legújabb eloléptét ’s jelen állását szándékozván
adni, korábbi történetét illetőleg elég legyen egy jeles német munkára
utalnunk, mellynek czime : „Geschichte dér Chemie, von dr. Hermáim
Kopp. (Braunschweig, 1843— 47. 4 kötet). — Czélunkhoz képest elsőben
is a’ vegytan irodalmára vetünk egy futó tekintetet. A ’ lipcsei évenkénti
könyvlajstromban 1830-ra mintegy 50 vegytani munka czime olvasható,
de már 1850-ben 80-ra ment e’ munkák száma. Azonkívül tekintetbe
kell vennünk még azt is, hogy ezelőtt 20— 25 évvel 3— 4 mérsékelt
nyolczadrét kötet kényelmesen magába foglalhatta nem csak a’ tudomány
tanait és tényeit, hanem a’ szerző elmélkedéseit is, holott most, mint p. o.
a’ Gmelin tömött munkájában (Handbuch dér Chemie 4-te Aufl. Heidelberg 1851) hat vagy több vastag és gazdaságosan nyomott kötet kell csupán
a’ tények és elvek száraz előadására. Szóval, maga az u. n. tiszta vegytan
mint tudományi egész, akkorára növekedett, hogy azt minden részleteiben
egy egyén már alig foghatja fel. Tehát könnyebb átnézet és munkaosztás
tekintetéből életmüvetlen és életmüves (Chemia anorganica et organica), ’s
imezt megint növényi és állati vegytanra darabolták fel. De hát még az
alkalmazása mindezeknek, minő tenger! Nemcsak hogy alig van mesterség
az ipar birodalmában (akár haszon akár díszítés a’ czélja), melly a’ chemia
elveinek befolyását ne érezte volna korunkban; de egészen is újak kelet
keztek, ’s mindezekre külön külön annyi könyv van Írva, hogy az alkal
mazott vegytan irodalma maga jókora könyvtárt alkot. Dumas franczia
munkája maga egy hosszú sort képez (Traité de Chimie appliquée aux
árts. Paris 1828— 1845. 8 kötet). Rövidebb átnézetét adják Schuberth és
Knapp (Handbuch dér technischen Chemie. Berlin, 1839. 3 kötet). De
azonfelül terjedelmes értekezésekkel bírunk nemcsak általános tárgyak
ról, miilyenek p. o. az orvosi vegytan, törvényszéki vegytan (chemia forensis), földmivelési vegytan, vegyész-földtan, vegyész-ásványtan ’stb.,
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hanem sokkal szűkebb körű részletekről is, miilyenek a’ vas, üveg, porezellán, sziksó, szappan, eczet, görögfejér, chlormész, vas- és rézgálicz,
savanyok ’s ezer más vegykelmék gyártásai, mellyeknek a’ világ-ipar tárlatban olly gyönyörű mutatványait lehete látni. A ’ fémeknek érczkÖvekbőli kibontása, az érczkövek és fémek kémlése, az arany és ezüst elvá
lasztása, a’ vas-cserepzés (emaillirozás) , az aranyozás és ezüstözés, a’
fényképelés (daguerreotypirozás), tűzijáték, fejérités, ruhafestés és nyom
tatás, szaladkészités és pálinkaégetés, épületfákkali bánás, mész- és czementkészités, gázfőzés, fémelegyités és más számos mesterségek űzői
mindnyájának vannak saját vegytani könyveik. Sőt némelly ágakra néz
ve saját folyóiratok is vannak, egyenesen csak az illető mesterség műkö
déseit ’s előlépteit lajstromzók. — Végre e’ tudomány haladásának más
jele azon kÖzbecsülés, mellyben a’ társadalomban mindinkább részesül. A ’
vele foglalkozó tanárok ’s tanszékek száma egyre szaporodik ’s a’ mai tár
sadalmi miveltség egyik oldalát kétségtelenül a’ vegytan tudása teszi. Ezt
látjuk mindenfelé. A ’ darmstadti herczeg felépitteté Marburgban a’ pom
pás laboratóriumot Liebignek, ’s azóta a’ többi egyetemek is követték e’
példát a’ kor kívánalmai szerint; nem is említve itt a’ mindenfelé kelet
kező reál és ipartanodákat, mellyeknek egyik főrészét vegytani tanulmá
nyok teszik. Minő gyorsasággal halad a’ tudomány, ’s különösen a’ vegy
tan napjainkban, arról némi forgalmat nyújt egy német könyv, mellynek
czime : ,,Handwörterbuch dér reinen und angewandten Chemie“ , ’s a’
mellyet Liebig és Poggendorf kezdtek meg, jelen szerkesztője pedig
dr. Kőibe. Ezen munka az utolsó füzetében (lV . Bandes 7. Lieferung,
Braunschweig, 1851) a’ K betűig jutott ’s igy az Abc-nek csak 10 betű
jét végezte be. De megkezdése óta már annyi tárgy halmozódott fel,
hogy 440 lapból álló egész pótló kötetet kellett kiadni, melly a’ B betű
nek csak kezdetéig ér.
Áttérve a’ vegytan ujabbkori haladásának történetére, e’ részben két
jellemzetes korszakot különböztetünk meg. A ’ jelen század első 30 évében
az ásványi vagy életműveden vegyészet vonta fokép a’ vegyészek figyel
mét magára; a’ 20 utóbbi évben ellenben az életmüves vegyészet vette
mindinkább igénybe a’ vegytani nyomozások legnagyobb részét. Az első
időszakban Davy, Dalion, Wollaston, Prout, Thomson és Berzelius foglal
ták el a’ legkitűnőbb helyeket. De különösen a’ svéd Berzelius az, kinek
hosszú pályafutása és számos működései szakadatlan kapcsolatban van
nak a’ tudomány vezérlépteivel 1800-tól 1848-ig. Berzelius fiatalkori
élete szakadatlan küzdésben telt el a’ szegénységgel, mostoha bánással,
és sok más bajokkal. Ámbár tanulónak is alig tartották, ő már a’ fölfede
zések utján volt, ’s ámbár még mindig nehéz és bajjal teljes éveknek né
zett eléje, a’ küzdés csak nevelte erényét és tüzét, melly soha sem hagyta
el. Orvos-bölcsészettani pályája közben az 1709-i nyarat Wadstenában
(Svédországban) egy gyógyszerész műhelyében tölté, hol egy olasztol megtanulá az üvegfúvást. A ’ telet Upsalában töltve, a’ következő nyárra egy
orvos segédének hivta meg a’ medeoi gyógyforrásokhoz. Ezen ásványvizet
kikémlelé ’s felbontá,’s e’ vegybontást tevél800 decemberben tartott má
sodik vizsgáltatásakor vitatása tárgyává. A ’ Volta fölfedezése 1800-ban
alkalmat ada Berzeliusnak az uj oszloppal kísérleteket tenni az emberi
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testen; ezek valának a’ licentiatusi vizsgálatkor értekezése tárgyai 1802ben. Következő évben Stockholmban telepedett meg és segédtanárrá lett
az orvosi collegiumban. Doctori fokot 1804-ben kapott, de csak 1807ben lön rendes tanár a’ stockholmi orvosi collegiumban ’s ezen tisztet kö
zel 40 évig viselte. Az akadémia nem akarván kiadni értekezéseit, Hislinger barátjával, magán vállalatképen kezdé meg tudományos munkála
tai kiadását ezen czim alatt : „ Afhandlingar i Fysik, Kernt och Mineralogieu melly gyűjtemény később nagy hirre kapott. Kitörése végre győzelmeskedett a’ sors üldözésein. 1808. az akadémia tagjának választá;
1813 bán elnökséget viselt ott, ugyanakkor évpénzt rendeltek számára
’ s kikötötték, hogy közölje az akadémiával azon vizsgálatokat, mellyeket az előtt elutasítottak, utoljára pedig 1818-ban Párisban léte alatt,
örökös titoknoknak választák. Ezen tiszt Őt hazájában a’ tudomány
élére állítá.
A ’ svéd vegytanár fürkészetei 1803, óta vannak kapcsolatban a’ tudo
mány minden fő előlépteivel, mellyeket ezen században tett. Berzelius
1803-ban egy értekezést tett közzé, mellyben sónemű testeknek a’ galvanismus általi felbontását hirdeté; Öt évvel azután Davy, ugyanazon erő
vel a’ lugsókat bonczolá fel ’s még nem hangzott el ezen nagy fölfedezés
viszhangja,midőn a’ svéd természettanárelkiáltá magát : „Sikerült nekem,
úgymond, egy lépéssel tovább menni ’s a’ lúgos földeket (mész, nehéz föld
’stb.) és az ammoniakot felbontani.^ — Mondhatni, hogy a’ Berzelius nagy
számú kémlő nyomozásaiból keletkezett a’ vegytannak ama legnehezebb
és rejtélyesebb része, a’ kémlő vegytan is (chemia analytica). Ezen tudo
mánynak az életműveden testekre vonatkozó részét Berzelius néhány tanít
ványa még többre vitte ’s különösen Rose Henrik Berlinben, a’ mennyi
ben lehet, rendszerezte is. (Ausführliches Handbuch dér analytischen
Chemie. Braunschw. 1851. 2 kötet). — A ’ bonczolás tökélyesedtével
Svédországban és másutt is sok uj elemi állomány jőve napfényre. Tud
va van, hogy egyszerű vagy elemi testnek nevezik a’ vegytanárok, melly
semmi tudvalevő módon maga magától különböző két vagy több állománynyá nem bontható. Az összetett vagy szerkesztett testek ellenben
két vagy több eleműeknek tartott testekből állanak, ’s azokat szét is lehet
bontani. 29 elemi testet ismertek e’ század elején, jelenleg 63-at számit nak. Ezen tény a’ vegytan újkori haladásának világosan szólló példája;
a’ 34 uj elem fölfedezése pedig képzelhetlen baj, vesződség és hosszas fáradalmas munka eredménye.
Korunk vegytana legfényesb győzedelmeit, a’ parányok (Atom ) el
mélete legérdekesebb alkalmazásait és a’ vegybontás legnehezebb és untalan ujuló feladatai végeden pályáját az ásványtannali kapcsolatban ta
lálja. Egy ásványokban olly gazdag ország, minő Svédország, bő alkal
mat nyújtott Berzeliusnak és számos tanítványának az ásványország ter
ményeinek vizsgálására. Angliában 1842-ben tett látogatásából hazatérte
után önté Berzelius az ő számos ásványbontásai eredményét módszeres
alakba, reájok alkalmazva az uj nézeteket, mind a’ testek electro-chemiai
különbsége, mind a’ határozott vegyarányok tekintetében, 1814-ben adá
ki svéd nyelven azon munkáját, mellynek czime : ,,A’ vegyarányok alkal
mazása az ásványtanra^; melly kevés idő alatt egész Európában elter
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jedt ’s több nyelvre le lön forditva. Legutóbbi nézeteit e’ tárgyban és
legteljesebb alakban Rammelsberg tanár adta ki e’ czim alatt : Berzelius’ s
neues chemisches Mineralsystem.u (Berlin, 1847). — A ’ ki pedig az ás
ványvegytan legújabb állapotáról teljes tudomást óhajt, legbővebb forrá
sokra akad Rammelsberg ezen munkájában : ,,Handicörterbuch des chemischen Theils dér Mineralogie“ (Berlin, 1841). — A ’ ki a’ régi ásvány
tant a’ mostanival egybehasonlitani birja, valóban elbámul, milly szeren
csés következményekre jutottak el lassanként Berzelius és tanítványai.
Egy durva kődarabokból álló halmazt, mellynek rendezése felett semmi
természeti törvény nem őrködött, mellynek mutatványait téltul meghatá
rozott súly, szili, keménység vagy alak különböztette meg, a’ kémlő vegy
tan természeti családok és csoportokra osztályozta tudományosan és alak
’s vegyület bámulatos öszhangzásával jellemezte. Egyének és osztályok
között olly szoros viszonyokat állított fel,a’ mellyek létét sem gyanították
azelőtt. Az általánosító rendszernek módokat adott, mellyekkel a’ vegybonczolatok hibátlanságát próbára vethesse, az alkotó részek lényeges voltát
meghatározhassa, és igy minden ásványt illető csoportjába és osztályába
elhelyhessen. ’S a’ vegytan ezen ágának illy kifejtése, a’ vegyületek
és kristályalakok párhuzamos vizsgálata visszahatott, mint minden más
részletes nyomozások, a’ tudomány egészére, a’ tiszta vegytanra — ’s olly
analógiákat ’s viszonyokat fedeztetett fel már régismert elemi testek
között, a millyekre a’ csupa mesterséges egyesületek ismerete soha sem
vezetett volna. Röviden mondva : átlátták, hogy a* föld belseje a9 termé
szet laboratóriuma, mellyben az végtelen különféleségü vegytani munká
latokat visz véghez untalan; azon működések eredményei pedig szintúgy,
mint a’ mi kis műhelyeinké, a’ vegytan rendes szabályai alá tartoznak és
igy az ásványtan legnagyobb részben az életműveden testek vegytaná
nak egyik alárendelt ágává vált. Az ásványok ezen kémlése hasonlóul
temérdek időbe és munkába került. A ’ fiatal tanuló most, midőn az előtte
nyitva fekvő lapot elolvassa, átérti és emlékébe bevési nehány óra alatt,
szürkehaju természetvizsgálók sok év alatt szerzett ismereteit teszi ma
gáévá; ámde az általok ’s velők szerzett hirt és vagyont egyedül nekik
kell hagynia. — Végre említést kell még tennünk e’ helyen azon finom,
mondhatni nagyítói kémlésről, mellyre a’ forrasztó cső (Löthrohr) szol
gál eszközül az ásvány és életműveden vegytanban. Berzeliusnak kö
szönheti a’ világ az első értekezést, melly a’ vegyészeknél a’ forrasztócsőt
közgyakorlatba hozta. Könyve 1820-ban jelent meg e’ czim alatt : „A*
forrasztócső alkalmazásáról af vegy- és ásványtanban“ (tüstént leforditák több európai nyelvre). Utóbbi időkben még nagyobb terjedelmet
nyert a’ vizsgálat ezen módja, ’s Plattner könyve : „D ie Probirkunst mit
dem Löthrohr^ tekintélylyé vált a’ vegyészek előtt.
Vegyészföldtan. (Sók és földek reductiója). Az életműveden chemia
uradalmában még egy roppant terjedtségü mező van jelenleg irtás alatt.
A’ földtant, az ásványtan szélesb igényű’s fellengősebb indulatu ikertest
vérét, már régóta kinálgatja barátságos segélyével a’ vegytan. M egjövend az ideje, hogy a’ földünk kérgében keletkezett jelenések igazi okát
és természetét megérthessük. Davy merész elméje mélyedt legelőször a’
földtan legdöbbentőbb jeleneteibe, vegytani tudományától kölcsönözött
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világositásaival. A ’ hamanyfém egyike az ő nagy felfedezéseinek, vizzel
érintkezve tüzet kap, nagy hevet fejt ki és temérdek rugalmas (koneny)
léget állít elő. Uj fémének ezen minősége a’ természetvizsgáló képzelődé
sét legott az égő vulkánokhoz és a’ romboló fóldingásokhoz vezeté. „ A d 
jatok nekem — igy szóla — hamany, vagy szikeny vagy más hasonszerű fémhalmazokat a’ földgyomrában ’s boesássátok oda a’ tenger vizét
’s a’ vulkán és földingás minden jeleneteit előállíthatjátok." Nincs semmi
lehetlenség abban, hogy ezen fémekből itt ott tömegek ne létezhetnének
a föld beljében. Érdekes tény volt reá nézve, hogy csaknem minden te
vékeny vulkán tengerhez közel fekvőnek vala ismerve; minélfogva könynyen megeshetett a’ tengervíz leszállása az Ő fémhalmazaira. „Ezek okoz
zák a' földiíjgáöt és vulkánokat" — igy következtetett sebes és tüzes el
méje ’s igy lön ő „ a ’ vulkánok vegytani elméletének" szerzője ’s alapí
tója. Ámbár az ismeretek azóta nagy változást szenvedtek, mindazáltal
Davynak sok tanítványa még most is makacsul ragaszkodik a’ régi hit
hez, mint a’ természet törvényeinek igazi kifejezéséhez. Ezek közé tarto
zik Daubery tanár is egy különben igen becses munkájában : „Description of active and exstinct vulcanoes". (Működő és kialudt vulkánok leí
rása) 2-ik kiadás London, 1848. Ellenben Mailét Dublinből minden elfo
gultságtól menten kezdé meg a’ földrengésre vonatkozó adatok és tények
gyűjteményét, melly a’ jövendő íöldtanár-vegyészeket segítse a’ földren
gések és vulkánok általános é3 igazi elméletének puhatolásában. Mun
kálata „First Report on the Facts o f Earthquake Phenomena" a’ brit
vándor tudóstársaság munkálatai közt van kiadva (1850).
De a’ földtani nyomozás több, sőt minden más mezején keletkeznek
számos vegytani kérdések. A ’ régibb és ujabbkori tűzeredetű sziklákkal
— az u. n. átalakult (metamorphicus) kőnemekkel, mindeniknek erede
tével, erdeti minőségével és változásaival, a’ bennök foglalt és elszórt ásványi állományok eredetével és viszonyaival — mindezekkel számtalan
kétely és fürkészés van kapcsolatban, mellyekre nézve a’ vegytanhoz
kell folyamodni világositásért. Azon lassú változásokról, inellyek által a’
gypsz, kősó, sziksó és szíksalétrom rétegei és halmazai származtak, számot
adni megint mély tudományu vegyész tiszte. A ’ kőszén és az éghető ás
ványok, a’ rejtélyes gyanta (Bernstein) és a’ becses gyémánt, ezeknek
eredete, változásainak okai és módjai, — a’ fémtermő ásványokkal vagy
különféle spatokkal (pótokkal) megtelt erek; phosphor-mész réteges hal
mazai vagy erei; ásványos vizek, ezek ásványos tartalmának természete,
raktára és állandósága; a’ tiszta viz és gőz, ’s ezek működése rendes és
rendkívüli hőmérsékletben és nyomás alatt a’ sziklák átalakításában ’s
ásványfajok előállításában; a’ légkör, ennek korábbi ’s jelen szervezete ’s
históriája, a’ föld kérgét alkotó állományokra való befolyása, ’s viszont
ezeknek befolyása amannak alkatára; azon változások, mellyeket életmüves testek eltemetkezett maradványai a’ földrétegekben okoztak, ’s hoszszas idők alatt magok is szenvednek : — mindezek különkülön csaknem
végetlenül igénybe veszik a’ vegyész kitűrését és találmányosságát, úgy
hogy a’ fölmerülő kérdésekre még sok jövendő évek munkálatai is elég
telenek lesznek felelni. A ’ vegyész-földtant rövid időn a’ földtani tudo
mány épen olly lényeges és becses ágának fogják elismerni, mint eddig-
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elé a' kapósabb ’s többeket érdekelő őslénytant. Davy óta számos, ám
bár nem olly nagy követelési! adalékokat nyújtottak a’ vegyföldtanhoz
Berzelius, Bonsdorff, Mitscherlich, Blum, Belesse, Deville, Ebeimen ’s más
kémlő és vizsgálódó vegyészek. Az utóbbiak között kitűnő helyet foglalt
az utóbbi időkben Bischoff\ bonni tanár. Munkája : „Lehrbuch dér chemischen und physicalischen Geologie von Drt (Justav Bischoff. (Bonn,
1851. 2 kötet).
Életmüves vegytan (Szervezett lények vegytana). Hogy ezen urada
lomnak nagynak kell lenni, csak abból is kitetszik, ha meggondoljuk,
hogy mindennek, a’ mi él vagy élt, minden részét, azonkivül számos Öszszetett testeket, mellyek az élőtestek részeinek elválásakor, vagy mester
séges bonczolásakor állanak elé, felöleli és tanulmány tárgyává teszi. L e
hetséges-e határt szabni az illy széles mezőnek? Az utóbbi években Liebig neve állott legkitűnőbb kapcsolatban az életmüves vegytan haladásá
val. — Az alchemisták ezen tárgyban keveset tettek. Ők tapasztalati
próbáikat legfőkép ásványi állományokkal tették ’s csak ritkán csaptak
át az életmüves országba. így p. o. miután a’ lejártatás (destillatio) mű
folyama tökéletesedve volt, felfödözték a’ boriéit ’s nehány röpékeny
olajt; készítettek gyantából gyantasavanyt; eczetet és faszeszt fából,
mellyet szárazon jártattak le. De szembetűnőbb előlépteket csak a’ phlogisticai időszak vége felé Bergmann és Scheele kezei közt tett az életmü
ves vegytan, ’s még jókora idő telt el, inig Lavoisier tudományos bélye
get üte reá. — Két dolog lön szükséges a’ jövő haladás eszközlésére, —
elsőben olly módszerek sora, mellyek által életmüvi együleteket tiszta és
állandó minőségű ’s alkatú állapotokban lehessen kapni; másodszor olly
fogások, mellyekkel azoknak elemi alkatrészeit egymástól olly tisztán és
tökéletesen elválasztani lehessen, hogy illető sulyok és tériméjök megha
tározása kellő pontossággal megtörténhessék. A z utóbbi czélt csak tökély telenül érte el maga Lavoisier, nemkülönben utána Fourcroyy Vauquelin
(1802) és de Séaussure (1807). Közelebb jutottak hozzá Gay Lussac és
Thenard (1810), az általok behozott műfolyamok nyomán; dr. Prout is
ajánlott javításokat, de a’ befejezés dicsősége Berzeliust illeti, ki a’ maga
által használt módszerekkel tett bonczolatait 1814-ben tévé közzé. Neve
zetes, hogy az 1815-ben felvett módszerek azóta semmi olly javitást nem
nyertek, melly által nagyobb pontosságot lehetne biztosítani. A ’ Liebigféle gyönyörű cső behozatala, ’s a’ Dumas és mások e’ tárgybeli derék
javaslatai sokat egyszerűsítettek ugyan a’ műfolyamon, ’s ugyszóllva na
gyobb közönséget avattak be az életmüves vegykémlés fogásaiba; de
igen kicsi járult általok azon eredmények pontosságához, mellyeket gon
dos kémlő az 1815-beli módszerekkel birt nyerni.
A ’ tudomány ezen ágában mindazáltal, a’ kémlés legszigorúbb módsze
rei feltalálása után sem szűnt meg az előhaladás. Ezek közt a’ Chevretil
javaslata különösen foganatos volt ’s teméntelen eredménynyel gazdagí
totta ismereteinket. Ö ugyanis a’ zsiradékokról irt nagy munkájában
(,,Recherches chimiques sur les corps gras d’origine animale“ , Paris,
1823.) megmutatta, milly hasznos dolog, nemcsak a’ természetes állomá
nyokat és együleteket magokat, hanem az ő minden vegyválíozataikat és
mindazon uj állományokat ’s együleteket, mellyeket amazokból alakig
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hatni, megvizsgálni és felbontani’stb. Szóval : mondhatni, hogy az életmüvi együletek igazi és sükeres vizsgálatmódját Chevreul vázolta legelőször.
Ezen vizsgálatmód tovább fejtése hozá közönségesb szokásba a’ ve
gyészeknél azt is, hogy a’ testek alkatát úgynevezett okszerű formulákba
fejezzék ki. A ’ vegybontás eredményei kimutatják, minő számarányokban
léteznek az elemi anyagok vagy egyetérőik az együletekben ’s képesítik
a’ vegyészeket azok alkatait bizonyos formulákban fejezni ki, mellyek
okvetlen épen olly igazak, mint az alapjokul szolgáló vegykémletek,
minthogy valóban nem egyebek, mint ezek eredményeinek közvetlen ki
fejezése. Például a’ sóskasavanyban a' vegybontás két alkotórészt mutat
ki, u. m. az élenyt és szenenyt és ezeket olly arányban, hogy az utóbbi
ból két aequivalens (vegyérték), tehát C2 van együlve három vegyérték
kel a’ másikból, 0 3; miszerint ezen formula : C2 0 3 a’ sóskasavany (acidum oxalicum) alkatát hiven és igazán tükrözi. ’S az e’ tárgyú nézetek
sok heves vita és nemes versenyzés következtében már annyira gyara
podtak ’s tökéletesedtek, hogy ma már megkivántatik, ha nem is épen
mellőzhetlenné vált, hogyne csak az alkotó elemek aránylagos mennyiségét,
hanem a’ parányok valószínű csoportozását is fejezzék ki, minélfogva más
hasonszerű alkatú állományokhozi viszonyaikat és vegytani viszonhatásaikat (reactio chemica) gyanitni és kimagyarázni lehessen. Déliebb Eu
rópában Dumas, Boullay, Laurent és Gerliardt legkitűnőbben munkál
kodtak a’ vegytani nyomozások ezen ágában.
Vegytani formulák. Berzelius 1814-ben közlött vegybontásaiban meg
mutatta, hogy a’ chemiai vegyértékek tanát szintúgy alkalmazhatni az
életmüvi, mint az életműveden együletekre; és igy bizonyos jelképek se
gédével, mellyekben az elemi állományt latin nevének első betűje képvi
selte, képes volt olly mintaképeket (formula) szerkeszteni, mellyek az
együletek alkatát vegykémlet általi meghatározásukhoz képest igazán
kifejezték. De neki akkor, valamint az ő nyomán sok másoknak is, az a’
nézete volt, hogy a’ három elemből — széneny, éleny, könenyből — álló
életművi állományokban , e’ három alkrész egyenesen és egyszerre áll
C
össze hármas egyletté, úgy a’ mint ezen kép mutatja
és nem úgy
mint emezek CH + O vagy CO + H, vagy HO + C. Ezen hármával járó
együlési modorban tiszta és kielégítő különbséget is vélt ő látni az életmüvi
együletek és az életműveden országéi között, mint a’ melly utóbbiban
eddigelé csak kettőnkénti egyleteket ismertek. De már 1819-ben, midőn
a’ tudományos ásványtant tárgyazó nevezetes nagy adalékát, mellyről
feljebb szólánk kiadta, azon hitét fejezé ki Berzelius, hogy az electrochemiai elmélet az életmüvi testek jelenetei kimagyarázására is alkalmas
és elégséges. Ez elválhatlan kapcsolatban vala azon véleménynyel, hogy
az életmüvi együletek is mindnyájan kettőnkéntiek ’s Ő elkezdé úgy formulázni az életmüvi savanyokat, mint a’ ma már úgynevezett és széltiben bevett összetett radicálok élegeit. Berzeliusnak ezen radicaljai legtöbbnyire csak képzeltek valának ’s létök csupán hypothesis. Gay Lussac
fényes eredményű vizsgálatainak köszönhetni a’ legelső összetett test is
meretét, melly mindazon vegytani viszonyokkal bírt, miket eddigelé az
elemi állományok jellemző sajátságainak véltek.
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Azonban még sok homály és kétség maradt fel. Evek teltek el tevé
keny elmélkedésben és nyomozásban, és még nem lehete kétségtelen
igaznak venni azon feltételt, hogy valóban léteznek három elemből álló
radicálok. De friss világsugár süte az okszerű vegytanra, midőn 1832ben egy értekezlet jelent meg, a’ benzyol alkatáról és tulajdonságairól,
mint Liebig és Wohler közös munkálataik eredménye. Ezen időszak óta
valóban csaknem azt az álláspontot foglalta el Liebig lassan-lassan az
életmíivi vegytan uradalmában, a’ mellyet Berzelius birt olly sokáig a’
tudomány egészére nézve. A ’ vegytani ismeretek növekedő temérdeksége
hozza magával, hogy a' mostani ’s jövendő nagy vegyészek megeléged
hetnek, ha egy egy saját pályán vezérek lehetnek. Azonban minden rop
pant haladás daczára is, egy megállapodott vegytani névsorozás időszaka
még nem következett el ’ s csak a’ hasonnevüség (synonima) halmaza
gyarapodott. Gmelin azon colossalis feladatot tüzé ki magának, hogy az
életmüvi osztály egész nomenclaturáját egyszerűsítse és öszhangzásba
hozza ’s e’ végre feljebb idézett vegytani tankönyve IV . és V. kötetében
egészen ujan gyártott nevek rendszerét közié, mellyek által minden ed
dig divatozókat kiküszöbölni szándékozik. Régnault is (,,Cours elementaire de Chimie“ Páris, 1851. 4 kötet) bizonyos osztályú testek nőménclaturájába gyönyörű elméleti egyszerűsítéseket vitt be Dumas és mások
javaslatára.
Orvosi vegytan. Az életmüvi vegytan kapcsolatban van más természeti
tudományokkal, mellyeket tőle függetleneknek vélnek, holott haladásuk
ra ’s tökélyesülésökre nagy befolyással van, sőt ollykorvezéri szerepet vi
szem Említők feljebb, hogy anyaga ’s tárgyai tömérdek voltánál fogva
állati ’s növényi vegytanra kellett osztani. De ezenkivül az orvosi tudo
mányra való alkalmazásai nagy helyet foglalnak el a’ gyógyszertanokban
(1. Lehrbuch dér pharmaceutischen Technik von dr. Fr. Mohr. Braunschweig, 1851.) ’s az orvoslási anyagok (matéria medica) kézikönyvei
ben, mások megint egész terjedelmökben a’ vegytan orvosi alkalmazására
szentelvék, mint p. o. a’ Liebigé (Die Chemie in ihrer Anwendung auf
die Physiologie und Arzneikunde. Braunschw.) — ’s kivált a’ Simoné
(Handbuch dér angewandten medicinischen Chemie. Berlin, 1840). Sőt
mondhatni, hogy az állati és növényi élettant úgy tekintik most nagyjára, mint az életmüvi vegytan egy osztályát, ’s a’ nyomozási modor ben
ne egészen azon útra indult. Mi az állati élettant illeti; az abban eddigelé szerzett ismeretek jelen állásának jeles és ügyes előadását találjuk a’
dr. Lehmann könyvében (Lehrbuch dér physiologischen Chemie), mellynek 2-ik kötete jelent meg Lipcsében. Az alkatok nagyitócsői vizsgálata
is, melly mind az állati, mind a’ növényi élettant eddig olly tulnyomólag
vezérletté, ma már nem lehet el a’ vegyészet segéde nélkül. A ’ nagyitóval
vizsgálónak már nem csak észleléshez szokott szemmel, hanem a’ testek
vegytani viszonyai ’s viszonhatásai ismeretével, ’s a’ vegytani kezelés
legfinomabb ’s ügyesebb fogásaival is kell birnia, hogy azon életfűrkészeteket folytathassa, mellyek az élőtestek alkatát ’s működéseit tárgyaló
tudománynak ma legfőbb részét teszik. Mikép kell az ügyesség és belá
tás ezen kapcsolatát alkalmazni, ’s minő fontos kérdésekre vezet az, leg
jobban megtanulhatni a’ Mulder tanár könyvéből : „D ie Chemie derPhy-
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eiologie dér Gewachse und Thiere. Aus dem hollándischen übersetzt von
Moleschott (Heidelberg, 1837).
A ’ vegy-élettanban természetesen leginkább érdekel minket az, a’ mi
az ember egészségi és nyavalyás állapotára vonatkozik. Berzelius az ál
latvegytanról tartott leczkéiben már 1806-ban összeszedte volt azon ke
veset, a’ mit akkor tudtak, ’s maga is természetesen szaporította az azt
illető esmereteket. Azután sem tévesztette el soha 3zem elől a’ tudomány
ezen osztályát, és saját ’s mások u. m. Tiede?nann9 Gmelin ’stb. kísérletei,
mellyeket vegytankönyve újabb meg újabb kiadásaiba besorolt ’s bírála
tai, mellyeket e’ tárgyban a’ vegytan haladásáróli évi tudósításai bán
közlott, sok ideig első tekintélynek nézeték őt itt is. ( Lásd : Jahresbericht über die Fortschritte dér physikalischen Wissenschaften. Tübingen,
1822—47. 27-ik évfolyam Gmelin és Wöhler fordítása szerint).
Az állatvegytanba tartozó későbbi legfontosb felfedezések egyike volt
azon állomány ’s annak együletei, mellyet találója Mulder tanár legelébb
1838-ban hirdetett, protein név alatt. Mind a’ mellett, hogy ezen felfede
zés első rangú vegytanárok között igen haragos és személyeskedésig me
nő vitatkozásokat idézett elő és a’ protein alkata felett még, legalább némellyek véleménye szerint, ma is bizonyos homály lebeg., nem kell ta
gadni, hogy az az állatvegytan történeteiben időszakot alkota. Sok világot
vetett az állati folyadékok és szövetek alkatára, ’s az élelemszerek külön
böző nemei befolyására, és az állati ’s növényi élet viszonyai felett gyö
nyörű és érdekes gyanításokra ’s véleményekre adott alkalmat. (Lásd
Dumas : Essai de statique chimique. Paris, 1844).
Liebig, ezen jeles vegyész, ki korszakot alkot a’ vegytan történetében,
a’ tudománynak nemcsak anyagát gazdagitá számos adattal, hanem szel
lemére is saját tüzes és speculativ elméjének bélyegét üté. Az ő merész
és katonás hypothesisei, mellyekkel népszerűebb rendszeres munkáit felajánlá, felrázák a’ tudomány közönségét egykedvűségéből ’s szokatlan
élvezetet nyujtának. Valódi lelki gyönyörrel olvasták a’ szenvedélyes
vegytanárok Liebig első értekezését a’ „cyan-savanyokról“ 9 Liebig illő
tekintettel és tisztelettel viseltetett Berzelius irányában egész 1850-en
tűiig. Ezen évben adá ki a’ fÖldmivelésre és élettanra alkalmazott vegy
tanát, (Die Chemie in ihrer Anwendung auf die Agricultur. Braunschw.
1840), ’s két évvel később egy más hasonló könyvet ,,a’ vegytan alkal
mazásáról az élettanra és kortanra.“ (Die Chemie in ihrer Anwendung
auf Physiologie und Pathologie. Braunschw. 1832). Ekkor kezdődött a’
Berzelius és Liebig közötti összezördülés. Friss emlékezetében van a’ ve
gyészeknek, Berzelius bírálata a’ ,,Jahresbericht“ -ben Liebig munkája
felett; továbbá, hogy mennyire kárhoztatta ő azt, a’ mit ez utóbbi „P robalitáts-Physiologienak“ nevez, valamint az egész könyvnek szigorú rostálgatása Kohltausch göttingai tanár által (Physiologie und Chemie in
ihrer gegenwártigen títellung beleuchtet durch eine Kritik von Liebig’s
Thierchemie. Göttingen, 1844); de nem különben emlékezni fognak Lie
big haragos feleletére is Berzelius észrevételeire, mellyet ő elébb az ál
tala szerkesztett folyóiratban ’s későbben röpirat alakjában adott ki.
Berzelius annál inkább felriadt, mennél több lángészt látott ama speculatiókban. Általában elmondhatni, hogy kevés embernek sikerült tanitvá-
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nyai közt hevesebb barátokat és gyámolókat, de egykorú szaktársai közt
számosabb ’ s elkeseredettebb ellenségeket szerezni, mint Liebignek. En
nek iskolájáról általános lett a’ vélemény, hogy a’ szeles és bizakodó hyperspeculatiónak igen is tág kaput nyitott és a’ vegytan történetének ’s
irodalmának számba nem vevése gyakrabban fordult benne elő, semmint
megengedhető lett volna. Elődjei gondolatait ’s találmányait gyakran ignorálta, sőt ez ignorantiájában magáéinak adá ki, ’s néha kíméletlenül
szólott rólok azon pillanatban, midőn épen kísérleteiket ’s munkálataik
eredményét saját épületére felhasználta. Még a’ tiszta tudomány méltósá
gán is ejtett sérelmet az által, hogy orvosi szerekre ’s mesterséges trá
gyákra kiváltságokat vett, mit a’ jövőről gondoskodó családapának sem
engedtek meg, sőt inkább ezen ’s hasonló körülmények számos bámulót
idegenitének el tőle. A z ő általa Giessenben alapított laboratórium nagy
hírre kapott ’s tanítványainak egész seregét fogadá magába. Ugyan itt
adatott ki az ,,Annáién dér Cliemie und Pharmacie6i czimű vegytani
folyóirat is.
Vegytan alkalmazása az élettanra. M eg kell még mutatnunk, mikép
alkalmazzák az ember állapota javítására és szenvedései enyhítésére a’
vegyész edényeiben ’s kemenczéiben tett kísérletek eredményeit. Nehány
példa legjobban világosítja fel a’ dolgot. — H ogy akármi állomány a’
gyomorból a’ test különböző részeibe elágazó edényeken atmehessen,
szükség, hogy a’ test nedveiben feloldható legyen. Oldhatlan állomány
nem szivódhatik fel, hanem változatlanul megy át a’ beleken, minden ész
revehető anyagi hatás nélkül. Föloldható állomány ellenben a’ vérbe
megy át, és ha táplálékony, táplál; ha pedig mérges, kisebb nagyobb
kárt tesz az élet működéseiben. Azonban a’ vegyészek ismernek olly mó
dokat, miszerint laboratóriumokban, oldható testeket bizonyos más tes
tekkel egyitve, azáltal oldhatlanokká tesznek és ezen állapotokban min
den káros következés nélkül elnyelhetők, mert a’ gyomorba lemennek, de
a’ test részeibe át nem szivároghatnak. Ezen kísérletet meglehet tenni a’
gyomorban, úgy hogy a’ mérges állomány elnyeletvén, legott utána
kisebb vagy nagyobb hatóságu méreg elleni szert (antidotum) adnak be.
Illy szerek a’ mész és magnesia a’ sóskasavany ellen, tojás fejére a’ „sublimat“ ellen, vas-feléleg, vizeg (hydratum peroxidi ferri) az egérkő (pat
kányméreg) ellen ’stb. Mindenike ezeknek a’ neki megfelelő mérges állo
mánynyal a’ gyomorban érintkezésbe jővén, egyűl, azt oldhatlanná, kö
vetkezőleg ártalmatlanná teszi. A ’ vegytani ismeretek ezen nagyon ért
hető alkalmazását azonban csak mellesleg hozók elő, mintegy előkészüle
tül a’ következő még szebbre.
A ’ lassú mérgezés gyakoriabb példái közé tartozik az a’ nyavalya,
mellyet ólomkólikának, vagy festők kólikájának neveznek. Ezt bányászok
és hutászok az ólompor beszívásánál kapják, néhol ólomtartalmú viz itala
okozza; festők ’s mások, kik ólomból készült festékekkel bánnak, vigyá
zatlanságból vannak kitéve neki. Az ólom oldható állapotban férkezvén a’
testbe, beszivodik mindenfelé a’ szövetekbe ’s legalább is időszakonként
megújuló kínos fájdalmakat okoz. De tudjuk, hogy a’ kénsavany vagy
kénes vizek oldhatlanná teszik azon fémet a’ vizben, akár a’ testben, akár
kívüle, ’s ezért azokat szokták az ólomkólika ellen gyógyszerül rendelni.
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Hanem további vizsgálat és tapasztalás azt tanitá, Hogy az emlitett sze
rek, bár csillapítják vagy épen el Í3 távoztatják a’ nyavalya kórjeleit, de
az azokat okozott ólmot közönyös vagy tiszta állapotban még is csak a’
testben hagyják, úgy hogy neki kedvező körülmények közt, ismét meg
kaphatja ártalmas hatását. Nem régiben tökélyesité a’ vegytan ezen osz
tályát Melsens Brüsszelben, találván olly módot, miszerint a’ testben lap
pangó fémnek nyomára juthatni ’s ki is hajthatni, hogy többé a’ nyavalya
ki ne újulhasson. A ’ vegytanban ’s most már a’ gyógyszerészeiben is
iblanyhamag (jodkalium) név alatt ismeretes állomány azon tulajdonnal
bir, hogy az ólom oldhatlan együleteit felbontja ’s a’ vizben könnyen
oldható állapotba teszi. Ha már valaki meg van mérgezve ólommal, a’
test rendszere küzd a’ hívatlan vendéggel, törekszik kidobni, a’ fém pedig
a’ vesén át veszi útját ’s felfedezhető a’ vizelletben. Gyógyítsák meg most
a’ beteget kénsavanynyal vagy kénes vizzel, a’ fájdalommal együtt az
ólom is eltűnik a’ vizelletből; de a’ testben megmarad. Adjanak be neki
ekkor egy adag iblanyhamagot; erre a’ méreg által okozott fájdalmak
ismét előállanak ’s az ólom újra megjelenik a’ beteg vizében. Nagy adag
a’ legkínosabb kólikával verné le, de apró és gyakori adagok lassanként
kimosogatják a’ fémet a’ testből, a’ nélkül, hogy fájdalmat okoznának. A ’
gyógyítás végre van hajtva, mihelyt egy jókora adag sem a’ kínokat meg
nem nyitja, sem több ólmot a' vizelleten áthajtani nem bir. íg y a’ higany
is hosszadalmas nyálfolyás után még mindig lappang a’ test rendszeré
ben, de az érintett vegytani egyület azt is kimossa; ’s bizonyos más fé
meken is, mellyekkel eddigelé nem tudtak bírni, hasonló hatalma van.
A ’ gyakorló orvos e’ szerint betege testében, ennek gyógyítására olly
egy üléseket ’s elválásokat tanul eszközölni, millyeket a’ vegyész készít
laboratóriumában.
Még sokkal rejtélyesb physiologiai vizsgálatokkal is hozták kapcsolat
ba utóbbi időkben a’ vegytant ’s ennélfogva az orvosi tudományt. Ezt
megint egy példával világosítjuk.
A ’ test minden részeinek élettani működésével már ma okvetlen isme
retesnek kell lenni a’ gyakorlati orvosnak. — Egy testes embert megüt
a’ guta, ki lélekzetét nehezen veszi, szava eláll, alig van remény életé
hez. Ha a’ gyomor szerfeletti megterhelése volt a’ baj közvetlen oka, a’
belső részek kiüritése nyújthat legvalószinűebben rögtön segélyt.
De nem képes elnyeletni vele az orvosságot ’s a’ szakférfiak töprenkedve
állanak körülte; mig egyikök, ki bátrabb a’ többinél, neki fog ’s ügyes
sebészi kézzel lehúzza a’ külbőrt azon tájon, hol az emésztés szokott
folyni ’s a’ friss sebre croton-olajat ken. A ’ hathatós gyógyszer látható
lag beszivódik, a’ gyomor megindul, ’s a’ beteg meg van mentve. A ’ szö
vetek működésének ’s a’ gyógyszerek hatásának ismerete több más illy
gyógymódot sugall. Egyike a’ legkevesebb gyógyitási reménynyel biz
tató, egyszersmind felettébb csüggesztő nyavalyáknak, mellyeknek az
emberiség alá van vetve, a’ diabetes. Jellemző kórjele az, hogy a’ vizel
letben czukor van, melly állomány egészséges testben nem szokott ala
kulni. A ’ vegytan számos kémlő módra tanít, mellyekkel annak jelenlétét
’s mennyiségét megtudhatjuk; ’s mennyiségének naponkénti szaporodása
vagy apadása, a’ nyavalya öregbülését vagy távoztát mutatja. De mikép
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állítható el ezen természetellenes termelés ? Erre a’ vegytan csak azt birá
felelni, hogy olly eledelekkel kell tartani a’ beteget, mellyekből minél ke
vesebb czukoranyag fejlését várhatni; ’s ezen tanács követésén túl a’
gyakorló orvos sem igen tudott menni. A ’ nyavalya oka és saját helye
egyaránt ismeretlenek valának. Es ime, úgy látszik, mintha egy hirtelen
világsugár lövellett volna e’ tárgyra, midőn Bemard azt az észrevételt
tévé, hogy ha az agyvelő negyedik agy-gyomra (ventriculus) kevéssel
azon a’ helyen felül, hol a’ pneumo-gastricus idegeneknek, mellyek több
életművek közt az emésztésiekhez húzódnak, nyolczadik párja ered, va
lami csekéty sérülést kap, a’ vizellet azonnal czukrossá lesz, és a’ diabetesnek minden kórjelei előállanak. A ’ vegyészi kórjelek vizsgálatát tehát
a’ test különböző részei vegyészi működéseinek és ezen működések cse
kély sérelem által okozott megzavarásának ’s rendetlenségbe jöttének
kitartásával kell összekapcsolni. Milly különös az, hogy egy olly nyava
lyában, mellyben a’ tudomány mindkét érintett ágát igénybe kell ven
nünk, a’ vegytan a’ figyelmet csaknem kirekesztőleg a’ vizelletre irá
nyozza; holott a’ physiologia főleg az agy velő állapotának kipuhatolására
vezet. E ’ tény, ha teljesen megvalósul, egyenes kapcsolatban van sok
más még függőben levő kérdésekkel, különösen pedig azokkal, mellyek
az emberek és állatok élelemszerei igazi hatásának elméletére ’s innen
függő gyakorlati alkalmazásokra vonatkoznak.
Szintúgy benső kapcsolatban áll az érintett nyomozásokkal az egész
ségügyi vegytan — ezen természetére nézve olly népszerű és érdekes,
terjedelmére olly roppant és a’ társadalom minden osztályára nézve olly
fontos tárgy, de a’ melly fájdalom, még nagy homályban van ’s egész az
újabb időkig kevés becsületben is vala. A ’ légkör összetétele — az egész
séges lélekzés természete, szükségei és hatásai — az ártalmas légnemek
és gőzölgések tulajdonságai és befolyása — a’ napsugarak alkata, vegy
tani és más hatásai — a’ tiszta és bőséges viz megbecsülhetlen értéke —
a’ városi kutak tisztátalanságai — a’ személyes, házi és városi tisztaság
áldott következményei — ezen ’s több illyen tartalmas kérdések tár
gyalják a’ tudományos nyomozás ezen ágát, mellyekre a’ vegytani vizsgá
lat hovatovább több világot vet.
Törvényszéki vegytan (Chemia forensis). Ez törvényes kérdésekkel ’s
itélőszéki vitatkozásokkal hoz szoros érintkezésbe. Az, a’ mit orvosi jo g 
tannak (jurisprudeutia medica) neveznek, csak egy ága a’ törvényszéki
vegytannak, ’s mégis terjedelmes és tartalmas munkákat, és Orfila, Taylor9 Christison, Beck (Beck’ s Elements of medical Jurisprudence. Lon
don) és sok mások neveit mutatja fel. Mérgezési esetek csaknem folyto
nos működésben tartják ezen ágazatot és mutatják, mennyire szükséges
a? mérges, de másfelől technikai haszonvételök tekintetében nélkülözhetlen szerek és anyagok árulását rendőri felügyelet alatt tartani, és a’ hol
csak lehet, más ártalmatlanokkal felcserélni.
Egy eset, melly ezelőtt nehány évvel Francziaországban Normandiában történt, mutatja illy rendszabálynak, mind szükségét, mind kivihe
tőségét. Ott, mint némelly más helyeken is, szokásban volt, a’ vetni való
gabonamagot egérkővel páczolni, az üszögösödés megelőzése végett. Az
arszenik ezen közhasználatának és könnyen kaphatóságának az vala a’
Uj. k. Ism. Tára VI. köt.
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következése, hogy a’ bűnvádi törvényszékek előtt minden éven számos
per fordult meg, mellyeknek tárgyai az említett szerreli mérgezések vol
tak. Ezen bajon segítendő, elsőben is a’ megyei gazdasági társulat elé
terjeszté a’ kormány azon kérdést, vájjon a’ gabona páczolására nem
lehetne-e más szert használni, melly szintolly foganatos, de egyszersmind
ártalmatlan és talán olcsóbb is lenne. A ’ társulat választmánya kísérlete
ket tett, mellyekből világosan kitűnt, hogy azon mérges szert igen is fel
lehet épen olly jó eredménynyel másokkal cserélni. Erre törvényt hoz
tak, melly által a’ gabonának arszenikkel való páczolása meg lön tiltva
’s az érintett mérgezési ügyek legnagyobb részben eltűntek a’ törvény
kezési lajstromról. Valóban sok gonosztett elmaradna, ha a’ rósz szán
dék nem találna keze ügyében eszközt a’ bűntett végrehajtására.
Ezen, tulajdon kép az orvosi jogász körébe tartozó kérdéseken kívül,
még más számos nyomozást is foglal magában a’ törvényszéki vegytan.
IIlyenek például azok, mellyek a’ kirekesztő szabadalmak érvényességét,
vagy azok elleni vétségeket, a’ vám alá vetett állományoknak a’ fizetés
alóli kibúvásra czélzó meghamisítását, bizonyos gyármiveletekuek a’
közegészségre való befolyását illetik. A ’ tudomány ezen osztályához kell
folyamodni a’ házi fogyasztási szerek u. m. liszt, kávé ’stb. hamisítása
esetében, mint a’ mellyek által az egészség vagy legalább a’ jó Ízlés
kárt szenvedhet, ’s a’ mellyek törvényes kereset tárgyai is lehetnek. Bő
vebb felvilágosításul ez utóbbi pontra nézve ajánlható Duftos könyve :
,,Die wichtigsten Lebensbedürfnisse, ihre Aechtheit und Güte.“ (Breslau, 1846).
Vegytan befolyása az iparra. Említenünk kell végre azon segélyt,
mellyet az egyéni és nemzeti ipar az általános vegytanból várhat. E ’
tekintetben Schubart és Knapp terjedelmes munkái (Handbuch dér technischen Chemie, von E. L . Schubart. Berlin, 1839. 3 köt. — Lehrbuch
dér chemischen Technologie von F. Knapp. Braunschw. 1848. 3 köt.)
ezer meg ezer külön példát és esetet mutatnak ki, mellyekből kitetszik,
hogy a’ vegytani ismereteknek, sőt mély vegytani nyomozatoknak egy
műiparos országban valódi pénzértékü és pénzhajtó befolyások van. Mert
valóban e’ tudomány évről évre nagyobb tért foglal az életmesterségekre
való alkalmazásban. Hasonlítsuk csak össze Aiken régibb munkáját Ure
későbbi szótárával vagy Dumas munkájával ’s ezeket ismét a’ még újabb
német dolgozatokkal ’s látni fogjuk, nem csak azt, hogy a’ korábbi szerző
(Aiken) előtt ismeretes mesterségek sokat tökéletesültek, hanem azt is,
hogy az újabb munkákban számos uj mesterségek vannak leírva, mellyek
ezen időközben keletkeztek ’s az országos vagy vidéki vagyon és jólét
kútfejei közt jelentékeny helyet foglaltak. Kitűnik végre ez összehason
lításból az is, hogy a’ legközelebbi és jelen kor haladásai számosabbak és
gyorsabbak voltak, mint akármelly más időszakában a’ vegytannak.
Ha valaki, a’ ki ezelőtt harmincz évvel gondosan és figyelmesen be
járta az európai műiparos országok gyárait, most újra ezen körutat
tenné ’s mostani működéseiket ’s termeléseiket az akkoriakkal összehasonlitná, valóban a’ legmeglepőbb és csodával határos változásokat
látna. Szemébe tűnnék, mennyivel gyorsabb és egyszerűbb módon jutnak
ugyanazon eredményekhez, mellyek korábban sokkal több időt, bajt és
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fáradságot igényeltek, — bámulná a’ munka számtalan felosztásait, mi
nélfogva azelőtt csak közbejáró eszközökül használt működések a’ műipar külön ágaivá, külön gyárakká emelkedtek, — nem győzné előszám
lálni az egészen uj mesterségek és műhelyek külön féleségét, — látná,
hogy csupa kézmivesek jelenleg olly értelmi és tudományi segédeszkö
zökkel bírnak, mellyeket eddig csak az iskola sajátainak tartottak. De
nem kevésbé ragadnák csodálkozásra a’ gépes gyárak és műhelyek, melylyekben az ügyes munkás ujjai inkább rábeszélni, mint erőtetni látsza
nak a’ nyers anyagot, hogy kivánságát teljesítse, holott az élettelen érez
működése csaknem egy értelmes állat eszméjét kelti fel bennünk. — Még
a’ nehézségek is újabb haladást és segédforrásokat teremtenek ’s a’ gyár
iparban kikeriUhetlen krisisek a’ diadalmas értelein erélyét ösztönzik.
Egy fontos iparág csökkenni, hányátlani látszik, vagy legalább helyet
akar változtatni ’s kedvezőbb vidékben, más tartományban keresne ha
zát, — ekkor előáll a’ vegytan ’s azt súgja, hogy tegyen változást mű
ködése módján. Az ipar elfogadja a’ tudomány tanácsát, a’ változtatás a’
termelés költségeit kevesíti, a’ terméket javitja, ezáltal a’ hanyatló
gyárba, az elébbi vidékbe uj életet önt ’s diadalt szerez neki idegen
vetélytársa felett.
Vámrendszeri változások, a’ rabszolgai munka megszűnése ’s más okok
a’ ezu! ortermelést kiirtással fenyegették a’ nyugotindiai angol gyarma
tokban. De Meleseus Brüsselben egy vegytani kísérletet tesz, ’s ennek
nyomán a’ ezukornád levével való bánásban olly javítást tanácsol, melly a’
tökének és ügyességnek a’ csupa kézi munka felett az ipar ezen ágában
is azon előnyöket ígéri, mellyet azok más osztályokban lassanként kivív
tak. Es a’ gyarmatok meg vannak mentve a’ veszélytől. Midőn a1 géppeli
fonás bámulatos találmányát a’ pamuton kivid a’ lenfonásra is alkalmazák, a’ konok anyag vakmerőn ellenszegült ’s nem hagyá magát elég
vékony szállá pedertetni. A ’ vegytan megvizsgáld azon állományt,
melly a’ lenszálak szűkéit összetartja ’s azonnal az enyves anyagot a’
gőz segélyével felbomlani kényszerűé és a’ finom szilke addigelé nem
képzelt vékonyságú fonallá sodródott. A ’ len áztatása és rohasztása hoszszadalmas, undorító és nyavalyákat okozó műfolyam vala. A ’ lenszál
finomsága attól függött, hogy a’ len sem egészen felnőtt, sem érett ne
legyen ; ’s lehetlennek látszott ugyanazon növénynek szálát is, rnagvát is
használni. De Schenk a’ vegytan nyomán uj módját gondold ki a’ lenáztatásnak. Ezen találmány a’ rohasztás folyamát nehány órai muiikává
rövidité; minden vidéket egyenlő lábra állítá az által, hogy minden meg
lehetős tiszta vizet egyenlően használhatóvá tett; eltörlé az évenként
előforduló alkalmatlan szagot és egészségtelen gőzölgést; a’ legérettebb
és termettebb növényből a’ legfinomabb szálat vette ki és a’ gazdanak s
országnak módot nyújtott teljes és kétszeres aratásra, mind lenszál, mind
mag tekintetében azon egy vetésről. Még ezen javitásban is újabb javí
tásról van már szó, ’s egy versenyző szabadalmas a’ Schenkféle műfo
lyamban használt hév-vizet kiküszöböléssel fenyegeti, gőzt használván
helyette. Ismét egy más példa : az európai pamutgyárak fölé vészfelleg
kezde emelkedni. A ’ pamutnak, idegenföldi terméknek, ritkulásától ’ s
drágulásától kezdtek tartani. Ekkor egy más vegytani műfolyam veti
34*
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közbe magát, a’ len egyes csöves szűkéit darabokra hasogatja, ’s ez által
pamutféle anyag áll elő, mellyet ugyanazon gépekkel fonhatni, mikkel a’
pamutot szokták, ’s mellyről azt állítják, hogy olcsóságra nézve is ver
senyezni fog az utóbbival. Ez által a’ hazai gyárak kezébe uj kelme van
adva, ’s a’ hazai fóldmivelésnek uj határtalan mező nyílik. A ’ mint ez
esetben látjuk, úgy szolgál a’ vegytan más ezer mesterség előhaladására.
Nem hiányoznak még ezeknél is fontosabb eredmények, mellyek a’
legéletbevágóbb tárgyakra vonatkoznak. Csak egy rövid példát hozunk
még fel. Az ember fő élelmében, a’ kenyérben foglalt szükséges és hasz
nos állományok egyike az, minek a’ vegytanárok villósavanyos mész
(phosphas calcis) nevet adnak. Ezen állományt növése közben húzza a’
földből a’ gabona. Ha a’ szántóföldben nincs az elegendő mennyiség
ben, a’ buzaszál silány termést ad, a’ kalász üres és az aratás szűk lesz.
Az állatcsontbau feltalálható villósavanyos mész, ’ s mintegy fél százada
lehet, hogy csontot lisztté őrölve vagy darabokra törve a’ búzatermő föl
dek javítására használni szokásba jött. De a’ vegytan kikutatta, hogy
bizonyos kő- és szirttömegek, mellyek a’ fold különböző részein találha
tók, ugyanazon villósavanyos meszet tartalmazzák. A’ tudomány tehát
utóbbi időkben azt javasló a’ gazdáknak, hogy vegyék hasznát azon ás
ványos tömegeknek. És már is sok helyen használják a’ föld kövéritésére
azon köveket, igen egyszerű vegytani mütétellel előre elkészítve. Az evan
gélista beszéli, hogy midőn a’ kisértő Jézushoz ment a’ pusztában, ezt
mondá : ,,Ha isten fia vagy, parancsold, hogy e’ kövek változzanak ke
nyérré !fcí És a’ köveknek némikép kenyérré változtatásában a’ tudomány
valami hasonszerű hatalmat ad az ember kezébe.
Az előrebocsátottak által csak némi fogalmat akartunk adni a’ szüntelen gyarapodó tudomány rengeteg uradalmáról. Kitűnik ezekből is mind
a’ vegytan jelen fontossága, mind pedig és különösen a’ reá várakozó
nagy jövendő. Ezekből önként következik azon fokozat, mellyet a’ nem
zet becsülésében igényelhet; azon tér, mellyet az oktatás tárgyai közt el
kellene foglalnia; a’ rokonszenv és segedelem, mellyet a’ vegytan űzői ’s
oktatói méltán várhatnak. Tudomány, melly a’ természet országa felett
olly hathatósan uralkodik, melly a’ természettani ismeretek olly sok más
ágainak nélkülözhetlen segédeszköze, melly annyi meglepő természeti
jelenséget kimagyaráz, és a’ melly olly számtalan kapocscsal van viszony
ban az élet szükségeire ’s kényelmére tartozó mesterségekkel, — valóban
olly magas polczot érdemel, mint akármellyike azon tudományoknak,
mellyek a’ miveltség haladása alatt valaha az elsőség felett versenyez
tek. Egyik sem mutathat sikerültebb és számosabb eredményeket, ’s tőle
függ igen nagy mértékben az ember földi életében ’s anyagi viszonyai
ban remélhető javulás.
A ’ mi a’ magyar irodalomban eddig a’ vegytan terén történt, alig
nevezhető még egyébnek szép kezdetnél s a’ tannyelv és műszavak kö
rüli küzdelemnél. Nehány sorban elvégezhetjük vegytani irodalmunk
könyvészetét. Az elsők egyike volt, ki irodalmunkban e’ tudományt megkedveltetni iparkodott, dr.Mannó Alajos. Vele egykoruak : Irinyi János:
„Vegytan elemei.“ Pest. (Lásd bővebben Irinyi alatt); Nendtvich Ká
roly : „A z életműden műipari vegytannak alapismeretei. Iparegyesületi
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felolvasásokhoz alkalmazva. Számos fába metszett rajzokkal. Pest, 1844;
’s mindezeknél korábbi e’ fordított mű : ,,Sadebeck Móricz : Vegytan
alapvonatai mindennemű ifjúság számára. Magyarra forditá K. S. 1842.
— Ide tartozik Nendtvich-nek „Magyarország legjelesb kőszén telepei,
vegytani és műipari tekintetben. Pest, 1851. — Továbbá Schődler F ri
gyesnek három nagykőrösi tanár által 1852 kiadott „Természetkönyvében“ Jánosy Ferencztől : ,,Eletmüveletlen és életmüves vegytan.“ —
Legnevezetesb munkánk azonban az ez idén megjelent : ,,A ’ vegytan
elemei. Regnault Victor munkája nyomán irta Nendtvich Károly. 83
fametszettel. Pest, 1855. — Remélhető, hogy a’ nevelésnek napjainkban
fölmerült reál iránya ’s általában a’ közönségnek a’ természettudomá
nyok iránt növekedő részvéte e’ téren is nem sokára nagyobb eredménye
ket fog teremteni. — a.
Velencze, hajdan hatalmas köztársaság, most az ausztriai birodalom
hoz tartozó lombard-velenczei királyság egy kormányzósága. Határai
délről az adriai tenger és az egyházi állam, nyugotról Lombardia és
Tyrol, északról Tyrol és Illyria, keletről Illyria egy része. Területe mint
egy 449 0 mfd. Feloszlik 8 tartományra, mellyek : Velencze, Padua,
Rovigo, Verona, Treviso, Beiluno és Udine. Egy részén a’ rhátiai alpesek
ágai vonulnak végig, mellyek legmagasb pontja a’ 6,800 lábnyi Monté
Baldo, déli részét egy 26 mfdnyi hosszú ’s 8— 9 mfdnyi széles síkság ké
pezi. Az adriai tenger, melly 2 2 % mfdnyi hosszú vonalban mossa az
országot, máskép velenczei öböl nevet is visel ’s a’ szárazföld felőli részén
számos mocsárral ’s tócsával bir, mellyek neve : lagúna. Ezen öbölbe
szakad az ország valamennyi folyója, névszerint a’ Pó, Ees, Brenta, Pia
ve, Livenza, Tagliamento ’stb. A ’ nagy Gardató csak nyugoti részét
érinti. Lagúnái igen nagy kiterjedésűek. Egalja általában véve nem
egészséges ’s tüdőbajok igen gyakoriak. A ’ Pó folyón inneni része egyike
a’ legtermékenyebb ’s legbujább növényzetű földeknek. Terméketlen
azonban Colloredo di Prato vidéke, Udinétől nyugotra. A ’ hegyek köze
lében mindenütt kövecses a’ földje. Termékeinek gazdagsága nagy. Á s
ványokra nézve legnagyobb gazdagsága szép márványában, porczellán
földjében ’s több agyagnemekben áll; különben érczekben szegény ’s
nincs egyebe, mint reze, kevés vasa ’s kénköve, több ólma, ellenben kő
szén nagy bőségben találtatik. A ’ növényvilágban legnagyobb változa
tosság uralkodik; a’ mocsárok- ’s lagúnákban temérdek a’ vizi növény;
a’ síkságon mindenféle gabona ’s hüvelyes vetemény, különösen kerti nö
vény ; vannak felséges dinnyéi; tömérdek olajnövénye ’s gyümölcse, a’
velenczei borok sem egészen érték nélküliek. Erdeje különösen az északi
részekben bőségben található. Állatországát illetőleg van mindenféle
házi állatja, sok vizi szárnyasa, kevés vada, de annál több hala, különö
sen jó osztrigái a' lagúnákban (arsenal-osztriga)’s igen sok kígyó, vipera,
skorpió, szúnyog, mérges hernyó ’stb. Viasz és méz kevés, annál több ’s
igen finom selyem.
Lakosainak száma az utolsó forradalomig folytonos emelkedésben volt.
1815-ben 1,879,585; 1825-ben már 1,957,439; 1827-ben 1,971,451 és
1848-ban 2,202,529 lakost számlált. A ’ lakosok többsége olasz eredetű ’s
két olasz nyelvjárást használ, a’ velenczeit és lombardit. Udine vagy
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Friaul tartomány egy részét még szlávok lakják, kik Illyria vend lakosai
val egy eredetűek. Az elszórva élő németek száma 60,000. A ’ velenczei
vidor, gondtalan, szives nép, ’s élelem, ruházat és lakás dolgában igen
kevés igényű. Pompás márványpalotákat és fényűzést csak a’ fővárosban
és környékén találhatni. A ’ zene és ének iránt igen sok a’ fogékonyság,
mi a* népdalok nagy számában nyilatkozik. A ’ velenczei barcarolek vagy
gondolierek (sajkások), kik evezőik zaja közé Tasso dalait éneklik, európaszerte ismeretesek. Carneval és zene a’ velenczei ember főszükségei. —
Az élelmi módok itt csaknem ugyanazok, mik Lombardiában (1. ezt),
kivéve, hogy a’ földmivelés itt nincs olly virágzó állapotban ’s kevesebb
az e’ szakba tartozó ismeret ’s vállalkozási szellem. A ' déli részeken meg
lehetős szorgalommal űzik a’ rizstenyésztést. A ’ foldmivelo legjövedelmesebb foglalkozásai közé tartozik a’ selyemtenyésztés, mellynek évi terme
lése közép években 250— 350,000 fontra megy. — A ’ műipar régebben
virágzóbb vala; újabb időkben hanyatlott, ’s azt lehet mondani, hogy
iparos országból földmivelővé lett; mindazáltal a’ délibb olasz államokat
felülhaladja még most is iparkészitményeinek mind mennyisége, mind
minősége által. Len, gyapjú, pamut, selyem-fonás és szövés igen elter
jedt iparágak. Verona, Montagna ’s Udine jó bőrt szolgáltat. Nem ke
vésbé fontos czikk a’ szalmafonás és szalmakalapok, mire itt buzaszalmát használnak. Igen híres a’ velenczei papiros is, valamint a’ famun
kák, különösen asztaloskészitmények, hangszerek, álarczok, művirágok,
hegedűhurok, szappanok ’stb. Régi híres üvegipara nagyon hanyatlott;
a’ gyöngykészitésscl 1000 embernél több foglalkozik.
Velenczének a’ régi időkben olly hire3 kereskedése, melly az egész
világra kiterjedt ’s roppant kincseket halmozott egybe, leginkább Ame
rika fölfedeztetése óta halvány árnyékká törpült. Még 1421-ben Össze
sen 3345 kereskedőhajója volt, melly eken 36,000 fő volt szolgálatban ’s
16,000 munkás foglalkozott építésűkkel. Hollandián kívül nincs Európá
ban ország, mellynek olly kedvező folyó- és csatorna rendszere volna,
mint a’ lombard-velenczei királyságnak, ’s kevés városnak van a’ keres
kedésre olly alkalmas fekvése mint Velenczének. Innen van, hogy Velencze még bukása után is nagy ’s a’ királyságban a’ legfontosabb kereske
dési telep, mellynek évenkénti forgalmát 100 millió líránál többre becsü
lik. Egy 1829 évi császári rendelet által szabad kikötővé változván, ke
reskedése ez idő óta ismét emelkedett. Trieszttel most gőzhajók tartják
fenn az összeköttetést ’s a’ lombard-velenczei szárazfölddel vasutak. Ha
józható folyók a’ Pó, Ecs, Gorzon, Bacchiglione, Brenta, Sile, Piave,
Livenza ’s részben a’ Tagliamento. Az egyes folyókat számos csatorna
köti össze. Az 1848. évi forradalom következtében Velencze kikötői sza
badsága fel lön függesztve, mi kereskedését is egészen elnyomá, azonban
1851-ben e’ szabadság ismét megadatott. — A ’ mi a’ tudományos miveltséget illeti, a’ velenczei királyságban mind a’ népnevelés, mind a’ maga
sabb tudományi mivelodés elég bő eszközökkel bir. Különösen jó hirben
áll e' részben még most is Verona, ’s orvostan tekintetében a’ paduai
egyetem. Azonkívül van 20 gymnasiuma, egy görög gymnasiuma, egy
tengerész collegiuma, a’ mechitaristák tudományos intézete fiatal örmé
nyek számára. Végre több tudós társaság; mint : a’ tudományok és mü-
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vészetek akadémiája Paduában, Atbenaeum Velenczében és Trevisoban,
’s a’ tudományok akadémiája Rovigóban.,
Fővárosa a’ kormányzóságnak ’s a házak szamára nézve az osztrák
birodalom legnagyobb városa Velencze, a lagúnák közepében. Minden
oldalról tengertől környezve, e* város háztömegei 136 nagyobb és kisebb
szigeten állanak, mellyek közt 134 csatorna vonul keresztül, ez utóbbiak
pótolván itt az utczák helyét. A ’ szigeteket összekötő hidak számát 400ra teszik. Minden ház faczölöpökön ’s ezek szilárd köves agyagmárgán
nyugszanak; melly utóbbi a’ lagúnák iszapja alatt található. A ’ szigete
ken vannak egyes (2000-nél több) szűk utczácskák, a’ nagyobb utczák
csatornák kitöltése által támadtak. Minden korlátozott térsége mellett is
54 piaczczal bir, mellyek közt a’ Szent Márk piacza legnagyobb és leg
szebb. Minden oldalról gyönyörű paloták és boltivek környezik *s kis és
nagy Márktérre oszlik. Kövezete fekete traehit lemezekből áll, közbe
fehér márványnyal kirakva. Egészen szabadon áll rajta az 1556. Barthelemy által épitett ’s 335 (mások szerint 516) lábnyi magas Márktorony,
mellybe olly szerű csigalépcső vezet, hogy lóháton is feljuthatni reá. En
nek átellenében áll a’ Márk-óra tornya, melly 84 lábnyi magas, ’s mellynek tetején két ércz-óriás áll, kalapácsaikkal verve az óra idejét. Ezen
Márktér szolgál a’ velenczeieknek legrégibb idők óta gyűlhelyűl; legin
kább látogatják a’ nyári estéken. A ’ boltivek alatti számos kávéház és
bolt, ’s a’ szép kivilágítás meglepő látmányt képeznek. Ezen részből az
u. n. nagy csatornán a’ hidak legszebbike ’s nagyobbika, a’ Rialtó-hid
visz át, mellyet 1588 — 1591 Palastrina épitett csupa márvány darabok
ból. E hid 12,000 oszlopon nyugszik ’s egyetlenegy részből áll; hossza
148, széle 43 láb. Márványból épült ’s ólommal két bolt-sor három útra
osztja a’ hidat.
Velencze városa 6 járásra (sestieri) oszlik, kerülete 6 % olasz mérföld
's 2 l/ 4 □ mfdnyi tért foglal el. A ’ házak számát 15,000-re becsülik,
lakosainak száma a’ város fénykorában 400,000 volt, most 100,000. Kath.
templom van Velenczében 30, azonkívül van itt egy görög, egy görög
egyesült ’ s egy örmény templom, egy lutheri német imaház és 7 zsina
góga. A ’ leghíresebb, de nem legszebb templom, a’ Szent Márk templo
ma, a’ byzanczi góth-olasz építészet vegyűlete, feltűnő ’s ritka külalak
jával, 5 kúppal. Körülete 950 láb, ’s összesen 5000 többnyire márvány
oszlopot számlál, 5 Ívvel ékesített fő bemenetén áll a’ 4 hires broncz ló,
mellyet állítólag Lysippos, nagy Sándor kortársa készített. E ’ lovakat
Napóleon 1796 Párisba vitte, honnan 1815 ismét visszakerültek. A ’
templom belseje 104 láb hosszú ’s 75 láb széles, igen művészi mozaik
padlózattal bir, melly csodálatos történeti eseményeket ábrázol; a’ fala
kon ’s oltárokon márvány és egyéb becses kövek vannak alkalmazva. A ’
Márktemplomon kívül legnevezetesb templomok : S. Georgio maggiore.
egészen istriai márványból; S. Maria della Salute; a’ kármeliták templo
ma degli Scalzi vagy Nazarethi Sz. Mária; dél Redemtore, igen szép
festvényekkel; S. Maria Gloriosa, régebben a’ sz,-ferencziek egyháza,
Tizian, Pesaro dogé és Canova síremlékeivel. A ’ templomhoz tartozó
zárdaépületekben, 298 teremben Őriztetik, Velenczének az újabb idők
ben pontosan rendezett ’s Európában páratlan levéltára (8,664,709 kötet
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és fűzet). — Velencze számos palotái között megemlitendők : az ó ás uj
procuratiák, a’ dogepalota, a’ hajdani könyvtárépület ’s a’ kormányzó pa
lotája, mellyet 1810 Napóleon ujabbkori Ízlésben építtetett. A' 215 lábnyi hosszú dogepalota, arab és góth építészeti stylnek egy vegyülete,
számos műemlékek, képek, régiségek gyűjteményeit ’s a’ nagy Márkkönyvtárt foglalja magában. A ’ trónteremet Tizian, Paolo Veronese,
Tintoretto ’s mások pompás festményei ’s az öntött padlatot fél-drágakö
vek ékesítik. A ’ ,,dello Scruttinio“ nevű teremben függnek a’ 114 dogé
arczképei. A ’ palota udvarában áll Othellonak teljes hadvezéri díszben
előállított szobra ’s az óriás-lépcső, mellynek legtetején szokták a’ dogekat koronázni ’stb. A ’ dogepalotát 809-ben építették, azóta 5ször szét
rombolták, de mindenkor szebben újra építették. E ’ palota első emeleté
ből egy fedett ut, a’ sohajhid, visz a’ Rio dél Palazzon keresztül az étel
iemben levő állambörtönökbe, az u. n, ólomkamarákba. — A ’ magánpalo
ták között nevezetesek: a’ Trevisani, Cornaro, Mocenigo, Pisani, Manin,
Grimani, Manfredi, Dario, Giustiniani, Foscari, Corner de la Cá grande,
Corner de la Reina, Manfrin ’stb., mellyek mindegyikében festmények,
régiségek ’stb. kisebb nagyobb gyűjteményei vannak. Velencze legnagyobb
nevezetességei közé tartozik az Arsenal, a’ város délkeleti részén (sestiere di Castello), mint egy uj város a városban. Kapuzatán két colossalis márvány oroszlán áll, mik különben az athéni kikötőt ékesítették ’s
1687-ben Morosini által hozattak ide. Az épület belseje 2 olasz mfdnyi
körülettel bír ’s magában foglalja a’ hajógyártáshoz szükséges minden
féle műtelepeket ’s készleteket. 1848 előtt több teremben ezer meg ezer
fegyver volt felállítva izlésteljes művészi rendben. A ’ mintateremben
nagy mennyisége van kisebb és nagyobb hajók mindenféle mintáinak. Itt
mutatták a’ Bucentaurot is, azon hajót, mellyen hajdan a’ dogé az adriai
tengert szokta magának eljegyezni; most csak romjai láthatok már e’ ha
jónak. Általában a’ régi zaj helyét itt most meglehetős csend váltotta fel.
— Velencze székhelye egy patriarchának, a’ kormányzóságnak, felebbviteli és büntetőtörvényszéknek, tengerészparancsnokságnak, ’s vannak
számos tanító-, nevelő- és jótékony intézetei. A ’ Márkkönyvtár 150,000
kötetet ’s 5,000 kéziratot számlál. Művészeti intézetek : a’ kir. akadémiák
gazdag képcsarnokkal és szép mintatermekkel, ’s a’ zene-conservatorium.
Van továbbá 3 opera- ’s 3 drámai szinháza ’s több mint 450 kávéháza.
Az ivóvizet a’ Brentától kell a’ városba szállitani. Ámbár Velencze nem
erősség, csatornáinak ’s lagúnáinak természete, nem különben nehány
eroditvénynek alkalmazása által eléggé védve van. A ’ szárazfölddeli ÖszszekÖttetést 6 csatorna tartja fenn, mellyek eléggé mélyek terhes hajók
számára is. Lido és Malamocco kikötőket erődök védik, Velencze legkö
zelebb környékzetéhez tartozik, a’ ,,1a Grazia“ nevű kis sziget ; délkeletre
S. Lazaro a’ mechitaristák örmény kolostorával, nagybecsű könytárral ’s
igen hires könyvnyomdával; északra fekszik a’ Christoforo nevű sziget,
’s ezen az üveggyöngy és tükörgyártásáról hires Murano nevű falu. —
Velencze újabb történetéről és viszonyairól lásd bővebben : Olaszország
legújabb története; — Osztrák birodalom (statistikája). — a.
Venezuela, köztársaság Délamerika északi részén; északra a’ karaibi
tengertől, keletre az atlanti oczeántól és Guyanától, délre Braziliától
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és nyugotra Uj-Granada köztársaságtól környékezve, 25 — 30,000 Q
mfdnyi területtel, két részre oszlik, t. i. hegyes és lapályos vidékre. A ’
hegyekből ömlő számos folyó igen termékenyíti a’ földet. Főfolyama : az
Orinoco, számos mellékfolyóival, melly az országot egész hosszában ke
resztülfutja ’s egyrészről határt képez Uj-Granada ellenében; délnyugotra folyik a’ Rio Negro; északnyugaton van a’ nagy Maracaibo tava.
Földje, a’ hegyek sziklás részeit kivéve, igen termékeny. Egalja szelid és
egészséges a’ hegyekben, ellenben igen forró és egészségtelen a’ lapályos
helyeken, különösen a’ tengerparton. Legnagyobb csapása a’ földrengé
sek, mellyek gyakran igen nagy pusztításokat visznek véghez, mint p. o.
az 1812. és 1826-i. Terményeinek gazdagsága igen nagy. Pamut, dohány,
csukor, kávé, kakaó, vanillia, indigó ’s több más gyógyfű képezik a’ fo
kereskedelmi czikkeket. A ’ hegyeket roppant Őserdők fedik, valamint a’
sikok egy részét is, ’s a’ leggyönyörűbb épületi, asztalos és festék-fát
szolgáltatják. Délszaki gyümölcs, ananász, pálmák, rizs, kukoricza ’s ga
bona kitünően diszlenek. Délamerika tropicus részeiben létező állatokon
kivül félvad lovak és szarvasmarhák egész csapatokban találtatnak, melylyek és az öszvérek tenyésztése a’ lakosok főfoglalkozása közé tartozik ’s
különösen a’ Llanos-okban (sikon) űzetik. A ’ hegyek érczben, különösen
rézben gazdagok, Lakosainak száma mintegy 1,000,000, kiknek nagyobb
része színes. Az egész népségnek a’ fejérek 273/ 10. az indiánok 24, a’ né
gerek 52/ l0, a’ vegyesek 435/ 10 részét teszik. A ’ fejérek mind spanyol
eredetűek, minélfogva spanyol nyelv és szokások tulnyomóságban van
nak. A ' lakosok főfoglalkozása fóldmivelés és marhatenyésztés, az ipar
még gyermekkorát éli, de az ország termékeivel nevezetes kereskedés
űzetik. Az 1843-ik évi alkotmány szerint egy főnök ’s ez alatt egy elnök
áll a’ köztársaság élén, mellynek kormányát öt ministerium vezeti. A ’
rabszolgák gyermekei egy 1830-i törvény szerint szabadok. Az egész
köztársaság 13 tartományra oszlik; fővárosa Caracas. Mint független
köztársaság csak 1831 óta áll fenn Venezuela; akkor történt, hogy a’ Co
lumbia szövetséges köztársaságot képezett államok u. m. Venezuela, U jGranada és Ecuador, határozottan kimondták szövetségök felbomlását.
Venezuela története azóta csendesebb és rendezettebb folyamú, mint
Amerika többi spanyol köztársaságaié, minélfogva ez állam pénzügyi
viszonyaira, biztosított politikai állásra ’s egész fejlődésére nézve a’ többi
délamerikai köztársaságoknál előbbre is van. Csak legújabb időkben tűn
tek fel ismét némi belső forrongások, mik azonban csak futólagosak
valának. — k.
Ventura (Joakhim), theatin barát Rómában, egyike a’ legnevezetesb
jellemeknek, mellyeket Olaszország fölkelése előtérbe állított. Sokáig volt
egyházi szónok, mint kitűnő szellemű és ismeretű tudós hirben állott
’s nagy befolyással birt. Neki köszönhette az unolai püspök, Mastai gróf,
a’ pápai trónt, mellyen azóta ül IX . Pius név alatt. Midőn V. tanácsát
kérdezték a’ pápai választás alkalmával, igy szólott : „Csak három nevet
ismerek, mellyek a’ választásnál figyelembe veendők, ha forradalomnak
akarjuk elejét venni, ’s e’ nevek : Gizzi, Falconieri, Mastai, Gizzi a’ tör
vény, Falconieri a’ tudomány, Mastai a’ kötelesség embere. V. teljes
hive az egyháznak ’s rajongó ábrándokkal van, annak nagysága ’s
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jövője iránt, de a’ mellett tökéletes olasz demokrata ’s e’ pártnak minden
elveit vallja. Ennek világos jeleit adta egyik beszédében, mellyet O ’Connell temetési emlékünnepén tartott. A ’ közelebb múlt zivataros időkben
mindig Ventura páter volt az, ki a’ pápát határozott előretörekvésre
ösztönző. Születésére nézve szicziliai lévén, különös szeretettel csügg szi
gethazáján. A ’ nápolyi kormány legveszélyesb elleneinek egyikét látta
benne. Mint író leginkább ,,a’ hit szépsége“ czimű 3 kötetes munkája
által tűnt fel, melly több nyelvre van lefordítva ’ s különösen az eleve
nebb képzeletű délszaki lakosokra van számítva. Még inkább ismeretessé
lett a’ nép előtt mint politikai iró, melly szakban 1847 óta nagy sükerrel
dolgozott. A ’ demokratia tulságai iránt később nagy ellenszenvet érezett
’ s nagy határozottsággal lépett fel ellenük. Itt azonban elvesztő hangja
szokott erejét, befolyása csökkent ’s egész reménye csak Szicziliára volt
függesztve, hol elveinek teljes diadalmát hivé. E ’ részben is csalatkozva,
Rómának a’ francziák általi megszállása után Angliába menekült, hol
felolvasások és könyvekben nagy tevékenységet fejtett ki az olasz demokratieus párt érdekében. — a.
Vemet (Horácz), kitűnő genre-festő Francziaországban, ’s 1829 —
1835-ig a’ római franczia akadémia igazgatója, szül. 1789 Párisban.
Atyja Antoine Charles Horace, ki 1836-ban halt meg, egyike volt Francziaország legelső csatafestészeinek (festményeire rendesen Carle Vemet
nevet irt.). Fia llorácz szintén az ő nyomain indulva, csataképekkel lé
pett fel legelőször, ’s többi közt a’ Jemappes, Montmirail, Hanau ’stb.
melletti csatákat állitá elő ’s a’ nagyszerű és hazai iránti érzéke művészi
alakban jelent meg mind ezen, mind későbbi müveiben. Különös becset
nyernek e’ csatajelenetek az által, hogy azokban a’ művész mindig a’
győző főszempontját emelé ki ’s a’ csatavonalak mozgása által a’ csata
kimenetelét mutatja. Mint tengeri tájképfestő is fényes sikert aratott, a’
minthogy dolgozási könnyűségénél fogva az előadás minden nemében ké
pes volt túlszárnyalni másokat. ’S valóban házi jelenetei, falusi ünnepé
lyei, vadászatai, rablóbarlangjai ’s hasonló előadásaiban olly élethűség
található, hogy föltétlenül a’ most élő festészek legelső soraiba kell állí
tani. Másolatokban, kőnyomatokban számtalan példányban terjedtek el
müvei, különösen : „ Soldat laboureur; Le chien du regiment; Soldat de
Waterloo ’s Mazeppau lord Byron után. Újabb nagyobb müvei közé tar
tozik egy nagy festménye, melly XII. Leó pápát állítja elő azon pillanat
ban, midőn a’ népet megáldja, ’s Algier bevétele, hova a’ helyszin fölvé
tele végett 1833 a’ kormány költségén utazott. Kisebb müvei : Rebekka
a hatnál: Az arab sheik. O adta a’ rajzokat Voltaire ,,Henriade“ -jához
(Paris, 1822). 1836-ban Pétervárba utazott, azonkívül több utazást tett
Afrikába ’s keletre, honnan gazdag vázlatgyüjteményeket hozott, melylyeket azután egyes müveinél felhasznált. — a.
Verőn (dr.). Nagy hirre jutott férfiú Francziaországban. Fia egy papirgyáros- és kereskedőnek, eredetileg gyógyszerésznek és orvosnak ké
szült. Azonban a’ doctori czimet megnyervén, a’ hírlapokba kezdett iro
gatni’s legelőször is mint a’ legitimitás lelkesült védője lépett fel. Czikkeit
a’ „Quotidienneu-beirta ’s feltűnvén, állomást nyert a’ királyi múzeumnál,
melly nem volt egyéb sinecuránál. A ’ napi érdek nem sokára más irányt
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vevén, V. az ellenzék sorai közé állott. Majd , a’ fiatalság között bőven
létező íréi tehetségeket zsákmányolta ki, maecenása lett az Íróknak ’s ez
által sok pénzt szerzett. A’ „Constitutionnel“ előfizetőinek száma, mellybe szellemi műveit hordá, évről évre növekedett azon arányban, mint a’
doctor külseje kiterjedésben nyert. A ’ rendőrség szigorúsága a’ lap irá
nyában, szintén megtette a’ maga hatását V. népszerűségének emelésére.
Midőn a’ júliusi forradalom kitört, akkor V . győzelmi babérkoszorúval
lépett át az uj korszakba. A ’ ,,Constitutionnel“ moniteurje lett a’ győ
zelmes középosztályoknak. V. a’ becsületrend légióját nyeré ’s egy ideig
nemzetőri ezredes is volt; de csakhamar kényelmesebbnek találta, a’ po
litikai kiizdtérről a’ színfalak árnyékába vonulni, hol becsületrendi ke
resztje fényesebben ragyogott, mint a’ nemzetőrség soraiban, mellynek
egy ideig ezredese volt. Színigazgató korában tapasztalni volt kénytélerí;
hogy lapjának előfizetői rendkívül fogynak; hozzá látott tehát ismét,
még pedig a’ legcsodálatosabb hirek, események, találmányok óriási ko
holmányaival a’ közönség édesgetéséhez, hozzájárult Sue „Örök zsidója^,
melly a’ lapban jelent meg ’s a’ Constitutionnel még mindig elég számos
előfizetővel érte el a’ februári forradalmat. A ’ köztársasági Francziaországban élte e’ lap históriai nevezetességű napjait. Doctor Verőn, a’ jó élet
elhízott embere, csakhamar azon meggyőződésre jutott, hogy az uj állam
forma csak sovány embereknek való, ’s először életében, önmaga nyúlt
tollhoz, naponkénti vezérczikkekben iparkodván a’ respublicát alapjai
ban megrendíteni. Bizonyos előrelátó ösztöne hozta magával, hogy orleansi emlékeivel felhagyott ’s Lajos Napóleon elnökségét ajánlgatá, mire
nézve csak Girardin Emil múlta felül. Czikkeinck szokatlan Írásmódja,
mellyben az adomát az eszménynyel, a’ hirlapi kacsát a’ státusférfiúi
deductiókkal ügyes fecsegéssel össze tudá állítani, tökéletesen elérte ha
tását; mindenki Lajos Napóleonra adta szavazatát. De még ez csak fél
eredmény vala; Verőn folytatta támadásait magok a’ köztársasági intéz
mények ellen; nemsokára ezek is megszűntek. A ’ senatori állomást,
mellyre a’ császárság felállítása után számolt, nem kapta meg. Később
az uj saj tótöri'ény súlyát ő maga is érezni volt kénytelen, miután lapja
kétszeri megintés után megszüntetett. A ’ közelebb években nagy és sok
tekintetben méltó figyelmet gerjesztett emlékiratainak kiadása által (M émoirés de dr. Verőn. Paris), mellyekben Francziaország közelebbi törté
netére, különösen a’ júliusi dynastiára nézve igen érdekes felvilágosítások
közöltetnek. — a.
Verocze megye, az északi szélesség 4 5 ° ~ 15/ és 45° 57' ’s a’ keleti
hosszaság 34° 56' ’s 36° 45' között fekszik. Határait északról Somogy,
Baranya, keletről Bács, Szerém, nyugotról Pozsega ’s a’ katonai határ
vidék, délről pedig a’ brodi végezred képezi. Földterülete 83 Q mérföld.
Népességének száma pedig : 146,331 lélek. Egy Q mérföldre 1760 lélek
esik. A ’ lakosok közt csak 2451 magyar találtatik. Ellenben van itt
96,730 shokacz, 42,495 rácz, 3,500 német, 472 héber, 400 tót. Vallásra
nézve pedig következők : r. katholikus van : 1 0 0 ,8 0 3 ; g . n. e. óhitű :
42,495; helvetiai 2,111 ; ágostai 151, héber 472 ’s 11 e. görög. A ’ mi e’
megye természeti tulajdonságait illeti : éghajlata igen mérsékelt, ’s azért
igen egészséges; földje csekély kivétellel jó, termékeny, mert többnyire
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fekete agyag. Foldszine jobbára síkság. Csak a’ Duna közelében és délnyugoti részein a’ nassiczi, veroczei, vucsini járások szélein vonulnak el
szirtes ’s köves vidéki! hegyek. Ezek közt a’ Biló, Liszina, Tócsák, Papuk, Kerudia képeznek magasb ormokat. — Vízi közlekedési eszközök
ben kedvező helyzettel bir, mert a’ Duna és Drá*va nagyobb területen
áztatja földjét. Amaz Bácsmegyétől választja el, a’ Dráva pedig Somogy
’s Baranyától különzi el — mintegy 18 mérfoldnyire folyván be a’ me
gyét,’s ezáltal az itteni kereskedés emelkedésére nagy befolyást gyakorol
ván. — Vannak ezeken kivül még kisebb folyamai ’s vizei is, u. m. a’
Vuka, Karassicza, Csagjavicza, melly számos patakból keletkezik, ’stb. —
Tavakban is bővelkedik, mellyek közt legkitűnőbb : a’ Palacsa tó, melly
e’ megyében 9,000 holdat foglal el; továbbá Jugovács, Jelász, Kalilo,
Netecsa ’stb. Gyógyforrása Valpó mezőváros tövében van, melly legin
kább vasrészeket foglal magában. Melegítve több bajok ellen használtatik fürdőnek. Sósvize egyedül az u. n. szlanavodai. — A ’ mi a’ nemzetgazdászat ágait illeti : ezekről általában azt kell megjegyezni, hogy a’ leg
több hasznot ’s keresetet magának a’ természet jótékonyságának kell e’
megyében tulajdonítani. A ’ lakosok szorgalma ’s ipara, vállalkozási szel
leme felette keveset ád hozzája. így a’ mi a’ nyers terményzést illeti —
a’ fold, jósága folytán, bőven terem mindent, nevezetesen igen jó és szép
tiszta búzát és pedig mindenütt, kivéve a’ vucsini kerületnek nehány igen
magas helyek közt fekvő községeit. Ezenkívül terem mindenütt : rozsot,
kétszerest, zabot, kölest, hajdinát, lencsét ’s egyéb eleség-nemeket ’s
felette nagy mennyiségben kukoriczát. Gyümölcsökben is felette bővel
kedik, főkép szilvában, mellyből az ismeretes jóságu slivovicza készítetik.
De azonkívül bővelkedik egyéb gyümölcsökben is. A ’ nyűgöt déli része
ken ’s a* Duna vidékein elég sok ’s jó bor is termesztetik; megemlítésre
méltó az erdődi ’s ternavai vörös bor, melly tartós ’s erős. — Erdei szá
mosak ’s igen kitűnő fanemeket nyújtanak építésre, hajókra, dongákra,
abroncsokra ’stb. Különféle faedények ’s eszközökre is alkalmas fát ad
nak. Nagy jövedelem forrásul szolgál itt a’ makk is, mellyet az erdők
igen nagy mennyiségben nyújtanak. Az ásványországból termésköveken
kivül mást nem állít elő. — Azonban mindezt jobbára csak a’ jó termé
szetnek kell köszönni. Maga a’ nép, a’ föld értékitésére, jövedelme eme
lésére csak igen keveset tesz. A ’ földművelés tökéletesítése, földek
javítása, okszerűbb gazdászat az itteni népnél jobbára ismeretlen és
szokatlan. Azért is egy nagy rész egészen a’ tengeri termesztésnek adja
át magát, mert a’ legtöbb vidéken azt a’ föld felette bőven termi, ’s az
azután a’ lakosság nagy részének majdnem kizárólagos eledeléül szolgál.
— íg y van az állattenyésztés is. Ennek javitására, kifejlődésére semmi
gond ’s ipar sem forditatik. Azért ez igen hátra van és csekély terjedel
mű. Ökrök csak házi szükségre neveltetnek. Lovaik kicsinyek ’s teher
hordásra alkalmatlanok. A ’ nemesített juhtenyésztés nehány uradalom
nál divatozik. Csak a’ sertéstenyésztés tesz kivételt. Ez el van terjedve
az egész nép körében — elősegítetve a’ roppant erdők ’s makk-mennyi
ség által. — A ’ műipar e’ megyében igen alacsony fokon áll. Csak
a’ legelső szükségekre vonatkozó mesterségek űzetnek a’ városokban.
Gyár alig találtatik itt egy kettő. Csupán egy pár üveghutát lehet találni.
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A ’ nők szorgalmatosabbak a’ férfiaknál. idejök nagy részét a’ len ’s
kender feldolgozására, és különféle gyolcsók készítésére használják. —
Kereskedése mint terményzése egyedül a’ természet adományaira, a*
nyers terményekre szorítkozik. És ezt is a’ lakosok röstsége ’s müveletlensége folytán leginkább vidéki kereskedők űzik. A ’ Duna és Dráva
igen előmozdítják a’ forgalmat. De nincsenek is egyéb jó közlekedési
eszközeik. Legnagyobb kereskedés űzetik itt a’ sertésekkel.. E’ forgalmi
ág itt olly kitűnő, mint majd sehol másutt az egész országban. A* vidék
ről hozott liszt, gabona, bor, ’s marhák is nevezetes átviteli kereskedést
idéznek elő. — A ’ lakosok 1 kir. városban, 16 mezővárosban, 218 falu
ban laknak, mellyekhez több szállás ’s majorság járul. Legnagyobb
része a’ községnek rácz és schokacz. Csak 3 magyar falu találtatik az
egész megyében. — Nevezetesb helyei : Eszék sz. kir. város a’ Dráva
partján. Lakossága tesz 11,000 lelket. Köztük kevés magyar találkozik;
több a’ német, de legtöbb a’ rácz. — Van itt vár ’s ennek fedezetéül a’
Dráva túlpartján egy fellegvár is. — E’ város volt a’ megyének 1848
előtt is székhelye — ’s azért vármegyeházzal birt. Itt központosul Verőczének kereskedése. Benne számos mesteremberek találhatók. — Veröcze,
mezőváros mintegy 4,000 lakossal, kiknek legnagyobb része shokacz.
Érdekesb tárgyai : Pejacsevics grófok igen szép palotája, Ferenczrendiek
nagy kolostora, iskolája, régi megyeház, környékén több várrom. Vucsin 1,000 lakosú rácz m. város. Közelében magas vár romjai láthatók,
melly hajdan a’ hires Trenk birtoka volt. — Orahomcza 1,300 shokacz
’s rácz lakossal. Közelében van a’ hires orahoviczai vár, most romokban.
Hajdan Újlakiak tulajdona. Valpó 2,400 lakossal, kik shokaczok. Itt már
a’ rómaiak idejében is volt egy város. Hajdan vár is volt itt, mellynek
csak csekély részei láthatók még romokban. Shokacz-Miholacz 2,200 sho
kacz lakossal Drávánál. Deákóvár 2,000 lakossal. Már a’ rómaiak idejében
is ismeretes hely. Székhelye a’ kathol. püspöknek ’s káptalannak. Várra
romjai még láthatók. Falui közül nevezetesbek : Erdőd — hajdan Teutoburgum erősség — most hires borral; Gorján 1,300 lakossal, hajdan
Grara nemzetség birtoka ’s vára, mellynek romjai még láthatók. Itt tá
mad tattak meg 1386-ban Erzsébet ’s Mária királynők — ’s vitettek fog
ságba. Városh azelőtt Újvári vár— mellynek romjai meg láthatók. Obradovcze kalugyer kolostorral. Jankovácz és Marienthal üveghuták, hol igen
kitűnő minőségű üvegczikkek készítetnek. — VerŐczemegye a’ 18-dik
század közepe óta Horvát-, Tótországhoz ’s különösen Slavóniához számítaték, ámbár ki van mutatva, hogy mint Szeréin ’s Posega úgy Verőcze is sohasem tartozott Slavóniához, hanem az anyaország kiegészitő
részét tévé ’s mint illyen a’ Dráván túli kerület egyik megyéjét képezé.
Törvénykezésre nézve is azon idő óta Horvátországhoz tartozik. Az új
birodalmi ’s országszervezet szerint is Slavonia alkatrésze gyanánt jön
elő. Az szerint most is 1-ső folyamodási megyei törvényszéke van Eszé
ken, melly újabb törvénykezési rendeletek folytán bányászi biróságot is
képez egész Slavonia számára ’s ugyanez a’ kereskedelmi törvényszék is.
— A ’ 2-ik folyamodási törvényszék e’ megye számára most is, mint
előbb, a’ zágrábi főtörvényszék. — S. P.
Veszprém megye, egyike hazánk közép nagyságú és népességű me-
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gyeinek. Területe 74419 Q mföldet foglal el, mellyen 185,167 lélek talál
taik , igy 1 [J mérföldre 2,500 lélek esvén. Ezek között 150,702 magyar,
23.412 német, 6,200 zsidó, 4,853 tót találtatik. Vallásra nézve pedig
ekkép különböznek : 110,597 katholikus, 47,920 református, 20,450
lutheránus, és 620 héber vallású számláltatok benne. — K’ megye hatá
rai északról : Győrmegye, keletről Fehér ’s Komárom, délről Tolna, Somogy, Zala ’s a’ Balaton, nyugotról Vasmegye. — Nagy részét a’ híres
bakonyi erdőség ’s hegység foglalja el, a’ többi, mintegy fele, szép rónaság. A’ bakonyi hegységből megemlítendő a’ Somhegy Bakony bél mellett.
E’ megye egyes hegyei közül különösen megemlítendő a’ Somló, mellynek
bora nemcsak bel- hanem külföldön is híres ; Veszprémtől nyugotnak mint
egy 5 mérföldnyire fekszik. — Hegyei az ásványok közül különféle
márványt, néhol kőszenet, vasérczet és igen sok épületi követ nyújta
nak. — Földminősége igen különböző, majd köves, majd sárga agya
gos, fovényes, homokos, majd veres agyagos, majd fekete agyagos, néhol
a’ föld fekete vulkánhamuval is van keverve. De a’ termékeny föld tete
mesen túlnyomó. Használható földje 599,636 holdat tesz, miből szántó
földekre 298,820, rét ’s legelőre 42,265, szőlőre 20,000, ’s erdőre
231,332 hold esik. — Folyamai igen kicsinyek ’s ezek a’ Marczal, Vas és
Veszprém között számos mocsárokkal; Sió a’ Balatonból eredve Tolná
tól és Somogytól választja el a’ megyét; Séd, melly a’ Sárrétbe ömlik, így
jővén elő a’ híres Sárvíz. — Ide tartozik 2 \/2 méríoldnyi területen a’ Ba
laton is, melly épen itt igen gazdag a’ halakban. — Van Sz.-Lászlónál
kénköves forrása és Ugodnál savanyú vize. — A ’ földművelés a’ lakosok
fő ’s majdnem kizárólagos foglalkozása. Mindenféle terményekben bővel
kedik, de tiszta búzában csak némelly vidékeken u. m. Marczal, Palota,
Veszprém környületében. Rozs mindenütt ’s igen nagy mennyiségben
termesztetik; ezenkívül zab, tengeri, árpa, hajdina, borsó, lencse ’s bur
gonya is. Lent ’s kendert sok helyen termesztenek, de dohányt csak ke
veset. — A ’ gyümölcstenyésztés igen elterjedt — főkép a’ Bakony vidé
kein. Balaton mellékén felette sok szoléi vannak. Borai közül a’ somlai
legkitűnőbb, mellynek évenkénti termése közel 30,000 akóra tehető.
Erdei gubacsot ’s makkot bőven termenek ; és kebelükben nagy mennyi
ségű üvegáruk,’s hamuzsir is állítatik elő. — Az állattenyésztés körében
itt legkitűnőbb helyet foglalnak el, a’ nagy erdőségek folytán, a’ sertések,
mellyek hizlaltatás végett a’ bakonyságba még Törökországból is haj
tatnak. Egyes vidékeken a' marha, ló- és juhtenyésztés is virágzó,
melly utóbbi egyes birtokosok által nevezetesen a’ pápai, devecseri,
enyingi uradalmakban igen magas tökélyfokra emeltetett. Halat a’ Bala
ton bőven nyújt. — A ’ műipar ’s gyárüzletre nézve megemlítendő a’
pápai félporczellángvár, melly nagy mennyiségű ’s jó edényt állít elő.
Ezenkívül van nehány üveghuta és papirosmalom is. Azután Pápán szá
mos posztósok, Veszprémben ’s Palotán szűrszabók találhatók. Nehány
hely lakosainak a’ cserépedények ’s faeszközök készítése is jó hasznú ke
resetet nyújt. Más köznapi szükségre is kellő iparosok elegendő számmal
vannak. E ’ megye kereskedésének főtárgyai : a’ gabona, gyapjú, bor, fa,
sertés, gubacs, hamuzsír, hal és különféle fa- ’s cserépedények, — A ’
lakosok 1 püspöki, 1 szabadalmazott ’s 9 mezővárosban, 176 faluban ’s
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87 nagyobb népességű pusztán laknak.Nevezetes!) helyei : Veszprém, haj
dan római telep, most hasonnevű egyházi megyeszékhelye, 12,863 lakos
sal, régi várral, melly hires a’ Kupa általi ostromról is 998-ban. Lakosai
között igen sok pokrócz- és szűrkészítő ’s csizmadia találtatik. Pápa régi
mezőváros 16,000 lakossal, régi várral, reform, főiskolával, nyomdával. Van
itt egy jeles kőedény-’s posztógyár, továbbá papirosmalom, enyv- és pipa
gyár. — Lakosai között több ezer iparos találtatik, kik között a’ szűr
posztó készítők igen kitűnők, valamint a’ mtítakácsok is. Zircz német
mezőváros a’ Bakonyban 1780 lakossal, kik közt számos iparos van. Ne
vezetes itt a’ cisterciták kolostora, melly még 1198 bán alapítatott. —
Somló-Vásárhely 1,800 lakossal a’ hires Somló tövében. Ide tartozik
azon hegysége, mellynek bora főkép nehány évig állva a’ legjobb somlai
bor. Nagy-Vásony a’ hires Kinizsiről elfelejthetlen emlékű hely — mint
egy 2,500 lakossal. E' város középén áll omladozó félben Kinizsi Pálnak
vára, ’s abban a’ hősnek kőszobra. Itt fekszenek tetemei is. — E’ megye
a’ régi magyar közigazgatási rendszer szerint a’ dunántúli megyék közé
tartozott, és székhelye Veszprém városában volt. Jelenleg a’ sopronyi
közigazgatási kerülethez tartozik, ’s 5 közig, járásra osztatott fel, melylyek ; a’ veszprémi, zirczi, pápai, deveeseri ’s enyingi. Az egész megye
számára első biróságú törvényszék Veszprémben van, felebbvitelit a’
soproni főtörvényszék képezvén. — Sz. I.
V igny (Alfréd de, gróf), egyike a’ legjelesb ujabbkori franczia költők
nek, szül. 1799. Touraine megyében. 1814 katonai szolgálatba lépett,
honnan 1828 mint gyalog kapitány vált meg. Ez idő óta a’ költészet lett
kedvencz foglalkozása ’s munkái nem sokára nagy tetszésre találtak.
Egyes költeményei már 1820 óta jelentek meg elszórva egyes folyóira
tokban. E ’ műveket összegyűjtve adá ki 1828-ban : „Poemes antiques et
modernes“ (Paris, 5-ik kiadás 1841). 1826-ban jelent meg hires történeti
regénye : ,,Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XI11“ (Paris, 1826.
2 köt; 6-ik kiadás, 1840). Ezen regény kitünően van irva ’s a’ benne
foglalt jellemrajzok és festések tanúsítják, hogy szerzőjük képzeletdus
költő és a’ történelemben jártas gondolkozó fő. Egy másik műve : ,,Stello,
ou les diables bleus“ (Paris, 1832. 2 köt.) elbeszéléseket tartalmaz, melylyeket egy orvos mond el betegének. Továbbá átdolgozta Shakespeare
,,Othello“ -ját ’s „Velenczei k a lm á rjá t, mi kevesebb tetszésre talált.
Több szerencsében részesültek saját szinművei, mint : „ Maréchal d' Ancre
(Paris, 1831); Chatterton (1835) és „ Grandeur et servitnde militaire“ .
Összes művei megjelentek 8 kötetben, 1838. Később jelentek meg :
Poemes philosophiques“ (Paris, 1845), mellyek többnyire már azelőtt
láttak napvilágot a' ,,Revue de deux mondes“ -ban. — a.
V ik tó ria (I. Alexandrina), 1837 óta N.-Brittannia és Irland uralkodó
királynője, szül. 1819. május 21-én. Egyetlen gyermeke az 1820-ban
meghalt Kent herczegnek (a’ ki III. György király negyedik fia volt) és
Luiza Viktória szász-koburgi herczegnőnek, kinek első férje Leiningen
herczeg volt. A ’ fiatal Viktória atyjának halála által, kinek a’ gyermekte
len IV . Vilmos király után kellett volna örökosödnie, jogot nyert a’ britt
trónhoz, ’s anyja által, ki felvilágosodott, a’ whigekhez szító hölgy volt,
a’ britt alkotmány iránti tiszteletben ’s gondosan neveltetett. Jövendő
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hivatásának komoly tudományaiban Northumberland herczegnő vezetése
alatt nyert oktatást; ’s szép ismereteket szerzett a’ zenészeiben ’s füvészetben is. Midőn IV. Vilmos nagybátyjának halála után reá szállott a’
korona 1837. jan. 20-án, akkor Melbourne whig ministeriumának kezén
volt a’ kormányhatalom, mellynek feje személyes barátja volt ’s teljes
bizalmát birá. Az iíju fejedelemnő udvari személyzetének minden tisztsé
geit whig családokra bizá, minélfogva több kicsinyes ellenségeskedést
is volt kénytelen tapasztalni a’ toryk részéről. A ’ koronázás 1838 jun.
28-án nagy pompával ment véghez. A ’ parliamenti tusák folytán nem
sokára kénytelenek voltak lelépni a’ whigek, lemondásaikat csak nagy
nehezen fogadta el a’ királyné, sőt Peel Róbert túlságos zaklatásai hatá
rozottan arra is birták, hogy a’ lemondott ministereket tárczáiknak isméti
fölvételére bírta. A ’ királynő ez eljárása a’ leghevesb fenyegetéseket
idézte elő a’ torypárt részéről. Hozzájárult az afghanistani, chinai hábo
rú, a’ keleti ügy bonyolódása ’s a’ chartisták fölkelése. E’ zavarok köze
peit kezdődtek el a’ királynő férjhez menetelének előkészületei. Válasz
tott férje egyik rokona, Albert szász-koburg-gothai herczeg lett, ki 1840
januárban a’ parlament által honfiusittatván, február 10-én nőül vévé
Viktóriát. A ’ politikai viszonyokra e’ házasság nem volt hatással, mivel
a’ herczeg a’ kormányügyekből kizárva maradt. 1841-ben végre arra
volt kénytelen magát a’ királyné elhatározni, hogy Peel elnöksége alatt
egy mérsékelt tory cabinetre bizza az államkormányt. 1843-ban a britt
uralkodónő Lajos Fülöp királyt látogatta meg Francziaországban, ennek
eui kastélyában. Hasonló találkozása volt 1845-ben a’ porosz királylyal Stolzenfels várban a’ Rajna mellett ’s innen ismét Francziaországba ment. 1846 Peel visszalépése után ismét a’ whigek kezébe
adá a’ kormányt lord Russell alatt, mire 1852 Derby protectionista, 1853
Aberdeen coalitionalis ’s 1855 Palmerston ministeriuma következett.
Utóbbi éveinek legnevezetesb, világfontosságu eseménye a’ francziák
császárjával az oroszok ellen kötött szövetsége, mellynek egyik követ
kezménye volt III. Napóleon császárnak ’ s nejének 1855 aprilben L on
donba tett utazása ’ s itt fényes és zajos fogadtatása. — Különben Vik
tória királynőt népei mint példás alkotmányos fejedelemnőt tisztelik, ki
uralkodói tisztét buzgalommal ’s lelkiesmeretesen teljesíti, azonfelül ma
gán életében is tiszteletre méltó nő, hitves és anya. Albert herczeggeli
házasságából eddig 7 gyermeke van u. m. Viktória, szül. 1840 ; a’ koronaherczeg Albert Edward, walesi herczeg, szül. 1841. nov. 9-én, Alice,
szül. 1843; Alfréd Ernst Edward yorki herczeg, szül. 1844; Helena,
szül. 1816; Luiza, szül. 1848; Arthur, szül. 1850. — k.
V i l l e m a i n (Ábel Francois), a’ franczia akadémia tagja’s 1834 óta titoknoka, francziaországi pair, ékesszólás tanára a’ párisi egyetemen ’s mint iró
is jeles, szül. 1791. Páriában. Már 19 éves korában ékesszólástanár lett
a’ charlemagnei lyceumban Páriában ’s nem sok idő múlva ugyanezen
állomást foglalá el az ottani egyetemnél. Előadásait csakhamar igen sűrűn
látogatták ’s rhetorikai műveinek nyelvi tökélye nagy hirre emelé. Mű
vei közül az ,,Eloge de Montaigneu 1812 koszorút nyert az Instituttől;
1814-ben „ Discours sur les avantages et les inconveniens de la critique“
munkája jutalmat nyert, úgy szintén „ Eloge de Montesquieuu ’s 1821-ben
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az akadémia tagjává lŐn választva. Előadásainak érdekét személyes ékes
szólása tetemesen nevelte. Egyike a’ legligyesb rögtönzőknek. 1824. V il
iéle minister parancsára leczkéivel kénytelen volt felhagyni, mellyek an
nál sűrűbb látogatásnak örvendettek, midőn 1827— 1830 ismét megujítá.
Leczkéinek legnagyobb részét gyorsiratilag kiadták. Megjelent : „Cours
d’éloquence“ (Paris, 1827); Cours de littérature francaise“ (1830. 6 köt.),
azonkívül vegyes tartalmú czikkek két gyűjteménye : ,,Discours et mé~
langes historiques et littérairesu ( Paris, 1823.2 köt.); 99Nouvelles mélanges
historiques et littéraires“ (Paris, 1827. 2 köt.). — V. ez iratainak czélja a’
classicismus és romanticismus szélsőségei, a’ 18. század materialisticus
bölcsészeié ’s a’ jelenkor idealismusa között a’ józan középet feltalálni.
Törtcnetirati nevezetes munkája : „ Histoire de Crotmcell d’aprés les métnoires du temps et les recueils pár lament aires^ (Paris, 1819. 2 köt.)
Megemlítendő még históriai regénye : „ Lascaris, ou les Grecs du 15-éme
siécle“ (Paris, 1825). — Soult ministeriumában 1839 közoktatási minis
ter volt, de 1840 márczius 1-én társaival együtt visszalépett. Oct. 28-án
visszanyeré a’ tárczát, de 1844 rögtön elmebeteggé Ion, úgy hogy a’ kor
mányt más kezekre kelle bízni. Lelki betegsége csak 1847 szűnt meg. — a.
Vilmos (IV .), Nagy-Britannia és Irland királya, III. György király
harmadik fia, szül. 1765. Visszakerülvén a’ spanyolok elleni tengeri had
járatból, 1789-ben III. György által Clarence herczeggé neveztetett ’s
helyet foglalt a’ felsőházban. Ez időbe esik nősülése Jordán kisasszony
nyal, egy irlandi származású, vonzó szépségű színésznővel, kivel 20 évig
élt boldog házasságban ’s a’ királyi család unszolására csak 1810-ben
vált el tőle. Jordán kisasszony 10 gyermeket szült a’ herczegnek, kik
közül még 4 fiú él, u. m. Mounster gróf, Frederik Fitz Clarence ezredes,
Fitz-Clarence tengerészkapitány ’s August Fitz-Clarence papi hivatal
ban; 3 leány tekintélyes családokba ment nőül. Kevéssel a’ herczegtőli
elválása után Miss Jordán visszalépett a’ szinpadtól ’s átment Francziaországba, hol egy ideig Boulogneban tartózkodott, később St. Cloudban
telepedett le ’s itt élt csendes türelemben, gyűlölet és keserűség nélkül,
szép emlékeivel ’ s gyermekei nevelésével foglalkozva, egész halála nap
jáig (1815. junius). Csak 8 évvel az elválás után vette nőül a’ herczeg
Adelaide Luiza, szászmeiningeni herczegnőt. 1818-ban nejével együtt
gazdálkodási szándékból Hanoverben élt, honnan 1819. került vissza.
1819-ben a’ herczegnő egy hét hónapi leányt szült, ki nem sokára meg
halt. A ’ herczegnőt még két más Ízben érte a’ koránszülés szerencsétlen
sége. 1827 Canning alatt Vilmos a’ birodalom nagyadmiráljává neveztetett,
mitől, Wellingtonnal összetűzvén, 1828 visszalépett. Ez időtől fogva egé
szen elpártolt a’ toryktól, pártolá a’ katholikusok emancipatióját ’s mi
dőn 1830-ban IV . Vilmos névvel a’ trónra lépett, a’ nemzet szeretete ’s
bizalma fogadá. Uralkodásának legfontosb eseményei közé tartozik a’
Reformbill (1. N.-Britannia). 1831-ben öccsét, Cambridge herczeget hanoverai alkirálynak nevezé ki ’s ez ország alkotmányát korszerűvé változtatá (1. Hanover) Anglia politikája az ő uralkodása alatt nem szenve
dett változást. A ’ kereskedelmi érdekeket Spanyolország és Portugalliával kötött szerződések emelék. IV . Vilmos 1837 jun. 20-án halt meg ’s
nem hagyván hátra törvényes gyermeket, az angol trónon Viktória AleU j, k . h m . T á ra V L kitt.
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xandrina követte, a’ ki Kent herczegnek, III. György király negyedik
fiának leánya volt, ’s Cumberland herczeg, György király ötödik fia
lépett Hanover trónjára Ernszt Auguszt névvel. — k.
Vilmos (I. Fridrik), Németalföld királya, Luxemburg nagyherczege,
nassau-oraniai herczeg, fia V. Vilmosnak, Németalföld örökös helytartó
jának, szül. 1772. Miután 1790 Leydenben tanulmányait végezte, nőül
vette 1791 Fridrik Vilmos porosz király leányát, Friderika Luizát. 1793
átvette a’ hollandi sereg főparancsnokságát, ’s egy ideig feltartóztatta
ugyan a’ francziák benyomulását nyugoti Flandriába, de nem sokára en
gednie kellett, míg a’ szövetségesekkel egyesülve újra visszanyomta az
ellenséget. Midőn később (1795) Pichegru egész Hollandiát elfoglalta ’s
a’ helytartó is Angliába menekült, V. is odahagyá Németalföldet ’s Ber
linbe utazott családostul. Atyja halála után (1806) átvette nassaui örökségi tartományainak kormányát, de elvesztő őket, midőn a’ Rajnaszöveteéghez állani vonakodott ’s mint porosz altábornagy Erfurt bevétele után
franczia fogságba esett; ekkor csak siléziai és lengyel birtokait tartotta
meg ’s 1806 oct. 27. kénytelen volt a’ franczia császárnak hódolni. Ez
időtől fogva a’ herczeg először Danzigban, majd Pillauban ’s a’ tilsiti
béke után Berlinben élt családjának ’s a’ tudományoknak. 1809 Károly
főherczeg alatt Wagramnál az ausztriaiakkal a’ francziák ellen küzdött.
A ’ bécsi béke után Berlinbe tért vissza, honnan később Londonba ment.
Ezalatt a’ legbefolyásosabb férfiak az orániai ház visszaállitásán dolgoz
tak Németalföldön ’s egy 1813-i felkelés alkalmával Holland azonnal a’
herczegre szavazott. E’ hirre az utóbbi tüstént hajóra kelt ’s ugyanazon
év dec. 2-án Amsterdamban nagy ünnepélylyel fogadtatott. 1814 Vilmos
a’ németalföldieknek szabadelmű alkotmányt adott, mellyet a’ rendek
elfogadtak, ’s mellyre a’ fejedelem megesküdött. A ’ bécsi congressus Bel
giumot és Lüttichet az egyesült Németalfölddel egy királysággá alakítá
’s Vilmos 1815 márczius 16-án Németalföld királyává ’s Luxemburg
herczegévé kiáltatott ki, melly utóbbit nem sokára nagyherczegséggé
emelte, ’s mellyért németországi örökségi tartományait Poroszországnak
kellett átengednie. 1814— 1830 között felváltva Hága és Brüsszelben
tartotta székhelyét, mig 1830 Déli-Németalföld erőszakosan vált el Észa
ki-Németalföldtől ’s 1830 nov. 4 én a’ nagyhatalmasságok Londonban
Belgiumot önálló királyságnak ismerték el. (1. Belgium; Holland). A ’ ki
rály eleinte nem akart engedni ’s csak 1839 febr. 4-én ismerte el a’ lon
doni conferentia határozatát ’s ez utóbbi év april 19-én Írattak alá a’ bé
keszerződések. A ’ roppant adóssági teher, mellyet a’ király makacssága
hozott az országra ’s kevés hajlama korszerű reformokhoz, 1839— 40
igen veszélyes hangulatot ébresztőnek az országban. Az elégületlenséget
neveié a’ király viszonya d'Oultremont Henrietté grófnővel, kit nőül
akart venni. Hozzájárulván egy messzeágazott összeesküvés hire, taná
csosnak látta a’ király, 1840 oct. 7-én a’ koronát fia II. Vilmos kezébe
tenni le. Ö maga Nassau gróf czimet vett fel ’s roppant vagyonával Ber
linbe ment, hol 1841 febr. 17-én Oultremont grófnővel megesküdött ’a
ugyanazon év dec. 12-én meghalt. Gyermekei közül életben vannak még:
Fridrik herczeg, ’s Marianna herczegnő; az utóbbi Albrecht porosz her
ezeg hitvese. — k.
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V ilm os (11., Fridrik György Lajos), Németalföld királya, Luxem
burg nagyherezege ’s Limburg herczege 1840-től 1849*ig, szül. 1792,
dec. 6-án. A’ berlini katonai akadémiában neveltetvén, tudományos pá
lyáját az oxfordi egyetemen végzé ’s angol katonai szolgálatba állott ’s
több Ízben vitézségének adván jelét, Wellington segéde lett. A ’ spanyol
Ciudad-Rodrigo ostrománál V. egyike volt az első ostromlóknak ’s ha
sonló példa még több is merülvén fel, végre N.-Britannia királyának
hadsegédévé neveztetett. Mint németalföldi koronaherczeg, ő vezényletté
1815 a’ németalföldi sereget, ’s a’ Quatrebras melletti csatában sok bá
torságot ’s katonai tehetséget tanúsított, szintúgy Waterloo mellett, hol
vállán kapott sebet. 1816 nőül vette Anna Paulovnát, I. Sándor czár
nővérét. A ’ belga forradalom kitörésekor 1830, a' herezeg tüstént Ant
werpenbe és Brüsszelbe utazott, hol mindent megkísértett, hogy a’ belgákat az oraniai ház iránti hűségben megtartsa. Megjelenése valóban
legjobb hatást is tett ’s a’ herczeg legszebb reményekkel hagyd el Bt üs
szelt, azonban nehány hollandi tábornok vigyázatlan lépése ismét uj elégületlenséget támasztott. Hozzájárultak atyjának kíméletlen rendszabá
lyai, mellyek a’ herczeg fáradozásáit egészen hatástalanokká tették, úgy
hogy ez megbízását túllépve oct. 16-i procl amali ójában Belgium szabad
ságát elismeré. A ’ király megsemmisíté teljhatalmát ’s a’ herczeg Lon
donba ment. 1831 ismét reá bízd a’ király a’ hollandi sereg főparancs
nokságát, mellyet augustusban a’ belgák ellen vezetett, de mellyel, Francziaországnak fegyveres közbenjárása után, már 10 nap múlva kénytelen
volt visszavonulni. Ez idő óta mint tábornagy a’ belga határszélen felállitott hollandi figyelő hadsereget vezénylé. Atyja lemondása után 1840
átvette az uralkodást ’s az ország pénzügyei ’s egyéb közigazgatási ügyek
rendezésére sokat tett. 1848 ő maga indítványozta az alkotmány gyöke
res reformját, mi által sok békétlen zavargást megelőzött. Meghalt 1849
marczius 17. Tilburgban. Követé III. Vilmos (szül. 1817), ki 1839 óta
Zsófia würtembergi herczegnőt bírja nőül; ezeknek gyermekei : Vilmos
koronaherczeg (szül. 1840) ’s egy más herczeg (szül. 1851). — II. Vil
mosnak a’ nevezett koronaörökösön kívül egyéb gyermekei : Sándor (szül.
1818, megh. 1848), Henrik (szül. 1820) ellenadmirál, Zsófia (szül. 1824)
1842 óta Károly Sándor szász-weimari herczeg hitvese. — k.
Viola József, moldvai főorvos, ’s m. acad. lev. tag, született Marosvásárhelyen 1770 márt. 15-ikén, tanult ugyanott, azután Pesten és Becs
ben. 1787-ben elvégezvén az orvosi tudományokat, egyike volt azon 32
orvosnak, kiket József császár az akkorában folyt török háborúba Laudon vezérsége alatt Temesvárra leküldött. Belgrád bevétele estéjén ezredi orvossá neveztetett, ’s a’ hadi nagy kórház egy részét nyeré műkö
dése mezejéül. A ’ béke megkötése után előbb egy gyalog, azután a’
József huszárezred orvosává lett. A ’ franczia háború alatt Olaszország
ban foglalatoskodott, mig 1801-ben Erdélybe, 1807-ben pedig Bukovi
nába nem rendeltetett szárnyorvosi minőségben.— 1808-ban búcsút vett
az austriai szolgálattól, ’s a’ moldvai herczeg Stourdza meghivására
Moldva fővárosában, Jassyban vállalta fel, a’ Spiridion nevű kórház felügyelését, mellyel csakhamar összeköttetett a’ Moldvában létező Összes
kórházak ’ s egésségi intézetek kormányzósága, ’s a’ főváros rendes orvosi
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hivatala. — Moldvának zavaros és változó állapotjai közt, mellyek 1808tói 1834-ig tartottak, a’ különféle hatalmaknak lényeges orvosi szolgála
tokat tett, ’s az ötszöri döghalál és a’ eholera veszedelmei közt helyét
hősiesen megállta. Ezen érdemiért a’ töröktől agai ranggal ’s a’ Nijám
renddel, az orosz czártól drága gyűrűvel, a’ római udvartól előbb a'
Christus rend’ lovagi, azután az aranysarkantyús rend nagy keresztjével,
Austriától, mellynek moldvai agentiáját minden fizetés nélkül vitte, pol
gári arany érdempénzzel jutalmaztatott. 1834-ben, mint állami és újból
kinevezett fejedelmi orvos elkiséré kegyurát Stambulba ’s több havat
töltött törökországi utazásban. 1837-ben, midőn Mahmud szultán a’ ma
ga birodalmát beutazá, küldöttje volt Moldvának ezen fejedelem üdvöz
lésére. Azon társaságnak, melly 1833 óta Jassyban ,,Societas medicinalis
et naturae curiosorum“ czím alatt áll fenn, egyik alapitója volt. Hosszas
orvosi gyakorlata alatt meggazdagodván ’s falvakat szerezvén Moldvá
ban birtokúl, azért mindenkor melegen emlékezett magyar hazájára, ’s a’
m. akadémia alaptőkéjét küldeménnyel gazdagítá. A ’ m. akadémia vidéki
lev. tagjává 1838-ban választatott el. Huzamos, hasznos orvosi munkál
kodásának zavaros, nyugtalan éveiben képtelen volt gazdag tapasztalása
gyümölcseit leírva közrebocsátani. A ’ moldvai fejedelem számára írt
1833-ban német nyelven egy nagyobb munkát : „ Diaetaetik für einen
Regenten“ von dr. J. W. Jassy; melly még azon évben oláh nyelven is
kinyomtattatott. — h.
V irginia 1. Egyesült státusok Északamer.
Yizgyógyaszat. A ’ ' iz hasznát mind az egészség fentartására, mind
sok kóroknál már az ős régikorban is esmerték ugyan, de arról nem té
tetik sehol említés, hogy a’ vizet, mint napjainkban szokás, valamennyi
más gyógyszer kizárásával rendszeresen használták volna a’ betegségek
gyógyításánál. Illynemű gyógyítás már a’ múlt században volt szokásos
Angliában, azonban csak az újabb időkben lett köz figyelem tárgya, kü
lönösen Priessnitz Vincze, a’ híressé lett gráfén bergi vizgyógy ász által
előidézett siker következtében, ki sajátságos vizgyógyintézetében hallat
lan bátorsággal tört e’ gyógymódnak utat. A ’ vizgyógymódnak 4 kü
lönböző neme van használatban. Vagy melegben vagy hidegben fürdik,
vagy meleg és hideg vizet iszik az ember. A ’ mi a’ fürdőket illeti, itt is
különféle módositások vannak, a’ mint az egész testet vagy csak egyes
részeit mossák (egész fürdők, részletes fürdők, zuhanyok ’stb.) A ’ hideg
vízzel leöntés, különösen ideges lázaknál, mérges bőrütegeknél, kedély vagy idegbajoknál mutatkozott hasznosnak, miután az egyes részek leöntése által azok gyors összehúzódása eszközöltetik ’s ez által a’ vérnek
megtolulása az agyban, szivben ’s a’ nagyobb edényekben meggátoltatik,
úgy hogy a’ nedveknek a’ külső részekbei kevésbé gyors visszatérése
nagy melegkifejtéssel és az izzadás kitörésével eszközöltetik. A ’ test mo
sása hideg vizzel, ha óvatosan kezdetik ’s következetesen vitetik véghez,
igen jó eszköz arra, hogy egy gyenge ’s meghűlésekre és gyuladásokra
hajlandó test erősödjék, ’s igen hasznosnak mutatkozik szorulásoknál,
vérzéseknél, ideggyengeségnél ’stb. is. Különösen elterjedt neme a’ vizgyógymódnak a’ hideg viz ivása. A ’ ki megszokja, reggelenként éhgyo
morra inni friss hideg vizet, az nagyon erősíti emésztőszereit ’s könnyíti
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ürülését, különösen, ha ülő életmódot követ, ’s még hatásosabb ha az
ivással némi mérsékelt mozgás a’ szabadban köttetik össze. Ez által a’
testben meggyűlt sűrű nedvek megritkulnak ’s a’ test valóban enyhitőleg erősödik. A ’ meleg ''z rendszeres ivását Cadet de Vaux ajánlotta
hosszas kösz vénynél ’s
kacs csuznál. Az eljárás ennél abban áll, hogy
a’ beteg a’ köszvényroham alkalmával 12 óra alatt 12 — 15 pint meleg
vizet iszik ’s az alatt a’ meleg szobában marad; erre erős izzadás és bő vizelés áll be, minek folytán a’ baj állitólag teljesen elenyészik. Egyébiránt
megmutatta a tapasztalás, hogy e’ módszert a’ legnagyobb Óvatossággal
kell használni, mert nem ritkán igen veszélyes kórjeleneteket, különösen
hevülést ’s a’ vérnek a’ fej felé tolulását idézi elő ’s azonkivül az emésztő
műszereket felette gyengíti. — A ’ Priessnitz által nagy sikerrel használt
vizgyógyászat első feltűnésekor, különösen nagy keletnek örvendett ’s a’
külföldön nagy számmal támadtak a’ gráfenbergi intézet mintájára ha
sonló vizgyógyintézetek, mellyeknek nagy része azóta is fenáll ’s napról
napra szaporodik. Ez intézetek iránti első lelkesedés bár alábbhagyott is,
de az irántoki részvét Priessnitz halála óta sem csökken, sőt uj meg uj
párthiveketnyer, most már olly részről is, melly azelőtt ellenséges indulattal
vagy megvetéssel nézte azokat, t. i. az orvosok részéről, úgy hogy most
már az évenként szaporodó hidegvizgyógyintézetek élén rendesen kitanult,
jeles orvosokat szemlélünk. (Lásd : Grafenberg ; Priessnitz), Hazánkban
Schmekszen és Lunkányban vannak nevezetesb hidegvizgyógyintézetek. — k.
V o jv o d in a 1. Szerbvajdaság,
V olk h a rt G y ö r g y Vilmos, a’ düsseldorfi iskola fiatal művészei közt
a’ jelesebbek egyike, szül. 1815-ben Herdeckeben Westphaliában, hol
atyja prot. pap volt. 1834 óta sok nagy képet festett ’s a* rajnai műkiállitásokon kitünőleg szerepelt. — Művei leginkább regényes tárgyuak ’s a’
képzelődésre élénken hatnak : Frithjof, Tancréd és Erminia, Leonard és
Blandina, Riccio halála, Stuárt Mária lemondása ’stb. Ez utóbbi leghíre
sebb képe. — Legújabb időben Olaszországba ment Volkhart, hol a’
régi művészek tanulmánya talán szelidítni fogja túlságos előszeretetét a’
regényesség és szinpadi hatás iránt. — Képzeletdús, ’ s a’ technicában
igen jártas festőművész; a’ világosságot helyesen használja; alakjai neme
sek ’s kifejezésdúsak. — h.
V o ra rlb e r g 1. Osztrák birodalom,
V ö rö sm a rty M ihály, nemzetünk nagy költője, a’ m. acad. nyelvt.
osztályi rendes tagja, született 1800 év dec. 1-jén Nyéken, Fehérmegyé
ben, középsorsú, de sok gyermekkel megáldott nemes szüléktől. Atyja
gr. Nádasdynak gazdatisztje volt. Öt évet a’ sz.-feliérvári gymnásiumban
töltvén, 1816-ban Pestre ment, az ottani egyetemben a’ bölcseleti és jo g 
tani folyamot végezni. Atyjának kora halála által kényszerült az akkor
tizenhat éves lánglelkű ifjú nevelői hivatalt vállalni, ’ s e’ pályán kilencz
évig maradt, Tolnamegyében, a’ tisztes és vagyonos Bonyhádi Perczel
háznál. Perczel Móricz ’ s Miklós, és ezeknek számos testvérei, az ő nö
vendékei. 1824-ben ügyvédi oklevelet nyert, ’ s azóta Pesten élt, de gya
korló* ügyvéd sohasem volt. — A ’ költészet szeretete igen korán elfoglaló
az ifjúnak lánglelkét; 13 éves korában már a’ latin verseket, ’s 14-ik
évében magyar alexandrinusokat, ’ s hexametereket írt. Pesten megismer
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kedvén Baróti, Virág, Révai munkáival, ezeknek olvasása a’ nyelv *8
költői dictio tanulmányzására vezeté. Tolnában, hol említett növendékei
vel 1820-tól 23-ig lakott, némelly barátai megismerteték Kazinczy mü
veivel, az Erdélyi Múzeummal ’ s több külföldi classicus során Shakespearrel. Geniusa teljes erőben kezdett fölfelé törni; számos szép ódája ’s
apró drámai dolgozata e’ korba esik. De csak barátainak hosszasb bizta
tásai, ’s Kisfaludy Károly drámáinak Pesten 1820-ban látott előadásai
indították nagyobb drámai mű Írására. íg y jött létre 1821-ben ,,Salamon
király“ történeti ezomorujáték öt felvonásban ’s jámbusokban; némelly
satyricus vígjáték töredékek, ’s egy regényes költemény : A1 hűség
diadalma. — Nem sokára mélyebben megismerkedett Homer, Tasso, és
Zrinyi rokon szellemeivel is; hivatása tisztábban kezde lelke elébe lépni,
’s megteremté egy nagy nemzeti hősköltemény tervét. Előbb még ,,Zsigmond királyi czimű drámát tervezett 1823-ban, melly egy szándéklott
trilógiának első részét képezé a’ magyar népélet egyik legnevezetesh ko
rából. Azután megkezdte „Zalán futását“ e’ nagy hőskölteményt tíz
énekben ’s hexameterekben, mellyet egy év alatt be is végzett 1824-ben;
— ettől fogva, midőn t. i.Zalánját 1825-ben kiadá, híre megvolt alapítva,
a’ nemzet büszkén nézett költőjére, ki ősi dicsőségét felkölté az éji ho
mályból. Következett 1825-ben Korit szomorujáték, mellv a’ ,,Bujdósók“
czím alatt jelent meg 1828 ’s az említett történeti drámái trilógia második része volt. — Megbarátkozott az angolok, spanyolok és németeknek
ekkorig előtte ismeretlen klassikusaival. Kisfaludy Károly felszólítására
énekelte meg Salamon győzelmét a' kunok felett Cserhalomnál, melly
gyönyörű épos, egy énekben, az Auróra 1826-iki folyamában jelent meg,
Ezután következtek ; Tündérvölgy, regényes költemény ó magyar stylben (1827-iki Auróra); Eger, hősköltemény három énekben (1828-iki
Auróra); Hábador, drámai költemény 1 felv. jámbusokban (1828-iki
Auróra); Salamon király dráma, újra kidolgozva (Pest, 1827); több
apróbb költemény az Aurórákban, Minervákban, Koszorúban, részint
Csaba név alatt; ’s prózai czikkek a’ Tudományos Gyűjteményben,
mellynek szerkesztését, a’ Koszorú névvel keresztelt „Szépliteratúrai
Ajándékéval** együtt 1828 január 1-je óta felvállaló. — Vörösmarty
hős költeményeit alaposan ismerteié barátja Toldy Ferencz 1827-ben e’
munkájában ; Aesthetikai levelek V. M. epikus munkáiról. Ugyanez bírálta
Salamont és Egert a’ Tud. Gyűjt. 1827 ’s 1828-iki folyamaiban.
A ’ nemzet nagy költője, bár ekkor már általános lelkesülésre ragadta
hazáját ’s közelismerést vívott ki, gyakran küzdött anyagi szükséggel, ’s
költeménye : „Jár számkiüzötten az árva fiú“ sokak által olvastatott,
sokaktól magasztaltatott, de keveseket bírt a’ gondolatra, hogy a’ nem
zet első lantosának szegénysége nem neki szégyen, hanem szégyen a’
nemzetnek, melly a’ legnemesb munkát illően jutalmazni nem bírja. —
A ’ m. academia felállítása legalább azt eszközlé, hogy a’ kitünőbb magyar
irók egynémellyike, ki kebelébe felvétetett, meg lön mentve a’ legnyomasztóbb szükségtől, ’s az irói állás tekintélyesebb és önállóbb lett. Mi
volt termé8zetesb, minthogy Vörösmarty a’ legelsők közt neveztetett ki
az acaaemiai tagok sorába ’s a’ legelsők közt foglalt helyet a’ Kisfaludytársaságban is? — Munkássága mind nagyobb és fényesebb tért foglalt
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el. 1830-ban Fehérvárt jelent meg „ Csongor és Tünde“ dramatizált köl
temény 5 felv.; 1832-ben ,,Kurzgefasste ungr. Sprachlehre fúr Deutsche
1833-ban Munkái 3 kötetben; 1834-ben „ Vérnász" 100 aranyat nyert
koszorúzott szomorújáték a’ m. t. társ. Eredeti Játékszíne 1-ső kötetében;
2-ik kiadás 1837.; Kincskeresők szomorújáték (1832) és „Fátyol titkai“
vígjáték (1834) az Aurórában; Árpád ébredése, előjáték a’ pesti m. szín
ház megnyitásának ünnepére (1838) továbbá az Auróra ’s Athenaeum,
melly utóbbinak 1837 óta egyik szerkesztője ’s fő munkatársa volt, leg
szebb gyöngyeik közé számiták V. elbeszéléseit ’s apróbb költeményeit,
’s dramaturgiai, nyelv- és philologiai értekezéseit, valamint a’ jeles
Figyelmező is elmés és talpra esett bírálatait. — 1832 7-ig részt vett
a’ m. t. társ. Zsebszótára szerkesztésében. Következtek: Marót bán szomojáték (Buda, 1838), meJly az acad. által 100 aranynyal djjaztatott; Áldo
zat szomorujáték; Shakspeare Július Caesarának classicus fordítása;
Újabb munkái négy kötetben (Buda, 1840), melly, mint legjobb magyar
munka, az acad. 200 aranyas nagyjutalmát nyerte; Elemi magyar nyelv
tan, iskolák számára, együtt Czuczorral; Czilley és a’ Hunyadyak törté
neti dráma 5 felv. (1844); Minden munkái 10 kötetben (Pest, 1845—47
Kiliánnál), szebbnél szebb elbeszélések ’s költemények a’ folyóiratokban
és zsebkönyvekben. Ezen fényes időszakból való a’ mindenek nyelvén
forgó, a’ nemzet vérébe ’s velejébe hatott Szózat, Fóti dal, Hontalan,
Liszt Ferenczhez, Úri hölgyhöz, Honszeretet, A merengőhez, Gondolatok
a’ könyvtárban, Hymnus, Ország háza ’stb. — E ’ szűk lapokon nincs elég
hely részletesen kiemelni Vörösmartynak, a’ költőnek, érdemeit. Ismeri
azokat a’ magyar haza. Ezen érdem megtiszteléseül választották őt 1848ban országgyűlési képviselőjükké a’ bácsmegyei jankováczi polgárok.
Folytonosan részt vett az utolsó országgyűlésben; hivatalt azonban nem
vállalt, kivévén 1849 tavaszán az úgynevezett „kegyelmi főtörvényszék"
ülnökségét, mire szelíd, nemes kedélyénél fogva, különösen hivatva volt.
— Jelenleg Nyéken lakik, születése helyén, Fehérmegyében, hol gyer
mekjátékait eljátszotta, ’s első költői álmait álmadta. Lakából a’ házra
láthat, hol született. Elzordonúlt életét némileg a’ hű tisztelet ’s barát
ság, melly környezi, és a’ családi boldogság vidámítja fel, mellyben sze
rető neje ’s gyermekei részesítik. Pestet, hol az ifjú költők atyai barátja,
’s az egykori lelkes körnek dísze ’s élete volt, ’s az academiai üléseket
csak ritkábban látogatja meg. — Legújabban Shakspeare „L earjét" for
dította, ’s adja a’ sors, hogy még e’ nagy britt rokonszellemnek többi
főművét is átadhassa nemzeti nyelvének, mellyet senki sem bir úgy, mint
ő. A ’ nemzet pedig, melly annyiszor lelkesült vátese dalain ’s hőskölte
ményein, melly Kárpátoktól Adriáig énekli a’ Szózatot ’s Fóti dalt,
melly annyi nemes ihlettséget, annyi magas és szent érzelmeket merített
költeményeiből, nem fog elfelejtkezni VörÖsmartyról, ’s családjáról, ha
az óra üt, melly őt a’ „Nemzeti Üdvleldébe" inti. — Hiszen a’ nemzet őt
nem csak tiszteli, hanem szereti is. Vörösmarty, a’ nagy költő, kinek
magas röptű dalai megrengetik az eget és a’ földet, — egyszersmind^ a’
legszeretetreméltóbb egyéniség, leghűbb ’s legnyájasb barát, legelmésb
társalkodó. Egyszerű beszéde ollykor a’ legszebb költemény; eszméi, ké
pei meglepők ’s megragadok; erő és méltóság, a’ legédesb, legtündéribb
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varázs zománczával elhintve. Dagály, hamis pathosz nála ismeretlen,
mint általában jellemétől is távol van minden, a’ mi hamis, feszes. K öl
tészete és jelleme tiszta arany és gyémánt, ’ s ragyogó tisztaságban fog
fenmaradni az utódoknak, mint e’ legnemesb érczek. — T. L.
V ük S tefa n ovits (Karadzits), a’ legérdemteljesb szerb irók egyike
korunkban, szül. 1787 a’ szerb-bosnyák határon. Eletczéljaul tűzé, az
elhanyagolt szerb nyelvet irói nyelvvé kiművelni. E ’ végett először nép
dalokat gyűjtött a’ nép ajkairól, mellyek mindaddig vagy épennem, vagy
csupán Cazicli András hiányos és hamisított kiadásából (Velencze, 1753)
voltak ismeretesek. Első Ízben 3 kötete jelent meg : „ Narodne srbske
pjesme (Lipcse, 1823— 24), mit később egy 4-ik kötet követett a’ nélkül,
hogy a* gyűjtemény még be volna fejezve. E ’ dalok legnagyobb része
Taloj és Gerhard által fordítva megjelent német nyelven is. (Volkslieder
Serbiens, 2 köt. Halle, 1825; — és : ,,W ila“ 2 köt. Lipcse, 1828). —
Ezután szerb nyelvtant irt V ., mellyet Milos fejedelemnek ajánlott, ’s
egy szerb-német-latin szótárt (Bécs, 1818), mellynek 1841 — 43 uj ’s igen
bővített kiadása jelent meg. Továbbá 1826— 38-ig a’ ,,Danica“ (hajnal)
nevű szerb almanakból 5 kötetet adott k i; egyes helyeket nyomatott az
Uj-Testamentomból ’s különösen nagy érdemeket szerzett „ Szerb köz
mondások gyűjteménye“ által, mellyet 1836 Montenegróban Cettinjében
nyomatott. Muskatirovics budai ügyvéd ugyan már 50 évvel azelőtt
adott ki illy gyűjteményt, de az még sok hiányban szenvedett. Munkája
előszavában V. igen tanulságos közleményeket nyújt az illyr és dalmát
szlávok nyelvéről. A ’ „ Montenegró und die Montenegriner“ (Stuttgart,
1837) czimű, érdekes német munka is neki tulajdoníttatik. — a.
V u lkán ok . íg y neveztetnek a’ régiek Vulcan nevű tűzistene után
azon hegyek, mellyek csúcsaik tölcséralaku nyilásaiból (kráter) idősza
konként tüzet, fiistöt, köveket, iszapot, levegőt, olvadt anyagok folyamát
{lávát) vetnek ki. E ’ hegyek többnyire elszigetelten állanak ’s csúcsos
harangalakuak. A ’ kihányt anyagok különfélesége szerint meg szokták
különböztetni a’ tűz- vagy tulajdonképeni vulkánokat, mellyek tüzet, ha
mut, köveket ’s lávát vetnek ki, — a’ viz-, iszap- és légvulkánoktól.
H ogy e’ kihányásoknak, mi legyen a’ fold gyomrában tulaj donképeni
szülőoka, az iránt sincs határozottan megállapított vélemény. Kihamvadt
vulkánnak nevezik azt, mellynek kihányása megszűnt ’s kráterje zárva
van. Illy kihamvadt vulkán a’ szárazföldön, különösen Francziaországban
nagy számmal található, úgy szintén Olaszországban is. Működő vulkán
az, melly épen kihány; csendes vulkán, mellynek hányásai a’ föld rázkó
dása nélkül mennek véghez, vagy ha a’ hegy csupán csak füstöl. A ’ vul
kánok kitöréseit rendesen földrengés, a’ légkör feltűnő változása ’s a’
vulkán szokatlan hosszú nyugalma előzi meg. Ezután először is füstö
lögni kezd a’ hegy, majd vízgőzöket sodor fel, a’ füst mindig sűrűbb ’s
feketébb lesz, ’s végre mindenféle izzó anyagot (kő, homok, hamu)
mennydörgésszerű zaj és villámok kíséretében, gyakran 6 — 10,000 lábnyi
magasságra zudit ki. Az olvadt tömegeket, mellyek a’ tölcsérből jönnek,
általában lávának nevezik; ez a' hegyoldalon lefolyva, tűzfolyamot képez,
melly mindent elpusztít, a’ mi útjába esik. A ’ tűzokádók rendes czukorsüveg alakja könnyen magyarázható ki. A ’ kihányt vulkanikus termékek
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leesésük után a* kráter körül torulnak össze, és önsulyok alatt folyvást
legurulnak. íg y támadhatnak a’ síkság kellő közepén is tüzokádó he
gyek, ha a’ földalatti tűz keresztül töri a’ föld kérgét ’s a’ kihányt töme
gek egymásra halmozódnak. A ’ Vezúv ’s más elszigetelten álló vulkánok
kétségkívül igy támadtak. De hogy hány évezred kell hozzá, mig illy
roppant hegy megalakul, senki sem határozhatja meg.
A ’ láva igen sűrű, kásaszerű anyag, lassú folyással, melly annál lassúbb
lesz, minél inkább távozik a’ krátertől. Eleinte két óra alatt egy olasz
mérföldet, utóbb egy nap alatt is alig futja be ez utat, mivelhogy minél
inkább kihűl, annál sűrűbb lesz. Sokszor igen magas a’ folyam; minden
útjába eső tárgy- vagy elég, vagy szénné lesz, vagy elboríttatik ’s földje
csak sok év múlva művelhető ismét. Éjjel a’ folyó tömeg tűzfolyamhoz
hasonlít, nappal fejér gőz lebeg felette. Területén hamar megkeménye
dik a’ folyam, de alatt folyvást folyik az izzó anyag ’s gyakran csak több
hónap múlva hűl ki. A ’ vulkánok által kihányni szokott láva mennyisége
csaknem hihetlen. Az Aetna lavafolyamai, 6 — 7 mfdnyi szélességben ’s
több mint 50 lábnyi mélységben, rendesen 15— 20 mérföldre is elterjed
nek. A ’ megkeményedett lávát épitésre ’s kövezésre, a’ sűrűbb ’ s szilár
dabb művészi tárgyakra is használják. — A ’ vulkánok kitöréseit gyak
ran esőszakadások kisérik, mellyek a’ vulkanikus hamuval összeelegyed
ve, iszappal boritják a’ környéket. Vannak azonban valóságos viz- és
iszap-kitörések is. íg y az amerikai vulkánok : a’ Chimborazzo, Pichincha
és Cotopaxi ’s Island vulkánjai nem lávát, hanem csak vizet és iszapot
hánynak ki, mi gyakran roppant károkat okoz.
Európának most kevés működő vulkánja van; legnevezetesbek : a’
Vezúv, Aetna, Stromboli a’ hasonnevű Lipari szigeten nem messze a*
szicziliai tengerparttól, a’ Hekla ’s Krabla Islandban. Ázsia és Afrika
continensén is kevés égő vulkán van, annál több a’ két földrészt kör
nyező szigeteken, Kamcsatkában, Japánban, Ternate- ’s Javában. Álta
lában mintegy 189 működő vulkánt számlálnak az egész föld szinén,
melly számból Európára 15, Ázsiára 64, Afrikára 10, Ámerikára 94 ’s
Austráliára 6 jut. Mások 193 vagy 205-re teszik az összes számot. —
A ’ meleg források szintén a’ vulkanikus tüneményekhez tartoznak. — a.

W.
Waadt, schweiczi canton, kiterjedése 553/ 4 négysz. mfd, 199,575
lakossal, kik többnyire burgundi eredetű francziák, ’ s a1 franczia nyelv
román vagy remau nevű romlott dialectusát beszélik, azonban 6,000 né
met is van köztük; vallásukra nézve, 6,846 lélek kivételével, reformál
tak. Fekszik e’ szép canton a’ neuchateli és genfi tó között, ’s nyugatról
határos Francziaországgal keletről Freiburg és Bern cantonokkal. N e
veztetik franczia Schweitznak is; franczia neve PaysdeVaud. — 1798-ig
a’ berni cantonhoz tartozott, ekkor, a’ francziák izgatására, önállóságot
vivott ki magának, ’s azóta a’ szövetség egyik fontosabb cantona. Korma-
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nya democratiai ’s képviseleti. A ’ legfőbb államhatalmat egy nagytanács
gyakorolja, melly 180 népképviselőből áll, ’s az 1831 jul. 4-iki alkotmány
szerint öt évenkint ujíttattak meg. A ’ választás census nélküli. A ’ nagy
tanács kebeléből választatik a’ landamman (elnök) és az államtanács,
melly a’ legfőbb végrehajtó hatalom. Minden kerületben van egy hely
tartó, a’ kormány képviselője; minden járásban egy békebiró, ’s minden
községnek meg van saját helyhatósága. Egy felebbviteli törvényszék
itél, utolsó folyamodásban, minden polgári és büntető eset fölött; minden
kerületnek meg van ezentúl saját első folyamodási birósága. A ’ reform,
egyház uralkodó, de a’ r. kath. hit is biztosítva van szabad gyakorlata
felől. A ’ ref. papság az államtanács alatt áll, a’ r. kath. papság pedig a’
freiburgi püspök alatt. — Az államjövedelem mintegy 900 ezer, a’ kia
dás pedig 800 ezer schweiczi frankra számítatik; a’ szövetségi hadsereg
hez Waadt canton 2,964 fővel járul. Minden cantonlakos 16-ik évétől az
50-ikig hadiszolgálatra köteles; egész militiája (nemzetőrsége) 22,000
emberből áll, ’s két testre oszlik. Közigazgatási tekintetben 19 kerületre
van felosztva, mellyek ismét 60 járást képeznek. Fővárosa : Lausanne,
közel a’ genfi tó éj szaki partjához, 8 mfdre Genftől, 17,100 lakossal, ’s
három egyházzal, mellyek közt a’ pompás góth cathedrale nevezetes,
katonai iskolával, aeademiával, czélszerűen rendezett javitó intézettel;
élénk műipar- ’s kereskedéssel, szőlőmiveléssel, ’s kikötővel a’ genfi tó
partján fekvő falu Ouchyban. A ’ Lausanne és Vevay közt termő bor
(úgy nevezett Ryfwein) legjobb a’ waadti borok közt. Nevezetesb helyei
továbbá Vevey a’ genfi tó partján, 5,200 lakossal, várral és óragyárak
kal, Morges vagy Morsee, a’ canton fegyvertárával, mire az itteni régi
vár használtatik, ’s 3,240 lakossal; Nyon, Cully, Villeneuve, Lutry, Au~
bonne mindnyájan a’ genfi tó mellett, hires borterméssel; Coppet Stáel
asszony kastélyával, ’s ugyanannak és atyjának, Necker ministernek sír
jával; Iverdun a’ neuchateli tó déli végén, ó várral, melly ben Pestalozzi
hires nevelő intézete volt, siketnéma ’s nőnevelő intézetekkel, erősen
látogatott kénköves fördokkel, fontos kereskedéssel, ’ s 3,620 lakossal;
Moudon v. Milden; Payerne v. PeterUngen; Avenches vagy Wifflisburg
keresk. intézettel, ’s nevezetes római régiségekkel, mert itt feküdt az
egykori Aventicum, a’ helvetiusok fővárosa; Grancy, a’ hires orvos Tissot születóshelye, Valorbe szép híddal az Őrbe folyón; — a’ Jouxthal
4,788 lakost számlál, kik többnyire Francziaországból elűzött protestán
sok maradékai ’s hires órások, késművesek, köszörűsök ’stb.; a’ Pays
d’ Enhaut nevű kerületben van Oex hires sajtkészítésselGra/ícísoft v. Gransee a’ neuchateli tó mellett, várral 1,250 lakossal, az 1,476-iki hires üt
közet helye; Bex egyetlenegy régibb sóbányával Schweitzban, melly
23,000 mázsát ad évenként, kénköves fürdőkkel ’s 3,090 lakossal.
Waadt canton egészben véve hullámzó dombvidék, hol dús termé
keny síkok völgyekkel váltakoznak; egyik legszebb ’ s legáldottabb része
Schweicznak, szép, szelid ’s állandó éghajlattól boldogítva, a’ havasok,
Jurák és Mont Jorat lánczaitól kerítve ’ s ez utóbbi hegyek némelly ágai
val átszegve,, mellyek igen gazdagok kövületekben, vas, érczben, ’s bar
langokban, de 6,000 láb magasságon túl legkitűnőbb csúcsaikban sem
igen terjednek. Az alpesek Dent de Morcle csúcsa 7,826, a’ Diablerets
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épen 9,967 láb magas, ’s éjszaki oldalukon, a’ két csúcs közt, terjedelmes
jégmezőket hordoznak. Az innét lefolyó viz, az agyagrétegek felolvasz
tása által, gyakran sziklaomlásokat okoz, mellyek miatt a’ Diablerets
három szarvba ágazó csúcsa régtől fogva félelmes. A* legiszonyúbb szik
laomlások 1714-ben ’s 1749-ben történtek, midőn sok ember veszett eh
erdők ’s völgyek és a’ Liserne folyam ágya eltemettettek, ’s az 1000
lépésnyi hosszú Derborenze tó származott. — A ’ canton főfolyója a*
Rhone; azután jő az Őrbe, melly a’ róla nevezett csodaszép völgyet szegi
által, zuhatagokat képez, ’s végre a’ neuchateli tóba ömlik; továbbá a*
Saane és a’ JBroye. A ’ dicső genfi tónak félkört képező éjszaki partja, a’
Rhone beömiésétől Villeneuve mellett Coppetig, 10 mfdnyi kiterjedés
ben, W . canton tulajdona, ’s olly természeti bájokkal van ékesítve, melyIveket toll le sem irhát, ha csak kitűnő költőé nem; minden lépésre új
meg új ingerek ’s látványok fejlenek k i ; egész vidék egy kert, egymást
érő csinos helységekkel. Morgesnál legszélesebb a’ tó. Itt kezdődik a’
La Cote vidék, hol a’ hasonnevű híres bor terem; tovább menve, St.-Saphorinnál, hol a’ nap kettős erővel hat a’ meredek sziklafalakon, a’ ne
mes R yff bor érik, mellyet már a’ rómaiak miveitek. Vevayn túl, hol a’
part ismét lapos lesz, fekszik Clarens, mellynek paradicsomi vidéke még
nagyobb hírre kapott Rousseau mesteri leirása által az új Heloiseben, és
Montreux,hol a’ babér és myrthus szabadban áttelel. A ’ tündéri tavat gőzö
sök hasítják, ’s csolnakok és sajkák lelkesítik, mert a’ partlakosok jövedelmeshalászatot űznek. A ’ neuchateli (neuenburgi) ésmurteni tó egy része is
e* cantoné. — Ásványos vizei számosok, de a’ bexin kivül nem igen hiresek. — A’ canton szellemi műveltsége kitűnő ; Lausanneban igen tisztán
beszélnek francziául, a’ népnevelés egész cantonban nagy haladásokat
tesz, mi a’ fenálló jeles nevelő intézetek eredménye. A ’ lausannei academián kivül, melly 14 professort számlál, még 13 collegium ’s több mint
500 elemi iskola van Waadtban. — A ’ lakosok főélelemágai a’ fold- és
szőllőmüvelés, ’s marhatenyésztés; az első a’ síkokon űzetik, bár a’ fold
igen köves; azonban nagyobb gond fordítatik a’ szőllőre, kertészetre ’s
gyümölcsneinesitésre. A ’ szellők 13,000 holdat foglalnak el; terem sok
mandola, füge, gesztenye is. Kiviteli kereskedési czikkek : a’ ló, bőr,
sajt, (20 ezer mázsa) bor, halak, nemes gyümölcsök ’s végre a’ dohány
is. A ’ selymészet csak keletkezőben van; a’ méhészet figyelemre méltó,
’s a’ montreuxi méz híres. A ’ gyáripar selyemre, bőrre, dohányra, porezellánra, vas- és aczélneműekre szorítkozik. A ’ kereskedési forgalom
főleg franczia árúk átvitelében áll Németország és belső Schweicz felé;
előmozdítják azt a’ jó utak, ’s postarendszer. A ’ fűvész különösen a’ genfi
tónál, Bexnél ’s Montreuxnál ritka növények ’s fanemek nagy gazdagsá
gát találja. — A ’ bányaipar csekély, noha a’ természet ellátta Waadtot
vassal, kőszénnel, márványnyal, kénkővel, asphalttal; legnevezetesb ter
mése azonban a’ só. — A ’ canton történetére nézve. Lásd : Helvét szö
vetség (3 kötet) és Seigneux : Précis historique de la revolution du Can
ton de Vaud. (1832, 2 köt.), — h.
Wachsmuth (Ernő Vilmos Gotlieb) lipcsei történettanár, szül. 1784ben Hildesheirnban, hol első kiképzését is nyeré. Később a’ hallei egye
temen nagy előmenetellel tanulmányozta a’ hittant. Ezután majd kilencz
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évig élt hol Magdeburgban, hol Zerbstben ’s elébbi kedven ez tanulmá
nyát félbehagyván egészen az újabb irodalmak és történettanra adta
magát. 1815-ben tanár Ion a’ hallei gymnasiumban ’s egyszersmind az
olasz nyelv egyetemi lectora. Nyelvtanulmányait 1818-tól fogva törté
neti kutatásokkal köté össze; felolvasásokat tartott a’ közönséges, római
és újabb történetek fölött ’s az „Aeltere Geschichte des römischen Reichs“
(Halle, 1819) és „ Theorie dér historischen Forschung“ (Ebd., 1820) czimű műveket irta. Ez időtájban Ion a’ kiéli egyetemen a’ régi irodalmak
tanára, honnan 1825-ben a’ lipcsei egyetemhez kapott meghívást, mint
történettanár. Itt kiválón a’ világtörténetet, a’ görög és római történetet
és régiséget, a’ német történetet,’s az újabb idő, törvényhozás és irodalmak
történetét tanította. Művei a’ fenn említetteken kívül még e’ következők :
,,Grarnmatik dér englischen Sprache“ (Halle, 1816), ,,Humoristische Zeitschrift“ (Ebd., 1816— 18, 3 köt.), „Grundriss dér allgemeinen Geschichte
dér Völker und Staaten“ (Lipcse, 1826), ,,Leitfádén zu Vorlesungen ilber
die allgemeine Weltgeschichte“ (Ebd., 1833), ,,Hellenische Alterthumskunde“ (Halle, 1826— 30, 4 köt.), „ Historische Darstellungen aus dér Ge
schichte dér neueren Zeitu (Lipcse, 1830— 33, két köt.), „Europáische
Sittengeschichte“ (5 köt. Lipcse, 1831— 39) ,,Geschichte Frankreichs im
RevolutionszeitalterC( (3 köt. Hamburg, 1840— 44), ,,Weimars Musenhof in den Jahren 1772— 1807“ (Berlin, 1844) és „Geschichte des Zeitaltérs dér RevolutionC( (6 köt. Lipcse, 1846). — g.
W a g h o r n , hadnagy, az indiai szárazföldi posta teremtője, szül. 1800ban Chathamban, ’s már tizenkét éves korában tengerre szállván, 17
éves korára hadnagy lett. 1819-től 1824-ig a’ bengali hajóseregnél szol
gált, ’s az Anacan elleni háborúban mint Önkénytes vitézkedett. Későb
ben kizárólag kedvenezterve létesítésére szánta életét, hogy t. i. Keletindia ’s Anglia közt, minél rövidebb utat nyisson, de szándékában a’ kor
mány ’s a’ keletindiai társaság által nem igen segítetett. Azonban 1829ben Ellenborough lord, a’ keletindiai társaság elnöke, csakugyan olly
megbízással küldött általa sürgönyöket Indiába, hogy útját Egyptuson
át vegye, ’s a’ veres tengert kikémlelje. 26 nap alatt Alexandriába ért,
de Sueznál a’ számára rendelt gőzhajót nem találván, a’ sürgős iromá
nyokkal pedig késni nem akarván, nyilt csolnakon szállt a’ verestengerre,
’s abrosz és iránytű nélkül, egyedül a’ napra ’s csillagokra bízva magát,
6 % nap alatt a’ 620 ang. mfdnyire fekvő Juddahba szerencsésen megér
kezett. Ez útjában még erősebben meggyőződött ezen útnak politikai ’s
kereskedelmi fontosságáról. Ettől kezdve nem volt napjainak’s éjeinek más
gondolata. Egyedül, csupán a’ bombayi gőzhajó társaság némi segélyével,
hat állomáshelyet épített a’ pusztában Kairó és Suez közt, ’s három ho
telt, mindennemű kényelemmel ellátva az utasok számára. Mielőtt 1841ben Egyptust elhagyá, angol kocsikat ’s lovakat hagyott hátra a’ pusztai
utazók javára, ’s kis angol gőzhajókat a’ niluson ’s alexandriai csatornán.
Az indiai átmeneti postát két évig ő kezelte ’s feladatát úgy fejtette
meg, hogy a’ levelek 47 nap alatt érkeztek Angliából Bombayba.— 1847ben azt bizonyítá be, hogy jobb út is vezet Angliából Indiába, mint
Marseillen ’s Francziaországon által; ez év telén Triestnek vevén útját,
13 nappal korábban érkezett, ’s e’ fölött a’ pápát és Szardíniát meg
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nyerte vállalatának. így e’ magános vállalkozó buzgalma által jelenleg
Triest, Genua ’s Ancona felé egyenlően használható útja van Angliának
Kelet-Indiába. — A ’ derék Waghorn kora halállal múlt ki 1849ben — h.
W a ld e c k ; kis német herczegség, melly nevét uralkodóinak az Eder
folyó melletti hegyen fekvő ’s most börtönül szolgáló várától nyerte, alig
több 20 négysz. mfdnél, mellynek fele erdőség, ’s müvelhetlen. Határai
Hessen és Westfália; a’ közép németországi nagy hegyláncz metszi át,
mellynek legmagasb pontja a’ Pőn, Usseln mellett. Az egész tartomány
hegyek és völgyek váltózataiból áll; nagyobb térségei nincsenek. Na
gyobb folyói az Eder, és Diemel, mellyek a’ Fuldába és Weserbe ömlenek. Vizei és tavai haldúsak. Ercze sok van, az Ederből aranyat mosnak,
úgy szinte a’ korbachi vashegyben is találtatik arany. Figyelmet azon
ban leginkább csak a’ vasbányászat érdemel; de ez is nagyon csökkent
újabb időkben, úgyhogy az 1695-ben fenállott 62 hámor közöl csak 9
van mozgásban. Oka ennek főleg a’ fahiány, mellyet e’ fadús vidéken csak
a’ hiányos erdészetnek tulajdoníthatni. Kőszene teljesen hiányzik. A *
tartomány déli része igen gazdag, ásványos vizekben. Wildungennél
1 % órányi vonalon 10 ásványos forrás találtatik, mellyek közöl kettőt
használnak, ’s mellyek hírét Hufeland ajánlása emelte. Az itteni savanyuvízből 60 ezer üveg küdetik szét, de a’ fürdő vendégek száma kevés.
— A ’ föld termékenysége igen silány; legjobb még az Edervölgy, hol
sok gyümölcs is tenyésztetik. Sok kendere van, ’s a’ nők nagy mennyi
ségű durva vásznat szőnek. Az ipar igen alacsony lábon áll. Sok pálinka
ház van (19 a’ kis államban), mellyektől már 1839-ban 20,000 tallér adó
fizettetett. A ’ lakosok száma 55,000-re nagy; erős, ép emberfaj, de mű
veletlen, mert az iskolaügy igen el van hanyagolva, ’s a’ pálinka erősen
űzi dúíásait. — Van e’ kis herczegségben 13 városka, ’s 92 falu. Arolseny
1,800 lakossal, a’ lierczeg ’s hivatalok székhelye. A ’ herczegi palotában
derék könyv- és kézirat ’s rézmetszet gyűjtemény van; Keresztély hg, ki
Göthével utazott Olaszországban, szép antik gyűjteményt is szerzett.
Korbachban van a’ főtörvényszék ’s a’ gymnásium székhelye, hol a’ régi
Kiiiántemplom, az ó német épitészet gyönyörű példánya, romaiból Moller
darmstadti építési igazgató által emeltetett ki. — Közigazgatási tekin
tetben 5 hivatalos kerületre oszlik, hol ugyanannyi törvényszék létezik.
E ’ törvényszékek egyszersmind rendőrségek is; ’s a’ közigazgatási hiva
talok mellett adószedő hivatalok állanak fenn. A ’ W aldeck ház birtoka
külön hatóság által igazgattatik. — A ? lakosok nagyobb része evangelicus 53 lelkész alatt; a’ katholikusok a’ paderborni püspök alá tartoznak.
A ’ zsidók száma alig 100, és szaporodásuknak nagyon ellen szegülnek a’
községek; egyházi tekintetben 6 convent áll fenn, egyegy felügyelővel
élén. — A ’ szövetségi hadsereghez W aldeck 519 gyalogot ad. Az állami
bevétel 268,000 tallér, az államadósság 900,000 tallér; a’ kamara jöve
delme két annyi, mint a’ szorosan vett államjövedelem. A ’ Waldeckház
egyike Németország legrégibb házainak, ’sPyrmontot is birja.A’ kis W a l
deck 1816 óta alkotmánynyal bírna, ha megtartanák, de e’ miatt folyto
nos versengés van a’ kormány és lakosok közt ’s 1830-ban Korbachban
nyugtalanság is tört ki. — 1832-ben a’ herczegség a’ porosz vámegylet
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ben állott; 1834-ben u’ paraszti szolgálatok nagy resztre nézve megvál
tási törvény jött létre; legújabb időkben sok történt az útépités érdeké
ben, ’s a’ cassel-lippstadti vasát is létrejött. 1840-ben új községtörvény
lépett életbe ’s az iskolatanítók állása javítatott. 1845-ben halt meg
György Henrik hg., ki után kiskorú fia György következett, anyja, anhalt-bernburgi herczegnő Emma gyámsága'alatt. Az 1848-ik év itt is
megzavarta a’ kÖzcsemlet, ’s 1849 május 24-ikén új alaptörvény készült,
de a’ későbbi események nem engedek azt életbe lépni, ’s W aldeck első
volt a’ kis német kormányok közt, melly az 1848 év újításait elve
tette. — h.
W ald en sisek . Vallásos secta, melly nevét Waldus Péter tanítójától
nyeré, ’s a’ reformatio előfutára volt. Előbb e’ néven neveztettek mind
azon főleg az alpesek hegyein ’s völgyein lakó separatisták, kik déli
Franczia- ’s felső Olaszországban a’ római hyerarehiától elszakadtak, ’s
a’ keresztyén vallást eredeti tisztaságára akarták visszavezetni. 1170
körül Waldus Péter, gazdag lyoni polgár, lépett fel mint e’ secta pártfoója, ’s mintegy alapitója, ki felo3ztá vagyonát a’ szegények közt, ’a
<yon utczáin tanított. A ’ pápák folytonos üldözései daczára is fenállott e’
secta századokon keresztül. Waldus, miután tanát Csehországba is átültété, excommunicált állapotban halt meg. A ’ veronai concilium 1184-ben
eretnekül bélyegzé e’ tant, de a’ waldensisek száma, hatalmas franczia
urak pártfogása alatt, folyvást szaporodott, mig nem III. Incze pápa
keresztes hadat küldött ellenük. 1230 körül sok waldensis Arragoniába,
’s a’ savoyai és piemonti bérezi völgyekbe menekült. A ’ tarragonai con
cilium 1242-ben új üldözést rendelt kiirtásukra, nagy szám ki végezte
tett, Spanyolországból kipusztultak, de Lanquedocban, Provenceban,
főleg pedig Piemont és Savoya rejtett völgyeiben sokan megmaradtak,
hol számuk annyira növekedett, hogy a’ 15-ik században már sokan ki
költöztek Németországba, Porosz- és Csehországba. Akkor a’ piemonti
völgyekben több mint 80,000 szorgalmas és kegyes waldensis lakott, hol
most csak mintegy 20,000 él; a’ vad üldözés annyira megritkította sorai
kat. Csehországban akkor Grubenheimer nevet viseltek, mert összejövete
leiket leginkább barlangokban tárták. Későbben a’ husszitákba olvadtak
át. A ’ főüldözés Savoya és Piemont völgyeit érte, hol azonban vitézül
védték magokat a’ IV . Sixtus pápa által kiküldött keresztesek ellen 1477ben. A ’ reformatio óta össze volt sorsuk kötve a’ franczia és schweiczi
reformátusokéval, kikkel egyházi egységbe léptek. Innét kiirtatásuk
Francziaországban, ’s változó sorsuk Piemontban. Az aixi parlament
1545-ben a’ Provenceban kegyetlenül legázolá ’s kiirtatá őket. Kifutot
tak Francziaországból; Schweiczba, Hollandba, Brandenburgba, Hessen
és Würtembergbe vándoroltak. Würtemhergben jelenleg is 1,600-an
vannak, 10 községben, ’s 1699 óta szabad vallásgyakorlattal bírnak. —
A ’ piemontiak közül a’ saluzzóiak 1633-ig egészen kiirtattak, a’ többi
völgyek lakosai, miután a’ turini udvartól 1654 ben nyert biztosítás da
czára, 1655-ben rögtön megrohantatván, egy részben legyilkoltattak,
közös védelemre egyesültek ’s vitézül tartották magokat, mig végre a’
protestáns hatalmak közbenjárására a’ pigneroli szerződés által szabad
vallásgyakorlatot nyertek. Új nyomás új szerződésre vezetett 1664-ben,
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de 1685-ben ennek daczára is kénytelenek voltak több ezeren protestáns
országokba bujdosni. Sokan összekapcsolták magokat a’ londoni refor
mál takkal, mások a* németalföldi vvallonokkal. De még többen híven
meg?ártották atyáik hitét, ’s 1689-ben Schweiczbél, Arnaud Henrik lel
készük vezetése alatt, betörtek Piemontba. A ’ franczia hatalom által
üldöztetve, ezúttal hatalmas szövetségest találtak a' savoyai hgben, ki
Francziaországgal ellenségeskedésben volt; ez 1694-ben mind össze
szedte őket, lakhelyet adott nekik, ’s a’ határok őrzését bizta reájok. —
A ’ 18-ik században, a’ protestáns hatalmak közbenjárására, enyhült a’
nyomatán, mellyet a’ turini udvar reájok ismét gyakorolni kezdett. Na
póleon földeket adott papjaiknak, de ezek 1814-ben ismét elvétettek.
Poroszország ’s Anglia folyvást védte ’s védi őket; ’s most nyugoti Piemontban, régi kedves völgyeikben, teljes vallásos szabadságot ’s polgári
jogokat élveznek, ’ s 12 négysz. mérföldön, 17 községben, 27 ezeren lak
nak. Vallásukat az egyházi gyűlés rendezi. Tanaik- és szokásaikban, más
vallásokkal érintkezésük által, sok módosulás történt; most legközelebb
állanak a’ reformátusokhoz egyszerű isteni tiszteletükre ’s egyházi szer
kezetükre nézve. Szorosan a’ szentiráshoz ragaszkodnak, azt, a’ mi abban
nincs, vagy annak épen ellene van, elvetik. Lelkészeik (Barben), kik
előbb nem igen tanultak, most protestáns egyetemeken képezik magokat.
Keresztségben ’s úrvacsorában Calvin tanát követik. Szellemi műveltsé
gűkre nézve hátrább állanak a’ protestánsoknál, mit elzárkózott életmód
juk hoz magával. Marhatenyésztéssel ’s fold és szőllőmüveléssel foglala
toskodó községeik szerkezete republikai. Ezeket a’ legöregebbekből álló
consistorium igazgatja, a’ prédikátor elnöksége alatt. A ’ legszigorúbb
erkölcsiség uralkodik köztük; szelídek, békeszeretők, szorgalmatosok, ’s
’s jó és hű alattvalók, bár e’ részben sokat rágalmaztattak. — h.
Wales 1. Anglia.
'Walhalla, Már 1806-ban tervezte az akkor bajor koronaherczeg,
állandó és szép emléket állítani a’ német dicsőségnek és nagyságnak.
1810 egy programmot bocsátott közre egy terv kidolgozására, mellyre
egy hat oszlopu dóriai templom alakját állapította meg. Az akkor bekül
dött tervek nem elégiték ki, mig végre 1821, a’ később foganatba vett
javaslat fogadtatott el. Eleinte Berchtesgaden közelében akarta Lajos
herczeg ez épületet felállítani, mig végre Klenze arra bírta, hogy a’
Walhallát a’ Duna partjára még pedig Regensburg közelében, mint az
első bajor herGzegek lakhelyén építéssé. Sok készület és számos akadály
legyőzése után bekövetkezett végre 1830 oktob. 18., az alapitó jelenlé
tében az alapkőnek letétele ’s 1841. oktob. 18. az épület felszentelése.
A ’ Walhalla közel Regensburghoz, Donaustauf mellett a’ Braubergen
mintegy 250 lábnyi magasságban emelkedik a’ Duna tükre felett. Az
egész épület hossza 440, szélessége 290, magassága 200 láb, az oszlopok
magassága 36, átmérője 5 láb, 10 hüvelyk. Az első épületben Rauch,
Schivanthaler ’s mások vázlatai és jelvény szobrai láthatók, mellyek Né
metország visszaállítására vonatkoznak, középen Germania óriási alakja,
a’ térdein nyugvó karddal ’s mellette a’ német nemzetségek. A ’ szobro
kat 1849. okt. 18-án állították be. A ’ hátulsó épületben levő szobrok a’
rómaiak cheruskok általi legyőzetését ábrázolják 15 alakban Schu antha-
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ler terve szerint, ’s azonkívül számos egyéb szobor és festmény díszíti az
épületet. A ’ tetőgerendázat vasból van, a’ tető bronz lemezekből, aranyo
zott ékítményekkel, Klenze szép rajzai után. A ’ falakon, mellyek a’ cellá
kat egymástól választják dombormüvekben a’ kereszténység előtti néme
tek élete van ábrázolva. Ezek felett van 64 fehér márvány tábla, colossális erősen aranyzott bronz betűkkel azon hősök nevét jelölve, kiknek ké
peik nem léteznek. A ’ padlózaton állnak a’ Walhalla-hősÖk plasticus
mellszobrai, Németország leghiresebb szobrászai által készítvék. E gy
előre mintegy száz mellszobor Ion kiállítva, de még kétannyira van hely.
Lajos király 1842 az épület befejezése után külön munkában adott szá
mot ez épület czéljáról ’s irányáról. Ha a’ Walhalla nem tünteti is fel Né
metország egész dicsőségét 1s nagyságát, rnindazáltal az alapitó szándé
kát elismeréssel fogadták ’s Németország mindenesetre egy nagyszerű
emlékkel többet bir. — k.
W a llis (le Valais) schweiczi canton, az alpesek legmagasb hegylánczai által alkotva, mellyek Sz. Gothardon kezdődve, a’ cantont éjszak’s délről bekerítik ’s délnyugoton St. Mauricenál a’ Dent de Midivel ’s
Dent de Morcleel a’ Rhone partjain találkoznak. Nyugoti határa W allisnak a’ genfi tó ’s Waadt canton, éjszaki Bern, éjszakkeleti Úri és Tessin; délkeleti végre egész délnyugotig Piemont és Savoya. Völgyét egész
hosszában a’ Rhone futja végig, melly a’ roppant Rhone-gletsclierek völ
gyének éjszakkeleti végén ered. A ’ Rhone forrásától vonul hosszat a’ fő
völgy; melly legtöbb helyen csak % — 1 órányira széles, 28 órányi hoszszú, — Martigny felé, ’s azután még 8 órányira éjszaknyugoti irányban,
a’ genfi tóig, 16 oldalvölgyet bocsát ki, hármat az éj szaki, tizenhármat a’
déli oldalon. Legmagasb csúcsai az éjszaki láncznak : a’ Grimsel, (8580
1.), Finsteraarhorn (13,176 1.), a’ Jungfrau (11,872 1.), a’ Gemmi (6972
1.), Diablerets (9,967 1.) ’s Dent de Morcle (7,826 1.). Még magasabb,
általán véve, a’ déli hegyláncz, melly Piemonttal határos; ennek csúcsai:
Monté Moro (10,005 1.), Monté Rosa (14,222 1.), Matterhorn (13,8541.),
a’ nagy Bernhard (10,327 1.), Col de Ferrex (7,170 1 ), Col de Balme
(7,086 1.), Dent de Midi (9,802 1.) ’s a’ Simplon, mellyen, valamint a’
Bernliardon át, utak vezetnek Olaszországba. Az éj szaki lánczon át
szinte vannak járható utak Schvveicz belsejébe; legjobbak a’ Gemmi- és
Grimsel út. E ’ hegyek legtöbbjét örök hó fedi, ’s rajtok feküsznek
Schweicz legnagyobb jegesei (gletscherei). A ’ canton minden vize ezen
hegyekről rohan alá a’ Rhonéba. A ’ genfi tó partjából csak egy mérföld
nyit bir e’ canton. — Éghajlat tekintetében Wallis Európa legkülönö
sebb tartományai közé tartozik; a’ túlságok sehol sem érintik egymást
olly élesen. A ’ magas hegyek tetején jeges hideg űl, míg a’ szomszéd
völgyekben Olaszország szelíd ege ’s dús növényzete díszük, a’ legnemesb déli gyümölcsök, spanyol szőllőfürt, indus fige, gránátalma, mandola, eper termenek. Lenn a’ völgyben junius hozza meg az aratást, mig
a’ magasb helyeken gyümölcs épen nem érik, ’s a' silány zab csak októ
berben arattatik. Európa egy tartománya sem olly gazdag a’ különféle
szélességi fokok ritka növényeiben; Wallis 2,400 növény fajt számlál.
Wallis igen néptelen, mert 78 □ mfdön csak 81,559 ember lakik. E’
népesség mind r. catholicus 463 református kivételével; ’s két külön faj
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ból áll, u. m. a’ németből felső Wallisban, ’s a’ celta-román-gall fajból
déli Wallisban. Amazok németül beszélnek, de 15-ik századi nyelven,
csekély változatokkal; ezek saját szójárást beszélnek, melly ó celta, római,
gallus és burgundi szavakból van összetéve, nagy részben azon nyelvet,
melly a 10-ik században Gallia általános nyelve volt, ’s mellyből a’ mos
tani franczia nyelv fejlett, mellyen Wallisban csak a’ müveit osztályok
szóknak. Ezen csodálatos egyveleg az olaszhoz közelit a’ piemonti ha
táron. A ’ szokások s népjellem is egészen különböző felső és alsó Wallis
ban. A ’ délieknél gyakoribb a’ restség, tisztátalanság ’s szellemi műveltség
hiánya, mint a felső wallisiaknál, kik egy erőteljes havasi nép jószívűsé
gét, tiszta erkölcseit ’s becsületességét jobban megőrizték. Különösen az
Einfischvölgy lakosai, a’ monda szerint hunn maradék, igen erőteljes
harczias fa j, melly erkölcseinek és szokásainak egyszerűsége ’s patriarchai érzelem által tűnik ki. Van ezeken kivűl 5200 olasz. Műipar ’s mű
vészet kevéssé hatott ekkorig Wallisba; sőt fold- és szőllőmüvelésben ’s
állattenyésztésben is hátrább áll szomszédainál. Ezért csaknem általános
szegénység van; hiányzik a’ kézművesek szükséges száma, ’s a’ gyáxápar.
Mindenütt silány gazdaság; a’ vizek szabályozatlanúl dúlnak. A ’ vizek
partjain, különösen alsó Wallisban nagyszámú nyomorúlt, golyvás cretin.
Felső Wallis lakosai többnyire alpesi gazdaságot űznek, de ez nem hason
lítható sem az állatok szépségére, sem a’ sajt jóságára nézve a’ berncantonihoz. Legjobb szarvasmarha az eringerthali, ’s legjobb sajt a’ binnenthali. A ’ gabonatermés nem felel meg a’ szükségnek. Bor elegendő terem,
de jobb művelés által jobb ’s becsesebb lehetne. A ’ szőllo olasz módon
müveltetik; legjobb a’ sidersi muskatály, ardoni pezsgő bor, a’ Ballio
nevű contheyi, ’s a’ martignii bor. Gyümölcse elég van, Martigni és Sz.
Leonhard vidéke pompás déli gyümölcsöket nyújt. Sok vidéken gesztenye
pótolja a’ kenyeret. — Fája bőven van, de a’ Rhone nem lévén hajózható,
nem adathatik el. A z ásványország czikkei számosak, de a bányászat jelen
téktelen. Van aranya, ezüstje, vasa, reze, ólma, kőszene, márványa,
gipsze, gránitja, ’s igen nagy (1400 fontig menő) hegyi kristályai. A ’
vadak országából van zergéje, farkasa, őze, medvéje, hiúza, sok vad
madara. A ’ patakokban ritka szépségű pisztrángok. A ’ kereskedés cse
kély, de a’ simploni úton tetemes átvitel van. Kiviteli czikkek : vadbőr,
sajt, bor, szárított gyümölcs; ellenben gabonát, sót, fűszereket be kell
hoznia. —
Wallis alkotmánya democraticus; a’ főhatalmat a’ nagytanács gyako
rolja, melly képviselőkből alakúlva, évenkint kétszer ül Össze Sittenben,
a canton főhelyén. Ez választja a’ Landeshauptmannt, ki itt ’ s az állam
tanácsban is elnököl. Az államtanács 5 tagból áll, ’s ez a’ végrehajtó ha
tóság. Ugyancsak a’ nagy gyűlés választja a’ 14 tagból álló legfőbb tör
vényszéket, melly utolsó folyamodásban itél. Szótöbbség határoz, de
fontos tárgyakban a’ községek beleegyezése Í3 kikéretik. A ’ tisztviselők
csak két évig maradnak hivatalban. Politikai jogok gyakorlására 18 év,
községi tanácstagságra 21 év, hivatalviselésre 25 év kivántatik. A ’
canton 13 tizedre van osztva , mindegyik élén külön tanács áll, elnökkel
’s alelnökkel; továbbá mindegyiknek külön főtörvényszéke van, melly
második folyamodásban itél. A tizedek községekre oszlanak, ezek száma
Uj . k. Ism . T ára V I. k ö t .
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150. Mindegyik községnek van községi tanácsa ’s törvényszéke, melly
önválasztotta elnök alatt első folyamodásilag ítél. Egyházi tekintetben
Wallis külön püspökség; a püspök székhelye Sitten, kit a nagytanács, a'
tizedek küldöttei, ’s a’ káptalan választanak ’s a’ pápa erősít meg. Ez alatt
van 114 plébánia, 6 zárda, ’s több alapítvány. A ’ nevelő intézetek papi
kezekben vannak, ’s többnyire silányak, kivévén a’ jezsuiták által 1814ben állított sitteni és briegi főiskolákat. A ’ szövetségi hadsereghez Wallis
1280 fővel, ’s a’ szövetségi pénztárba 9600 frankkal járul. Az állam be
vétele legfeljebb 100 ezer frankra megy, mert minden tized önmaga látja
el szükségeit.
Legújabb időben erős súrlódások támadtak felső és alsó Wallis közt.
Az utóbbi a’ népesség három ötödét bírja , ’s csak 6/ 13 részben vett részt
a’ képviseletben; méltán kívánt tehát nagyobb befolyást ’s fejszám sze
rinti képviseletet. Felső Wallis nem akart engedni jogaiból, támaszkodva
történeti érdemeire ’s lakosai vitézségére, melly a’ hazát megvédte ’s
idegen járom alól kiszabadította. Sok küzdés után az 1839 aug. 3-iki
alkotmány jött létre, mellyet egész canton elfogadott. De a’ két felekezet
közti versengés nem szűnt meg, tápláltatva az ultramontán párt által;
1844-ben nyílt ellenségeskedés tört ki ’s a’ felső wallisiak (ó schweiczi
párt) győzelme után az 1844 sept. 14-iki alkotmány állíttatott fel, misze
rint a’ törvényhozó hatalmat egy nagytanács gyakorolja, mellynek tagjait
a’ tizedek választják (1000 lakosra egy képviselő); 5 tagból álló statusta
nács viszi a’ végrehajtó hatalmat. A ’ Sonderbundhoz Wallis is csatlako
zott, ’s annak szétverése után űj szabadelmü alapokon jött létre a dolgok
új rende. (1. Schweicz). Az erőteljes felső wallisi megveti az alsó wallisit,
ki hozzá erőre, jellemre nem hasonló.
Főhelye Sitten v. Sión, Turintól 18, Genfitől 15 , Berntől 12 mfdnyire,
2926 lakossal, felső Wallisban, öreg várakkal, püspöki egyházzal’s
jezsuita collegiummal; nevezetesb helyei: Brieg 720 lakossal, szinte je 
zsuita iskolával, meleg fürdőkkel, zöld tetejű házai nyájas alakjaival;
Simplon; — alsó Wallisban pedig Martigny, St. Maurice, Orsieres, Monthey. A ' pissevachei híres zuhatag Martigny közelében van. A ’ sz. bernhardi út tetején, 7548 láb magasságban van a híres hospice, 10 augustinianus baráttól lakva, kik évenkint 15,000 útast vesznek fel. Híres lett
Napóleon 1800-iki útja által. —
W alter Ferdinand, bonni professor, híres német jogtudós, szül. 1784.
Vetzlárban, tanult Köllnben ’s Heidelbergben; időközben a’ francziák
ellen szolgált 1813-ban. 1818-ban privát docens lett Heidelbergben, az
után bonni professor, hol egyházi jo g o t, ’s római jogtörténetet, német
jogot ’s jogtörténetet tanít. A’ porosz országgyűlésen ultramontán iránya
által tűnt fel. Fő munkái: Über Éhre und Injurien (1820); Lehrbuch des
Kirchenrechts (Bonn, 1822; 10-ik kiadás 1846) Corpus Juris germanici
antiqui (Berlin, 3 köt. 1824), Geschichte des rom. Kechts bis Justinian
(Bonn, 1840, 2 köt.). Leghíresebbé tette Egyházi joga, melly Francziaországban is elterjedt. X I V Gergely pápa 1836-ban renddel jutalmazta.
Waltherr László Imre m. acad. lev. tag ’s jelesb diplomaticusaink
egyike, szül. 1788-ban Szent-András hava első napján, Zemplénben,
Tarczalon. Esztergami származású édes atyja László, gr. Károlyiak
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nyiradonyi gazdatisztje volt. Tanult Tarczalon , Tokajban, N. Károlybán, Szegeden, ’s Kassán, hol a’ törvénytudományok végeztével 1809-ben
végzé be iskolai pályáját. 1811 olta a gróf Károlyi nemzetség szolgálatá
ban volt, mint Írnok, kormányzósági je g y ző , titoknok, 1820-tól a’ tótmegyeri uradalom kormányzója, 1822-től pedig nemzetségi levéltárnok.
— 1825-ben Esztergám és Csongrád megyék táblabirájává, 1832-ben a’
magyar academia levelező tagjává lett. Waltherr irói munkásságának
mezeje a’ Tudományos gyűjtemény, Hasznos mulatságok, későbben az
academiai Tudománytár, ’s az Atheneum társa, a’ Figyelmező voltak,
hol gazdag történettani ’s diplomatikai olvasottságának gyümölcseit le
rakta. Illyenek : a’ ,,Karácson, Áldozó csütörtök, és Sz. Mihály lova*4
nevek fejtegetése; a’ prágai főiskola könyvtárában találtató Berzeviczy
Pálféle versek és Lépes Bálint könyvei felől; némelly ösmeretek a’ győri
püspöki megyéről; Szálkái László diáknak 1510-iki magyar levele Bánffy
Ferenczhez; Szent István király Salamon nevéről; Messenius; Maróth;
Porcshalma és az Ecsedi tó; — Erdélyország Történetei Tárának, ’s Fe
hér Codex Diplomaticusának vizsgálata ’s birálata, és e’ tárgyban polé
miák; — Kalandáriomi magyar régiségek; a’ hónapok magyar nevezetei
ről ’s a’ t. — Részt vett Kresznerics magyar szótárának és Kisfaludy
Károly munkáinak kiadásában; a’ magyar t. társ. zsebszótára készítésé
ben. — Jelenleg az érdemes öreg magyar történetbuvár nyugalmazva él
Tarczalon; ’s gr. Károlyinak levéltárát, mellyet ő rendezett, ’s a legalaposbban ismert, mellyből több érdekes oklevelet közzé is tett, egyik
fia kezeli.
Warga János (szigeti) n. körösi tanár ’s m. acad. lev. tag szül. 1804
január 8. Kovácsvágáson Abaúj megyében, tanult S. Patakon ’s egy évig,
a’ német nyelv tekintetéből, Eperjesen. S. Patakon, esküdt diák lévén,
1830-ban a’ harmadik grammatikai iskolát vezette, 1831 ’s 32-ben pe
dig prof. Kézy Mózes helyében a’ mathematikai és physikai tudományokat
tanította. 1833-ban a’ n. körösi reform, lyceumba hivatott professorúl,
de előbb Németország nagy részét megutazta. Már 1833-ban dolgozott
a’ m. academia kitűzött mathematikai kérdésére, ’s e’ munkájával jutal
mat is nyert, 1834-ben pedig a’ népnevelést ’s tanítást érdeklő Marczibányi másodrangú jutalmat nyeré el. Ezek folytán 1835-ben a’ m. aca
demia levelező tagjává választatott. 1839-ben ismét nyert másodrangú
academiai jutalmat, a’ philosophiai kérdésre adott feleletével. Munkái,
azon részint eredeti részint fordított czikkeken kivűl, inellyek a Felső m.
országi Minervában ’s a pataki Parthenonban jelentek meg : Vezérkönyv
az elemi nevelés és tanításra, mellynek első kötete : az elemi nevelés és
tanítás alapvonatai 1837-ben, második kötete „az elemi tanulmányok
alapvonatav‘ Magyarország földképével és irásmintával, 1838-ban Bu
dán jelent meg; — Kézi A B C. és elemi olvasókönyv az alsó népiskolák
számára, Pest, 1838. Olvasó és tanitókönyv a’ közép népiskolák számára
3 részben, Pest, 1841 ; Magyar nyelvtan tanmódszer üteg előadva, Pest,
1842; Népszerű természettan, Pest, 1842; Neveléstan és oktatástan;
Kecskemét, 1843; — továbbá nagybecsű philosophiai értekezések a’ T u
dománytárban, nevezetesen a’ társi, nyilvános és nemzeti észjog alap
vonatai; az Atheneumban, nevezetesen : philosophiai nézetek a’ társasági
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alkuról, az egyenlőségről, a’ szabadságról, a’ jogról; Hegel philosophiája
feletti nézetek ’s polémiák; ugyan az Atheneumban nevelési ’s oktatási
értekezések, ’s közlések a’ népiskola tanítókat képző intézetről; philosophiai, neveléstani ’s természettani birálatok a’ Figyelmezőben.
Warnkönig Lipót Á goston, szül. 1794-ben aug. 1-jén Brucbsalban,
tanúit Rastadtban ’s Heidelbergben, 1815 olta Göttingenben, Thibaut,
Zacharia, Bouterweck, Hugó ’s egyéb nevezetességek alatt, hol 1816-ban
jogtudori koszorút ’s pályadíjt nyert. Ugyanott lépett fel, mint privát
docens, de már következő évben rendes tanári állomásra nyert meghivást
az új lüttichi egyetemhez, honnét 1827-ben Löwenbe tétetett át. Az
1830-iki belga forradalom után elvesztette helyét Löwenben, de csak
hamar ismét Genfbe neveztetett ki. 1836-ban visszatért Németországba,
és ugyan a’ freiburgi egyetembe, honnét ismét 1844-ben Tübingába
költözött. Hosszas oktatói pályáján nem csak nagyszámú jele3 tanítványt
képezett, hanem a’ tudományt is jelesen előmozdította azáltal, hogy Bel
giumban tudományos szellemet ébresztett a’ jogászok közt, a’ franczia
jogtudósokat megismertette Németország kincseivel, ’s a’ németeket ismét
a’ franczia legújabb müvekkel. E ’ czélra, gyakori utazásai alkalmával
Német- és Francziaországban összeköttetésbe lépett a’ legjelesb jogtu
dósokkal, mellyet azután levelezés által is fentartott; több párisi tudóssal
egyesült a’ Themis nevű folyóirat kiadására, melly 1830-ban fejeztetett
be a’ 10-ik kötettel; ’s jeles adalékokat nyújtott a’ Rem e Encyclopediquebe. Jogtudományi müvei közöl nevezetesek : Institutionum juris Románt
privati seu elementorum libri IV. (Lüttich 1819; új kiadás 1825; hol
landi nyelven 1821); Commentcirii juris románt (Lüttich, 1825— 3 1 ,3
köt.); Doctrina juris philosophica aphorismis distincta (L öw en, 1830);
Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 (3 köt. Tübing. 1834 — 39) Histoire externe du droit romáin (Brüssel 1836); Grundriss zu Pandekten Vorlesungen (Freiburg, 1837); Beitrcige zűr Geschichte und Quellenkunde des Lütticher Rechts (Freiburg, 1838); Histoire du
droit belgique pendant la periode franké (Brüssel, 1837); Rechtsphilosophie
als Naturlehre des Rechts (Freiburg, 1839); Französische Staats-und
Rechtsgeschichte (Basel, 1845, Steinnal együtt); végre Encyclopediája.—
Francziára fordította Savigny munkáját a’ birtokjogról, Makeldeyt ’s
Gibbont a romai jogról. Sokat irt az Archiv für Civ. praxis; heidelbergi
évkönyvek, ’s Mittermaier és Zacharia folyóirataiba. — h.
Washington, az éjszakamerikai szövetséges államok fővárosa, a’ szövetséggyülés, elnök és főhivatalok székhelye, Columbia kerületben,
Potomak folyó mellett, regényes vidékben. Igen szabályosan, a’ legújabb
ízlés szerint van szervezve, de még most sincs egészen kiépitve. Idővel
egyike lesz Amerika, sőt a’ világ legszebb városainak. Az utczák mindsinóregyenesek , 70— 160 láb szélesek; épületei gyönyörűek, ’s ezek
közt legelső az 1815-ben épülni kezdett capitól, a congressus palotája.
Ezen palota, melly 1852-ben leégett, dombon fekszik, 350 1. hosszú,
120 1. magas, 3 kupolával, mellyeket 26 márványoszlop hordoz. A ’ sza
badság és történet colossális szobra ékesiti a’ képviselőknek 95 1. hosszú,
60 1. magas teremét. Feltűnők továbbá az elnök és ministerek palotái,
a’ főpostahivatal, a’ collegium csillagvizsgáló toronynyal, a’ színház, cir-
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kaszárnyák ’s a’ t. 20 egyháza van ; tudományos intézetei számosak
’s nagyszerűek, mint a’ Columbianum, 2 academia, Lancaster iskolák,
orvosi ’s egyéb egyletek; továbbá fődíszei a jótékony intézetek is, u. m.
a’ kórház, az indusok művelésére alakúit társaság ’s a’ t. A ’ lakosok szá
ma, melly 1800-ban csak 3200 volt, 1845-ben már 30,500, kik szorgal
mas kereskedők ’s kézművesek. Kikötője Georgetown 8400 lakossal.
Weber (Károly Mária), nagyhírű német zeneköltő, szász kir. karmes
ter ’s német operai igazgató, szül. 1786. Holstein herczegségben Eutinban. Fiatal korát festészet és zene közt megosztva élte át, azonban csak
hamar az utóbbi emelkedett benne túlnyomóságra. Nagyobb kiképeztetését
Salzburgban nyerte Haydn Mihály tói. Atyja 1798 Münchenbe vitte, hol
hírneves mesterektől vett oktatást az énekben ’s compositióban. A ’ drá
mai költészet iránti vonzalma már akkor nyilatkozott, itt irta első operáját
„ A ’ szerelem és az ének hatalma^, azonkívül egy misét ’s több zenedara
bot, mellyek azonban egy égés alkalmával elpusztultak. Ezután, még
csak 24 éves korában irta „Erdei leányt czimű operáját, mellyet több
szinpadon tetszéssel adtak ’s átalában nagyobb elterjedést nyert, mint a’
szerző maga is kivánta volna, ki azt még igen éretlen munkának nézte.
1801 Salzburgban tartózkodva irta: „Peter Schmoll und seine Nachbarnu
ez. operáját, mellyet Haydn igen méltánylólag fogadott, ámbár Augsburgban kevés tetszéssel adatott. 1802 atyjával beútazta Németországot
’s Bécsben Vogler apát tanácsára csaknem két évig nem tett egyebet,
mint hogy a’ régi nagy mesterek müveit tanulmányozta. 1805. Boroszlóba
hivatott meg az ottani drámai zeneügy újjáalakitására. Itt irta ,,Rűbezahl“
operáját. 1806 Eugen würtembergi herczeg meghívására Siléziában
Karlsruhéba ment, hol symphoniákat ’s harmonia-darabokat irt. E ’ ked
vező helyzetéből kizavaró a háború ’s műutazásra kényszerité. Stuttgart
ban tartózkodása alatt irta ,,Silvana“ operáját, bevégzé „A z első hangu
czimű cantatéját, ’s több symphoniát kijavított. 1810 új műutazásra kelt,
Németországba ’s Darmstadtban irta „Abu Hasszan(( czimű komikai ope
ráját. 1813 Prágába hivatott zeneigazgatónak, hol 3 évig tartózkodván,
irta „ Harcz és győzelemíC czimű cantatéját ’s Körner „Lant és kard“ czi
mű költeménye zenéjét. E’ zene nagy hatással volt az akkori harczi szel
lem fejlődésére. Prágából ismét utazásra k e lt, hogy hangszerzői és
zongorászi tehetségét bemutassa. Berlinben hosszabb ideig tartózkodott,
hol több sonatát és igen sok dalt irt. Több hozzá intézett ajánlat között
a’ drezdai opera igazgatóságát vállalta el. 1817 elején lön ez új hivatalá
ba iktatva ’s „Egyiptomi Józsefe czimű operája, melly január. 30-kán a’
színház megnyitására adatott, harsogó tetszésben részesült. Drezdában
kezdődött legfényesb korszaka. Egyéb kisebb nagyobb müvén kívül itt
irta a’ „Bűvös vadászu (Freischütz) czimű világhírű operáját, a’ ,,Preciosau czimű színmű zenéjét, ’s Bécs számára ,,Euryantheu operáját,
melly 1823 adatott először W . igazgatása mellett. 1823 kezdé meg ,,Oberonuját, mellyet 1826. végzett be ’s adatott roppant tetszéssel Londonban.
1825-ben egy régibb mellbaja gyógyítása végett az emsi fürdőben tar
tózkodott. A folytonos munka a’ bajt még nagyobbitá ’s 1826 Londonban
igen veszélyes fokra emelé. Itt júniusban a’ , , Bűvös vadászt“ akarák
adni W . jutalomjátékául ’ s jun. 5-kén reggel halva találták ágyában.
cuő ,
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Mint katholikus az ottani Moorfield kápolnába temettetett, ’s itt nyugod
tak hamvai 1841-ig, midőn Németországba hozattak .át ’s a’ drezdai
temetőben takarittattak el. — W . a’ regényes opera szűk körében ’s a’
dalban (L ied) kitűnő érdemekkel bir; a hangszereket, egyedüli mély ha
tással használta, a’ népdallamot nemesité ’s az énekes játékba új lelket
öntött. Alig van eszményibb jellem-mű, mint a’ szellemek dala „Oberon44jában. Művészete minden ágában legtisztább elméleti ismeretekkel birt,
azonkívül gyakorlati ügyessége is nagy, mint karigazgató kitűnő, ’s átalában mint ember igen miveit és szellemdús volt. — a.
Weber, E’ nevet, a’ már említett, híres zeneköltőn kivűl is, Német
ország több nevezetes férfia viseli, u. m. I. Mihály, egyike a’ legtudósabb
theologusoknak, vvittenbergai ’s hálái professor, szül. 1754-ben Gröbenben, megh. 1833-ban. II. Mihály G yörgy, előbb professor, későbben
bajor főtörv. elnök, számos nagybecsű, különösen a’ bajor jog ot ’s jo g 
történetet illető munka Írója, szül. 1768 Bambergben, megh. 1845-ben
Münchenben. III. Fridrik Benedek, t. tan. ’s a’ cameralis tudományok
tanára előbb a’ frankfurti, később a’ breslaui egyetemnél, szül. 1774 L ip
csében, megh. 1848. Nemzetgazdasági kézi könyvei, évkönyvei, ’a nagy
lexicona, ismeretesek. IV . Károly Gottlieh, szász kir. t. tanácsos, szül.
1773-ban Lipcsében, 1801-ben lett consistoriális tanácsos Dresdában,
1827-ben alelnök a’ felebbv. törvényszéknél, 1832-ben a’ consistorium
elnöke; nevezetes iró különösen a’ szászországi egyházi jogra nézve.
V. Gottfrid, nevezetes theoreticus a’ zenetanban, szül. 1779-ben Freinsheimban, Bajororsz. rajnai kerületében; noha kitűnő jogász és mind
halálig, melly 1839-ben következett be, darmstadti államügyész volt, ’s
a’ codexek kidolgozásában is munkás részt vett, e’ mellett reá ért kedvencz tanulmányát, a’ zenét, folytonosan művelni, Mannheimban con-'
servatóriumot ’s zeneegyletet állított, mellynek igazgatója volt, Mainzban a szinházi választmány tagja, az opera ’s zenemuzeura igazgatója
volt; jeles egyházi zenemüveket, miséket, ’s dalgyűjteményeket componáit. Nevezetes munkája : „ A zene elméleteu ’ s a’ ,, Versnek einer geordneten Theorie dér T o n s e t z k u n s t melly több kiadást ért; 1824-ben a’
Cecília czimű zenei folyóiratot állította fel; de irt e’ mellett a’ „nyilvános
és szóbeli eljárásról44 ’ s a’ „fegyelmi ügyek természetéről44 is. VI. Ernő
Henrik, boneztan profossora Lipcsében, W eber Mihály fia, szül. 1795-ben
W ittenbergben, hol 1821-ben már rendes tanár lett, 1835-ben követ,
1844-ben physiologia professora. Nevezetes ’s a’ tudományt valóban gaz
dagító munkákat irt a’ boneztan , physika ’s physiologia körében , p. o.
a’ „ Welleniekre64; tractatus de motu iridis, Anatómia comparata nervi
sympathici; De aure et auditu; Zusátze zűr Lekre vöm Bau ’s a’ t. dér
Geschlechtsorgane ’sa’ t. V II. Vilmos, physika tanára a’ göttingeni egye
temnél, szül. 1804-ben Wittenbergben, az előbbinek testvére; 1837-ben
egyike volt azon két professornak, kik az alkotmány felfüggesztése ellen
protestáltak ’s ezért letétettek. 1843-ban lipcsei professor lett, de 1850ben visszafoglalta gött ingni székét. Nevezetes munkái vannak a’ „föld
magnetismusáról44 mellyeket GaussdX közösen dolgozott, ’s mellyek az e’
tárgyróli tannak egészen új irányt adtak. Öregebb testvérével együtt irta
a’ „W ellenlehré44-t ’s ifjabb testvérével Eduárddal, ki orvostanár Lipcse-
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ben „az emberi járó orgánumok mechanieájat“ boncztani táblákkal ’sa’ t.
V III. Károly Fridr. kitűnő philologus, a kasseli gymnasium igazgatója,
szül. 1794-ben Weimárban; 1833 — 34-ben adta ki a’ „Repertórium dér
eláss. Altherthumswissenschaft“ nagy mnnkát 3 kötetben ’s a’ t. I X .
Wilmos Ernő nevezetes paedagóg ’s iró, szül. 1790. Weimárban, 1817ban a’ régi irodalom professora lett Chúrban, a’ graubündteni cantonban;
1819-ben igazgatója a’ wetzlári gymnasiumnak, 1823-ban frankfurti,
1829-ben brémai tanoda igazgató; 1850-ben halt meg Brémában. Kitűnő
irodalmi munkái két ágra oszlanak; philologusi müvei: Herodian kiadása;
Corpus poetarum latinorum (Frankfurt 1833); Uebungsschule für den
latéin. Styl (Frankf. 1825); Elegische Dichter dér Hellenen in ihren
Ueberresten (Frankf. 1826)* — Görög Anthologia (Stuttgart, 1838);
Horatius Flaecus, mint ember és költő (Jena, 1844); publico-politikai
dolgozatai pedig : Ueber die mystischen Tendenzen unserer Zeit; über
Freiheit, ilire Förderungen, Hindernisse; Schule und Leben; Revision
des deutschen Schulwesens; über Predigenvahlen; ’ s a’ t. Irt végre
„aesthitikai leczkéket£í is, vonatkozva különösen Schiller és Göthére. —
Webster (Dániel) A z észak-amerikai egyesült államok titkára, szül.
1782-ben Newhampshireben ’s Amerika legrégibb családainak egyikéből
származik. Már iskoláiban kitűnő tehetségének adá jelét ’s tanítással
kereste a’ pénzt, hogy jogot tanulhasson. Ez utóbbit amerikai szokás
szerint, több tapasztalt mester oldalánál tanulta Bostonban. Ezután
Portsmouthban gyakorlati ügyvéd volt, ’s nem sokára a’ politika terére
is áttért. Már 1812-ben képviselőnek választatott Newhampshireben a’
törvényhozógyülésbe, hol rendkívüli szónoki tehetsége által csakhamar
kitűnt. 1817. Bostonba költözött át. 1820 Suffolk kerület, Massachusetben, a’ congressusba ’s nem sokára a’ senatusba választá meg. Itt már
első belépésekor is, a’ délamerikai államok és a’ görögök ügyének tár
gyalásánál nagy befolyást tanusitott; de csak 1828-ban állott igazán egy
hatalmas párt élire a’ tarifbill tárgyalásakor, a’ midőn az amerikai érde
kek leghatározottabb védőjekint tűnt fel. Ügyvédi gyakorlata mindig ter
jedtebb Ion, különösen miután a’ szövetséges fővárosban, Washingtonban,
évenkint megkellett jelennie, a’ perlekedő felek örömest reá bizták az
ottani főtörvényszék előtt folyó ügyeiket. 1840. az újonválasztott elnök
Harrison őt hivá meg az új ministerium élire, ’s ennek még azon évben
bekövetkezett halála után általánosan azt hivék, hogy W ebster fog el
nökül választatni , azonban ő az úgynevezett aristokrata párthoz tartoz
ván ’s az egyesült államokban évről évre a’ democrata párt emelkedvén
túlsúlyra, az elnökségből kimaradt. Másik hibája nagy közönye a tömeg
tetszése iránt, nem jó pártvezér ’s cselszövényekre nem hajlandó. Beszé
dei állandó becscsel bírnak ’s már több kiadásban jelentek meg. Meghalt
1852-ben. — k.
Wedekind Antal Keresztély, érdemdús történetiró, szül. 1763-ban,
megh. 1845-ben Lüneburgban, hol az ottani lovag-akadémia főtisztje
volt. Tőle vannak : Handbuch dér Welt- und Völkergeschichte (Lüneburg
1814, 3-ik kiadás 1 8 2 4 );,,Cronologisehes Handbuch dér neuen Geschichte“
(1816, 2 k.) Noten zu einigen Geschichtschreibern des deutschen Hittelaltérs (Hamburg, 1821— 34) ’s a’ t.
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W eg sch e ifle r (Gyula Ágoston Lajos) a’ theologia r. tanára Hálában,
híres theologiai ir ó , szül. 1771. Braunschweigban, 1805-ben lépett fel
Göttingenben mint privatdocens, ’s ekkor irta munkáját : De graecorum
mysteriis religioni non obtrudendis ’s „Bevezetését János evangéliumába44
— 1810 olta lakott Hálában, hol a’ kir. theolog. seminariumot is igazgatta,
’s a’ theologiai társaság gyakorlatait vezette. — W . főképviselője a’ rationalismusnak, kinek híre e’ miatt az egész protestáns világban elterjedt,
’s ki ezáltal felvilágosodott hittársai, ’s tiszttársai tiszteletét, ’s a’ tanuló
ifjúság szeretetét nagy mértékben meg is nyerte, daczára a’ sok mérges
gyanúsításnak, mellyel elfogult pietisták, supernaturalisták ’s mysticusok különösen Hengstenberg részéről illettetett az „ Evang. Kircliemeitungban,44Munkái : Ethices Stoicorum recentiorum fundamenta (Hamburg,
1797); Versuch die Hauptsatze dér philosophischen Religionslehre in Predigten darzustellen (Hamburg, 1801); Ueber die von dér neuesten Philosophie geforderten Trennung dér Morál von dér Religion (u. o. 1804); Pűlevele Tymotheushoz forditva ’s magyarázva (Göttingen, 1810); Institul
tiones theologiae christianae dogmaticae (Halle, 6-ik kiadás 1819). Ez
utóbbi munka a’ rationalisticus rendszer alapmunkája. —
W eidig Frigyes L a jo s , Hessen nagyherczegségben obergleeni lel
kész, született 1790. febr. 15. a’ mostani nassaui Obergleen-ben, poli
tikai üldözöttsége ’s pere által lett híressé. — 1808-tól kezdve tanulmá
nyozta a' hittudományokat Giessenben, hol a’ legnagyobb visszavonultságban élt. 1811-ben a’ butzbachi deák iskoláknál mint igazgató
alkalmaztatott, szorgalmasan dolgozott az „Ó és Üj rajnai Merkúrban44,
’s leginkább foglalkozott az ó és új német nyelvvel ’s literaturával.
Később az Ő szorgalmazása következtében intézett Butzbach város egy
felszólítást az országrendekhez a’ végett, hogy azok az alkotmány vissza
állítására működjenek, mi végett W . különféle gyanúsításoknak volt
kitéve. Iskolai tanitásaiban veszedelmes politikai elvek kerestettek , ’s
egy Butzbachban tartott egyházi szónoklatáért is gyanúsittatott. A ’ felső
hesseni tartományban 1880. októberben volt felkelés következtében két
falubeli több békés lakos a’ katonaság által részint megsebesittetvén,
részszerint megöletvén, az ez által elszerencsétlenűltek részére W . kegyes
adakozási gyűjteményt eszközlött, sőt ugyan ezen czélra egy német éne
kes könyvet is (Darmstadt és Hanau 1831.) adott ki. Irt különbféle hír
lapokba, nevezetesen a’ hanaui hírlapba; tevékeny részt vett az ország
gyűlési követválasztásokban; azonban mind eddig minden működése az
országos alkotmány korláti között maradt. Később ezen alig ha túl nem
lépett. A ’ frankfurti merénylet után negyed év múlva hirtelen rendőrileg
elfogatott, a’ vád alul azonban biróilag felmentetvén csak 43 nap volt
fogságban. Szabadon bocsájtatása egész Felső-Hessenben igen nagy
örömöt okozott. Ezután mindig határozottabban lépett fel a’ ministerium
ellen. 1834. tavaszán akarata ellenére tétetett Kurhessen határszélére
Obergleen igen szegény községbe lelkésznek, ’s ezen száműzésből hasz
talan fáradozott menekülhetni. Nem sokára ezután baráti által figyelmez
tetett, hogy elfogatása szándékoltatik, a’ mi 1835 april 24-kén m égis
történt. — Eleinte Friedbergbe, két hó múlva több politikai vádlottak
kal együtt a’ darmstadti fogházba vitetett. Friedbergben még láthatá
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nőjét, Darmstadtban nem csak ez tiltatott m eg, hanem a’ vizsgáló bíró
felügyelete alatti levelezés is mind inkább nehezítetett, ’ s végre egészen
megszüntetett, egyedül fiának, és befogatása után több hó múlva szüle
tett kis leánykájának engedtetett meg, hogy 1836. hozzá bevitessenek;
nőjének, ha a’ fogház udvarába jö t t , még az sem engedtetett meg, hogy
férjét ablakon által láthassa; hasztalan fáradoztak jó baráti jót-állás mel
lett őt a’ fogházból kiszabadítni, siker nélkül vala minden fenyegetés,
mellyekkel birái nevezetesen Georgi gieszeni főtörvényszéki tanácsos,
mint vizsgáló birája , ijeszgettettek. Az ellene tartott vizsgálatokról ’s
eljárásról mitsem lehetett tudni 1837. febr. 23-káig, a’ midőn egyszerre
azon hir terjesztetett el, hogy W . szétzúzott vizes üvegének darabjaival
nyakán, karjain ’s bokáinál ereit felvagdalván ennek következtében
meghalt. — Már előbb is hire volt különféle méltatlankodásoknak, melylyek darmstadti vizsgálati fogsága alatt ellene elkövettettek; — és több
év múlt el, mig a’ németországi szoros censura miatt csak részleteket
lehetett megtudni, míg utóbb W . testvérei Georgi vizsgálati birót
W .-nek fogságbani meggyilkolásával nyíltan vádolván, ezen bűntény
miatt tágasabb körökbeni megvitatás és literatúrai tárgyalás keletkezett.
Ezek szerint különféle önkénytes és önkénytelen nyilatkozatok és hiva
talos bizonyitványok nyomán méltán azon meggyőződés következett,
hogy W ., kinek vizsgálati birája személyes ellensége volt, ennek indula
tos rohamainak kitéve lévén, halálának egyedüli oka a’ törvényszéki uta
sítással határozottan ellenkező ’s rajta elkövetett testi kegyetlenkedés
lehetett. W . nője 1839. junius 28. Gieszenben inlázban és szívfájda
lomban halt meg. W .-nek politikai ellenei önmagok is elismerik, hogy
W . szigorú erkölcsös életet élt, ’s bizonyságot tesznek német hazájának
java , nagysága iránti önzésnélküli tiszta szeretetéről, ’s önfeláldozó
rendkívüli lelki erejéről. Hasonló Ítéletet tartalmaz róla a’ „Hivatalos
kimutatás, az újabb időbeli német forradalmi társulatok főeredményeiről,
az ez iránti vizsgálatok következtében^. — W . költeményei néhány ba
ráti által, gyermekei javára kiadattak (Mannh. 1847.). Híres pere érde
kében olvasd ,,Der Tód des Pfarrers W . (Zürich u. Wintherthur.
1843.); — Köllner actenmássige Darstellung des Verfahrens gégén W .
(Darmst. 1844.) és „Geheime Inquisition und Schlussverhandlung mit
vielen neuen Actenstücken über den Process W ’s von W . Schulz und
K. W ecker (Karlsruhe, 1845.) — P.
Weissenthurm (Johann Franul von, született Grűnberg) szül. 1773.
Coblenzben, szinészszüléktől, kik őt színpadra nevelték. Szorgalma győ
zött a’ természeti nehézségeken. 1788-ban Münchenbe ’s 1789-ben
Bécsbe ment szerepelni, ’s 1791-ben férjhez menvén, Németország fő
színpadait bejárta, mindenütt nagy tetszést nyerve a’ hősnék, jellemes
hölgyek ’s tragikus anyák szerepeiben, mellyeket igen nagy hatással
adott elő. Érzelmei mélysége, szenvedélyes játéka, hatalmas szavaló
tehetsége párosulva volt ritka testi szépséggel, beszélő arczczal, tüzes
szemekkel ’s zengzetes erős hanggah 1839-ben ünnepelte Bécsben mű
vészi hatása ötvenéves jubileumát, melly alkalommal az udvar, ’s közön
ség részéről nagy kitüntetésben részesült. — Mint drámairónő 25 éven
át nagy szorgalmat fejtett ki. Tőle vannak : Beschámte Eifersucht, Liebe
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und Entsagung, Kindliche Liebe, Erste Liebe, die Radikalkur, die Ehescheuen, des Maiéra Meisterstück, die Reise nach Amerika, das letzte
Mittel, die Reise nach Paris ’stb. vígjátékok, mellyeket élénk cselekvény, sikerült jellemzés, kedves társalgási nyelv , valóban komikai hely
zetek ajánlanak, ’s mellyek Németország szinpadain nagy tetszéssel fo
gadtatván, máig is a’ repertóriumok diszei. Csekélyebb becsesei bírtak ko
moly drámai költeményei, mellyek azonban szinte gyakran adattak, p. o.
Adelhaid v. Burgau, Unterthanenliebe, Johann v. Finnland, Herrmann,
dér Wald bei Hermannstadt, Ágnes von dér Lilié, Pauline, die Burg
Gölding ’stb. — h.
Weitzel János, igen becsült német államférfi (publicista), született
1771. oct. 24. Rheingauhoz tartozó Johannisbergben, szegény de becsü
letes szüléktől; atyja szőllőműves volt, és fiának W .-nek alig 4 éves ko
rában elhalt, később W . gyenge testalkata miatt a’ földmivelésre alkal
matlan lévén, anyja őt szabó mesterségre szánta. — Tanulni akart, egy
darabig a’ helybeli silány falusi iskolába járván. Édesanyjának akarata
ellen Maintzba ment, hol az ottani gymnasiumba felvétetett, segedelem
nélkül majdnem csudálatos módon vergődött keresztül, tanítás által szű
kén tartva fenn magát. — Öt évig járt a’ gymnasiumban, ’s ezután által
ment a’ felsőbb iskolákba. — A ’ maintzi egyetem akkor legnagyobb
virágzásban volt és W . a’ legügyesebb tanitók alatt folytatá tanulmá
nyait, a’ mit 1792. a’ francziák bevonulása szakasztott félbe; az ekkor 20
éves W . kénytelen volt a’ poroszok üldözése elől menekülni ’s többféle
vándorlásai után elhatározá újra egyik német egyetembe menni. 1795.
ment Jenába, onnét Göttingába, itt SchlÖtzert és Spittlert hallgatta. —
1797-ben Schvveitzba utazott, honnét azonban, mivel hatályos és tévékény életre szánta magát, nemsokára visszatért hazájába és itt ajánlat
következtében 1798-ban Kaiserlautern mellett az otterbergi cantonban
nyert először biztosi állomást (Commissaire du Directoire executif.) —
1799-ben pedig a’ germersheimi cantonban biztosi állomást a’ municipalitásnál. Ezen veszedelmes állását szigorú becsületességgel tölté be.
Tüzes lelkesedéssel birt az igazság, jog és erény iránt, de kevés ember
ismeretet tanúsított. A ’ francziák Őt mint németet titkos aristokratának
tartották, ’s ezért üldözék; — a’ németek kigunyolák őt franczia modo
ráért, ’s igy 1800-ban elvesztő hivatalnoki állomását. Ekkor kizárólag az
irodalmi pályát választó; eleinte drámákat és regényeket irt. 1791-ben
a* publicistái irodalomra tért által. 1801-ben az ,,Egeria“ czimű folyóira
tot megalapítván,egyúttal a’ Mainzer-Zeitung szerkesztőségét is vezette,
úgy nem különben a’ császári uj lyceum felállításakor tanitói állomást is
válalt, — sőt 1807-ben hatáskörét tágitá azzal, hogy „Europáische
Staatsrevolution“ czimű folyóiratnak, mellyet hajdani tanitója a’ maintzi
egyetemben Voigt Miklós mainzi Frankfurtban 1804-től kezdve adott
ki, szerkesztőségéhez csatlakozott; ezen folyóirat jó hírét, mellyben ré
szesült, leginkább W . ügyes tollának köszönheti. Néhány ezikkeert a'
Mainzer-Zeitungnak Párisból felszóllalások és óvások tétettek, haszon
talanok valónak minden eziránt tett figyelmeztetések, ’s utóbb a’ hírlap
szerkesztésétől elmozdíttatott , ámbár a’ rendőrfőnöknek kegyében élt.
— 1810-ben az „Europáische Staatsrevolutionen“ folyóirat czimét fel
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cserélte „Reinisches Archív^ czitnrnel, és történeti és literatúrai havi
folyóirattá változott; W . Voigttal együtt valának a’ főszerkesztők. Azon
kelendőséget és köztetszést, mellyben ezen folyóirat füzetei részesültek,
W . kitűnő szorgalmának és részvétének köszönheti. — W . czikkeiben
leginkábbb az azonkori történetet rajzolá. E’ közben bekövetkezett az
1813-ki év és a’ franczia fegyverek szerencsétlenségével egészen felfor
dultak az akkori viszonyok. — W .-nek hazája iránti szeretete, az idegen
kormány alatt sem szűnt meg. Az ideiglenes kormánytól elnyerte a’
Mainzer-Zeitungot, mint tulajdonát, ’s azzal szokott modora szerint mű
ködhetett — a’ lyceum azonban feloszlatott. — Ezen időben adott ki
több jeles munkákat, nevezetesen „D ie Betrachtungen über einige dér
wichtig8ten Begebenheiten unserer Tagé**. ,,Deutschlands Hoffnungen**
— ,,Denkschrift von Napóleon Bonaparte*4. Ez utóbbi leginkább feltűnt,
és igen rövid idő alatt két kiadásban jelent meg. — Főherczeg Károly
Mainzban volt tartózkodása alatt több Ízben értekezett W .-vel, ’s a’ fő
herczeg kegyelte és becsülte őt. Az újonnan felállított Gymnasiumban
ismét tanító lett; ’s akkor adta ki „August und Wilhelmine* czimű no
velláját (Frankf., 1814— 5.) két kötetben. — Több ekkor keletkezett
újabb körülmények következtében W . Wiesbadenba tette által lakását,
hol a’ részére újonnan felállított ,,Rheinische Blátter** czimű lapot szer
kesztő, azonban később, midőn a’ karlsbadi rendeletek által behozott
censura alatt kellett volna dolgoznia, ezen lap szerkesztéséről lemondott;
nehogy ez által jövedelme szükittessék, a’ wiesbadeni nyilvános könyv
tárhoz neveztetett könyvtárnoknak udvari tanácsos czimmel. 1819-ben
megjelent tőle „H at Deutschland eine Revolution zu fürchten ?“ —
1820— 21 kiadta különféle Gyűjteményeit 3 kötetben. — 1821— 22-ben
,,Das merkwürdigste aus meinem Leben und raeiner Zeit**. Ezen utóbbi
ban igen gazdag és érdekes nézeteit, jegyzeteit és élettapasztalatait közli,
ügyes és biztos tollal rajzolja hosszas küzdelmeit, a’ sors szeszélye
’s az emberek rósz akarata, a’ viszonyok nyomasztó hatása, és a’ kor csábitgatásai ellen. — Ezután adta ki jeles művét ,,Európa in seinem gegenwártigen Zustande** (Frankf., 1824.) —- ez idő alatt igen tevékenyen
dolgozott több nyilvános lapokban. — Az ,,Allgemeine Zeitung*4 —
,,Blátter für literarische Unterhaltung,** — ,,Allgemeine politische Annalen“ több jeles czikkeket adnak tőle. Megjelent tőle 1825— 30. „Die
Rheinreise“ (Frankf., 1825.) ,,W as soll mán lemen**
,,Betrachtungen
über Deutschland** — „Napóleon durch sich selbst gerichtet** — és
Scherz und Ernst** (U. o., 1830.) — „Briefe von Rhein** (Stuttg.,
1834.), „D ie Geschichte dér Staatswissenschaft** (U. o., 1832— 3. két
kötet) — 1837. jan. 10. halt meg W . Wiesbadenben.
Welcker I. Frigyes CíotUieb, régiségek és philologia tanára és fő
könyvtárnok Bonnban, éleseszü philológ ésarcháológ; született 1784. nov.
4-kén Grünbergben, Hessen nagyherczegségben , tanult Gieszenben, hol
1803-ban a’ pádagogiumban tanító lett. — 1806. Romába utazott, hol
classikai, grammatikai és archáologiai tanulmányiban magát kiképezé.
Olaszhonból visszatérvén 1809. Gieszenben az archáologia és görög litteratura rendkívüli tanára lett. 1816. meghivatott rendes tanárnak Göttingába, és 1819. a Bonnban felállított új egyetemhez az archáologia tan

572

Welcker I. Frigyes Gottlieb.

székére áttétetett. Később a maintzi középponti bizottmány által vezetett
vizsgálatok alkalmával ő is gyanúsíttatott, irományai lezároltattak, melylyeket azonban 1826-ban ismét vissza kapott, ’s ő maga egészen felmen
tetett. — 1832. május hóban minden hivatalos állásától megfosztatott,
mert két régiebb politikai tárgyalást kinyomatván, ezekhez a’ bevezetés
ben több a’ képviseleti rendszert ajánló, ’s az akkori kormánynak nem tet
sző jegyzeteket csatolt. — Jeles, és éles ésszel irtt archáologiai vizsgála
tokkal dús irataiból e’ következők jeleltetnek ki : „ Ueber die Hermaphroditen dér altén Kunst“ (Daub und Kreuzer Studium-aiban 1808. 4 kötet),
— ezt követé több rendbeli régiségtani értekezése, Összeszedve, és ,,Zeitschrift fiir Geschichte und Auslegung dér altén Kunst“ folyóiratban
(1817 — 18. 3 darabban) — „ Basreliefen Roms.“ (Giesz. 1811.); jeles és
gazdag archáeologiai jegyzetekkel teljes kiadása Philostratus- és Kallistratus-nak (Lipcse 1823.); — „ Ueber eine kretische Colonie in Theben,
die Göttin Európa und Kadmos“ (Bonn 1823.); — „Ueber das akademische Kunstmuseum in Bonn“ (Ebend. 1827.); — ,,Prometheus und die Kabirenweihe zu Lemnos“ (Darmstadt 1824.), ezt követé G. Hermán ellen
vetése következtében „ Nachtrag nebst einer Abhandlung über das SatyrSpielu (Frankf, 1826.). — „ Dér epische Cyklus oder die Homerischen
Dichter.“ (Bonn 1835.). — „D ie griechische Tragoedie mit Rücksicht auf
den epischen Cyklus“ (3. kötet. Bonn 1839.) ,,Kleine Schriften zűr griechischen Litteraturgeschichte“ (2 kötet Bonn 1844— 5). A bonni művészeti
museumot gyakori olaszhoni utazásai által tetemetesen gazdagító; lásd
,,Neuester Zuwachs des akademischen Kunstmuseums in Bonn (Bonn 1845).
— II. Károly Tódor, a fentebbinek testvéröccse, badeni kormánytanácsos,
született 1790. mart. 29. Gieszenben, tanult Heidelbergben 1807— 11.—
1813. Gieszenben magántanító volt; ugyanott 1814. rendkívüli tanár
lett, utóbb azonban meghivatott rendes tanárnak K ielbe, később Heidelbergbe és 1819. Bonnba, hová vonzá őt leginkább testvérbátyjának W.
Frigyes Gottliebn&k ottani alkalmazása. Mackeldey és Mittermaier-ral
együtt alapítók meg az ottani jogász-kart. A politika azonban az ő viszo
nyait is megzavaró; — iskolai előadásaiban, és magánbeszélgetések kö
zött tett némely nyilatkozatai demagóg szövetkezések gyanújába ejték,
minek következtében irományai megmotoztattak. Lásd erről bővebben
tulajdon iratát : „ Actenmassige Vertheidigung gégén die Verdachtigung dér
Theilnahme an demagogischen Umtrieben“ (2 köt. Stuttg. 1823 —4). — A
vizsgálatok és kutatások elkedvetlenitékBonnban léteiét; ’s annál kedve
sebben vette a’ nem sokára bekövetkezett ’s reá nézve előnyös meghívást
a’ freiburgi egyetemhez, hol egy igen érdekes munkát adott ki : „D as innere und ciussere System dér practischen, natürlichen und römisch-christlich-germanischen Reclits-, Staats- und Gesetzgebungs-Lehre.(í (Stuttg.
1829.). 1830. felterjeszté W a szövetségi gyűlésnek igen jeles kérvényét:
Die vollkommene und ganze Pressfreiheit.“ (Freiburg 1830.). — 1831. igen
kitüntette magát, mint az ettenheimi kerület megválasztott követe. Egyik
vala az első szónokok közül; — nevezetesen sürgőié a sportulák kevesbítését, ’s azoknak czélszerűbb elrendezését , a’ közigazgatás javítását, az
országtanács ’s a’ békebirák felállítását, a’ tisztviselők fizetéseiben és
nyugdíjaibani jobb gazdálkodást, az esküttszékek behozatalát; kivívta a’
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katonaságnál a’ szolgálati idő tekintetbe vételét, valamint az árva és öz
vegyi pénztár kezelésének nyilvánítását ’s felmutatását. A ’ tárgyalások
ban! élénk, kitűrő, és czélra vezető részvéte által a’ ministereket és kor
mánybiztosokat gyakran megzavará. — Leginkább feltűntek indítványai
a védrendszernek alkotmányos elvekhez közelítő általváltoztatása, a’ né
met szövetségnek tökéletes szervezése, a’ német nemzeti egység, és az ál
lampolgári szabadság biztosítása iránt, de mindenek előtt azon indítványa,
hogy végső esetben az adó törvényesen megtagadtathassék. — A ’ carlsruhei diadalok, a mindenfelől nyilvánult köztetszés és ezekhez szövet
kezve elkeseredett elleneinek erőszakoskodásai W .nak nyugalmát felkorbácsolák; eddig csak ritka egyes esetekben túlzott, de mivel némely ter
vei meghiúsultak, a’ szenvedélyesség őt későbben gyakran elragadá, ’s a’
népszerűség utáni vágy igazság érzületét néha meghomályosítá. Szemé
lyes és elv-barátinak is feltűnt, hogy hirtelen a’ franczia párthoz tért,
holott azelőtt egyedül a’ német nemzetiség mellett harczolt, és hogy a’
köztetszést mód nélkül hajhászta. — Mind az országgyűlésen, mind pe
dig ünnepélyek- és lakomák alkalmával nyíltan és határozottan kelt ki a’
szövetséggyülés határozatai ellen. 1832. mart. 1. midőn a’ mind a’ két
kamarában keresztül vitt sajtószabadság létrejött Badenben, a’ ,,F rm m nigen“ czímű folyóiratnak ő volt egyik vezére. Czikkei, nevezetesen pe
dig az utolsó, mely ezen szavakkal kezdődik : „TJnglücklicher Fürstu okozák ezen folyóirat eltiltását, és a’ sajtószabadságnak a’ szövetségi gyűlésáltali megszorítását, azon oknál fogva, hogy ez a’ többi német állami vi
szonyokkal össze nem egyeztethető, és végre W .nek és Rottecknek flzetésök meghagyásávali nyugalomba helyeztetését. — Azon perben azonban,
mely gyanús szövetkezések miatt indíttatott ellene 1832-ben , a’ vád alul
egészen felmentetett.Később ismét kineveztetett tanárnak; azonban felső
némethoni utazása után, hol a köztetszés, szeretet és tisztelet igen élén
ken nyilvánult jeleiben részesült, ismét felfüggesztetett. — Altalköltözött
ezután Heidelbergbe, hol egyedül a’ tudományoknak élt, de a’ kamarai
tárgyalásokban legélénkebb részt vett. 1848-ban igen fényes pálya nyílt
előtte, titkos tanácsosnak és badeni követnek neveztetett ki a’ szövetségi
gyűléshez, ’s ezen állásában ő is a’ szövetségi gyűlés eloszlatására szavazott.
Ú gy látszik azonban, hogy az akkori népmozgalmaknak negatív és min
dent felbontó jelleme nem igen jól hatott reá; 1849-ben legalább sok roszalásnak volt kitéve az ultrák részéről; és hallatszott, hogy egészsége is
megromlott, — melynek helyrehozása végett az orvosok olaszhoni utazást
javaltak neki. — Fiának balesete, ki az utolsó pfalzi és badeni felkelés
ben részt vévén , elfogatott és halálra ítéltetett, egészsége felbomlásának
nagy oka lehetett. — Irataiból megjegyezzük még : „ Die letzten Gründe
von Recht, Staat und Strafe.“ (Giesz. 1813.) „Neuer Beitrag zűr Lekre von
den Injurien und Pressfreiheit.“ (Freib. 1833.) ,,Staatslexikon“ Rotteckkel együtt (Altona 1819-től kezdve).
Wenzel (Ernő Gusztáv) pesti egyetemi rendes jogtanár, a pesti tör
vényszéknél szavazó biró, a’ m. academia ’s több bel- és külföldi t. társa
ságok tagja, katona atyának gyermeke, minél fogva nem e’ haza határain
belől, melynek történelmét ’s jogát annyi hűséggel ’s buzgalommal mű
veli, hanem Alsó-Luzácziában Lukauban született, ’s gyermekéveit is a’
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hazán kívül, atyjának társai, a’ Ferdinandhuszárok közt töltötte. Első ne
velése inkább katonai mint polgári volt. Legelsőbben a’ milánói katonai
academiában tanult; gymnasialis tanulmányait Veronában, Salzburgban
’s később Veszprémben, a’ bölcsészeti éveket Váczon, a’ jogtudományo
kat Pesten ’s Pécsben végezte; a5 lelkes magyar Farkas Chrysostomus
János piarista, a’ pesti egyetemben pedig Horváth István, Schedius La
jos, Frank Ignácz tanárok hatása ’s vezetése alatt. 1836-ban lett a’ böl
csészet ’s törvények tudora, ’s ugyanez évben állta ki az ügyvédi vizsgá
latot. Majd bőid. József nádor fiának Sándor főherczegnek tanítója lett
a’ históriában, mathesisben és geographiában; Weszerle tanár halála után
pedig 1838/9-ben, fél év hosszat a’ történeti tanszéket pótolta a’ pesti
egyetemben. 1839 óta a’ bécsi Theresiánumban magyar történet és jog
tanítója volt, mindenkor hű azon benne gyermekkora óta élő vonzalom
hoz, melylyel Magyarország históriája’s jogélete iránt viseltetett,’s mellv
őt, hosszas és alapos tanulmányok után, e’ mezőnek első rendű írójává
tévé. Bécsben tartózkodása alatt, útmutatása mellett, ’s az általa irt szö
veg kíséretében jelentek meg Geigernek magyar történeti képei (1842-től
1848-ig 17 darab), mellyek a’ história szeretetét ’s a’ történeti tanulmá
nyok iránti kedvet ’s részvétet Magyarországban tetemesen előmozdítot
ták, és a* nemzeti színpad ősmagyar eostumjainak helyesebb átalakítására
is nagy befolyással voltak. — 1844— 1847-ig, theresiánumi professorsága
mellett, udvari titoknoki foglalkozásban is volt a’ bányajog szolgáltatás
körében. 1847-ben választatott meg a’ m. academiába, mellynek egyik
legmunkásabb tagja. — 1850 óta Pesten lakik, mint tanár az egyetem
ben. Számos jogtani ’s magyar történelmi értekezésein, polémiái czikkein
’s érdekes közlésein kívül a’ bécsi ,,Jahrbücher dér Litteratur, ’s Oesterr.
Blatter fúr Wissenschaft und Kunst, Jurist’sat. tudományos folyóiratok
ban , önálló munkái : De fontibus Juris hungarici, inauguralis értekezés
1836-ból. — Az austriai ált. polg. törvénykönyv magyarázata (Pest, Geibelnél, 1853.). Az ideigl. polg. perrendtartás (Pest, Geib. 1853). Jelenleg
az új austriai bányatörvény magyarázatát Írja, ellátva ekként tanítvá
nyait jeles vezérkönyvekkel mindazon tantárgyakban, mellyeknek előadá
sára hivatott. W .-nek ügyszeretete ’s lelkes buzgalma a’ magy. történet
’s jogtudomány kifejtése ’s mivelése k örü l, hűsége azon nyelv iránt,
melly neki nem anyanyelve, de a’ mellyet teljesen magáévá tett, a’ legna
gyobb elismerést ’s tiszteletet érdemli; alapos és széles ismeretei Magyarországon kivül is méltánylást vívtak ki, ’s W .-nek több kitüntetést sze
reztek; a’ m. academiában pedig senki sem fejt ki élénkebb munkásságot,
mint W*
Werner (Frigyes Lajos Zacharias) az újabb idők egyik igen nevezetes
embere szül. 1768. nov. 18. Poroszhonban Königsbergben , hol atyja a’
történet és szónoklat tanára, ’s igen jeles cicerói deákságáról és szép elő
adásairól liires volt. W . 1784. szülő városa egyetemében hallgatta a’ jogi
és cameralistikai előadásokat, ’s Kanttól a bölcsészetet. 1789. költemé
nyének egy kis gyűjteményét nyomatta ki, mellyek nem nagy költői te
hetségre mutattak; azokban ő az akkoriban kedveltebb költők mint Wieland, Claudius, Blumauer modorát akará utánozni. — Későbbi költeményei
között legelmésebb egy gúnyköltemény a’ szerzetesekre, jesuitismusra és
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a’ türelmetlenség ellen. — Általában W . deák korában nem nagy vallá
sos liivatást mutatott ’s igen szabad életű volt. 1793. nyert első alkalma
zást az állami hivatalban, mint kiadó titkár Petrikauban , a’ hajdani déli
Poroszországban; azután több helyen tartózkodott; Varsóban, hol 12
évig volt, ez idő alatt 3 házasságot kötött, az elsőt egy nem legjobb liirű,
a’ másodikét egy igen jó indulatú német n ő v e l, a’ kitől azonban szinte
elválasztatta magát, a’ harmadikat egy fiatal lengyelnővel. Házi viszo
nyainak ezen hirtelen változásai azonban nem tartoztaták őt vissza az
akkoriban igen élénk Varsó élvezeteitől, mellyek részint aljasbak is valának, mint p. o. az álarczos vigalmak látogatása, részint nemesebbek és
szívélyesebbek, mint Maioch, Hoffman, Hitzig és Schwankennali társal
gásai; *8 ezen szélsőségekből magyarázható W .-nek munkáiban gyakran
a’ legaljasabbak mellett a’ legmagasabb ’ s nemesebb érzületek feltalálá
sa. Varsóban illy 'körülmények között 1800. adta ki első igen jeles mun
káját „ Di Söhne des Tliales, “ egy pár évvel későbben „Das Kreutz an dér
Ostsee.“ A ’ német közönség mindkettőt nagy elragadtatással fogadta. W .
maga is ezeket remek munkáinak vallotta. 1804. feleségével együtt K önigsbergbe utazott beteg édes anyja ápolására, ki megholt 1804. febr. 24.
azon napon , midőn legkedvesebb barátját is el veszté. — Február 24-ke
W .-re nézve irtozatos nap maradt, ’s ugyanazért később jeles drámái köl
teményét, ezen czím alatt : „D ér 24. Februáru (Lipc. 1815. 2. kiad. 1819.)
adta ki. — Midőn Schiller, ,,Te//“jének színpadi előadatása ’s látása vé
gett Berlinbe utazott, ott kezébe kerülvén W . „ Söhne des Thales“ mun
kája, ezt Miaudnak mint a’ drámái költészet remekét dicsérte fel, és
Schiller ajánlata következtében alkalmazta Schrötter minister 1805. W .-t
belső kiadó titkárnak Berlinben. — Itt ismerkedett meg és szövetkezett
össze Müller János, Fichte, Uhden, Hirthy Schadoic, Unzelman, Betham és
más jeles emberekkel, ’s irta a’ többek közt : „ Martin Luther, oder die
Weilie dér Kraftu munkáját. A ’ vadabb élvezetektől azonban, jóllehet kü
lönben boldog házi viszonyban élt, nem tudván magát tartoztatni, ez
okozá, hogy harmadik feleségétől is elvált. A z utazási vágy Berlinből
1807. eltávolitá, és Prágát, Bécset, Münchent, Gothát, Jenát, Weimart,
majd egész Schweitzot beutazá , hol Staelnővel ismerkedett meg; késő
őszszel 1808. Párisba ment. Weimarba térvén, 1809. kiadta „ A t t ilá já t .
Ezen év elején W . Dalberg hg. prímástól nyugdijt, ’s a’ hessendarmstadti
nagyherczegtől tanácsosi czímet nyert; novemberben Romába utazott, hol
r.kath. hitre térvén 1813-ig tartózkodott, és ez alatt kiadá : „ Klaggedicht
um die Königin Louise von Preussen“ ( 1810), és „ Wanda“ czímű szomorú
játékát. — Visszatérvén Némethonba egy darabig Frankfurtban tartóz
kodott, hol „D ie Weihe von Unkraftu — yyKriegslied für die zum heiligen
Kriege Verbiindeten,“ és Páris városa bevétele alkalmára „ TeDeumíc mun
káit nyomatá ki. 1814. bevétetett az aschaífenburgi papnöveldébe, hol a’
r. katholikus rituálét megtanulván , azon évi júniusban pappá szentelte
tett; a congressus alatt 1814 Bécsbe utazott, ’s ott rendkívüli tetszéssel
prédikált, később Magyarországban, Stájerban sőt még Velenczében is.
1815. kiadta „ Die heilige Kunigunde“ czímű drámáját, és a’ már említett
„D ér 24. Február‘ czímű szomorújátékát. 1816 — 17 Podoliában grót
Choloniewski családnál tartózkodott, ’s ennek közbenjárása által kinevez
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tetett kaminiee-i tiszteletbeli kanonoknak. 1818. kiadta : Geistlichen
Uebungen für drei Tagé; “ és 1820. utolsó munkáját ,,Die Mutter dér Maccabaer.“ 1819 óta ismét Bécsben élt, hol a’ redemptoristák rendébe lé
pett, a’ közönség legnagyobb bámulására azonban, midőn a’ novitiatust
megkezdenie kellett volna, a’ szerzed ruhát letette. — Ámbár egészsége
és ereje folytonosan fogyott, prédikátzióit folytatta egész halála előtti 12
napig, megh. 1823. jun. 17. Végrendelete következtében Entzensdorfban
a’ hegyek között temettetett el. - - Végrendeletében, melly 1823. külö
nösen kinyomatva lett ismeretessé, fő örökösül a redemptoristák general-vikariusát nevezte k i , ha pedig ez örökös nem lehetne vagy lenni
nem akarna, az egész szerzetet; — rendelkezett több hagyatékokról is,
különösen harmadik és második felesége részére. — Legkülönösebb a’ 19.
p. alatti hagyatéka, melyben mint egykor Justus Lipsius Lorettóban , ő
is azon aranytollat, melylyel őt Dalberg hg. prímás tisztelte m eg, mint
tévedéseinek fő eszközét, bűneinek megbánása jeléül, az öreg maria-czelli
templom kincstárának hagyta, hogy az oda bucsujáróknak megmutattatván, azok érte imádkozhassanak. Á ’ világ előtt W . háromféleképen neve
zetes, mint költő, convertita, és egyházi szónok. Mint költő igen gazdag
és ritka tulajdonokkal birt; — hitváltoztatását az ő kedélyszerkezete
okozá, mint az fokonként munkáiból, élte folyamából, ’s leveleiből kitet
szik. Drámái költeményei a’ „Makkabaeri(- 1 kivéve, ezen czim alatt „W .-s
Theater“ (Bécsben 1817— 18, — 6 köt.) adattak ki, egyházi szónoklatai
pedig „Nachgelassenen Predigtenu (u. o. 1836.) czím alatt. W . életéről
lásd : ,,Hitzig“ -tő 1 „W .-s LebenabrissíC (Béri. 1823.) Összes munkái, élet
rajzzal SctostőlGrimmában 1839 — 41. 41. köt. jelentek meg. — P — r.
Wesselényi. — Ezen ősi család, a’ históriai nevű nádoron kívül is,
sok jeles és hires embert adott a’ hazának. A z Újabbkori Ismeretek Tá
rában csak Wesselényi Miklósról szólunk , fiáról szinte Miklósnak, ki a*
zsibói ősi várkastélyban középkori életet vitt, ’s a’ szomszédokkal ütkö
zeteket vívott, és Cserey Ilonának, ki a’ szeretet, türelem és szenvedés
angyala volt. Az Öregebb Wesselényi Miklós, ki az Ököljog régi világát
Szolnokmegyében ismét életbe léptette, harczolva fogatott el, ’s a’ kuffsteini várba vitetett, hol 4 évig ült tétlen fogságban, tépetve büszke és
hajthatlan szivének szenvedélyeitől. Lelkes nejének sikerült végre a’ férj
kiszabaditása. Wesselényi azonban a’ régi maradt, vadászott, lovagolt,
versengett, meg nem töretve a’ börtön magánya és szenvedései által.Megjelent az 1791. erdélyi országgyűlésre ’s gyönyörű szűzszónoklatot tartott
ar nyilvánosság mellett, és az ellenzék legbátrabb előharczosa volt, de
aristocrata a’ szó teljes értelmében. 1791— 1809 minden országgyűlésen
előkelő szerepet v itt, talentuma által sokat hatva a’ tárgyak keresztül
vitelére, és indulatoskodása által a’ tanácskozások megzavarására. Ö a’
magyar szinészet és irodalom lelkes előmozdítója, a’ kolozsvári első m.
színháznak egyik alapitója, igazgatója, ’s csaknem egyedüli fentartó szel
leme volt; meleg barátja a’ költőknek, kik hazafiságát égig emelék; ’s
mint szilaj az életben, úgy szelid és kíméletes a’ tudományok körében.
1809-ben végződött politikai pályája ’s földi élete is. Berzsenyi gyönyörű
ódával örökité meg az elhunytnak emlékét. — Ezen apának fia volt Wes
selényi Miklós, atyja ragyogó tulajdonainak ’s némelly gyarlóságainak is
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örököse, kiben az ész már szélesebb, alaposabb ’s gyümölcsözőbb kifej
tést nyert. A ’ legjobb szív óriási szenvedélyekkel ’s parancsoló termé
szettel egyesülve. Komoly, gondolkodó, erős akaratú gyermek volt. Atyja
a’ testi ügyesség különböző nemeinek életben maradt egyetlen fiában!
kifejtésére fő gondot fordított, ’s organismusát korán szoktatta a’ viszon
tagságok eltűrésére. A ’ spártai növeléssel azonban gondos szellemi kifej
tés is egyesült; nevelője Pataky volt, kit nagyon tisztelt, szeretett, és csa
ládja tagjai közé temettetett. — A ’ csodagyermekből hasonlíthatlan ifjú
lett. W . Miklós 1797-ben született, ’s 1818-ban tűnt fel a’ politikai lát
határon, közgyűlésről közgyűlésre utazva, ’s izgatva az akkor kiadott úr
béri összeirások ’ s rendeletek ellen. A ’ törvényhozás teremehosszasb ideig
zárva lévén, a’ fényes testi tulajdonokkal biró iiju abban talált, komolyabb
elfoglaltatás hiányában, kárpótlást, ha legdelibb lovaglónak, legügyesebb
czéllövőnek ’s vívónak tartatott. Merészsége, kalandjai, óriás ereje a’ dandyvilág bálványává tették. Az 1823-iki mozgalmak azonban komolyabb irányt
adtak az eszméknek, ’s Wesselényi divatba hozta a’ napi örömek között
a’ haza ügyeire is gondolni. Ez időben ismerkedett meg az akkor Debreczenben állomásozó katonatiszttel, gr. Széchenyi Istvánnal, kivel nemes
barátságot kötött, ’s egy pályán járt az újabb időkig. E ’ baráti szövet
kezésből támadt a’ felsőházi szabadelmű pártnak magva, közűlök keletke
zett azon fiatal kör, mellyből kikelt a’ megifjodott, új életre ébredt M a
gyarország. E ’ férfiak érdeme, hogy a’ körültök mozgó ifjúságnak szívébe
csepegteték a’ hazaszeretetei, nemes munkásság vágyát, ’s az elhanyaglott magyar nyelv ’s nemzetiség becsülését. Széchenyit elkísérte
Angliába ’s Francziaországba. Ezen utazás volt Wesselényi életének
legkedvesebb szaka. Mindketten férfiasán elhatározák, hazájukba vissza
térésük után, megkezdeni a’ reformátori szerepet ’ s életüket kizárólag a’
nemzet felébresztésére ’s emelésére fordítani, úgy a’ közélet ’s politika,
mint a’ társas körök, egyletek ’s irodalom útján. — Későbben az elvben
egyező barátokat a’ részletek feletti vita, az alkalmazás éles meghason
lásba hozta egymással. Egyik sem akart engedni a’ másiknak; egyik sem
tudta legyőzni véralkatának sajátságait. Széchenyi inkább az eszélyes, a’
meggondoló, Wesselényi pedig a’ faltörő, egyenes utón járó politika
embere lett. Széchenyi kárhoztatta emezt, hogy hiúsága után indul, ra
gyogni vágyik inkább mint használni, ’s viz ellenében szeret úszni. AVesselényi még erősb vádakkal illette Széchenyit. — Pályáik elváltak egy
mástól. A ’ következés megmutatta, hogy Széchenyi volt a’ nagyobb státusférfiu, hogy ő nézett legélesebb szemekkel ügyeink mélyébe. A ’ két ha
talmas egyéniség közöl, kik a’ politikai láthatárt e’ század harmadik tize
détől kezdve elfoglalák ’s pályájuk fénysugáraival körülragyogák, Szé
chenyié lesz a’ tartósabb név. Nem olly tartós talán, de korára szinte
nagyszerűen ható név Wesselényi Miklósé, ki az 1830 ’s 1831-iki országgyüléseken a’ felsőházi ellenzéknek senkitől meg nem közelített ve
zérszónoka volt, ’s a’ parlamentáris ékesszóllás és népszerűség olly magas
fokára emelkedett, mint azelőtt talán senki sem. Tekintélye azonnal első fel
lépése által meg lett alapítva, ’s híre villámgyorsan terjedt szét a’ hazá
ban. Nem volt szónok, ki akkor több tapsban részesült volna, bár voltak
egyesek, kik őt művészi előadás ’s mélyebb belátás tekintetében is felülUj . k. Ism . Tára VI. köt.
37
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múlták. 1830- ’ s 1831-iki beszédei ragyogóbbak, mint a’ későbbiek, miket
azl833-iki pozsoni’s 1834-iki erdélyi országgyűléseken tartott, de ezekben
ismét több politikai érettség van. Az 1834-iki erdélyi országgyűlés után,
melly feloszlattatott, W . Miklós ellen két közkereset indíttaték, egyik a’
nyilvánosság, másik a’ szóllásszabadság körüli visszaélésekért. Az erdé
lyi kir. táblára az általa felállított kőnyomdáért idéztetett meg, ’ s ezen
perrel mellékesen még egy csomó botrány is hozatott kapcsolatba; a’
magyarországi kir. táblán pedig a’ szathmári közgyűlésen az örökváltság
tárgyában tartott beszéde miatt, mint lázító, fogatott pörbe. Marosvásár
helyt meg nem jelenvén, makacsságban marasztatott el; a’ magyarországi
tábla pedig börtönre Ítélte. Mielőtt Ítélete kihirdettetett volna, a’ pesti
nagy árvíz alkalmával 1838-ban csodákat müveit, ’s bátorsága és áldo
zatkészsége által sok száz emberéletet mentett meg. Azután a’ budai
várba záratott, de terhes betegbége tekintetéből csakhamar megengedte
tett neki, hogy fogsága idejét Gráfenbergben Priessnicznél tölthesse. El
távozott hazájából, egéssége öszszerongáltatott, félvak lett, ’s midőn az
1839-iki országgyűlésen kihirdetett általános amnestia után évek múlva
Erdélybe viszszatért, polgári halottnak hirdeté magát. — Wesselényi
élete a’ börtön, gráfenbergi időzés, 's arra következett vakság által két
korszakra osztatik. Ezentúli nézetei nem találtak rokonszenvre az ellen
zéknél. „Szózata“ , mellyben a’ szláv propagandára prófétai hangon
figyelmeztetett, nem részesült nagy tetszésben a’ tömegeknél; a’ világ
bámulta őt, midőn izgatott ’s menydörgött, alig méltatta részvétre, mi
dőn a’ tagadás teréről az alkotáséra tért át. A ’ ,,polgári halott“ csaknem
elfelejtetett; tanácsai idonkivülieknek tekintettek, bár nevét kegyeletesen
említék. Elméje a’ magány és vakság éveiben nem vesztett sem élességé
ből, sem mélységéből, de a’ helyzetekkel nem volt eléggé tisztában. Az
ellenzéket még mindig a’ régi pártnak tekintő, holott az lényegesen vál
tozott. — 1848. márt. 15-ike után Pestre sietett, hogy segédkezet nyújt
hasson az uralgó szenvedélyek csillapítására; a’ m. kormány rendel
kezése alá vetette személyét, elvbarátai tanácsára megjelent az erdélyi,
’s később a’ magyarországi felsőházban, elvállalta megyéjének főispánságát, ’s következetesen küzdött a’ forradalmi eszmék és tények
ellen. Azon ifjúság, melly őt 1830-ban istenité, 1848-ban kigúnyolá. Nép
szerűsége teljesen elmállott, Kossuththal kellemetlen viszonyokba jött.
Keserű kiábrándulások zúzó érzelmeitől gyötörtetve vonult félre, Lamberg gr. meggyilkoltatása után Grafenbergbe, hol a’ forradalom lefolyása
alatt lakott. 1850 tavaszán tért vissza hazájába, de a’ gőzhajón tüdőgyúladásba esvén, kevés napok múlva meghalt. Nőt Gráfenbergből vett ma
gának a’ büszke aristocrata, szerény polgári körből, hálás érzelmet tanú
sítva a’ hű ápolásért, mellyben vaksága részesült. — Mekkora változás
alig több mint egy évtized alatt! — A ’ ki a’ haza nemtőjeiil üdvözöltetett egykor, csaknem megköveztetik; a’ daczos, magaslelkű, óriás erejű
nagy urat szerény kis polgárnő vezetgeti, pótolva a’ kialudt sasszemek
világát! — De a’ haza, melly most könytelt szemmel néz a’ magyar B e
lizár sírjára, Wesselényi históriai neve körül örökzöld repkényét fűzi a’
tiszteletnek ’s kegyeletnek, ’s csak a’ dühönczök fogják kétségbe vonni
tiszta hazafiságát, melly a’ dicsőség tetőpontján, ’s a’ félreismertetés fáj
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dalmában egyenlő, olthatlan lánggal égett. — Igazgató ’s tiszteleti tagja
volt a’ m. academiának, barátja az Íróknak ’s irodalomnak és művé
szetnek. Vörösmarty épen olly közel állott szivéhez, mint Deák Ferencz.
(1. Csengery : m. Szónokok és Státusférfiak 85. lap). — h.
Wetzel (Karoly Frigyes Gottlob) jeles belletrista, szül. Bautzenban 1780. Lipcsében és Jenában tanulta az orvosi tudományokat, ezeket
azonban a’ szép tudományokkal cserélte fel; Szászhonban és Thüringában 1802 — 1805 tartózkodott, hol hazulról jövedelme nem lévén, iratai
ból élt; 1805 adta ki : „ Magischer Spiegel, darinnen zu schauen die Zukunft Deutschlands“ czimű munkáját. Drezdába költözvén, Homérból elő
adásokat tartott; — innét Bambergbe ment, itt 1810 a’ „ Frankische
Merkúr“ szerkesztését vette át, ’s ezt Némethon legolvasottabb lapjává
emelte; e’ mellett kiadott népdalai, nép emberévé tették, de már 1819.
elhalt mellgyuladásban és inlázban Bambergben. Halála általános szána
kozást okozott. — Schakespeari szellemben irt szomorujátéka ,,Johanna
d’A rcc6 (Lipcs. és Altenb. 1817.) Schiller ,,Jungfrau tón 0/7eawsu-ánál
semmivel sem alább való. — „ Hermanfried letzter König tón Thüringen((
szomorujátéka egyik legeredetibb az újabb korbeli költemények között;
— igen velős és eredeti dolgozata szinte „Schriftproben“ (Bamb. 1814— 18
2 kötet) hasonlóul „Kriegslieder“ (Altenb., 1815.), valamint több Almanachokban közlött darabjai. „ Prolog zurn grossen Nagen“ (Ebend., 1815),
élezés és kedélyes munka; „ Rhinoceros“ (Nürnb., 1810.), jeles humoristikai irat; — néhány orvosi munkát is adott ki : Ueber Hoemorhoideni(
(Pirna, 1809.), „ Ueber Wiederherstellung des geschwctchten Zeugungsvermögens“ (Ebend., 1809.) — W . életéről és viszonyairól lásd Z. Fűnk
érdekes munkáját : „Aus dem Leben zweier Dichter E . Th. W. Hofmanns
und F. G. W’s (Lipcs,, 1836.) —
Wheaton (Henrik) amerikai államférfi és iró. Khode-Islandi Providenceben 1785 született. Oskolai kimiveltetését nyerte a’ Brow?i-umversity nevű providencei collegiumban; oskolái végeztével, a’ hazai tör
vényhozást tanulmányozta, 1805. pedig Francziaországban a’ római és
franczia törvényt, innét Hollandba ’s 1806 Angolhonba utazott, hol a’
westminster-halli törvényszéknél azon angol jo g gyakorlatával ügy éke
zett megismerkedni, melly az amerikai jogtudomány alapját képezi. Ha
zájába visszatérte után eleinte a’ rhode-islandi törvényszékeknél dolgo
zott. 1812 New-Yorkba költözött, hol politikai hírlapot alapított, egyúttal
az egyik éjszaki hadosztálynál auditori hivatalt viselt. Az 1815-ki béke
után, a’ tengeri törvényszék tagja lett, ’s mint Hlyen, értekezést adott
ki az ellenségi javak tengeri elkobzási jogáról. 1816 Washingtonba ment,
ott az egyesült státusok legfelsőbb törvényszékénél joggyakorlattal foglalkodott, ’s a’ törvényszéki ítéleteket tulajdon jegyzeteivel kisérve 1816tól 27-ig 12 kötetben kiadta, melly munkája Amerikában a’ törvény tu
domány kifejlődésére igen nagy hatással volt. 1821 megjelent tőle a’ leg
felsőbb törvényszék minden ítéleteinek átnézete az alkotmány felállítása,
1789 óta. Az előbb érintett évben New-York város megválasztó követé
nek a’ General-Conventhez; tagja volt az igazságügyi választmánynak,
nem sokára tagja lett azon bizottmánynak, melly a’ megváltoztatott
alkotmányi okirat szerkesztésével volt megbizva. 1824 tagjaiéit a’ törvény37*
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hozó tanácsnak, és sürgőié az elnöki és alelnöki választások azon módosítá
sait, mellyek jelenleg is alaptörvényül szolgálnak ; ezen évben alapítáNewYorkban az Athenaeum czimű tudományos intézetet, ’s kiadá 1826-ban
„ L ifeo f William Pinkneyu munkáját, részt vett azon bizottmányban, melly
a’ polgári és büntető törvények átdolgozásával bízatott meg, és a’ newyorki státus uj törvénykönyvének általános tervét ő dolgozta ki; munká
latai azonban felakadtak, mert John Quincy Adarns elnök diplomatái kül
detéssel Koppenhágába bizta meg, a’ Dán- és Angolország közötti há
ború alkalmával a’ dán kormány által elfoglalt éjszakamerikai hajók és
hajóterhek kárpótlása végett. W . ezen küldetését jó sikerrel végezte és
Dánia 1830 kötött egyesség által kötelezte magát a’ károsultaknak álta
lános kárpótlási összeget fizetni. Koppenhágában töltött üres óráiban
megtanulta az islandi, dán és svéd nyelveket, valamint az éjszak-skandinávi régiségeket, miben őt Kask, Münter és Müller gyámoliták, minek
következtében kiadá : „ History of tlie Northmen or Danes and Normans“
(Lond., 1831.). Ezen rendkivüli küldetése után Koppenhágában maradt,
mint hazájának ottani residense, innét utazásokat tett Franczia- Angolés Németországban. Visszatérvén honába 1834. kiadott egy átnézetet a’
törvényhozás és jogtudományok történetéről és előhaladásáról Európá
ban az amerikai forradalom óta. — 1835. Jackson elnök a’ berlini udvar
hoz küldötte, hol 1845-ig az egyesült státusokat mint rendkivüli követ
és meghatalmazott minister képviselte, ’s az akkori éjszakamerikai és né
met vámszövetségi alkudozásokat vezeté. Hivatalos foglalatosságai mel
lett, folytonosan tudományosan is foglalkozott. „Eleménts of international
law“ (Lond., 1836. uj kiad. Philadelph.), a’ legjelesebb népjogi kézi
könyv. — Később Dr. Erichton-al együtt kiadá : „Skandinaviau (Edinb.
1838.) munkáját, ebben a három éjszaki birodalom természeti és politi
kai történelmét tárgyalja; de legkitűnőbb volt 1841. Párisban érdemdijjal koszoruzott irata. „ Histoire des progrés, qu’a fait le droit des
gens en Enrope depuis la paix de Westphalie jusqu au congrés de
Vienne. — P — r.
Wienbarg (Ludolf) bölcsészeti tudor született 1803. egy holsteini
kovács mester fia, tanult Kiél és Bonnban, — tudori oklevelét elnyervén
a’ bonni egyetemben aesthetikai és német literatúrai előadásokat tartott
fél évig, azután mainai Frankfurtba ment; Gutzkowwal együtt adák ki
a* „ Deutsche Rem e-1“ , mig a’ kormányok ezen lapot Gutzkow ellen indí
tott kormányszidalmazási vád folytán el nem tilták; ezután ő is a’ Rajna
vidékén tévelygett, mig a’ Börsenhalle kritikai részének szerkesztését el
nem vállalá. W . irói tehetségét, mint utazó, mint kritikus és költő, majd
mint históriai vizsgálódó tünteti ki. Munkái : ,,Holland in denJahren 1831
und 1832 “ (2 köt. Hamb. 1833). — „Eine Schilderung von Koppenhagen“
(Hamb. 1834.) — ,,Ein Tagebuch von Helgolandu (Hamb. 1838.)— Mint
kritikus „ Westfcil. Feldzüge“ — és „D ie neueste Litteratur6i czím alatt ki
adott bírálatai (1835. 2-ik kiad. 1838.) által ismeretes. „Geschichtliche
Vortrage über altdeutsche Spracheund Litleratur,“ az ó német philologiának
jelen helyzetében már nem igen alkalmas. — „ Die Drarnatiker dér Jetztzeit“
(Alton. 1839.) nem nyert átalános tetszést. Költeményei „Wanderungen
durch den Thierkreis“ (Hamb. 1834.). „ Vermischte Shriften“ ’stb.— P — r.
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Wild (Fcrencz) liires énekes, Alsó-Austriában Hollabrunban 1792.
született; már igen korán,mint karénekes gyermek Kloster-Neuburgban,
azután a’ bécsi udvari karnál mint énekes gyermek alkalmaztatott. 1809.
az Eszterházyféle magán karnál volt, 1811. a’ bécsi ,,an dér Wien66 szinházhoz jött, honnét 1813. Bécsben az udvari opera színháznál mint első
tenor nyert alkalmazást; 1816. Berlinben vendégszerepeket adott; 1817.
Darmstadtban kamaraénekes lett. Akkor már olly hirre kapott, hogy a’
bécsi felszólítást a’ hazajövetelre el nem fogadván , kiadatása hivatalosan
követeltetek, — mit azonban Hessen-Darmstadt határozottan megtaga
dott. Megszűnvén a’ darmstadti operának igen rövid ideig tartott virág
zása, W . Párisba utazott 1826. és az olasz operában fényes sikerrel éne
k elt; ezután Kasselbe szerződött, ’s utóbb 1830. Bécsbe visszajött, hol
őt a’ közönség bálványozással fogadta. Ekkor volt művészetének, ’s hatá
sának tetőpontja. Még nagyobb diadal után vágyván, feladta bécsi al
kalmazását, ’s ámbár már hanyatló hanggal Német- és Oroszországban
vendégszerepeit 1835. — Diadali ideje lejárt, ’s most hang nélkül, elsze
gényedve, a’ kisebb osztrák szinházakban vándorol. Hangja hatalmát és
művészetét tekintve, méltán Némethon legjelesebb tenoristájának lehet
W .-t mondani, hangjának terjedelme bája és ereje mindegyikét felülha
ladta, rendkivül biztosan és tisztán, nemcsak szabályosan, hanem olvadó
lágysággal, érzéssel ’s elragadó szenvedélylyel énekelt; kivált recitativjai
tökéletesek valának; de kitűnő szinész soha sem volt. — Pr.
Wilkie (Dav.) egyike a’ legjelesebb genrefestészeknek 1785. Skot Fife
grófságban Cultsban született. Az edinburgi akadémiában művelte ki magát, és már jó korán észrevehető volt különös tehetsége az életből merí
tett képek festésére. 1805. Londonba ment, 's ott festé a’ ,,Falusi politi
kusod6 czímű képét, mely hírét megalapítá, és őt a’ genreképfestészetre
elhatározá; ezen kívül készített még több igen jeles darabot; az akadé
miának 1809. tiszteleti, 1811. valóságos tagja és skot udvari festész,Raebgrn, és Lawrence halála után 1830. királyi első udvari festész lett, melly
állásban őt IV . Vilmos király is megerősíté. 1840. napkeletre utazott táj
festészet végett. 1841. visszautaztában a’ hajón halt meg. Márvány szobra
Londonban a’ nemzeti galleriában állíttatott fel. — Képei közöl Angol
rézmetszők által készitett rézmetszetekben a’ nagy közönségnek átadat
tak : ,,Falusi ünnepély66 — ,,Szembekötósdi66 (Blinde Kuhspiel). — Polit i k u s o k — „Bérfizetési nap.“ — „ A vak h e g e d ű s — „Végrendelet fel
bontása66 (a’ müncheni galleriában). Egy sereg jelenetet dolgozott ki
1808 — 14. a’ pyrenei félszigeti háborúból, mellyek a’ londoni kir. képgvűjteményben léteznek — P — r.
Willis (Nathaniel) amerikai iró, Portlandban Maineban 1807. jan.
20* született. Iskoláit Bostonban végezte, utóbb tanult Newhavenban a’
Yale-collegiumban, ’s itt adta ki első költészeti gyűjteményét : ,,Scripture-sketches66(1823.), mi nagy tetszésben részesült. — 1828. „The tokén66
czímű zsebkönyvet, — megalapítá az „American monthly magazine-t66 ’s
irt egy beszélygyűjteményt ezen czím alatt : „The legendary.66 — 1831.
Angolhonba utazott, ott több évig tartózkodván megházasodott 1835. ’s
e’ czím alatt „ Pencillings by the toay66 irt levél formában az angol szoká
sok-, állapotok- és jellemről; — e’ műben több személyeskedés fordulván
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elő, Marryat és Lockhart által igen tüzesen czáfoltatott meg, sőt az első
vel párviadalra is került a’ dolog; könyvét azonban Angliában még most is
kedvelik. — 1836. kinyomatta : ,,Jnklings of adventur'* czímű gyűjtemé
nyét. 1837. visszatért Amerikába ’s itt jószágán, a’ Susquehannah mel
lett élt. 1839. ismét visszautazott Londonba, ’s kiadá : ,,Loiterings of travel66 czímű útirajzait, és két szomorújátékát ,,Bianca Visconti,66 é3 „T ortesa the usurer66 mind a’ kettő nagy tetszésben részesült az amerikai szín
padon. — 1840. költeményeinek képes kiadását eszközlé ’s irta a’ „ Letters
from under a bridgeu munkáját; 1845. megjelent tőle : „Dashes at life
with a free penciL66 (3 köt. Lond.). — P — r.
W ilso n I. S á n d or, bires ornithológ Skóthonban Paisleyban született,
’s a’ takácsmesterséget tanulta, vándorlásra ment, gyanúba vétetett, mint
a’ népbaráti társulat tagja; honának egy magas állású férfia ellen gúny
iratot Írván, fogságba vitetett, ezután Amerikába ment, hol eleinte takácsmesterségét űzte, utóbb azonban Pensilvania több helységében iskolames
ter volt. Philadelphia közelében Kingeszben megismerkedvén Bartram
természetvizsgálóval és Lawson rézmetszővel, ezek társalgása felkölté
W .-ben a’ természettan iránti hajlamot , mellyben csakhamar igen
jeles előhaladást tett. Amerikai vándorlásai közben az amerikai erdőkben
gazdag gyűjteményt és nagy tapasztalatot szerzett a’ madarak életéről,
’ s ezután 1806. adta ki igen híres ,,Amerikai Ornithologiá“já t , mellyet
7 kötetig folytatott, 1813. történt haláláig. — E ’ nagy munkát úti- és
munkatársa Ord folytatta a’ 9-ik kötetig, ’s végre Bonaparte Károly L u 
cián 4 pótlékkötettel végzé be. — Lásd W .-ről „ Jardine Ornilhology66
(Lond. 1836. 3 köt.). II. W . Horácz Hayman; Colebrooke mellett a’ sanskrit és ó indiai litteraturának legnagyobb ismerője, Oxfordban a sanskrit
nyelv tanára; eleinte az orvosi tudományokat tanulta, a’ keletindiai társu
latnál orvosi szolgálatban volt, ’s e’ közben Kalkuttában a’ fortt williami
collegiumban nagy szorgalommal tanulmányozta az indiai nyelveket. —
Kiadá 1819. a’ nagy ,,Sanskrit dictionary-t“ (2. kiad. 1832.), mi által
egy régi hiányon segítvén, maga is híressé lett. Nagy érdemet szerzett
Kalkuttában egy indiai nyelvvizsgáló társulat felállításával, valamint di
cséretes tevékenysége által virágzásba hozá a’ benaresi indiai egyetemet,
elősegíté kelet megismertetését az Indiában megjelent journálokban; ki
adta „Hindu Theatre66-]it (Kalkutta 1826 — 7.3 köt. 2. kiad. Lond. 1835).
1832. martiusban az oxfordi egyetemhez sanskrit nyelv tanárául nevez
tetett; ké&őbb East-India House-i kÖnyvtárnok lett. W . a’ kelet polgárisodásában is tevékeny részt vett. — Érintett munkáin kívül nevezete
sek : „The Mégha dúta66 (die W olke als Bothe), — lefordítá Todd John
son szótárát bengali nyelvre (Kalkutta 1834. 2. köt.). Európába vissza
térte után jeles munkái : ,, Vishnu-Purána66 (Lond. 1840 — 4 .), és Sa?ikhya-korika66 fordításai (u. o. 1838. — 4.). „Sanskrit Grammatiká“ -ja
(2. kiad. u. o. 1847.) és „Indiai novellák gyűjteménye^ (Dasa kumára caritu, u. o. 1846.). A ’ keleti történelem vizsgálatával is foglalkozott, kiad
ván „Ártana66 (u. o. 1842. 4.), és „History of Britisch — India from 1805
to 1835. (2 köt. u. o. 1846.).
Windischgratz, igen régi német r. katholikus, előbb nemes, utóbb
grófi, most herczegi, Austriában, Cseh- és Németországban terjedelmes
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birtoka dinastiai család, mellynek törzsökszéke Windischgratz, a’ Stájer
herczegség czillii kerületében fekvő kis város; eredetileg Ulrich mark
gróftól származik, nem sokára két u. m. a’ Ruprecht-, és az idősb Sigmond-ágra oszlott. — Ruprecht gróf megvette 1468. Waldstein várt. —
Gottlieb gróf (megh. 1695.) az idősb grófi ágból 1682. birodalmi grófi
méltóságra emeltetett, — ennek ős unokája József Miklós (megh. 1802.)
Öröklé g róf Lascy csehországi jószágait, ennek fia Alfréd megvette Eyloss
és Siggen birodalmi uradalmakat (ossz. i y 4 □ mértf. 2400 lakossággal),
melly még azon évben II. Ferencz császár által birodalmi herczegséggé,
a’ grófok pedig birodalmi herczegekké emeltettek. 1806. ezen herczegség
mediatizáltatván, würtembergi uralom alá jött, jövedelme 100,000 forintra
megy. A ’ mostani családfő Alfréd herczeg, szül. 1787. máj. 11. atyja J ó 
zsef Miklós után örökösödött 1802. Mária, Schwartzenberg herczegnőt
vévé nőül 1817. — Híressé lett 1848. a’ cseh felkelés elnyomása, Prága,
és 1848. octoberén Bécs fővárosnak, ennek bevételét megelőző bombáztatása által. Oct. 17. az egész austriai hadseregnek (kivéve az olaszországit)
főhadvezérévé és tábornagygyá neveztetett. 1849.april. 19. azonban a’ fő
vezényletet letette, miután nem sikerült neki a’ nagy kiterjedést nyert
magyar felkelést legyőzni. Nője Prágában 1848. junius 12-én a’ lázadók
által agyon lövetett. A ’ lovagias herczeg Magyarországban is nagy birtokos.
Winter (G yörgy Lajos) bádeni status-és belügyi minister megh. 1838.
mart. 27. Badennak egyik legjelesebb államférfia az ujabbi időben; bádeni
Ó-Mark grófságban Prachthalban született 1778. jan. 18. atyja prot. lel
kész volt. Durlachban és Karlsruheban tanult; a5jogtudományokat Göttingában végezte. 1803. a’ belügyministeri general-directoriumban tit
kárnak neveztetett k i , miután az alsóbb fokú hivatalokon gyorsan emel
kedett, 1815. a’ belügyi ministeriumban ministeri tanácsos, 1822. status
tanácsos , és a’ statusministerium tagja, 1824. belügyministeri igazgató,
1830. ugyanazon ministerium főnöke, 1833. status és belügyi minister
lett. Már 1819-ben átalános figyelmet gerjesztett mint karlsruhei követ
az akkori rendi gyűlésen, bizottmányi jelentésével Krapp követ által tett
indítvány tárgyában : a’ baden nagyherezegségi földesúri jogviszonyok
iránt 1819. apr. 16. kiadott edietumnak alkotmányellenesül nyilvánítása
végett. W . bizottmányi jelentésében világosan és alaposan kimutatá ezen
edictum alkotmányellenességét és törvénytelenségét, minek következté
ben az , 56 szavazattal 2 ellen alkotmányellenesnek és a5 törvény szerint
érvénytelennek nyilváníttatott. Az aristokratia soha se feledé ezt el W .nek, és minden lehető alkalommal éreztető vele neheztelését. Mindemel
lett is W . jeles tehetségeit a’ kormány nem mellőzhető, és ámbár Lajos
nagyherczeg őt személyesen nem kedvelte, az állami hivatalokban előléptété és felhasználta a’ kamarákra befolyását. íg y kellett neki 1825. az al
kotmányos okirat 38. 46. §§. módosítását kivívnia; melyek szerint a’ hi
vatali és városi követek 8 évre választattak, minden két évben tartatott
országgyűlés és a’ köv. kamarának egy negyede minden két évben meg
újult; — a’ kormány terve pedig, mit a’ kamarák el is fogadtak, abban
állott, hogy a’ követválasztás 6 évre történjék, ’s ekkor a’ kamara egészen
megújuljon ’s minden 3 évben tartassék országgyűlés. W . megmutatta
ekkor,hogy meggyőződése ellen dolgozott, ’s nem csekély része volt ab
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bán, hogy az 1831-iki orsz. gyűlés ezen módosítást megszüntette és az
előbbi alkotmányszervezetet visszaállította. Lajos n. herczeg halála után
1830. Leopold n. herczeg, kinek kegyét megnyerte, kinevezte őt a’ bel
ügyi ministerium főnökének, ’s meg is győződött az 1831. orsz. gyűlésen,
hogy W .-ben igen jeles államférfira tett szert. Egy részről állt a’ jeles
tehetségekkel biró kamara, mely a’ megváltozott idő viszonyokat felhasz
nálni, ’ s a’ szabadelvüség akkorig visszatartott minden kivánatait feszí
tett erővel keresztül hajtani törekedett; más részről a’ nemesség, melly
a’ ministert gyűlölte, ’s kiket ő, mint a’ hite szerint igazi jó államszerke
zet elleneit, viszont gyűlölt, W . tudta a’ követeket mérsékletre , ’s a’ ne
mességet engedékenységre bírni. Fényes tehetségeit, becsületes szemé
lyes jellemét, ’s alkotmány iránti szeretetét a’ kamarai ellenzék is elismeré
és nyíltan bevallá. — A ’ községek szervezetéről, a’ községi polgárok jo 
gairól és polgárjog megszerezhetéséről rendelkező törvények kizárólag
neki köszönhetők. Az 1832-ki szövetséggyülési tárgyalásokban az 1831.
dec. 28-iki sajtótörvény megszüntetése iránt nevezetes részt vett. Az
1833-iki országgyűlésen a’ tizedváltság keresztülvitele , mellyet az első
kamara megengedni egyátalán nem akart, csak W . közbenjárásának sike
rült. — Végre létesíté azon szándékát is, hogy a’ nagyherczegségen
vasutat vigyen keresztül, e’ végett a’ kamarákat 1838. februárban rend
kívüli ország gyűlésre hivatá össze, — ’ s ez volt W .-nek utolsó áldástel
jes munkája, mellyet hazájának javára végzett, mert ezen országgyűlés
bezárási napján reggel korán,hirtelen szélhüdésben megholt. W . igazi ba
rátja volt a politikai kifejlődésnek, és a’ józan polgári szabadság megala
pításának, és mint illyen, el is volt átalánosan ismerve, bírta a’ kamarák
és az egész ország bizalmát, különben szorgalmas munkás ember, ki ren
desen reggeli 9 órától esti 9-ig dolgozott. — Házi viszonyaiban sokat
szenvedett. Különös sajátsága, hogy igen óvakodva beszélt, de ollykor
vigyázatlanul irt. Kedveié a’ nyilvános előadásokat. Milly nagyra becsülte
őt Baden népe, bebizonyítá azzal, hogy halála után aláírás utján emléket
emelt neki, és a’ kamarák 1839. közmegegyezéssel a’ rendes nyugdíjnál
nagyobbat szavaztak meg özvegyének. — P — r.
Wislicenus (Gust. Adolf) szül. 1803. nov. 20. Eilenburg mellett Battaune-ban, hol atyja evang lelkész volt. Szüleit korán elvesztvén, anyjá
nak testvérei Merseburgban és Halléban taníttatták, itt a’ „Burschen8chaft“ miatt vizsgálat alá került , és 12 évi várfogságra Ítéltetett, 4 év
múlva megkegyelmezietvén, ergedelmet nyert a’ további tanulásra. 1834.
a’ klein-eichstádti és greckstadti plébániát nyerte el, mellyet a’ község
nek teljes megelégedésével 7 évig folytatott , ezután Halléban a’ Neumarkti-templom lelkésze lett, hol az egyházi elöljárók és a’ község leg
nagyobb részének szeretetében részesült. A ’ protestáns barátok társulatá
ban élénk részt vett, és 1844. máj. 29. ezeknek kötheni gyülekezetében a’
sz. irás tekintélye felett értekezést tartott, mellyet hallei tanár Querike ke
resztényellenesnek nyilvánítván, az egyházi hatóságot ismételve felszólitá, hogy W . ellen intézkedjék, ennek következtében egy sereg orthodox
pap az egyházból kizáratását sürgőié, ’s ezért a’ szász tartományi consistoriurn felszólítá őt a’ kötheni és 3 más fő ünnepen tartott egyházi szó
noklatainak közlésére. W . valamint Köthenben úgy a’ 3 érintett ünnepe
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ken is rögtönzött beszédet tartván, a’ consistoriumnak azokról csak jelen
tését adhatta be, egyúttal azonban egy kis röpiratban „0 6 Schrift, ob
Geist?66 (Lipcse 1845.) alapelveit tökéletesen kifejté. Az egyházi hatóság
részint a’ község nehány tagjai által ellene emelt panasz, részint az érin
tett röpirat kiadása miatt, egy ministeri rendelet következtében W .-t iga
zolás végett maga elé idézé 1845. máj. 5-kére. W . nem jelent meg, máj.
8. azonban Magdeburgban meg kellett jelennie, és máj. 14. W ittembergben ismét. Az e’ végre kirendelt egyházi tisztviselők voltak Thwesten,
Snethlage, Heubner és Möller egyházi tanácsosok. — Ezen kiküldöttség
kevesebbet foglalkodott azzal, valljon W . inegsérté-e hivatalos köteles
ségét, hanem inkább dogmatizálással. — Végre W .-t kénszeríték, hogy
szabadságot kérjen, melly azután mégis hosszabbíttatott, jul. 12.-kén pe
dig kinyilatkoztaták neki, hogy az evang. egyház alapelveitől és rendsze
rétől eltérése miatt disciplinaris vizsgálat alá fog vétetni, mellynek fel
függesztés és 1846. hivatalától elmozdítás lett következménye. Azóta Hal
léban élt, mint a’ szabad községnek egyházi szónoka, lásd : „ Die Amtsentsetzung des Pfarres W. in Halle.66 (Lipcs. 1846.).
Witzleben (Károly Ágost Frigyes) A. von Tromlitz írói név alatt is
meretes. Weimár és Jena között Tromlitzban atyja jószágán 1778. mart.
27. született. 9 éves korában a’ weimari udvarnál apródnak vétetett fe l;
hol a’ hitben Herder, a’ német nyelvben Musáus tanítá; alig 13 éves ko
rában lépett porosz katonai szolgálatba, és a’ rajnai hadjáratban (1792 —
1795.) tiszt lett, de üres óráit már ekkor is irodalmi foglalatossággal
tölté; az ,,Avanturen dér Deutschen am Rhein66nak 2 kötetét irta; ’s több
erre vonatkozó röpiratokat, és hősregényeket. „Das stíllé Thal66. Frank
furtban 1799. jelent meg. Az utóbbi hadesemények majd 20 évig elvon
ták őt az irodalomtól. 1806. főhadnagy lett, majd a’ braunschweigi főherczeg főhadiszállásán az ujonan felállított 59-ik ezredben kapitány, a’ jé 
nai csata után, hg. Hohenlohe oldalánál, Prenzlaunál elfogatott; a’ midőn
Murát bergi főherczeg őt megismerő, ennek szolgálatába lépett mint gya
logsági kapitány, nem sokára egy lándzsás csapat főnöke lett, 1809. lándzsás őrnagy, ezután Münsternél egy hasonnemű új ezredet állítván, ezt
vezénylő 1811-ben Spanyolországban. 1812. a’ bergi kormánytól búcsút vett,
’s 1813. mint ezredes orosz szolgálatba lépett. Á ’ párisi béke után a’ ka
tonai pályát elhagyván, a’ hallei vidéken, JBeuchlitzban, mint mezei gazda
élt. 1821. Berlinbe ment ’s a’ „ Gesellschafter 66 „Freimiithigen ,66 „ AbendZeitung66 ’s több más lapokba dolgozott. 1826. Drezdába költözött és
Elbthalban, egy igen regényes fekvésű szőllőbirtokban telepedett le, hol
1839. jul. 9. halt meg. Belletristikai igen kedvelt munkái : „ Historiseh
romantischeErzahlungen.66(Drezd.1826 28.7 k öt.),^Frauenwerth.66(Béri.
1823.) „Herbstblüthen.66(Lipcs. 1828. 2 köt.) „Növelten und Erzahlungen.66
(Drezd. 1827.2 köt.) „Das Opfer.66(regény Lipcs. 1828.) A ’ drámát is sze
rencsével kísértette meg „ Die Duglas66 (5 felv. Béri. 1826.) czímű művé
vel; ezen kivül 1827. „Vielli ebeken66 czimű zsebkönyvet adott ki. — Öszszes munkái „Tromlitz9s sammtliche Schriften66 czím alatt (Drezd. 1829 —
1832, 36 köt.) jelentek meg. — P —r.
Wolzogen Carolina, született Lengefeld kisasszony, Schiller sógornője
’s úgy e’ nagy költőhezi viszonya, mint saját lelkessége által nevezetes
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asszony. Férjhez ment Schiller barátjához, W olzogen Vilmoshoz, ki ké
sőbb a7 weimari udvarnál titk. tanácsos ’s minister lett,’s Párisban diplo
matikai küldöttségben járván, nejét is magával vitte. — 1810 óta özvegy,
’s a’ német szabadságháború korában lelkesült ’s egyetlen fiát örömest
feláldozó honleány, későbben egészen a’ múlt szép emlékezeteinek élt,
Schillernek jeles életirását adá , melly 1831-ben jelent m eg, ezenkí
vül már fiatalabb korában 1798-ban ,,Ágnes von Lilien“ czirnű jeles re
gényt irt 2 kötetben, mellyet a’ hires criticus Schlegel is Göthének tulaj
donított, — későbben pedig 1840-ben „Cordelia“ czímű regényét adá ki,
mellyben a’ szabadságháború korabeli német szellemet rajzolá. Regényei
ben kevés a’ cselekvény, sok a’ reflexió, mi a’ nagy közönséget ki nem
elégíti. — W . C. született 1763-ban febr. 3-kán Rudolstadtban, meghalt
1847. jan. 11-kén, 84 éves korában. — h.
Wordsworth (Williara) igen ünnepelt újabb időbeli lyrikus költője
Angolhonnak, szül. 1770. apr. 7. Cumberlandban Cockermouthban; már
13 éves korában, mint tanuló a’ lancasteri grófságban Hackesworthban, több
igen jó költeményt irt. Cambridgeben tanulmányait végezvén, beutazta
Franczia-, Schw eitz-, Savoya- és Olaszországokat, ’s ezután irta : „D escriptive sketches in vevse“ (1793.) munkáját; visszatérvén honába Somerset grófságban, Bridgevvater mellett, Alfoxton falucskában telepedett
le, hol a’ szellemdús Coleridge-el megismerkedett. — 1803. westmorelandi Grasmerebe költözött,’s itt és felváltva a’ szomszéd Rydalban kedvencz tanulmányaival foglalkodott; több rendbeli örökösödései és mun
kanélküli igen jövedelmes bélyegkiadó-hivatala hajlama szerint élhetni
képesíték. — Költeményei egy gyűjteményét, mellyekben teremtő phantazia, mély ’s tiszta érzés, kifejezéssel párosult egyszerűség tűnnek fel,
1807-ben adta ki, ugyanazt második kiadásban bővítve ’s élőbeszéddel
ellátva 1815. Többi munkái közül felhozzuk, mint legjelesbeket „ Thewhite doe of I{ylsto?ie“ (1815.), „The excnrsionu (1804.), „Bell Peter“ ( 1819),
„The river D u c i d é n „ Vandracour and Jidiau ’s több apró költemény
1820; — „ Ecclesiastical sketches“ (1822, sonettek, mellyek angol egy
háztörténeti tárgyakat tartalmaznak). ,,Memóriái of a tour on the continent.u „ Description of the letkes in the north of England.66 ,, Yarroic revisitedu ’sat. — üszszes munkáit, mellyeket különösen rendezett, p. o. gyer
mekkori költemények, fantastikus költemények, szenvedélyeket tár
gyaló költemények, ’sat. 6 kötetben öszszeszedve adta ki, ezekhez 1842.
hetedik kötetet adott legkorábbi és legkésőbbi költeményeiből. 1842. fia
kedvéért hivatalát le tette, a’ kormánytól 300 font sterling nyugdíjt nyert,
’s 1843. Southey helyébe koszorús udvari költővé neveztetett ki. Megh.
1850. apr. 23. Westmorelandban Amblefide mellett lévő Rydal-Mount
falusi jószágán. Fia, atyjának halála után ? ennek autobiographiáját adá,
mellyet atyja hagyatékai között talált ezen czím alatt : „The Prelude or
Groicth of a Poefs mind.u — W .-nek igen nagy ’s üdvös befolyása volt
az angol költészetre, mert a’ természet és emberek tanulmányozására
utalt, ’s a’ nyelv természetes egyszerűségét ajánld. Baráti ’s tanítványai
tó iskola (Lake-sehool) név alatt ismertetnek, mert ez iskola fejei W és
Coleridge a’ westmorelandi ’s cumberlandi tavaknál laktak,’ s ezeket tevék
rajzaik tárgyává. — P —r.
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W o i ’ on z o w , tekintélyes orosz grófi család, mellynek családfája azon
ban csak a 17. század közepéig terjed fel, mert a’ hasonnevű régi bojár
család, melly a’ 15 — 16. században magát Oroszországban kitüntette,
1576. végképen kihalt, ’s igy ezen most virágzó grófi családot azzal öszszekapcsoini nem lehet. Első őse ezen W . grófi családnak W . Gábor, a’
ki Kis-Oroszországban a’ tschigirini ostromnál 1678. halt meg. — Ezen
kivül históriai nevezetességre emelkedtek; gr. W . Mihály sz. 1710. biro
dalmi cancellár és Erzsébet császárné kegyencze , igen nagy befolyással
birt a’ statusügyekben. 1745. ő köté a’ szövetséget Orosz- és Svédország
közt, ’s egy másikat Mária Theresiával; 1747-ben pedig a’ subsidialis
kötést Angolhonnal, részt vett 1748. az aacheni békekötésben, Bestuohew bukása után birod. cancellár lett, II. Katalin trónra lépte után
azonban, ki Bestuchewet jól szenvedhette, W . az állami foglalkodásoktól
visszalépett. Megh. 1767. — Romanowna Erzsébet, W . grófnő, az előb
binek unoka húga, III. Péternek kedvese volt, ki trónraléptekor házassá
got ígért neki, ’s előbbi nejétől elválást; — a’ hiú nő ezzel dicsekedvén,
hihetőleg ez által idézte elő Péter czár korai halálát. Péter halála után
Moskvva mellé száműzetett, utóbb Polinski senátor vette nőül. — Roma
nowna Katalin, Erzsébetnek testvére volt, ’s lelki és testi szépségéről hires, mint másik testvére Buturlin grófnő is. — Ezen most nevezetteknek
fivére gróf W. Sándor több európai udvarnál követ, 1802. birodalmi can
cellár, 1804. hivataláról lemondott, és 1806. halt meg Moskwában. En
nek testvére gróf W. Simon a’ franczia forradalom kitörésekor London
ban követ, Greenwille lorddal 1793. mart. 25. kötött kettős szerződés
által a’ kereskedelmi viszonyt Angol- és Muszkaország között megújí
totta, miből Angolország nagy hasznot húzott, részint pedig a’ forradal
mi elemek ellen küzdött. A ’ követséget Londonban 30 évig vitte, Francziaország ellen a’ harmadik szövetséget 1805. apr. 11. Sándor czár ré
széről is megköté, ’s Londonban 1832. junius 21. halt meg. — Ennek fia
gróf W. Mihály orosz gyalogsági tábornok, Moskwában született , Lon
donban atyjánál neveltetett, eleinte különféle diplomatikai hivatalt vi
selt, utóbb katonai szolgálatba lépett és 1812-től kezdve az egész franczia
hadjáratban részt vett. 1812. a’ 9-ik hadtestben egy gránátos hadosztályt
vezénylett, 1813. pedig egy hadtestet az északi hadseregnél, mellyet Na
póleon 1814. mart. 7. Craonnál megvert. 1815 — 18. a’ Francziaországot
elfoglaló hadsereg orosz contingensének főnöke volt, honnét az aacheni
congressushoz ment; később Uj-Oroszország és Beszarábia katonai kor
mányzója lett, ’s mint követ 1826. az akjermani békealkudozásokat ve
zette. Menczikoff halála után 1828. a’ várnái ostromló hadsereget vezérlé.
Legújabb időben a’ kaukázi orosz hadsereg fővezére volt, hol fényes ered
ményeket vivott ki, és 1843. herczegi czímet nyert. — P —r.
W r a n g e l, porosz lovassági tábornok. — W rangel, Németországban
igen ismeretes név, melly már a’ hajdankornak véres és zavaros idejéből
tűnik elő, és jelenleg ismét hasonlóban merül föl. Ezen nevű két svéd
tábornok, atya és fiú, a’ 30 évi háborúban vezénylettek, és sok véres csa
tában szereztek hírnevet; a’ sorsnak különös játéka, hogy az ifjabbik
szinte Schlezwig-Holsteinban harczolt. A ’ westpháliai békesség által a’
svédek Pomerániának egyik részét megnyervén, 1815-kig bírták. A ’
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Wrangel családnak ott több birtoka volt; ’s onnét származik a’ mi időnkbeli illy nevű tábornok. — W . jelenleg 70 éven túl van már; korán lé
pett porosz katonai szolgálatba, kitüntette magát az úgynevezett felmentő
háborúban, ’s a’ katonai szellemet a’ porosz hadseregben igen emelte és
fejlesztette. — A ’ hoszszas béke alatt nem volt alkalma magát kitüntetni,
azonban az első nagy hadi gyakorlatnál, mellyet a’ mostani király 1843.
őszszel Berlin mellett tartott, a’ lovasságnak igen jeles vezénylete, fordu
latainak ’s mozdulatinak példás gyorsasága által mindenkinek figyelmét
magára vonta, ’s több napokig volt azon városnak bámultja, melly ké
sőbb vas keze alatt nehéz fohászokra fakadt. Gyors pillanattal fogta fel
a’ mártiusi mozgalmakat; 1848. mart. 19-én alkalma nyilt megmutatni,
milly befolyással bir egy határozott jellemű vezér a’ meglepő fontos ese
ményeknél. W . akkor stettini kormányzó volt. A ’ fővárosban keletkezett
ingerültség, az ottani események a’ vaspálya által hirtelen köztudomásra
jutván, Stettinben is kétes hangulatot idézett elő ,’s a’ polgárság megkérte
őt, hogy a’ várost ne hagyja el. W . kinyilatkoztatá, hogy a’ várost semmi
esetre sem hagyandja el, ’s önhatalmilag a’ polgárságot felfegyverkezteté.
Azt mondván : ,,A ’ katona ’s a’ polgár e g y ,— válasszunk hát egy jelet,44
fejér zsebkendőjét balkarjára kötötte, ’s a’ fejér karkötő lett az egyesítő
’s megismertető jel. Választmányt állított fel, egy katonatiszt, egy városi
tanácsos ’s egy kormánytanácsosból, melly a’ katonaság, polgárság és
hatóság között a’ jó egyetértést fentartá, ’ s minden keletkezett egyenet
lenséget jó módjával kiegyenlített; ’s ennek mind a’ polgárságra mind a’
katonaságra igen jó hatása lévén, ott az egyetértés és béke egy pillanat
nyira sem háboríttatott meg. — A ’ schlezwig-holsteini szövetséges had
sereg főparancsnokságára meghivatván, hadvezéri talentomának és elszánt
vitézi bátorságnak kitűnő jeleit adta. Hadi terve a’ legjelesb szakér
tők Ítélete szerint olly jeles volt, hogy a’ dán hadseregnek viszszavonulasát minden körülmények között egészen elmetszette volna, ha csapatjai
túltüzessége ’s türelmetlensége a’ támadást el nem hamarkodja, ’s igy a’
tökéletes kivitelben meg nem akadályoztatik; későbbi intézkedései is olly
jelesek voltak, hogy ha a’ hoszszas alkudozások,’s hadseregének igen lassú
kiegészítése kezét meg nem kötik, Jüttlandnak gyors és átalános elfogla
lásával az ellenséget egészen megerőtleníthette és becsületteljes békekö
tést eszközölhetett volna; de ezen említett kellemetlen helyzetben is ha
talmasan védé Németország becsületét. A ’ midőn a’ porosz Auerswaldministerium tőle egy káros és aljas fegyvernyugvás megkötését rernenylette, azt válaszoló : ,,Most én az egész német birodalom hadvezére va
g y o k , és parancsaimat Frankfurtból várom.44 — A ’ befolyása nélkül kö
tött malnöi fegyvernyugvás, a’ herczegségekbeni hatáskörének akaratla
nul véget vetett. — Azon hadseregnek, melly Berlin mellett, az ezen fovárosbeli nyugtalanságok fékezésére felállittaték, hadvezérévé nevezte
tett . A ’ berlini nép az ősz hadvezér ellen gyanút ’s gyülölséget érezve,
minden tetteire felügyelt, ’s neve a' röpirati és falragaszi czikkekben min
dennapi volt. — Nehány nappal előbb, mint a’ hadsereggel a’ fővárosba
bevonult, Ő maga benlévén a’ városban, a’ nép kocsiját körülfogta, s azt
kérdé tőle : ,,Wrangel! csak nem fogsz reánk lövetni?4/ Mire Ő erős nyo
matékos hangon azt válaszoló : ,,Majd meglássuk.44 Ámbár többen ezen
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szavaira azt kivánták, hogy rögtön akasztassák fel, még sem merte senki
kezét reá tenni, ’s ő háborítlanul ért Charlottenburgba, honnét igen rövid
idő múlva 15,000 ember élén vonult be a’ fővárosba , mint az ostromálla
pot végrehajtója. A z alkotmányos formaságokkal mit sem törődött, sőt
azokat gyűlölte, ’s egészen feleslegesnek tartá a’ dolgok akkori helyezetében megtartani, mert feladatának hitte a’ lázongó fővárosban minden
áron ’s eszközökkel rendet és békét csinálni. — Midőn az országgyűlési
küldötteknek kijelenté : ,,En nem ismérek többé országgyűlést, az fel van
oszlatva,“ — egy mellette lévő segédtisztje azt sugá néki lassan : ,,elna
polva kegyelmes uram! csak elnapolva.“ W . pedig feleié : ,,Ah mit! né
kem az mindegy, elnapolva vagy feloszlatva, bánom is én? ‘ Látszik ezek
ből, hogy Wrangel egészen katona, ’s hogy a’ vitéz nyers katona nem so
kat tanulmányozta Rotteck Staatslexikonát, ’s a’ német alkotmányfara
gók elméleteit. — P — r.
Wright (Tamás) legtudományosabb és szorgalmasabb előmozdítója az
ó-angol nyelv és irodalom tanulmányozásának, Cambridgeben a’ Trinity
collegeban tanár. Nagyszerű tevékenységet fejtett ki az ó-angol literatura kifejlődése ’s megkedveltetése, úgy e’ nyelv grammatikájának alapo
sabb kidolgozása körül. Munkái közöl megnevezzük a’ következőket :
,,„Essays on the litterature, superstitions and history of England in the
middle age“ (2 köt. Lóiul. 1846.), és „ Biographia Britannica litteraria“
(2 köt. 1842—46); ezenkívül az angolszász-, ó-angol- és angol-normanrii
litteratura nagyszámú emlékeinek kiadását eszközlé, ezek között neveze
tesebbek : ,,Political songs of England front the reign of John to Ihat of
Edward / / . “ (Lond. 1839. 4.) ,,Political ballads.“ (U. o. 1841.) „ Fairig
mysteries and other latin poems of the 12-th. and 13-th. c e n t u r i e s (U. o.
1844.) „ The Chester plays (ennek első kötete) Specimens of lyric poetry
composed in the reign of Edward / . “ (U. o. 1841.) — „The latin poems
commonly attributed to W, Mapes.u (U . o. 1847.) 1847. készíté el uj kri
tikai kiadását Chaucernek. — P — r.
Würtemberg, királyság Déli-Németországban, nyugat felől Baden,
keletről Bajorországgal határos jobbára; éjszakon mind a’ két határállam
érintkezik, ’s a’ déli részen csak a’ Bodensee és Helvéczia egy része vá
lasztja azokat egymástól. Déli részen a’ hohenzollerni földek ’s éjszaki ré
szen a’ Hessenhez tartozó wimpfeni rész földek fekszenek. Az 1805 —12-ig
több mint felével nagyobbodott ország földterülete 354 négyszeg mérföl
det teszen. W .-nek legnagyobb kiterjedése van a’ Bodenseetől Simmeringenig (30 mérf.), legnagyobb szélessége Neresheim és Bopfíngen között
Herrenalbig (21 mf.). FÖldtére ’s felülete jobbára hegyes és sokfélekép
változik magaslatok és völgyek között. Ámbár hegységei nem érik el az
alpok magasságát, sőt a’ hóvonalat sem, mégis azokhoz tartoznak, melylyek erősen kitűnnek Németország belsejében és ágaik által a’ Boden
seetől fogva egészen a’ Majna beömléseig a’ Rajnába terjeszkednek. F ő
hegysége a’ Feketeerdő (Schwarzwald), melly Rottweil és Schramberg
vidékén a’ w.-bergi határba lép, felső és alsó Feketeerdőre oszlik és a’
Kuiebis Rossbühljében csak 2960 lábnyira emelkedik. W .-nek második
f'őhegységképlete az Alp (A lb), melly Rottweil és Sulz mellett, a’ Neckar
forrásai közelében, a’ Feketeerdőhöz csatlakozik, aztán 16 — 18 mföldnyi
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hoszszaságban éjszak-kelet felé és 2 — 4 mfoldnyi változatos szélességben
a’ Neckar és Duna közt nyúlik el. Az Alp közönségesen zordon Alpra,
Hochstraess és Albuchra osztatik. A ’ zordon Alp alatt, főleg a’ Laucharttól fogva Zainingenig, Hochstraess alatt a’ Blaubeureuttől fogva Ehingen
és Ulmig terjedő vidék értetik, Albuch alatt pedig azon magas hegysík,
melly Aalen, Heldenheim és Weissenstein közt a’ Brenz jobb partján
terül el. Valamint a’ F.-erdő úgy e’ bérez is éjszaknyugat felé, alább
konyúl. Az uralkodó hegy alkatrésze Jura-mészkőből áll. Kitünőbb völ
gyei : a’ Neckarvölgye, melly némelly kigyódzások közt délről éjszak felé
húzódik és igen sok oldalvölgygyel csatlakozik a’ Dunavölgyhez. Ne
vezetes sikjai nincsenek, a’ legnagyobbak Kupferzelle, Eschenthal,Crailsheim, Wurzach és Haiggau mellett vannak. W . víz dolgában mindenfelé
bővelkedik; csak az Alp magasain van vízhiány, ellenben léteznek e’
vidékeken koronkénti források vagy úgynevezett szomjforrások. Főfolyója a’ Neckar, melly az ország közepében egyik végétől a’ másikig 53
mérfóldnyi hos3zaságot fut, ide értve a’ tekervényeket is; a’ Duna mint
egy 14 mfoldnyi futásban hasítja átaz országot. Jelentékeny tava határain
belül csak egyetlenegy van, a’ Federtó Buchau mellett, melly egy órá
nyi hosszú és ugyan olly széles. Az állam déli határán fekszik a’ Bodensee,
melly 5— 6 órányi járásra mossa W .-berget. Éghajlata általában szelid,
enyhe és mérsékelt, az éjszaki mint alacsonyabb vidékeken melegebb
mintsem a’ délieken, ’ s a’ bérczeken részint nagyon zordon. A ’ termé
szet soknemű adományaival elég gazdagon meg van áldva. Aranya
semmi, ezüstje is kevés; de nagy bőségben van vasa, vaskovandja, reze,
ólma, kobaltja, göroncséragyagja, kevés porczellánfolde, kalló- és pecsétagya^ja, márgája, festékfölde, fen- és köszörűköve, épitési, malomés négyszögű köve, mész-, tűzköve, márványa, alabastroma, kovája, sója,
gáliczköve, égékeny ásadéka (Eossilien), sziksója, de főkép tőzege.
Különösen gazdag W . érezforrásokban, savanyúvizek-,részint meleg for
rásokban. Legnevezetesbek : a’ Wildbad, a’ liebenzelleri források, a’ deinachi és niedermani savanyuvizek, a5 Lauterbad, Jungkút Rottweil mel
lett, a’ kén kutak Bablingen, Blaesibad Tübinga mellett, a’ gyógyforrások
lieutlingen ’a Aven mellett, a5 kis enstingeri savanyúforrás az Alpon, a’
Jordánfürdő Biberach mellett, Köthelbad Gisslingen mellett, az überklingi és ditzenbachi savanyúforrás, a’ bolleri kénforrás, a’ göppingi és
jebenháuseri savanyúviz, a’ Szarvasfürdő Stuttgard mellett, a’ savanyú
vizek Canstatt mellett, a* kornwestheimi kénfürdő, a’ riethenaui fürdő, a’
crailsheimi gyógykútak, a’ theusseri fürdő Löwenstein mellett és a’ roixheimi kénforrás. — A ’ népesség 1850-ben 1,802,252 lelket számlált, 134
városban, 1,211 papos faluban, 462 kisebb faluban, 3,026 tanyán, 2,644
majorban ’stb. Eredetre nézve a’ würtembergiek jobbára svábok és csak
csekély rész áll bevándorlott zsidókból, svéd katonák maradékiból,piemonti
és franczia menekültekből, salzburgi wallonokból és egyes helvét ’s tyrol
családokból. A ’ nép nyelve egyáltalában a’ sváb szóejtés. A ’ würtembergi
általában erős, jótermetű, szorgalmas és ügyes. A ’ fofoglalkodás mezei
gazdaság. A ’ legmiveltebb vidékek leginkább a’ Neckar-völgyön. Kivitelre
termesztenek gabonát, rozsot, alakort (Einkorn), búzát, tönkölyt, kukoriczát, zabot, árpát, borsót, lencsét, babot, abrakborsót, jó lent és kendert,
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repczét, mákot, komlót, dohányt, bűzért. Igen jelentékeny táplálék! ága
a’ lakosságnak a’ szőlőművelés. A ’ neckari borból újabb időben a’ kedvelt
neckari pezsgőt készítik. Gyümölcstermesztésük nagyon hires. A ’ szar
vasmarha-tenyésztés a’ mind közönségesebbé váló istálózás és erősebb
takarmánymivelés, valamint jobb fajták bevitele által újabb időben rend
kívül sokat nyert. Az Alp legjobb legelőt szolgáltat, legtöbb lovat a’ du
nai kerület. Ménesei imitt-amott tekintélyesek, valamint birkatenyésztése
is. Az Alp sajátképi keresetmódja a’ csigatenyésztés. Halászata meglehe
tős. A ’ w.-bergi bányászat főkép vasra, só- és gáliczkőre szorítkozik.
Öntödéi jó karban vannak. A ’ legfontosabb iparágak egyike W.-bergben
a’ vászonszövés és fonás. Nem csekély a’ gyapotfonás és muselinhimzés
is. Dohány üzlete, bár külföldről hozatja azt, jÖvedelmes. Kereskedése a’
német vámegyesüjethez való csatlakozása által nagyon emelkedett. Nyerő
kereskedésének legjelentékenyebb tárgyai : vászon*, gyapjú-, gyapotáruk,
bőrök, arany-, ezüst- ékszeráruk, nyers termények, olaj, kalapok, faáruk
és vegytani eszközök; a’ passív kereskedés czikkei : bor, égettbor, piro
sító buzér, kender, komló, gyümölcs, nyersbőr, zsiradék, túró, sajt, méz,
viasz, tűz-, fen- és köszörűkő, ’stb. Ide tartozik az idegen készítmények
bevitele is, u. m. kávé, gyapot, fűszer, gyógyszer, selyemáruk ’stb. Ezen
kívül van közbenső, szállító és váltókereskedése is, mellyet a’ jó ország
utak, vaspályák, gőzhajózás előmozdítanak.
Az állam főalaptörvénye az 1819. évi alkotmány. W . örökös
királyság, alkotmányos képviselettel, ’s egy részét teszi a’ német szövet
ségnek. Az országlásban következés a’ férfitörzsben tart folyvást. A ’ ko
ronautód 18 évében nagykorúvá lesz, a’ többi lierczegek 21, a’ herczegnők 22 éves korukban. Kiskorúság közben a’ legközelbi aparokon viszi a’
helytartóságot. A* rendeknek részök van a’ törvényhozásban, kérelmezési
jogban, és joguk van panaszt emelni a’ törvénytelen cselekvények miatt és
az adót engedményezni; a’ rendek osztatnak főrendek kamarájára, mellybena’ kir.ház herczegeinek, a’ herezegi és grófi családok fejeinek,’s a’ fő
rendi osztályok képviselőinek, valamint a' király által örökleg vagy holtiglan
kinevezett tagoknak van ülésük a’ másodikkamara vagy a’ követek kama
rája pedig a’ lovag-rendinemességlBtagjaiból, hat protestáns superintendensből, a’ katholikus országpüspökből, a’ káptalannak maga kebléből
választott tagjaiból ’s a’ legkorosbik katholikus dékányból, az egyetem
cancellárjából, a’ városok és hivatalnokok követeiből áll. Valamennyi
államszolga külön szolgálati pragmatica alatt áll és joguk van szolgálat
közben számukra rendelt és határozott egyenruhát ’s tarajkát hordani.
A ’ trónhoz legközelebb rang szerint 4 örökös koronahivatalnok áll : az
országos marsall, az országos örökös udvarmester, országos főkamarás,
és az országos örökös zászlósúr. Az öszves udvar központi hatósága a’
főudvari tanács. Háromféle rend létezik : a’ w.-bergi koronarend, kato
nai érdemrend, és Frígyesrend. Az országkormányzás és igazgatás hat
ministeriumra van osztva. A ’ bünhönczök számára vannak fenyitőházak.
kényszerítő dologházak. Legjelentékenyebb jótékony intézetek : a’ té
bolyda, a’ nemes kisasszonyok intézete, árvák házai, kórházak, takarékpénztárak. Az egyházi és tanodái ügyeket egy evangelicum consistorium,
egy katholikus egyháztanács, egy tanulmányi tanács intézi. Az evang.
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tanodák száma meghaladja az 1400 at. Reáltanoda van 12, tudományos
74, azonkívül 6 gymnasium és 4 seminarium. Az országos egyetem Tubingában van. Az oktatási intézetekhez különös polgári czélokra nézve
tartozik a’ hadi tudományok intézete, a’ gazdasági intézettel egybekap
csolt erdősztanoda, a’ mü- és rajztanoda, a’ kereskedelmi magánintézet,
baromorvosi tanoda és a’ süketnémák intézete. Segédintézetek a’ tudomá
nyok és művészetek terjedésére szép számmal vannak; illyenek : a’ gaz
dasági és hazaismei egyletek, a’ nyilvános könyvtár, a’ természetiek tára,
mű- és régiséggyüjtemény, physicai műszerek gyűjteménye mind Stuttgardban. A ’ hadsereg teljes létszáma mintegy 20,000 emberből áll, béke
időben 8,000-bŐl. A ’ katonai kötelezettség kiterjed a’ haza minden fiára,
kivéve a’ főrendi, hajdan országrendi herczegi és grófi családokat. A ’
financzügy ezelőtt igen jó állapotban volt; 1849, 50 és 51-től fogva nagy
zavarodásba jött. A z állam költsége 1851-ben 12 millió volt, holott a’ be
vétel csak 10,634,000 ftot tett; tehát bankjegyek kibocsátásával segítet
tek a’ dolgon. Az államadósság 1850-ben 48,772,418 ftra rúgott. — Az
egész ország négy kerületre osztatik. Fővárosa Stuttgart. A ’ régi w.-bergi
herczegség 1803-ban 134 mfölddel, 660,000 lakossal gyarapodott, ugyan
azon évben választó fejdelemségi czimet és a’ Rajna balpartján elvesztett
birtokokért 170 □ mföldet nyert 784,000 lakossal. Vesd egybe : KÖnigl.
würtemberg. Hot- und Staatshandbuch auf 1835.) és Schwarz : Reme
natürliche Geographie von W . (Stuttgart, 1832).
Vizsgáljuk most már Würtemberg politikai életét legújabb időben. A ’
júliusi franczia forradalom 1830-ban itt is nagyon felrázta a’ kedélyeket.
Az alkotmányos szabadság szelleme 1819 óta mindinkább kihalt a’ keb
lekben, végre sajátságos álomkor fogta el a’ népet, a’ hivatalnokok csak
nem egészen kezeikre keriték a’ választások vezérlését, és az ellenzék
eltűnt a’ kamrában. Ekkor t. i. 1830-ban hirtelen új élet keletkezék a’
népben. Nevezetesen a’ Hochwdchter czimű, Rödinger, Tafel és Lohbauer
Rudolf által alapított folyóirat hatalmasan felszólalt; sajtószabadság volt
a’ jelszó és az országkormányzás gyarlóságait alaposan és szabadelműleg
fejtegették. E’ közben elkövetkezett 1831-ben a’ követek uj választásá
nak időpontja. Ekkor mozgékony, siirge élet támadt mindenütt; az or
szág minden részeiben férfiak állottak fel, kik szóbeli és írásbeli beszé
dek által iparkodtak a’ népben fölébreszteni az alkotmányos szellemet.
A ’ kormány nyilvánosan semmi lépést sem tett; a’ belügyi departement
főnökének körirata 1831. novemb. 1-én maga megismerte, hogy szükség
van előlépésekre, józan javításokra és olly követekre, kik igazi barátjai
az alkotmánynak, mellyet ezek szinte szentnek tartanak egész kiterjedé
sében. Ámbár a’ kormány betiltott ’s megtagadott minden hazafiui egyle
tet, mégis az ujan elválasztott követek nagy számmal jöttek össze 1832
april 30-kán Boll fürdőben, kik egy Menzel által szerkesztett nyilatkoza
tot írtak alá, mellyben a’ nép elé terjeszték elveiket és nézeteiket. Midőn
azonban 1833 január 15-kén a’ rendek harmadik gyűlése megnyittatott,
ekkor az idő már egészen megváltozott. A ’ szövetséggyülés beállott és a’
kormány határozottan lépett föl újra; több szabadelmű hirlap elnyoma
tott, és betiltatott minden egyesület, mellyek az országrendi ügyeket
feszegeték. Magában a’ kamrában támadt a’ legelső heves vita azon sza-
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vazás fölött, vájjon ama négy követ, u. m. Rödinger, Tafel, Wagner és
Kiibel, kik demagógi vizsgálatokba bonyolíttattak, elitéltettek, későbben
pedig újra restituáltattak, beléphetnek-e a’ gyűlésbe vagy nem. Azok 47
szavazattal 37 ellenében kirekesztettek. Ugyanazon sors találta báró
Wangerheim ministert is. Az ellenzék azonban csüggedetlenül küzdött és
túlnyomó szellemi erővel. Főkérdések voltak a’ szövetséghez való viszo
nya Würtembergnek, a’ sajtó- és választási szabadság. Itt az ellenzék
különösen kitüntette fényes tehetségeit; midőn azonban Pfizer indítványa
az 1832. évi szövetséggyülési határozatokra nézve nem vettetett el ér
demlett haraggal, mint a’ kormány kívánta, sőt az ez ügyben Uhland
által szerkesztett válaszfelirat a’ kormányhoz 1833-ban mart. 11-kén 53
szavazattal elfogadtatott, mart. 23-kén bekövetkezék a’ gyűlés feloszla
tása. De bár mennyire fáradoztak, a’ kormány mégsem bírta akadályozni
az ellenzék legtöbb és tekintélyesebb tagjának újra elválasztatását. A ’ ke
délyek ingerültsége még folyvást tartott, a’ választási egyletekből úgyne
vezett polgártársulatok keletkeztek sok városban, mellyek még akkor
hathatósan működtek. 1834. május 20-kán megnyittatott a’ rendek gyű
lése, melly decemb. 9-keig tartott, hol az országgyűlés elnapoltatok, a’
nélkül, hogy a’ rendek valami fontos határozatot hoztak volna. A ’ kiadás
mintegy 80,000 fttal csökkentetett. Az ellenzék hiába kívánta a’ szerfö
lötti kiadások alábbszálitását a’ külügyi és hadiministerium számára.
H ogy a’ tagok nagyobbrészint a’ porosz vámegylethez való csatlakozás
ellen nyilatkoztak, annak politikai aggodalom volt az oka, miszerint P o
roszország befolyása erosbödni fogna a’ kormányrendszerre. Az ekkor
már W.-bergben is lábra kapott politikai elfogatások és vizsgálatok kö
vetkeztében Römer követ eléterjeszté a’ személyes szabadság biztosítékát
illető indítványát, Schott pedig az alkotmányos sajtószabadság helyreál
lítása ügyében tett indítványt, mit az akkori körülmények közt azon vá
ratlan eredmény idézte elé, hogy a’ censura 64 szavazati többséggel
alkotmányellenesnek nyilváníttatott. Az első kamra, melly eddig keveset
hallatott magáról, most elleneszegült minden újításnak, forradalmiaknak
bélyegzé azokat ’s azért elveté a’ jövendő irtványtizedek eltörlését
illető törvényt, minthogy a’ hűbéri terhek megváltása sem szükséges sem
jogszerű, sőt a’ nép sem kívánja azt. A ’ kormánypárt most jobban össze
tartott, azért többet is vívott ki. Az országgyűlés elhalasztatott, 1835ben újra megnyittatott, de decemb. 1 9-kén végkép bezáratott. Pfizernek
azon indítványa, mellyet a' szövetséggyülésnek a’ választóbiróságokat
illető határozata miatt tett, élénk vitákat idézett elé; az inditvány azon
ban, hogy az nyomtatásban megjelenjen, elvettetett. Nevezetes törvényjavaslatok jöttek tárgyalásba az országgyűlésen, mellyeket azonban csak
az 1836 évi országgyűlésen intéztek el. Ezek közé tartozik : a’ kisajátí
tási törvény, a5 robotok megváltása, a’ megszüntetett jobbágyi szolgálat
tételek, ’s munkák kárpótlása és az iskolatörvény, melly az elemi iskolatanitók helyzetét megjobbitá. A ’ tárgyalások ollykor igen élénkek valának
ugyan; azonban leszámítva néhány hevesebb mellékjelenetet, nyugodtan
és békésen folytak; a’ költségvetés is elfogadtatott 7 0 szavazattal 19 elle
nében. A ’ financziák igen kedvező helyzete tetemes könnyítéseit engedé
meg az adózóknak. Schott hiába újította meg sajtószabadsági inditváU j. h. I s m . T á ra V I . k ö t.
38
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nyát; Menzel az utánnyomtatásra nézve tett indítványt; a' választmány
indítványa azonban a’ jegyzőkönyvek megrövidítését illetőleg 80 szava
zattal elvettetett 3 ellenében. Az első kamara makacsul ragaszkodott
ellentállási rendszeréhez; élénk jegyzékváltás keletkezett közötte és a’
második kamra között, mi nemcsak dolgokra, hanem kifejezésekre is vo
natkozott, hogy p. o. az első kamra kiakarta töröltetni a’ robottörvény
ben e’ kifejezést : korszerű fejlődés, ’s illy módon a’ második kamara
tanácskozásainak üdvös eredményei némi részben sükeretlenekké tétettek.
— Az 1838-ban megnyitott országgyűlés főkép a’ fenyitőtörvénykönyv
tárgyalásával volt elfoglalva. A ’ nélkül, hogy befejezte volna ebbeli mun
kálatát, júniustól fogva sept. 13-káig elhalasztatott. Végbefejezése
október 22-ikén történt. A’ büntetőtörvénykönyv csekély módosítással
elfogadtatott. Ideiglenes törvény is jelent meg az irodalmi utánnyomás
tárgyában, melly az után nyomatónak némileg még segélyzést nyujta,
megengedvén a’ megkezdett utánnyomatok folytatását’s minden példány
nak megbélyegzését, hogy kereskedésbe mehessen.
Ezen országgyűlésen letelt a’ hatéves választási időszak, új választá
sokat kellett tehát rendelni, mellyek egészen a’ kormány Ínyére ütöttek
ki, a’ második kamara majd csupa államszolgákkal és községi hivatalno
kokkal telvén meg. E ’ negyedik országgyűlés 1839. febr. 1-jén kezde
tett, ’s a’ legfonLosabb tanácskozások a’ rendőri büntető törvénykönyvet
és a’ költségvetést illeték. A ’ Duvernoy követ által eléterjesztett azon
indítványt, miszerint a’ trónbeszédre kelt válaszfeliratban egy flosculussal említtessék meg az országos alaptörvény által biztosított sajtószabad
ság, a’ második kamara elveté 69 szavazattal 17 ellenében. A ’ gyűlés
július 9-kén eloszlattatott. Zsófia herczegnőnek Orániai Vilmos herczeg
és Németalföld koronaörökösével 17. júniusban történt egybekelése kö
vetkeztén a’ király közbocsánatot hirdetett 1830tól fogva elkövetett min
den vétségért, mi igen jó hatású volt. A ’ király nagy örömriadás közt ün
nepelte meg 1841 sept. 25-kén kormányzása huszonötödik örömévét. Az
okt. 25-kén megnyitott főrendi gyűlésbe a’ király bevezette a’ teljeskoruvá lett koronaörököst az első kamarába, miután az megesküdött volna
az alkotmányra. A ’ gyűlés leginkább a’ pörbeli eljárás reformjával foglalkodott, a’ nélkül azonban, mint ez az előbbi kamarákban ismételve
történt, hogy a’ nyilvánosság és szóbeliség megemlíttessék. Ellenben azon
indítványt, miszerint a’ kormány vetné közbe magát a’ szővetséggyülés
nél a’ jogállapot helyreállítására nézve Hannoverában, a’ második kamara
egyértelműleg elfogadta. Az országgyűlés 1842. febr. 2-káig elhalaszta
tott, mire aztán az még hosszú vitákba bocsátkozott az egyházi ügyekre
és a’ büntető pörügy reformjára nézve, mellyek mitsem eredményeztek.
Az országgyűlés 1843-ban főkép azon kérdés megoldásával foglalkodott,
vájjon épittessék-e W.-ben állami költségen, állami vasút, mi aztán határzattá vált. Utolsó években az államnak különösen meggyűlt a’ baja a’
vallási ügyekkel, midőn nemcsak vallási felekezetek léptek föl különböző
helyeken, hanem a’ német-katholikusok is hirtelen megalakíták magokat
1845-ben a’ tartományi zsinaton Stuttgartban, kiknek azonban W .-ben
több akadálylyal kellett küzdeniök, mint más valamelly evangélikus
országban. Az ötödik országgyűlés választásai újult érdeket ébresz
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tettek, mert több egykori ellenzéki tag jelent meg újra a’ jelöltek
között, kik eddigelé távol tartották magokat minden politikai élettől.
Választás által azonban csak Römer jutott be a’ kamrába, melly febr.
1-jén nyittatott meg. Az ellenzék két fontos kivánatot igtatott a’ válasz
feliratba, t. i. a’ sajtószabadság és az ipar védelmére nézve. A ’ kamara
tárgyalta az állami adósságügyet is, mi több éles és csípős megjegyzé
sekre szolgáltatott alkalmat. Bezárólag Duvernoy indítványára a’ censori
költség elvettetett 59 szavazattal 28 ellenében. A ’ rakonczátlan megtáma
dások, mellyeket a’ protestantismus engedett magának a’ catholicisnnis ellenében, igen sok panasz emelésére bírták a’ katholikusokat; pen
gették a’ zsidók nyomását és a’ néptanodák tanítóinak nyomorúságát is,
de amazok irányában minden eredmény nélkül, mig az utóbbiakra nézve
határozatba ment* hogy az iskolatanítók legcsekélyebb fizetése 250 ftra
emeltessék. Tárgyalás alá jöttek a’ slezwig-holsteini ügyek, az 1834.
évi bécsi tanácskozások határozatai, valamint Vischer tanárnak hivatalá
tól! megfosztása is. Legnagyobb érdeket gerjesztettek azonban a* vasút
ról való vitatkozások, mellyek nagyon élesek voltak. Ezekre nézve azon
ban sükernélküli volt minden további indítvány és javaslat. Megérintet
ték a’ presbyteri rendszert is, de minden eredmény nélkül. Az országos
rendek elbocsátása 1845. augusztus 6-ikán bekövetkezett. Közfigyelmet
gerjesztett W .-ben valamint egész Németországban Károly trónörökös
egybekelése Olga orosz nagyherczegnovel, Miklós czár leányával 1846ban. — Rendkívüli országgyűlés tartatott 1847-ben. Ennek mindjárt kez
detében a’ követi kamarában egy értelemmel elfogadtatott az indítvány,
miszerint kéressék meg a’ kormány, tenne megnyugtató nyilatkozatot a’
sajtóügyről még a’ jelen országgyűlésen, miután a’ kamara sehogysem
tudja elismerni a5 censura alkotmányos voltát, és azon reményre hiszi
feljogosítva m agát, hogy valahára meg fog szüntettetni ezen káros
intézvény. Erre igényesen következett a’ minister válasza az 1845. évi
költségvetésben kitörlött censori költségekre nézve, illy kifejezésben :
,,A ’ censurára nézve hozott költségmegtagadás nem fogadtathatik el.“
Végre a’ király mégis azon nyilatkozatot adta a’ sajtószabadság kérelme
zésére nézve, hogy a’ kormánynak nem áll hatalmában elővennie a’ sajtó
törvényhozás változtatását, hogy azonban azon lépésekről, mik szerint illy
változtatás a’ szövetségi törvényhozás által eszközöltessék, a’ legköze
lebb tartandó országgyűléssel kellő tudomások fognak közöltetni. A ’ má
sodik kamara által egyértelemmel elfogadott három más inditvány azt
tárgyazta, hogy a’ kormány a’ legközelebbi országgyűlés tartása előtt
fontolná meg : 1) mikép volna eszközölhető valamennyi fóldteher koz
megváltása; 2) vájjon a’ csekély jövedelmű és nélkülözhető javak eladása
létesíthető-e, és 3) vájjon a’ vadak pusztítása miatt keletkezett köz pa
nasz megelőztessék-e ’s annak eleje vétessék-e a’ vadászati jogok meg
váltása vagy vadkártételi törvény által. Az első kamara azonban az indít
ványok elsőjét elveté mint szükségtelent. Több vitára adott okot az álla
mi vaspálya folytatása is. A ’ második kamarában a’ többség bankjegyek
rögtöni kibocsátása mellett nyilatkozott, a’ kisebbség pedig az ellen; sőt
indítványban volt a’ vasút építésének rögtöni megszüntetése is, mi azon
ban megbukott. Azon kérdés, vájjon a’ jelen országgyűlésen elhatároz-
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tassék-e a’ papirospénz kibocsátása, szinte elvettetett 48 szavazattal 40
ellenében. Ellenben a’ második kamara felhatalmazta a’ ministeriumot
2,550,000 ft. fölvételére, ha az ország szüksége követelné azt. A ’ szóbeli
és nyilvános törvénykezés indítványa is elfogadtatott a’ második kama
rában egyértelm űig. Az országgyűlésnek február 24-kén vége szakadt.
A ’ legszükségesebb élelmiszerek mind nagyobb drágasága nyugtalansá
got, békétlenséget idézett elé Stuttgartban, Ulmban és más helyeken,
mellyeknek katonai hatalommal kellett elejét venni. Az 1848. év ugyan
azon viharos lázongásokat idézte elé, mint a’ mellyeket egész Németor
szág tapasztalt. A ’ reformok utáni törekvéseket itt is fenszóval pengették
már mart. 1-jén, mellyeknek kénytelen volt engedni márt. 9-kén, az ed
digi ministerium, mellynek az eddigi országgyűlési celebritások u. ni.
Römer, Pfizer, Duvernoy léptek helyébe. A ’ nyilvános ügyek alapos át
alakítása végett ezek alkotmányozó országgyűlést hivtak egybe, melly
azonnal feloszlatá az első kamarát és csak egy kamarát alapíta meg. De
már az elsőben keletkezett kamara nem volt okosan szabadelmű, Schott
és mások között köztársasági párt keletkezett, melly az uj alkotmány
tárgyalása- és tervezésében olly csiga módon járt el és annyira túlcsapongta a’ lehetőség határát, hogy magok az úgynevezett népszerű minis
terek ismét eloszlatták az országgyűlést, és uj választások hirdetése által
a’ nép józan eszére hivatkoztak. Mind hiába! Ugyanazon tagokat vá
lasztó el a’ nép újólag, mígnem Römer ministeriuma 1850-ben julius
1-jén lelépett és Linden báró vette át a’ közügyek vezetését, uj. alkot
mányt engedményezett, mellyjó formán az 1819 évi alkotmány kaptájára
volt ütve, és újra visszahozta a’ régi viszonyokat, mert már ekkor egé
szen más volt a’ közvélemény. Vesd össze : Pfister ,,Pragmatische Ge
schichte von Schwaban" (5 köt. Heilbron, 1803— 27). Pfaff „Geschichte
des Fürstenthums und Landes W .“ (Lipcse, 1819 2. kiadás) és Pohl :
„Geschichte W .’s“ (Stuttgart, 1830). —
Wysocky (Péter), az 1830-iki lengyel forradalom egyik első hőse,
született 1799. Varsóban ’s ugyanott a’ lyceumban tanult. 1817. katonai
pályára adta magát, mint önkénytes lépvén a’ királyi gárda-gránátosezredbe, ’s 1818-ben altiszt lett. — 1824 bővebb katonai kimiveltetése
végett katonai iskolába járt, hol üres óráiban a’ földleírást, taktikát, de
leginkább a’ történetet tanulta; különösen érdekelte őt imádott hazájának
története, ’s a’ régi spártai, athéni és római történelem, valamint a’ nagy
franczia forradalom képei varázserővel hatottak fiatal keblére. Ezen foly
tonos hazafiui lelkesedés ’s álmadozás közben már igen korán elhatározó
magában lengyel hazája felszabadítását megkísérteni. 1827. miután a’
taktikai próbatételt kiállotta, alliadnagygyá neveztetett, olly kötelesség
gel, hogy mint tanító tiszt, a’ taktika elemeiből oktatást adjon. — Ezen
állásában a’ volt titkos társulatnak szétszórt tagjait összeszedvén, alapító
1828 dec. 15. az uj „hazai társulatot", mellyhez a’ varsói őrség minden
tisztje csatlakozott. — 1830 nov. 29. feltüzelé a’ tanuló altiszteket, hogy
ragadjanak fegyvert. Sikerülvén terve, ’s kitörvén a’ lengyel forradalom,
Chlopitzki tábornok mellé csatlakozott, kit az ellene emelt vádak ellené
ben többször védelmezett. W . nagylelkűsége menté meg az első pillana
tokban a’ leveszélyesebb ellenforradalmi férfinak Lubecky herczegnek
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életét, az által, hogy a’ tevékeny és szenvedélyes Mochnacky Móricának,
ki már a’ hg. palotájába indult, hogy a’ lengyel ügyet e' veszedelmes élet
megszüntetésével biztosítsa, erélyesen ellentállt, mert nem akará megkez
dett nagy munkáját vérrel fertőztetni. — A ’ dictaturának 1831. január
vége felé lett megszüntetése után, az uj generalissimus hg. Radziwill
mellé szárny-segédnek neveztetett, ’s mint illyen volt jelen febr. 18. az
okuniewi, 19-kén a’ vvaweri, 20. 24. 25-kén a’ grochowi csatákban. Szün
telen Chlopitzki oldala mellett lévén, a’ ki valósággal vezénylett, magas
személyes hősiség ’s önfeláldozás példáit adá, ’s a’ vitézek egyik legvitézebbike volt. Grochownál két ló lövetett ki alula, és ő a’ lengyel arany
kereszttel tiszteltetek meg. Midőn Skrzynecky lett generalissimus, W .
Dvernickynek Volhiniába vonuló hadtestéhez rendeltetett, azon utasítás
sal, hogy a’ generálissimusnak ezen hadtest állapotáról egyenes tudósí
tást küldjön. Martziustól az ausztriai határra történt visszavonulásig
minden veszélyében és nehézségeiben részt vett ezen expeditionak, ’ s
fontos szolgálataiért őrnagygyá neveztetett. Azonban nem soká maradt
Gallicziában, hanem szerencsésen bejutott Varsóba, ’s itt mint a’ 10-ik
ezred ezredese harczolt az oroszok ellen, kik a’ fővárost bekerítették; és
jóllehet a’ generalissimus ekkori eljárása gyávának ’s ügyetlennek lát
szott neki, hazafisága még sem engedé, hogy azt bevádolja, félvén a’
hadsereg demoralizáltatásától. — Midőn a’ lengyel hadsereg utolsó sánczaiba szorittatott, W .-re bízatott azon gyalogság vezérlete, melly a’
Wola-redoutot védelmezte. Ezt Paskevics sept. 6. 3 osztály gyalogság
gal, 90 ágyú ^pdezete mellett megtámadván, az ágyúzás egész nap tar
tott, az oroszok több Ízben visszaverettek, ’s egyedül a’ sokszorosan túl
nyomó erőnek sikerült a’ sánczot bevehetni. Az utolsó pillanatban W .
lábán kártácslövést kapott, ’s fogságba esett. Mellette esett el a’ vitéz
Sowinsky tábornok. W ola bevétele határozott Varsó átadása felett. W.
1834. septemberig fogságban szenvedett, ekkor halálra Ítéltetett, azonban
a’ czár ezen Ítéletet 20 évi bányamunkára változtatá Siberiában, hol 1837
meghalt.

Y.
Young (Tamás), angol orvos, mathematieus, természet- és régiségbuvár, ismeretes különösen az ó egyptusi Írások feletti vizsgálódásiról,
szül. Somersethshire-i Milvertonban 1773. jun. 13. — Tudományos kimiveltetését kezdte Bristolban, folytatta 1792. Londonban ’s 1794. Edinburgban. 1791. óta különféle folyóirati munkálatokat bocsátott közre a’
philologia, kritika, chemia, botanika és entomologia tárgyában, ’ s a’
Royal Society-hez becses értekezéseket küldött be, ’ s ezért tagtársnak
felvétetett. — 1795. Göttingába ment, hol tanulmányait bevégezvén, meg
tanulta a1 német nyelvet, és a’ német literaturával is megismérkedett.
Angolhonba viszszatérvén Cambridge-ban fellow lett, miután azonban idő
közben nagy örökségre tett szert, a’ fellovvságról lemondott, ’s mint gya
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korló orvos telepedett le Londonban, hol a’ Royal-institutionban a’ ter
mészettudományok tanára lett. 1804. ezzel is felhagyott, hogy kizárólag,
mint gyakorló orvos működhessék; 1810 a’ György kórházban lett igazg.
orvos; azon vonzalma azonban, mellyet a’ többi tudományok, nevezetesen a’
nyelvészet iránt is, érzett, nem engedé, hogy egyedül orvoslással foglalkoz
zék; *8 több értekezést közlött a’ ,,Quarterly reviev“ -ben Göthe „ F a rb en leh re“ - je és Adelung „ M itr id a te s i6- e felett. 1814. a’ midőn néhány papyrus csomagot kapott, és a’ Londonba hozott rosetti-féle feliratokat tanul
mányozta, az ó-egyptusi Írásnak fejtegetését ’s vizsgálatát nagy szeren
csével kezdé meg. A ’ Cambridge-ben megjelent ,,Museum criticumban“
(6. sz. 1815.) kiadá az érintett feliratok fordítását. 1819-ben az „E ncyclopaedia brittannica“ egyik pót-kötetében ,, E g y p t u czikk alatt 200 hie
roglif iratcsoportot symbolikailag magyarázott. 1823 után az aegyptusi
iratszövegeknek egy sereg rajzát adá ki ,,Hieroglyphica“ név alatt,
közbe sorolt magyarázattal. Még halála előtt kevéssel adta ki „Egyptian
dictionary“ -ját (Lond., 1831), mellyben magyarázatait minden későbbi
feltaláltakkal bővité. Ámbár Young és Champollion felfedezései nyomán
csak annyira jutottunk az egyptusi textusokban, hogy egyes részleteket,
szavakat, tételeket, neveket, genealógiákat, istenek neveit, időszámítást,
kibetűzhetünk : ezen fáradozások nyomán mégis nem egyedül az ó aegyp
tusi irás és nyelv tulajdonait, hanem több más jeles tárgyakat is megismer
tünk, nevezetesen az aegyptusi emlékek, templomok, obeliszkek, sirok,
szobrok különböző korát kitalálni az azokon lévő feliratok szerint, ’s az
egyptusiak történelmét, dynastiáiknak genealógiáját és chrqjiologiáját; —
mythologiájuk nagy részben felvilágosíttatott, úgy az ó egyptusiak tár
sadalmi szerkezetéből ’s viszonyaiból is sokat tanulhattunk. — Ezen
kívül irta Y . „ A sylla b u s o f a cou rse o f a natúral and exp erim en ta l p h y lo so p h y “ (Lond., 1802) czimű munkáját, mellyben a’ látásnak legérde
kesebb tüneményeit magyarázza. Ugyancsak a’ természettan körében
dicséretes munkája „A cou rs o f lectu res on natúr al p h ilosop h y and the
m echanical a r ts “ (Lond., 1807. 2 köt.), E lem en ta ry illustration o f the
celestial m echanics o f L a p la c e (C (Lond., 1821.) — 1819— 29 kiadá
„ N autical A/maraac“ -ját. 1827. a’ franczia „Institutinál a’ 8 külföldi ta
gok közül egynek helyére megválasztatott. 1828. egéssége miatt Géni
ben tartózkodott, visszajővén Londonba, nem sokára 1829. máj.lO.megh.
Minden munkáinak lajstroma 1827-kig feltalálható „ The qu aterly jo u r n a l
o f Science literatur and a r ls“ 1829-iki 11-ik számában. — P — r.
Yucatan félsziget Középamerikának keleti részén, kiterjedése 2250
□ mföld, határai nyugotról a’ mexicoi birodalom Tabasco és Campescheba
tartományai; éjszakról a’ mexicoi tengeröböl; keletről a’ karabiai tenger
és Hondurasöböl; délről Guatemala. — A ’ félsziget belsején alacsonyabb
hegyekből álló lánczolat vonul keresztül és roppant erdőségei temérdek
mahagóni és campeche-fát adnak, mellyek Y. legnagyobb kereskedelmi
kiviteli czikkét teszik. — A ’ lég itt nem oHy egésségtelen, mint öböl
melletti fekvése gyanittatná; — földe igen termékeny, kivált keleti part
jain, azonban a’ termelés hiánya miatt kevés gyarmati czikk vitethetik ki;
legfőbb terménye : dohány. — A ’ lakosok száma összesen mintegy
330,000 tesz, kiknek legnagyobb részük indián; többnyire független tör
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zsek; a’ kevertek 7, a’ fejérek pedig csak 3 század részét teszik a’ lakos
ságnak. — Y. a’ spanyol uralom alatt egyik tartománya volt az uj spa
nyol alkirályságnak; a’ forradalom után a’ mexicoi státus-egyesülethez
lépett, mint magánálló tag. Folytonos küzdései a’ mexicoi szövetségi kor
mánynyal Y. tökéletes elválását okozák, és 1841-ben kikiáltatott a’ füg
getlenség; mellyet azonban a’ mexicói kormány mindeddig el nem is
mért. Ennek következése a’ folytonos háború a’ mexicoi köztársaság és
Y. között, mindeddig azonban eredmény nélkül, mert Mexico másfelől is
igen el van foglalva. — Mexicotól elszakadván, a’ félsziget indián népes
sége a’ műveltségben és politikai képzettségben is észrevehető előmene
telt tett. Az indián törzsek, e’ részeknek az európaiak által felfedeztetése
előtt, nem voltak a’ mexicoiak uralmának alávetve, és midőn a’ spanyolok
e’ földet elfoglalák, aránylag magasabb műveltséget tüntettek ki a’ töb
biek felett. Most, úgy látszik, Guatemalában, úgy itt is elkeseredett el
lenségeskedés tort ki az indián és fejér népesség között annyira, hogy az
utóbbiak kiirtásáról gondolkodnak. Yukatan nevezetesebb helyei : Meridci
főváros 15 ézer lakossal, kik Sizal kikötő által nevezetes kereskedést űz
nek. — San Francisco de Campeche, a’ hasonnevű öbölnél 10 ezer lakos
sal, kik élénk kereskedést űznek a’ campeche-fával; Balladolid 4 ezer
lakossal, — ’s ettől 10 mföldnyire, a’ néhány mföld kiterjedésű ó-indus
város Chichi sok nevezetes templomomladékokkal. — Y . délkeleti sar
kán a’ hondurasi öbölnél Honda és Balice folyók között fekszik. Balice
nevű angol telepitvény, jókora földrész, hol, valamint a’ Moskito parton
az angolok még a’ 17. században mahagóni- és campechefa végett lete
lepedtek, ’s mellyet 1786-ban kötött szerződés által meg is szereztek
Több mint 4 ezer ember, jobbára szerecsen, foglalkozik itt favágással,
főhelye : Balice. — P - r.

Z.
Zacharia (Károly, Salamon), jogtanár Heidelbergben ’s badeni titkos
tanácsos, szül. 1769. sept. 14-kén Meissenben, hol atyja ügyvéd volt.
1787-ben a’ lipcsei egyetembe lépett, hol igen lelkes körben élt. 1792ben Lippe grófot kisérte a’ wittembergi egyetembe. 1795-ben nyert tudori koszorút Wittembergben, hol azután mint privát docens lépett fel.
1797-ben rendkívüli, 1802-ben rendes jogtanárrá neveztetett W ittem
bergben. írói munkássága már ekkor kitűnő volt,’s nevet szerzett magának
a’ „Kurhesseni hűbéri jo g kézikönyve44(Lipcse 1796, Il-ik kiadás 1823), ’s
,,Die Einheit dér Staats und dér Kirche44 (Lipcse, 1797) munkái által.
1807-ben az uj életre kelt heidelbergi egyetem tanszékét fogadta el, hol
most már nagyobb körben, ’s több előkészülettel, a’ jogphilosophiát, a?
német államjogot, a’ kath. és protestáns egyházi jogot ’s a’ hűbéri jogot
tanította. Heidelbergben kiadott iratai közöl nevezetesbek : A ’ franczia
polgári törvény kézikönyve (3-ik kiad. Heidelb., 1827) ; Vierzig Bücher
vöm Staate (5 köt. Stuttgart, 1820— 32); Büntető törvénykönyv javas

600

Zádor.

lata; (Heidelberg, 1826). L u ciu s Corn eliu s Sulla , genannt elér Glückliche ,
als O rd n er d es r o m . F reista a ts (Heidelberg, 1834. köt.) ’stb. Igen becses
adalékokat nyújtott az általa ’s Mittermaier által kiadott,,Kritische Zeitschrift fúr Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes44 ’s a’
,,Heidelberger Jahrbücher44 folyóiratokba. Egy ideig a’ tudósnak csendes
életét a’ zajosabb közélettel cserélte fel, a’ badeni kamarába megválasz
tatván. — Hívták Göttingába, Lipcsébe, de kedves Heidelbergjét nem
hagyta el. Mint követ, mérsékelt szabadelmü volt; erős kormányt akart,
de azért, hogy jót tehessen. — 1842-ben, fimaradékaival együtt, nemes
ségre emeltetett von Lingenthal melléknévvel. Megh. 1843. mart. 27. —
Fia Zachariá K. A . adta ki hátrahagyott munkáit ’s életirását 1843.
Stuttgartban. — T.
Zádor (előbb Stettner) G y ö r g y , a’ m. tud. társ. rendes tagja, legfőbb
törvényszéki b iró ; mint belletrista, F e n y é r y G y u la álnév alatt ismeretes,
szül. 1799-iki julius 3-ikán Dukában, Vasmegye kemenesali járásában.
1807-ben Kőszegre vitetett németül tanulni, azontúl pedig 1809. no
vember óta a’ pápai reform, collegiumban, végre 1817-ben a’ győri kir.
akadémiában futotta át az iskolai pályát. 1821-ben Pesten az ügyvédi
vizsgálatot kiállván, néhány évet a’ honi irodalom ’s a’ franczia és olasz
nyelvek tanulásának szentelt, ’s T ök oly G y ö r g y blumentháli és B oh u s
Já n os világosi uradalmában ügyvédkedett; 1826-ban lakását Budára, ’s
1827-ben Pestre tette át, hol ügyek folytatásával, a’ hazai irodalommal,
’s úri házak gyermekeinek ebbeni oktatásával foglalkodott. 1832 júniu
sán a’ pápai reform, collégiumban újonnan felállított jog - és országtudo
mányi tanszékre választatott meg, köv. években számos megye, ’s a’ du
nántúli superintendentiaközbiráj a lett; 1848-ban a’ pesti váltófeltörvény
szék előadó ülnökévé, végre 1852-ben a’ sopronyi kerületi főtörvényszék
’s 1855-ben a’ bécsi legfőbb és semmitő törvényszék tanácsosává nevez
tetett. — Toldinak ’s Kisfaludy Károlynak hű barátja ’s munkatársa,
részt vett 1828-ban a’ „ H andbuch dér ungarischen P o e s ie “ szerkesztésé
ben ’s kiadásában; 1831-ben pedig dicsőült barátja, Kisfaludy Károly
minden munkáinak kiadásában ’s emléke létrehozásában. K r eszn e r ic s F e ren cz nagy „magyar szótárát4* ő adta ki, a’ magyar nyelv ’s a’ szerző né
hány más barátival egyesülve. — Zádornak szépirodalmi dolgozatai, ver
sei, bírálatai, könyvismertetései a’ Tudományos Gyűjteményben , Tudo
mánytárban, Muzárionban, Minervában, Aurórában, Aspasiában, Athenaeum ’s Figyelmezőben jelentek meg; különösen sokat és ügyesen for
dított. Az „ E z e r e g y éjsza k a 44 czímű arab regék 2 — 5. és 7 — 8 füzeteit ő
fordította, bár ezek V. M. neve alatt jöttek ki. — Irodalmi munkásságá
nak másik ága törvénytani. Fordította ugyanis ’s világosító jegyzetekkel
bővítve és Magyarországra alkalmazva adta ki S á fá r Im re váltójogát
tPest, 1832. Hartlebenrél.). — A ’ m. aeademiánál, mellynek kezdete óta
levelező tagja v o lt , 1835. sept. 7-én foglalta el rendestagi székét a’ tör
vénytudományi osztályban a’ felőli értekezéssel : „M elly esetekben van
helye a’ kiskorúságban tett káros szerződések viszszahúzásának ?“ — Az
austriai polgári és büntető törvényköny ’s perrendtartás magyarításában
nagy része v o lt, az új műszavak legnagyobb része tőle való. A ’ nagy tu
dományé, roppant emlékező erővel ’s bibliographiai ismeretekkel biró fér

Z ágráb.

601

fiúnak nagy becsű kézirati munkái vannak, mellyeknek szerkezése^ ’s kisi
mítására azonban hivatalos teendői alig hagynak elég időt. — h.
Z á g rá b megye egyike a’ horvátországi megyéknek. Északról Varasd
inegye, Steier- és Ilyrországok; keletről Körös ’s Posega megyék, körösi
’s gradiskai végezredek; délről a’ báni, szluini’s ogulini végezredek;’ s
nyugotról Ilyrország ’s volt magyar tengerpart által környeztetik. T e
rülete 108 32 □ mföldet foglal el; és 267,238 lelket számlál; 2,474 esvén
1 □m földre. — Van ezek között vallásra nézve 265,758 r. katholikus,
119 e. görög; 50 lutheránus; 20 kálvinista; 978 n. e. görög és 313 zsidó;
nemzetiségi tekintetből pedig 1,000 német; 264,947 horvát; 978 szerb;
313 zsidó. — Nemes férfi 1785-ik évben 6,272 volt; 1848 előtt egész ne
messége 19,220 lelket számlált. — Varasd és Körös megyékkel együtt
135% portája vall, és 1692 katonát adott. — E’ megye északi része, t. i.
melly Károly városig terjed, jó formán egészen róna ’s csak néhol váltatik fel kisebb hegyek által; mig ellenben déli része Károly városon alul
egészen hegyes, és pedig kopár, sziklás hegyekkel ellepve. Ez határozott
e’ megye nemzetgazdászati ereje és hasznai felett is. Mig az északi rész
kevés kivétellel jó termékeny föld ’s minden gabonanemet bőven megte
rem, főkép Turopolya (Túrmezeje); addig a’ déli rész igen sovány, úgy
hogy sok helyen még jóra való füvet sem terem, és szőllőmüvelésre is csak
itt-ott alkalmas Itt legtöbb hasznot az erdők nyújthatnának nemcsak tü
zelésre , hanem építésre is igen jó fanemeikkel — de azok ekkorig, főkép
az utak roszasága, de a’ vállalkozási szellem csekélysége miatt is — alig
használtattak fel — különben e’ megye jobb vidékein a’ kukoricza, po
hánka, köles leginkább termesztetik; a* tiszta búza ’s rozs is meglehető
sen; árpa, zab, ’s dohány kevés. — A ’ gyümölcs e’ megyében majdnem a’
ío kereseti ’s élelmezési czikk; főkép szilvában, cseresnyében, gesztenyé
ben nagy bővelkedése lévén. A ’ szőllők is nagy keresetágat képeznek —
mellyek 39,713 holdat foglalnak el; bora igen sok van, melly erős ’s jó 
ízű. A ’ marhatenyésztés el van hagyatva; csak a’ sertéshizlalás virágzik
a’ temérdek makkosokban. — Az ásványvilágból Szamobor vidéke rezet
’s Bisztráé ’s Brodié vasérczet; Planina tája ’s egyéb vidékek is kősze
net; Verbovszkó, Bosziljevo kék márványt, más helyek fejér márványt
nyújtanak. Ásványos forrásai számosak — legérdekesebb a’ sztubiczai
kénköves forrás, melly hasznos fürdőül szolgál. — A ’ műipar teréről igen
kévés említésre méltó van. Csak Zágráb városa van elegendő kézműve
sekkel ellátva. Gyár alig egykettő; Zágrábban kőedény gyár; Sziszeken
hajógyár; Oresjében üveghuta. — A ’ forgalom emelésére kedvezőleg hat,
hogy két hajózható folyama van : a’ Knlpa, melly e’ megye nyugoti szé
lén keletkezik, Károly városnál hajózható és Sziszeknél a’ Szávába ömlik;
és a’ jSzáva, melly 8 mfóldön futja át e’ megyét. Mindamellett a’ kereske
dés igen csekély, kivévén az átmenetit, melly főkép Magyarország ’s a’
tengerpart között a’ Luiza-uton eszközöltetik. — Nagyobb birtokosok itt
a’ zágrábi püspök ’s káptalan; Batthyány, Keglevich, N ugent, Erdődy
grófok ’stb. A ’ turopolyai nemesség kitűnő számot képez. — Lakosai
2 kir. 8 mezővárosban 1259 faluban és egyéb pusztákon ’s majorokban
léteznek. — Nevezetesb helyei : Zágrábi melly Horvátország és Slavónia
fővárosa, a’ bán ’s országos főhivatalok’s törvényszékek székhelye, 14 — 15
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ezer lakossal; püspöki székkel, nagy káptalannal. Itt tartattak 1848-ig a’
horvát tartománygyülések. Károlyváros kir. város, 5,100 lakossal; erős
séggel; virágzó kereskedéssel. Jaszka m. város, férencziek zárdájával;
Ravnagora szép fehér már vány bányával; Bród falu, vasbányával ’s Baíthyány-kastélylyal; Sziszek hajdani római város hajógyárral ’sat. — Sz.
Zala megye, az 1848-ki időkből egyike a’ dunántúli magyar megyék
nek; keletről Somogy ’s illetőleg Balaton tava , délről Dráva, nyugotról
Stájerország és V as, északról pedig Vas és Veszprém megyék által van
környezve; — területe 100227 □ mfoldet foglal el — népessége 274,232
lélekre számittatik; 1 □ mfóldre 2,827 1. esvén. Ezek közöl vallásra nézve
202,000 r. katholikus; 57,779 lutheránus; 9,610 kálvinista; 20 n. e. g ö
rög és 4,823 héber hitű találtatik. Nemzetiség tekintetéből pedig van itt :
204,615 magyar; 3,522 német; 49,120 horvát; 12,006 vindus; 143 görög
és 4,823 zsidó. Tehát nagyobb részint magyar e’ megye. Benne 1785-ben
7,977 nemes férfi találtatott; 1848 előtti időkben az egész nemesség mint
egy 24,230 lelket számlált. Az 1840-ki ujonczozdskor 1049 katonát adott,
’s 170 portát számlált. E ’ megyében a’ balaton-vidéki táj egyike a’ legre
gényesebbeknek nemcsak kedves hazánkban, de Európa-szerte is. K ü
lönben igen különböző területi ’s földminőséggel van ellátva. Balaton
vidékén a’ Badacsony, gulácsi, sz.-györgyi, csobánczi, monoszlói hegyek
nevezetesek. A ’ Dráva, déli részét mossa; a’ Mura Deklesinnél jön e’ me
gyébe ’s a’ Drávába ömölvén a’ muraközi félszigetet képezi. Zala, Eger
’s több más vizek futják még be e’ megyét. A ’ Balaton tava legérdekesb
vize, melly Zala , Veszprém, Somogy között fekszik, és szélességében 2,
hosszában 10 mfóldet foglal el — egész terjében pedig 24 □ mföldet. —
Legfőbb termesztménye Zalának a’ rozs és tengeri; búzát nem sokat ter
meszt, kölest, árpát, zabot, kendert, lent mindenütt nyú jt, néhol a’ do
hány is szépen termesztetik. — Gyümölcsökben igen gazdag e’ megye;
szilvájából igen jó és sok slivovicza készül, — gesztenyéje, dinnyéje,
cseresnyéje is igen kitűnő. Borban kitünőleg jeleskedik; főkép Balaton
vidékén. A ’ badacsonyi főtt ürmös országszerte hires; de a’ sz.-györgyi,
szigligeti köveskálli, meszesgyöröki ’stb. és Muraközön a’ globóki-, stridói,
’stb. borok is. A z állattenyésztés is jó karban van e’ megyében; — lovai ’s
szarvasmarhái számosak’s jók ; sertéstenyésztése pedig épen igen virágzó;
a’ juhászaiban szinte előhalad. — Ásványokban szegény. Dráva mellett
aranyat mosnak; egy pár helyen porczellánra való fehér fövény ’s máshol
mész-homok- ’s tűzkő található. Ásványvizei : Kékkúton, Keszthelyen,
Tapolczán, Vérkúton találtatnak, de legemlitésre méltóbb Füred savanyú
vizforrása ’s ásványos fürdeje , melly jelenleg legdíszesb fürdőhely ha
zánkban ’s nyaranta a’ legkiválóbb társaságok gyülpontja. — Az ipar te
rén csak a’ városokban létező kézművesek említhetők ’s ezeken kívül né
hány edény-, hamuzsír ’s üveggyár. — Forgalmát a’ Dráva ’s Mura fo
lyamai igen elősegéllik. — Volt e’ megyében 78629/ 28 egész jobbágy te
lek. Főbb birtokosok : Batthyány, Eszterházi herczegek, Széchényi, Bat
thyány, Szapáry, Festetich grófok. Van itt 33 mezőváros ’s 573 falu.
Nevezetesebb helyei : Keszthely a’ Balaton mellett 7343 lakossal, hol a’
nagy érdemű gr. Festetich György gazdasági (most már megszűnt) tan
intézetet alapított; Füi'ed Balaton közelében, hires fürdőhelylyel, ’s jó
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borral; Sümegh híres régi várral, felejthetlen Kisfaludy Sándorunk lak
helye; Tihany Bencze-apátsággal, hires viszhanggal; Csobáncz régi vár
romokkal ’s kies kilátással; Nagy-Kanizsa, élénk kereskedő hely 9728 la
kossal; Zala-Egerszeg 4000 lakossal, a’ hires zalai megyei gyűlések szék
helye; Kéhida Deák Ferencznek volt érdekes lakhelye; Csáktornya régi
várral; a’ közeli Paulinus kolostorban volt a’ Zrínyiek nemzetségi sír
boltja , a’ hová vitetett a’ nagy Zrinyi Miklós feje is. — Zala jelenleg a’
soproni közig, kerülethez tartozik. Főnöksége ’s törvényszékének szék
helye Zala-Egerszeg jelenleg is. Az uj közig, szervezet szerint 8 szolgabirói járásra oszlik, mellyek a’ : bánok sz.-györgyi, pácsai, keszthelyi, tapolczai, sümeghi, kanizsai, lendvai, és zala-egerezegi. A’ zala-egerszegi
1-ső folyamodási törvényszék kereskedelmi törvényhatósággal is bir, ’s
Zala-Egerszegen városilag kiküldött bíróság is létezik. — Muraköze, mint
horvát lakosság fészke, Horvátországhoz csatoltatott. — Sz.
Zaránd megye egyike a’ viszszakapcsolt erdélyi részeknek, melly
jelenleg ismét Erdélyhez van csatolva. Határait északról Alsó-Fehér,
’ s Bihar egy része, keletről szinte Alsó-Fehér, délről Hunyad ’s
nyugotról Arad megye képezi. Földterülete csak 25 Q mf. ’s lakosságá
nak száma 48,920 lélek. Egy □ mföldre 1956 lélek esik. E ’ megye földszíne egészen hegyes ’s völgyes, csak ritka helyeken bir térséggel. Nagy
hegyei számosabbak. Nevezetesbek közülök : Moma, Strimba, Sibold,
Magúra. — Főfolyama a’ Fehér-Körös, melly Arad megyébe megy át.
Haszna halakban ’s némi aranymosásban áll a’ malmokon kívül, mellyeket
hajt. A ’ mi a’ keresetet ’s gazdászati ágakat illeti ; itt a’ földművelés a’ föld
soványsága folytán igen alacsony fokon áll. Gabonát máshonnan kéntelenek bevinni. Csak kukoriczában bővelkedik, melly nagy mennyiségben
termesztetik. A ’ szőllőmüvelés is csekély — bora ön szükségére sem elég.
Erdei számosak és igen jó fanemeket nyújtanak. A ’ bányászat e’ megyé
ben legjelentékenyebb nemzetgazdászati ág. Igen jól jövedelmező arany ’s
ezüst-bányái vannak Körösbánya, Boicza, Bukuresd, Stanisza, Ruda, Herczegány, G ajnél,’s Tresztian helységeknél. ’S ezeken kivűl rezet, czinket,
vasat ’ s egyéb ásványokat is állít elő. — A ’ marhatenyésztés is virág
zóbb a’ földmivelésnél, mert a’ hegyek térségein ’s erdőkben tágas lege
lővel bir. Csak a’ ló ’s juhtenyésztése silány. — Az iparüzlet egészen
a’ bányászatra szorítkozik. Ez utóbbi sok egyénnek nyújt keresetet, más
iparüzlet pedig alig említhető. Gyárai nincsenek. A ’ mesteremberek is igen
csekély számuak. — Kereskedése leginkább csak a’ máshonnan bevitt
gabonanemek- ’s egyéb czikkekkeli üzletben áll. — FŐ birtokosok e’ me
gyében : Gyulai, Teleki, Haller, Bethlen grófok és Jósika, Naláczi, K oz
ma, Nemes, Ribiczei nemzetségek. — Alakosok két mezővárosban, 97 fa
luban laknak. Nevezetesb helyei : Körösbánya : 2000 lakossal, a’ megye
székhelye. A ’ lakosok jobbára bányászatból élnek. Brád m. város 1000
lakossal — gabonavásárairól hires. Továbbá Herczegány és Kuréty ter
jedelmes és jól fizető bányákkal. Vácza (felső ’s alsó) ásványos vizforrásokkal.
Zay csalód (csömöri gróf Zayak : Zay-Ugrócz örökösei) a’ magyarok
kijövetelétől fogva mai napig virágzó nemzetség, melly a’ változékony
idők folytán polgári és még inkább hadi erényei által fokonként feljebb
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hágott. ~ Honunk elfoglalási korszakában a’ foglaló nemzetségek egyike
a’ L ó ja nemzetség volt, ’s vitézsége jutalmául az osztó vezérektől C söm ört
(Chemer) Pest megyében, — és Chiandát, mellynek hol létezése a’ tatár
pusztítás óta nem tudatik (Gömörben) sat. nyerte ; ezen nemzetségből
mai napig, egyenes férfi ágon — mit ízről izre a’ család levéltárában lé
tező eredeti hiteles oklevelekből bebizonyíthatni — folyván ki a’ Zay
család, — e’ nevet a’ 13-ik század végén Péter de genere Lója, ki rend
szerint roham alkalmával, különben is a’ keleti népek szokása szerint, nagy
zajjal csapott az ellenségre, — nyerte meg (Petrus de Genere Lója , dictus Zay de Chem er), melly név azután mai napig is a’ család neve ma
radt. — A ’ család praedicatuma, a’ fentemlített osztálybirtoktól : Chemeri, vagyis ma Csömöri. Leány ágon a’ D ru zsin a , D ru zsm a vagy D o rosm a nemzetségből származik, melly a’ nemzetségek vezeték neveinek
fölvétele óta G ara család név alatt eléggé ismeretes , B o r b á l a , GarayBánffy Lorincz leányától, ki az imént említett hires Gara család utolsó
ivadéka volt ’s kit Chemeri Zay Ferencz (szül. 1498. f 1570.) vett fele
ségül, ’ s vele terjedelmes jószágin kivül, a’ Gara-család igen tartalmas
levéltárát is öröklötté, melly mai napig a’ család zay-ugróczi levéltárá
ban épségben őriztetik. Ennek atyja volt Chemeri Zay Péter, és anyja
Lankai Kamarás Borbála, melly utolsó, özvegy állapotában, a’ hon elfog
lalása óta birt jószágokat részint elcserélte, részint eladta. — Említett
Zay F eren cz a’ katonai pályán kitűnő érdemekkel tündoklött, Yerantius
egri érsekkel a’ török udvarnál követté, majd zolnoki gróffá, később az
ország felső részei kapitányává (Generális Partium Regni Hungáriáé superiorum Capitaneus) és 1560-ik évben, magyarországi örökös báróvá
és mágnássá emeltetett, és így a’ még most is létező családokból legelső,
ki honi örökös mágnási czímmel ruháztatott fel. O nyerte tiszta adomány
által I. Ferdinandtól többek között az ugróczi (ez időtől zay-ugróczi)
uradalmat is, ’s azóta e’ család az adománylevél tartalmánál fogva ,,ZayUgróeznak örökös ura“ czimmel él. Ennek és Gara Borbála feleségének
maradékai közül csaknem mindnyájan jeleskedtek a’ király- és hazáért
ontott vérrel szerzett érdemekkel úgy annyira, hogy közülök többen ná
dori méltóságra is kijelöltettek. — Végre 1830-ik évben báró Z a y Im re ,
cs. kir. kamarás, azon érdemek tekintetéből, mellyeket elődei példája sze
rint a’ katonai pályán szerzett, ő cs. k. ap. felsége I. Ferencz által mind
két ágú maradékira kiterjedő grófi czímmel diszesittetett. — Említésre
méltó, hogy a’ magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok egyházi ’s iskolai
legelső főfelügyelője e’ családból, t. i. b. Z a y Péter vala, az utolsó főfelűgyelőnek gróf Z a y K á rolyn a k nagyatyja. Szinte megjegyzendő, hogy
ezen nemzetség, melly századokon át a’ banderiális nemzetségek sorában
állott, az Arpáddali első kijövetelkor, mint fölebb is érintve volt, elfog
lalt, ’ s reá háramlóit birtokain kivül, főleg a’ 16-ik században,Magyaror
szág huszonkét vármegyéjében fekvő nagy kiterjedésű jószágokkal
birt, és hogy már a’ reformatio kezdetében a’ protestáns vallást elfogadta,
’s jóllehet időszakonként nemcsak háborgatást szenvedett, hanem jószá
gainak legnagyobb részét is elvesztette , mégis vallásában mindenkor
mind e’ mai napig állhatatosan megmaradt. Ugyanezen törzsökből . zármazik, báró Z a y L á sz ló által, — ki anyja bátyjától, gróf K ollon its Z s ig -
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mond cardinalis ós bécsi érsektől, a5 Kollonits család utolsó ivadékától,
1728-ben fiúvá fogadtatott, ’s előbbi nevét Kollonits névvel, a’ protestáns
vallást pedig a’ katholikussal cserélte föl, — a’ mostan is virágzó K ollo
nits grófi család. —
Zay Károly, (gróf) cs. k. kamarás, és a’ magyarhoni ágostai vallást
követők egyházi ’s iskolai főfelügyelője, fent is érintett gróf Zay Imre
egyetlen fia, született Sopronban 1797-ik évi február 12-én. Anyja kalisi
és kisbiróczi báró Kalisch Mária, ezen család utolsó ivadéka. — G yer
mekkorától kezdve mindig nyilvános iskolákba járván , előbb Sopronban,
később Pozsonyban a’ kir. akadémiában végezte jogtudományi pályáját.
1817/ 18-ban az akkori pozsonyi alispán , később országbíró ifj. Majláth
Györgynél patvarizált, és 1818-ik évben az akkori kir. személynök, id.
Majláth György mellé, kir. táblai jegyzővé eskettetett föl, házánál 3 tör
vényszakot töl tv én. 1820-ban nőül vette tóth-prónai báró Prónay Sa
roltát , kivel életben lévő négy fi- és egy leánygyermeket nemzett. —
1825-ig leginkább gazdászattal foglalkozott.— Politikai élete főleg 1825.
kezdődött; az azon évben tartatott országgyűlésen , mint törvényhozó
először lépett föl, ’s mindjárt annak kezdetén az ellenzékhez csatlakozott,
melly pártnak a’ többi országgyűléseken is mindig hű és buzgó tagja ma
radt, ’s különösen a’ vallásos ’s polgári szabadság, úgy a’ magyar nem
zetiség szilárdítása és terjesztése mellett buzgólkodott. Beszédeit tömöttség jellemzé, ’s azok mindig a’ tárgyra vonatkoztak, ’s ezt rendesen, ’s ha
kellett minden kímélet nélkül, a’ főponton találták. — 1826-ban a* dunáninneni kerületi tábla közbirájává, melly hivatalt 1835-ben letette,
1827-ben pedig cs. k. kamarássá neveztetett ki. 1830-ban atyjával és
mindkét nembeli utódival, a’ bárói rangból, grófira emeltetett. — Egyéb
iránt politikai hivatalra soha nem vágyódott, ’s meggyőződését, mellyet
mindig híven követett, semmiféle érdeknek sem áldozta föl. — Későbben
a’ dunántúli evang. egyház kerületi felügyelőségére, mellyet el nem vál
lalt, — ’s majd a’ dunáninnenire, mellyet elfogadott, választatott meg. —
1840-ben pedig a’ magyarhoni ágost. liitv. evangélikusok átalános több
sége Őt az egyházi és iskolai főfelügyelői polczra emelte. E’ hivatalban
hatáskörének főfeladatául tüzé ki a’ protestáns egyház jogainak ótalmát,
az evang. iskolák belszerkezcténck és egymásiránti viszonyainak rende
zését, — ’s mi egész működő életén vörös fonal gyanánt vonúl keresztül,
— a’ magyar nyelv ’s nemzetiségnek az evang. egyházban szilárdítását
’s fejlesztését. H ogy különösen ezen föladatát megoldja, sikerült neki
zay-ugróczi várkastélyában 1841- és 1845-ben egyetemes oktatói gyű
lést hozni létre, mellyen valamennyi ev. főbb iskolák képviselve valának.
’s mellyen egy héti tanácskozás után kidolgoztatott az úgynevezett zayugróczi iskolai te r e , melly az evang. iskolákban elé adandó tudományok
sorozatát rendszeresité, ’s melly által a’ magyar nyelv az evang. iskolák
ban átalános előadási nyelvül hozatott be, és a’ legutóbbi időkig használ
tatott is. — Úgyszintén a’ két protestáns vallásfelekezet egyesülésének
nagy eszméjétől vezéreltetve, sikerült neki létre hozni Pesten egy egye
temes közgyűlést, mellyen mind a’ két protestáns felekezet részéről nagy
számmal jelentek meg képviselők, ’s mellyen, habár az unió részletesen
nem eszközöltetett is, legalább elvileg kimondatott, ’s határozatilag nyil
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váníttatott, miszerint a* két protestáns felekezet között hittanilag semmi
különbség nincsen, — és igy sikerűit gróf Zaynak kivívni azt, min 3 szá
zad óta a’ két protestáns felekezet jobbjai Injába fáradoztak. — 1843 4-ben
egyike volt azoknak, kik a’ hazai ipart hévvel karolták föl, ’s e’ czél elő
mozdítása tekintetéből, tetemes áldozatokkal nagyszerű posztógyárt, ké
sőbb egy üveg- ’s két czukorgyárt alapított, melly gyárak mai napig szé
pen virágoznak. — Kitűnő érdemei tagadhatlanok a’ gazdászat körében
is, ’s különösen bucsányi gazdasága, minden tekintetben mintául szolgál
hat gazdáinknak, mert alig van Magyarhonban gazdaság, melly olly czélszerüen elrendezve, aránylag annyit jövedelmezne tisztán, mint a neve
zett, mellyben legszebb öszhangzásban találtatik az „omne túlit punctum
’stb.‘£ — íg y tehát gróf Zay Károly hazája érdekeit, mind vallásos, mind
politikai, kereskedelmi és gazdászati tekintetben kitünőleg mozdító és
mozdítja elő, úgy szinte az irodalmi pályán is érdemeket szerzett Nem
érintvén számos hírlapi czikkeit, ’s kisebb röpiratait, csak a’ következő
munkáit sorozzuk elő : „ Dies Buch gehört elem Vaterlande,“ mellyben bú
csút vesz a’ régi kor elavult eszméitől, ’s üdvözli az újkor szüleményeit,
mellyek felvirágoztatják a’ hazát; „A* pa irie,“ mellyben melegen vitatja,
hogy a’ magyar faj főleg ez által tartathatik fon. E ’ munkája angol nyelv
re is fordíttatott, ’s Angolhonban is tetszést is aratott; „P er Schutzv erein,“
melly könyvének eszméit ha követik a’ védegylet vezérei, a’ védegylet
talán egészen más eredménynyel koszorúztatott volna, mint ez valóban
történt. — H ogy a’ gróf nemcsak magyar nyelven, hanem németen is irt,
ezt leginkább azon oknál fogva tévé, mert e’ nyelven előbb gondolta meg
ismertethetni hazánk érdekeit a’ külfölddel , mint magyar nyelven. —
Megjegyzésre méltó még, hogy gróf Zay Károly az orosz határtalan hó
dítási vágya, ’s a1 pánslavismus törekvései ellen, már akkor nyilvánosan
és határozottan föllépett, midőn ezt, különben éles eszű férfiak, még agy
rémnek tartották. Számtalan durva megtámadást kellett e’ tekintetben
kiállania, de ő azért meggyőződésében nem engedett, ’s minden kitelhető
erejével azon volt : megtörni, a’ mennyire lehet, a5panslavismus törekvé
seit. Mennyiben voltak igazak jóslatai, bizonyította a’ következés. —
1848/49-ben a’ harezoló seregek egyikétől sem tartván, családostól Bucsányban, a’ csaták legközelebbi szomszédságában élt. — Azóta is, mint
azelőtt, élete főfeladatául tekinti mindig, szóval, Írással és tettel hazája
érdekei mellett fáradhatlanul, ’s rendithetlenül vívni — k.
Zedlitz (József Kér. báró) a’ legtehetségesb német költők egyike , ki
többnyire Bécsben él. Szül. 1790. Johannisbergen, austr. Sléziában, hol
atyja kerületi kapitány volt régi nemes családból. Breslauban alapos isko
lai oktatást nyervén, 1806. katona ’s 1809-ben huszárhadnagy lett a’ Ferdinand ezredben. Részt vett a’ regensburgi, asperni ’s wagrami csatákban,
’s a’ hausseni ütközetben különösen kitüntette magát. 1810.es. kamarássá
neveztetett, ’s 1811-ben b. Liptay leányt vett nőül. Később elhagyván
a’ katonaságot, osztatlan szeretettel élhetett a’ múzsáknak. A ’ későbben
olly komoly és mély jellemű költő, eleinte csak apró lyrai versekben feje
zett ki könnyedebb érzelmeket (Friihlingsrosen) , mellyek 1816 óta folyó
iratokban ’s Aglaia zsebkönyvben jelentek meg. De csak hamar a’ drámái
mezon kisértette meg erejét, ’s itt, mint később a’ ,,Todtenkrdnze“ czímű

Zemplén,

607

költeményeiben (Stuttg. 1831.), fejtette ki ama nemes és magas szelle
met, és valódi költői kedélyt, mely által alnémet olvasó közönségnek olly
becses lett. Egymás után következtek : Turturel szomorúját. Z w e i náchte
in Valladolid (szomorúj. Bécs, 1825.). H err und Sklave szomorúj. L ie b e
findet ikre W e g e vigj. (Bécs, 1827.) Sevilla csillaga (szomorúj. Lope de
Vega után , Stuttg. 1830.). K erk er und K ron e (nézőját. Stuttg. 1834).
D ér K ön ig in É h re (drama Stuttg. 1834,). E’ darabok nagy része Bécsben
’s más fő szinpadokon nagy tetszéssel adatott. Többekben látszik a’ köl
tőnek azon törekvése, hogy a5 régibb spanyol szinjáték sajátságait a’ né
met színpadra átültesse; a’ „ L i e b e findet ik re W e g e “ sikerült kisérlet e’
részben, ’s „ S e v illa csillaga*'igen szerencsés utánozás Calderon és Lope
szellemében. Még magasb helyet foglal el Zedlitz, mint reflectáló lyrai
költő. Jelesb e’ nemű müvei ismételve is össze vannak gyűjtve. ( L y r isc h e
Gedichte, Stuttg. 1833. ’ sat.). A ’ „ T o d te n k r a n z e ", e zen költői mauzóleuma
nagy halottaknak, olasz ’ s franczia nyelvekre is fordittattak, úgy több
balládája p. o. a’ híres „ N achtliche H eersch a u .6* — 1835 óta a bécsi Vesta
zsebkönyvet is szerkesztette, ’s a’ folyóiratokba bírálatokat irt. Újabb
költeményei közöl a’ „ W aldfrciulein “ (Stuttg. 1843.), „ S old a ten b ü cb lein “
(Bécs, 1849.) ’s „ A ltn o r d is c h e B ild er (i (Stuttg. 1850.) tettszettek legin
kább. Több év óta az Augsb. Alig. Ztg. levezője volt B écsből, a’ kor
mány szellemében. — h.
Zemplén megye keletről U n g , Szabolch; délről Szabolch, Borsod;
nyugotról B orsod , Abauj, Sáros megyék ’s északról Gácsország által
környeztetik. — Területében tesz : 108 458 □ mföldet — és népessége :
277,494 lelket számlál. Egy Q mfóldre esik 2,568 1. Ezek között van
101,253 r. katholikus; 96,539 e. görög hitű; 5,175 lutheránus; 57,869
helvetiai vallástételt követő; 120 n. e. görög és 16,638 héber vallású. —
Nemzetiség tekintetéből pedig van e’ megyében : 101,826 magyar; 66,910
tót; 1,750 német; 90,250 orosz; 120 görög é3 16,638 zsidó. — E’ megye
átalában kedvező helyzetű ’s földminőségű ugyan, de mégis nem csekély
különbségeket mutat. Északi része ugyanis igen hegyes ’s azért hideg és
sovány , úgy hogy az ottani lakosok leginkább csak zabot, burgonyát ’s
pohánkát termeszthetnek. Ellenben a’ Bodrogköz és a’ Hernád-Sajó-Tisza vizek közti táj róna, kies ’s igen termékeny. A déli részen elnyúló hí
res tokaji vagy hegyaljai hegyek közt is igen termékeny völgyek nyúlnak
el. E’ vidéken már, a’ híres hegyaljai v. tokaji borokon kívül, szép tiszta búza
bőségesen terem, továbbá kétszeres, rozs, árpa, zab, köles, tengeri, ’s az
eleség minden nemei, kender és dohány. Gyümölcse is sok és igen jó mi
nőségű. — Különösen kiemelendő termesztési ’s kereseti ága azonban a'
bor. Az u. n. Hegyalja világszerte híres vidék. Ez mintegy 14 □ mföldet
foglal el, mellynek legalább V3-dát virágzó szőllők boritják. Aszúbora
fokép igen kitűnő. Ez már a’ 17-dik század második felében elkezdett di
vatba jőni. — Z. megye a’ marhatenyésztésben is kitűnik; fokép szar
vasmarhái, lovai, juhai számosak és szépek ; sertéstenyésztése is virágzó.
Vasbányája, márványásása, kőszene szinte találtatik egy pár helyen;
sőt néhol opál is. Savanyúvize ’s meleg ásványforrása több vidéken lé
tezik. — A ’ használható föld 1,235,418 h., miből szántóföldek : 406,798,
rétek : 123,214, kertek : 23,114, erdők : 468,97 3’s a’ legelő: 138,653 hol
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dat foglalnak el. — Az ipar kévéssé díszük; csak legszükségesb ipa
rosai vannak a’ mezővárosokban, nagyobb gyára alig-alig ’s csak egy pár
papirosmalma, vashámora, bőr és szeszgyára van. Kereskedésének fő
tárgya a’ -hegyaljai bor ’s azután a’ gabona, ló, sertés, gyapjú. A ’ nemes
ség száma 16,752 lélek. Főbb birtokosok hg. Breczenheim, Erdődy,
Andrásy, Almásy, Barkóczy, Majláth, Csáky, Torok, Haller, Vay, F orgách grófok; Vay, Fischer, Sennyei bárók ; Lónyai, Szirmai családok ’stb.
— 104 portája volt e’ megyének és 7,540 egész telke, 15,000jobbágygyal. — Lakói laknak : 29 mezővárosban, 422 faluban ’s 90 pusztán. —
Nevezetesb helyei : E r d ö -B é n y e timsós forrással, és Szirmaiak pinczéjével,
melly hajdan Rákóczié volt ’ s legnagyobb a’ Hegyalján; M ád m.város a’
Hegyalján ’s a’ hegyaljai bor egyik fő termőhelye — jobb időkben híres
szüreti tánczvigalmakkal; S á r o s -P a ta k Breczenheim hg. régi kastélyá
val a’ régi vár helyén. Nevezetessége a’ régi reform, collegium, már a’
16-ik századból, 24,000 kötetű nagy könyvtárral; T á llya régi vár romjai
val, ’s a’ hegyaljai hegyek egyik legjobbikával; T a r c z a l , melly a’ tokaji
hegység déli részén fekvő szőlőkkel lévén ellátva, felette jó hegyaljai bor- 1
ral bir; Tokaj 3496 lakossal a’ Tisza ’s Bodrog között; innen veszi nevét
a’ világhirű tokaji bor; Z em plén régi várromokkal ’s jó borral; S. A . Ujh ely 6868 lakossal, megyeházával, hol tartattak előbb a’ megyei gyülé-\
sek, bora igen jó; S ztrop k o régi várral; B o d r o g -O la s z i , T o lc s v a , Z o m b or mind hires bort termő hegyekkel. — E ’ megye azelőtt a’ Tiszáninneni kerülethez tartozott, jelenleg a’ kassai közig, kerülethez számíttatik;
cs. kir. főnökség alatt, melly S. A.Ujhelyen székel, 10 szolgabirói járásra
osztatik fel. Az 1-ső foly. törvényszék S. A. Ujhelyen létezik, mely a’ ke
reskedelmi ügyekben is biráskodik. — Sz.
Zichy Mihály, kitűnő magyar festő, született 1827-ben Somogy me
gyében, Sándornak fia. A ’ rajzolás és festés elemeit Marastonitól, a’ pesti
rajz-és festőiskola alapítójától, azután Bécsben Waldmüllertől tanulta,
kinek legkitűnőbb tanítványai közé tartozott. A ’ könyvek széleit ’s kari
máit már tanuló gyermek korában oktatói ’s iskolatársai arczképeivel fir
kálta be. Rendesen tanulni nem igen szeretett, azonban könnyen tanult,
’s az év utolsó két hetében kiszokta pótolni az elmulasztottat. Hivatása
győzvén a’ szülők akarata felett, elhagyta az iskolát, ’s egészen az ecset
nek kezdett élni. A ’ pesti műkiállításban ,,A ’ beteg l e á n y " nyal lépett fel,
melly közfigyelmet gerjesztett az erőteljes felfogás ’s kivitel által. Neve
zetesb művei : A9 haldokló l o v a g , melly legjobban dicsértetik; A’ m entő
csoln a k , melly szinte a’ p<esti mtikiállitásban szerepelt, egy szép Christus
fő; Christus levétele a 9 k e r e s z tfá r ó l , ’s a’ k op o rsó b e z á r a tá s a , mellyek a’
nemzeti múzeumban vannak ’sat. — 1847-ben húsz éves ifjú korában is
merkedett meg Mihály orosz nagyherczeg családjával, minek folytán Pétervárra ment, hol máig is él, az udvarnak nagy kegyében áll, ateliert tart,
köz tiszteletben részesül, arczképeket fest roppant könnyűséggel, tetemes
jövedelemről rendelkezik, ’s hazáját szeretni meg nem szűnt. Az iskolá
nak, mellyhez e’ nagy tehetségű művészünk tartozik, fő jelleme : hogy
minden majmolást ’s modort megvet, a’ természet hű utánzását tartja
feladásának; ezért sajátságos, eredeti, erőteljes. — h.
Zipser (Keresztély András), szül. 1783. nov. 25-én Győrben, katona
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atyának fia, tanult Bazinban ós Beszterczebányán (hova atyja visszavo
nult) ’s Pozsonyban. 1803-ban tanító lett a’ brünni protest. iskolában,
hol Andréval érintkezésbe jött. Itt fejlett ki benne a’ természettörténet
iránti vonzalom. Viszszatérvén Beszterczebányára, az ottani evang. leány
iskola oktatója lett, ’s a’ nőnem nevelését annál nagyobb buzgalommal
ragadá meg, minél inkább elhanyagolva találta azt hazánkban. A ’ termé
szettörténeti tanulmányok iránti szeretete lakhelye regényes vidékén uj
táplálatot nyert; különösen a’ mineralogiára adta magát; szabad óráit
geognostikai vizsgálatokra fordította, beutazta a’ hazát minden irányban,
éles szemmel kutatott, szorgalommal gyűjtött, ’s gyűjteményeit ingyen
küldözte szét a’ geognosia barátihoz, természeti tárakhoz ’s tud. egyletek
hez, hogy ekként egy még vizsgálatlan föld kincseinek ismeretét terjeszsze, ’s érintkezéseket alapítson, inellyek a’ tudománynak javára szol
gáljanak. Üdvös munkássága eredményét felmutató a’ ,, V ersnek ein es to~
pog ra p h isvh -m in era log isch en H andbuches von U ngarnu (Sopron, 1817.)
czímű könyvében. Tudományos öszszeköttetéseit tovább tovább terjeszté,
mindinkább átlátva a’ kicserélés hasznát ’s szükségét. A ’ tud. közlekedés
Amerikára is kiterjedt. Bőkezű küldeményeit a’ külföldi fejedelmek ’s
nyilvános intézetek többféle kitüntetéssel jutalmazták, ’s 35 tud. egyesü
let tagja lett. Munkáit még : L esek n ek zum G ebrauch fú r Töchterschulen
(Kassa, 1822.); B a d ega st in S zíta ts (Besztercze, 1827.); U eber die S ta tűt ion in Ungarn (Kassa , 1834.). — Jeles adalékokat nyújtott L eon h a rd
mineralogiai zsebkönyvébe, É r s e k és G ru ber encylopaediájába. — Gyűjte
ményei ’s kézirati munkái nagy tömeget képeznek. — h.
Zólyom megye. Liptó, Gömör, Nógrád, Hont, Bars és Turócz me
gyék által környezve — területe : 5057íi □ mfdet foglal el. Népessége :
95928 lelket számlál, 1 □ mfdre 1917 lélek esik. Vallásra nézve akkép
különböznek lakosai, hogy 58675 r. katholikus ’s 37253 ágostai egyház
beli találkozik közöttük. Nemzetiség tekintetéből: van benne 95928 tót és
így az egész megye népessége tót ajkú; ámbár újabb időkben a magya
rosodás elterjedésének kétségtelen nyomai voltak. — Ezen egész megye
majd átalában hegyes, semmi rónával, s csak kévés völgyekkel bir. Azért
termékenysége, kevés kivétellel, alacsony fokon áll. Csak déli részein
találni termékenyebb földeket; tiszta búzát csak itt terem. Rozs azonban
s árpa, burgonya, zab nagyobb menyiségben s legtöbb vidékén terem.
Kendert is meglehetősen szépen termeszt, de annál kevesebb lent. Korponán igen szép gyümölcs tenyésztetik; de máshol is elegendő alma,
dió, körte stb. található. Szoléi csak Korponán vannak. Erdei felette
nagy kiterjedésűek — mintegy 250,000 holdat foglalván el. — Állatte
nyésztése sokkal jelentékenyebb, főkép a’ szarvasmarhák- ’s különösen a’
juhokban, mellyekből nagy mennyiségű ’s jó fajú sajtot nyernek. A méhtenyrésztés is igen divatozik itt. De a* ló és sertés kevés. — Ásványok
ban kitünően gazdag. Aranyat ád Jaraba, Nagy-Gaplek, sz. andrási ’s
úrvölgyi határ; ezüstöt : Ürvölgye, Ovár, Tajova, Hermanecz ’stb. F ő
kép pedig rezet’s vasat sokat termeszt, nevezetesen : Urvölgyén, Sz. A n 
dráson, Polhorán, Lehotán, Radinon, Baczukon. Rezet mintegy 6,000 ’s
vasat közel 150 ezer mázsát állít elő. Találtatik itt azonkivül,: horgany,
higany, dardany; porczellánföld, gypsz, kénkő ’s kőszén. Ásványvizei
Uj. h. Ism . T ára V I. k ö t.
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igen számosak. A ’ szliácsi savanyú forrás ’s gyógyfürdők híresek; de a
zólyomi, zolnai, szalatnai, véglesi vizek is emlitésre méltók. — Az ipar
terén nevezetes helyet foglal el e’ megye —- a’ természettől különösen
erre lévén hivatva. Azon kívül hogy Szulán ’s Hrinován jeles üveghu
tái; Beszterczén posztógyára; ugyanott ’s Breznón jeles borkészítése;
Hermaneczen igen híres, de Lipcsén ’s még több helyeken is jó pa
pírgyára; és szinte Beszterczén igen jeles répaczukorgyára van : Besz
terczén’s Rád ványban sok és jó kalap, Hajnikon,Libeten sok cserépedény,
U rvölgyön ’s egyebütt is jó csipke, és majd mindenütt közönséges vászon
készítetik; azonfelül a’ bányák által előidézett iparüzlete még különö
sebben kiemelendő. Beszterczebányán rézhámorok léteznek, ’s a’ rézből
különbféle réztáblák, kazánok, ’s konyhaedények készítetnek; azonfelül
sodronygyár évenkint 3 —400 mázsa sodronynyal. Radván ’s Besztercze
közt ezüst-dolgozóház, Tajován ezüst-választóház, Polhorán, Rhoniczon,
Libetbányán, Pojnikon , Háromvízen, Breznobányán , Moszteniczen,
Bisztrán, Jaszenován, Beszterczén ’s Kosztiviarszkán olvasztó-, öntő- ’s
hengervasműhelyek léteznek. Innen nagy menyiségü ’s jó aczél, lemezrúd, Öntött, kovácsolt vas, szegek, resíelő’stb. állittatik elő. Réz-, ezüst- ’s
aranyművesek a’ városokban nagy számmal dolgoznak. — Kereskedelmi
forgalma meglehetős élénk; főkép sok faeszközöket, vasat, túrót, mézet,
üveget, papirost, ollót, fésűt, posztót, csipkét, puskaport adván el. —
Forgalmának főemeltyűje a’ Garan folyam, mellyen faeszközeinek szállítása
eszközöltetik.— Van e’ megyében 5 kir. város, 10 mezőváros, 141 falu’s 21
puszta. Nevezetesb helyei : Beszterczebánya, a’ Garan- ’sBisztránál magas
hegyek közt 5610 lakossal, kiknek fő foglalkozása a’ bányászat, iparüzlet
’s kereskedés. Réz- ’ s vashámorai, gyárai nevezetesek. Van itt püspöki
kastély, régi vár, nagy megyeház, városház, bányahatóság, leánynövelde ’ stb. Breznóbánya szinte nevezetes bányászi hely, több vashámor
ral ’s hutával, bőr ’s jeles vasgyártással 5262 lakossal. Fakereskedése
igen jelentékeny. Korpona igen régi város, jeles gyömölcstenyésztéssel ’s
3500 lakossal. Libetbánya közel 2000 lakossal, számos olvasztó műhelyek
kel ’s vashámorral, bányákkal. Van czementvíze, melly a’ vasat rézre vál
toztatja. Zólyom régi várral, a’ dicső Mátyás egykori mulató helye. Szliács
Garan völgy ében, híres fürdő hely, igen jó savanyúvízzel. — E megye
1848-ig a’ dunáninneni megyék közé, jelenleg pedig a’ posoni kerület
hez tartozik. A ’ megyei főnökség Beszterczebányán van — és felosztatott
a’ breznóbányai, zólyomi, vidéki’s városi beszterczebányai járásra; a’ me
gyei törvényszék is Beszterczebányán létezik, melly Zólyom- ’s Barsmegyére terjeszti ki hatóságát. Ugyanott városilag kiküldött biróság is léte
zik. — S.
Zorilla y Morál, Spanyolhonnak újabb korbeli legkedveltebb és nép
szerűbb költője szüí. Valladolidban febr. 12. 1817; — családjával 1827.
Madridba jö tt,’s a’ „Seminario de los nobles“ collegiumban tanult. Atyja
kívánsága szerint törvényes pályára volt szánva, ’s legyőzhetetlen ellen
szenve daczára is Toledóba küldetett; itt azonban a’ collegiumok látoga
tása helyett a’ város régiségeit tanulmányozta, és verseket irt; ’s ezért,
hazatérvén atyjához, kellemetlenül fogadtatott; ő azonban ezentúl is
Chateaubriand munkái és a’ biblia tanulmányozásával foglalkodott. K övet
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kező évben Valladolidba kellett mennie az atyja által kitűzött pálya foly
tatása végett; azonban itt is kizárólag csak a’ költészetet űzte, — ’s leg
először „E l artista" czimü folyóiratban lépett fel. H ogy az atyai erőszak
elől menekülhessen, néhány reállal zsebében, Madridba távozott, ’s ott a'
szerencsétlen Larra költőnek temetésén, ennek sirja felett előladott gyász
költeményével keltett maga iránt nagy érdeket. Kevés hónap múlva ezu
tán kiadá költeményeinek első kötetét,’s ez által költői hírét megalapittá.
— Későbbi munkái : „ Cantos dél trovador“ . Nevezetes és számos eposi ’s
lyrai költeményein kívül a’ színpadot is néhány darabbal majdnem éven
ként gazdagító, mellyek közül igen jeles : „E l zapatero y el rey.“ —
Eposi-Iyrai költeményei közül kitűnő : „ Introduccion de los cantos dél
trovador" kivált az ebben foglalt elbeszélés : „A buen juez mejor testigo“
’sat. Öszves munkáinak gyűjteménye kijött ezen czim alatt : ,,Poesiasu
(2 kiad. Madrid 1840.) ’s eddig már 10 kötet. — Ezenkívül megjelent
tőle „ C a n to s dél trova d or ,C olleccion de legend ás y tra d icion es liistorica s “
(3 köt. Madr. 1840— 1) „ F ló r a s p erd id a s. Poewm.u(Madr. 1843) és „ O m bra s com p leta s , p reced id a s de su biográfia p o r Ild efo n so O v e ja s “ (2 köt.
Paris 1847). — P-r.
Zsidó ügy. Korunknak, melly kitünőleg az emberiség és polgárisodás korának neveztetik, szégyenletes jellemzésére szolgál, hogy még min
dig tartó vallásbeli türelmetlensége által az emberiség ’s polgárisodás
legszentebb törvényeit lábaival tapodja. Egész néposztályt különöz el a’
többi osztályoktól hitágazatai és szertartásai miatt. Egy nagyszámú néptÖmeget foszt meg számos jogoktól, és pedig sok helyütt a’ legfontosb
emberi jogoktól, csak azért, mert őseik vallásában neveltettek fel, melly a’
többi vallásoktól különböző. Büntettetik így egy nagy tömeg az igazságot
alapul fogadott államok által — a’ nélkül, hogy bűne lenne, melly még a’
gonosztevőknél is nélkülÖzhetlen feltétel. Büntettetik egy néposztály,
melly fáradhatlan szorgalma, munkássága, mértékletessége, takarékos
sága és tanulási törekvései által közméltánylatot ’s tiszteletet érdemelne.
A ’ hűbériség általános kárhoztatás tárgya, mert pusztán születés különb
sége miatt válaszfalakat emelt a’ polgári osztályok között. És a’ zsidóság
irányában mégis ugyanezen hűbériségi elv követtetik, mert jogoktól
fosztatik meg, minthogy ősei vallásában született. A ’ gondolat szabadsága
a’ jelen államrendszerek alapelvéül tekintetik, és mégis a’ legnemesebb
gondolatoknak Istenhez való felemelkedése, mert vallásunktól különbözőleg történik, f törvényileg helytelenítetik és káros jogkövetkezések
hez köttetik. — És igy többnyire valódi jogbiztositék nélküli, nyomasztó
állapotra van a’ zsidóság kárhoztatva a’ nélkül, hogy valamelly alapos ok
léteznék annak igazolására. Mindaz, mit e’ mellett felhozni szoktak, elfogultság,balitélet vagy tévedés. Hlyen p.o. mintha a’ zsidóság csak kereskedésre
lenne születve. A ’ történet lapjain elég tény van feljegyezve annak czáfolatára. Spanyol ’s Portugalországokban egészen a’ X V -dik századig a’
kormány legkitűnőbb tanácsosai, legjelesb birák, kiváló ügyvédek ’s
egyéb tisztviselők kerültek ki a’ zsidók közül. Franczia- ’s Olaszország
ban, mint a’ pyrenéi félszigeten is a’ I X —X I V századokban a’ zsidók
nagyrésze földművelő volt, és pedig a’ legtökéletesb, legszorgalmasb
földművelők közé tartoztak, mezei gazdaságuk, földbirtokaik a’ legvirág-

39*

612

Zsidóügy.

zóbbak lévén. Nem is említve azt, hogy a’ mathematikai ’s természet
tudományokban, gyógyászatban, csillagászatban ’stb. a’ zsidók mindenkor
kitűntek. — Balitélet az is, mintha a’ kizárólagos kereskedés, csere-berélés elpuhította ’s elsatnyította volna jellemüket, úgy hogy már a’ nemzeti
kötelességek teljesítésére alkalmasak sem lennének. Csak az újabb kor
némelly hadjáratai ’s eseményei is ellenkezőt tanúsítanak. — Csupán
balitélet folytán lehet hibájokul róni fel az elkiilönzöttséget szokásaik
ban, erkölcseikben, úgy nyelvbeli elszigeteltségüket is. Mert hogyan
lehet azokat az elkülönözöttségért elitélni, kik magok a’ törvények által
különöztettek el a’ többi polgároktól; kiket az embertelen rendeletek itt ott
megkülönböztetett öltönyökbe bujtattak, és elszigetelt, többnyire egészen
elzárt, elkerített városrészekbeni lakásra kénszerítettek. Nem kelle-e igy
épen a’ törvények szigora miatt elkülönözve élniük — és illy elkiilönzött
életben nemkelle-e elkülonzött jellemet, szokásokat s erkölcsöket ölteniük
magokra? Elkülönözött jellem, viselet ’s életmód miatt vádoltatnak, mi
dőn a’ törvények magok egészen elkülönözték őket jogokban, ’s az állam
minden jótéteményeiben a’ hon többi polgáraitól. Bizonyítja ezt Anglia,
Belgium ’s Frank hon újabb története. Itt lerontatván a’ zsidók ’s keresz
tények közti válaszfalak,’s jogokban ’s kötelességekben öszszeolvasztatván
— többé semmi különböztető jellemet sem láthatni a’ hébereken. Nyel
vük, szokásaik, viseletűk egészen hasonló a’ keresztény francziák-, angogolok -’s belgákéihoz. — Tévedés azért is kárhoztatni őket, hogy majdnem
kizárólag a’ tozsérkedéssel, csereberéléssel foglalkoznak. Hiszen a’ törvé
nyek majdnem kizárólag csak e’ foglalkodásokat engedték meg nekik. Hi
vatalokra képteleneknek nyilvánították , ügyvédkedésből kizárták, a'
földbirtokot tőlük megtagadták, a’ czéhekből kitiltották ’stb. ’stb. Vagy
a’ mi kevés megengedtetett is nekik p. o. a’ földművelésre, iparüzletre
nézve — az is olly korlátokkal történt, mellyek a’ munkásságot,’s keresetet
csirájában elfojtották. íg y p. o. a’ mezei munkákra nem használhattak
keresztényeket, legényeknek nem fogadhattak másokat mint zsidókat, ké
szítményeiket nem árulhatták nyilvánosan, az iparüzletre kellő földbirtokot
meg nem szerezhették stb. stb. Legkevésbé sem lehet pedig a keresztény
társalom ’s nemzetek iránti ellenszenv, vagy gyűlölség miatt kárhoztatni
azokat, kiketarra,ha illy érzés nálok csakugyan létezik,maga a’ társalom
kénszerített mostoha, sőt ellenséges ’s gyűlöletes bánásmódja által. —
Ellenben — mig alapos okot nem lehet felhozni felszabadításuk ellen —
addig fontos okok léteznek a’ mellett, hogy jogbiztositék nélküli, elnyo
mott helyzetükből kiemeltessenek. Kívánja ezt a’ nemzeti öszszeolvadás
nagy érdeke, a’ valódi nemzeti erő csak az öszszes elemek szoros kapcso
latában ’s öszszetartásában lévén feltalálható. Kívánja a’ nemzetgazdászat, hogy az egy térre szorított tőkék az ipar, gyárüzlet’s fóldészet
terén is elterjedjenek, hogy számos szép tehetségek ezen ágaktól se vonattassanak el, hogy a’ munkásság senkinél és semmiben se legyen viszszatartva — miután a’ szellemi tehetség és ipar a’ nemzeti vagyon és gaz
dagodás legfőbb forrása és tényezője. Kívánja ezt a' proletariátus eltávo
lításának’s kevesbitésének szüksége is, arra legnagyobb alkalmid szolgál
ván a’ keresetágak elzárása, a' munkásságbani korlátolás, az erőkifejlődés
akadályozása. Kívánják pénzügy tekintetek, a’ közjövedelmek emelésére
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a? kereset és munkásság emelése legdúsabb forrásul szolgálván, az az
által magasb öszvegre emelt magánjövedelmek következtében. Nem em
lítve a’ jogosságot — melly soha sem engedi meg a’ polgári jogokat hit ’e
valláskülönbségek szerint osztályozni; — az emberiséget, melly az Is
tennek minden emberi teremtményében ugyanazon igényű; nem a’ mél
tányosságot, melly kitkit érdeme szerint kiván jutalmaztatni. — Minden
fontosb esemény korszakában, főkép a’ szükségelt honvédelem perczeiben,
mint p. o. a’ jelenleg fenforgó keleti háború napjaiban is — hivatkozást
hallunk tétetni a’ népek ’s nemzetek hazafiúi érzelmeire, honfiúi áldozatkészségére’stb.Es az, mi e’ honszeretetet előidézze és szilárdítsa, mi a hon
szent földjéhezi ragaszkodást előteremtse, kevés figyelembe vétetik, egy
nagy néposztálytól megtagadtatván azon jogok , mellyek ezt a’ hazához
kötnék, mellyek áldozatokra buzdítanák, mellyek honfiúi érzelmekre gyullasztanák. Ámbár még illy helyzetben sincs eset, hol a’ zsidóság áldo
zatkészség által ne tűntetné ki magát. Az előfordult nagy catastróphák elég tanúságát adák annak. —•Ezen ’s hasonló tekintetek ’s körül
mények nem maradhattak minden hatás nélkül az európai törvényhozá
sokra. E század elejétől már mindenfelé vagy javítatni látjuk a’ zsidók
joghelyzetét, vagy legalább törekvéseket látunk annak kieszközlésére. A ’
kitünőbb kezdeményezések e’ téren következők. Francziaország vetette
meg itt is az alapot, 1789-ben már felszabadítván a’ zsidókat, kik azonban
tökéletes jogegyenlőségre csak az 1831 -ki törvényhozás által emeltettek,
— az a’ rabinek állami fizetését is elrendelvén. E’ példára Belgium ’s
Hollandia is emancipálta őket. Vestfáliában 1808-ban nyertek polgári
jogokat. Würtembergben 1828-ban majdnem tökéletesen felszabadíttattak,
— mi 1836-ban ismét inditványoztatott, de siker nélkül, ámbár maga a’
rottenburgi püspök is mellette szavazott. Bajorországban 1813-ban nyer
tek polgári jogokat — csak a’ földbirtokból záratván ki, ’s állami ’ s köz
ségi hivatalok viselhetéséből. Poroszhonban 1812-ben majdnem teljesen
emancipáltattak. Kurhessen felszabadítá őket. Badenben választói joggal
is felruháztattak, de a’ teljes emancipatio az 1831 -ki, 1836-ki és 1839-ki
országgyűléseken hasztalan sürgettetett. Szászországban bizonyos kor
látok közt élvezik a’ polgári jogokat. Brémában 1848-ban polgári jo g o 
kat nyertek. Dániában is már 1812-ben sok jogot nyertek. Svédhonba
1776-ban bocsáttattak be — és kitünőbbjeik polgári jogot nyerhetnek. A n
gliában polgári jogokkal birnak, 1830 ’s 1833 óta ügyvédek is lehetnek,
de a’ parliamentbe még meg nem választhatók. 1833-ban a’ teljes emancipatiót az alsóház elfogadta, de a’ felső viszszavetette. Az angolok ’s
hollandiak külgyarmataikban, p. o. Amerikában, Jamajkában gyarmatositást is kísérlettek meg a’ zsidókkal. Canadában 1832-ben, EszakAmerikában 1822-ben emancipáltattak. Oroszországba II-dik Katalin
által hivattatok be. I-ső Sándor némi jogokkal ruházta fél, de I-ső Miklós
ismét élvévé ezeket. Lengyelországban polgári jogokkal birnak,’s miután
itt legtöbb kedvezményeket nyertek, igen megszaporodtak, és főleg ők ké
pezik a' középosztályt a’ nemesség és jobbágyság kozott. — Schveitzban
csak némelly cantonok tűrik el — és többnyire mindenütt korlátolt jog állapottal birnak. Baselból 1816-ban egészen kifizettettek. A ’ német szö
vetségi acta 16 ez. megigéré az emancipátiót mint a’ polgári szabadság
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több más egyéb feltételeit is — de csak odáig valósította, hogy egy bizott
mányt nevezett ki a’ különbféle legislatiók rendeletéi- ’s intézkedéseinek
öszszeszedésére. — A ’ mi a’ legújabb korbeli ide vonatkozó tényeket illeti,
ezek nevezetesbjei következőkben kÖzpontosúlnak :
Angliában, hol a’ zsidók a’ polgárjogokat élvezik, ’s csak a’ parliamentbei választhatóságból vannak még kizáratva, újabb időkben folytonos tö
rekvések és mozgalmak nyilvánulnak az olly jogszerű emancipatio kivitelére.
Különösen a’ törvényhozás kebelében lord Russel — most a’ Palmerstonkabinetből kilépett minister — látszatik hivatva lenni arra, hogy egykor,
folytonosan megújított sürgetései után, a’ héberek számára a’ jog egyenlőséget kivívja. Russel már számos Ízben tőn indítványt az emancipátióra — de mindeddig siker nélkül. E’ küzdelmének a’ legújabb
1854-ki ülésszakban uj fordulatot adott. Angliában nincsen törvény, melly
a’ hébereket egyenesen eltiltaná a’ megválaszthatástól, ’s igy kitiltaná a’
parliainentből. Hanem az által vannak kizáratva, miszerint minden parliamenti tagnak, mielőtt részt vehetne a’ tanácskozásokban , esküt kell le
tenni az igaz kereszténységre — on the true faith of a christian. Ez az
u. n. abjuration ’ s supremat-eskü — melly tehát magától a’ hódolati es
kütől — oath of allegiance lényegesen különbözik. A z abjuration és supremat-eskü még azon régi korból való, midőn az anglican uj egyházat,
és Anglia függetlenségét ’s szabadságát valódi veszélyek fenyegették. E ’
veszélyek akkor — a’ reformatió korában — részint a’ római szék hatal
mas terjeszkedései ’s beavatkozásai, részint idegen fejedelmek törekvései
’s különösen a’ Stuartok részéről fenyegették. E ’ körülmények szolgál
tattak okot azon eskünek bevitelére, mellyben az angol alkotmány bizto
sítékot keresett azon veszélyek ellenében. Azért a’ supremat-eskü első
részében tiltakozás foglaltatik a’ római pápának tulajdonított azon állí
tólagos jog-ellen, mellynél fogva képes lehessen fejedelmeket letenni’s a’
tróntól megfosztani. A ’ másik része idegen fejedelmek igényei ’s trónkö
vetelései ellen tesz óvást. A ’ supremat-eskü különösen az angol korona
fensőségi jogát az egyháziakban kívánta biztosítani. Az abjuration eskü
pedig a’ Stuart pretendensek ellen van intézve. Könnyű belátni, mikép e’
körülmények mind ollyanok, mellyek többé nem fenyegethetik az angol
egyházat és függetlenséget. Mert a’ mint nem léphetnek fel többé Stuart
pretendensek — minthogy e’ család egészen kihalt — úgy a’ római sz. szék
személyesítőjének sem juthat többé eszébe magának fejedelmek feletti
hatalmat tulajdonitani, és idegen államok jogaiba avatkozni ’s az azokat
illető jogok gyakorlását igényleni. — De az u. n. supremat-eskü,
nem is az többé, mi előbb volt. Mert abból ama záradék, melly
a’ korona felsőségéről szólt, már Vilmos ’s Mária korában kitöröltetett,
és csak a’ supremat-eskü elnevezés ’s czim hagyatott meg. Az most egé
szen vallás czikk — az anglicán egyház 37. czikkje — mellyet nem ismer
nek el sem a’ dÍ3senterek,sem a’ r. katholikusok. — Ehhez kell gondolnunk
még azon szilárd állást, mellyel jelenleg bir már mind az anglican egy
ház, mind a’ jelen államrendszer, és azon kitűnő hatalmi ’s befolyási
pontot, mellyre Anglia emelkedve van, melly erő ellenében semmi európai
hatalom sem várhatna megtámadásainak sikert ’s kedvező eredményt. —
Könnyű tehát belátni azt is, hogy azon esküformák szüksége ’s ideje
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már végkép eltűnt, hogy azok csak üres szójátékot képeznek, melly csak
az eskü erkölcsi ereje ’ s tekintélye rovására történhetik. — Azonban
mindemellett is nem hajlandó az angol közönség ’s parliament azok eltör
lésére. Mert még mindig nagy erőt tulajdonítanak azoknak legszebb j o 
gaik fentartásában. Mert még mindig szemeik előtt állanak azon veszé
lyek, mellyek főkép a’ római szék és katholikusok részéről fenyegettek;
nem tartván még lehetetlennek, hogy azok meg ne újulhassanak. Hogy
ezen aggodalom még ki nem halt, mutatja az egy pár év előtti új öszszeütközés is a’ római curiával, midőn t. i. londoni katli. érsek neveztetett
ki és több kath. püspökök helyi elnevezések szerinti kinevezésének joga
igényeltetett Róma által. Sőt ezen tény újabb olajt öntött az aggodalom
elhaló tüzének fölélesztésére. — Es Russel épen ezen aggodalmak ’s gyanakodások ellenébe lépett fól. Minthogy egyenesen törvény nem zárja ki
a’ hébereket, az újabb választáskor Londonban a’ City részéről Rotschild
választatott követté. Ez meg is jelent a’ parliamentben — de az érintett
esküt le nem tehetvén, miután a’ teremből önkényt nem akart távozni,
onnan kivezettetett. — Ez legközelebbi alkalmul szolgált Russel új indít
ványára. Ebben már nem az emancipátiót, hanem az érintett elavult esküforma eltöroltetését és a' hódolati eskünek új, minden vallásbeliekre, az
anglikánok-, dissenterek-,katholikusok-’s héberekre egyenlőn alkalmazható
formulázását sürgette. Kiemelte különösen, hogy az esküformák jelenleg
már nem csak jelentőség-nélküliek, mert az alkalmul szolgált veszélyek
többé nem léteznek, hanem igazságtalanok is, mert ollyanokat sújtanak,
kik ellen nem is intéztettek, ’ s a’ kiket tehát nem is akartak érinteni. Intéztettek ugyanis a’ katholikusok ellen — és most egy üres forma végett
a’ hébereknek kell szenvedni — kikre az angol törvényhozás azon eskü
megalapításakor nem is gondolt, mig ellenben a’ katholikusok, kik el
len intéztetett, most már benn ülnek a’ parliamentben. — Azonban Russelnek e’ föllépése sem aratott az előbbieknél több sikert. Még most is, a’
X lX -d ik században, megpendítetett többek által a’ biztosíték szüksége a’
katholikus terjeszkedések ’s ármányok irányában, mellyeket a’ római
szék újólag fel-feltünedezo követelései ismét elárulnak. Azért sokan azon
eskü eltöröltetésében az angol államegyház ellen intézett megtámadást
’s annak veszélyesztetését látták, sőt némellyek még a’ kereszténység
érdekeit is veszélyeztetve hitték lenni. Illy nézetek ’s meggyőződések
ellenében nem emelkedheték túlsúlyra korunknak azon elismert szent igaz
sága : hogy vallás ne tegyen a’ polgárok jogaiban különbséget. És még
Angliában — melly mégis Európában legszabadabb államélettel bir — sem
emelkedheték érvényre a’ türelmesség elve. íg y Russel indítványa 1854
május26 kán 4 szótöbbséggel elvettetett a’ második felolvasás alkalmával.
Poroszországban több sikerhez állott közel legújabban a’ zsidó ügy.
1854-ben ugyan is a’ kormány a’ vestfáliai községrendszerben azt indít
ványozta, hogy a’ községelöljáróknál a’ keresztény vallás szükséges kel
lék legyen. A ’ törvényhozás többsége azonban ezt elvetette ’s így meg
állapította, hogy héberek is lehessenek községi elöljárók. A ’ felsőház
ban azonban a’ polgári szabadság ’s emberiségnek ezen szabálya nem
vívhatott ki magának többséget. A za z 1854 márt. 14-ki ülésben elvette
tett ’s a’ kormány szűkkeblű javaslata viszszaállítatott, ámbár a’ porosz
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legújabb — mert ez is igen változékony — alkotmány világosan rendeli,
hogy a’ vallásklilönbségnek a’ polgári ’s politikai jogok élvezésére semmi
befolyása se legyen.
Wiirtembergben is tárgyalás alá került 1854 végén a’ zsidóügy. A’
községpolgári jo g , ’s különösen a5 községi haszonvételek élvezete, ’s a5
választói ’s választhatási jog megadásában megegyezett a’ törvényhozás.
Kivételt csak a’ csere-berélést — schachern — gyakorló zsidókra nézve
kívánt tetetni, kivéve kik már 10 év óta megszűntek végkép azzal foglalkodni. Ezeket az érintett jogokból, mint abból is, hogy esküdtek lehes
senek, kizáratni véleményezte. A ’ csere-berélés alá pedig a’ következő
foglalkodások soroltattak, u. m. a’ házaló kereskedés, zsibárnskodás, kézizálograi kölcsönzés, hajhászkodás felsőbbségi kinevezés nélkül, és a’
marha-elcsúíitás. Illy foglalkozást űzőknek a’ letelepedés és nőszülés csak
o5 éves korban engedtetik meg. Mindeniknek külön névjegyzékbe kell
beirva lenni — különben pénz- ’s fogságbüntetés alá esvén. És a’ keresz
tények elleni követelés bizonyitására nem elegendő az aláírás, v a g y a ’
bepanaszlás előtti elismerés, hanem más bizonyítékok szükségeltetnek
annak kimutatására, hogy a’ keresztény adós valóban felvette a’ beirt
pénzöszveget. — Tetetett még két indítvány a’ zsidók érdekében. E lő
ször, hogy a’ kormány a’ keresztény és zsidó közti házasság megengedé
sét tárgyazó törvényjavaslat beadására szólítassék fel; melly inditvány
a’ házassági jo g tárgyalási idejére halasztatott. Másodszor, hogy az állampolgári választói ’ s választhatási jo g gyakorlására képesitessenek a’ zsi
dók ; melly inditvány a’ többség által elvettetett. — íg y tehát a’ héberek
jogköre ugyan kiterjesztetik; de a’ baloldalnak azon alaposan támogatott
’ s védett indítványa, hogy a’ zsidók egészen emancipáltassanak — a’
mennyiben az alkotmány megengedné — a’ többség középkori sötét né
zetein hajótörést szenvede. — Schweiczban is tétetett inditvány 1854-ki
decemberben a’ zsidóemancipátióra akkép, hogy mindazon jogkorlátok,
mellyek alatt különböző cantonokban még mindig szenvednek — végkép
töröltessenek el, minthogy a’ szövetségi alkotmánnyal is ellenkeznek. És
ezen inditvány a’ nemzettanács által elfogadtatott, és a’ szövetségi ta
nácshoz küldetett át véleményzés végett.— Spanyolországban talán nem
sokára várható egy a’ zsidóügynek kedvező határozat. — A ’ németor
szági zsidók 1854 végén az alkotmányzó korteshez egy emlékiratot ter
jesztettek elő, mellyben kérik, hogy határozza el, mikép a ’ zsidók ismét
beeresztessenek Spanyolországba ’s ott ismét bírhassanak letelepedhetési
joggal. Ezen okirat korunkra nézve igen érdekes és jellemző. ,,Nem önző
vagy személyes érdekből ered e’ kérelem — mondatik azon kérvényben44
— hanem azon nagy ’s magasztos elvnek, az általános vallásszabadság
elvének érdekében emeljük fel szavunkat, mellynek érvényesitésében mi
zsidók minden államban valódi próbakőül szolgálunk. Égy nagylelkű
nemzet képviselőitől egy ősbűn kiengesztelése kéretik. Igazságtétel egy
nagy erőszaktételért, melly a’ régi sötét századok műve ugyan, de a ’
mellynek következményei még korunkra is kihatottak. És mi — igy v é g 
ződik az okirat— nem jövünk viszszakövetelni azon földbirtokot, mellyről
apáink elüzettek, vagy kárpótlást igényelni azon megbecsülhetlen java
kért, mellyek őseinktől elragadtattak — még régi szentegyházainkat sem
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kívánjuk ismét mieinknek nevezni, mellyeknek ormai még most is látha
tók. Mi csak a’ száműzetés szenyfoltját kívánjuk kitöröltetni, hogy a’ kik
akarnak, viszszatérhessenek. Nem kerül nektek semmibe, csak egy szóba,
— de ez egy szent szó, mert az a’ szeretet, igazságosság, emberiség és polgárisodásnak szava.“ — Kedvező határozat reménylhető, minthogy a’
spanyol képviselők egy lépést úgy is tőnek már a’ vallásszabadság szent
elvének valósítása felé, midőn a’ szabad vallásgyakorlatot szentesítették
(1855-dik febr. ülésben). Az által mindenesetre hivatásuk legnemesebb
részét és kötelességét teljesítették. — Térjünk most át Magyarországra
és Austriára.
Magyarországban a’ régibb századok a’ többi művelt európai államok
példáját követték a’ zsidók üldözésében; az újabb korban pedig itt is
nyomai vannak azon törekvésnek, hogy joghelyzetük türhetőbbé tétes
sék. A ’ mi a’ régi kort illeti, elég legyen jellemzésére néhány törvényho
zási intézkedést megemlíteni. Illyen az 1578. 2. ez. 3. §., melly azt
sürgeti, hogy a’ zsidók minél előbb kimenjenek a5 honból, és kétszeresen
fizessék a’ keresztényekre rótt közadót ’s egyéb terheket „ad solvendam
dicam et alia ónéra subeunda in duplo cogantur.“ — Kálmán I. K. 75,
fej. földjeik művelésére csak pogányokat enged használtatni, mint László
I. k. 10. fej. is tiltja nekik a’ keresztény szolgák félfogadását. — Innen
azonban következik, hogy azon régi korban hazánkban földeket bírhat
tak. — Az 1595. 10. ez. rendeli, hogy minden zsidó fejenként és havon
ként 40 dénárt fizessen. A z 1630. 15: 1647. 91; 1649. 97; 1655. 29;
1715. 15; a’ vám ’s harminczadok bérléséből,kezeléséből kizárja őket, úgy
hogy zsidó vámosnak senkisem kÖteleztessék fizetni, és a’ vámtulajdonos
többszöri makacscság folytán a’ vámhely elvesztésével fenyítetik. Az 1647.
91. ez. a’ nemesb borokkali kereskedéstől „tanquam jurium regni incapaees“ és az 1741.28. ez.’s a’ felsőbb rendeletek a’ salétrom ’s puskapor-áru
lástól tiltották el őket. Felsőbb határozatok kizárták a’ nemes jószág akár
miféle birtoklásából, kibérléséből ’s kezeléséből is. — Az 1729. 19 szerint
egész Horvát-, Tótországból 's Dalmátiából kiűzetnek. — Azonban a’
magyar törvényhozás elég korán kezdé figyelmét fordítani a’ zsidók
nyomasztó helyzetének javítására, e’ ’s tekintetben — habár nem nagysi
kerrel — a’ legtöbb európai államot dicséretesen meghaladta. Már ugyan
az 1791-ki országgyűlésen hathatós szavak emelkedtek mellettük. És a’
38. ez. legalább azt rendelé, hogy Magyarországban ’s kapcsolt részeiben,
kivéve a’ bányavárosokat — mindenütt azon állapotban maradjanak,
mellyben 1790 év első napján voltak. Később majd minden országgyűlé
sen siirgettetett joghelyzetük javítása. Ennek eredménye Ion az 1840.
X X I X . t. ez. melly megengedi, hogy azok kik bensziilettek ’s kik benlakásra törvényesen engedelmet nyertek, ha erkölcsi viseletjök ellen iga
zolt alapos kifogás nincs, az egész országban ’s kapcsolt részeiben minde
nütt szabadon lakhassanak — kivéve a’ bányavárosokat ’s azon helyeket
honnan a’ bányák ’s bányászat tekintetéből törvényességi szokás folytán
ki vannak zárva. Továbbá megengedé : hogy gyárakat is állíthassanak,
kereskedést ’s mesterségeket önkezükre , vagy vallásukbeli legényekkel
űzhessenek, újaikat azokban gyakorolhassák, és azon tudományokat ’s mű
vészeteket, miket addig gyakorlottak, azontúl is folytathassák. Tehát p. o.
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lehettek azontúl is orvosok, de nem ügyvédek is. Végre azon városokban,
hol addig polgári telkeket szerezhettek, ezen gyakorlatban megmarad
nak. Különben kötelesek állandó tulajdon- ’s vezetéknévvel élni, anya
könyveket vezetni, az fokleveleket és szerződéseket a’ honban divatozó
nyelven szerkesztetni. Es kimondatott, hogy ezen törvénynyel ellenkező
minden más törvény, szokás ’s határozat megszűntetik. — A ’ jó törekvést
nem lehet el nem ismerni aristocraticus törvényhozóinktól. De kétségte
len az is, hogy azon jogokat, mellyeket adtak, ingatagokká tették azáltal,
hogy a’ szokások- ’s gyakorlattól feltételezték. A ’ következés igazolta ezt.
Mindenfelé kétségek, viták, ’ s balmagyarázatok eredtek a’ törvény alkal
mazása ’s főkép a’ lakhatási ’s telek-vételi kérdés körül, legtöbbnyire az
Önkénynek nyittatott kapu. Ezt mutatták különösen Pozson, Zemplén ’ s
több más megyék esetei, hol a’ zsidók üldöztettek, erővel rájok magya
ráztatván a’ szokás és bányászati érdek követelései. — A’ későbbi ország
gyűlések még tovább akarták terjeszteni a’ zsidók jogk örét; ’s különösen
az 1847 ’ s 1848-ki országgyűléseken hathatósan indokoltatott az emancipátio szüksége. — Türelmi-adót Magyarországban is kelle fizetniük a’
legújabb időkig. A ’ hivatalokból mind községekben mind az államnál
egészen ki voltak zárva. Ügyvédek, jogtudósok nem lehettek. Házakat
mint polgári telkeket is csak ott vehettek, hol a’ szokás ’s gyakorlat azt
megengedé.
Austriában 1848 előtt a’ zsidók allapotja következő volt : Az aust. polg.
törv.könyv (1811-ből) azt rendelé, hogy a’ valláskülönbségnek ne legyen
befolyása a’ polgári jogokra — hacsak néhol a’ törvény nem tesz kivételt.
Illy kivételek tetettek irányukban a’ házassági jo g ’s nevezetesen a’ há
zassági akadályok, kihirdetés, öszszeadás, elválás ’s végfelbontás tekinte
téből. A ’ házassági szerződés keresztény ’s nem keresztény, tehát zsidó
között is, érvénytelen volt. Es ha az egyik héber vallású kereszténnyé lett,
a’ házasságot fellehete bontani a’ héberek közti felbontási okok folytán.
Továbbá a’ végakarat nyilvánításánál a' zsidók nem lehettek érvényes
tanúk. A ’ nem keresztény, tehát héber hitre való áttérés, kitagadás okaid
szolgálhatott. — A ’ mi a’ héberek állampolgári helyzetét illeti, ez II.
József kora óta sokkal kedvezőbb volt mint az előtt. Keresetágaik kiter
jesztettek, tanításuk ’s kiképzésükre több gond ’s költség fordítatott, és
jog-képességük nagyobbítatott, némelly szégyenteli és az emberi méltó
ságot sértő különböztetési jelek, u. m. külön ruházat, testi vám ’stb. már
úgy is eltöröltetvén. Csak a’ zsidóadó létezett később időkben is Cseh-,
Morva-, Gácsországban és alsó Austriában. — Különben a’ héberek jo g 
helyzete, különböző tartományokban különböző volt. Legtöbb kedvezmény
nyel bírtak mint a’ hajdani önálló Lengyelországban, úgy a’ hajdani ma
gyarjogok alapján Austriára jutott Gácsországban is. Azért is ott tete
mesen megszaporodtak. Csak a’ Lemberg- ’s Bukovinábai bevándorlás volt
korlátolva. Es némelly városok p. o. Jaslo, Pilsno, Uj-Sandec ’stb. azonkiváltsággal bírtak, hogy vagy épen semmi, vagy csak egy héber csalá
dot voltak kötelesek eltűrni, vagy a’ honosultakat bizonyos utczára vagy
városnegyedre szoríthatták lakás végett. Cseh-morva tartományokban a’
szaporodás jobban korlátoltatott. Itt 1725-ben a’ családok száma meghatároztatott, több le nem telepedhetvén. 1789-ben Csehországban az 8,600

Zsidóügy.

619

és Morvában 5,400-ra szorittatott. E’ végett Cseh-, Morvaországban egy
feljogosított családból csak egyik fiú nőszülhete, és a’ másik, vagy az
unoka csak akkor, ha az férfiakban egészen kihalt családbai lépésre feljogosítatott. Különben Cseh-, Morva- ’s Gácsországban már régóta fel vol
tak jogosítva, hogy nagykereskedést nyithassanak, gyárakat ’s manufactúrákat állítsanak, mesterségeket űzhessenek, terményüket szabadon elad
hassák. II. József alatt a’ személy- ’s vagyon-türelem tökéletes biztos
sággá változtattatok. Tehát ezentúl szabad vallásgyakorlattal bírtak,
minden nem tiltott keresetágat űzhettek, orvosok ’s ügyvédek lehettek,
magoknak iskolákat állíthattak, felsőbb tanintézetekbe járhattak, állami
ösztöndíjakat húzhattak, katonai minden tiszti rangot elnyerhettek. K or
látozásuk csak abban állott, hogy közhivatalokra rendszerint nem tart
hattak igényt, temető és synagóga állításáért kincstári díjt kelle fizetniök
és némelly tárgyak u. m. jobbágyi földek, malmok, kocsmák, gyógyszertár, ’s tized kibérlésétől elvoltak tiltva, — Alsó-Austriában falukon csak
úgy engedtetett meg a’ letelepedés, ha gyár — vagy más hasznos ipar
üzletet kezdettek. Bécsben magában eltürött és idegen zsidók különböz
tettek meg. Az elsők űzhettek bármilly mesterséget, de polgár- ’s mes
terjog nélkül; és a’ művészeteket, gyárűzletet, ’s manufactúrát is folytat
hatták. Lehettek ügyvédek ’s orvosok, de türelmi díjt kelle fizetniök, és
ingatlant nem szerezhettek. A z idegenek Bécsben csak azon áruk adásvevésével ’s szállitásával foglalkozhattak, mellyek árulására minden kül
földi kereskedő fel volt jogosítva. — Stíria 1497-ben I-ső Miksától
38,000 pftért azon jogot vásárolta meg magának, hogy e’ tartományban
semmi zsidót se legyen köteles eltűrni. Ugyanazon császár KarinthiaKarnióliából is kitiltotta őket. Salzburgból 1495 — 1519. Leonhard érsek
parancsára kiűzettek. — Később II. József alatt megengedtetett nekik,
hogy Gratz, Klagenfurt, Laibach és Linczben az országos vásárokat láto
gathassák.— Tehát a’ mint látjuk, az austriai tartományokban különböző
volt a’ héberek joghelyzete. És ez még jelen állapotukra nézve is eldöntő.
— 1848 után ugyanis az austriai törvényhozás, melly most már Ma
gyar-, ’s Erdélyországra nézve is kötelező, nem fejlődhetett ki még —
1855 elejéig — biztos és állandó határozványra, mint majd minden egyéb
ben, úgy a’ zsidóügy elintézésében sem. Az 1849. márt. 4-ki charta teljes
jogegyenlőséget alapított meg valláskülönbségrei tekintet nélkül. Kimon
dotta, hogy : tökéletes vallásszabadság ’s vallásgyakorlati jog biztosítatik
mindenkinek; hogy a’ polgári ’s politikai jogok élvezete a’ hitvallástól
független; hogy minden elismert felekezet féljogosítatik nyilvános vallásgyakorlatra, ügyei önálló kezelésére, intézvényei ’s alapítványai élveze
tére. De megjelent nem sokára az 1851. dec. 31-ki új charta, melly
a’ márt. 4-ki alkotmányt egészen megsemmisítette. Megsemmisíttetett tehát a’ héberek emancipátiója is. Csak a’ 2. és 27. §. hagyatott
meg. A ’ 2. §. melly minden törvényesen elismert hitfelekezetet nyil
vános vallásgyakorlatra, ügyei önálló kezelésére, és tanítási-, jótékonysági- ’s vallásos intézeteik, alapítványaik ’s tőkepénzeik birhatása’s élvezetére jogosít fel. A ’ 27. §. pedig azt engedi meg, hogy minden bi
rodalmi polgár a’ törvény előtt egyenlő ’s egyenlő törvényhatósággal bir.
íg y a’ hébereknek minden más, előbb adott jogok, a’ vallásgyakorlat sza
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badsága ’s a’ törvény előtti egyenlőség kivételével megszűntettettek. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a’ törvény előtti egyenlőség nem jelenti a’
jogegyenlőséget— mellynek eltörlése volt épen a’ 49-ki charta megszűn
tetésének egyik főalapja. — Azonban még nem adatott ki rendelet, melly
a’ zsidók állampolgári joghelyzetét világosan és határozottan kijelölte ’s
előadta volna. Innen ismét számtalan zavar és kétség eredt. Az 1849-ki
charta nem létezett többé — az 1851-ki pedig nem határozta meg a’ zsi
dók jogkörét. Innen számtalan kérdés, mire vannak feljogosítva ’s mire
nem? Különösen kérdés támadt aziránt, hogy vannak-e és hol vannak in
gatlan szerzésére ’s birtoklására feljogosítva? Illy kérdések a’ bíróság
elébe is kerültek, és különfélekép döntettek el. Gallicziában a’ biróságok
azon nézetből indultak k i , hogy a’ 49-ki charta és alapjogok eltörlése
folytán ismét viszszaállitattak azon rendeletek, mellyek a’ héberek birtok
képességét korlátolták. Máshol ellenkező elvet áliitottak fel a5 biróságok,
úgy okoskodva, hogy a’ régi korlátok a’ mártiusi alkotmánylevél által el
töröltetvén és az új rendeletek semmi újabb korlátozást sem állítván fel,
következik, hogy a’ héberek a’ többi honpolgárokkal egyenlő joghelyzet
ben állanak. — Annyi világos volt, bármikép lehetett is okoskodni, hogy
a’ törvényalkotásban hiány van, melly annál sajnosabb, minthogy egy
egész és pedig fontos néposztály jogbiztositékát, jólétét ’s polgári nyu
galmát érinté. — Ez okból 1853-ban egy új ideiglenes szabály hozattatott életbe — melly egészen elszakadva a* márt. 4-ki alkotmánylevél
től, visszatért a’ 48 előtti viszonyokra. Ez az 1853. okt. 2-ki cs. ren
delet, melly az izraeliták birtokképességéről ideiglenesen következőket
rendelt : a) Az izraeliták birtokképességét korlátoló azon szabályok,
mellyek valamelly koronaországban 1848 jan. 1-ig életben voltak, ideig
lenesen állampolgári viszonyaik végleges szabályozásáig — ismét hatályba
lépnek, bj Ezen korlátozás nem alkalmazandó azon esetekre, midőn jelen
napig valahol az izraeliták már megszerezték valamelly ingatlan jogszerű
birtokát, vagy a’ nyilvánkönyvbei beiktatásért már folyamodtak ott, hol
az által történik a’ birtokszerzés, ej Nem ellenzik azon korlátok az ingat
lan tulajdonának megszerzésére vonatkozó azon jogügyleteket sem, mely lyek jelen napig közhatóság előtt jegyzői iromány vagy közhitelesítés
folytán köttettek, habár az átadás, vagy hol kell, a’ nyilvánkönyvbei beiratásérti folyamodás beadása még meg nem történt is. — A ’ birtokképességre nézve tehát a’ 48 előtti állapot hozatott vissza. Ennélfogva érdekes
tudni, miben állt 1848 előtt az öszszes austriai birodalomban az izraeliták
birtokképessége. — Ez a’ különböző országok szerint következő volt.
Alsó-Austriában az 1753 sept. 22-ki 1816 okt. 23-ki és 1764 május 5-ki
rendeletek folytán az izraeliták egészen ki voltak zárva az ingatlannak
bármi czím alatti szerzéséből és birtoklásából. Tilos volt a’ tetemes vagy
uzsorás kölcsönadás házra, földekre és vetésekre. Minden olly ügylet
melly ingatlan jószág birtokát szerezné meg nekik, érvénytelen. Sem ön
sem más nevében nem volt szabad ingatlannak kezelését, bérlését, ellátását
vagy zárlatát átvenniük. Egyházból esakannyit bérelhettek ki, mennyi ön
és családjuk lakására ’s iparüzletére közvetlenül szükséges. — Jelzálogot
szerezhetnek, de végrehajtás folytán tilos akár a’ birlaláshoz akár kezelés
hez jutniok. Szoros felügyelet rendeltetett, hogy gyanús vagy a’ birtokos
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későbbi megnevezésére irányzott okiratok be ne jegyeztessenek. Az áthágó
izraeliták az ingatlan x/z értékének elvesztésével ’s a’ közbenjárók 250
írttól 100 aranyig terjedő pénzbüntetéssel fenyitendők. — Különösen pe
dig eltiltattak a’ házvételtől Bécsben ’s környékén. 1811 apr. 21. rend.
új házak építésétől is eltiltá.E’ szabályok 1820.’s 1837-ben m egerősítet
tek. Csak kivételesen engedtetett meg kegyelemkép ő fölsége által, hogy
egyes izraeliták gyárűzlet idejére szorított ingatlan szerzésére képesek
legyenek — úgy hogy köteleztessenek ismét eladni, ha az üzlet megszűn
nék (1838 május 24. rend.). — Felső-Austr iában és Tirolban az 1802
mártius 31. rend. folytán szinte eltiltatnak rendszerint minden ingatlan
szerzésétől. Az 1818 apr. 11. rend. Tirol ’s Voralbergben meghagyta tör
vényesen szerzett jogaikat, de úgy hogy semmi hivatalt sem viselhetnek,
a’ már létezőknél több Tirolban nem tartózkodhatik,’s épennem szerezhet
nek földbirtokot. Vorarlbergben, kivéve a’ közhivatalokhoz! jogot, többi
jogaik szinte megerősítettek, úgy mint azokat a’ tartomány átjöttekor élve
zők — de a’ családok szaporítása meg nem engedtetik. Ezt rendelő Görz
számára is az 1817 dec. 6. rend. Későbbi rendeletek (1818 márt. 28-ki
1820 jan. 21. 1826 márt. 10.) megengedik, hogy olly birtokhoz juthassa
nak a’ görczi kerületben, mellyhez semmi patronatus, törvényhatóság ’s
egyéb felsőségi jogok nincsenek kötve — ha ezáltal új letelepedés nem
történik. — Karinthiában 1809-ben jan. 14-ki rend. folytán képtelenek
a’ birtokszerzésre. — Gallicziában 1793-ki márt. 29-ki rendeletig a'
zsidók nemesi jószágot szabadon szerezhettek. Csak azon rendelet tiltotta
meg a’ további vételt vagy örökös kibérlést — a’ már vetteket megtart
hatván, sőt, 1819-ki jul.23-ki rendelet folytán, azokat még törvényes utó
daikra is átszállíthatván. Csak egyes földeket ’ s majorokat — nem pedig
egész jószágokat is — vehettek ideiglenes haszonbérbe, kivéve a’ melyek
kel valami törvényhatóság volt öszszekötve.E’ rendelet sokszor kijátszatván
1805-diki márt. 8-dikai rendelet csak olly földek bérlését engedé meg,
mellyekre földmívesekként letelepednek, és mellyeket önmagok művelnek.
Az áthágok testi büntetéssel fenyíttettek. A ’ mi a’ paraszt telkeket illeti,
ilyenek Galliczia megnyerésekor csak a’ karaiták kezein voltak. Ezek
birtokai valódi paraszt telkekként tekintendők (1789-diki febr. 10-kirend.)
A ’ nemesi földekre települtek ’s az érintett földmivelő karaitákon kivül,
más zsidó gallicziai faluban nem tartózkodhatik (1789-dik május 7-kei
1790-diki dec. 8-kai, 1791-dikiokt. 25-kei, 1824-diki máj. 11-kei rendelet).
Csak különös esetekben engedtetik kivétel. M ező- ’s egyéb városokban
házakat szabadon bírhattak — kivéve azokat, honnan bizonyos kiváltsá
gok folytán kizárattak — ’s kivéve legfelsőbb engedély nélkül a’ kincstári
’s más középületeket. Az 1785-diki apr. 16-kai rendelet szerint kereszté
nyektől nem vehettek, ha kemény anyagból nem voltak épitve. — Tetemesb korlátot emelt az 1805-diki márt. 28-ki rendelet, melly szerint a’
zsidóknak Lembergen ’s a’ falukon kivül házak ’s házhelyek további meg
szerzése vagy örök idejű kibérlése megtiltatott. 1811-diki jan. 17-ki rend.
szerint azon tilalom kiterjesztetett olly házakra is, mellyek előbb zsidóé
voltak, de azután keresztény kézre kerültek, habár zsidónak teendő eladátásuk hasznosabb lenne is a’ keresztényre nézve. Sőt ha végrehajtásilag
jutna is reájok keresztény ház, azt bizonyos idő alatt el kell adniok. 1820.
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febr. 10-ik rend. szerint óvárosokban létező nemesi jószágok, földek ’s gaz
daságbérleti árverezésénél sem jelenhetnek meg bármillyczím alatt, kivé
ve az említett karaitákat a’ haliczi földeken. — Csehországban már 1650ben eltiltatott nekik az ingatlan szerezhetése. Az 1781-diki okt. 19. rend.
megengedi, ott hol türetnek, kibérleni, főkép a’ nem művelt földeket, vagy
művelteket is, de nem az adózókét — 20 vagy több évre — de csak úgy,
hogy minden munkát zsidók teljesítsenek. A zl786-diki nov. 16-ikirend.a'
kormányszék engedélyét kívánja meg, minden további kereszténytőli ház
vételre. Későbbi rendeletek ezt egészen eltiltották (1797-diki aug. 3-kai,
1800-diki aug. 14-ei, 1801-diki’s 1804-kei rendelet) a’ keresztény házak
nak csak kibérlését engedvén meg — büntetés terhe alatt. Ezek megújiták azon tilalmat is, hogy ingatlant tulajdonilag szerezhessenek, alattvalói
földeket haszonbéreljenek, és családi számaik helyén kivül tartózkodhas
sanak. Végrehajtásilag sem vehettek át polgári házat. 1827.jul. 20. rend.
szerint, mint hitelezők, keresztény ingatlanok árverezésére sem bocsátha
tók, mert keresztények ingatlanjait még ideiglenesen sem birtokolhatják
— habár jelzáloguk lenne is. Kivételkép megadathatik az engedély olly
ingatlan szerzésére ’s birására,melly valamelly gyárűzletre kívántatik. A ’
várost illető földek művelésére kellő épületek birása vagy épitése is meg
engedtetett— valamint az iskolák ’s templomaikra kellő épületek is kivé
tettek. És minthogy a’ zsidóknak földművelésre szoktatása előmozdítandónak találtatott, azért egész úri gazdaságok megvételében nem akadályozandók — a’ zsidók általi dolgoztatás feltétele alatt — kivéve az aratást.
— Morva- Siléziában a z l7 2 5 ’s 1726-ki rendeletek minden ingatlan szer
zésétől eltiltották őket, értve a’ malmokat, juhászatot, majorságot és serfő
zéseket is. Az 1728-ki türelmi pátens csak a’ nem jobbágyi földek haszon
bérlését engedé meg. Kölcsönt adhatnak jelzálogra — de az végrehajtá
silag sem irathatik reájok. — Slézia számára az ingatlanszerzés tilal
mát az 1781 türelmi pátens alapitá meg. Házakat pedig csak ollyakat
szerezhetnek, mellyek már ősi idők óta zsidóké voltak és, zsidóházaknak
neveztetnek. Ezek vételétől előbb eltiltattak a’ keresztények — mi ké
sőbb megváltoztattatott. A ’ zsidók azonban, az ollyakat ha eladók, ismét
megvehetik keresztényektől is. Más házakat városokban nem bírhatnak.
(1819-diki nov. 14-ki rendelet). Továbbá valódi családi hellyel birók úri
pálinkafőző-házakat Örökbérileg, és úri telepvényeket vagy haszonföldeket
bérletileg szerezhetnek. — Stiriában minden földbirtokból kizárattak, sőt
ott legújabb időkig még nem is tartózkodhattak — a’ már fent említett
Miksa-féle szerződés alapján. — Épen így és ugyanazon fejedelem által
űzettek ki Karinthiából is. Ezek a’ zsidóknak 1846 előtti birhatási viszo
nyaik. Tehát ezek léptek most ismét életbe az 1853-diki okt. 2-ki rend.
után. Magyarországot illetőleg hivatkozunk a’ fenebb már előadot
takra. — Jövőre némi kedvezőbb kilátás tápláltatik némellyek által
azon biztató válasz folytán, mellyet Bécsben a’ császár azon héber
küldöttségnek adott, melly ez ügyben egy promemóriát nyújtott át.
— Még más 8ujtó kifolyása is Ion az emlitett rendeletnek. Több
helyütt ugyanis a hatóságok ’s hatósági főnökök azt hívén, hogy
most már megtörtént a’ jeladás viszszahozatalára mindennek mi a’ régi
időkben a’ zsidók korlátolására rendeltetett, előkerestek ’s kihirdettek
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különféle régebben megjelent ’s a’ héberekre terhes rendeleteket.
íg y p* o. Brodyban egy 1803-ki rendelet hirdettetett ki, melly a’
hébereket eltiltja keresztény cselédek tartásától — igy százakat kenyér
kereset nélküli Ínségre szorítva, a’ cselédtartókat pedig a* legszükségesb
segélykezektől is megfosztva. Ez okból illy túlságok kizárására rendelet
adatott ki, hogy illy régi korlátoló intézkedések ne kerestessenek elő ’s
ne hirdettessenek ki. — Különben az austriai kormány újabban, más
viszonyok rendezése tekintetéből is, adott ki rendeleteket. Hlyen az 1853.
máj. 18-ki a’ zsidó házasságok kötésére nézve. Ez rendeli, hogy a’ házas
sági engedély a’ vőlegény községének megyehatósága , vagy helytartó
sági osztályánál kérendő; hogy azon engedély csak úgy adandó meg, ha
az illetők egy család eltartását biztositó keresetág, vagy vagyon birto
kát kimutathatják, ha a’ vőlegény 24 ’s a’ menyasszony 18 évét meghaladá, ’s ha erényes viseletűket rabbi ’s községelőjáró bizonyítványával
igazolhatják. A ’ 24 év alól csak akkor lehet kivételt tenni, ha a’ vőlegény
a’ katonáskodás alól felmentetett vagy kiváltá magát, vagy örökre alkal
matlannak találtatott. Megtagadás ellen folyamodhatnak. — A ’ zsidó há
zassági perekre nézve pedig öszhangzólag az e’ tárgyban is kötelező ált.
polgári törvény §§-aival — egy 1853-diki márt. 30ríki rendelet határozó,
hogy 1853-diki máj. 1-től azok a’ rendes fejedelmi bírói hatóságoknál kezdendők — a’ rabbi biróság hatósága azokra nézve megszűnvén. — Az
1852. jan.25-ki rendelet, külföldi héber ima-’s vallásos könyvek behozatalát
csak különös engedély kiadása mellett engedi meg. — Már korábban pe
dig 1850-diki nov. 22-ki rendelet folytán, a’ vezetéknév önkénytes meg
változtatása az izraelitáknak eltiltatott; ha különös körülmények azt igé
nyelnék, érte folyamodniok kell. — Az 1850-diki sept. 20-ki legfelsőbb
határozatnál fogva pedig: azon büntető adó, melly a’ Magyarország, szerbvajdaság ’s temesi bánságban létező izraelitaközség- ’s családokra kivette
tett, egészen elengedtetett. Ugyanazon határozatban egy izraelita tano
dái pénzalap felállítása is elrendeltetett, akkép hogy minden ott létező
izraeliták, kivéve az egészen vagyontalanokat — jövedelmük arányában
évenként kötelesek azon pénzalaphoz járulni, mig az egy millió pft. tő
kéibe nem szaporodik. Az ősziét 1850-ben decembertől fél évi illetékek
ben 1854. év végéig a’ budai kincstári főpénztárba fizetendő be. A ’ jöve
delem egészen a’ héber tanodái ’s oktatási ügynek van szánva. A ’ régi tü
relmi-adóból hátralevő tartozások behajtását kezelő pesti választmány
köteles az általános Öszvegeket a’ községekre kivetni. — Ez jelenleg
Ausztriában a’ héberek állása. Eleinte azon törvényhozási bizottság volt
a’ zsidó-jogviszonyok végleges kidolgozásával ’s formulázásával megbizatva, melly a’ községrendszert készíti. Minthogy azonban a’ zsidóügy ön
magában is igen fontosnak találtatott, attól elküíönöztetett, ’s külön ön
álló tárgyalás alá vétetett. — Mert alig van állam, hol a’ zsidóügy olly
fontos tekintetet igénylene. Nemcsak azért, mert fontos ipar- ’s gyárvál
lalatok vannak kezeik között — melly téreni haladás igen nagy érdekű,
épen most, midőn Ausztria az iparban már meglehetősen virágzó német
vámegylethez készül csatlakozni — továbbá nemcsak azért, mert a’ for
galom- ’s kereskedelemnek a’ héberek legbuzgóbb közvetítői, mi szinte
fontos nemzetgazdászati tényező; hanem azért is, mert Ausztriában egy
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osztály sem bir annyi pénzügyi érdekkel ’s jelentőséggel, mint a’ zsidó
ság, mellynek kezei kozott vannak jóformán központosítva a’ tőkepén
zek. — Sz. I.
Zsoldos Ignácz, legfőbb törvényszéki tanácsos, ’s m. academiai ren
des tag, szül. 1803. julius 24-ikén Pápán; a’ gymnasiumi pályát Pápán
és Sopronban végezte, philosophiát Pápán és Pozsonyban a’ kir. academiában törvénytudományokat a’ pozsonyi academiában ’s a’ bécsi
egyetemben hallgatott. Az 1825-iki országgyűlésen Szentkirályi László
itélőmester oldala mellett tizennégy holnapot töltvén, 1826-ban az
ügyvédi vizsgálatot letette , ’s Veszprémmegye aljegyzőjévé nevez
tetett. Az 1827-iki tisztujitáson azon megye pápai járásbeli szolgabirájává választatott, ’s 1832-ben valóságos főszolgabiró lett, melly hiva
talát 1834-ben a’ főjegyzőivel cserélte fel. A ’ m. academia levelő tagává
1837-ben, rendes tagává pedig 1838-ban választatott. Veszprém, K o
márom, Győr, Somogymegyék ‘s a’ vecsei szék táblabiróságával a’ du
nántúli reform, egyházkerület küzbiróságát ’s világi főjegyzőségét ’s a’
pápai ref. egyház gondnokságát is öszszekötötte. — A ’ váltójognak életbeléptetése után különösebben ezzel is kezdett foglalkodni, ’ s miután az
1843/ 4-iki országgyűlésen Vesz prémmegyét követi minőségben képviselé,
az országgyűlés után váltófeltörvényszéki előadó biró, 1849-ben pedig,
a’ forradalom legyőzetése ’ s a’ bécsi legfőbb és semmitő törvényszék fel
állítása ’s szervezése után, ennek tanácsosa lett, melly állásában tetemes
részt vett a’ törvényszéki szervezésekben, ’s a’ törvényes műszavak ma
gyarításában. A ’ codexek átfordítása az Ő főfelügyelése alatt történt. —
Első nagyobb munkája : Nevelésünk hiányai, Budán, 1836; — követke
zett : ,,Néhány szó a’ honi közbátorságról" Pest, 1838, mellynek tiszteletdiját az árviz által károsult pestiek segedelmére ajánlá fel; — ,,Eletpálya“ Pápa, 1838 ; Népszerű erkölcstudomány Buda, 1840; A magyar vál
tótörvény vázlata táblákban, Veszprém, 1841; Á szolgabirói hivatal két
nagy kötet, Pápa, 1841; második kiadást is ért; A magyar váltótörvény,
mikép az 18AO : X V. tcz. némelly szakaszai az 18M VI. tcz. által világosíttattak’s illetőleg módosíttattak Pest, 1845. Örökváltság Pest, 1847; —
ezeken kívül az akadémiában értekezések, ’s emlékbeszéd Kossovicli Ká
roly r. tag felett; a’ Társalkodóban, Athenaeumban czikkek, a’ Figyelmezőben birálatok. — Legújabban súlyos hivatalos munkái elvonták az
irodalom művelésétől, de nagy érdemet szerzett a’ jogtudományi műsza
vak magyarítása, a’ törvényeknek szabatos, tiszta magyar nyelvre for
díttatása ’s a’ mennyire a’ körülmények engedték, a’ magyar elemnek ’s
nyelvnek, a’ bécsi legfőbb törvényszék körébeni ápolása ‘ s megőrzése kö
rül. — Munkássága egész életén át közhasznossági irányú, ’s a’ józan
haladás utján járó volt, melly dicsőségét nem az üres ragyogványban,
hanem a’ valóban kereste. — T.
Zuccagnt-Orlamliiii (Attilio), Toscana egyik leglelkesebb polgára,
szül. Fiesoleban, a’ múlt század utolsó tizedében, a’ pisai egyetemben or
vosi tudományokat végezvén, előbb a’ bolognai, paduai, paviai, turini ’s
genuai főiskolákat is meglátogatván, miután portugalli utjából visszatért
’s Camoens Louisiádját fordította, hasznosnál hasznosb vállalatok terve
zésével ’s munkás és szerencsés kivitelével töltötte életét. Fdőbb egy tu
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dós egyletet (Societa polimatica) alakított, melly házában sok eredmény
nyel tartotta gyűléseit, azután példányiskolát (Privato Instituto) 1818ban, meilyet azonban a’ vallásos obscurantismus addig gyanúsított, míg
nem hét év múlva bezáraték; továbbá Toscana physicai, polgári ’s politi
kai történetét adá ki, táblákkal ’s rajzokkal kisérve, melly czélra a’ tarto
mány minden egyes helységét meglátogatá, gondosan megvizsgálá, ’s
annyit költött, hogy fiesolei szép villáját eladni kényszerült; végre Olasz
ország teljes chorographiáját készíté el, melly a’ félsziget pontos leirását,
atlását ’s a’ legnevezetesb emlékek rajzait foglalja magában. Ez utóbbi
munka 165 ezer tallérba került ’s tiz éven át 32 családnak adott kenye
ret. — E ’ felett Pianosa elhagyott sziget mivelését, ’s hazájának sok
hasznot ígérő bányászi vállalatokat részvényes társaságok utján eszközlött, ’s mindezen érdemeiért porosz és luccai rendeket kapott. — T.
Zumala-Carreguy (Tamás), a’ spanyol polgárháborúban Don Carlosnak hires vezére, szül. 1789. Guipozcoa- tartományban Ormaisteguiban, hol családja nagy tiszteletben volt. Napóleon alatt a’ franczia
betöréskor Pamplonában a’ törvényt tanulta, de hazájának védelmezése
végett iskoláit elhagyta, — Később Mina alatt kapitánkodott; hogyan
került a’ cortes-kormányba, eziránt különbözők a’ vélemények, némelylyek szerint az alkotmányi párt mellett volt, mások szerint azonban 1822
Queseda alatt az ellenpárthoz csatlakozott, ’s ott egy zászlóalj vezény
lője lett. — A ’ korlátlan monarchia helyreállítása után alezredes, és ké
sőbb az Estremadura (15. Lin. Regm.) ezrednek ezredese lett. VII.
Ferdinánd tisztikara őt igen jó administratornak tartotta, de sok katonai
talentumot nem tulajdonítottak neki. — Midőn 1832 La Granjában Zea
ministeriuma alatt a’ hadsereget kitisztázták, azaz a’ gyanús carlistákat
elküldték, Z .-t is elbocsájtották, és ő Pamplonába vonult vissza. — V II.
Ferdinánd halála után a’ baskok, előjogaik megőrzése végett, fegyvert
fogván, midőn utóbb a’ carlisták juntája egész Navarrát fegyver alá
szólítá, Z. is fegyvert fogott, és vezérnek megválasztatott. Z. vezérlé az
egész baski és navarrai felkelő sereget, minden segédeszközök nélkül ké
pes volt mint főparancsnok egy hadsereget előállítni, mellyel a’ királyné
nak legjobb vezéreit egymásután kifárasztotta. — 1834. apr. 22. Quesedát Berunda mellett megverte; — Rodil és Mina erőködései mind haszon
talanok voltak ellenében; Valdez, Amescoas mellett, szinte kudarczot
vallott. Don Carlos bizván Z. vezéri talentumában, Angolhont elhagyta,
és 1834. jul. 10. hadseregénél megjelent. — Elfoglalván az ország köze
pét, Pamplona, Vittoria és Bilbao körül, folytonosan győzelmesen harczolt
az ellenséggel, és már Isabellának különben is ingadozó trónját fenye
gető. Győzelmi pályáján fényes előhaladása közben, minthogy a’ harczban
mindenkor személyesen részt vett, Bilbao ostrománál jun. 18. midőn sere
gei a’ külvárost bevették, veszélyes lövést kapott és ezen sebe következ
tében junius 25. 1835 meghalt. — P —r.
Zürich, a’ schweiczi köztársaságnak egyik elsőrendű cantona, — ha
tárai éjszakról Schaffhausen, keletről : Thurgau, délkeletről : St.-Gallen,
délről Swyz és Zug , nyugotról Aargau, éj szaki nyugatról : badeni
nagyherczegség. Kiterjedése 3 2% □ m föld; Schweicznak laposabb vidé
keihez tartozik, ’s kevés hegyeit kivéve, mellyek magassága 3,000'
Uj. k. Ism. Tára VJ. hőt.
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meg nem halad, földterülete dombos és lapály. Három hegylánczolata
van : az almani, ebben a’ Hörnli hegy 2,289' magasságú; — az albisi,
mellyben az Utó vagy Hiitli 2,918' és a’ Lcigern vagy lagernbergi lánczolat , a’ Jurának keleti szárnya. — Hajózható vizek közül a’ Reusz
érinti a’ canton határait; ’s a’ Rajna, melly Eglisau mellett, kis dara
bon, a’ határba bekanyarul. Beljében egyedüli hajózható folyója Limath,
melly egyébként csak Linth folyónak folytatása; a’ zürichi tónak na
gyobb része, az úgynevezett alsó-tó, majdnem egészen a’ Cantonban
fekszik, a’ tó ezen részének hoszsza hat órányi, a’ viz tükre mintegy 2 Q
mföld; a’ cantonnak többi tavai : Greifen, Pfaffikon, és Diirler-tó. — Z.
canton Európának legnépesebb tartományai közé tartozik, öszves né
pessége 250,000-et meghalad (1830-ban 229,150), úgy hogy átalán vé
ve 8,000 ember él egy Q mföldon, kik német származásúak, 6,700 r.
katholikuson kívül reform, hitüek, szabadelvűek, a’ műveltségben igen
előhaladtak, ’ s ipar és szorgalom által kitűnők, — Schweicz szomszéd
hegyes vidékeit tekintve, éghajlatát lágynak lehet mondani, azonban
mégis nyersebb, kivált az almansi hegyek körül, mint a’ szomszéd Thurgau és Aargaué. Földe átalánosan termékeny, leginkább Rajna és Thur
között. A ’ földművelés igen nagy szorgalommal űzetik, ’s a’ szántóföldek
majd mindenütt csinos kertekként tűnnek elő. Noha a’ kaszálókból éven
ként törnek fel mag alá, még sem képesek az aránylag nagyszámú népes
ségnek elegendő gabonát termeszteni. Burgonya, kender, len is nagy
mennyiségben termesztetik; bora is meglehetősen terem, a’ legjobb mi
nőségű Winterthur körül és Meilen mellett a’ Zürich tónál. — Gyümölcstermése is nevezetes, kivált a’ Zürich tó partjain. Az alpi gazdaság egye
dül az almansi hegyeken és az Albis hegylánczolat néhány pontján gyakoroltatik. Minden keresetmódok között legnevezetesebb azonban a’
gyáripar, kivált a’ selyem és gyapotgyártás. Zürich selyemkelméi ke
vés előnyt engednek a’ franczia szöveteknek. Sokan foglalkoznak szalmafonyással, selyem- fátyol-készítéssel. Hajózása a’ Rajnán, és Zürich tón
szinte jelentékeny. Igen élénk könyvkereskedése, ’s könyvnyomtatása
van. Kereskedése virágzó, ’s még folyvást emelkedik. Nevezetesebb ágai
a’ kivitelnek : bor, gyümölcs, vágómarha,borjú, cseresnye-viz, gyapotés selyemkelmék; — beviteli czikkei : só, gabona, gyolcs, fa- és festéknemüek. Alkotmánya az 1838-iki revisio óta képviseleti democratia, a’
legkiterjedettebb választási és választhatósági alapelvekre fektetve. Az
állampolgári szavazatjog a’ kerületi gyűlésekben gyakoroltatik, 20 éves
kortól kezdve. A ’ nagy tanácshoz átalában minden 1200 fo után választatik egy ta g ,’s igy összesen 102 követ; ezután maga a’ nagytanács választ
szinte 12 követet. A ’ választhatóságra ezen, a’ törvényhozási és felügye
leti hatalommal felruházott legfőbb hatósághoz, 30 éves kor kívántatik; a’
canton kormányzását pedig gyakorolja a5 nagytanács által választott 13
tagból álló kormánytanács. A ’ canton évi bevétele meghalad 1,624,000
schw. frkot. Főhelye a’ cantonnak az igen kies fekvésű Zürich, hajdan
a’ rómaiak Tiguruma, a’ legbájolóbb vidéken, a’ tó éjszaki végén, a’ sebes
Limath kifolyása mellett; melly által két részre oszlik, u. m. a’ nagy- és
kisvárosra. Előbb nagy terjedelmű erőditésekkel volt körözve, utóbbi
időkben ezek széthányatván, a’ város nagyobb kiterjedést nyert; jelenleg
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népessége 14,000 lakos. Nevezetességei közé tartozik : 4 ref. temploma,
a’ nagy Münster vagy Kathedrál, góthépitészet a’ 11. századból, mellyben Zwingli szónokolt; — és az 1250-ben épült Frauen-Münster; — az
1694. épült városháza, Asper és Füszli által készített képekkel, és Gygertől az igen jeles úgynevezett ,,Landtavellel“ , 3 fegyvertára, fenyitő, ár
va, és őrültek háza, a’ wellenbergi torony (büntető fogház) egészen vízből
emelkedve; szép casinója, ’stb. Az 1833. apr. 29-ki nyitott egyetemen
kívül vannak igen jeles iskolaintézetei : u. m. gymnasiuma, collegium
humanitatis, technicai, politikai, orvosi, és sebészi intézetei, művészeti,
polgári leányoskolája, a’ süket-néma intézettel egybekapcsolt vakok inté
zete, esti oskolája kézműves ifjak részére, ’stb. — Vannak továbbá külön
féle művészeti és tudományos társulatai, és gyűjteményei. Könyvkeres
kedése Schweiczban a’ legnevezetesebb; átalában a’ tudományosság
Z.-ben, különösen ápoltatik, ’s fiai közöl európai hírességre emelkedtek :
Manessei, Rüdiger, Hemmerlein Félix, — Ges&ner Konrád, — Zwingli,
Buliinger, Hottinger, Heidegger, — Bodmer, Breitinger, Lavater, Geszner Sál. Hesz, Hirczl, ’stb. 1847. Z. vasút által, melly egész Schweicz
ban a’ legelső volt, öszszeköttetett Basellal. — Lásd Meyertől „D ér Kan
ton Z .“ (2 köt. St.-Gallen és Bern 1844—46.) és Vogltól „ Die altén
Kroniken oder Denkwürdigkeiten dér Stadt und Landschaft Zürich“
(Zürich, 1845.) — P —r.

^Igazítás. Az Ujabbkori Ismeretek Tárának I. köt. 558-ik lapján
Bezerédi István életirásában e’ sorok olvashatók : ,,Jelen volt az 183% 0
országgyűlésnek egy részén is, de a’ politikai pártoskodásnak már
akkor Tolna megyébe is beoltott mételye visszahivatását eszközlé, és
helyébe Perczel István küldetett, kit az országgyűlési közönség gúnya
és füttye fogadott.“ — Nehogy az ezen részben csak egyoldalúkig, ’s
részint helytelenül szerkeztett sorok bár ki által is olly magyarázatot
nyerjenek, melly Perczel István úrnak ismert hazafi jellemét sértse, az
Ismeretek Tárának szerkesztősége is távol lévén minden sértő szándék
tól, a’ fenebb idézett sorokat, igazság tekintetéből is, utólagosan követ
kezőképp igazítja k i, ’s magyarázza bővebben : ,,Az 1839/ 40-iki országgyülésre eredetileg Döry Gábor és Perczel István urak választat
tak követekül, kik fel is menvén az országgyűlésre, onnét Bezerédi István
úr pártja által visszahivattak és ugyanezen párt által B. I. választatott
követnek. Ez az országgyűlésén több hónapot töltött is, mint k övet; de
a’ Döry-Perczel párt által szinte viszszahivatván, az eredetileg választott
követek, t. i. Döry Gábor és Perczel István urak, pártjuk által követi
állásukba ismét viszszahelyeztettek,minek következtében Perczel István
úr, követi állására Posonyba viszszamenvén, ott az országgyűlési ifjúság
egy része, lakása előtt gúnyos füttyel illetlenkedett.“
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