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E L Ő S Z Ó . 

Az utas , ha napi útja végén maga-
sabb hegytetőre érve, onnan a hátra-
hagyott térre visszapillant, egyszerre 
maga előtt látja az egész tájat, mely-
nek egyes részeit már akkor szem-
lélte , midőn mellettök elhaladott. 
Ámde mily különböző e látvány a ko-
rábbitól! Az erdő, melyet oly rop-
pantnak hittünk, csak kicsi folt  gya-
nánt tűnik fel  magasabb és távolabb 
pontról széttekintő szemeinknek; a 
folyamot  alig látjuk fel-felcsillámla-
ni, a hid rajta elenyészett, valamint 
a malom is, melynek zúgása pedig 
oly kábitó volt, midőn mellette vitt 
el utunk; a magas templomtorony 
kis fehér  pont s csak az elszórt fal-
vakfekvését  jelöli. A berek, melynek 
virágai- s madárdalában útközben 
gyönyörködtünk, a rozzant hid vagy 
ereszkedő, melyen aggódva halad-
tunk át s számtalan tárgy, mi akkor 
fontosnak  és érdekesnek tetszett, a 
hegytetőről nézve a távol ködébe 
mosódott el; a fellegek,  melyeknek 
torlása déltájban zivatarral fenyege-
tett , eloszoltak; a mi reggel még az 
út reménye-, félelme-  vagy gyönyö-
reként állt előttünk, azt este már 
csak emlékpek nevezzük s visszate-
kintvén, a vidéknek csak főbb  voná-
sait ismerjük meg. 

Ily utas azon szives olvasóm, ki 
egyszersmind hirlapolvasó is s a vi-

lágeseményeket valamely napi-vagy 
hetilap hasábjain figyelemmel  kisér-
te , most pedig velem egy hegytető-
re jő fel,  honnan e világnak egy év 
alatt viselt dolgait egy pillantással 
belátja. Az események részletei, had-
járatok, alkudozások, függőben  volt 
kérdések fordulatai,  melyek akkor 
az érdeket megfeszíték  , távoli ma-
gaslatról visszatekintő szemeinek 
csak kicsi foltok  gyanánt, vagy épen 
nem tűnnek fel  s csak a főbb  voná-
sokat fogja  látni okaival és követke-
zéseivel, akként összeállítva, hogy 
azon olvasóm is, kinek eddig hirlap-
olvasásra nem volt alkalma vagy 
ideje, a világ ezen egy évi króniká-
jából a közelmúltat lehető tisztán 
belássa s egyszersmind fonalat  nyer-
jen, mely őt a folyó  s jövő események 
megértésére vezesse. 

Történetünket 1855-ki september 
8-ával kezdjük, mely napon Mala-
kofftorony  és déli Szebasztopol a 
szövetségesek kezeibe került s 185 6-ki 
nov. elejéig viszszük. 

E kis kötet feladata  tehát, több 
mint egy év történetét eléadni s te-
kintve a tér szűk voltát, e feladat 
megoldása csakis úgy válik lehetsé-
gessé, ha e könyv, minta hegytetőről 
való kilátás, az évi múltnak csupán 
emelkedettebb pontjait fogja  mutatni. 

Pest, nov. 10. 1856. , . 



Miért kezdték a nyugati hatalmak a háborút Oroszország ellen Krimiában ? — Dél-
Szebasztopol és különösen a Malakofftorony  bevétele. — Örömünnepek öt európai fővá-
rosban. — Békehajlam. — Karsz vára ostroma, Omer basa ázsiai hadjárata, Karsz fel-
adása. — Krimiai hadviselés 1855 őszén Szebasztopol mellett, a Csernája völgyben, 

Eupatóriánál. — Hajóhadi mozgalmak. — Kinburn bevétele. — Téli fegyverszünet. 

Szebasztopol déli része 1855-ki 
sept. 8-án elesett s ezzel a szövetsé-
gesek krimiai hadjáratának valósá-
gos czélja elérve lőn, mert Oroszor-
szág feketetengeri  hadereje, melylyel 
Konstantinápolyt és Törökországot 
fenyegette,  s déli Szebasztopol, mely 
a hajóhadnak a kikötőben biztos szál-
lást adott, megsemmisítve volt. E 
hajóhad, mely a hadjárat kezdetén 
19 sorhajó-, 12 fregatt-,  10 korvett-
és 30 gőzősből állott 2200 ágyúval, 
e roppant hajóhad sept. 8-án többé 
nem létezett. A török portának nem 
volt többé oka attól tartani, hogy az 
oroszok egy szép reggelen hajóhadát 
pörköljék fel,  mint ezt 1853 végén 
Szinope mellett tették; sem pedig, 
hogy a Bosporuson áttörve , főváro-
sát körűikerítsék. A porta szövetsé-
gesei Anglia  és Francziaország  sem 
kívántak többet ily biztosításnál, a 
negyedik szövetséges Piemont pedig 
mindenben az Angliától vett irány-
hoz alkalmazta magát s így nem volt 
egyéb hátra, mint irott betűben sze-
rezni meg az orosz kormány azon 
kötelezettségét, hogy a feketetenge-
ren hajóhadat többé ne tarthasson. 
Minthogy azonban már a korábbi 
alkudozások a miatt törtek meg, hogy 
az orosz kormány e flotta  hajói számá-
nak csökkentéséről hallani sem akart: 
a szövetségesek nem tehették neki a 

fönebbi  ajánlatot; más részt az orosz 
czár sem akart békét ajánlani, miu-
tán még a Szebasztopol bevett része 
s kikötője fölött  uralkodó északi erő-
dök és csaknem egész Krimia birto-
kában volt, az ázsiai csatatéren pe-
dig előnyös helyzete Karsz  bevételé-
vel biztatta őt. 

A békét azonban titkon ekkor 
már mind a két fél  óhajtotta. A nyugati 
hatalmaknak nevezett angol- és fran-
czia kormány azért, mert Törökor-
szágnak a hatalmas szomszéd elleni 
biztosítása lévén a háború czélja, ez 
meglehetősen el volt érve s a háború 
tovább folytatásának  Oroszország 
megalázását kellett volna tervbe 
venni, ezt pedig a nyugati hatalmak 
nem akarták. Oroszország szintén 
ohajtá a békét, mert a két évi hadjá-
rat pénztárát és katonaságát nagyon 
megviselte s ezenkívül a tengerpar-
tok ostromzárlása miatt kereskedel-
me és iparviszonya roppant vesz-
teséget szenvedtek, mi nagy belelé-
gületlenséget okozott. Egyébiránt 
úgy is vélekedhetett az orosz kor-
mány , hogy néhány évi békeidő 
után, mely alatt katonaságát újra 
szervezze s birodalma legtávolibb vé-
geit vaspályák által hozza kapcso-
latba — könnyebben fogja  terjesz-
kedési czélját elérhetni, kivált ha 
ekkor Anglia és Francziaország nem 
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lesz többé egymással szövetségben 
ellene. 

Most még azt kell elmondanunk, 
miért nem akarta Anglia s különö-
sen Francziaország az orosz hatalom 
megalázását. Leginkább azért, mert 
a megalázó háborút nem lehetett 
volna többé Krimiában folytatni, 
hol az orosz még mindig erős állást 
foglalt  el s így sikerre csekély kilátás 
lehetett, hanem új hadjáratot kellett 
volna tíyitni Oroszország legkönnyeb-
ben sebezhető pontjai ellen, melyek 
Lengyelország és a balti tengerparti 
tartományok. Ha tiz év előtt tör ki 
az orosz-török háború, a nyugati 
hatalmak hihetőleg az imént említett 
pontokon támadták volna meg a kö-
zös ellenséget s nem a távoli Krimiá-
ban. De most nem tartották taná-
csosnak a háború kezdéstEurópában, 
melyet 1848/9 utáni izgékony állapo-
tában a harcz lángjai könnyen tűzbe 
boríthatnának , mit pedig az angol 
kormány nem- s a franczia  még ke-
vésbé óhajtott, jól tudván ez utóbbi, 
hogy a külföldön  élő száműzöttek és 
menekültek ép úgy lesik az alkal-
mat, mint az országban lappangó 
titkos társulatok, a császári kormány-
rendszer és jelen állapot felforgatá-
sára. 

Ez volt tehát oka annak, hogy 
Anglia és Francziaország Krimiában 
kezdtek az orosz ellen háborút s 
hogy Dél-Szebasztopol bevétele után 
semmi kedvök sem volt a csatatért 
Európa fönebb  említett pontjaira át-
tenni. 

Ily körülmények közt a helyzetet 
tisztán belátó s az európai háborútól 
leginkább ovakodó ausztriai  kormány 
báró Prokes-Osztent  Párisba küldé 

közbenjáróul a harczoló felek  közt, 
melyeknek egyike sem tehette meg 
az első közeledő lépést. E diplomata 
utazásának nem volt ugyan közvet-
len sikere s talán leginkább azért 
nem volt, mert Oroszország Szebasz-
topol elvesztése után rögtön nem 
békülhetett; de valószinű, hogy ek-
kor történt az első előkészítő lépés 
a békére , mely Karsznak az oroszok 
általi bevétele után nem sokára ko-
molyan szóba jött. 

Azonban ne előzzük meg az ese-
ményeket s mielőtt a tanácskozási 
asztalok titkaiba tekintenénk, tart-
sunk szemlét a csatatéren történtek 
felett. 

Szebasztopol, ezen újkori Trója, 
bevétele oly nevezetes esemény, hogy 
e világkrónika lapjain rövid leírását 
nem mellőzhetjük. A tizenegy hóna -
pig tartott ostrom tömérdek vérbe 
és pénzbe került; sok ezer katona, 
ki a győzelem reményével jött a fél-
szigetre , ezt el nem érve veszett el 
az erősség falai  alatt; nem azok vé-
gezték be a nagy munkát, kik el-
kezdték s ezt még a fővezérekről  is 
ellehet mondani, mert St.  Arnaud  és 
Raglan  lord , kik az angol-franczia 
sereget Krimia földére  vezették, el-
halván, az elsőt Canrobert  s később 
miután ez nem birt boldogúlni, Pe-
lissier  tábornok váltotta fel  a főpa-
rancsnokságban; Raglan helyét Simp-
son pótolta; Omer basát a török 
sereggel Ázsiába küldték; az ostrom-
lottak pedig eleinte Mentsikoff,  ké-
sőbb Gortsakoff  herczeg fővezénylete 
alatt állottak. A hajóhadnál szintén 
megváltozott a parancsnokság; Ha-
melin franczia  admirál után Bruat, 
Dundas  angol admirál után Lyons 



következett ; a tábornokok közt is 
sok változás történt; Napoleon  és 
Cambridge  herczegek haza tértek; 
úgy hogy Szebasztopol bevétele nap-
ján alig volt egy jelen azon főembe-
rek közül, kik az egy év előtt tar-
tott hadi tanácsban a Krimiába in-
dulást elhatározták, vagy inkább ki-
mondták , mert most már tudva van, 
hogy e terv egészen Napoleon csá-
szártól származott s St. Arnaud an-
nak csak gépies végrehajtója volt. 

Állítják, hogy a szövetségesek, 
ha az almai csata után azonnal meg-
rohanják Szebasztopolt, azt az ellent-
állásra készületlen találják, s könnyű 
szerrel bevehették volna. De ez nem 
történt meg ; az oroszoknak idejök 
maradt bástyákat és védműveket 
emelni s ezt a gyorsan tábornokságra 
emelkedett Totleben  vezérlete alatt 
meg is tették, annyira, hogy ez erős-
ség 11 hónapon át a nyugati hatal-
mak legnagyobb erőfeszítéseivel  da-
czolni birt. 

A védművek közt legnevezetesebb 
volt a Malakoff  torony, a mennyiben 
e hely volt egész Szebasztopol kul-
csa. Csodálatos, hogy e felfedezésre 
csak egy kemény tél pusztító lefo-
lyása s több ostrom meghiúsulása 
után jöttek az angol-franczia  mérnö-
kök. Canrobert egy ily ostrom siker-
telensége miatt adta át Pelissiernek 
a főparancsnokságot,  ki jun. 18-án 
szintén szerencsétlen és sok áldozat-
ba került ostromot intézett Szebasz-
topol ellen , de ebből legalább azon 
meggyőződésre jutott, hogy a Mala-
koff  bevétele annál biztosabban s 
aránylag annál kevesebb veszteség-
gel sikerűi, mennél közelebb  férhetni 
a város alá azon víárkokkal, honnan 

a rohamoszlopoknak megindulni kell. 
A korábbi ostromok is azért hiusúl-
tak meg, mert a katonáknak nagy 
téren kellett áthaladni, míg a várfa-
lakhoz értek s ezalatt a legborzasz-
tóbb kartácszápornak voltak kitéve. 
E naptól kezdve tehát a legénység 
nagy része éjjel nappal ásta a köze-
lítő árkokat, míg végre aug. hó de-
rekán a francziák  a Malakoff  külső 
sánczaihoz 10 ölnyire, az angolok pe-
dig az úgynevezett Redan-bástyához 
100 ölnyire jutottak. 

Pelissier és Simpson tábornokok 
aug. 25-én újra kezdték lövetni Sze-
basztopolt s ezen ágyútűz védelme 
alatt a közelítési munkálatokat vég-
kép befejezvén,  sept. 5-én megkezd-
ték a hatalmas bombázást, melynek 
párja még nem volt, mióta a világ 
áll. A szövetségesek részéről 820 
ágyú és mozsár három nap és éj alatt 
350,000 bombát, gránátot és golyót 
szórt Szebasztopol falaira;  Gortsa-
koff  herczeg 1200 ágyúból felelt;  a 
lakosok és katonák bombamentes 
sziklaodúkba vonúltak , a város több 
helyen kigyúlt s égése messze kivi-
lágítá az eget és a tengert. 

így viradt fel  sept. 8-ka. A meg-
előző éjen a haditanács megállapítá 
az ostromtervet, mely szerint Sze-
basztopol déli részét (az északit a 
tenger védte) a francziák  három he-
lyen, az angolok egy helyen fogják 
megrohanni. A fő  figyelem  és erő a 
Malakoff  toronyra lőn irányozva. A 
katonák elhelyeztettek s oly nagy 
volt a lelkesültség, hogy a katonák 
az első rohamsorba helyezést juta-
lomnak vették. 

Reggeli 8 órakor még egyszer el-
kezdett irtózatosan bömbölni a 820 





ágyú torka s a bombázás pontban 
déli 12 órakor adott jelre megszűnt. 
A trombiták megharsantak, a dobok 
megperdültek s a francziák  kiugor-
ván a futóárkokból,  fejlesütve  zú-
dúltak át az említett tiz ölnyi téren, 
mely köztük és a Malakoff  külső 
sáncza között volt. Egy perez alatt 
lenn voltak a sánezban s a feltámasz-
tott létrákon méhrajként hemzsegtek 
fel,  bár felülről  borzasztóan tizedelte 
őket a kézi gránát, kartács és apró 
fegyvertűz.  Ezeket Mac  Mahon,  a 
folyvást  ömlő tartalékot Bosquet tá-
bornok vezénylette. Megmászván a 
bástyát, puskatusára, ölre került a 
dolog, az orosz tüzérek ágyútisztító 
rudakkal védték magokat s három 
órai véres küzdés után a francziák  a 
Malakofftorony  teljes birtokában 
voltak s kitűzték a zászlót, mely a 
többi hadtestnek szolgált jelűi a ro-
ham megkezdésére. 

E roham három ponton történt, 
de csak egyen sikerűit. Az angolok 
Windham  ezredes alatt anagyRedan 
(fűrész)  bástyától roppant veszte-
séggel voltak hátrálni kénytelenek. 
Egy ezer főnyi  hadoszlop bátran át-
haladt a 100 ölnyi téren, iszonyúan 
söpörve a szemközt ömlő kartács ál-
tal. De nem rettent vissza s meg-
mászta a külső falat.  Itt ismét nagy 
tér nyilt előtte s egy karózatos re-
kesz megül a kartács és puskagolyó 
hasonló pusztítást vitt végbe. A tar-
talék, valamely tévedés miatt, lassan 
érkezett s nem birta pótolni az ele-
setteket. Két órai véres harcz után a 
támadók fele  visszavonúlt, fele  a 
csatatéren maradt. A világ pedig, 
mely csak a sikernek  adja a dicsősé-
get,  az angolok vitézségét nem mél-

tányolva, Szebasztopol bevételének 
érdemét egészen a francziáknak  ad-
ta ; holott pártra nem hajlók Ítélete 
szerint az angolok legalább annyi, 
ha nem több elszántságot tanúsítot-
tak a Redannál, mint a francziák 
Malakoffnál.  Salles  tábornok franczia 
hadte'ste a központi bástyafoktól, 
melytől szintén távolabb álltak a fu-
tóárkok, hasonlókép visszaveretett. 

Egyébiránt kár volt minden to-
vábbi csepp vér- és fáradságért.  Ma-
lakoff  elfoglalása  után az orosz sereg 
sem maradhatott tovább a déli ré-
szen, mert e pontról az egész halász-
és belvárost s a kikötőt be lehetett 
érni ágyúgolyóval, annyira, hogy 
Gortsakoff  herczeg az ott rekedésnek 
tette volna ki magát, ha azonnal át 
nem kel a nagy kikötőn már hetek 
előtt épített hidon az északi részre, 
miután az ellenség a Malakofftól  a 
hidat is összelőhette volna. Ennél-
fogva  délutáni három órakor meg-
kezdődött az átvonulás s hogy az üldö-
zés lehetlenné váljék, az oroszok fák-
lyákkal, égő szalmával és szurokko-
szorúkkal minden felgyújthatót  láng-
ba borítottak és légbe röpítettek 
maguk után. A győztesek az elfog-
lalt téren egy füstölgő  roppant rom-
halmot találtak. 

A francziák  részéről'e napon öt tá-
bornok, 140 tisstt és 1500 ember esett 
el, tiz tábornok, 240 tiszt és 4500 
ember megsebesült: az angolok a 
Redan ostrománál 26 tisztet és 2000 
embert vesztettek, 114 tiszt és több 
ezer ember sebet kapott; az oroszok 
vesztesége pontosan nem tudható, 
csak az bizonyos, hogy az ostrom hat 
utolsó napja alatt húszezernél több 
lett harczképtelenné. 





A romok közt dühöngő tüzet csak 
15-én sikerűit eloltani. Pelissier  az 
elfoglalt  városba már mint tábornagy 
tartotta bevonulását. A császár táv-
irati uton adta tudtul kineveztetését 
s ő ezt még a győzelem első mámo-
rában vette. Malakoff  herczeggé 
100,000 frank  évi jövedelemmel 1856. 
év au£r. havában nevezte őt ki az ér-

o t 
demet jutalmazó császár, Simpson 
megmaradt tábornokúl s egy ezred 
tulajdonosa lett 13,000 pfrt  jövede-
lemmel. 

Szebasztopol bevételének hire Sz. 
Pétervárba legelébb, sept. 9-én, Pá-
risba és Londonba sept. 10-én érke-
zett. E két utóbbi városban nagy volt 
az öröm; falragaszok,  ágyúzás, ha-
rangzugás, önkénytes kivilágítás hir-
deték a világra szóló győzelmet; a 
párisi nép ujjongott, a francziáknak 
tulajdonítva a bevétel dicsőségét, 
míg Londonban az öröm közé az 
iménti ok miatt féltékenység  is ve-
gyült. Ezen kivűl Konstantinápoly, 
Turin, sőt a svéd Stokholm is öröm-
ünnepet ült. 

Az orosz czár a hadsereghez inté-
zett iratban jelenté Dél-Szebasztopol 
elestét s Oroszország nevében köszö-
netet mondott a derék őrségnek, 
hogy csaknem egy egész évig védte 
a néhány nap alatt emelt bástyákat. 
Kinyilatkoztatá továbbá Sándor czár, 
hogy Nikolajeffbe  és Krimiába fog 
utazni s hogy Dél-Szebasztopol 
odahagyása legkevésbé sem módosít-
ja azon elhatározását, miszerint sem-
mi — Oroszország méltóságával el-
lenkező békefeltételt  el nem fogad. 

A békére azonban, mint ezt fön-
nebb emiitők , már ekkor mind a két 
fél  kormányainál meg volt a hajlam 

s ezt csak az gátolhatta volna meg, 
ha a szövetségesek új csapást ejtenek 
az oroszon. De ez nem történt; ellen-
kezőleg az orosz sereg győzött, meg-
adásra kényszerítvén Karsz-  várát s 
e győzelem sokkal nagyobb zajt 
ütött és nagyobb dicsőségére vált az 
orosz fegyvernek  a bel-közvélemény 
előtt, mint szégyenül Szebasztopol 
felének  elveéztése, melyet oly sokáig 
védeni is érdem volt; annyira, hogy 
Sándor czár ekkor a nemzeti büsz-
keség megsértése nélkül békélhetett. 

Karsz-,  ázsiai török Örményor-
szág fővárosa  s erős vára, az e vidé-
ki török birtoknak úgy szólván kul-
csa. Az Ázsiában győztes oroszok 
junius elején három hadoszlopban 
átlépve a török határt, azonnal Karsz 
ostromzárolásához fogtak,melyet  Wil-
liams angol tábornok, Vasszif  basa és 
hmail-Kmety  basa védelmezett, cse-
kély helyőrséggel s még kevesebb 
élelmi készlettel ellátva , Muravieff 
orosz tábornok 30,000 embere s ne-
héz ostromszerei ellen. 

Mindamellett a védelem vitézül 
folyt  s a helyőrség több izben verte 
vissza az ostromlókat. De midőn 
ezeknek végre sikerűit Karszot úgy 
bekeríteni, hogy török részről oda 
többé se élelmet, se erősítést nem le-
hetett küldeni: Williams az élelme-
zés könnyítése végett kénytelen volt 
sept. 16-án 3000 lovast elbocsátani, 
kiknek nagy részét, midőn az ostrom-
lók táborán át akartak törni, az oro-
szok levágták. Ugyanakkor egy 1000 
lóval hozott készletszállítmányt fo-
gott el Muravieff  s így a bekerített 
vár helyzete napról napra kétségbe-
esettebbé vált, annál inkább , mert 
Williams  tábornoknak a Konstanti-



nápolyban lévő angol követhez se-
gítségért intézett kérései felelet  nél-
kül maradtak. Williams hetvennél 
több ily sürgönyt küldött, lord Strat-
ford  de  Redcliffe  mégis kapta azokat, 
de se kormányát nem értesíté a kar-
szi végszükségről, se nem intézkedett 
az iránt, hogy az ostrom felmentésé-
re valami történj ély 

Az egyetlen, kitől a karsziak 
megmentést várhattak, Omer basa 
volt. O Pelissiernek még májusban 
fővezérré  történt kinevezésekor le-
mondását nyujtá be a szultánnak, 
vagy azért, mert Pelissiernek magát 
alárendelni nem akarta, vagy mert 
látta, ho§r a török seregnek Szebasz-
topolnál iragyon alárendelt állás jut. 
A szultán azonban nem fogadta  el 
lemondását s az ázsiai sereg főpa-
rancsnokságával bizta meg. Ekkor 

Omer basa 40,000-nyi sereget gyűjt-
ve s a török kormány azon igéretét 
birva, hogy erősítés, ruházat, élelem, 
hadkészlet és zsoldpénz utána fog 
küldetni, áthajózott Ázsiába s Szu-
kum-Kale  tengerparti erősségben 
várta az Ígéret teljesítését. 

Szukum-Kale  észak felé  jóval ma-
gasabban esik mint Karsz; s Omer 
basa ezt azért választotta kiindulási 
ponttúl, hogy innen keletnek nyo-
mulva s orosz-Georgiát fenyegetve, 
MuraviefF  tábornokot Karsztól visz-
szavonulásra kényszerítse; mert ha 
Omer basa Kutatsz  várost Georgia 
szélén elfoglalhatja,  mint erre biztos 
kilátása is volt : akkor az orosz se-
regnek haza kell sietni, ne hogy útja 
elvágatván, mindenestől a török föl-
dön két tűz közé szorúljon. Ezenki-
vűl Omer czéljához az is tartozott 

Karsz ostroma. 



hogy a szomszéd cserkesz népeket 
részére nyerheti s e végett Samyl 
cserkeszvezérhez küldött is néhány 
tisztet. 

A terv igen helyes, igen czélsze-
rű volt s ha nem sikerűit, Omer ba-
sát legkevésbé terhelheti a vád. Elő-
ször is a bizalmatlan s az oroszt és 
törököt egyaránt gyűlölő, sőt néme-
lyek szerint az oroszok által meg-
nyert Samyl  nem mozdult a tőle várt 
segélyt; másodszor (s ez a legfőbb) 
a török kormány semminemű készle-
tet , erősítést és pénzt nem küldött 
utána. 

Ily körülmények közt a török se-
regben a fegyelmet  és jó szellemet 
csak ama roppant népszerűség tart-
hatta fenn,  melylyel Omer mint vezér 
birt. Főembereit is szerette a legény-
ség ; ezek Ferhad-Stein  basa a lovas-
ság vezénylője, Ilinszky,  Abdi  basa s 
két angol ezredes Ballard  és Sim-
monds  voltak. 

October végén késő őszre hajlott 
az idő s Omer basa annak volt kité-
ve , hogy a folyók  szokásos áradása 
meggátolj a hadműködését. Megindult 
tehát a szükséges tábori készletek 
nélkül s Ferhad-Stein basát a Ku-
taisz-Tiflisz  felé  vezető országúton 
7000 lovassal előre küldvén, ő maga 
a gyalogság- és tüzérséggel az Inguí 
folyó  felé  indúlt meg, melynek túlsó 
partján 16,000 oroszt talált elsán-
czolt táborban. E táborral szemközt 
hallatlan vitézséggel keltek át az In-
guron Omer csapatai s az oroszokat 
több órai harcz után, vad futásnak 
indították, négy százat ölvén le s öt 
ágyút és sok társzekeret ejtvén zsák-
mányúl. 

Ez volt Omer basa utolsó győ-

zelme. Az elemek a körülményekkel 
szövetkeztek ellene. Az inguri győ-
zelem után megeredtek az ég csator-
nái, éjjel nappal omlott az eső, a fo-
lyók és patakok megdagadtak s mi-
dőn a zivatar daczára előnyomuló 
sereg végré a Rionhoz ért, melyen 
túl Kutaisz feküdt,  e folyam  két nap 
óta annyira megáradt, hogy az átke-
lésről szó sem lehetett, míg oldalban 
a Karsz mellől ellene küldött sereg 
útját elvágással fenyegette  s vissza-
vonúlni kényszeríté őt. Az oroszok e 
közben a tartomány lakosait láziták 
fel  ellene s így elől a felkelőkkel 
küzdve, hátulról és oldalban az oro-
szokkal harczolva, fölötte  zivataros 
éggel, térdig érő iszapban, éhen, 
fázva,  rongyosan kellett a török se-
regnek városról városra verekedni s 
az utczaharczra ezekben is készen 
állani. E visszavonulás a legborzasz-
tóbbaknak volt egyike. Omer basa 
dec. vége felé  ért Redut-Kaiéba s 
gyalogságát hajókon rögtön Trape-
zuntba szállítá, hova maga is követte 
azt, onnan Konstantinápolyba men-
vén, hogy az ellene tett vádakat el-
oszlassa. 

A fő  vád az volt, miért nem sie-
tett Karsz felmentésére;  mert hiszen 
— Omer basa nem foglalhatván  el 
Kutaiszt s így Muravieff  sem kény-
szerülvén visszavonulásra _ — Karsz 
az oroszok kezébe esett. Ámde Mu-
ravieff  tábornok nem szuronyszegez-
ve , nem rohammal foglalta  el a vá-
rat ; a vitéz helyőrség az éhség hatal-
mának hódolt meg s nem az orosz 
fegyver  előtt. A katonákközűl sokan 
éhen haltak, a többiek elsatnyúlva 
tengődtek. Lóhúst csak betegek , az 
egészségesek kis darab kenyeret s 



fekete  kávét kaptak naponként — s 
ez már két hónap óta tartott így. 
Veli  basa Erzerumból ezer szekérnyi 
élelemmel útban volt Karsz felé,  de 
az oroszok minden útat elvágván a 
szállítást lehetlenné tették. 

Nov. 15-én tartott haditanács 
határozata folytán  , Muravieff  be-
egyezésével futár  ment Erzerumba 
oly feltétellel,  hogy ha az nem hoz 
kedvező hírt, akkor Williams becsü-
letes pontok alatt feladja  a várat. E 
futár  22-én oly hírrel érkezett vissza, 
hogy Szelim basa Erzerumból ki sem 
mozdult s felmentésre  nincs remény. 
Ehez képest Williams  és Vasszif  nov. 
27-én kilencz becsületes feltételpont 
alatt feladták  a várat; a 8000 főnyi 
helyőrség hadi fogságba  jutott, a 
nem rendes katonaságazonbansmind 
az, kit Williams tábornok választott, 
szabadon mehetett. Ez utóbbiak közt 
volt huszonkét magyar és lengyel 
tiszt; hmail-Kmety  basát Williams 
már nov. elején kiszöktette a várból. 

Williams  tábornokot, ki a béke 
megkötése után haza kerülvén, az 
angol parliament indítványa folytán 
karszi  báró czímet nyert, továbbá 
Vasszif  basát, hat más fogoly  basá-
val Pétervárba küldte Muravieff,  hol 
megérkezésük napjai Karsz feladá-
sának megünnepléseűl valamennyi 
templomban háladó isteni tisztelet 
tartatott, s az utczákon töméntelen 
nép tolongott a foglyok-  és a törö-
köktől elvett zászlók megbámulásá-
ra. E körülményt különösen azért 
jegyezzük meg, mert ez ünnepély 
ama tény ^emelésére szolgált, hogy 
az orosz fegyver  nagy győzelmet ví-
vott ki, mely után szégyenszem nél-
kül lehet békét kötni. 

Krimiában ezalatt több ponton 
folyt,  de semmi nevezetesebb ered-
ménynyel, a csatázás, kivéve Kinburn 
bevételét, melynek fontossága  azon-
ban Karszé mellett egészen elenyé-
szett. 

Dél-Szebasztopol átadása után 
az oroszok az északi részen foglaltak 
rendkivűl erős állást s míg az ezen 
oldalon lévő Szievorna,  Konstantin 
és Katalin  erődökből folyvást  lőtték 
a déli részt és háborgatták ebben a 
szövetségeseket, addig az itt kezdő-
dő magaslatokon tábort ütve, Bak-
csiszeráj- és Szimferopolon  át sza-
kadatlan összeköttetésben álltak a 
krimiai félsziget  szűk bejárásánál 
fekvő  Perekoppal és így Oroszország-
gal, honnan erősítóet s mindennemű 
készletet bőven kaphattak. 

A szövetségeseknek tehát felada-
tukká lőn az oroszok Szebasztapol-
Perekop közlekedési útját elvágni s 
ezt csak Szebasztopol és Szimferopol 
közt kisérthették meg, nem pedig 
felebb,  hol a tenger távolsága és a 
terület kopársága a lehetlenséggel 
határos. E czélból a Szimferopoltól 
nyolcz mértföldnyire  fekvő  Eupa-
tória kikötő városba franczia,  angol 
és török csapatokat, számra 50,000-en 
felül,  szállítottak oly tervvel, hogy 
e hadsereg Eupatóriától lefelé,  egy 
más hadtest Dél-Szebasztopol s a 
Csernája völgy mellől felfelé  nyo-
múlva, két tűz közé szorítsa s át-
törje a hadi úton álló orosz sere-
get. 

A szövetséges sereg zöme a Cser-
nájavölgy  felett  tanyázott, szemközt 
a belbeki  magaslatokon erősen elsán-
czolt táborral, melyben 120,000 orosz 
állott, Szimferopolig  erős lánczot 



képezve s ezen felül  Perekopig lép-
csőzetes védállást foglalva. 

Szebasztopol déli részéből a szö-
vetségesek az északi erődökben lévő 
oroszokkal néztek farkasszemet,  a 
nagy kikötő levén köztük, melyen át 
szorgalmatosan ágyúzták egymást. 
Itt világos előnyük volt az oroszok-
nak , kiknek az alattok fekvő  déli 
rész inkább kezök ügyébe esett, mint 
az angol-francziáknak  a magasan 
fekvő  északi oldal, hova a golyó csak 
fáradtan  ért fel.  Mennyire urai vol-
tak a helyzetnek az oroszok, az is ta-
núsítja, hogy egész a békekötésig a 
szövetséges hajóhadnak egyetlen 
csolnakát sem engedték a nagy ki-
kötő vizén megjelenni. 

A hajóhad is kétfelé  oszlott. Az 
egyik rész Karsz  mellé szállított csa-
patokat , melyek az arabati földszo-
rost elvágják s Vrangel  orosz tábor-
nokot onnan elűzzék; azután az azovi 
tengerre mentek a hajók s ott Tá-
rnán, Fanagória és több más parti 
várat s minden előtalált halász- és 
gabonahajót elpusztítottak. A had-
járat alatt elvett vagy elégetett orosz 
kisebb hajók száma a 600-at megha-
ladja. 

A hajóhad másik része oct. 7-én 
Odessza  előtt megjelent s miután e 
várost bombázással fenyegette  és egy 
hétig rettegésben tartá, 14-én tovább 
ment s ugyanaz nap Kinburn  alá ért. 

Kinburn  vára a fekete  tenger egy 
hosszas ágának balpartján fekszik, 
melybe a Dnieper folyó  torkolata 
szakad. E tengerág jobb partján 
Kinburnnal szemközt van Ocsakoff 
8 e két vár mintegy kaput képez, me-
lyen át kell menni annak, ki Nikola-
jeffbe  szándékozik. 

Három napi bombázás után Kin-
burn 1500 emberből álló helyőrsége 
megadta magát, Ocsakoff  parancs-
noka pedig légbe röpítteté a várnak 
tengerre néző részét s így megnyilt 
a Nikolajeíf  felé  vezető út, mely vá-
rosnak elvesztése az orosz birodal-
mon hasonló sebet ütött volna, mint 
Dél - Szebasztopolé. Nikolajeffnek 
szépségre és erőre nézve Pétervár 
és Moszkova kivételével egész biro-
dalomban nincsen párja; székhelye 
volt ez a fekete  tengeri nagy admi-
rálnak, van 38,000 lakosa, 25,000 
katonára számított kaszárnyaerődjei 
s mi legfőbb,  tizenkét hajógyára, 
melyekben roppant tevékenység ural-
kodik. 

Nikolajeffnek  azonban egy haj-
szála sem görbült meg s az egész e 
vidéki hadjárat czéltalannak bizo-
ny últ. Egyedüli czélja t. i. az lehe-
tett volna, hogy elfoglalván  Cher-
zont, Nikolajeffet  és Odesszát, mely 
városokba az orosz kormány a Dnie-
per, Bug és Dniester folyamokon 
folyvást  szállíthatott eleséget hadse-
rege számára, a szövetséges sereg 
egy része Cherzonnál partra szálljon 
s onftan  lefelé  Perekopnak nyomúl-
ván, az ottani szorost elvágja s így a 
Krimiából ki- vagy bev.ezető utolsó 
ajtót is bezárja, hogy a benn lévő 
oroszok semminemű segélyt többé 
ne kaphassanak. 

Mondják, hogy Pelissier tábor-
nagy terve csakugyan ez is volt; e 
kelepczébe akarta ejteni az oroszo-
kat s ezért nem támadta meg a bel-
beki sereget. A terv kiviteléből azon-
ban mi sem lett. Néhány könnyű gő-
zös tett ugyan kémszemlét a Bug 
folyón,  melynek partján Nikolajeff 



Ali, de további kísérlet- s minden 
eredmény nélkül tért vissza, Cher-
zonhoz nem is közeledett, Odessza 
pedig egészen megkimélve maradt s 
miután a téli viharos időjárás közel-
gett, nov. 12-én az egész szövetsé-
ges hajóhad Konstantinápoly mellé 
téli szállásokra költözött, két fran-
czia hajót hagyván a Dnieper torko-
latának ostromzárolására. 

E z a l a t t , a hadműködés fősúlya  a 
Kinburn-nikolajeffi  hadjáratra s Pe-
rekop elzárására levén irányozva, 
Eupatóriánál s Belbek mellett sem-
mi nevezetesebb, semmi döntő nem 
történt. Az eupatóriai főparancsnok 
Allonville  tábornok tett ugyan né-
hány nagyobb kémszemlét s egy al-
kalommal, határozott eredmény nél-
kül, meg is ütközött az oroszokkal, 
de a kopár vidéken takarmány és 
viz hiánya miatt visszatérni volt 
kénytelen; Pelissier pedig aBelbek-
nél néhány jelentéktelen állásból ki-
verte az orosz előhadat, de a hely-
zetet nem tarthatta meg s nov. ele-
jén a hadjáratot Krimiában 1855. 
évre bevégzettnek tekinté; minélfog-
va a 20,000-re menő császári testőr-
séget Francziaországba,|a lovasság 
nagy részét Konstantinápoly ba küld-
te télire, a közel 200,000 emberből 
álló szövetséges sereget téli szállásra 
rendelte s csak annyi erőt hagyott 
nyilt téren, mennyi a védelmi állás 
megtartására^ s arra volt szükséges, 
hogy a jövő tavaszszal ott lehessen 
kezdeni a hadjáratot, hol az idén vé-
gezve lőn. 

A belbeki magaslatokon levő 
orosz tábor előtt a természet maga 
erős védvonalakat emelt, s ezeket 
GortsakoíF herczeg annyira megerő-
dítette, hogy — hozzájárulván az 
utaknak a téli esőzések általi meg-
romlása s a völgyületeknek hófuva-
taggali betöltése — az oroszok itt 
teljes biztosságban voltak. E hadse-
reg, melynek számát a perekopi tar-
talék csapatokéval együtt 180,000-re 
tették, Perekoppal zavartalanúl fen-
tartá a közlekedést s onnan rendesen 
vett erősítést, hadi- és élelmi készletet. 

Más részt Pelissier tábornagy is 
megerősíttetvén az elfoglalva  tartott 
Csernája- és Bajdarvölgy szorosait, 
komolyabb támadásra nem gondolt s 
a téli tábori élet csendét apróbb por-
tyázásokon kivűl legfölebb  a Szebasz-
topol déli és északi része közt váltott 
s megszokottá vált ágyúdörgés za-
varta meg. 

Ily időszak legalkalmasb volt a 
diplomatiai békealkudozásokra, an-
nál inkább, mert a két ellenséges 
félnek  egyike sem volt a másika fö-
lött nagy előnyben ; az orosznak 
Karsz bevétele után nem voltak új 
harczban megtorlandó sebei; a szö-
vetségesek pedig, a fönebb  említett 
ok miatt nem akarván Európában 
kezdeni háborút, Krimiában megle-
hetősen bevégzék munkájukat s az 
itt még nyerhető győzelem értéke 
nem állott arányban a lehető veszte-
séggel, mely legroszabb esetben a 
mindenestől ott veszés is lehetett 
volna. 



Ausztria béketörekvései. — Gr. Eszterházy Bálint az öt feltételpontut  Pétervárba viszi, 
Sándor czár 1856-ki jan. 16-án elfogadja.  — Az öt pont. — Európa nem bizik a béke 
megkötésében. - - Ennek okai : a porosz elleni ingerültség; a svéd szövetség keresése; 
Napoleon szavai a párisi ipartárlat bezárásakor s a testőrség fölötti  szemle alkalmával; 
harczkészületek; harczias hangulat; párisi nagy haditanács. — A parliament megnyi-
tása, miniszteri s ellenzéki nyilatkozatok. — A kormányok békeóhajtásának okai. — A 
párisi congressus febr.  2ö-én megnyílik. — Tagjai. — Követek terme és titoktartás. — 
Páris a congressus alatt. — Ali és Orloff.  — Napoleon fiának  születése. — Hivatalos 

testületek elfogadása  és napoleoni szavak. — Az ügyállás Krimiában és Ázsiában. 

Szebasztopol bevétele és a fekete 
tengeri flotta  megsemmisítése után 
Ausztria, mely a bonyadalom kezde-
te óta a béke helyreállításán fárado-
zott, egy részről Oroszországot akar-
ta arra bírni, hogy elvesztett állását 
a fekete  tengeren ismerje el; más 
részről a nyugati hatalmakat kivánta 
visszatartani oly követelésektől, me-
lyek a békét hátráltatnák s minők 
például a nagyobb területi változást 
illetők lehetnének. 

E czélból tett első lépései azon-
ban sikertelenek maradtak, részint 
mert az orosz czár Szebasztopol el-
vesztése után azonnal nem békélhe-
tett , részint, mert a nyugati hatal-
mak nem akartak semmi oly közve-
títést elfogadni,  mi nem egyenesen 
Oroszországtól származik. 

Karsz bevétele s a keleten ezáltal 
nyert erkölcsi súly az orosz kormányt 
végre hajlandóvá tette arra, hogy 
alkudozásba bocsátkozzék ; miután 
azonban a folyó  háború miatt se Pá-
ris- se Londonban nem volt képvise-
lője, az első ajánlatot az ausztriai 
kormány által tevé. 

Ezen ajánlat a fekete  tenger sem-
legesítése volt, csakhogy az orosz 
kormány e semlegességét először 
úgy magyarázta, hogy a Bosporus 

és a Dardanellák minden nemzet 
hadihajói előtt zárva maradjanak, a 
fekete  tengeren csak Orosz- és Tö-
rökország tarthassanak hadihajókat 
s ezeknek számát e két hatalom egy-
más közt 8 minden más állam beavat-
kozása nélkül határozza meg. Mint-
hogy azonban e módszer a nyugati 
hatalmakat a feketetengerről  kizár-
ta- s a portát egészen az orosz ke-
gyelmére bizta volna : Anglia és 
Francziaország dec. elején ezen aján-
latot lényegesen módosítva, Ausztri-
ával együtt megállapodtak ama kö-
zös feltételek  iránt, melyek alatt a 
szövetségesek Oroszországgal alku-
dozásra lépni készek lennének. 

E közös feltételeket  öt pontba 
foglaltan  gróf  Eszterházy  Bálint, 
Ausztriának pétervári, de pár hónap 
óta Bécsben mulató követe vitte az 
orosz czárhoz , akkori hír szerint oly 
utasítással : hogy ha megérkezése 
napjától számított 15 nap alatt ked-
vező választ nem nyer, Pétervárt kö-
vetségi [személyzetével együtt hagyja 
el. A követ gróf  dec. 17-én indúlt el 
Bécsből s az orosz fővárosba  dec. 
26-án érkezvén meg, a vitt javasla-
tokat következő napon gróf  Nesszel-
rode  államkanczellárnak átadta. 

Gróf  Eszterházy után néhány 



nappal báró Szeebach  szász követ a 
franczia  udvarnál és gróf  Nesszelrocle 
veje érkezett Pétervárba, s megér-
kezésének nagy fontosságot  tulaj-
donítanak arra nézve, hogy Sándor 
czár e n g e d é k e n y e b b é lett az ausz-
triai követ irányában, kit eleinte hi-
degen fogadott. 

Az említett öt pont, melynek el-
fogadás  esetére békeelőzményül  vagy 
is oly alap gyanánt kellett szolgálni, 
melyen alkudozásokat kezdeni lehes-
sen, következő volt : 

I. A. Duna fejedelemségek  fölötti 
orosz véduraság teljesen törűltessék 
el ; Oroszország e fejedelemségek 
belügyeibe ne avatkozhassék s ezt a 
porta se tehesse ; a szerződő hatal-
mak azonban a fejedelemségeknek 
új szervezetet s állandó védelmi rend-
szert adjanak. A szövetségesek visz-
szaadják az elfoglalt  orosz területet, 
Oroszország viszont engedje át Besz-
szarábiának azon részét, melyen át a 
a Dunatorkolatok a fekete  tengerbe 
szakadnak. 

E pont megértésére tudni szüksé-
ges, hogy az eltörülni kivánt orosz 
véduraság  abban állott , miszerint 
Oláh- és Moldvaország fejedelmeit 
az orosz és török kormány közös be-
egyezése nevezte ki, elébb élethosz-
szig, de az 1849-ki balta-limáni szer-
ződéshez képest csak hét évre s így 
a határidőnek 1856. májusban kel-
lett letelni; továbbá, belzavarok 
esetére Orosz- és Törökország a fe-
jedelemségeket egyenlő számú csa-
patokkal szállhatták meg. 

II. A Duna és torkolatainak sza-
badságát európai intézmények biz-
tosítsák s e végett a szerződő hatal-
mak mindenikének joga legyen a fo-

Vil.j krónika. 

lyam torkolatánál egy vagy két köny-
nyű hadi hajót állomáson tartani. 

III. A fekete  tenger  semleges  le-
gyen , nyitva minden nemzet keres-
kedelmi-, de zárva hadi hajói előtt; 
Orosz- és Törökország csak annyi 
könnyű hajót tarthasson ott,mennyi 
a parti szolgálatra szükséges; arze-
nálokat, vagy is hadi kikötőket és 
hajógyárakat a fekete  tengeren 
egyikök sem tarthat. 

IV. A ráják  vagy is a törökor-
szági keresztyének kiváltságai szen-
tesítessenek. 

V. A hadviselő hatalmak fenn-
tartják azon jogukat, hogy e négy 
ponton kivlil európai érdekben kü-
lön feltételeket  is alkothassanak. 

Az orosz kormány ezen V-ik pon-
tot először egészen visszautasította, 
valamint az első pont végrészét is, 
mely Besszarábia egy részének áten-
gedéséről szólott; a többi pontnak 
elfogadására  hajlandó volt. 

Az e liirt hozó futár  1856. jan. 
10-én érkezett Bécsbe ; 11-én gróf' 
Buol ausztriai külügyminiszter az 
angol és franczia  követtel hosszan 
értekezett s ennek folytán  12-én te-
legrafi  úton ama viszonválasz ment 
Péter várba, hogy a felküldött  javas-
latok módosításokkal nem s csak 
tartalék nélkül fogadhatók  el, más 
különben gróf  Eszterházy Pétervárt 
azonnal el fogja  hagyni. Egyúttal 
herczeg Gortsakoff  is rendkívüli fu-
tárt küldött kormányához s engedé-
kenységet javasolva, de ezt alig re-
mélve, már-már elutazásra tett elő-
készületeket. 

így, a szakadás pontján állottak 
az ügyek január közepén s egész 
Európa kész volt arra, hos:y jövő ta-
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vaszszal a háború ujúlt dühhel s nö-
vekedett bonyodalommal fog  kitör-
ni, midőn jan. 16-án távirati úton 
érkezett Bécsbe a Pétervárott két 
óra előtt feladott  hír, hogy II. Sán-
dor czár azon feltételeket,  melyeket 
gróf  Eszterházy Bálint Ausztria és a 
nyugati hatalmak részéről vitt Pé-
tervárba egyszerűen és tartalék nél-
kül elfogadta  békeelőzményűl. — 
Később köztudomásúi lőn , hogy a 
pétervári kabinetben a harczpárt az 
öt pont visszavetése mellett szava-
zott , a békepárt pedig ingadozott, 
midőn végre Sándor czár elhatáro-
zása az utóbbinak adott túlsúlyt. 

Közel egy év előtt Miklós czár ha-
lála s öt hó előtt Szebasztopol bevéte-
lének híre okozott csak Európaszerte 
hasonló izgalmat ahhoz, melyet az 
orosz távirati- s néhány óra alatt 
mindenfelé  elterjedt sürgöny a fővá-
rosokban idézett elé. 

A közvélemény azonban s ennek 
közlönye a sajtó átalán véve csekély 
hitet és reményt helyezett abba, 
hogy e békeelőzményből valóságos 
békekötés forrja  ki magát. Ily hitet-
lenségre akkor egynél több alapos 
ok volt. Először is példáúl ott állt a 
tavali négy biztosíték pont és az ered-
mény nélkül szétoszolt bécsi értekez-
let, melyen bebizonyúlt, hogy az 
orosz kormány időnyerés végett igér 
egyetmást, de Ígéretének később el 
nem fogadható  értelmet ád; továbbá, 
mind Oroszország, mind a nyugati 
hatalmak oly harczias előkészülete-
ket tettek a jövő tavaszszal folyta-
tandó hadjáratra, hogy a harczviha-
ros lathatárnak közeli kiderülésében 
bizm alig lehetett. 

Tartsunk e diplomatíai és fe°y-

veres készülődések fölött  rövid szem-
lét. 

Napoleon  császár keveselte a né-
gyes (angol- franczia-  piemonti- tö-
rök) szövetséget, mely eddig az orosz 
hatalom ellen küzdött s az eddig sem-
leges nemzeteket is háború-részvét-
be vonni igyekezett. 

Leghathatósabb támasza minden-
esetre Ausztria  lett volna, de ezen 
állam diplomatiája a fegyveres  avat-
kozástól minden áron tartózkodott; 
a Dunafejedelemségek  katonai meg-
szállása által meggátolta azt, hogy 
a háború lángjai Európa belseje felé 
terjedjenek; mint buzgó közbenjáró 
folyvást  a béke helyreállításán fára-
dozott s bár egy részt a dec. 2-ki 
szerződés erkölcsi súlyával a nyugati 
hatalmakat támogatta, de más részt 
az orossj kormány ellenében a sem-
legesség teréről soha sem lépett le s 
még leghatározottabb lépése az volt, 
midőn kijelenté , hogy az imént em-
lített öl pont visszautasítása esetére 
követe Pétervárt el fogja  hagyni, mi 
azonban még épen nem vont volna 
maga után háborút, sőt még diplo-
matíai viszonyszakítást sem. 

Poroszországtól  annál kevésbé 
lehetett segélyt várni Oroszország 
ellen, sőt ellenkezőleg az orosz czári 
házhoz rokonsági viszony által is 
kapcsolt porosz király nyíltan az 
orosz pártján állott, s a semlegessé-
get is megsértette oly tények által, 
hogy példáúl hadi készleteknek po-
rosz területen és tengeren át Orosz-
országba vitelét megengedte vagy 
elnézte, élelmi szereket nyiltan szál-
lítatott oda , Karsz bevételeért Ber-
linben Te Deumot tartatott, a nyu-
gati javaslatokat nem pártolta; szó-
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val, a porosz semlegesség csak puszta 
hang s a porosz politika oly határo-
zottan az orosz felé  hajló volt, hogy 
a nyugati sajtó nyiltan fenyegetné  a 
porosz kormányt, miszerint — ha 
nem változtatja politikáját — az an-
gol és franczia  kormány jövő tavasz-
szal szárazon és tengeren háborút 
fog  neki izenni, miről az angol kor-
mány a poroszt már értesítette is. 

Ily eshetőséggel a küszöbön ket-
tős szükséggé vált új erőt nyerni a 
szövetséghez. Ezen erő legalkalma-
sabb lett volna északon az orosz és 
porosz ellen egyiránt — a svéd  és 
dán  3zövétség megnyerésében. A tör-
ténet lapjaira tekintve látni fogjuk, 
hogy a svécl nemzet természetes el-
lensége Oroszországnak, mely tőle 
Finnlandot elvette, de viszont , ha a 
térképre nézünk, arról győződünk 
meg, hogy Svédország egészen ha-
talmában úgy szólván torkában van 
()roszországnak, mely a sérelmet ke-
ményen torolhatja vissza; minélfog-
va a svéd kormány csak oly feltétel 
alatt léphet fel  fegyveresen  Oroszor-
szág ellen, ha a nyugati hatalmak 
biztosítják őt a védelemről, mert ha 
az oroszt izzé-porrá nem töri e há-
ború, akkor az orosz teszi ezt meg 
Svédországgal, melv leginkább keze 
ügyébe esik. 

Nagy feltűnést  és zajt okozott 
tehát 1855. nov. elején a hír, hogy 
Napoleon császár Canrobert  táborno-
kot Stokholmba küldte , a küldetés-
nek természetesen nem lehetvén 
egyéb czélja, mint Svédországot csat-
lakozásra birni, mi ha megtörténik, 
akkor a háború csakugyan európaivá 
válik. Ez volt a közhit Európaszerte 

azt, hogy Canrobert a becsületlégi-

órend nagy keresztjét vitte Oszkár 
svéd királynak, csak ürügyűl tekin-
tették. A stokholmi nép nagy lelke-
sedéssel fogadta  a francziakövettá-
bornokot, mindenfelé  haditervek ke-
letkeztek , senki sem kételkedett a 
szövetség megkötéséről és az orosz 
elleni háborúról. 

A franczia  hivatalos lapdec. 20-án 
közlötte a nyugati hatalmak és Svéd 
ország közt kötött szerződést, mely-
ből kitűnt, hogy a svéd király csak 
arra kötelezte magát, miként a svéd 
és norvég területnek bármely részét 
Oroszországnak se át nem engedi, se 
véle cserére nem lép, se pedig orosz 
megszálló csapatokat arra nem bo-
csát; míg más részt a nyugatiak arra 
kötelezték magokat, hogy Oroszor-
szág hasonló követeléseinek meggát-
lására elégséges tengeri és katonai 
haderőt fognak  küldeni. 

E szerződésben Svédország az 
orosz elleni tettleges fellépésre  nem 
kötelezte ugyan magát, de általános 
volt a liit, hogy a szerződésnek tit-
kos czikkei is vannak, melyek a jövő 
tavaszi hadjáratot a balti tengeren 
megállapítják; hogy Svéczia 70,000, 
Dánia 30,000, s a két nyugati hata-
lom együtt 100,000 embert fog  kül-
deni, hogy e seregnek Canrobert 
lesz fővezére,  sőt Napoleon császár 
úgy nyilatkozott, miszerint az észa-
ki hadjáratot személyesen vezényelni 
szándékozik. 

E soha sem teljesült s akkor is al-
kalmasint vakhireket most csak azért 
közöljük, hogy felfogható  legyen az 
1856. elején nyilatkozott közvéle-
mény, mely a békereményeket hi-
tetlenül mosolyogta meg. Ezt tenni 
különben még számos egyéb oka volt. 



Jelesül, minden lap bizonyosként 
irta, liogy Spanyolország  is csatla-
kozni fog  a nyugati szövetséghez s 
30,000 embert állít a csatatérre, mi-
ért viszont Francziaország a earlista 
mozgalmakat fogja  végkép elfojtani. 

Továbbá Napoleon  császár egyes 
szavai is a harczias hit megerősíté-
sére szo lgál tak 8 ilyesek voltak azok, 
melyeket a párisi ipartárlat  bezárá-
sakor s a Krimiából visszatért test-
őrsereg  fölött  tartott szemle alkal-
mával mondott. 

Az ipartárlat Parisban a háboríts 
világ közepette a művészetek, ipar, 
kereskedelem, és földmivelés  haladá-
sának volt képviselője. A roppant 
palotát fejedelmek,  berezegek s az 
elszigetelt oroszon kívül Európa min-
den államának polgárai látogatták, 
megtekintvén benne azt, mi jelest, 
nagyszerűt Európa felmutatni  képes. 
E tárlat bezárása 1855. nov. 15-én 
nagy ünnepélylycl ment végbe, a 
császár nagy pompával személyesen 
jelent meg s a bíbor mennyezet alalt 
álló trónon helyet foglalván,  midőn 
az 1200 zenész harsogó hangszerei 
elhallgatták s Napoleon herczeg a 
tárlat eredményét felolvasta  — be-
szédet tartott, melyben a jelenlevő 
külföldieket  felszólító,  hazatéret  mon-
danák  meg polgártársaiknak,  hogy 
nyilatkozzanak  a szövetségesek  mel-
lett  vagy ellen,  mert ily fontos  euró-
pai ügyben a közönyösség  rosz szá-
mítás  s a hallgatás  hiba. E szavak 
leginkább a német szövetség álla-
maira czéloztak s ezeket hivták fel 
csatlakozásra. 

Hat héttel később a Krimiából 
hazatért testőrsereg vonult a fová-  j 
rosba. A párisi nép dec. 29-étanagy j 

franczia  család pompás ünnepének 
nevezte. Az utczák zászlókkal, osz-
lopokkal, diadalivekkel voltak fel-
ékesítve , s a tolongás oly roppant 
volt, hogy járni alig lehetett. A lel-
kesültség minden képzeletet megha-
ladott; hiszen e napon megszűnt a 
a pártérdek s csak a szív és nemzeti 
büszkeség dolgozott , midőn Páris 
városa, mint egy anya a szünnapok-
ra hazajövő fiai  elé , ment a szebasz-
topoli győzök elé, kik naptól bar-
nán , csonkán , bénán , rongyosan, 
mint a zászló mely a Malakofftorony 
tetejére volt kitűzve s most a sereg 
előtt lobogott — tértek vissza az 
őket ölelő rokon karok közé. 

A csapatok egy nagy téren vol-
tak felállítva  s Napoleon császár tá-
bornoki egyenruhában, fényes  kísé-
rettől követve, elébük lovagolt cs 
beszédet tartott hozzájuk. 

Napoleon császár hosszú derekú 
férfi  s így különben alacson termete 
lóháton magasnak látszik. Eles, ko-
moly, sötét arcza nem megnyerő, de 
lia megszólal, hangja és szavai tit-
kos varázserővel birnak. S ő úgy 
megtudja választani szavait, mint 
kevés ember e világon. Jelen beszéde 
is, bár csak a katonákhoz volt intez-
ve, egész Európának szólott. Meg-
dicsérvén a hazatérteket, visszahiva-
tásuk okáúl azt adta, hogy Franczia-
országban most harczedzett  seregnek 
kell  lenni, mely minden  perezben oda 
indulhasson,  hova a szükség  paran-
csolja s azért  felhívására  mindig  ké-
szen álljanak! 

E szavakat a távirat azonnal 
széthordta s a vérmesebb következ-
tetés, mit belőlük vontak, az volt, 
hogy a szövetségesek Oroszország 



Napoleon császár. 

nyugati tartományaiba, vagy épen a 
lengyel földre  akarják áttenni a harcz 
szinhelyét, vagy pedig az oroszhoz 
szító porosz kormányt fogják  meg-
támadni ; annyi azonban e beszéd 
után bátran feltehető  volt, hogy ha 
a nyugati kormányoknak a béke 
megkötésére legkisebb kilátások is 

D o 

volna, a franczia  császár nem ejt 
vala ily buzdító szavakat, melyek az 
egész hadseregnek hízelegve, ebbe 
új lelkesedést, új dicsvágyat, új re-
ményeket öntenek. 

Ezenkívül a harczkészületekmin-
den oldalról szakadatlanúl s nagyobb 
hévvel folytak  mint valaha, a fegy-



vergyárakban szokatlan nagyságú és 
horderejű ágyúk, röppentyűk, pus-
kák , a hajógyárakban új modorú 
ágyúnaszádok, gyors gőzösök sat. 
készültek s különösen Anglia oly 
fokra  fejté  tengeri haderejét, minőn 
még soha sem állott, szárazföldi  had-
ereje pedig csak akkor volt valami 
kevéssel nagyobb, midőn I. Napo-
leon hatalma megtörésére minden 
erejét megfeszíté. 

A közvélemény a szövetségesek 
államaiban mindenütt, de különösen 
Piemont- és Angliában a háború 
mellett buzgott; az első, segélye ju-
talmáúl olasz területi növekedést re-
mélt; a másik még csak most akart 
komolyan fogni  a háborúhoz és sze-
rezni dicsőséget, mely eddig a fran-
czia fegyvert  illette. Az angol nép, 
hogy a hadsereg és a háború iránti 
részvétét tanúsítsa, a krimiai kato-
nák számára 220,000 pftnál  többet 
gyűjtött össze,'nem számítva tömér-
dek más adományt, mint rum, pá-
linka, dohány, szappan, bor, haris-
nya, könyv sat. 

A szövetségesek e készülődései-
vel teljes arányban állott az orosz 
lelkesedés is. Sándor czár, három 
testvére s több főrangú  úr kíséreté-
ben nem csak Moszkovát, Odesszát 
és Nikolajeffet  látogatta meg, hol 
mindenütt kitörő lelkesedéssel fogad-
tatott , hanem Krimiát és itt a tá-
borhelyeket is beutazta s jelenlétével 
és szavaival kitartásra buzdítá a ka-
tonaságot, érdempénzeket osztott s 
Gortsakoff  herczeget a hadviselés 
jövő teendőivel egészen felhatal-
mazta. Napoleon császár ipartárlati 
felhivó  szavaira válaszúi népfelkelést 
rendelt, Besszarábiát, a Pruthvona-

lat s a balti tengerpartokat erődítte-
té; a Pétervárott összegyűlt tábor-
nokok a hadi tanácsban kinyilatkoz-
tatták, hogy a birodalom még egy 
harmadik és negyedik hadjáratra is 
elegendő készlettel, emberrel és se-
gédeszközökkel bír; szóval minden 
jel oda mutatott, hogy a tavaszi 
harcz az eddiginél sokkal elkesere-
dettebb leend. 

E hitet végkép megerősité ama 
körülmény, hogy 1856-ki jan. 11-én 
Párisban nagy haditanács gyűlt ösz-
sze a jövő tavaszi haditerv megálla-
pítása s minden lehető  eset fontolóra 
vétele végett. Az első ülésen maga 
Napoleon  császár elnökölt, jelen volt 
Jeromos,  Cambridge  és Napoleon  her-
czeg, tizenkét angol, franczia  és pie-
monti tábornok és admirál, gróf 
Valevszky  franczia  külügyminiszter 
és lord Cowley  angol követ a fran-
czia udvarnál. Miután pedig e hadi-
tanácsban Törökország nem volt 
képviselve, ebből azt következtették, 
hogy a tanácskozások a török föld-
től távoli balti tengeren és nyugati 
Oroszországban tartandó hadjárat-
ra vonatkoznak. 

Ily harczias jelenségek mellett 
nem csoda , ha a békeelőzmények 
Oroszország részéről történt elfoga-
dása a békének megkötésére még 
teljes reményt nem adott, még ak-
kor sem, midőn a békeelőzményt 
Anglia, Franczia-, Török- és Orosz-
ország követei s az ausztriai külügy-
miniszter febr.  1-én Bécsben aláírták 
a elhatározták, hogy a most nevezett 
öt állam felhatalmazottjai  a végleges 
békeegyezmény megkötése végett 
febr.  23-áig Párisban összejöjjenek. 

E február  1-ei ülés előtti napon 



jan. 31-én Viktória  angol királyasz-
szony a parliamentet megnyitván, 
trónbeszédében szintén jelenté, hogy 
az ausztriai császár neki és a franczia 
császárnak nem rég azon ajánlatot 
tette, miszerint az orosz czárnál jó 
szolgálatival közbenjár s törekedni 
fog  a viszály kiegyenlítésén, s hogy 
ezen ajánlat elfogadtatván,  bizonyos 
feltételek  iránt egyesség jött létre, 
mely — úgy reméli — békekötés 
alapjáúl fog  szolgálni. 

Az angol trónbeszéd e békülé-
keny hangján kivűl, Clarendon  és 
Palmerston  lordoknak a parliament 
első^ üléseiben tett nyilatkozatai is 
békések voltak. Az első az egész 
minisztérium nevében jelenté, hogy 
a párisi békealkudozásoknál teljes 
erejéből fog  a béke megkötésére tö-
rekedni; a második pedig reményét 
fejezte  ki, hogy a béke három hónap 
alatt meg lesz kötve s arra kérte az 
alsó házat, hogy az értekezletek fo-
lyama alatt az ügyekbe ne avatkoz-
zék. Az ellenzék részéről a békés 
hangulat ellen azonnal szót emelt az 
öreg Roebuck  és Lacy Evans tábor-
nok; amaz úgy vélekedett, hogyha 
a béke a jelen alapon megköttetik, 
úgy Konstantinápoly tiz év alatt 
Oroszország birtokában lesz; emez 
pedig azt nyilvánítá, hogy Anglia 
elég erős a háborút jobb feltételek 
kivívásáig egyedül is folytatni. 

A következő három hét változa-
tos hirek és sejtések közt folyt  le. 
Miként, élőszóval vagy jegyzékek ál-
tal fognak-e  a meghatalmazottak ta-
nácskozni ? minő rendben ? részt ve-
end-e Poroszország? sikerűi-e a ne-
hézségek megoldása ? Nikolajeff  is a 
lerontandó arzenálok közé lesz-e so-

rozva ? ezerfős  hasonló kérdések vol-
tak napi renden a sajtói vitatások-
ban s a többség véleménye az volt, 
hogy a szövetségesek az Y-ik pontba 
oly kemény feltételeket  foglalnak 
majd , miket Oroszország nem telje-
síthet. A békében még ekkor is keve-
sen hittek. 

E sorok irója a következés által 
látja igazolva véleményét, melyet a 
tollából folyó  „Politikai újdonságok" 
f.  e. febr.  13-ki számában közlött s 
mely oly értelmű volt, hogy a párisi 
értekezleten részt veendő hatalmak 
közt egyedül Piemont az, mely ha-
tározottan nem óhajtja abékétshogy 
erre Ausztria és Francziaország leg-
buzgóbban törekedik, ama bizonyos-
ság állván előttük, hogy ha a béke e 
tavaszon helyre nem áll, a háborút 
nem lehet tovább Krimiában ésÁzsi-
ban folytatni,  hol az oroszt bajos le-
győzni, hanem, hogy az ellenséget 
éurópai déli és nyugati tartományai-
ban kell majd megtámadni, miből 
azután oly európai háború támad-
hat , melynek végét senki sem képes 
előre belátni. — Napoleon császár-
nak ezenkívül érdekében állt, hogy 
a Párisba összehivott értekezletnek 
sikere legyen s hogy ő 1856-ban 
ugyanazon hatalmakkal köthessen 
békét, melyek az 1815-ki bécsi con-
gressuson nagybátyját és családját a 
trónról örökre száműzték. Végre fiá-
nak születését épen az értekezletek 
idejére várta s a számító éles eszű 
férfiú  arra is helyezett súlyt, hogy a 
trónörökös bölcsőjénél Európa nagy 
hatalmainak képviselői álljanak. 

Az értekezlet, vagy mint a fran-
czia hivatalos lap nevezé, a congres-
sus febr.  25-kén nyilt meg. Tagjai a 



következők voltak : Francziaország 
részéről, gróf  Valevszky  - Colonna 
külügyminiszter és báró Bourqueney 
bécsi rendkivüli követ. Ausztria ré-
széről : gróf  Buol-Schauenstein  kül-
ügyminiszter és báró Hübner  párisi 
rendkivüli követ. Anglia részéről : 
gróf  Clarendon  külügyminiszter és 
lord Cotcley  párisi követ. Oroszor-
szág részéről : gróf  Orloff  a czári ta-
nács tagja s az orosz czár tábornok 
hadsegéde és báró Brunov követ a 
német szövetségnél. Piemont részé-
ről : gróf  Cavour  miniszterelnök és 
m. Villamarina  párisi követ. Török-
ország részéről : Ali basa nagyvezér 
és Mehemed  Dsemil bey párisi követ. 

Poroszország, mely az ausztriai 
javaslatokat nem akarta magáévá 
tenni, az első ülésekben nem volt 
képviselve s csak a mart. 10-én tar-
tott hetedik ülésben határoztatván 
el meghivatása, ennek folytán  báró 
Manteuffel  miniszterelnököt és gróf 
Hatzfeld  párisi követet küldte meg-
hatalmazottakéi. 

Az ülések a külügyminisztérium 
úgynevezett követek  termében  tartat-
tak. E termet a császár és császárné 
életnagyságú képei és I.- Napoleon 
mellszobra diszesíték. A földig  érő 
zöld szőnyeggel fedett  kerek asztal 
körül tizenkét aranyozott szék állt s 
még egy külön a jegyző Benedetti 
számára. A meghatalmazottak ünne-
pélyes fogadást  tettek, hogy a ta-
nácskozások tárgyait és folyamát 
mély titokban fogják  tartani s csak 
az lesz hiteles hir, mit a franczia  hi-
vatalos lap közöl. E titoktartás vé-
gett a terem körül öt szoba csak azért 
üríttetett ki, hogy senkinek alkalma 
ne legyen hallgatózni. 

Mindamellett, hogy a tanácsko-
zásokból igen sok, csaknem minden 
átszivárgott a nagy közönségbe: er-
ről az akkori lapok tesznek tanúbi-
zonyságot , melyeknek hasábjai a 
történtekkel s ezeknek birálgatásá-
val valának tömve. 

Felesleges volna e helyen a con-
gressus 25. ülésének részletes törté-
netét s az ezen idő alatti hírhullám-
zásokat felsorolni;  itt röviden csak 
azt jegyezzük meg, hogy a megha-
talmazottak az első ülésben martius 
31-éig tartó fegyvernyugvást  kötöt-
tek, a mart. 30-ki 19-ik ülésben a 
békepontokat aláírták s ezek szente-
sítéseig a fegyvernyugvást  meghosz-
szabították; e nap után pedig april 
27-éig még hat ülést tartottak, me-
lyekben a kötött békével összefüggő 
kérdéseket tárgyalták. 

1856-ki martius és april hava Pá-
risban zajos, izgalmas két hónap volt. 
A béke megkötésének bizonytalan-
sága, mely némelyeknél remény, má-
soknál félelem  volt, folytonos  érde-
keltséget gerjesztett, a börzén nye-
részkedőktől kezdve egész a napszá-
mosokigmindenkiben. A törvényhozó 
test ülésszaka, a császár fiának  szüle-
tése, a sok ünnepély, császári ebéd, 
hangverseny, katonai szemle sat. 
mind e korszakra esik, midőn a kül-
földi  hatalmazottak s fényes  kísére-
teiknek jelenléte az élénk párisi né-
pet különben is eléggé felvillanyozta. 

A congressus ülései előtt és után 
mindig roppant embertömeg sereglett 
össze a meghatalmazott követek lá-
tása végett, kik közt leginkább fel-
tűnt az orosz gróf  Orloff  és Ali basa 
a török nagyvezér. 

Ez utóbbi alacson, vézna s még 



fiatal  ember; szegény szüléktől szár-
mazott, egy vizhoruó nevelte őt fel, 
ki iránt ő, mint miniszter legnagyobb 
hálát és kitüntetést tanúsított. A sze-
gény árva fiúnak  az állam első hiva-
talára emelkedése egy részt kiváló 
eszéről ad bizonyságot, de más részt 
a török intézményekre is kedvező 
világot vet, a mennyiben ezek a leg-
magasabb polczról sem zárják ki az 
alsó néposztály fiait. 

Gróf  Orloff  ellenben a legrégibb 
s legelőkelőbb orosz családok egyi-
kének ivadéka. Miklós czárnak meg-
hitt barátja s nem csak politikájának, 
de szíve titkainak is avatottja volt. 
Öles termetű s 71 éves kora daczára 
roppant erős férfiú.  Sűrű tömött ha-
ja most kezd őszülni. Arczvonásai 
finomak  , modora megnyerő. Elczei-
ről, erejéről, befolyásáról  a párisiak 
nem győztek eleget beszélni. Híre 
járt akkor egy nyilatkozatának is, 
mely szerint igen sajnálta, hogy bol-
dogúlt ura Miklós czár és Napoleon 
nem ismerték egymást, mert meg 
van győződve, hogy igen jó barátok 
lettek volna. — Mellesleg megjegyez-
zük, hogy II. Sándor czár sept. 7-ki 
koronáztatása alkalmára Orloffot  grófi 
rangjáról herczeggé emelte. 

Míg a congressus ülései s ezek-
nek átszivárgott tárgyalásai a politi-
kai világot feszültségben  tartották s 
a legellenkezőbb sejtésekre adtak al-
kalmat: azalatt a diplomaták szűkebb 
zárt körében a béke megkötése rég 
el volt határozva s csak a pontok for-
mulázása volt még hátra. A béke 
leghőbb óhajtója a hadviselő felek 
közt minden esetre Napoleon császár 
volt, most még inkább, mint valaha, 
miután mart. 16-án virágvasárnap 

reggel fia  született, kinek számára 
trónt és uralkodást biztosítani élete 
első feladatává  lőn. 

A születést Páris lakóinak 101 
ágyúdörgés hirdette. A császár ez 
alkalmat különösen felhasználta  ama 
fényes  szertartás és pompa kifejtésé-
re , melyről nagybátyja I. Napoleon 
ismeretes volt már. A törvényhozó 
test, melyet pár héttel elébb hivott 
össze , együtt volt s elnöke gróf 
Morny  jelenté az örvendetes ese-
ményt, melynek hirét időközben a 
távírda az ország minden megyéjébe 
s Európa minden országába oly gyor-
sasággal vitte szét, hogy néhány óra 
múlva már több udvar szerencse ki-
vánatai érkeztek ő felségéhez.  Az 
újszülött számára kettős kereszte-
lési szertartás volt rendelve ; egy 
ünnepélyes , melyre a császár magát 
a pápát óhajtá megnyerni s egy szük-
ségbeli, mely még ugyanaz nap ment 
végbe s melyen a kis herczeg Napo-
leon Jenő,  Lajos, János,  József  neve-
ket nyert. Napoleon  t. i. a dynasztia 
neve; Jenő  anyjáról lett, ki Eugénia, 
Jenke; Lajos atyjáról; János  és József 
pedig keresztatyja- és anyjáról, amaz 
a pápa Mastai  János  (a Pius név vá-
lasztott), emez a svéd királyné Jo-
zefa  lévén. 

A trónörökös születése fölötti 
öröm több kegyelmi tényre, jóté-
konyságra és kinevezésre adott al-
kalmat. Nempolitikai fogoly  1500 
nyert szabadságot; a törvényes vise-
letet igérő politikai menekülteknek 
a visszatérés Francziaországba meg-
engedtetett , minek azonban igen 
kevesen vették hasznát ; jótékony 
czélokra 160,000 frank  utalványoz-
tatott; fíandon,  Bosquet és Canrobert 



tábornagyokká lettek, sokan a becsü-
letrendet kapták ; Páris tizennégy 
színházában a császár költségén in-
gyen eléadások tartattak; szóval 
minden el lőn követve, hogy a na-
poleoni csemete születése az ország-
nak örömet okozzon, mi azonban 
még sem volt általános, a mennyi-
ben ezt onnan lehetne következtetni, 
hogy a város kivilágítása alkalmával 

kiengesztelődés  korszaka  mutatkozik; 
miből a béke megkötését jósolták; a 
törvényhozó test előtt arra hivatko-
zott, hogy a napoleo?ii uralkodó  csa-
lád  a népből  származott,  mely azt 
általános  szavazattal  két  izben szen-
tesíté;  az államtanácsot arra kérte, 
támogatná őt azon törekvésében, 
hogy az ország bölcs szabadság  él-
vezetébe jusson. E különböző vála-

a hivatalt nem viselők házai sötétben 
maradtak. 

Az örvendező hivatalos testüle-
tek elfogadása  mart. 18-án ment 
végbe. A császár tábornoki egyen-
ruhában, trónusán ülve s a miniszte-
rek, tábornagyok és admirálok kör-
nyezetében fogadta  ezeket. Szavai, 
mint rendesen, most is nagy figyel-
met gerjesztettek. A diplomatiai tes-
tülethez tartott beszédében azt mon-
dá, hogy Európára nézve általános 

szókból sokan ama következtetéseket 
vonták, hogy a császár az intézmé-
nyekben változást tenni s fiát  de-
mokratikus nevelésben részesíteni 
készül; sőt meglehet, hogy e sza-
vaknak ilyforma  czélzásuk lehetett 
is, mely esetre Napoleon császár 
elérte czélját, kivált ha azzal nem 
gondolt, hogy nyilatkozatait a törté-
net is feljegyzi  az utókor számára. 

Ezalatt Krimiában és az ázsiai 
csatatéren semmi nevezetes összeüt-

Táborozás Szebasztopol mellett. 



közés nem történt. Az oroszok Karsz-
ban megfészkeltek,  a törökök pedig 
Erzerumban öszpontosúlva erődítet-
ték e várost; a kemény tél miatt 
azonban minden hadműködés lehet-
lenné vált. 

Hasonlókép Krimiában, hol az 
angol sereg fölötti  főparancsnokságot 
az öreg Simpsontól a fiatalabb  Cod-
rington,  az orosz sereg fölöttit  pedig 
herczeg Gortsakofftól  Lüdersz  tábor-
nok vette át. A téli időszak a fegy-
vernyugvás kötését itt is csaknem 
fölöslegessé  tette, mert az egyhangú 
téli táborozást alig szakította meg 

néha néha egy egy őrjárati golyó-
váltás. 

Szebasztopol északi és déli része 
közt az ágyúzás folyton  folyt,  min-
den f'ontosahb  eredmény nélkül; a 
szövetségesek a déli részen a hires 
hajószertárakat, azután a Miklós, 
Sándor, Pál erődöket, az úgyneve-
zett fehérműveket  s végre Karabel-
nája külváros középületeit is levegő-
be röpítették, kő kövön nem maradt, 
de semmi ujabb s olyas sérelem nem 
történt, mely a békének Párisban 
mart. 30-án történt aláírását meggá-
tolhatta volna. 

III. 
A párisi congressus és az 1856. mart. 30-ki békekötés. — Az orosz terjeszkedés meg-
gátlása és a kereskedelem biztosítása, mint a békekötés két fő  czélja. — Öt bizottmány: 
— Uj nemzetközi törvények. — April 15-ki szerződés Anglia, Ausztria és Francziaor-
szág közt. — Miért népszerűtlen a békekötét Angliában s miért népszerűbb Franczia-
országban? Orosz hangulat s okok a béke mellett. — A török intézmények reformja  a 
hathumájum által. — Ellenszegülés és zavargások. — A békekötés hatása Piemontra 

és többi Olaszországra. 
A párisi congressus XXV. ülé-

sének története, a jegyzőkönyvekkel 
és kellő okmányokkal ellátva, maga 
egy terjedelmes kötetet adna: mi itt 
azonban csak az eredményre t. i. a 
békeszerződésre vagyunk kénytele-
nek szorítkozni, mely riagy fontos-
ságú okmány lényegét a helyhez 
mért lehető terjedelemmel már csak 
azért is közöljük, mert a keleti kér-
dés végkép még befejezve  nincs s 
bármikor ujúljon is az fel,  a háborút 
e szerződés valamely pontjának meg-
sértése fogja  okozni. 

A meghatalmazottak kilencz he-
tet töltöttek együtt Párisban ; ezen 
időből öt hét, febr.  25-t'>lmart.30-ig, 

a szerződés megalapítására volt szük-
séges ; ezután april 16-áig mellékes 
bár szintén nagy fontosságú  s rész-
ben nagy következésű kérdések ke-
rültek vitatkozás alá; a mondott na-
pon a munkálat már be volt fejezve 
s csak a másod meghatalmazottak 
maradtak a franczia  fővárosban  a 
végett, hogy a mart. 30-án aláirt s 
az illető fejedelmekhez  szentesítés 
végett elküldött szerződéseket, mi-
helyt visszaérkeznek, kicseréljék; mi 
april 27-én megtörténvén, a congres-
sus szétoszlott. 

A mart. 30-ki szerződés aláírása 
nagy ünnepélyességgel ment végbe. 
A congressus tizennégy tagja állami 



díszöltözékben s minden rendjelével 
felékesítve  gyúlt össze s minthogy a 
hét példányban kiállított okmány 
minden czikkét külön kellett aláirni, 
e munka másfél  óráig tartott. Az 
aláirás sastollal történt, melyet élő 
sas szárnyából húzván ki, az udvari 
ékszerész különösen feldiszített  s 
emlékűi Eugénia császárné tartott 
meg. 

A meghatalmazottak ezután Na-
poleon császárhoz mentek tisztelked-
ni, az utczákon pedig falragaszok  s 
a hadastyánok palotájából száz ágyú-
lövés hirdeték Páris városának a 
nagy fontosságú  eseményt. 

A szerződést magát csak a szen-
tesített példányoknak april 27-én 
történt kicserélése után tette közzé 
a franczia  hivatalos lap. Az okmány 
tartalma azonban ekkor már nem 
volt titok, miután egy angol szer-
kesztő a legnagyobb titoktartás da-
czára is néhány nappal elébb meg-
szerezte és közölte azt, utána pedig 
a külföldi  lapok is lenyomatták s 
csak a franczia  lapok várták be a hi-
vatalos közlést. A titok elárulói később 
kitudatván, fogsággal  bűnhődtek. 

Az Ausztria, Anglia,  Piemont, 
Orosz-, Porosz-, Franczia-  és Tö-
rökország  közt  mart. 30-án kötött 
államszerződvény  34 czikkének és 
három mellékszerződésének lényege 
következő : 

1. Ausztria kivételével, mely nem 
volt hadviselő fél,  a fennevezett  ha-
talmak örök időre békét kötnek. 

2. A háború alstt elfoglalt  terü-
letek oly gyorsan, mint csak lehet, 
kiürítendők. 

3. Az orosz czár Karsz várát s az 
elfoglalt  török földet  visszaadja. 

4. A szövetségesek viszont Sze-
basztopolt, Balaklavát s a többi kri-
miai várat s várost adják vissza. 

5. A hadviselő hatalmak teljes 
amnesztiát adnak azon alattvalóik-
nak, kik az ellenséges ügynek szol-
gáltak. 

6. A hadi foglyok  kölcsönösen 
visszaadatnak. 

7. A szerződő felek  Törökorszá-
got az európai népjog előnyeibe s 
államközösségébe felveszik,  függet-
lenségét és területi épségét biztosít-
ják s ennek megsértését általános 
érdekű kerdésnek tekintik. 

8. Mielőtt jövőre Törökország s 
a többi szerződő hatalmak közt há-
borúra kerülne a dolog : mindenik 
hatalom külön , közbenjáró avatko-
zása által e végső eszköz alkalmazá-
sának meggátlását megkísértheti. 

9. A török szultán közli a szer-
ződő hatalmakkal azon firmánt,  me-
lyet keresztyén alattvalói sorsának 
javítása végett adott ki, — a hatal-
maknak azonban azért nincs joguk a 
szultán beligazgatásába avatkozni. 

10. Az 1841. jul. 13-kiegyezmény 
újra átvizsgáltatván, ez némely vál-
tozással következőkép ujítatott meg: 
1. A szultán kijelenti, hogy míg or-
szága békeállapotban van, a Darda-
nellák és Bosporus tengerszorosaiba 
semmi idegen hadihajót nem bocsát; 
más részről a többi hat szerződő ha-
talom a szultán e határozatának tisz-
teletben tartására kötelezi magát. 2. 
A szultán azon hadihajókat, melye-
ken a vele barátságos hatalmak kö-
vetségei jönnek, e tengerszorosokon 
átbocsátja. 3. Úgy szintén átbocsátja 
azon hadilobogó alatt járó könnyű 
hajókat, melyeket a szerződő hatal-



mak a Dunatorkolatokhoz küldhet 
nek s melyeknek száma egy egy ha-
talom részéről kettőnél több nem le-
het. 4. E szerződés  (mint a főszer-
ződvény I. sz. alatti csatolványa) 
megerősíttetik. 

11. A fekete  tenger semleges, 
nyitva minden kereskedelmi-, de 
zárva minden hadihajó előtt, kivéve 
a 14 és 19 czikkben kijelölt hajókat. 

12. A kereskedelem a feketeten-
geren minden akadálytól mentlegyen, 
Orosz- és Törökország pedig a feke-
tetenger partján fekvő  kikötőkbe 
eonsulokat bocsássanak. 

13. Az orosz czár és a török szul-
tán kötelezik magokat, hogy a fekete 
tenger partvidékén katonai tengeri 
arzenálokat (hadi kikötőket és hajó-
gyárakat) állítani vagy fenntartani 
nem fognak. 

14. Az orosz czár és a török szultán 
egymás közt a következő pontok 
iránt egyeztek meg : 1. Kötelezik 
magokat, hogy a feketetengeren  sem-
mi más hadihajót nem tartanak, mint 
azokat, melyeknek száma, ereje és 
nagysága a 2-ik pontban van meg-
állapítva. 2. A szerződők a fekete-
tengeren egyenként hat gőzhajót,  me-
lyeknek a víztükör fölötti  hosszasága 
ötven metre (rőf)  s tartalma legfö-
lebb nyolczszáz tonna(16,000mázsa) 
lehet, és négy könnyű  gőzöst  vagy vi-
torlahajót  , melyeknek tonna tartal-
ma legfölebb  4000 mázsányi lehet, 
tarthatnak. 3. Ezen egyezmény, (mint 
a főszerződvény  II. 8z. alatti csatol-
ványa) megerősíttetik. 

15. A bécsi congressusnak a vi-
zek hajózását illető határozatai a 
Dunára és torkolataira is kiterjesz-
tetnek. A dunai hajózás jövőre sem-

mi oly akadálynak, vámnak, adónak 
nem lesz alávetve, mi e szerződés-
ben világosan nincs meghatározva. 

16. E vegett európai bizottmány 
alakúi a szerződő hatalmak egy egy 
küldöttjéből, melynek feladata  lesz a 
Duna torkolatait zátonyoktól s a 
hajózást nehezítő egyéb akadályok-
tól megmenteni. E munkálatok költ-
ségeinek fedezésére  vámotlehetszed-
ni a hajóktól, mely vám magasságát 
a bizottmány szótöbbséggel határoz-
za meg. E vám minden nemzet ha-
jóit egyenlőn terhelje. 

17. Egy más állandó bizottmány 
ís alakúi Würtemberg, Bajorország, 
Ausztria, Szerbia, Törökország, Oláh-
és Moldvaország (mint dunaparti 
államok) küldöttjeiből s ezen állandó 
bizottmány teendője az lesz, hogy a 
hajózási szabályokat dolgozza ki, min-
den akadályt szüntessen meg, az 
egész folyam  mentében a szükséges 
munkákat hajtassa végre s a fönebbi 
czikkben említett bizottmány elosz-
lása után a Duna torkolatainak ha-
józhatósága fölött  őrködjék, 

18. Feltétetik, hogy két év alatt 
mind az európai, mind az állandó 
bizottmány bevégzi a kellő munkála-
tokat; ekkor az európai bizottmány 
feloszlik  s ennek eddigi jogait az 
állandó fogja  gyakorolni. 

19. E szabályok végrehajtásának 
biztosítására a szerződő hatalmak 
mindenike két  könnyű  hajót tarthat a 
Duna torkolatánál. 

20. Az orosz czár a besszarábiai 
határigazításba egyezését adja s a 
szerződő hatalmak küldöttjei fogják 
az új határ vonalait kijelölni. 

21. Az Oroszország által Bessza-
rábiából átengedendő terület Mold-



vaországhoz fog  csatoltatni, a lako-
soknak azonban három évig szabad-
ságukban áll javaikkal együtt elköl-
tözni. 

22. Oláh- és Moldvaország török 
főuraság  alatt s a szerződő hatalmak 
biztosítéka mellett ezentúl is bírják 
eddigi kiváltságaikat. A biztosító ha-
talmak egyike sem gyakorolhat fö-
löttük kizárólagos véduralmat, sem 
pedig belügyeikbe nem avatkozhatik. 

23. A szultán Oláh- és Moldva-
országban a független  és nemzeti 
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igazgatást, úgy szinten a vallasi,tör-
vényhozási, kereskedelmi és hajózási 
teljes szabadságot meghagyja; a jelen 
törvények átvizsgáltatnak; egy kü-
lön bizottmány haladék nélkül össze-
ül Bukarestben s feladata  lesz a feje-
delemségek jövő szervezése iránt ja-
vaslatokat tenni. 

24. A szultán igéri, hogy mind 
Oláh- mind Moldvaországban azon-
nal országgyűlést fog  összehívni, 
mely a társadalom minden osztályát 
képviselve, a szervezés iránt a köz-
óhajtást fejezze  ki. Egy külön utasí-
tás a bizottmány viszonyait ezen or-
szággyűlésekhez szabályozni fogja. 

25. A bizottmány Párisba küldi 
munkája eredményét; a szerződő fe-
lek Törökországgal végegyességre 
lépnek s a szultán egy hati-serifben 
fogja  a szervezetet végleg megálla-
pítani e két fejedelemségben,  mely 
jövőre a szerződő hatalmak együtt-
leges biztosítéka alá lesz helyezve. 

26. A fejedelemségekben  fegyve-
res erő fogja  a biztosságot fenntar-
tani és a határokon védeni s e véd-
rendszabályokat gátolni nem lehet. 

27. A belnyugalom veszélyben-
forgása  esetére a rend fenntartása 

iránt a szerződő hatalmak értekeznek 
s csak ezek beegyezésével szabad a 
töröknek fegyveres  közbenjárást hasz-
nálni. 

28. Szerbia jövőre is a török por-
tától fog  függeni,  a szerződő hatal-
mak együttleges biztositéka alatt. 

29. A török porta helyőrségi jo-
ga Szerbiában fennmarad;  fegyveres 
beavatkozás a szerződő felek  előleges 
beegyezése nélkül nem lehető. 

30. Az orosz czár és a szultán 
megtartja ázsiai birtokait oly álla-
potban, minőben a háború előtt vol-
tak. Az ázsiai határvonal hitelesítet-
ni s ha szükséges, kiigazítatni fog, 
mely czélra két orosz, két török, egy 
franczia  és egy angol biztosból álló 
bizottmány megy a helyszinére s 
munkálatait nyolcz hónap alatt be-
végzi. 

31. Anglia és Francziaország 
1854. mart. 12-én, Ausztria 1854. 
junius 14-én, Piemont pedig 1835. 
mart. 15-én kötött Törökországgal 
olynemü szerződést, melyhez képest 
e hatalmak Törökország bizonyos te-
rületrészeit hadcsapatokkal megszáll-
hatták. E területrészeket a jelen 
szerződés szentesités után mihelyt 
csak lehet, ki kell e hatalmaknak 
íiriteni. A kivonulás módja és időkö-
zei iránt mindenik hatalom külön 
egyezkedjék a portával. 

32. A háború előtti szerződések 
megújitásaig a kereskedés a háború 
előtt érvényes rendszabályok szerint 
folyjon. 

33. A franczia  császár és az an-
gol királyasszony egy részről, más 
részről az orosz czár mai nap a kö-
vetkező — jelen szerződéshez csa-
tolt — kötvényre lépett: 1. Az orosz 



czár kinyilatkoztatja, hogy az Aland 
szigeteket nem fogja  megerősíttetni 
s ott se katonai, se tengeri telepeket 
nem fog  tartani. 2. A jelen egyez-
mény (mint a főszerződvény  III. sz. 
a. csatolványa)  megerősíttetik. 

34. A jelen szerződés szentesít-
tetni fog  s a szentesítések négy hét 
alatt, vagy ha lehet hamarább is, 
Párisban kicseréltetnek. 

Következik a tizennégy, fönebb 
elésorolt meghatalmazott nevének 
aláírása s egy ideiglenes pótszikk, 
mely kiköti, hogy a tengerszorosak 
bezárására vonatkozó rendelet alól a 
szövetségeseknek seregeit haza szál-
lító hajók kivétetnek. 

A congressus febr.  25-étől mart. 
30-áig nyúló működésének tehát e 
fő  államszerződvény  s azon három 
mellékszerzödés  lett eredménye, mely 
mint a főszerződés  10. 14. és 33. 
czikkének csatolványa fönebb  van 
közölve. 

Vonjuk már most össze e szerző-
dés pontjait, értelmét és horderejét 
s felvilágosító  jegyzetekkel kisérve 
vizsgáljuk, minő változást szült ez 
az európai államélet rendjében. 

A keleti háború, bár mi volt is 
ürügye, azért folyt,  mert Anglia és 
Francziaország az orosz hatalmat 
meggátolni akarták dél felé  terjesz-
kedésében s jelesül abban, hogy Tö-
rökországot és ennek fővárosát  idő-
jártával elfoglalhassa. 

Oroszországnak a török földre 
három útja volt; a feketetengeren 
hadihajókkal áttörni a Bosporus 
szorosán Konstantinápoly alá ; Eu-
rópában Oláh- és Moldvaországon 
át hadsereggel nyomulni le ; és 
Ázsiában szintén száraz földön  ha- | 

tolni Örményországon át a főváros 
felé. 

A békekötés fő  feladatának  tehát 
annak kellett lenni, hogy e három 
utat  a terjeszkedni óhajtó szomszéd 
elől elzárja. 

Az első  utat a feketetengeren  a 
békekötés 11-ik czikke  akként zárta 
el, hogy e tengert tisztán kereske-
delmi semleges  tengerré tette,melyen 
— a parti szolgálatra szükséges s a 
Dunatorkolatokra felügyelő  hajók 
kivételével — semminemű hadihajó-
nak  megjelenni szabad ne legyen. 
Ezen oldalról tehát Konstantinápoly 
biztosítva van az orosz megrohanás 
ellen, mert Oroszország Szebaszto-
pol előtt valamennyi hadihajóját a 
feketetengeren  elvesztvén, itt hadi 
flottával  csak úgy jelenhetne meg, 
haújatépítene. Ámde ezt a békekö-
tés 13-ik czikke meggátolni törek-
szik, kikötvén, hogy a feketetenger 
partvidékén sem az orosz, sem a tö-
rök ne tarthasson katonai tengeri 
arzenált, minő példáúl Szebasztopol 
volt, hol új hajóhadat lehessen fel-
szerelni. A congressus 4-ik ülésében 
Anglia azon kivánatot fejezte  ki, 
hogy Nikolaje/f  is, mely nem ugyan 
a feketetenger-,  de az ebbe ömlő 
Bug folyam  partján fekszik,  szűnjék 
meg arzenál lenni; de Oroszország 
tiltakozott ez ellen, mondván , hogy 
a parti szolgálatra szükséges megen-
gedett számú hadihajókat itt kell 
építetnie, ezeknél többet és nagyob-
bakat azonban se itt, se a feketeten-
gerhez tartozó vizeken nem fog  épí-
tetni. Nikolajeff  tehát csak a congres-
sus jegyzőkönyvébe vett igéret foly-
tán szűnnék meg arzenál lenni. 
Alkalomszerűleg megjegyezzük itt, 



hogy a békekötés után még fél  év 
sem múlt el, midőn ama hírek, mik 
rzerint Oroszország Nikolajeftben 
nagyszámú kereskedelmi hajókat épít-
tet, aggodalmat kezdtek okozni, mi-
után a kereskedelmi hajókat hadiak-
ká felszerelni  nem Ichetlen , sőt 
könnyű dolog. 

A feketetenger  semlegességének 
biztosítására szolgál továbbá a 12-ik 
czikk, mely kiköti, hogy a partvidé-
ki városokba konzulok  bocsátassa-
nak, kiknek fő  feladata  ugyan a ke-
reskedelmi- s az illető alattvalók 
érdekeinek védelme, de egyszersmind 
ellenőrködhetnek arra nézve is, hogy 
például Oroszoi 'szag épit-e hadihajó-
kat? A l()-ik czikk végre s ehhez 
csatolt szerződés meghatározván, 
hogy béke idején a Bosponis és Dar-
danellák tengerszorosain semmi ide-
gen hadihajó át ne mehessen : Kon-
stantinápoly és a török föld  a ten-
geri oldalon való megrohanás ellen 
meglehetősen biztosítva van. 

A második  utat a Duna fejedelem-
ségeken  keresztül akként akarták a 
nyugatiak megnehezíteni Oroszor-
szágnak , hogy a békekötés 22-ik 
czikke Oroszország eddigi védura-
ságát Oláh- és Moldvaország tölött 
megszüntette s e két tartományt a 
szerződő hatalmak biztosítéka alá 
helyezte. Ennélfogva  az orosz haderő 
nem léphet többé — mint eddig lép-
hetett — oláh- és moldován földre, 
nem avatkozhatik a fejedelemségek 
belügyeibe s nem gyakorolhat né-
pességére oly hatást , mely az erre 
tervezett hadjárat útját megegyen-
gesse. Orosz foglalás  ellen teljesen 
védve csak akkor lehetne Törökor-
szág, ha a fejedelemségek  független 

Világ krónika. 

és nemzeti igazgatás alatt erőre fej-
lődve, áttörhetlcn gátat képeznének 
az orosz és török föld  között. Eczél-
ból hozta a congressus a 23 — 27 
czikket, melyeknek foganatosítása 
végett bizottmányt nevezett ki; ez 
azonban közbejött akadályok miatt 
máig (november 1S56) sem'kezdhette 
meg működését. 

A harmadik  út ellen Ázsiában , a 
békekötés alig hárított egyéb aka-
dályt , mint hogy a 30-ik czikk az 
ázsiai orosz-török határok kiigazítá-
sára és hitelesítésére szintén bizott-
mányt rendelt. 

Továbbá, miután Montenegro-és 
Szerbiában  egy nagy párt, már a 
vallásegységnél fogva  is, Oroszor-
szághoz szit s ez utóbbi örömest 
gyakorolna itt folyvást  tovább ter-
jedő befolyást:  a Párisban szerződött 
hatalmak Szerbiát  cgyüttleges bizto-
sítékuk alá vették s előleges beegve-
zésük nélkül a fegyveres  avatkozást 
megtiltották, a 23. és 29. czikk ta-
núsága szerint. Montenegro  iránt a 
békekötésben nincs ugyan említés, 
de a congressus mart. 25 és 26-ki 
üléseiben az orosz meghatalmazottak 
kijelenték, hogy kormányuk e tarto-
mánynyal semmi politikai jellemű 
viszonyt nem ápol; a török megha-
talmazott pedig hozzátette , hogy a 
porta Montenegrot a török biroda-
lom kiegészítő részekint tekinti. 

A nyugati hatalmak Oroszország 
irányában végre attól tartva , hogv 
e hatalom nem csak a fekete  tenge-
ren délkeletnek, de a balti tengeren 
északnyugatnak is terjeszkedhetnék, 
mint ezt e század elején Finnlandnak 
Svédországtól elfoglalásával  bizo-
nyítá : e terjeszkedési vágy ellenőr-
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ségeül a 33-ik czikkben s a hozzá 
csatolt külön szerződésben azt kötöt-
ték ki, hogy az orosz czár az 
Aland szigeteken erődített helyeket 
ne tarthasson. Az Aland  szigetek a 
balti tengéren a bothniai és a finn 
tengeröböl között feküsznek.  Számuk 
200, de csak 80 lakható , a többi 
kopár kőszirt, Nagyobb jelentőséggel 
csak egy bir köztük . liom ars und, 

talán még azt, hogy az orosz kor-
mány Besszarábiából egy darabot 
átengedni tartozván, a határt ezentúl 
nem a könnyen átléphető Pruth folyó, 
de hegyek fogják  alkotni. Jobb véd-
vonal leend eaz új a réginél, ezt még 
a következés mutatja meg. 

A békekötés második fő  czélja a 
kereskedelmi viszonyok könnyítése s 
különösen a Duna és torkolatjainak 

melynek várát 1854-ben Baraguay 
d'Hilliers  franczia  tábornok és Napier 
angol admirál, földig  rombolták. A 
békekötés 33-ik czikke tehát azt ha-
tározza meg, hogy Bomarsund újra, 
vagy más erőd ne épülhessen e szi-
geteken, melyek megerősítve az egész 
balti tengeren uralkodhatnának. 

Az orosz terjeszkedés korlátozá-
sára más egyéb nem történt, kivéve 

felszabadítása  volt, melv iránt a 15 
—19 czikk rendelkezik. A congres-
sus e czikkek foganatosítását  is bi-
zottmányra bizta. Hogy azonban a 
Dunatorkolatok szabadsága bizto-
sítva legyen, okvetlen szükséges 
volt ezeket orosz birtokból elvenni s 
a szerződő hatalmak biztositéka alá 
helyezni, miután a Dunának három 

: nagyobb torkolata közül a ssulinai 

A tzulinai Diinatorkolat. 



torkolat  leghajózhatóbb levén, orosz 
kezelés ezt is annyira elzátonyo-
sodni engedte, liogy a hajózás 
sok bajjal járt, sőt néha lehetlenné 
vált. 

E torkolatok Besszarábia orosz 
tartományhoz tartozván, a békeszer-
ződés 20. és 21. czikke szerint az 
orosz czár beegyezett a besszarábiai 
határ akénti változtatásába , hogy e 
tartománynak mintegy harmadrésze 
s benne a Dunatorkolatok Oroszor-
szágtól elszakittatván, Moldovához 
csatoltassanak. E határigazitás ismét 
bizottmány  dolga lett. 

Ezekhez képest a párisi congres-
sus öt külön bizottmányt rendelt ha-
tározatainak végrehajtására, jelesül : 

1) a Durrafejedelemségek  újjá 
szervezésére, 

2) a Duna és torkolatainak ha-
józhatóvá tételérc, 

3) a hajózási szabályok kidolgo-
zására és a Dunakorlatok hajózható-
sága fölötti  őrködésre , mely bizott-
mány állandó leend; 

4) a besszarábiai határignzitásra; 
és 

5) az ázsiai orosz-török határok 
kiigazitására. 

E bizottmányok működéséről 
alább fogunk  szólani, valamint azon 
szultáni rendeletről is, mely a török-
országi keresztyének sorsát vallás-
és nemzetiség különbség nélkül ja-
vítja s mely a békekötés 9-ik czikké-
ben akként van említve, hogy az 
semmi esetre sem ad jogot a szerző-
dő hatalmaknak a török beligazgatás-
ba való avatkozásra. 

Nevezetes még a 7. és 8. czikk. 
Az előbbi biztosítja a török portát, 
hogy Európa többi önálló államaihoz 

képest a nemzetközi jogokra támaaz-
kodhatik , európai kérdésben róla 
nélküle nem fognak  határozni s hogy 
a török birodalom függetlensége  és 
területi épségének megsértése hábo-
rú eset. Az utóbbi czikk pedig azt 
határozza meg , hogy jövőre Török-
ország és a szerződő hatalmak vala-
melyike közt csak akkor támadhat 
háború, ha ezt a többi hatalomnak 
barátságos úton meggátolni nem si-
kerűit. Erre nézve a congressusnak 
később, april 14-én tartott ülésében 
ama jegyzőkönyvi megjegyzés lőn 
csatolva, hogy azon államok, melyek 
közt komoly súrlódás támad, mielőtt 
fegyverhez  nyúlnának , egy barátsá-
gos hatalomhoz fordulnak  kiegyen-
lítés vegett. E toldalék azonban csak 
mint remény s nem mint kötelezett-
ség fordúl  elő a congressus XXIII. 
jegyzőkönyvében. 

A többi czikk az elfoglalt  terüle -
tek és hadi foglyok  visszaadása-, a 
háborúban compromittáltak megke-
gyelmezéso- és a megszállott terüle-
tek kiürítéséről szól. A 31-ik czikk, 
melyben a nyugati két hatalom, 
Ausztria és Piemont a megszállott 
török területnek, mihelyest esak le-
het , kiürítésére kötelezi magát, 
a congressus későbbi , april 4-iki 
ülésében oly kölcsönös nyilatkozatok 
által nyert megerősítést, hogy a 
szövetségesek hadcsapatai hat hó-
nap alatt 1iaza jönnek keletről, az 
oroszok Karszot es területét gyorsan 
kiürítik, Ausztria pedig szintén gon-
doskodni fog  csapatjainak a Duuafe-
delemségekből leendő visszahívása 
iránt, gróf  Buol ama reményt fejez-
vén ki ez alkalommal, hogy a csa-
patok honn lesznek, mielőtt még a 
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hadviselő telek a török földről  kivo-
nulnak. 

Hátra van még azon liat iiléa 
eredményéről szólani, melyet a con-
gressus april 2-ától e hó 27-éig tar-
tott. 

Ezen eredmények egyike ama ha-
tározatok megalapítása, melyek jö-
vőre háború idején a tengeren  nem-
zetközi törvények gyanánt lesznek 
érvényesek a congressuson egybe-
gyűlt hatalmak közt, valamint azon 
államok közt is, melyek a következő 
nyilatkozathoz  járúlnak : 

1) A kalózkodás eltörülve van és 
marad. — (Eddig t. i. háború idején 
az ostromzár alá helyezett tengeren 
kereskedést űzni nem volt szabad s 
a kormány az állam hajóin kivűl ma-
gánosak hajóit is felhatalmazhatta 
arra, hogy a kereskedést űző ellen-
séges vagy semleges hajókat is elfog-
lalhassák. Ily foglaló  hajók kalózha-
jóknak  s a meghatalmazások kalózle-
celeknek  neveztettek. Kik ily meg-
hatalmazás nélkül fogtak  el bármily 
hajót, azok mint tengeri  rablók  bün-
tetés alá kerültek). 

2) A semleges lobogó fedezi  az 
ellenséges árukat, de nem a hadi 
dugárukat. - (Példáúl, ha Anglia 
Oroszországgal háborút visel, a sem-
leges porosz hajót angol hajók csak 
azon esetre tartóztathatják le, ha 
fegyvert,  lőport, golyót, hadkészle-
teket szállít az orosz számára). 

3) Ellenséges lobogó alatt a sem-
leges árút nem s csak a hadi dugárút 
lehet zár alá venni. — (Példáúl a 
fönebbi  esetben angol hajó nem tar-
tóztathatja le az orosz hajót, ha ez 
porosz árúczikket szállít, csak lőport, 
golyót, szóval hadi dugárút ne vigyen. 

4) A zárlatoknak, hogy jogilag 
kötelezők legyenek, hatályosaknak 
kell letiniök . azaz oly haderő által 
fenntartatniok,  mely elég erős arra. 
hogy az ellenséget a parttól távol 
tartani képes legyen. 

Végre , a békeszerzödméuynek 
még egy pótléka van, melyet Török-
ország függetlenségének  biztosítása 
végett Anglia,  Ausztria,  és Franczia-
ország april Ib-én  kötöttek s mely-
nek szövege következő : 

1) A szerződő felek  együtt és 
külön biztosítják a török birodalom-
nak az 1856-ki mart. 30-ki párisi 
szerződésben kikötött függetlenségét 
és épségét. . 

2) A mondott szerződés minden 
pontjának megtörését háború esetnek 
tekintik a jelen kötést aláiró hatal-
mak. Ez esetben a sziikségesekne 
tartott rendszabályokra nézve a ma-
gas portával egyetérteni , egymás 
közt pedig azonnal egyezkedni fog-
nak szárazi és tengeri haderejök al 
kalmazása iránt. 

3) A jelen kötés megszentesítte-
tik s kicseréltetik. 

Ennyi volt az írott betűbe fog-
lalt s közzé tett határozat, mit a pá-
risi congressus felmutathatott  elosz-
lása napján; miután az april 8-ki 
22-ik ülés — mindamellett, hogy a 
váltott eszmecsere következéseinél 
fogva  a congressus legfontosabb  ülé-
sének mondható — határozatra néz-
ve meddő maradt s létezéséről csupán 
a jegyzőkönyv módosított tartalma 
tanúskodik. 

Erről azonban, mint a nápolyi és 
átalában az olasz jelen izgalmaknak ha 
nem is eredeti okáról, de nevezete? 
emeltyűjéről, ezeknek bővebb tár-



gyalásakor alább emlékezünk; — 
most térjünk azon hangulat vizsgá-
lására., melyet a párisi békekötés 
Európa főbb  államainak közvélemé-
nyében keltett. 

A nyugati két állam lakossága 
előtt meglehetősen különböző színben 
tünt fel  a béke. Mert habár e háború, 
mely az abban részt vett hatalmak-
nak havonként 369 millió frankjába 
került 8 mely miatt 1,800,000 ember 
állott fegyverben,  nem is mutatha-
tott fel  valamely nagyszerű ered-
ményt, de a franczia  fegyver  lega-
lább dicsőséget vívott ki magának 
Szebasztopolnál, melynek bevétele 
egyenesen a francziák  vitézségének 
lőn tulajdonítva: míg az angolok a 
nagy Kedan ostromától visszaveret-
vén, e hadjárat legdicsőbb tetteként 
legtolebb Karsznak Williams általi 
védelmét említhették. 

Ezenkívül Anglia  a háború kez-
detén volt gyönge s most, midőn 
mind tengeri mind szárazföldi  had-
ereje roppanttá fejlett,  lévén kény-
telen a kardot hüvelyébe visszadug-
ni, ez közzúgolódást idézett elő, a 
lapok kikeltek a béke ellen s egy kö-
zülök gyász szegélyzet közt jelenté, 
hogy Anglia gyalázatos békét kö-
tött. Ehhez járult a kalózkodás fö-
nebb említett eltörlése. Anglia mint 
legelső tengeri hatalom, ezelőtt kalóz 
hajóival a tengerek egyedüli ura volt 
háború idején; a kalózok minden ha-
jót megmotozhattak s más államok 
tengeri kereskedelmét megsemmisít-
hették. A kalózlat eltörlésével Anglia 
e szerint nagy hatalmat vesztett s ez 
a mondott okokkal összevéve a bé-
kekötést oly népszerűtlenné tette, 
hogy Palmerstou és Clarendon lor-

dok átallották elfogadni  a királyasz-
szony által a béke létrehozásaért 
nekik ajánlott czímeket és rendeket, 
a parliamentben pedig a békekötés 
miatti ellenzéki támadásoknak oly 
módon vetettek véget, hogy mes-
terséges többség által köszönő fel-
iratot szavaztattak meg , melyben a 
parliament örömét fejezi  ki á béke 
dicsőséges és czélnak megfelelő  fel-
tételek melletti helyreállítása fölött. 
Az ellenzék ez alkalommal leginkább 
a kalózlat eltörlése 8 a miatt kelt ki, 
hogy Oroszország Szebasztopolt s a 
feketetenger  keleti partjain lévő 
várait , Anapát, Redut- és Szukum-
kalét sat. újra felépítheti  , hogy Ni-
kolajeff  is fennállhat  s így a fekete-

[ tenger semlegessége nincs biztosítva. 
Mindamellett egy nagy párt öröm-

I mel üdvözölte a békét s ez a keres-
kedők pártja volt, örülvén a háború 
megszakította kereskedelmi forga-
lom helyreállításának, mely Anglia 
és Oroszország közt évenként sok 
millió font  sterlingre rug. 

Ugyanezen ok Franciaországra 
nézve is érvényes, sőt még érvénye-
sebb volt, a mennyiben itt a háború 
költségeinek fedezésére  kellő roppant 
összegek is inkább terhére estek a 
lakosságnak, mint oda át Angliában. 
Ez összegek nagy része nemzeti köl-
csönök útján folyt  az állampénztárba 
s hogy a pénzviszonyokban a háború 
folyása  alatt fennakadás  ne legyen, 
a hitelintézet nyerészletei s minden 
lépten keletkező új vállalatok rész-
vényei bizalmat öntöttek a közön-
ségbe , mely e részvények magas ár-
keletét látva, pénzét érettük közfor-
galomra adta. Éles tapintatnak mál-
ékkor látták, hogy ez mesterséges 



állapot, mely csak addig tart, míg 
a vállalatok kiviteléhez kellvén fogni 
kitűnik, hogy a befizetett  pénz nem 
elég s vagy a vállalatokat kell abban 
hagyni, mely esetre a részvényesek 
buknak, vagy még több pénzt kell az 
ipar és kereskedelemtől elvonni, mi 
a bukást késleltetheti ugyan, de még 
terjedtebbé teendi! Napoleon császár 
szintén így vélekedhetett, midőn a 
háború végével új értékes papirok 
kibocsátását megtiltá, de az ország 
a már meglevőkkel is eléggé el volt 
árasztva s 1856. oct. havában csak-
ugyan bekövetkezett Francziaor-
szágban a pénzválság , melynek vég 
következéseit belátni nem lehet. 

Azonban eltértünk czélunktól, 
mi annak fejtegetése  volt, hogy a 
békekötést szivesebben vették a fran-
cziák, mint az angolok , az elébbiek 
részére esvén a harczi dicsőség, me-
lyet császárjok a krimiai seregek ün-
nepélyes bevonulásával, szemléjével 
s a félhivatalos  sajtó hízelgő czikkei-
vel még inkább kiszínezett, míg más 
részt a lapok sem a krimiai téli nyo-
morról , sem az uralkodó közvéle-
ményről nem Írhattak oly őszintén és 
szabadon, mint az angolok. Azután az 
eszme, hogy a béke Párisban köttessék 
meg, hízelgett a párisiaknak, kik 
midőn a congressus alatti ünnepélyek 
és haszon mámorából a békét hirdető 
ágyúdörgésekre felébredtek,  örven-
dő éljent riadtak; míg a békével elé-
gületlen rész zúgolódását a harangok 
örömkongása nyelte el. 

Oroszország  Karsz bevétele után, 
mely biztosítá , hogy enmegalázás 
nélkül köthető a béke, ezt óhajtá s 
Orloff  gróf  oly utasítást hozott acon-
gressusra, hogy lehetőleg békülékeny 

szellemet tanúsítson. Az orosz köz-
vélemény előtt, a mennyiben ilyes 
létezik, a fegyverdicsőség  egyenlő, 
sőt az oroszoké még nagyobb volt, a 
mennyiben Európa két leghatalma-
sabb államán kivűl még más két s 
így összesen négy állam egyesűit 
haderejének sikeresen ellenállni bírt, 
Továbbá a balti, a fekete,  és az 
azovi tenger ostromzára miatt a ke-
reskedés, ipar és földmivelés  teljesen 
pangott, annyira hogy a békét mind 
a kereskedők, mind a földbirtokosok 
óhajták s fegfölebb  az ó orosz párt 
ellenezte, mely a harczi dicsőség s a 
háború folytatása  mellett buzgott. E 
párt élére a hír Konstantin  nagyher-
czeget, a czár legidősebb öcscsét, 
helyezte, ki egyszersmind az orosz 
tengerészet és admiralitás főnöke  s 
a tengeri háború folytatására,  vagy 
inkább orosz részről megkezdésére 
és a kronstadti hajóhadnak az angol-
franczia  flotta  elleni küldésére erősen 
készült. Mindamellett Sándor czár 
a béke részére hajlott s bár sokan azt 
hitték , hogy ez népszerűségét alá-
ásni fogja,  a következés ellenkezőt 
bizonyított, miután kevéssel a béke-
kötés után Varsóba s innen Berlinbe 
utazván, a nép mind a lengyel föl-
dön , mind a balti tartományokban, 
mind végre Pétervárott lelkesülten 
fogadta.  Miként is ne ? az orosz nép 
a lefolyt  háborúról csak annyit tu-
dott , hogy azt az elhúnyt Miklós 
czár a görög egyház érdekében s a 
török uralom alatt szenvedő görög 
vallásúak védelmére kezdte , Sándor 
czár pedig e czélt (az alábbi hathu-
májum kieszközlése által) elérte s az 
ellene egyesűit Európa elleni harczot 
dicsőséggel végezte be, mint ezt 



Konstantin orosz nagyliei 
Karsz bevétele s a Pétervárott nagy 
pompával körűihordozott karszi fo-
goly basák és elfoglalt  ágyúk , zász-
lók sat. tanusíták. Továbbá, ha a 
feketetengeren  nem is jelenhet meg 
orosz hadihajó: de török hadihajós más 
hatalomé sem jelenhet meg; mi pe-
dig Besszarábia egy részének elesé-
sét illeti, ez figyelmet  alig érdemlő 
kis pont s a Dunatorkolatok elvesz-
tése sem bir a régi jeléntőséggel, 
miután a Dunát Rassova mellől Küsz-
tendzséig a feketetengerrel  nem so-
kára csatorna fogja  összekötni (mire 
egy franczia  társulat már alakúit is) 
vS ekkor a torkolatok fölöslegesekké 
válnak. A Dunafejedelemségek  fö-  ; 

lötti véduraság, mely eddig Orosz-
és Törökországot illette, megszűnik 
ugyan, de azért Oláh- és Moldvaor-
szág a Párisban szerződött hatalmak 
biztosítéka alá s így orosz biztosíték 
alá is lesz helyezve. így értelmezték 
Oroszországban a békeszerződést s 
az élesebb eszűek utógondolatban azt 
is hozzátették, hogy hiszen Anapa, 
Redutkale s a többi cserkeszvidéki 
vár, úgy szintén Szebasztopol is fel-
építhető ; hogy Nikolajeff  megma-
radhat arzenálnak s erről a szerző-
désben említés sincs; hogy ha Bo-
marsundot felépíteni  és az Aland 
szigeteket megerődíteni nem is lehet, 
de lehet egv fönebbi  pontot, mi e 



veszteséget pótolja : és hogy mind-
ezeknek jó hasznát lehet majd venni 
akkor, ha a megkezdett katonai új 
szervezés a haderőt még tömörebbé 
teendi; ha a birodalom legtávólihb 
végeit vasutak fogják  összekötni és 
igy a hadsereg szállítás gyorsan lesz 
eszközölhető s ha végre a két nyu-
gati hatalom nem lesz többé egymás-
sal szövetségben. Az ipart és keres-
kedelmet szintén emelni fogják  a 
vasutak, melyeknek építésére Orosz-
ország ujabban angol tőkepénzesek-
nél keres 80 millió sterling kölcsönt, 
leginkább azért , hogy legyen Angli-
ában párt, melynek érdekében áll-
jon az orosz elleni háborút meggá-
tolni. 

II. Sándor czár a béke fő  eszköz-
lőit bizalmával, ranggal és czímmel 
ajándékozta meg. Gróf  Kesselrode 
államkanczellár :iz ősz diplomata le-
lépvén hivataláról, a czár lierczeg 
Gortsakofí'  bécsi követet nevezte ki 
helyébe, Orloff  grófot  pedig herczeo-i 
rangra emelte. 

Ausztria, Porosz és egész \rmel-
ország  kormányai a béke megkötése 
mellett buzgólkodván, ezt örömmel 
üdvözölték ; a népeket illetőleg pe-
dig, ezekre a békéből ama kettős ha-
szon háromolhatott, hogy míg egy í 
részt a Duna felszabadulása  által 
közép Európa a kelettel közvetlen 
összeköttetésbe jut s angol-franczia  í 
hajók véges végig járhatnak a Du-
nán a termények felkeresésére,  addig 
viszont a német ipar keletre s külö-
nösen a polgárisuló Dunafejedelem-
ségekbe öntheti gyár- és kézmű czik-
keit. A Duna felszabadulása  által 
legtöbb gyarapodást remélhető vá-
rosok közt főhelyen  áll Pest, mely 

fekvésénél  fogva  majd központúi szol-
gálhat. 

A mart. 30-ki párisi békekötés, 
vagy is inkább a háború , mely erre 
alkalmat adott , legtöbb változást 

| okozott Törökország  állam életének 
rendében, miután a portát erkölcsileg 
oly rendszabályok hozatalára kény-
szerít/: , melyek az eddigi katonai 
polgári és vallási intézményeket 
gyökerestől felforgatják. 

A szultán t, i. azon segélyért, 
melyet a nyugati hatalmaktól az 
orosz ellen kapott, kénytelen volt 
szövetségeseinek megígérni, hogy 
államintézményeit sikként javítandja, 
miszerint ezek az európai polgáriso-
dás számára legalább tért nyissanak. 
Ennélfogva  Ausztria, Anglia és Fran-
cziaország követei Konstantinápoly-
ban Ali és Fiiad basákkal értekezle-
teket, tartottak , melyek a következő 

pontot eredményezték : 
1) A szultán a güUianei hali serif 

rendeleteit és a latizimel  törvényeket 
fenn  fogja  tartani. (Hali  serif  szul-
táni rendelet; a gülhanei hati serif 
Resid basa műve .* 1 839-ben a gül-
hanei kastélyban kelt; innen neve: 
tartalma pedig az . hogy a szultán 
valláskülönbség nélkül valamennyi 
alattvalója életét, javait és becsüle-
tét biztosítja. E hati serif  alapján 
hozattak 1844-bcn a tanzimat törvé-
nyek . a nem mahomedán alattvalók 
sorsának javítása iránt). 

2) A szultán új rendelet által 
biztosítja a görög és örmény egyház 
régi kiváltságait. 

3) Az egyházi hatalom a világi-
tól külön választatik s ennélfogva  a 
pátriárkái hivatal és zsinat fel  van 
mentve a világi hatóság alúl? a pa-



triarkák hivatala holtig tart; a felső 
és alsó osztályú papság külön fize-
tést húz. 

4) A szultán minden vallásfele-
kezetet és nemzetiséget egyenjogú-
nak nyilatkoztat s keresztyén templo-
mok építhetésére engedelmet ad. 

5) A mahomedán vallásról ke-
resztyénségre térő nem fog  üldöztet-
ni s az ilyenre szabott halálbüntetés 
megszűnik. 

6) A keresztyének minden állam-
hivatalra képesek. 

7) Köziskolák építtetnek,melyek-
ben mahomedánok és keresztjének 
államszolgálatra képeztessenek. 

8) A keresztyének számára kü-
lön polgári bíróságok szerveztetnek. 
E bíróságok, mihelyest vegyes érdek 
forog  fenn,  mahomedán és keresztyén 
tagokból alakíttatnak. 

9) A fennálló  polgári és fenyítő 
törvények összeszedetnek és a szük-
séghez képest módosítatnak. 

10) E törvénykönyv a birodalom 
minden nyelvén közzé fog  tétetni. 

11) A börtönrendszer átalakítta-
tik. 

12) A rendőrség átalakíttntik. 
13) A keresztyének minden ka-

tonai rangra képesek s ezentúl köz-
tük is ujonczozás lesz. 

14) A tartományi községtanács 
átalakíttatik s a tanácsban jövőre a 
keresztyének is képviselve lesznek. 

15) A keresztyén idegenek fekvő 
birtokot is szerezhetnek ama meg-
szorítás mellett, hogy e fekvő  birtok 
saját törvényhatósága s ne azon ki-
vételes alá essék, melyet európaiak 
számára szerződések biztosítanak. 

16) Egyenes adó fog  kivettetni s 
államhivatalnokoknak ezentúl nem 

lesz szabad egyes adónemeket ha-
szonbérbe venni. 

17) A közlekedési eszközök szá-
razon és vízen javíttatnak. 

18) A szultán államháztartási 
költség fejében  évenként csak bizo-
nyos meghatározott összeget költ-
het. 

19. A konstantinápolyi legfőbb 
államtanácsban minden nemzetiség 
két tag által lesz képviselve. 

20) A kereskedelem javára hitel-
' intézetek állíttatnak. 

21) Az érczpénziigy átalakítta-
tik. 

E huszonegy reformpont  legna-
gyobb részt az angol követ lord 

I  Stratford  de  liedcliff'e  műve s 1856. 
| január végével készen volt már, mi-
dőn a komor, mogorva, de azért fi-
nom fogású  angol követ attól tartva. 

i hogy a miniszterek vagy a nagyta-
nács gátoskodhatnának a keresztyé-
nek egyenjogúsítása ellen, a jeget 
akként törte meg, hogy egy álarczos 
tánczvigalnmt adott, melyre a szul-
tánt meghítts, megjelenését, annak 
bizonyságáúl állítván a tömeg 
előtt, miszerint ő , a próféta  utódja, 
ki még soha keresztyén ember küszö-
bét át nem lépte , most ezt megtevé 
s az egyenjogúsítási reformokat  el-
vileg helyesli. 

Es Abdul-Medsid  el is ment az 
angol- s pár nap múlva a franczia 
követ báljába, hol számára trón volt 
felállítva  , evett, ivott, a követekkel 
kezet fogott,  először vett részt eu-
rópai mulatságban, s példája — bál 
a vakbuzgók ebben mód nélkül meg-
botránkoztak — oly hatással volt. 
hogy a miniszteri- és a nagy tanács 
ellenzés nélkül fogadta  el, a 9/.ultá« 



pedig febr.  18-án kelt ünnepélyes 
hati serifben  erősíté meg ezen refor-
mot, melyhez hasonló terjedelműt 
békés uton, forradalom  nélkül s az 
uralkodó fejedelem  saját akaratából 
kifolyni  a világ még alig látott. 

E hati humajumnak  is nevezett 
szultáni firmánt  vitte magával Pá-
risba Ali basa a congressusra, liol az 
a békeszerződés 9-ik ezikkében van 
megemlítve s bár e közlés a ezikk 
szavai szerint a szerződő hatalmak-
nak nem ad jogot a török birodalom 
belügyeibe avatkozásra, mrndamel- ! 
lett e firmánnak  a szerződvényben \ 
megemlítése a portára erkölcsi kény-
szert gyakorol. 

A reform  roppant honierejét ama 
tény világosítja fel,  hogy a szultán 
európai birodalmának tiz milliónyi 
népességéből csak egy millió maho-
medán, a többi keresztyén. Ekilencz 
milliónyi többnyire szláv fajú  nép 
ügyesség, ismeret, életrevalóság dol-
gában rég felülmúlta  a lassú közö-
nyös török fajt  s ezt csak kiváltságai 
védték amazoknak a politikai állam-
életben való felülkerekedése  ellen. 
E kiváltságok most ledűlnek, ha t. i. 
a reformpontok  életbe lépnek s ha 
átalában foganatosíthatók  , mit 
egyébiránt a nyugatiak azonnal két-
ségbe vontak, és méltán, mert kis 
Ázsiában , hol a többség még is ma-
homedán, lázongások törtek ki csak-
nem mindenütt . hol a hathumáju-
mot kihirdették; a nagyobb városok-
ban pedig a porta azt sokáig kihir-
detni sem merte. Lázító röpiratok 
keringtek, állítván hogy a szultán e 
reformokat  nem önként, hanem a ke-
resztyén hatalmaktól kényszerítve 
irta alá s így azok nem kötelezők; a 

porta a zendülések elnyomására had-
csapatokat küldeni kényszerült s an-
nak volt kitéve, hogy a mahomedán 
katonák nem fognak  fegyvert  saját 
testvéreik és vallásuk ellen , vagy a 
haderő nem lesz elégséges a napról 
napra növekvő izgalom elnyomá-
sára. 

Ily körülmények közt a nyugati 
hatalmak eleinte nem akarták egész 
seregüket haza hozatni a török föld-
ről , attól tartván, hogy ezek távoz-
tával a lázadás átalánossá válik s 
erőt vesz a közigazgatáson : de miu-
tán a párisi congressus jegyzőköny-
vébe vett igéretükhez képest a török 
területről hat hónap alatt elvonúlni 
tartoztak s a szultán ezen igéret 
megtartásához ragaszkodott, ennél-
fogva  az angol-franczia  sereg ausus-

> i /i 
tus hó végével — s így a békeszer-
ződés kicserélése után négy hónap-
pal — a török földről  kivonúlt; az 
angol flotta  azonban a feketetenger 
közelében s az ausztriai megszálló 
sereg a Dunafejedelemségekben  ma-
radt. 

Különösjelenség, hogy a nyugati-
aknak Törökországból elvonulása óta 
a mahomedán zavargások megszűn-
tek s a rend inkább helyreállt. En-
nek megfejtése  alig lehet egyéb, mint 
hogy a porta látván e reformok  ki-
hirdetésének első hatását, az alkal-
mazást halasztgatja s ezt a más ér-
dekkel elfoglalt  európai hatalmak 
nem sürgethetik, vagy sürgetni taná-
csosnak nem látják, a mahomedán 
népség pedig azt hiszi, hogy e hat-
humájum is, mint sok török igéret, 
irott betű marad, mert az angol-
francziák  távoztával nem lesz ki 
életbe léptesse. 



A eongressusi munkálatoknak 
Piemontra  és egész Olaszországra 
gyakorolt hatása oly fontos  ügygvé 

fejlődött,  hogy az ezzel kapcsolatban 
álló történtek elmondásának külön 
fejezetet  kell szentelnünk. 

1 íemout reményei. — V iktor Emánuel. — Az olasz ügy a párisi cougressuson s grót 
Cavotír jegyzéke. — Piemontiországgyűlés. — Izgatottság déli s közép Olaszországban. 
— Nápolyi viszály 185Ő derekán. — E viszály 1856-ban felújul.  — Zavarok Parma-, 
Carrara-, Nápoly- s más helyeken. A nyugati hatalmak engedményeket sürgetnek a 
nápolyi királytól. — Ausztria sikertelen közbenjárása. — A nápolyi kormány nem en-
ged, a diplomatiai viszony megszakad, a nyugati követségek elhagyják Nápolyt. — Az 
angol flotta  Máltánál, a franczia  Toulon mellett. — Franczia korviszonyok, pártok s 
ezek működései. — Az angol-franczia  szövetség lazulása. — Dunafejedelemségek  ügye. 

A keleten folyt  háborútól legtöbb 
hasznot a hadviselő felek  közt Pie-
mont remélett. Midőn ezen ország 
királya II.  Viktor  Emánuel  a nyugati 
hatalmakkal és Törökországgal 1855 
elején szövetségre lépett s Lamar-
rnora tábornok fő-parancsnoksága 
alatt Krimiába az orosz ellen tizen-
hat ezernyi sereget küldött : az an-
gol és franczia  kormány és sajtó nem 
győzte eléggé dicsérő szavakkal ma-
gasztalni a piemonti, vagy (miután 
Szárdinia sziget Piemonthoz tarto-
zik) a szárd nemzet szabadelvűségét, 
vitézségét , életrevalóságát s Pie-
montot az olasz államok köztnyiltan 
minta államként jelölte ki. 

Viktor Emánuel a legünnepeltebb 
nevek egyike volt ekkor nyugaton, 
annyira, hogy midőn 1855. nov. vé-
gén Párist s dec. elején Londont 
meglátogatná, a kormány és a nép 
hasonló ünnepélyekkel és lelkesült-
séggel fogadta  őt, mint a minőt 
Viktória Párisban s Napoleon Lon-
donban tapasztalt. A császár nagy 
vadászatot , seregszemlét s egyéb 
mulatságokat rendelt tiszteletére, a 

becsületrend nagy keresztjével smég 
egy más érdemrenddel-, az angol ki-
rályasszony a térdszalagrenddel di-
szíté fel  vendégét; a nép pedig szűn-
ni nem akaró éljenzéssel üdvözölte a 
deli külsejű, harczias arczú s több-
nyire huszár ezredesi egyenruhában 
megjelenő királyt. 

Mindennek s kivált az angol la-
pok biztatásainak rendkívül örültek 
a piemontiak, sőt a többi olasz állani 
szabadelvű polgárai is. Azok területi 
nagyobbodást s Olaszországban Pie-
mont számára államfennsőséget  re-
méltek ; ezek — külön válva Mazzi-
ni köztársasági törekvéseitől — Ma-
nin volt velenczei dogé monarchia i 
elveihez csatlakoztak s arról álmo-
doztak, hogy Piemont jutalma az 
orosz ellen adott segélyért nem lesz 
kevesebb , mint egész Olaszország 
különböző államainak a Piemontban 
uralkodó szavójai ház alatti egyesí-
tése._ 

Es íme 1856. mart, 30-án meg-
köttetett a béke és Piemontnak a le-
folyt  háborúból nem lett egyéb hasz-
na s az adott segélyért nem lett 
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egyéb jutalma, mint hogy másodren-
dű állam létére a nagyhatalmakkal 
ugyanazon tanácsasztal mellett ülhe-
tett s velők együtt Írhatta alá a bé-
keszerződést , melyből reá azon — 
inkább teher mint haszon háromlott, 
hogy a Dunatorkolatoknál ezentúl 
szintén tarthat két őrhajót. 

Ez keserű csalódás volt a fenn-
héjázó remények után. Anglia és 
Francziaország érezték, hogy Pie-
mont irányában nem jártak el mél-
tányosan, annál kevésbé, mert a pie-
monti meghatalmazottak mart, 22-ről 
kelt Írásban követelték az olasz kér-
kérdésnek a cougressuson való tár-
gyalását. 

Gróf  Valevszki  és lord CAarendon 
e kivánatot annyiban teljesiték, hogy 
a béke aláirása után tartott ülések 
egyikében, april 8-án , szóba hozták 
több más tárgygyal együtt az olasz 
ügyet is. 

E tárgyak következők voltak : 
1) A nyugati hatalmak  a háború 

alatt hadcsapatokat kényszerűitek 
Görögországba  küldeni; ideje volna 
e megszállást megszüntetni , mit 
azonban komoly bajok nélkül tenni 
nem lehet , míg valódi módosítások 
nem történnek a görögországi dolgok 
jelen allapotában. 

2) A pápai úWamot  franczia  és ausz-
triai hadcsapatok tartják megszállva 
s e megszállásnak is csak úgy lehetne 
véget vetni, ha Poroszország né-
mely kormányai engedmények által 
vonnák magokhoz az eltévedt szel-
lemeket, különösen, ha a nápolyi ki-
rály megjavítaná  kormányrendszerét 
s amnesztiát  adna  a politikai  foglyok-
nak. 

3) Belgiumban  Francziaország 

kormánya ellen a legsértőbb, legel-
lenségesebb közleményeket nyomtat-
ják s nyíltan prédikálják a lázadást 
és orgyilkosságot, minélfogva  Bel-
giumot a sajtótőr vény módositásának 
szükségére figyelmeztetni  kell. 

Gróf  Orloff  orosz meghatalma-
zottnak e tárgy fölötti  vitában részt 
venni nem volt utasítása; gróf  Buol 
pedig kijelenté, hogy a meghatal-
mazottakat csak a keleti kérdés el-
intézésére s nem más független  álla-
mok belügyeibe való avatkozásra 
hívták össze, minélfogva  a pápai ál-
lamoknak ausztriai hadcsapatok általi 
megszállására nézve minden nyilat-
kozattól tartózkodik. 

A porosz meghatalmazott báró 
Manteuffel  e kérdéseket csak fölüle  -
tesen s átalános értelmű kivánatok-
kal érintve, különösen azt kivánta, 
hogy a congressus tárgyalja Neuf-
chátel ügyét is ; mely Poroszország-
hoz tartozó herczegségben a fennálló 
szerződések ellenére forradalmi  ha-
talom uralkodik. 

A congressus azonban se Neuf-
chátel ügye-, se a fönebbi  hároni 
pont iránt nem hozott határozatot s 
a vitatkozást csupán jegyzőkönvvbe 
vette, melyet később az eléfordúlt 
hevesebb szóváltások miatt módosí-
tani kellett. 

Gróí'Cavour  és marquis Villama-
rina Piemont meghatalmazottai e 
tárgyalással nem elégedtek meg s 
april 16-án egy második jegyzéket 
nyújtottak a nyugati két kormány-
hoz oly panaszszal, hogy az olasz 
kérdés nem nyert kellő megoldást s 
további intézkedést kíván. 

Ezen, következései miatt nagy-
fontosságú  jegyzék lényeges kivonata 



ez : „Alólirottak (Cavour és Villa-
marina) remélték, hogy a congressus 
figyelembe  veendi Olaszország ko-
moly állapotát 8 orvoslási eszközök-
ről gondoskodni fog.  De e remény-
ben csalódtak. A gyűlés szétoszlik 
anélkül, hogy Olaszország bajain 
enyhítene. Ebből sok rosz következ-
hetik. Olaszországban az 1848 és 
49-ben behozott visszahatási rend-
szer folyvást  tart s a kormányok el-
járása a népeket több helyen állandó 
ingerültségbe és lázas forrongásba 
hozta. Ezen izgatottságot ujabban 
annak reménye csillapitá, hogy a 
békekötés majd segít a bajon. De ha 
köztudomásra jut, hogy a congressus 
mit sem tett e részben : az izgatott-
ság még hevesebben törhet ki. A né-
pek látván hogy a diplomatiától mit 
sem várhatnak : forradalmi  térre lép-
hetnek, mi Piemontot roppant ve-
szélynek tenné ki. De e veszélynél 
még fenyegetőbb  az idegen megszál-
lás az olasz földön.  A forrongás  által 
zaklatva Pieinont kényszerítve lehet 
oly rendkívüli eszközökhöz nyúlni, 
melyeknek következményeit lehetlcn 
felszámítani.  Ha Picmont elbukik, 
Olaszország megszűnik létezni; de a 
nyugati hatalmak ezt meg nem en-
gedhetik s ennélfogva  komoly figye-
lembe véve Olaszország állapotát, 
Piemonttal egyetértőleg kijelölik 
majd a hatásos gyógyszert." 

Az angol kormány e jegyzéket 
egészen, a franczia  kormány pedig 
csak az abban kifejtett  elveket fo-
gadta el, de az alkalmazásra nézve 
kifogásokat  tett. Lord Clarendon fe-
lelt is reá, kijelentvén a felség  nevé-
ben, hogy az egyházi területnek ide-
gen seregek általi megszállása Euró-

pa egyensúlyát zavarja, békéjét ve 
szélyezi, a mennyiben e hibás kor 
mányzást szentesíti s a népben fórra 
dalmi hajlamot táplál, minélfogva  ó 
felsége  kormánya reméli, hogy a 
franczia  és ausztriai megszállás meg-
szüntetése a pápa alattvalóinak hely-
zetén javítni fog. 

A piemonti meghatalmazottak e 
két jegyzéke s az april 8-ki jegyző-
könyv Olaszországban roppant zajt 
ütött s oly izgalmat okozott déltől 
északig mindenfelé,  hogy midőn az 
angol parliamentben junius 5-én az 
olasz ügy pendíttetett meg, lord Cla-
rendon arra kérte a gyűlést, halasz-
taná el egy ideig a tárgyalást, mert 
ez most ártalmas lehetne; azaz, hogy 
egy két olaszpártoló nyilatkozat, 
egy kis biztatás Anglia részéről, 
könnyen elszórhatná az üszköt Olasz-
országiján. 

A piemonti országgyűlésen a 
szélső ellenzék anélkül is mindent 
megtett, az elégületlenség terjeszté-
sére. A békeszerződés fölötti  vitálv 
mind a senátusban, mind a követka-
marában gyújtogató heves beszédek 
közt folyt  le s azzal végződött, hogy 
az országgyűlés a kormány nemzeti 
politikáját és a meghatalmazottak 
eljárását helyeslé és a megtartandó 
politika iránt bizalmát fejezte  ki. 
Gróf  C 'avour kinyilatkoztatta, hogy 
a congressuson mindent megtett, 
mit tehetett; a franczia  és ausztriai 
csapatoknak a pápai államból való 
kivonulását s több olasz kormány 
igazgatási rendszerének megváltoz-
tatását kívánta, minek folytán  az 
ausztriai és piemonti politika egészen 
elvált egymástól; végre, hogy a pie-
monti kormány el van határozva az 



ország függetlensége  és szabadsága ! 
védelmére. 

E nyilatkozatok gróf  Cavourt 
csakhamar Olaszország legnépsze-
rűbb emberévé tették. A Turinban 
lakó nápolyi menekültek köszönő 
feliratot,  nápolyi, romagnai, toszká-
nai s egyéb olasz városok titkon üd-
vözlő leveleket intéztek hozzá az olasz 
ügy védelmeért; emlékpénzt veret-
tek tiszteletére, mellszobrát készít-
tették el sat. 

Mondanunk sem kell, hogy mind-
ez nem csak a hála, de nagyobbrészt 
az olasz szabadelvűség nyilatkozata 
volt, mely az olasz egység melletti 
izgatásra ezen eszközt örömest hasz-
nálta fel.  Legsikeresben hatott ez 
Nápolyban és az e királysághoz tar-
tozó Sziczilia szigetén, melynek kö-
zelében Malta szigetén az angol-
olasz légiónak többnyire forradalmár 
katonái valának elszállásolva. A ná-
polyi kormány ezeket igen veszedel-
mes szomszédoknak tartá s „béren-
ezeknek" nevezé el. 

Egyébiránt Nápolynak más te-
kinteteknél fogva  is legtöbb oka 
volt attól tartani, hogy államában 
az ingerültség veszedelmes fokra  fej-
lődhetik, s ez azután a nyugatiak 
avatkozását teheti szükségessé. Az 
előzmények erre már meg voltak. 
Alig múlt még néhány hónapja, hogy 
egy angol-franczia  hajórajnak a ná-
polyi öbölbe küldéséről volt szó. A 
dolog így történt : 

A nápolyi király fíourbon  Ferdi-
nánd  a keleten folyó  háború alatt 
nem csak segélyt nem adott a szö-
vetségeseknek, sőt minden alkalom-
mal az orosz ügy buzgó pártolójának 
bizonyúlt. .Telesül, a gabonának az 

országból való kivitelét megtiltá s 
miután a keletre menő angol-franrzia 
hajóknak igen alkalmasan esik a ná-
polyi partokon rakodni meg élelmi 
készlettel, c tilalom a nyugatiak el-
leni indulat- és az orosz hajlamnak 
volt világos tanújele. 

Továbbá az angoloknak és fran-
cziáknak nem nagv becsiiletök volt 
Nápolyban ; egy angol követségi 
egyénen a rendőrség csúfot  tett a 
szinházban; egy franczia  hajó üd-
vözlő lövését pedig a messzinai erőd-
ből s hajókról nem viszonozták. 

Ezekhez járult még az is , hogy 
Mázza  rendőrfőnök  túlszigorúan őr-
ködött a rend fenntartása  fölött;  a 
házkutatások és befogatások  töme-
gesen folytak  s nem ritka eset volt, 
liogy a politikai vádlottakat bebör-
tönzés mellett botozással is büntet-
ték, A rémület annyira ment, hogy 
az emberek az utczán is alig mertek 
járni. A hegyek közt rablóbandák 
hatalmasodtak el, többnyire üldözött 
forradalmárokból  állók ; ezek viszont 
költsön fejében  a kormány elfogott 
emberein kegyetlenkedtek. A pár-
tok mindamellett titkon működtek; 
az egyik Murai  Luczian fiát  Joaki-
mot,-A másodika piemonti király fiát, 
a harmadik Ferdinánd nápolyi ki-
rály fiát  akarta trónra ültetni; míg a 
negyedik és ötödik párt a szavójai 
ház alatti olasz egység vagy köztár-
sasági rendszer mellett izgatott. 

így álltak a dolgok 1855. augus-
tus havában és september elején. 
Anglia és Francziaország a gabona-
kivitel tilalmának megszüntetését, a 
sérelmekért adandó elégtételt, a po-
litikai foglyok  szabadon bocsátását 
és a forradalomra  vezető kormány-



rendszer megváltoztatását ismételve 
sürgették s midőn a barátságos siir-
getés nem használt, a franczia  követ 
telszohtá a nápolyi kormányt, tenne 
eleget 14 nap alatt Francziaország 
Koveteleseinek, különben megszakít-
ja a diplomatiai viszonyokat s el-
hagyja Nápolyt. A nápolyi követ 
Londonból időközben el is távozott, 
sot mar azt is bizonyosként hiresz-
teltek hogy egy angol-franczia  ha-
jóhad készül Nápoly elé menni. 

Nem tudjuk, megtörtént volna-e 
ez, sőt az utóbbi eseményekből Ítél-
ve méltán kétségbe vonhatjuk e 
rendszabály komolyságát s azt', váj-
jon több volt-e ez fenyegetésnél? 
eleg az hozzá, hogy e flotta  küldésé-
nek es Szebasztopol bevételének híre 
egyszerre érkezett Nápolyba s ez 
utóbbi annyira megdöbbenté a ki-
rályt, ki Szebasztopolt bevehetlen-
nek es az orosz sereget győzhetlen-
nek lntte, hogy a nyugatiaktól kívánt 
elégtetelre azonnal hajlandónak nyi-
latkozott. 

így történt, hogy Mazsa  rendőr-
Ionok letétetett s a rendőrügyet, 
had- és külügyet az eddigi egyé-
nektől mások vették át. E miniszter-
változás megnyugtatta a nyugati 
hatalmakat, kivált Francziaorszá^ot 
mely örült a kibékülésre ürügyet 
lelhetni. A botozás megszűnt s a 
politikai vétségek elleni szigor csök-
kent ugyan Nápolyban s a nyugatiak 
visszaléptevel az izgalom is csilla-
pult : de azért a kormányrendszer 
a régi maradt, Poerio volt miniszter 
» tobb politikai elitélt börtönben ült 
a nep elégületlensége pedig elfojtott 
forrongásokban  folyvást  mutatko-
zott. 

Ily hangulatban találta a népolvi 
kozszellemet a mart. 30-ki békekötés, 
az april 8-ki jegyzőkönyv, gróf  Ca-
vour két rendbeli jegyzéke, a pie-
mont, országgyűlés sok lángra szító 
'eszede, az angol szabadelvű lapok 
biztató izgató cikk folyam,  s az 
ezekből hibásán elvont azon álhiede-
em, hogy a nyugati hatalmak erő-
hatalommal is készek közép Olaszor-
szág idegen csapatok általi megszál-
lásának s a nápolyi jelen állapotnak 
veget vetni. 

Közbejöttek még a parmai zava-
rok is, hol a kormány emberei ellen 
részint megkisérlett, részint véghez-
vitt gyilkosságok miatt a herczegséo 
mart. 19-én ostromállapotba t ő n V 
lyezve, területére ausztriai helyőrség 
jotts ennek katonai parancsnoka 
egyszersnnnd a polgári hatalmat is 
átvette. E rendszabály a szomszéd 
I íemontban féltékenységet  keltett s 
az itahanissimi-k,  mint az olasz túl-
szabadelvűeket nevezik , mindent el-
követtek arra, hogy Piemoutot Auoz-
triaval háborúba bonyolítsák. 

Továbbá a modenaí herczegség 
Massa-Carvara  városában felkelési 
kiserletek történtek; a loszkánai 
partvidéken hasonló czélból egy cso-
mó fiatal  ember akart kiszállani : 
Mazzini párthívei titokban és nvíltan 
működtek; Nápolyban nem csak a 
polgárság, de már a katonaság közt 
is terjedt az elégületlenség s ehhez 
kepest a kormány is elővette ré<ri 
szigorát s a közigazgatás és igazság-
szolgáltatás önkénye, az elfogatások 
es politikai perek sűrűsége által a 
nyugati hatalmaknak azon aggoda-
lomraadott okot, hogy ezen eljárás 
még inkább siettetni fogja  a több 



ízben megkisérlett felkelés  kitöré-
sét. 

Miután pedig e felkelés  nem csak 
az olasz félszigetet,  de egész Európát 
is fenyegethetné  következéseivel : 
Anglia és Francziaország a nápolyi 
kormányt a jelen rendszer megvál-
toztatására ismételve felszólíták  s 
Napoleon császár követül az erélyes-
ségéről ismert Brenier bárót küldé a 
nápolyi udvarhoz. 

A nápolyi király a felszólításokat 
kereken visszautasítá és saját bei-
kormányzati jogára hivatkozott,mely-
be más kormány nem avatkozhatik. 
A kívánt engedményeket, Poerio s 
mások szabadon bocsáttatását meg-
tagadta , és se Ausztriának báró 
Hübner  párisi követ- és Martini  tá-
bornok nápolyi követ által tett köz-
benjárására, se Oroszország tanácsá-
ra nem hallgatott, se pedig a fenye-
getésekre, melyek a nyugati hatal-
mak részéről, követeik visszahívását 
és flottaküldést  illetőleg, érkeztek 
hozzá. 

E felszólítgatások,  közbenjárá-
sok, fenyegetések  hónapokon át tar-
tottak. A diplomatia, különösen az 
ausztriai és a franczia  mindent elkö-
vetett az ügy barátságos kiegyenlí-
tésére; Ausztria azt kívánta, hogy 
Párisban utócongressus tartassák s 
ezen — a meggyűlt többi kérdéssel 
együtt a nápolyi is tárgyalás alá jöj-
jön ; de a nápolyi király abba sem 
egyezett s miután legkisebb enged-
ményre sem volt hajlandó, a nyugati 
hatalmak oct. 20-án megszakították 
kormányával a diplomatiai viszonyt, 
követeiket visszahívták s báró Bre-
nier oct. 27-én elhagyta Nápolyt; 
(az angol követ Temple  pár hónap 

Világ krónika. 

előtt meghalt s utódja még ekkor 
nem volt kinevezve); a franczia  flotta 
Toulon mellől, az angol pedig Malta 
mellől tartotta szemmel a nápolyi 
partokat s e partok kikötői elé czir-
káló hajókat küldött. 

A későbbi események sokkal kö-
zelebb állanak e perczben hozzánk, 

j hogy sem fölöttük  helytálló ítéletet 
mondani lehetne; e helyett tehát in-
kább azon okok vizsgálására térünk, 
melyek a nápolyi ügy menetének 
hosszadalmasságát fejtik  meg s me-
lyek a franczia  államviszonyokban 
gyökerezvén, egyúttal ezekre vetnek 
világot. 

Midőn Brenier a nápolyi király-
nak a diplomatiai viszony megszakí-
tását jelenté s azt tette hozzá" hogy 
a nyugatiak hajóhada egyelőre nem 
jő Nápoly elé, a király ez utóbbira 
mosolyogva mondá: „Meghiszem azt 
édes miniszterem!" (A követ egy-
szersmind miniszter is). 

Azért mondá pedig Bourbon Fer-
dinánd e szavakat, mert tudta, hogy 
a flottáknak  Nápoly előtti megjele-
nése könnyen forradalomra  ingerel-
hetné az olasz népet s a zavar egész 
Európára, de leggyorsabban Fran-
cziaországra terjedhetne el; és tudta 
azt is, hogy a forradalmaknak  nincs 
nagyobb ellensége, mint Napóleon 
császár, mert legnagyobb oka van 
ezektől tartani. 

Épen ezen oknál fogva  nem is 
örömest avatkozott a franczia  császár 
a nápolyi ügybe s erre Anglia úgy-
szólván lépégről lépésre vonszolta őt. 

Anglia, mint ezt hírlapjai nyíltan 
is vallották, féltékeny  szemekkel né-
zett Olaszország felé,  melyben, úgy-
mond, zavarok esetére Ausztria és 
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Francziaország könnyen megoszt-
hatnák egymás közt a hatalmat s 
Anglia elveszthetné minden befolyá-
sát ; miután pedig zavaroktól tartani 
oka volt : hogy balsejtelme ne telje-
süljön, a nápolyi kormányt engedmé-
nyekre erélyesebben szorította s ha-
jóival a dolgok színhelyéhez közelebb 
férni  óhajtott. Ezért sürgette a hajó-
hadaknak Nápoly elé küldését s e 
szándék kivitelétől Ausztria és Fran-
cziaország igyekeztek őt visszatar-
tani. 

Ausztria, mely a keleti háború 
alatt is folyvást  a béke létesítésén 
fáradozott,  természetesen annál in-
kább igyekezett meggátolni az olasz 
bonyodalmat, már csak felső  olaszor-
szági birtokai nyugalmának fenntar-
tása végett is, mely ezen esetre a 
Piemonttal való feszült  viszony mi-
att zavarást szenvedhetne. 

Francziaországnak pedig, vagy 
is inkább Napoleon császárnak ezer 
oka volt a nápolyi- s ebből származ-
ható általános olasz zavargástól tar-
tani. Ezen okoknak lényege ugyan 
az, mely a császárt már a keleti há-
ború kezdetén arra bírta , hogy az 
oroszt ne Európában, de a távoli 
Krimiában támadja meg. Azóta a 
viszonyok nem csak nem javúltak, 
sőt az elégületlenek száma szaporo-
dott, a kormányellenes pártok job-
ban elterjedtek, abefogatások  sűrűb-
bekké váltak, a munkabér csökkent, 
a drágaság növekedett, a pénzügy 
ingatag lábra jutott. 

Ily körülmények közt az államfő 
nem igen örömest látja lángokban a 
szomszéd házát, mert a magáé is 
gyúlékony anyagokból állván, a láng 
— míg a szomszéd házát oltja — 

könnyen átcsaphat. Napoleon császár 
sem kivánt tehát olasz forradalmat. 

A franczia  kormányellenes pártok 
következők : 

1) A legitimisták,  kik X. Bour-
bon Károly unokáját, V.  Henrik  név 
alatt tartják Francziaország törvé-
nyes királyának. Bourbon Henrik 
gróf  Chambord czímet használva 
Ausztria Frohsdorf  helységében la-, 
kik, magtalan házasságban s mint a 
családág utóisója. Hivei Francziaor-
szágban : a régi főnemesség. 

2) Az orléanisták,  kik Orléans 
Lajos Fülöp unokáját, az anyjával 
Olaszországban lakó s nagykorúsá-
gát 1856. aug. havában elért Lajos 
Fülöp  párisi grófot  óhajtják trónra 
emelni. Hivei: a nemesség egy része, 
gazdagabb kereskedők, gyárosak, 
bankárok, s nagyatyja kormányának 
emberei. 

Ez utóbbi pártnak lapközlönye 
is van Párisban, melybe a lelket 
Guizot, Lajos Fülöp volt király egy-
kori minisztere lehelli. A két párt 
több ízben már összeolvadást is kí-
sérlett meg akként, hogy trónürülés 
esetére először gróf  Chambord s eh-
nek halálával a párisi gróf  legyen 
király; de ez utóbbinak nagyanyja 
Amália királyné, szicziliai herczeg-
asszony, fia  kiskorúsága alatt e terv-
nek ellene szegült, ragaszkodván 
elsőszülött fia  törvényes trónörökö-
dési jogához. Ezen összeolvasztási 
pártnak fuzionista  párt a neve. 

E királypártiak, látszólag a tör-
vényesség védpalástja alatt, igyekez-
nek folyvást  tágabb tért nyerni, 
kedvező alkalmat várnak s titkos 
működéseikről kevés hallható , de 
annál több élénkségét fejt  ki s annál 



veszedelmesebb a jelen kormányrend-
szerre nézve a 

3) köztársasági  párt, melynekj 
azután különböző árnyalatai vannak.l 
Ezek titokban forralnak  összeeskü-i 
véseket, merényleteket, lázadási ki-l 
sérleteket és e végre társulatokká 
alakúinak. A különböző név alatti 
fiók  társulatok egy közös törzsben 
egyesülnek, melynek neve Marianna 
(e szó átvitt értelemmel nyaktilót 
jelent) s czélja : a központosítási 
rendszer végeltörlése. Az országnak 
talán egy megyéje sincs , melyben a 
Marianna több ágazattal ne birna, a 
középpont azonban Páris. A gyár-
munkások, kivált a vashámorosak, 
kőfejtők,  nyomdászok, bútorfa  ké-
szítők sat. a társulat legbuzgóbb tag-
jai ; a nyugtalanabbak néha el-el-
árúlják magokat s az elfogottak 
elleni pörökből azután kiderül, hogy 
a társadalom minden osztályából 
vannak egyének az összeesküdtek 
közt. 

Sőt az összeesküvés külföldre  is 
kiterjedt; a franczia  rendőrség nem 
rég nyomába jött, hogy a Marianna 
Sv&jczban nem csak részesekkel, de 
készlettárakkal is bír. Angliában és 
Belgiumban a franczia  menekültek 
legnagyobb része e titkos társulatok 
természetes tagja. Ezeknek működé-
se a franczia  kormányra nézve már 
annyira alkalmatlanná vált, hogy 
1855. év october havában Napoleon 
császár a szövetséges angol kormány-
nál mindent elkövetett annak kiesz-
közlésére, hogy angol földön  élő 
menekültek ellen kitiltó törvényt 
hozzon a parliament, sőt azt is álií-
ták, hogy a császár lord Palmerstont 
sajátkezű levélben sürgette, szállí-

tatná az összes menekülteket az 
oczeán egy távoli szigetére. 

Az angol alkotmányosság azon-
ban ily eljárást tiltván, mindössze 
csak annyi volt eíftközölhető,  hogy 
az Anglia és Francziaország közötti 
tengeren fekvő  Jersey nevű sziget 
franczia  lakói, közöttük Hugó Vik-
tor, Raspail s több nevezetes ember, 
innen kiutasitattak, állítólag azért, 
mert ,,L' Homme" czimü lapjuk az 
angol királyasszonyt a Napoleonnal 
kötött szövetség miatt megrótta. A 
menekültek a szomszéd Guernsey 
szigetre mentek át; egy részük Lon-
donba költözött. 

E száműzöttek, a napoleoni ural-
kodás engesztelhetlen ellenségei, az 
országban lévő hasonérzelmüekkcl 
folytonos  összeköttetésben állottak s 
a tengerparti közlekedés segélyével 
tömérdek izgató lapot, verseket, 
könyveket, felhívásokat  terjesztet-
tek , melyeknek következtében a 
rendőrség éjj el nappal s kettőzött erő-
vel rézsen állt, kutatott, vizsgáló-
dott s tevékenységének valóban élénk 
jeleit adta, mert egy év óta alig 
múlhatik el tiz tizenöt nap a nélkül, 
hogy külföldi  lapok Párisban s a me-
gyékben ujan fölfedezett  titkos tár-
sulatról , befogatásokról,  zavargá-
sokról sat. ne hoznának hireket. 

Néhányszor már nyilt lázongásra 
is került a dolog. 1855. augustus 
havában a 36,000 népességű Angers 
város volt egy már-már elhatalma-
sodó zendülés színhelye; később ezek 
az ország különböző pontjain kisebb 
nagyobb mérvben ismétlődtek s bár 
elnyomattak, de a kísérlet meghiu-
súlta s a kemény megtorlások a kedé-
lyek folytonos  izgúltságát táplálták. 



Pianoriuak a császár élete ellen 
elkövetett merénylete sem állt többé 
páratlanul. A 22 éves fiatal  Bellma-
ret, ki sept. 8-án a szinház felé  gör-
dülő császári hin|pk egyikére sütötte 
pisztolyát, tébolyodottnak nyilatkoz-
tatták s ezenkívül több ízben suttog-
tak egy-egy testőr-, kertben lappan-
gó idegen-, vagy a cs. palotába té-
vedett katona által mcgkisérlett vagy 
csak kisérlcni akart merényről; mely 
hírek nagyobb része ha költött is, 
de jellemző volt, a mennyiben köz-
hiedelemre találva, lehetőnek, sőt 
valószínűnek tűnt fel. 

A korviszonyok c rövid vázlata 
is eléggé tanúsítja, hogy a helyzetet 
mindenkor oly éles észszel felfogni 
tudó császár méltán nem tartotta ta-
nácsosnak a nápolyi ügyet annyira 
élére állítani, miszerint hajóhadának 
Nápoly elé küldésével az égő kanó-
ezot a lőportárba vesse s e f'ellobba-
nással a földet  saját lábai nlatt meo-

lí ° rendítse. 
Az elégületlenséget a háború 

alatt s 1856. év tavaszán még csak 
lehetett palástolni. A franczia  fegy-
ver dicsősége Krimiában, a vissza-
térő hadcsapatok fölötti  s egyéb lát-
ványos szemlék ; az ipartárlati pezs-
gő élet; a congressus alatt kifejtett 
pompa , élénkség, és a franczia  hiú-
ságnak hízelgő siker; a császári her-
czeg születésekor- és juri. 14-én a 
pápa küldöttje Patrizi  bibornok ál-
tal történt keresztelésekor tartott 
ünnepélyek, valamint azok is, melyek 
idegen fejedelmek  és berezegek láto-
gatásakor hozták izgásba Páris vá-
rosát; s a még több ok közül legin-
kább az, hogy a munkások keresete 
elég s aránylag nem drága volt. az 

ipar- és kereskedelmi üzleten az ide-
genek tód ulata lendített s a hitelin-
tézet (credit mobilier) nyerészletei 
tömérdek részvényjegygyei áraszták 
cl az országot, melynek akkor érté-
ken fölötti  kelete volt : — mindezen 
okoknak összehatása csillapítókig 
hatott a közhangulatra. 

Fél év alatt azonban sok válto-
zott. Voltak, kik azt tartották, hogy 
a franczia  sereg sokat szenvedett, 
sok vért ontott s vitézül viselte ma-
gát, az állam pedig '-e- illetőleg a 
nemzet sokat költött a háborúra s 
hogy a békekötés eredménye ezen 
áldozatok nagyságával épen iMn ará-
nyos. Ezek szemeiben a fegyverdicső-
ség nem aranyozta többé a napoleo-
nida trónt. - Voltak, kik a császár-
nak több alkalommal tett nyilatko-
zatai s különösen a fia  születésekor 
egy államtcst előtt mondott szavai 
után az alkotmányosság felé  teendő 
lépéseket vártak s most látva aSpa-
nyol- és Oroszország irányában kö-
vetett politikát (melyről alább), re-
ményük ellenkezőjéről valának kény-
telenek meggyőződni. — Az ország-
déli részeit tavaszszal medreikből 
kitolúlt folyamok  árjai pusztíták s 
bár a franczia-  sőt a szomszéd angol 
részvét is nagyszerűleg, milliókkal 
nyilatkozott : csak kis rész nyerhe-
tett csekély segélyt s készült az Ín-
ség, mely zúgolódni szokott. Ezen-
kivül Párisbjl szétment a sok idegen 
s pangásnak indult az ipar; az állam 
költségén vagy parancsára épülő 
művek nagyobb része elkészült s ek-
kor a munka gyérült, a kenyér és 
lakbér drágúlt, annál inkább, mert a 
háború a kincstárt kimerítvén , a 
bank érczkészlete fogyatékán  állott: 



a kezdett vállalatok kivitele pénzhi-
ány miatt több mint kétségessé vált; 
a keresett részvényjegyek és értékes 
papirosok ágiója nem csak elveszett, 
sőt e papírok értékük két harmadára 
s ennél kevesebbre is estek. 

E pénzügyi nyomottság okairól 
sok hosszú tudós czikk jelent meg. 
Szerintünk minden okot azon egy-
szerű elsőre lehet visszavinni, hogy 
némi titkos sejtelem, máskép biza-
lomhiány , uralkodott a nagy közön-
ségben a jelen állapot változandósága 
iránt. Vak hírek terjedtek a császár 
egészségi állapotáról , ki a nyár 
nagy részét Plombiéres és Biaritz 
fürdőkben  tölté s mielőtt elment, 
megállapíttatá a trónörökösödési 
rendet, mely szerint a császár halála 
vagy hosszas távolléte esetére , a 
trónörökös 18 éves nagykorúságai", 
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a kormányzóságot a császárné — s 
ha ez nem élne, esaládbeli herczeg 
veszi á t , kivel egyetértésben öt 
egyénből álló kormányzó tanács lel-
tároz a trónörökös nőszüléséről, a 
hadizenetekről, szerződéskötések- és 
törvény tervekről. 

E kormányzósági rendről való 
gondoskodás , bár mennyire termé-
szetes legyen is, egyéb sejtelmekre 
és hírekre vezetett s más lehetőségek 
rémképeivel egyesülten, tetemesen 
járult ama pénzügyi nyomottsághoz, 
melynek természetes következése az 
élélröi Szerek és lakbér drágulása s 
ennek ismét az általános izgatottság 
lőn. A kormányellenes pártok rézsen 
állottak; a franczia,  svajczi és angol 
loldön lakó olasz menekültek pedig 
eltűntek s olasz partokon készültek 
kiszállani, nz alkalom felhasználá-
sára. 

Ismételjük még egyszer, hogy a 
franczia  belciszonyok  épen nem vol-
tak kedvezők olaszországi zavarok 
szitására , melyek villanyütésként 
terjedhetnének tovább s leggyorsab-
ban a szomszéd franczia  földre. 

De a Itülviszonyok  is tetemes 
változáson mentek át a béke megkö-
tése óta, melynek első hónapjaiban 
pedig úgy látszott, hogy a nyugati 
két hatalom és Ausztria közt szoros 
kapcsok tartják fenn  a benső egyet-
értést. E hitre az april 15-ki szerző-
dés (1. fönebb)  adott alkalmat, mely 
állítólag az orosz meghatalmazottak 
tudta nélkül s érdeke ellen jött 
létre. 

E kapcsoknak még szorosabbra 
fűzése  végett sajátkezű leveleket 
váltottak , látogatásokat tettek s ta-
lálkozásokat terveztek az uralkodók 
és legközelebbi vérrokonaik. 

Ferdinánd  Miksa  ausztriai cs. fő-  • 
herczeg ő fensége,  ausztriai császár 
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1 ő felsége  legidősb öcscse s az új szer-
vezetű ausztriai tengerészet főpa-
rancsnoka, május közepén érkezett 
Párisba s e hó 28-áig mulatván ott, 
ezen idő alatt folyvást  a legnagyobb 
kitüntetésben részesült. A császár 
St. Cloudban fényes  tánczvigalmat, 
a Marsmezőn nagyszerű katonai 
díszszemlét rendezett tiszteletére s a 
becsületrend nagy keresztjével aján-
dékozta meg. Ferdinánd Miksa fő-
herczeg ő fensége  viszont egy ausz-
triai ezred tulujdonosságának Napó-
leon császárra történt ruházását je-
lenté ; a hirlapok bizonyosként 
híresztelték, hogy Ausztria és Fran-
cziaország Császárjai utazás közben 
a Rajna vidékén találkozni szándé-
koznak: a két udvar követei, báró 



Hübner  Párisban és báró Bourqueney 
Bécsben rendes nagy követi rangot 
nyertek : s a világ mindezekből 
méltán azt a következést vonhatta, 
hogy Ausztria és Francziaország közt 
napról napra szorosabb bensőbb ba-
rátság alakúi. 

5 viszony azonban csak látszó-

lagos volt s a nem sokára bekövet-
kezett események annak hamar véget 
vetettek; új szövetkezéseknek, új po-
litikai eszme iránynak tévén le alap-
ját. 

A párisi békekötés tökéletlensé-
gét ma (a szerződés aláirása után hét 
hónappal) az bizonyítja leginkább, 

Ferdinánd Miksa ausztriai cs. fóherczeg. 



hogy majdnem több kérdés áll meg-
oldatlanul, mint mart. 30-ka előtt s 
e kérdések a keleti háborút újra fel-
gyújthatják, ha csak egy utócon-
gressusnak nem sikerül a békés ki-
egyenlítés. 

Tartsunk rövid szemlét a politi-
kai viszonyoknak a békekötés utáni 
alakulása fölött. 

Az angol-franczia  szövetséget a 
békekötés épen nem erősíté meg, sőt 
rögtön érezhetőleg gyöngíté. Az an-
gol közvélemény előtt népszerűtlen 
volt a béke , mely Angliának annyi 
vérbe pénzbe került és még is látha-
tó hasznot alig, dicsőséget pedig 
épen semmit sem hozott, maradván 
ez utóbbi egészen a szomszéd szövet-
ségesnek, míg a háború Angliának 
csak gyönge oldalait tárta fel  a világ 
előtt. Ezenkívül Anglia érezte, hogy 
csak most, midőn tengeri hadereje 
legnagyobb fokra  kifejtve  áll, volna 
képes a háborút fényes  sikerrel foly-
tatni s ime Napoleon császár kedvé-
ért békélni kell — — Ezt hitte a 
közvélemény s ennek közlönye a saj-
tó; a hírlapi vita folyvást  ingerülteb-
bé vált 8 más (alább elésorolandó) 
tényezők segélyével a két kormány 
közé is átszármazott. 

Más részt Francziaország látha-
tólag közeledett Oroszország felé.  A 
szivélyesség, mely a congressus alatt 
a franczia  kormány- és az orosz meg-
hatalmazottak közt feltűnővé  vált, 
később is folytatva  lőn s bátran el-
mondható, hogy a jelen pillanatban 
tettleg létező, bár diplomatiai úton 
még ki nem jelentett orosz-franczia 
szövetség alapja már a párisi con-
gressuson tétetett le. 

A fönnebb  említett april lé-ki 

szerződés, melyben Ausztria, Anglia 
és Francziaország a török terület 
megtámadója ellen háborúviselésre 
kötelezi magát, perezre s külszínre 
megzavarta az orosz-franczia  benső-
séget. Azt állíták, hogy e szerződés 
kötése az orosz kormány tudta nél-
kül történt, ez utóbbi ellen van in-
tézve s ez tiltakozott is ellene : a 
franczia  kormány azonban félhivata-
los úton sietett kijelenteni, hogy az 
april 15-ki kötés Ausztria törökor-
szági befolyásának  meggátlására van 
intézve s hogy Ausztria e szerződés-
sel enmaga ellen nyújtott biztosíté-
kot, kötelezvén magát a szomszéd 
Törökország függetlensége-  és épsé-
gének tiszteletben tartására. 

E nyilatkozat elvette az érdeklett 
szerződésnek oroszellenes s általában 
azon jelentőségét, hogy a három ha-
talmasság egyesülése az uralmat Eu-
rópában magának biztosítsa. 

Ez időtől kezdve folyvást  szoro-
sabbra fűződtek  a kötelékek Orosz-
és Francziaország közt s hasonló 
mértékben tágultak Anglia-és Fran-
cziaország s Ausztria- és Francziaor-
szág közt. 

Ennek oka leginkább abban rej-
lett, hogy a congressuson befejezet-
lenül maradt kérdések- s különösen 
a Dunafejedelemségek  ügyében, e-
zeknek jövő kül- és belszervezete 
iránt a vélemények megoszlottak s 
végre úgy alakultak, hogy az orosz-
franczia  vélemény határozottan és 
merően az angol-ausztriai  ellenében 
állott. 

Azon öt bizottmány közül, me-
lyet a congressusabefejezetlenügyek 
elintézésére rendelt, eddig egy sem 
mutathat fel  sikert; pedig csak e si-



ker után lehetne a párisi szerződést 
valósággal békekötésnek nevezni. 

Első dolog volt mindenesetre ki-
jelölni azon új vonalat, mely Orosz-
országot jövőre Oláh- és Moldvaor-
szágtól elválassza és a Besszarábiából 
elmetszendő darabot Moldovához 
csatolni. A határszabályozó  bizott-
mány e végre megjelent a helyszínén; 
itt kitűnt, hogy a congressuson java-
solt vonal helyi akadályok miatt ki-
vihetetlen ; az orosz biztosok új tér-
képeket terjesztettek elé, új vonala-
kat javasoltak; de a helyett, hogy 
egyetértésre lehetett volna vergődni, 
a kedvező eredmény reménye napról 
napra csökkent. Pedig a Dunafejede-
lemségek  szervezésére rendelt  bizott-
mány csak a határszabályozás bevé-
geztével foghatott  munkájához , an-
nál inkább, mert Ausztria kijelenté, 
hogy míg a határ szabályozva nem j 
lesz, seregeit nem vonja ki a fejede-
lemségekből; a nyugati hatalmak pe-
dig azt tartották, hogy míg idegen 
hadsereg áll az oláh- és inoldován 
földön,  ez befolyást  gyakorolhatna a 
követválasztásokra azon országgyű-
lésen, mely a lakosság kivánatait a 
jövő szervezet- s a fejedelemségek 
egyesítése vagy nem egyesítése iránt 
nyilvánítsa, — és hogy e szerint a 
szervezési munkálathoz csak minden 
idegen haderő elvonulása után lehet 
kezdeni. 

Mindamellett az illető kormá-
nyok kinevezték biztosaikat s ezek 
következők voltr.k : Talleyrand  fran-
czia, Bulwer Henrik  angol, báró Rol-
ler  ausztriai, Btnagan  orosz, Benzi > 
piemonti és Szaffit  török biztos. Úgy i 
volt határozva, hogy a biztosok nem 1 
fognak  közösen és együtt működni, j 

: de mindegyik külön saját belátása és 
Ítélete szerint cselekszik; továbbá, 
hogy minden kormány a maga köve-
tét külön utasítással látja el, kik az 
oláh- és moldován országgyűléssel 
értekezvén, véleményöket a párisi 
utócongressus elé terjesszék. 

Legfőbb  kérdés mindenesetre az 
volt, vájjon egy fejedelem  kormánya 
alatt álljon-e jövőre , azaz egyesí-
tessék-e vagy nem Oláh és Moldva-
orszagí' A congressusi hatalmak, 
Ausztriát és Törökországot kivéve, 
eleinte mind az egyesítés mellett 
nyilatkoztak s már jóformán  csak 
arról volt szó, ki legyen az örökös 
fejedelem;  napoleoni, szavójai, kó-
burg házból való herczeg-e ? Fel-
váltva többről volt szó; a fejedelem-
ségek egyesítését az ottani nép egy-
hangú óhajtásának mondták s való-
ban ez iránt több ízben tömeges 
nyilatkozatok is történtek. Példáúl 
midőn a franczia  biztos Talleyrand 
Bukarestbe érkezett, az előkelő bo-
járok fiai  ünnepélyesen fogadták  őt, 
mint azon hatalom küldöttjét, mely 
az egyesítést leginkább sürgeti. 

Az angol biztos Bulwer Henrik 
és az ausztriai báró Koller  szintén 
Konstantinápolyba érkezett; a szer-
vezési munkálathoz azonban kezdeni 
azért nem lehetett, mert a besszará-
biai határszabályozó bizottmány nem 
csak be nem fejezte  még feladatát, 
sőt egy Bolgrád  nevü határváros bir-
tokkérdése miatt munkáját kénytelen 
volt felfüggeszteni. 

Bolgrádot  t. i. az angol, ausztriai 
és török biztosok Moldovához kiván-
ták csatolni, mig Oroszország e he-
lyet semmi módon nem akarta áten-
gedni, támogattatván e részben Fran-



cziaország által, mely orosz hajla-
mának mindinkább határozott jeleit 
kezdte adni. 

E hajlamot a további iigyfolyam 
még jobban kifejté. 

A nyugati szövetségesek az orosz 
terület megszállva tartott helyeit 
julius 7-kéig a szerződés értelmében 
mind átadták az orosz hatóságoknak 
s Krimiaból julius közepéig, a török 
földről  pedig augustus végéig haza 
szállították seregeiket; az angol ha-
jóhad Lyons admirál alatt azonban 
Konstantinápoly előtt maradt, onnan 
— a párisi szerződés és jegyzőkönyv 
értelmében csak oct. 28-áig tartoz-
ván elvonulni. Az angol kormány e 
hajóhaddal a párisi békekötés czik-
keinek pontos teljesítése fölött  akart, 
úgymonda, őrködni. 

Ezen ellenőrködésre nem sokára 
nyílt is alkalom. Anglia már azon 
körülményben is, hogy Oroszország 
Ó-Bolgrádot átengedni vonakodik, a 
párisi szerződés megsértését látta s 
midőn ehhez még az is járult, hogy 
az orosz kormány julius hó végével 
sem vonta ki csapatait Karsz  vára-
és területéről, sőt ottani helyőrségét 
még szaporítá, más oldalról pedig a 
Kigyósziget  birtokjogát magának 
követelte : ekkor Anglia elérkezett-
nek vélte az időt és alkalmat arra, 
hogy a Konstantinápoly előtt horgo-
nyozó s 40 hajóból álló flottájának 
egy részét Houston Stewart aladmi-
rál parancsnoksága alatt a Fekete-
tengerre küldje oly utasítással, mi-
szerint a békekötés pontos megtar-
tását, ha kell, tengeri támadással is 
erőszakolja ki; az oroszok partraszál-
lását pedig a Kígyószigetnél gátolja 
meg. 

Ez a Kigyósziget  néhány holdnyi 
kopár kőszirt a feketetengeren,  a 
Dunatorkolatok fölött.  Oroszország 
a drinápolyi béke után, midőn a tor-
kolatok birtokába jutott, a Kígyó-
szigetet mint ezekhez természetesen 
tartozót elfoglalta;  most pedig, mi-
dőn a torkolatokat elveszté, nem 
akarta visszaadni a szigetet, melyen 
mind össze is egy világító torony s 
néhány ház áll : Karsz  erősségét pe-
dig, melyet a békekötés 3-ik czíkke 
értelmében a töröknek visszabocsá-
tani tartozott, vonakodott mindad-
dig kiüríteni, mig török földön  an-
gol-franczia  sereg áll. 

Midőn azonban Houston  Stewart 
hajóraja jul 29-én a feketetengerre 
visszament s kijelenté, hogy mind-
addig ott marad, míg az oroszok a 
megszállt török területről s Bessza-
rábiának Moldvához csatolandó ré-
széből és a KigyÓ8zigetről végkép 
elvonulnak: az orosz kormány Karsz 
visszaadatását azonnal elrendelte; 
de az angol hajóraj azért — a hát-
ralévő két követelés teljesítéseig — 
a feketetengeren  maradt; Lyons ad-
mirál pedig a hajóhad zömével a 
Bosporuson horgonyzott. 

Francziaország távol attól, hogy 
f
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\ szövetsegesenek e tettéhez csatlakoz-
va, hajóhadát szintén a feketetengerre 
küldje, vagy legalább az angol eljá-
rást helyeselje : ezt határozottan el-
lenzé, még világosabb jelét adván ez 
által Oroszország felé  hajló politiká-
jának, mely azon egy pontra nézve 
tökéletesen megegyezett, hogy mind 
a két kormány a Dunafejedelemsé-
gek egyesítését s e végett az ausztriai 
csapatoknak onnan mielébb való ki-
vonulását kívánta. 



Épen ez időre esett II. Sándor 
koronáztatása és a nápolyi kérdésnek 
élre állitása. 

A koronázásra, mely sept. 7-kén 
Moszkovában nagyszerű ünnepélyek 
közt ment végbe, az európai hatal-
mak kitűnő férfiakat  küldöttek köve-
tekül. Ausztriát herczeg Eszterházy 
Pál, Francziaországot gróf  Morny, 
Angliát lord Granville  képviselte. A 
czár Morny grófot  tűntette ki legin-
kább, Anglia irányában hidegséget, 
Ausztria irányában pedig némi ne-
heztelést tanúsított, midőn Eszter-
házy berezegnek mondá, hogy „ezen-
túl tettekből s nem szavakból fog 
ítélni." 

E közelkedés Orosz- és Franczia-
ország közt fokonként  növelte az an-
gol féltékenységet  , kivált miután 
hozzájárúlt az is, hogy Napoleoncsá-
szárt Nápoly elleni erélyesebb rend-
szabályokra birni nem lehetett. Az 
ingerültség eleinte csak lapok útján, 
de itt oly keményen s Napoleon csá-
szár ellen oly kíméletlenül nyilatko-
zott , hogy ő felsége  a hivatalos lap-
ba egy czikket volt iktatni kényte-
len, mely az angol-franczia  szövetsé-
get tarthatlannak nyilvánííá, ha az 
angol sajtó e korlátlan hangot foly-
tatja. Erre az angol lapok még heve-
sebben zudúltak fel  s kijelenték, hogy 
Anglia a sajtószabadságot még a 
szövetség felbomlása  árán sem fogná 
megszorítani. E hirlapi viták annyira 
mentek, hogy midőn a hivatalos la-
pok közbeszólása azt állítá, miszerint 
a két kormánynak egymás iránti köl-
csönös bizalma nincs meggyöngítve: 
ezen állítás kevés hitelre talált, oly 
sok jel mutatott már az angol-fran-
czia barátság bomladozására. 

E jelek közt leghathatósabb volt 
az, hogy Anglia, mely eleinte Oláh-
és Moldvaország egyesítését pártol-
ta, e véleményétől egészen az ellen-
kezőre tért s anem-egyesitésre  nézve 
Ausztriához és Törökországhoz csat-
lakozott. 

Eközben lefolyt  a határidő, mely 
alatt a párisi szerződés értelmében a 
török területről minden idegen had-
erőnek elvonulni kellett. A 31. czikk 
t. i. e kivonulást a mihelyt  csak lehet 
tág kifejezéssel  kötötte ki, de a con-
gressus későbbi, april 4-ki XXI. 
ülésében határozatba ment, hogy a 
kivonulásnak a szentesített békeszer-
ződés kicserélésétől számított hat 
hónap alatt végbe kell menni s így 
miután e kicserélés april 27-én tör-
tént, a kivonulásra kitűzött határidő 
oct. 28-án telt le. 

A franczia  kormány  ekkor egy 
Ausztriához írt jegyzékben határozot-
tan kivánta  az ausztriai csapatoknak 
a fejedelemségekből  való kivonulását. 

Az ausztriai kormány  viszont a 
kivonulást  szintoly  egyenesen és ha-
tározottan  tagadta  meg, arra hivat-
kozván, hogy az Ausztria és porta 
közt fennálló  szerződés Ausztriának 
e megszállást kötelességévé teszi; 
ennélfogva  Ausztria csak akkor  von-
hatja vissza csapatait, ha ezt a szul-
tán kívánni  fogja  ; feltéve  , hogy a 
besszarábiai határ ekkor már szabá-
lyozva , a Kigyósziget átengedve és 
a parancs kiadva lesz , hogy az an-
gol-franczia  haderő Görögországból 
(hova ez még 1854-ben a törökelle-
nes mozgalmak fékezésére  ment) tá-
vozzék el. 

Anglia pedig sajtó útján nyilvá-
nítá, hogy miután az orosz kormány 



nem teljesítémég a mart. 30. 
szerződés minden pontját, az 
angol hajóhad sem tartozik 
oct. 28-án a feketetengerről 
s az ausztriai sereg a Duna-
fejedelemségekből  elvonulni 
s ezek mindaddig ott is ma-
radnak, míg az oroszok min-
den szerződési kötelezettsé-
geiket hiven és teljesen be 
nem töltik. 

Franczia- és Oroszor-
szág, mely a Dunafejede-
lemségekre nézve ekkor már 
tökéletesen egyetértő politi-
kát követett Anglia, Ausz-
tria és a porta ellenében — 
most teljes erővel azon dol-
gozott, hogy a portát ama 
kívánatra birja, miszerint ez 
az idegen haderők elvonu-
lását követelje. 

A diplomatiai harcz Konstanti-
nápolyban oct. végével kezdődött 
meg. Thouvenel  és Butenieff  franczia 
és orosz követ a befolyásuk  alatt álló 
Ali basa nagyvezért s miniszterelnö-
köt  sürgették,  szólítaná  fel  Angliát  és 
Ausztriát,  a feketetenger  és a fejede-
lemségek  elhagyására. 

Ali basa beegyezett, de előre ki-
jelenté, hogy ha a nevezett hatalmak 
követei e felszólítást  visszautasítják, 
akkor lemond hivataláról, annál in-
kább, mert a porta imént bocsátott 
ki egy firinánt,  mely az oláh- és mol-
dován országgyűlést összehívja s ezt 
csak a belszervezeti munkálatokra 
hatalmazza fel,  a két fejedelemség 
egyesítését előre lehetlennek mond-
ván ki. 

E firmán  kiadatását az angol és 
ausztriai követ lord Stratford  de 

Bedcli/fe  és báró Prokes-Oszten  mű-
ködése eszközölte ki a franczia-orosz 
befolyás-  és Ali basa akarata ellené-
re, ki e szerint ingadozni érezvén 
hatalmát, a végpróbára e felszólítás-
sal vállalkozott. 

Az angol és ausztriai követ a fel-
szólítást kereken visszautasíták, Ali 
basa lemondott, de a szultán a le-
mondást nem fogadta  el s az orosz-
franczia  politika pillanatra győzedel-
meskedett , remélhetvén , hogy a 
szultán az idegen haderők visszavo-
nulását követelendi. 

De báró Prokes-Oszten  és lord 
Stratford  de  Redcliffe  mindent elkö-
vetett arra, hogy Ali basát egy má-
sodik lemondásra s a szultánt ennek 
elfogadására  bírja és ekkor Resid  ba-
sát, az angol befolyás  alatt álló es-
küdt orosz ellenséget juttassa a nagy-

Lord Stratford  de Redcliffe. 



vezéri és miniszterelnöki hatalomra. 
— Es az öreg angol lord, ki mo-
gorvaságáról, különczségeiről s arról 
nevezetes, hogy nem csak a török 
miniszterek, de a szultán irányában 
is szeret kényuraskodni, sőt gyakran 
saját kormányával is összetűz s ez 
még sem hívhatja vissza őt, annyira 
el van ismerve jártassága a keleti 
ügyekben s eljárásának sikere a por-
tánál, — a hires lord Stratford,  ki 
a diplomatia e keleti küzdterén nem 
egyszer volt már diadalmas más ál-
lamok befolyása  fölött,  ezúttal is 
győzött az orosz-franczia  törekvése-
ken s Ali basát megbuktatván, csak-
ugyan Residet  ültette helyébe, ki az 
ausztriai megszállás megszüntetését 
s az angol hajóknak a fekete  tenger-
ről elvonulását kivánni nem fogja. 

E szerint — bár a franczia  hiva-
talos lap a nyugatiak szövetségének 
fennmaradása  iránt reményét fejezte 
' 8 ki — e szövetséget 1856-ki nov. 
elején, midőn e sorokat sajtó alá bo-

csátjuk, ha nem is felbomlottnak,  de 
igen igen megtágúltnak méltán tart-
hatjuk , e megtágulásban csak az 
orosz pofosz  politika győzelmét lát-
ván, melynek hagyományos feladata 
a nyugati két hatalmat egymással 
szemben tartani. 

E pillanatban Oláh- és Moldova-
ország a pörös tárgy, mely az angol-
franczia  szövetséget aláásással fenye-
geti.Egy oldalon  Franczia-és  Orosz-
ország  a fejedelemségek  kiürítését 
és egyesítését követeli, de mind a 
kettőt sikertelenül a más oldalon 
együtt  tartó  Ausztria, Anglia és Tö-
rökország  ellenében. 

E jelentékeny bonyodalom, mely-
nek előre beláthatlan mikénti lefo-
lyása a „Világ krónika" jövő évi fü-
zetének lesz tárgya, egészen háttérbe 
szorítja s függőben  tartja a nápolvi 
kérdést, melynél a nyugati két ha-
talom tökéletesen egyetértő eljárására 
van szükség s erre a jelen viszonvok 
közt számolni nem lehet. 

V. 
Az utócongressus kérdése és tárgyai. A görög megszállás és trónörökösödé*. - Neufeha 
tel. felkeles;  a porosz kormány követelése és a nemet szövetségeyülés határőrt 
Montenegroés vladikája Danilo. - Montenegroi viszály a törökökké? SnanyoT v7 
szonyok 1833 óta. - Az 1856, jul. U-ki forradalom.  - O'DonnelminiszteT/mí. -

Uct. U-en JSfarvaez  veszi át a kormányt. 

A kérdés melynek miképeni el-
dőlésétől Európa legközelebbi jövője 
függ,  a következő : megerősödik- e 
újra, vagy felbomlik  az angol-fran-
czia szövetség?Ha aDunafejedelem-
ségek, Bolgrád és a Ivigyószíget kér- | 
dését kölcsönös egyezkedés vagy 
congressus útján lehet elintézni, ak-
kor szent a béke : de ha a kiegyenlítés ! 
létre nem jöhet, akkor a franczia  lapok 

nyilatkozata szerint mind Konstan-
tinápolyban , mind a Duna partjain 
komoly események fejlődhetnek  ki. 

Franczia- és Oroszország az utó-
congressusnak Párisban raielébbi 
összegyűlését óhajtja, inig Ausztria, 
a porta s kivált Anglia erre épen 
nem hajlandók s ez utóbbi hatalom 
azt vitatja, hogy mind Bolgrád,  mind 
a Kiyyós-Jget  kérdése oly világos, 



miszerint annak s a párizsi szerződés 
erről szóló czikkeinek újból való 
megvitatására nincs szükség. Az 
orosz kormány — igy írnak az angol 
miniszteri lapok —rosz lelkűén járt el; 
Bolgrádot a párisi békekötéskor át-
engedte azon részbe, mely Moldová-
hoz fog  csatoltatni s most azt hajtja, 
hogy nem a jelentékeny O-Bolgrád 
Párost  (mely határszéli helynek épen 
alkalmas) hanem Új-Bolgrád-tabaeo 
nyomorú puszta falut  engedte át; 
— a Kigyósziget  pedig, bár a párisi 
békekötésben nincs róla szó, termé-
szetesen visszaesik a porta birtokába 
akkor, midőn a véle átellenben fekvő 
Dunatorkolatok is újra a török terü-
lethez csatoltatnak; valamint az orosz 
is, midőn huszonkét év előtt a tor-
kolatok birtokába jutott, elfoglalta  e 
szigetet, bár az akkori drinápolyi bé-
kekötésben szó sem is volt róla. 

Az orosz és franczia  azonban más 
véleményen vannak s Anglia már 
csak azért sem hajlandó e kérdések-
nek congressusi új vitatásába egyez-
ni, mert attól tart, hogy kisebbség-
ben maradna, miután előre látható, 
hogy Poroszország az orosz mellett, 
Piemont pedig Francziaország ré-
szére fogna  szavazni. Ez utóbbi on-
nan gyanítható, hogy Piemont az 
ausztriai politikának határozott el-
lene lévén, inkább tartana Franczia-
országgal Ausztria ellen, mint sem 
az e kérdésben egyező angol-ausz-
triai véleményt pártolná. 

Az utó- vagy új congressusnak 
azonban volna elég teendője.TIlyesek: 

1. A besszarábiai megtörtént  ha-
társzabályozási munkálatot aláirni sa 
szentesitett okmányokat kicserélni. 

2. A Dunafejedelemségek  szer-

i vezésére kiküldött biztosok előter-
jesztett véleményeit tárgyalni s az új 
szervezetet ezekhez képest megala-
pítani. E két bizottmány működései 
azonban oly csekély haladást tettek, 
illetőleg meg sem kezdettek, hogy 
ezek végett az utó congressusra egy-
hamar még nincs szükség, valamint 
a congressus kinevezte többi bizott-
mány miatt sincs, melyek közül az 
ázsiai orosz-törökhatár hitelesítésére 
küldött eddig életjelt sem adott; a 
Dunahajózási európai bizottmányról 
pedig csak u jabban halljuk, hogy ez 
Bécsben fogna  összegyűlni. 

3. A nápolyi viszály megoldása. 
4. A görög megszállás megszün-

tetése s a trónörökösödés meghatá-
rozása. 

5. A neufchateli  vagy neuenburgí 
«gy-

(i. Montenegroés a porta közötti 
villongás elintézése. 

Az itt elésorolt kérdéses ügyek 
első hármának mikénti állásáról az 
elébbi fejezetekben  szólottunk; az 
utóbbi három legyen a jelen fejezet 
tárgya. * . 

* 

1854 tavaszán, midőn Oroszor-
szág és a porta közt javában folyt  a 
háború, Görögország  lakosai s kivált 
a főváros  Athén polgárai nagy rokon-
szenvet tanúsitottak az orosz iránt s 
ezt tettleg azzal bizonyiták, hogy a 
határszélen csoportosan és fegyvere-
sen áthatva, a szomszéd s különben 
is háborút viselő török kormány ba-
ját nagyon meggyüjtötték. Miután 
pedig kisült, hogy a töröknek e meg-
támadása orosz bújtogatásra s a gö-
rög kormánynak ha nem is nyilt pa-
rancsára, de tudtával sőt kézalatti 



biztatásával is történt : Anglia és 
Francziaország, mint a porta szövet-
ségesei jónak látták flottát  és sorez-
redeket küldeni a görög földre  s ezt 
oly czélból megszállani, hogy a tö-
rökháborgatásnak vége szakadjon. 
A nyugati két hatalom e megszállás-
ra jogositva volt az által, hogy a gö-
rög függetlenség  elismerésekor e füg-
getlenséget Oroszországgal együtt 
biztositá s igy mintvédhatalmaknak, 
az ottani benső rend és törvényes ál-
lapot fentartásáról  gondoskodniok 
kellett. A görögök e vendégek meg-
érkeztével nem is bántották többé 
török szomszédjaikat, de minthogy 
ezután még sokáig dulakodtak sa 
közbátorságot még a főváros  közelé-
ben is veszélynek tették ki a rabló-
bandák, melyek a töröktámadók szét-
ugrasztott csapatjaikból alakultak, a 
nyugati megszálló sereg a biztosság 
fenntartása  végett tovább is ott ma-
radt, annál inkább, mert Maurokor-
dátosz  szabadelvűs nyugati hajlamú 
miniszterelnök leköszönése után sok 
jel mutatott arra, hogy a kormány 
épen nem a nyugatiakhoz szit, sőt 
titkon Sz. Pétervár felé  tekintget. 

Gróf  Valevszky  a párisi congres-
sus april 8-ki ülésében az olasz ügyek-
kel egyszerre megemlité ugyan azt 
is, hogy ideje volna a görög megszál-
lást is megszüntetni, sőt a franczia 
kormány legújabban ki is vonná on-
nan haderejét : de mióta a párisi és 
pétervári udvar közt bizalmas egyet-
értés kezd fejlődni,  Anglia nem akar-
ja hajóit és csapatjait Görögország-
ból haza hozni, Francziaország pedig 
maga nem vonulhat ki, mert igy a 
tért és befolyást  egészen Angliának 
engedné át. 

E megszállás megszűnését her-
czeg Gortsakoff  orosz külügyminisz-
ter 1856. septemberben kelt körirat-
tal sürgette, melyben egyszersmind 
a nyugati hatalmaknak Nápoly bel-
ügyeibe avatkozását is roszalta; s 
most némely kormányok ezen ügyet 
congressus elé valónak tartják,&egy 
úttal az is elintézhető lévén, ki le-
gyen utódja Ottó  mostani görög ki-
rálynak, ki a görög függetlenség  el-
ismerésekor bajor herczegből válasz-
tatott görög királylyá s a görög val-
lásra tért át, oly czélból, hogy nem-
zedéke, mint trón örökös, már e val-
lásban neveltessék. Azonban Ottó 
királynak Amália oldenburgi her-
czegasszonny alkotott házassága mag-
talan maradt s utódjául az 1844-ki 
görög alkotmány testvérét Luitpold 
baj or herczeget jelölte ki, még azon 
esetre is, ha ez a görög vallásra tér-
ni vonakodnék. Luitpold azonban 
mind maga-, mind örökösei nevében 
lemondott a görög trónról s ek-
kor Ottó király második öcscsé-
re Adalbert  herczegre került a sor. 
A görög függetlenség  három bizto-
sitója Angol-, Franczia- és Oroszor-
szág Adalbertet utódul elfogadta. 
De Adalbert, ki 1856-ban Amália 
Felipa  k. spanyol herczegasszonnyal 
kelt össze, a görög vallást felvenni  s 
leendő gyermekeit ebben neveltetni 
nem akarja s most az a kérdés, vall-
jon alkalmazható e reá vagy örökö-
seire a Luitpold herczeg részére tett 
engedmény, mely szerint a görög 
vallásra térés ne legyen a trónra lé-
pés okvetlen föltétele?  s ha nem al-
kalmazható, akkor ki legyen Ottó ki-
rály utódja? — szó van Leopold bel-
ga király másodszülött fiáról  a flan-



driai grófról  és arról, hogy e kérdés 
tisztába hozatala után Ottó király le-
köszönni készül s utódja azután más 
politikát követvén, a megszállás szük-
sége megszűnnék. 

Congressuson tárgyalandó más 
ügy a neufchateli  volna, melynek 
elővételét báró Manteuffel  porosz 
meghatalmazott már az 1856-ki pá-
risi congressuson sürgette, de siker 
nélkül. Azóta, az 1856. septemberi 
e s e m é n y e k a szunnyadozó kérdést 
újra felelevenitették  s elintézését 
szükségesebbé tették. 

Neufchatel  vagy Neuenburg  ti-
zennégy négyszög mérföldnyi  terü-
letű s 71,000 lakossalbiró kantonja a 
svajczi köztársasági szövetségnek. 
Hajdan Longueville franczia  her-
czegcsalád birta Neufchatelt,  de e 
család magvaszakadtával 1707-ben a 
porosz király örökölte azt. A nagy 
Napoleon 1806-ban elfoglalta,  de az 
1814-ki párisi béke Poroszországhoz 
csatolta vissza e herczegséget; a po-
rosz király alkotmányt adott neki 
oly feltétel  alatt, hogy Neufchatel 
viszont évenként 70,000 frankot  fizes-
sen s a porosz királyi gárdába 400 
főnyi  zászlóaljat állítson. Az 1815-ki 
bécsi congressus beegyezésével az-
után Neufchatel  a svajczi szövetségbe 
állott mint ennek 22-ik kantona s 
ezek közt egyetlen monarchiai állam. 

Ezen időktől kezdve Neufchatel 
lakossága két pártra szakadt; svajczi 
és porosz, vagy is köztársasági és ki-
rályi pártra; az első azon igyekezett, 
hogy a porosz alkotmány helyébe 
köztársaságot állitson s Poroszor-
szágtól végkép elszakadva, ennek az 
adót többé ne fizesse;  míg a máso-

dik viszont a köztársaságtól elsza-
kadni s egészen Poroszországhoz 
csatlakozni ohajtott. 

E pártok közt folyton  folytak  a 
súrlódások, mig 1848. mart. l-jén a 
köztársaságiak győztek, a monarchi-
át a kantonban eltörülték s a porosz 
alkotmány helyébe új köztársasági 
alkotmányt szerveztek. A porosz ki-
rály több izben tiltakozott jogainak 
e csorbitása ellen s tiltakozásainak 
mindössze az lőn sikere, hogy Anglia, 
Ausztria, Franczia- és Oroszország, 
1852-ben a londoni értekezleten e jo-
gokat egy jegyzőkönyvben elismer-
ték; de  tettleg  azért Neufchatel  Svaj cz 
köztársasági kantonja maradt s a két 
párt közti súrlódások tovább folytak. 

A Pourtalés  család egyike a 
neufchateli  legelőkelőbb királypárti 
családoknak. Ennek tagjai De Meuron 
alezredessel szövetkezve összeesküd-
tek, hogy a köztársaságiakat Neuf-
chatel városából és kastélyából, hol 
a kormány székel s később az egész 
kantonból kiverik s a porosz alkot-
mányt helyre állítják. A berlini kor-
mány tudtával történt-e ezen össze-
esküvés, ez mai napig sem tudható s 
csak onnan gyanítható, hogy annak 
fővezére  gróf  Pourtalés  Frigyes  ke-
véssel a megkisérlett felkelés  előtt 
Poroszországban járt s hogy Porosz-
ország a meghiúsult felkelés  áldoza-
taiért°élénken kitette magát. 

A királypártiak a felkelést  ter-
vezvén, bizalmukat azon viszályban 
helyezték, mely egy vasúti kérdés 
miatt a köztársasági pártot két rész-
re osztotta. Gróf  Pourtalés  Frigyes 
1856. sept. 2-án a neufchateli  király-
pártiakhoz egy proclamátiót bocsá-
tott, melyben mint főparancsnok  „a 



királyért ég hazáért!" fegyverre  szó-
litá a iiiveket s aherczegséget  ostrom-
állapotba helyezettnek nyilvánitá. 

Sept. 3-án éjfélutáni  két órakor 
a királypártiak megrohanták a kan-
ton hasonló nevü s 8000 lakossal bi-
ró fővárosát,  az ottani várkastély és 
kormányépületeket elfoglalták,  több 
köztársasági hivatalnokot elfogtak  s 
De Meuron,  ki a rohamot vezette, e 
kiáltványt ragasztatta ki a városban: 
„Éljen a király! A királyi zászló ismét 
lobog herczegeink kastélyán. Neuf-
chateliek! adjatok hálát Istennek!-' 

De aporosz királyi zászló 24 órá-
ig sem lobogott a Hohenzollern ber-
ezegek kastélyán. A köztársaságiak-
nak a vasúti kérdés miatti megosz-
lása nem terjedt ki a politikafkér-
désre s alig vették a történtek hirét, 
tömegesen gyülekeztek, és számra 
1500-an Denzler  ezredes vezénylete 
alatt sept. 4-ke hajnalán megtámad-
ták a neuf'ehateli  kastélyt, egy órai 
kemény harcz után elfoglalták  s az 
-)00 emberből álló helyőrség megad-
ta magát. A királypártiak közül 15 
halva, 30 sebesülve maradt a csata-
téren, a többi fogságba  esett. Ez 
utóbbiak közt volt gróf  Pourtalés 
Frigyes,  kinél fontos  s az iménti ese-
ményre világot vető irományokat ta-
laltak ; a külföldi  hatalmak'képvise-
lői azonban intézkedtek, hogy ezen 
iratok közzététele meggátoltassák. 

A kastély és a város már akkor 
be volt véve, midőn a svajezi szövet-
ség négy zászlóalja a kormány te-
kintélyének helyreállítása végett a 
hely szinére érkezett. E zászlóaljak 
megszállották a kastélyt s a kan-
ton azon vidékeit, melyek a király-
p:rtiak felkelését  gyámolitották és 

a bűnrészeseket fogva  a szövetség 
törvényszék elé küldték. 

A porosz követ Svajczban Szy-
dow  azonnal tiltakozott a Neufehatel 
felséges  ura ellen elkövetett sérelmek 
iránt s azt követelte, hogy a foglyok 
fölött  addig ne hozassék Ítélet^ mi°-
az elv (kinek hatósága alá tartóz! 
n a k ; ) mnes eldöntve : a szövetség-
tanács azonban e kivánatot eo-yene-
sen elvetette s kijelenté, hog/k fog-
lyok fölött  a szövetségi törvényszék 
ítélni fog. 

Később a porosz kormány a fog-
lyok szabadon bocsátását kívánta a 
szövetségi tanácstól, mit ez csak azon 
teltétel alatt Ígért meg, ha egyszers-
mind 1 oroszország is elismeri Neuf-
ehatel függetlenségét. 

Végre a frankfurti  német szövet-
séggyűlés  elé terjeszté panaszát a 
porosz kormány a ott indítványához 
kepest határozatba ment, hogy a né-
met szövetség  csatlakozik az°1852-ki 
májusi jegyzőkönyvhez, mely a po-
rosz királynak Neufchatelhez  való 
jogait elismerje; hogy a királypárti 
foglyok  szabadon bocsátását szürget-
ni fogja  s hogy Poroszország további 
lépéseit nyomatékosan támogatni 
akarja; mi más szavakkal annyit is 
tehet, hogy hí Poroszország a fog-
lyok kiszabadítását és Neufehatel 
iránti jogait fegyveres  kézzel szán-
dékoznék érvényesíteni, a német szö-
vetség azon államai, melyeken a 
Svajcz felé  nyomuló porosz csapa-
toknak át kellene menni, azoknak az 
átmenetelt nem csak meg engedik, 
de minden telhető segélyt adni fog-
nának. 

A svajezi szövetség kantonjai vi-
szont. melyeken a Neufehatel  felé 



induló poroszok utat 
törni volnának kény-
telenek, az erőt erő-
vel visszaverni ké-
szülnek; — a hatal-
mak pedig ezen lehe-
tő összeütközés és kö-
vetkezéseinek meg-
gátlása végett óhaj-
tanák az ügynek con-
gressuson leendő bé-
kés elintézését. 

* 
* # 
Monlenegrot  ille-

tőleg tudjuk, hogy a 
porta ezen fensősége 
alatti, de onnan sza-
badulni vágyó tarto-
mánynyal közvetlen 
a keleti háború kitö-
rése előtt folytatott 
hadjáratot, melyben 
Omer basa hírnevet 
vívott ki magának 
s mely leginkább 
Ausztria közbenjárá-
sa folytán  ért véget. 
Azt is tudjuk, hogy 
a párisi congressus— 
ha magába a béke-
kötésbe nem is — 
de a mart. 25 és 26-ki jegyzőköny 
vekbe foglalta  az . orosz meghatalma-
zottak azon nyilatkozatát, hogy kor-
mányuknak Montenegróval — a köl-
csönös rokonszenven kívül semmi 
egyéb viszonya nincs : Ausztria, An-
glia és a porta pedig a nyilatkoza-
tot biztositáskép vették , miszerint 
Oroszország e tartománynyal semmi 
politikai viszonyt nem ápol; mig a 
török meghatalmazott kijelenté, hogy 
a porta Montenegrót a török biro-

Világ krónika. 

dalom kiegészítő részeként tekinti. 
— E nyilatkozat jegyzőkönyvbevé-
telének szüksége már magában bizo-
nyítja, hogy az európai hatalmak 
némi aggodalommal tekintenek az 
európai török birodalom e nyugat-
északi szögletére, melynek görög 
vallású és szláv származású népe ré-
gi idők óta megszokta az orosz czá-
rokat fővédői  gyanánt tekinteni, 
mig az európai közvélemény Mon-
tenegrót az oroszok előre tolt elő-

O 

Omer basa. 



Örsi állomásának tartá — s hogy 
nem ok nélkül kitűnik a követke-
zőkből. 

Montenegro, e 90 Q mértföld  te-
rületű, 100,000 népességű s nyugat 
felé  ausztriai Dalmátiával határos 
tartomány egykor a nagy'Szerbor-
szághoz tartozott, de ennek török 
hatalom alá hódolásakor 1389-ben 
szintén a török birodalomba lőn ke-
belezve,bár függetlensége  fenntartá-
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sáért folyvást  küzdött. A védelemre 
rendkivűl kedvező fekvése,mert  ma 
gas hegyektől környezetten, a szoro-
sok benyomulni akaró ellenség elől 
elzárhatók. De más részt e kopár 
hegyek tömege átka is a népnek, 
mely földmivelésből  és marhate-
nyésztésból élve aránylag kevés 
szántófölddel,  réttel és legelővel bir. 
A tartomány nyolcz kerületre van 
felosztva:  van ezekben 200 falu,  me-
lyek közt a legnépesebb 1200 lelket 
számlál. Városa egy sincs, mert 
Czeltinje  a kormány székhelye, egy-
szerű kis helység, hol egy zárdán s 
a vladika kastelyan kivűl alig áll 
húsz jó ház. A férfinép  erős, magas-, 
de egyszersmind vad szenvedélyes 
fáj,  valamennyi ügyes, bátor fegyver-
viselő, annyira hogy Montenegro 
szükség idején 20,000 harczost is ál-
lithat ellensége elé. 

E népet legújabb időkig egy fő-
nök kormányozta, ki a vladika  czím 
mellett egyszersmind herczegérsek, 
biró, törvényhozó, polgári és katonai 
igazgató volt. E hivatalt két század 
óta a Pelroviis  Njegos  család tagjai 
viselték smiután a herczegérsek nem 
nősülhetett, mellék ágakon szállt az 
bátyáról öcsre. A mostani vladika 
Petrovits-Njegos  Danilo azonban nem 

Danilo, montenegrói vladika. 
visel egyházi hivatalt, 1855 január-
ban megházasodott, egy trieszti ke-
reskedő leányát vévén nőül s uj örö-
kösödési rendet hozott be, mely sze-
rint fiai  kor szerint következnek s ha 
fiai  nem lennének, akkor testvérének 
Mirkónak  fiai;  ha pedig a férfiág  ki-
halna, akkor a nép választhat magá-
nak fejedelmet,  de csak a Petrovits 
családból. 

Danilo 1826-ban született, Bécs-
ben nevekedett és tanúit s midőn 
nagybátyja, az eddigi vladika, 1851. 
meghalt, Montenegróba jött le, hon-
nan nem sokára Pétervárba utazott 
s ott Miklós czár által hivatalában 
megerősíttetett. Miklós czár ez alka-
lommal Montenegro függetlenségé-
nek elismeréséről oly határozottan 
nyilatkozott, hogy a felbiztatott  lako-
sok a törököket megtámadták s ebből 
fejlődött  azután az imént említett s 
Ausztria által kiegyenlített háború. 



A párisi congressust Danilo vla-
dika hasznára óhajtván forditani,  ré-
gi határai visszaállitásaért s területe 
nagyobbitásáért folyamodott;  minő 
eredménynyel, fönebb  erintők. Az 
orosz meghatalmazottak csak a poli-
tikai viszonyt tagadták, de a monte-
negroták iránti rokonszenvet nyiltan 
bevallották, mit az orosz kormány 
azóta is tanusitott irántok. Jelesül 
Danilo kevéssel a békekötés után két 
segédtisztjét küldé a franczia  és orosz 
udvarokhoz; minő megbizással, máig 
sem tudható, valamint e küldetés 
eredménye sem. A két küldött aug. 
elején tért vissza elégedetten; Buko-
vics Párisból 50,000 frank  értékű 
ajándékokat hozott Napoleon csá-
szártól ; Medákocics  pedig az orosz 
czártól a Sándor-Nevszki rendet. 
Később ismét hire jött, hogy Sándor 
czár Montenegro számára 40,000 
aranyfrtot  küldött oly reménynyel, 
miszerint e tartomány terület na-
gyobbodással oly fejedelemséggé  fog 
alakíttatni, minő Szerbia. 

Ily ajándékok és biztatások, me-
lyekkel Oroszország már másfél  szá-
zad óta igyekezik e hegyi népet ma-
gához csatolni, ez utóbbit azután tá-
madásra ingerlik a szomszéd török 
ellen, mire az ürügy mindig készen 
áll bizonyos terület miatt, melyet a 
törökök birnak, de a montenegróták 
magoknak követelnek. 1856 tavaszán 
gyakori viszálkodás folyt  ily kérdé-
ses rétekért; a montenegróták to-
vábbá albániai földeket  akarván fel-
szántani, köztük é3 a törökök közt 
összecsapásra került a dolog s a fel-
bőszült törökök Montenegróba ro-
hanva, pár határszéli falut  elpusztí-
tottak. 

E súrlódás és ingerültség még 
magasabb fokra  fejlődött  a hat-hu-
májum,- vagy is a mahomedánok s 
keresztyének egyenjogúsága kihirde-
tésekor. Ezúttal törökök voltak a 
támadók s Podgorizza és Setta kerü-
letekben négy keresztyén templomot 
romboltak le, sőt a Skutariban levő 
kathol. templomot is megrohanták; 
mig a montenegróták kölcsön fejében 
apodgorizzai török mecsetet röpítet-
ték levegőbe s egy mahomedán utas 
csoportnak útját állván, ettől több 
öszvért és 600 darab aranyat elvet-
tek s tizennégy törököt legyilkoltak. 

A függetlenségi  és terület na-
gyobbitási vágyon kivűl tehát már 
vallási vakbuzgóság is növelte a két 
faj  közötti gyűlölséget. Ehhez még 
egy harmadik tényező is járult. 
Kutske  vagy Kutsi  albániai kerület 
1836-ban a vladika fensősége  alá 
rendelte magát, de adónyomás- és 
vallás különbség miatt (lakosai mind 
r. katholikusok) 1843-ban ismét el-
vált és Albániához csatlakozott visz-
sza. Azóta a kutsii és montenegrói 
lakosok egymásnak legdühösb ellen-
ségei. 

1856 julius elején Danilo vladika 
testvérét Petrovits  Mirko-t  a kutsi-i 
földre  küldte ezer fegyveressel  s oly 
megbizással, hogy e föld  népét kü-
lönböző rabló hadjáratokért megfe-
nyítse s tőlük egy régi adósságot hajt-
son be. Mirko a feladatot  vitézül tel-
jesité, a védtelen lakosokat éjjel 
megrohanta, 100 embert, vénet, 
gyermeket, asszonyt, lemészárolta-
tott, 300 háznál többet felégetett  s a 
régi adósság fejében  mintegy 6000 
darab marhát elhajtott. 

A porta e berontást a török fen-
5 * 



sőség megsértésének tekintvén, a 
korábbi ingerlések hozzá járultával 
rögtön hadjárattal támadta volna 
meg a zavargókat, ha e pillanatban 
f'egy  vernyugvás nem áll fenn  közöt-
tük, — igy nem maradt fel  egyéb, 
mint hadkészületekhez fogni  s Mon-
tenegró határszéleihez csapatokat 
küldeni, melyek a fegyvernyugvás 
leteltével azonnal benyomuljanak. 

Ily készületekkel szemben Dani-
lo vladika Czettinjeben nagy nemzet 
gyűlést hirdetett hol határozatba 
menjen az, hogy minden 18 — 50 év 
közötti montenegróta fegyvert  ra-

gadni s a háborúba 
részt venni legyen kö-
teles. 

A viszonyok ekkor 
oly fenyegetőkké  ala-
kúltak, hogy az ellen-
ségeskedés már-már 
kitörő félben  volt s mi-
után a csatatér ausz-
triai Dalmátiához kö-
zel leendett, s az ausz-
triai kormány figyelő 
hadtestet készült oda 
rendelni, egyszersmind 
pedig Cattaróból egy 
ausztriai ezredest s 
egy kormány- ügynö-
köt küldött Czettinjé-
be az ellenségeskedés 
megszüntetése végett, 
mig az ügynek kie-
gyenlítése iránt Kon-
stantinápolyban a cs. 
internuntius fárado-
zott. 

E békés törekvés-
nek lőn is annyi sike-
re, hogy az ellenséges-

kedés még nem tört ki; de azért ez 
folyvást  küsíöbön áll s a kérdés 
nincs megoldvaÜ 

A porta híjlandó volna a viszályt 
véglegesen elintézni s késznek nyi-
latkozott mérséklett terület-átenge-
désre : de Danilo állami független-
ségre törekszik s e végett az európai 
udvarokhoz emlékiratot is küldött, 
melynek sugallója állítólag Oroszor-
szág volt. Az érJeklett udvarok kö-
zül egynémely e kérdést congressus 
elé valónak tartja. 

* * * Mig a keleti háború és a béke-

Montenegróták és törökök közötti harcz. 



kötés következményei Európának 
csaknem valamennyi kormányát egy 
közös érdekbe vonták : azalatt e kö-
zös érdektől különváltan kizárólag 
a saját magáéval foglalkozott  Euró-
pa délvidékén egy hajdan hatalmas, 
most csekélyebb jelentőségűre ol-
vadt nemzet; Spanyolországot  értem, 
a szerencsétlen szép Spanyolorszá-
got, melynek pártokra szakadt népe 
évek óta emésztő villongásban él s a 
koronként kitörő polgárháborúban 
bár melyik fél  legyen is a győztes, a 
győzelem árát mindig a közös édes 
anya, a haza adja meg. 

A pártviszályok VII. Ferdinánd 
király halála után 1833 végén kez-
dődtek. E beteg testű és lelkű feje-
delem négy évvel halála előtt Mária 
Krisztina  nápolyi herczegasszonyt 
vette nőül, kitől 1830-ban Izabella 
leánya született. Minthogy azonban 
a száli törvény a nőket a trón örö-
kösödésből kizárta, a korona Ferdi-
nánd testvéröcscsére Don Carlosra 
nézett. A szép és ármányos nápolyi 
Krisztina ekkor a két testvér közt 
gyűlölséget szított s midőn ez nyíl-
tan kitört, beteges férjét  arra bírta, 
hogy ez a száli törvényt enhatalom-
mal eltörülje s Izabella  leányát trón-
örökösnek jelentse ki. 

E naptól kezdve izgalom és for-
rongás uralkodott az országban, mi 
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polgárháborúba VII. Ferdinánd ha-
lála után 8 akkor tört ki, midőn a 
három éves Izabella helyett az ural-
kodást édes anyja Krisztina  mint 
kormányzó vette át. Don Carlos  azt 
vitatta, hogy a korona törvényesen 
őt illeti s pártja, a carlista  párt 
fegyvert  ragadva, az ország nagy ré-
szét elfoglalta  s Madridig nyomúlt, 

— Mária Krisztina pedig kétségbe-
esetten lemondott a kormányzóság-
ról s gyermekeivel együtt Franczia-
országba menekült. 

A kiskorú Izabella trónját s az 
1837-ki alkotmányt Espartero  védte 
s több évi harcz után a carlista sere-
geket tönkre vervén, az országgyű-
lést 1841-ben Madridba oly czélból 
hitta össze, hogy ez Krisztina he-
lyébe kormányzót válaszszon. A vá-
lasztás magát Esparterot  érte, ki az 
ó-liberális pártból minisztériumot 
alakított. Alig alakúit meg e kabi-
net, az eddig széthúzó pártok ellene 
egyesültek, a hadsereget magokhoz 
csábították, a lázadás kitört, Narvaez 
1843 juliusában a forradalmi  sereggel 
Madridot elfoglalta,  átvette a mi-
niszterelnökséget, a mérsékletiekből 
(moderados) kabinetet alakított, az 
1837-ki alkotmányt egészen a fran-
cziaországi alkotmány mintájára mó-
dositá, melyet az országgyűlés 1845. 
májusban elfogadott.  Narvaez visz-
szahivta Mária Krisztinát, ki első 
férje  halála után Mnnoz  nevű testőr-
tiszttel lépett házasságra s most ki-
vitte azt, hogy férje  Rianzares her-
czeginév- és czímmel ruháztassák fel. 

Izabella 1846. Don Francisco 
kir. herczeget s rokonát választá 
férjéül,  ki király  czímet kapott; 
Krisztina második leánya Luiza pe-
dig Lajos Fülöp franczja  király leg-
ifjabb  fiának  Montpensier  herczeg-
nek lett nejévé. 

A kiházasitási alkudozások alatt 
Krisztina és Narvaez közt valami 
szakadás támadt, melynek folytán 
Narvaez  leköszönt; utána egy év 
alatt négy minisztérium váltotta fel 
egymást s 1847-ben ismét Narvaez 



állt a kormány élére, 1848-ban a 
diktátori hatalmat ragadta meg, a 
köztársaságiak felkelését  legyőzte és 
saját tekintélyét s hatalmát annyira 
növelte, hogy ezt az önkény-uralom 
felé  törő Krisztina tovább nem tűr-
hetvén, Narvaezt titkon és kéz alatt 
mindaddig ostromolta, mig ez meg-
unva az örökös hányatást, leköszönt 
a miniszterelnökségről s 1851 ele-
jén Francziaországba utazott. 

A következő három év alatt is-
mét négy minisztérium bukott meg. 
Az utolsót, melynek élén az önkény-
uralom felé  erősen közelgő gróf  San 
Luis Sartorius  állt, összeesküvés és 
forradalom  buktatta meg. A felkelés 
zászlóját 1854. január 28-án O'Don-
nel tábornok tűzte ki, ki a lovassá-
got s a hadsereg nagyobb részét ma-
gához csábitván, az ellentálló részt 
pedig legyőzvén, San Luis miniszté-
riumát felforgatta.  E miniszter csak 
akkor köszönt le, midőn 1854. julius 
17-én Madridban is kiütött a forra-
dalom s a nép az utczákon torlaszo-
kat emelt, a fegyvertárt  kiürítette, 
Mária Krisztina palotáját félig  le-
rombolta, a puskával és ágyúval tü-
zelő katonasággal egy nap- és egy 
éjen át harczolt és San Luist ha-
lálrakeresve, a kir. palota felé  tódult. 

A királyi családot is fenyegető 
ezen forrongás  csak akkor csillapúit, 
midőn a nép arról értesült, hogy Es-
partero  van miniszterelnökül meg-
hiva. Espartero jul. 31-én egy mi-
nisztériumot nevezett ki, melyben 
O'Donnell  mint hadügyminister fog-
lalt helyet. Krisztina anyakirályné 
külföldre  szökött s leánya Izabella 
1854-dik november 8-kán személye-
sen nyitotta meg az országgyűlést, 

mely egészen új szabadelvű alkot-
mányt hozzon. 

Nem czélunk itt az alkotmányozó 
országgyűlésben előfordúlt  vitákról, 
melyek gyakran tettleges személyes-
kedésig mentek, sem a kormány ke-
belében történt szakadásokról szóla-
ni : elég az, hogy az elég szabadelvű 
alkotmány, melyet azonban a köz-
társaságiak keveseltek, mig a mode-
radosok sokaltak, nagy vajúdás közt 
megszületett s csak kihirdetése volt 
hátra. 

Ezen alkotmány egy czikke a 
nemzeti és egyházi javak eladását 
rendelte el. Izabella e czikket kény-
szerítve s csak akkor irta alá, midőn 
Madrid ismét már-már forrongani 
kezdett. A római pápa viszont ex-
communicálta mind azokat, kik e tör-
vény hozatalában részt vettek. A 
spanyol papság, mely mindig Don 
Carloshoz szított, most ennek fia 
Montcmolin  herczeg, mint VI. Ká-
roly  részére kezdett izgatni s a car-
listák  mozgalma a hegyek közt 1855 
nyarán csakugyan ki is tört, a kirá-
lyi csapatok azonban a zendülőket 
szétszórták s egy részüket a szom-
széd franczia  földre  átszorították. 

Napoleon császár nem igen szí-
vesen látta az átszorult vendégeket, 
kik az ő legitimista ellenségeivel 
épen egy húron pendülnek s hogy 
ürügye legyen e carlistákat meg-
semmisíteni, azt inditványozta: küld-
jön a spanyol kormány segélysereget 
Krimiába az orosz ellen, a franczia 
kormány ezért majd a carlista moz-
galmaknak vet véget. A tervezett 
szerződés azonban nem jött létre, hi-
hetőleg leginkább azért, mert Iza-
bella és férje  félt,  hogy e szövetség-



gel a különben is carlisták részére 
hajló Oroszországot maga ellen in-
gerli. 

Ez alatt a súrlódás folyton  folyt 
a minisztérium kebelében, az ország-
gyűlési pártok közt és országszerte 
a nemzetben. 1854. juliusától 1856. 
juliusáig a forradalmi  lázongások szá-
ma harmincánál  többre ments 1856. 
julius 14-én ismét nagyobbszerü for-
radalomra került a dolog, mely a 
fennálló  viszonyok lényeges válto-
zását okozta. 

E forradalmat  ez alkalommal nem 
a nép, hanem a kormány tagja 0' 
Donnell  hadügyminiszter idézte elé. 
Két év óta, midőn e két ellenkező 
elvű férfiú  SanLuis bukása után egy 
minisztériumban egyesűit, O'Donnell 
csak kényszerűségből tűrte Esparte-
rot s leste a perczet, melyben fölé 
kerekedhessék. E perczet a hadügy-
miniszter a mondott napon elérke-
zettnek hitte. Escosura belügymi-
niszter, ki a vidéken kenyérdrágaság 
miatti lázongások vizsgálatából tért 
haza, azt jelenté, hogy e lázadás buj-
togatói O'Donnell párthívei, O'Don-
nell erre kijelenté, hogy lehetlen to-
vább Escosurával szolgálnia s mind 
a két miniszter beadta lemondását. 
Izabella azonban csak Escosuráét 
fogadta  el, bár Espartero előre kije-
lenté, hogy a belügyminiszterrel ő is 
lelép, a mint le is lépett s Izabella 
akkor O'Donnellt  bizta meg uj mi-
nisztérium alakitásával. 

O'Donnell' e feladatot  rögtön 
teljesité s az uj miniszterek névso-
rával egy időben jul. 14-én kihir-
dette, hogy egész Spanyolország os-
tromállapotba  van helyezve. 

Ezek olvasására a tompa izga-

lom, mely Madridban már napok óta 
lappangott, nyilt forrongássá  kez-
dett változni. Az utczákon csopor-
tok alakultak, a nemzetőrség gyüle-
kezett, a kalmárok bezárták boltjai-
kat, a katonák a kaszárnyában fegy-
verben állottak s szájról szájra járta 
hír, hogy O'Donnell már mindent 
elkészitett s Esparterot lelépésre 
kényszer'.té. 

E közben a Madridban volt sza-
badelvű követek összegyűltek s Iza-
bellához egy kérvényt intéztek, hiv-
ná össze ő felsége  azonnal az ország-
gyűlést s addig Í3 O'Donnell helyé-
be, ki a nemzet bizalmát nem birja, 
nevezne oly férfiakat,  kiket a nem-
zet óhajt, ilyenek Espartero, Mados 
sat. A követek ezután e kérvény át-
nyújtását egy bizottmányra bizták s 
midőn e bizottmány, nemzetőrség 
által kisérve, a kir. palotához ért, a 
sorkatonaság  nem akarta bebocsá-
tani, visszanyomta s a követekre  és a 
nemzetőrökre  lőlt. 

Ez jelűi szolgált a felkelésre.  A 
nép és a hozzá csatlakozott nemzet-
őrség Esparterot és a szabadságot 
éltetve s O'Donnellre halált kiáltva 
tömegesen csoportosúlt, torlaszok 
épitéséhez fogott  s néhány neveze-
tesebb épületet elfoglalt;  a katona-
ság viszont öszpontosúlt s több helyen 
ágyukat szögezett ki a város ellen. 

A borzasztó utczaharcz éjfélkor 
csakugyan megkezdődött, folyt  egész 
éjjel, folyt  jul. 15-én egész nap, folyt 
jul. 16-ka hajnaláig. O'Donnell lett 
a győztes. A nemzetőrség várva 
várta Espartero megjelenését, mely 
új erőre, új lelkesülésre buzdította s 
talán diadalra vitte volna. De Es-
partero nem mutatta magát. A fel-



kelők vezérei kijelenték, hogy mi-
után azon ember, kinek a vezérséget 
kellett volna elvállalni, nem jő : te-
hát vége a harcznak; elmehetnek. 
Igy oszlottak szét. Madridnak jul. 
16-ka reggelén oly véres, rongált, 
kietlen arcza volt, mintha vad ellen-
ség ostrommal vette volna be. 

Az ország több nagy városában 
is felkelt  a lakosság és nemzetőrség 
O'Donnell kormánya ellen s Espar-
tero nevében proclamált; de midőn 
megtudta, hogy Espartero a procla-
máló pártot elhagyta : a fegyvert 
mindenütt letették. Az ellentállás 
utolsó bástyája Szaragossza  város 
volt. A forradalomnak  vége és Spa-
nyolország ismét csendes lett. 

Most már azt lehetett hinni, hogy 
miután a szabadelvű párt Espartero 
leléptével fejét  vesztette, a carlisták 
pedig tehetlenekké váltak, O'Donnell 
lesz és marad a helyzet ura, annál 
inkább, mert Napoleon császár nyil-
tan helyeselte O'Donnell tettét (mely 
egyébiránt nagyon hasonlitott a fran-
czia társadalom dec. 2-ki megmen-
téséhez) s megelégedése jeléül e tá-
bornagyot a becsületrend' nagy ke-
resztjével ajándékozta^ meg. 

A látszat azonban gyakran csal 
s csalt most is. Izabella királyasszony 
nem felejthette  el O'Donnellnek a 
két év előtti forradalmat,  mely a ki-
rályi trónt majdnem megrendité; 
nem érzé magát biztosnak ily férfiú-
val a kormányon s az udvari párt 
titkon Narvaez  visszatértén dolgo-
zott, ki akkor Francziaországban 
mulatott s Napoleon császárhoz jára-
tos volt.... 

Az udvari párt legelőször is az 
1845-ki alkotmány — Narvaez müve 

— helyreállításán igyekezett s czél-
ját el is érte. Ezen alkotmány alap-
vonalai első pillanatra szabadelvű-
eknek tűnnek fel,  de a követválasz-
tási törvény az alsó házat is egészen 
a kormány kezébe adja, mely a fel-
sőnek tagjait kénye kedve szerint 
nevezi ki;és igy a miniszteri felelős-
ség csak holt betű. 

O'Donnell, ki se népszerűséggel, 
se a kir. család feltétlen  bizalmával 
nem birt, fennállhatása  végett kény-
telen volt visszaállítani ezen alkot-
mányt, melyet 1854. juliusában ő 
maga döntött meg. Ekkor világossá 
kezdett válni, hogy ő sem állhat már 
sokáig a kormány élén. Úgy is lőn. 

Narvaez  oct. 5-kén érkezett visz-
sza Madridba s 12-én már ő volt a 
miniszterelnök. O'Donnellnek, egy 
vasárnap mise után, röviden azt adta 
tudtára a királyasszony, hogy tiszteli 
becsüli őt, de nincs reá többé szük-
sége. Az új minisztérium első tette 
az volt, hogy az egyházzal régebben 
kötött, de megbontott concordátu-
mot helyre állitásaz egyházi és köz-
ségi javak eladásáról szóló törvényt 
felfüggeszté.  Ezt csak az országgyű-
lés törülhetné el, de ennek összehí-
vásáról máig mi sem hallható. 

Krisztina anyakirályné javairól a 
zár levétetett s a visszatérés Spa-
nyolországba meg van neki engedve, 
de ó ezt meg nem tartja tanácsosnak 
s jobb időket  vár. 

E jobb idők  az önkényuralommal 
következnének be, mely felé  O'Don-
nell  volt az első-, Narvaez  a máso-
dik lépcső; a harmadik lépcsőről a 
teljesen absolut érzelmű Concha vagy 
San Luis személyében már is szó 
van. 



Az önkényuralom visszaállításának 
kedvezni látszik azon körülmény is, 
hogy a carlisták legújabban elvesz-

tették főtámaszukat  Oroszországban, 
mely Izabella kormányát Benkendorf 
rendkívüli követ által elismerte. 

VI. 
Hazai viszonyok. — Irodalom. — Kereskedelmi forgalom  a szabad Dunán. — Magyar 
iparczikkek a párisi ipartárlaton. — Bortermesztés. — A foldmivelés  emeltyűi. — Viz 
szabályozás. — Vasúthálózat. — Budai alagút. — Földhitelbank terve. — Az eszter-

gomi főegyház. 

A keleti háború, a párizsi béke-
kötés, az elébbi öt fejezetben  elmon-
dott események csaknem  nyomtala-
núl suhantak el hazánk fölött,  mely 
azalatt, mig Krimiában dörgött az 
ágyú , Spanyolországban folyt  a 
polgárvér, Olaszország forrongott; 
mig a nagy hatalmak diplomatiája 
tartós béke alapitásán fáradozott  s a 
megkötöttet mindjárt az első hóna-
pokban ingadozni látta; mig az angol 
parliamentben a világ sorsáról néha 
hajnalig folytak  heves viták; mig az 
orosz czár koronázására Európa leg-
nagyobb pompája jelent meg s egy 
államé a máséval vetélkedett ; mig 
új kormányrokonszenvek keletkez-
tek, nézetek, szövetségek és minisz-
tériumok változtak : — azalatt ma-
gyar hazánk, befolyást  nem adva 
véve, félrevonult  csendjében az 
ipar, kereskedelem, tudomány és 
művészet terén iparkodott telhető-
leg haladni, mert e hon népe végre 
azon öntudatra ébredett, hogy ha az 
európai népcsaládban helyét- s leg-
főbb  kincseként becsült nemzetiségét 
fentartani  kívánja, akkor első mel-
lőzhetlen feltétel  gyanánt mind 
anyagi gyarapodásra-, mind pedig 
szellemi erejének nemzeti irányban 
való kifejtésére  van szüksége. 

Nemzetiségünk ápolói közt min-
denesetre legfontosabb  tényező az 
irodalom s hogy ennek pártolásában 
az utóbbi évek alatt tanusitott rész-
vét sokszorosan meghaladja az egy 
évtized előttit, ezt mind az értelmi-
ség növekedése,- mind pedig az 
óhajtandó irányban való haladás je-
lének vehetjük. Az 1854-ben megje-
lent magyar nyomtatványok száma 
az 570-et, az 1855-ben megjelenteké 
a 680-at haladta meg; e számot 
1856-ban már oct. végén közelitők 
meg. E nyomtatványok közé a poli-
tikai, tudományos, szépirodalmi, és 
néplapok nincsenek számitva, melyek 
előfizetőinek  száma pedig közel 
20,000-re meg, mig az olvasóké öt-
ször hatszor annyira tehető. 

Nem mondom, hogy e számokkal 
már mind az olvasó közönség-, mind 
az irodalom emberei részéről minden 
lehető meg volna téve, mert hiszen 
mig egy részt a komolyabb tudomá-
nyok sok ága egészen parlagon he-
ver s az ezeknek emelésével foglal-
kozó testületeknek.nincs hatalmában 
a törekvő vágyat'testté változtatni, 
addig másrészt a meggyőződés, hogy 
irodalmunk nem csak értelmiségi, de 
nemzetiségi emeltyű is, úgy látszik e 
hon népének nem minden osztályát 



hatotta át, különösen nem azon leg-
felsőbbnek  nevezett osztályt, melyet 
pedig, mint magyart, e nemzet még 
most örömmel és büszkeséggel val-
lana magáénak, mert ugyanazon osz-
tály ez, melynek példájára e hon né-
pe századok óta békében és háború-
bantenni, hatni, lelkesülni megtanúlt. 

De tekintve-s a legterjedtebb 
külföldi  irodalmak statisticájával 
vetve össze a fönebbi  számokat, ör-
vendetesen esik tapasztalnunk azt, 
hogy először nálunk a közértelmiség 
Ó3 lelkesülés nem csak nem hanyat-
lik, sőt (jó órában legyen mondva) 
évről évre növekedik; másodszor, 
hogy a német, franczia,  angol több 
százados irodalom, s e nemzeteknek 
külön külön harmincz milliót meg-
haladó népessége irányában, a mi 
fiatal  irodalmunk s nem is merem 
összeszámlálni hány milliónyi ma-
gyarságunk a hasonlítást bátran ki-
állhatja. 

De hiszen nekem itt nem vezér-
czikket vagy röpiratot, hanem „vi-
lágkrónikát" kell irnom s kérdés, 
tartoznak-e ide hasonló apróságok, 
melyek a világtörténetben, mintcsepp 
a tengerben, veszhetnek el? Igen, de 
ezen apróságok  reánk nézve életkér-
dések  s mint ilyenekről — bár itt ta-
lán helyen kivűl — legyen szabad 
legalább rövid említést tennem. 

Fönebb mondám, hogy a lefolyt 
év alatti világesemények hazánk fö-
lött csaknem  nyomtalanúl suhantak 
el. E csaknem  azon kivételt jelöli, me-
lyet a párisi békekötés 15-ik czikke 
foglal  reánk nézve magában. E czikk 
a dunai  hajózást minden akadályaiéi 
felszabadítja,  eltörül minden egyed-
áruságot, adót, vámot; minden nem-

zetbeli hajók szabad mozgását bizto-
sitja s e határozmányt, mint európai 
közjogokhoz tartozót, a szerződést 
aláirt hatalmasságok biztosítása alá 
helyezi. 

Jövőre tehát nem csak a Lloyd-
gőzhajózási társulatnak, mely eddig 
egyedárúsági joggal birt Ausztriában 
s most ennek megszűnéséért kárpót-
lást nyer — hanem bármely nemzet 
hajójának nyitva áll a Duna, mely 
szabad folyam  Németországból lesi-
etve s a Dunafejedelemségek-és  Tö-
rökország közt a Feketetengerbe ro-
hanva, épen ott képez kereskedelmi 
központot, hol partjain az ország fő-
városa Budapest,  jobb partján a fe-
jedelmi Buda,  kivűl-belűl újonnan s 
nagyszerűen feldiszitett  királyi palo-
tájával, bal partján a fiatal  virágzó 
Pest áll, melynek kereskedelmét az 
európai folyam  szabadsága hatalma-
san emeli és biztosítja. 

A bajorok és francziák  legelsők 
valának, kik e szabadság használatát 
igénybe vették; azok Ausztrián át, 
Buda és Pest között mentek a ma-
gyar alföldi  vidékre, ezek a Fekete-
tengerről jöttek felfelé  s bár az első 
kísérletek — eddigi, de elhárítandó 
hajózási nehézségek miatt — nem 
nagy sikernek örvendettek, minda-
mellett Francziaországban egy tár-
sulat alakúit, mely 50 milló frank 
tőkével hatvan gőzhajót kiállítani, 
felszerelni  s ezekkel a Dunán keres-
kedelmi forgalmat  alapítani szándé-
kozik. 

Kétséget nem szenved, hogy e 
hajózási csődület jótékonyan s bizta-
tólag fog  hatni iparviszonyainkra, 
különösen földmivelésünk  emelésére. 
Kézműipar és gyártmányok dolgá-



A szabad Duna és a budai kir. palota. 

ban, ugyan sok víz lefoly  a szabad 
Dunán , míg a nyugattal versenyre 
léphetünk : mindamellett az 1855-ki 
párisi nagy ipartárlaton több magyar 
küldemény tünt fel.  Ilyenek voltak 
Beregszászi  pesti zongorái, a Vesz-
prémhez közel fekvő  herendi  gyár 
edényei sat. Legnagyobb figyelmet 
gerjesztett azonban a gróf  Bethlen 
erdélyi uradalmából küldött 99 fon-
tos búza, melyből ritka becse miatt 
Spanyolországba , Amerikába , sőt 

Chinába és Ausztráliába is vittek 
magot. Némely tárgy e tárlaton állí-
tólag hibás elhelyezés miatt félreeső 
helyre jutván nem tűnhetett fel;  a 
magyar borok pedig épen nem mél-
tóan voltak képviselve, holott a bor-
termelés nálunk a legfőbb  iparágak 
első sorában van, vagy lehetne. A 
tokaji  bor külföldön  még most is oly 
jó hírnévben és becsben áll, hogy a 
fejedelmi  lakomák leírásánál rende-
sen olvassuk, miszerint a legdrágább 



borokon kivűl még tokaji  is volt az 
asztalon. B. Geissler  a hegyaljai 
1811-ki aszúbor hordaját, mely 2'/, 
akót tartalmaz, 1856-ban a bécsi csá-
szári udvar számára ezer darab  ara-
nyon adta el. 

A honi szőlőszetés borászat egyéb-
iránt az utóbbi évek alatt tagadhat-
lanúl nagy lendületet nyert, részint 
az okszerű kezelés tökéletesbülése-, 
részint nemesebb szőlőfajok  behoza-
tala és szaporítása által. Az elsőre 
nézve Havas  József  k. tanácsos úrnak 
Francziaországban és a Rajna vidé-
kén szerzett tapasztalásai tettek jó 
szolgálatot; a másodiknak fő  előmoz-
dítói a m. gazdasági  egyesület  budai 
szőlőkertje és dr. Encz Ferencz  pesti 
fanöveldéje,  honnan évenként nem 
csak sok ezer nemes borág, hanem 
néhány értelmes ifjú  is kerül ki az 
országba, ki a fáradhatlan  s nagy 
ügyességű kertészeti tanárnál kellő 
kiképzést nyert. 

Es valóban, miután geographiai 
helyzetünknél fogva,  termesztő  or-
szágnak  lenni hivatásunk, kívánatos, 
hogy mind a bortermelés  és kezelés 
oly fokra  hágjon, miszerint a magyar 
borok hitele külföldön  elfoglalja  az 
őt megillető helyet; mind pedig a 
földmivelés  és magtermelés lehető 
kiterjedést nyerjen s az okszerű °-az-
dálkodás elvei szerint folyjon.  ° 

E czélra két fő  eszköz és kellék 
van; első a közlekedés  könnyűsége, 
melyen a termelt bornak és magnak 
lehető legdrágább piaczot szerezni 
lehessen; második egy hitelintézet, 
mely a mezei gazdának lehető leg-
olcsóbb áron nyújtson forgalmi  tőké-
hez szükséges kölcsönt. 

A vizi közlekedés  tömérdeket 

nyert a Duna felszabadítása  által. A 
keletkező franczia  társulat a mellék-
folyókat  is elakarja lepni hajóival. 
Ezek közt a fő-fő,  a magyar szőke 
Tisza  szabályozása a múlt évek árjai 
miatt lassan haladhatott. Legújabban 
az eddigi központi igazgatóság meg-
szűnt s a szabályzati munka vezetése 
az ausztriai belügyi és kereskedelmi 
minisztériumnak lőn alárendelve, míg 
a technikai ügyvitel számára Budán 
egy központi felügyelőség  állíttatott 
fel.  A szabályozás részint az állam, 
részint az érdeklettek költségén fog 
folyni;  az állam az átmetszéseket 
vállalja el, az érdekelt birtokosok 
társulatai pedig a gátozáaokat és töl-
tésezéseket. 

A szárazi közlekedés  fő  eszközei 
a vasutak. A meglévő állami vasuta-
kat  az ausztriai kormány egy franczia 
társulatnak  adta át 1855. april havá-
ban kilenczven esztendei haszonvé-
telre 65,400,000 forintért  aranyban 
és ezüstben; később, 1856. május 
hóban az 1855. decemberben meg-
nyílt győrbécsi  vasút szabadalmát 
legf.  határozat az ausztriai vasúttár-
sulatra ruházta át. A győr-nagysző-
nyi vasútvonal aug. 11-én adatott át 
a közforgalomnak. 

A tervben lévő s részint az elő-
munkálatokra és építésre legf.  enge-
délyt nyert vasutak röviden a követ-
kezők : 

1. Ferencz  József  Császár  keleti 
vaspálya , a következő vonalakkal: 
1) Bécsből  Sopronon  N.  Kanizsán  át 
Eszékig.  2) Szőnytől  Sz.  Fejérváron 
át Eszékig.  3) Budáról  N.  Kanizsán 
át Pöltschachig.  4) Eszéktől  Zimo-
nyig. E vasúthálózatnak tíz év alatt 
el kell készülnie, mint ez ki van köt-



ve azon legf.  engedményben, melyet 
az építésre és üzletre kaptak : gr. 
Zichy Ödön, gr. Apponyi György és 
Károly, gr. Károlyi György, Feste-
tics Ágoston, gr. Eltz Károly, gr. 
Khuen Antal, b. Prandau Gusztáv, 
gr. Pejácsevics Péter, gr. Waldsteln 
János, gr. Zichy Domokos, Kreutter 
Ferencz, gr. Festetics György, hg. 
Batthyányi Fülöp , hg. Esterházy 
Pál, gr. Erdődy Sándor, gr. Zichy 
Henrik, Biederniaun Gusztáv, Tos-
hurl Ödön, b. Kordon Ferencz altá-
bornagy, Revoltella Pasquale, Bren-
tano József,  b. Sina Simon, Arnstein 
et Eskeles és Wodiáner Móricz, An-
dré Ernő, Pereire Emil, Fould Be-
nedek, Pereire Izsák, Biessa Hyppo-
lit, Thurneissen Ágosta, Mac Gé-
deon des Arts , gr. Morny Károly, 
José-Luis d' Abaroa, Salvador Káz-
mér, Grienlinger Frigyes, Szeilliere 
Florent, Mailet Károly és d' Eichthal 
Adolf.  Az engedély 90 évre szól; a 
vonalak azután az állam birtokába 
esnek, de ez 30 év letelte után is 
is visszaválthatja azokat. Az állam az 
engedménytulajdonosoknak öt száza-
lékos kamatot biztosít s a 100 millió 
pftig  rúgható beruházási tőke tör-
lesztésére két tized kamatot. Az en-
gedményes társulat részvényeket bo-
csáthat ki 60 millió pft  erejéig. 

Tervben van továbbá e vasútat 
Zimonytól Konstantinápolyig foly-
tatni , mi végett gr. Zichy Ödön a 
szerb kormánynyal már értekezett s 
a vállalkozó társulat részéről feltétel 
gyanánt azt kivánta, hogy a szerb 
kormány a vasútra szükséges terüle-
tet adja ingyen, hét százalékot biz-
tosítson s előre meghatározandó mér-
sékelt áron szükséges fával  lássa el a 

társulatot. Az alkudozás 1856. oct. 
végén még függőben  volt. 

2. A tiszai vasút, melynek épí-
tésére és üzletforgalmára  végleges 
engedélyt 1856. sept. 28-án kelt legf. 
határozat adott egy földbirtokosok-
és tőkepénzesekből alakúit társulat-
nak. E vasút vonalai Pesttől  Miskol-
czig, Miskolcztdl  Kassáig,  Miskolcz-
tól  Tokajon  át Debi eczenbe és Arad-
tól Piispök-Ladány  és a Tisza  bal-
partja közt  egy-egy ponton a szol-
nok-debreczeni  pályához csatlakozva 
futnának.  Az építés alatti szolnok-
debreczeni és püspökladány-nagyvá-
radi vonalak az építés befejezése  vé-
gett ezen engedményeseknek adat-
nak át. 

3. Az Ipoly-Sajóvölgyi  vasút, 
mely Kubinyi Ágoston úr folyamo-
dása szerint Verőczétől  vagy Szobtót 
későbbi terv szerint Nánától,  gr. An-
drássy Manó legújabb indítvanya 
szerint pedig egyenesen Pestről  a 
Galgavölgyön át futna  B.-Gyarmath 
és Losoncz felé  Miskolczig.  A kért 
engedély 1855. oct. havában azon 
világos kikötéssel adatott meg, hogy 
az előmunkálatok legalább két év 
alatt fejeztessenek  be. 

4. Az erdélyi  vasút, melynek 
előmunkálataira 1856. jun. 17-kén 
érkezett engedély s mely N.-  Váradtól 
Kolosvár-,  Maros-  Vásárhely-,Brassó-
és Ojtozon átfutva,  a szebeni szárny-
vonallal egyesülne. 

Ezek volnának a főbb  vonalak, 
melyeken kívül egy Kassáról  Eper-
jesen át Tarnovba  (Galliczia) vezető 
továbbá egy marmaros-naményi vo-
nal , nem különben egy arad-temes-
vári és szőny-budai  szárnyvonal volt 
megpendítve. 



E vasút hálózat hazánk legtávo-
libb vidékeit összekapcsolva s ezek-
nek kölcsönös érdekeit egyesítve, a 
honi ipar minden ága felvirágozásá-
nak reményét alkotja. 

A közlekedés megkönnyítésére 
szolgál azon alagút  is, mely a budai 
várhegy alatt 180 öl hosszaság és 5 
öl szélességben vezet keresztül s 
1857-ben mar a szekerek átjárására 
is készen fog  állani. 

Gróf  Széchenyi  István  ezen esz-
méjét Ürményi  József  fogta  fel  s 
300,000 pforintyi  tőkével részvényes 
társulatot alakítván, ennek fáradhat-
lan buzgalmú elnöke lőn. Az anyagi 
kivitel érdeme Clark  Ádám  angol 
építészt illeti, ki a hasonnevű Tliir-
ney Clark  nagy hírnevű építész re-
mekművét , a páratlan lánczhidat, 
elhúnyt mestere jobb keze gyanánt 
fejezte  be. Az alagút díszes homlok-
zata s tömör idoma a lánczhid nagy-
szerűségéhez van mérve s ennek foly-
tatásaként tekinthető, miután e két 
nagy mű egyenes vonallal köti össze 
a pesti partszegélyt Buda Krisztina 
külvárosával. Az angolúl tunnelnek 
nevezett alagút belseje is — bár 
az átfúrásnál  és sziklarepesztéseknél 
sok akadálylyal kellett megküzdeni 
— mindenütt csinos és arányos. A 
ki- és bevezető két oldalgyalogút 
között egymás mellett elhaladó sze-
kerek számára kellő tér van hagyva. 
Építés módja — Clark Ádám talál-
mánya szerint eltér az eddigi alagu-
takétól, mert míg azok belebb egyre 
magasodnak , itt az üreg magassága 
közép felé  kissebbedik s míg a bejá-
rásnál az öt ölet három lábbal halad-
ja meg, addig e magasság a középen 
csak egy lábbal több négy ölnél. 

A mezei gazdászat és ipar eme-
lésének második nélkülözhetlen fel-
tétele a hitelintézet,  mely mint emlí-
tém a földmivelőnek  és iparosnak le-
hető legolcsóbb áron nyújtson for-
galmi tőkéhez szükséges költsönt. 
Ily intézet fájdalom  még csak terv-
ben — de tettleg nem, létezik. Pe-
dig e nélkül még a vasútak is csak 
csekély hasznot hajthatnak. 

Voltak eleinte, kik az ausztriai 
nemzeti banknak 185G. év tavaszán 
megnyílt jelzálogi  szakmányától  (bé-
csi credit mobilier) vártak e részben 
segélyt a magyar birtokosok számára, 
de csakhamar kitűnt, hogy ezen in-
tézet Magyarországot (állítólag a 
telekkönyvek rendezetlensége és hi-
ánya miatt) figyelembe  sem vette, 
egyetlen magyar földbirtokosnak 
sem szavazott meg költsönt s az első 
hónapokban költsönzött összegeket 
nagyobbrészt bécsi házakra adta. 

Ennélfogva  a magyar birtokosok-
nak nem maradt fenn  egyéb, mint 
Magyarország  számára külön  földhi-
telbankot  tervezni , mely a magyar 
földbirtokosokat  részletes törlesztés-
re adandó olcsó költsönhez juttassa 
és így az összes magyarországi föld-
mivelést s az ezzel kapcsolatban álló 
iparágakat e hitellel gyámolítsa. E 
czélra több magyar főúr  és nagybir-
tokos egyesült, a következő alap-
tervvel : 

A földhitelbank  90 évre 50 mill. pft 
tőkével alakuljon részvények útján, 
melyeknek száma 250,000 s egy rész-
vény aláírási ára 200 pft  legyen. 
Eleinte e részvényeknek csak fele, 
az az 25 millió bocsátassék ki, miből 
az alapítók 15 milliót magok számá-
ra megtartván, a többi 10 millió a 



lipcsei, desszaui, berlini és sziléziai 
bankegyleteknek engedtessék át. 

E tervezett magyar bankegylet 
elnökségét gróf  Zichy  Ferraris  Bódog 
vállalta el. Vezérelni egy 12 tagból 
álló tanács fogná  azt, mely a folyó 
ügyek vitelére 3—4 tagból álló igaz-
gatóságot választ. 

Székhelyéül az egylet Pestet  vá-
lasztotta. Az alapító tagok első sorá-
ban állanak : gr. Károlyi  István,  hg. 
Pálffy,  gr. Hunyady  József,  b. Gab-
bon, b. Wenkheim  Béla és Sczitov-
szky János  bibornok herczegprimás, 
ki a folyamodványhoz  csatolt tervet 
az esztergomi főegyház  felszentelése 
alkalmával Császár  0 Felségének  át-
nyújtá. Ö Felsége a terv szentesíté-
sére reményt adott s aíolyamodványt 
Albrecht  főherczeg  ő cs. fenségének 

Ö o 
előleges gondjaira bizta, ki szintén 
Magyarország legnagyobb földbirto-
kosainak egyike, bírván Moson me-
gyében a magyar-óvári s Baranya 
megyében a l ó négyszög mérföld  te-
rületű béllyei uradalmat. 

A legjobb kerékvágásban indult 
s fényes  sikerrel kecsegtető terv 
azonban csakhamar megakadást szen-
vedett 8 most függőben  van, — mi-
nek okát nagy részt az általános eu-
rópai pénzzavarban ha fel  is találjuk, 
de a sikeres megoldás másik gátköve 
az, hogy a nagy földbirtokosok  közül 
e hitelbank tervét szóval-tettel nem 
karolták fel  annyian, mint ezt egye-
lőre remélleni lehetett. Tagadhatlan 
azonban, hogy a mostani általános 
pénzviszonyok, midőn Európa első 
bankjai hihetetlen magasra emelik a 
kamatlábat s a párisi egykor leggaz-
dagabb érczkészletű bank ingadozik 
— épen nem kedvezők egy új rész-

vénytársulat működésének megkez-
désére. 

E földhitelbank  engedélyezése 
iránti folyamodványnak  imént emlí-
tett átnyújtásakor, 1856. aug. 31-én 
Esztergom nagy ünnepélynek volt 
színhelye. A három esztergomi her-
czegprimás , Rudnay  , Kopácsy  és 
Sczitovszky  ő eminentiájok által épí-
tett főegyház  nyerte e napon felszen-
telését. Császár ő Felsége a megelő-
ző nap délutánján érkezett Eszter-
gomba, két császári főherczeg  , több 
államminiszter s katonai egyházi és 
világi főrangú  urak kíséretében. Ott 
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volt Magyarország főkormányzója 
Albrecht  íőherczeg ő cs. fensége, 
nyolcz érsek, negyven püspök, kath. 
papság roppant számmal s az ország 
minden vidékéről sok ezerre me-
nő idegen. A kicsi, ezúttal túlnépes 
városka, melyben nyüzsgött, pezs-
gett, tolongott a sok vendég, virág-
gal, zászlókkal, diadalivekkel s dí-
szes öltözékü néppel ékeskedett. 

Aug. 31-én reggeli 8 óra után 
megdördültek az ágyúk, zúgtak a 
harangok s a primási szertartó papi 
öltönyben, lóháton, paripáját vezető 
két csatlóssal s jobb kezében keresz-
tet tartva a főegyház  felé  léptetett; 
utána hat pompás aranyos szerszám-
mal ékesített fehér  lovas díszkocsi-
ban a bibornok herczegprimás s más 
két díszkocsiban papi személyzete 
jelent meg a felszentelés  megkezdé-
sére. 

A bazilika többszöri szertartásos 
megkerülése után a prímás és a szol-
gálattevő papság a nagy ajtó előtt 
állt meg, melyet e tömeges felkiál-
tásra : Aperite! (nyissátok feli)  a 
templomba zárkozott pap felnyitott  s 



ezen a primás és segédlete bevo-
nult. 

Míg benn és a szent ereklyék ká-
polnájában, honnan szent Bálint és 
szent Modesztina ereklyéit a főegy-
házba vitte és tette le az ünnepélyes 
papi körmenet — félórával  déli tizen-
két óra előtt újra dörgöttek az ágyúk, 
zúgtak a harangok; Császár O Fel-
sége 8 magas kísérete jött és érkezett 
a bazilikához, melynek ajtaja előtt a 
herczegprimás magyar beszéddel üd-
vözölte Ö Felségét. 

Ezután tovább folyt  a felszente-
lési szertartás ; erre Te  Deurn követ-
kezett, azután Farkas  Imre  fejér  vári 
püspök tartott jeles , hazafias  szelle-
mű magyar egyházi beszédet. Végre 
három negyedkor kettőre követke-
zett a nagy mise , melyet Liszt Fe-
rencz szerzett és igazgatott. 

A három órakor végződött nagy 
misét a primási lakban nagy lakoma, 
melyen Császár Ö Felsége is jelen 
volt — s a lakomát népünnep kö-
vette. 

Pest, 1856. Nyomatott Lamlerer és Heckenastnál. 

Az esztergomi föegyház. 












