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Európai  ügyek : A párisi kötés végrehajtása folytán  keletkezett viszály : Bolgrád és a 
Kigyósziget átengedése, és a török terület kiürítésének kérdése. Párisi másod érte-
kezlet. Jegyzőkönyv. Ennek pontjai. Egyezmény a jegyzőkönyv alapján. Az egyez-

mény kicserélése. Végleges megoldás. 
1856 végén, — mint az 1855 — 

1856-ki krónikából olvashattuk, — 
igen komoly 8 több tekintetben ag-
godalmat ébresztő kérdések kelet-
keztek az európai nagy hatalmak 
közt, a párisi békekötés értelmezése 
és végrehajtása miatt. Egyik neve-
zetes kérdés volt : a párisi kötés ál-
tal kijelölt földrészek  átengedése 
orosz részről; továbbá : a háború-
folytató  hatalmak által elfoglalt  terü-
letek kiürítése. Oroszország, — mint 
tudjuk, — nem akarta átengedni 
Moldovának Bolgrádot, Törökor-
szágnak a dunai deltát és Kigyószi-
getet; Ausztria, — inig az átengedés 
nem teljesíttetik, — nem akarta had-
seregét kivonni a dunai fejedelem-
ségekből, Angolország nem akarta 
hajóhadát visszahíni a török belvi-
zekről, szóval : Európa békéje ismét 
válponton állott s megzavarással 
fenyegetteték.  A dolgok ily fenye-
gető állásában igen kívánatossá 
vált, hogy a párisi másod congres-
sus ismét összeüljön, ezen függő 
kérdések végleges elintézése végett, 
mikhez járult még akitört veszélyes 
viszály is Poroszország és Schweiz 
között. 

A másod congressus összehívását 
ennek következtében több oldalról 
komolyan kezdék sürgetni. Maga 
Oroszország isoct. 27-Jsi emlékiratá-

ban (memorandum) jónak látta Bol-
grád átengedése és a kigyó sziget-
kiüritését illetőleg ugy nyilatkozni, 
hogy békés hajlamairól az irányában 
ellenzéket képző hatalmakat bizto-
sithassa. Egyúttal köriratot intézett 
a párisi kötést aláirt hatalmakhoz, 
melyben kijelenté, hogy a kigyó-
szigetekre nem helyez sem politikai 
sem katonai fontosságot;  neki nem 
czélja Bolgrádot megerősíteni. En-
nélfogva  megujitá sept. 19-ki föl-
hívását, hogy a hatalmak képviselői 
ülnének Össze, miután ő késznek 
nyilatkozik a viszályos pontokat a 
többség döntő Ítélete alá terjeszteni. 
Poroszország is sürgetőleg lépett föl, 
miután a neufcháteli  (neuenburgi) 
események ezen hatalmat is kiforga-
ták eddigi békés helyzetéből. Ez is 
párisi követéhez sürgönyt intézett, 
melyben a másod congressus meg-
nyitását sürgetteté. 

Végre a párisi kötést aláirt ha-
talmak mindnyájan beleegyezének, 
hogy a másod congressus összeül-
jön, s az össze is ült 1856 végén, 
dec. 31-kén. Ezen másod értekezlet-
ben részt vettek a hatalmak párisi 
követei, s egy jegyzőkönyvet álla-
pítanak meg, a következő pontok-
kal : A Moldova és Oroszország 
közti határ a Tráján völgyét köve-
tendi egész a Yalpuk folyóig,  Bol-
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grád és Tobák Moldovának marad-
ván; a Kigyó-sziget és a dunai delta 
egyenesen Törökországra szállnak; 
Oroszország az átengedett területért 
Komrát városát kapja, 336 verst 
földterülettel  és 5600 lélekkel; a 
földrészek  kijelölésének, valamint a 
dunai fejedelemségek  és Törökor-
szág belvizei kiűritésének is 1857-
diki mar ti us 30-káig meg kell tör-
ténnie. 

Ezen kérdésben még egy ujabb 
értekezletet tartottak, s ebben, 1857 
jan. 6-kán, Ausztria, Francziaor-
szág, Nagybritannia, Poroszország, 
Oroszország, Szárdinia és Törökor-
szág követei a jegyzökönyvet alá-
irtak. 

Ezen jegyzőkönyv aláírása követ-
keztében az illető felek  kötelezve 
levén, annak nem sokára jellenté-
keny következményei valának. A 
jegyzőkönyv szerint a moldova-orosz 
határok kijelölésére bizottmány ne-
veztetvén^ ki, ez munkálatát sietett 
befejezni,  minélfogva  lehetségessé 
lőn, hogy a moldovai hatóságok a 
számukra kijelölt területet elfoglal-
hassák, s febr.  20-kán s a következő 
napokon Bolgrádot , Iszmailt és 
Rénit a moldovai hadcsapatok meg 
is szállották. Ezenkivül az ausztriai 
foglaló  hadcsapatok febr.  27-kén 
megkezdek Moldova és Oláhország 
területének kiürítését, az angol és 
franczia  foglaló  csapatok pedig febr. 
28-kán kezdtek hajóra ülni a Pire-
usban , kiüritendők Görögország 
földét,  melyet a keleti háború foly-
tán támadt fölkelési  mozgalmak mi-

att huzamosan megszállva tartottak. 
Az ausztriai hadcsapatok Bukures-
tet mart. 14-kén, Jász várost (Jassi) 
mart. 16-kán hagyták el, s a kiürí-
tés ausztriai részről tökéletesen be 
vala végezve mart. 25-kén. Az angol 
hajóhad pedig, mely Törökország 
belvizein foglaló  állásban vala, mart. 
31-én hagyá el a Bosporust. Az 
oroszok e közben hasonlókép kiüri-
ték a Ivigyó-szigetet. 

A jan. 6-ki jegyzőkönyv lényeges 
pontjai e szerint végrehajtatván, 
nem maradt egyéb hátra, mint eme 
végrehajtást egyezmény által meg-
állapitni és megerősitni. A párisi 
kötést aláirt hatalmak képviselői 
jun. 19-kén ismét összeültek tehát 
Párisban s aláírták azon szerződést, 
mely, a jan. 6-ki jegyzőkönyv sze-
rint , a beszszarábiai török-orosz ha-
tárok kiegyenlítését, valamint a 
Kigyó-sziget és dunai delta kérdé-
sét szabályozza. Ezen szerződés, 
megerősítése végett az érdeklett ha-
talmak elé terjesztetett, s a kicseré-
lés későbbre maradt. (Az illető ok-
mány később, dec. 31-kén végre ki 
is cseréltetett). 

így végződött ezen komoly bo-
nyodalom, mely több fordulata  al-
kalmával fenyegető  alakot öltött, s 
mi hogy szerencsés megoldást nyert, 
egyfelől  azon mérsékletségnek kö-
szönhetjük, melyet Oroszország az 
ügy folyama  alatt tanusitott, más fe-
lől pedig azon bölcs megfontolásnak 
és higgadtságnak mely az érdeklett 
hatalmakat tanácskozásuk folyama 
alatt vezette. 



Folytatása a párisi kötés végrehajtása folytán  támadt kérdéseknek : A dunai fejede-
lemségek egyesítésének kérdése. Vita a journalistikai és diplomatiai téren. A divá-
nokat összehívó fermán.  Választási mozgalom. Vogoridesz eljárása Moldovában. Az 
unio-pártoló hatalmak tiltakozása a moldovai választás ellen. A diplomatiai viszo-
nyok megszakítása ezen hatalmak és a Fényes Kapu között. Osbornei értekezlet. A 

moldovai választás megsemmisítése és uj választás. A divánok összeillése. 
Határozatok. 

A határok kijelölése és a terüle-
tek kiürítésének végrehajtása által 
azonban még nem egyenlittetett ki 
minden függő  kérdés, melyet a pá-
risi békekötés eléidézett. Ezen kötés 
22, 23, 24, 25, 26 és 27-ik czikkelyei 
Moldova- és Oláhországot illetőleg 
oly stipulatiokat foglalnak  maguk-
ban, melyek különféle  magyaráza-
tokra szolgáltatának viszont alkal-
mat , az érdeklett felek  különböző 
érdekei szerint. Nevezetesen a feje-
delemségek szervezése tárgyában az 
egyesítés kérdése két, egymással 
szemben álló pártra osztá a párisi 
kötést aláirt hatalmakat. Egyik ré-
szen állottak : Franczia-, Orosz-, 
Poroszország, Szárdinia s darab 
ideig Angolország is, mint az egye-
sités párthívei; a másik részen álltak: 
Austria és Törökország, melyekhez 
csatlakozott később, legalább látszó-
lag, Angolország. E kérdés nagy 
versengésre adott alkalmat az euró-
pai diplomatiában és journálistiká-
ban: az egyesítésnek barátai, ellenei 
egyiránt keletkeztek, s mondhatjuk, 
hogy ez ügyben diplomaták és jour-
nálisták nem csekély mennyiségű 
tintát fogyasztottak,  anélkül azon-
ban'. hogy egyik vagy másik olda-
lon jelentékeny eredményt vitattak 
volna ki. 

Ezen vita azonban előlegesen folyt, 
mielőtt a divánok a fejedelemségek 
végleges szervezetét illetőleg, a nép-
ség kivánatát kifejezték  volna, pedig 
ez volt a fődolog,  s igy azt méltán 
lehetett nevezni „rólunk nélkülünk" 
vitának. De a divánok kihallgatása 
sem maradhatott el sokáig; azokat is 
össze kellett lu'ni; kivált miután a 
fejedelemségek  kiürítése megtörtént. 

Az összehívási fermán  hosszas 
tanácskozás- Ó8;" vitatkozás tárgya 
vala Sztambulban. Az érdg&lett ud-
varok követei áí^ndcn befolyásukat 
fölhasználták,  §J>gy""az éi-ffefceik  ér-
telmében szerkesztessék. hatal-
mak bizottmány^ végre a^negyedik 
értekezletben meg rg álla^ítá vég-
legesen az összehívó-fermánt.  Ebben 
a Fényes Kapu (Porta) fensőségi 
joga (souverainitása) biztosíttatik; 
az ottomán k o r m á n y fentartja  magá-
nak a vető jogát, a divánok által 
kifejezett  kivánatokra nézve, mihelyt 
ezek a fensőség  jogát sértenék. 

Az összehivó fermán  Oláhország 
és Möldovában kihirdettetvén, s az 
európai hatalmak biztosai megérkez-
vén — kik közt Talleyrand, a fran-
czia kormány unioérzelmü képvise-
lője igen nagy kitüntetéssel fogadta-
tott, — megkezdődött tettleg a mű-
ködés, melyet a journalistika eleve 



előkészített volt. Bukurestben, Jász-
városban, s más helyeken politikai 
clubbok, a választást elökészitő bi-
zottmányok alakultak, melyek oly 
hévvel kezdtek működni, minek csak 
Európa parlamentaris rendszerű or-
szága ib^ lá t juk példáját. Hogy a 
szabadsag élvezésében kihágások is 
történtek, nem lehet tagadni, s ezen 
nem is csodálkozhatunk, ha meggon-
doljuk, hogy Moldova és Oláhország 
értelmesebb osztálya nem bir még 
annyi politikai érettséggel, meny-
nyit Európa jelen állapotában mél-
tán kívánhatunk azoktól, kik hazá-
jok sorsa fölött  komolyan akarnak 
intézkedni. A népről nem is szólunk. 
A román nép igen alanti fokán  áll 
a fejlettségnek,  s nem is állhat ma-
gasabban ott, hol a hűbéri viszonyo-
kat még alig kezdik megszüntetni. 
Egyébiránt eme kihágások csak itt 
ott fordultak  elé, s ^ i é g ezekután 
nem szabad kárhoztató Ítéletet mon-
dani az |gész mozgalom czélja .és 
eredménye fölött. 

A nép ily állapotában természete-
sen ezer meg ezer ut nyilik az er-
kölcsi megrontásra, kivált oly or-
szágban, mint Moldova és Oláhor-
szág, melyek a külföldi  befolyás 
súlyát is nagy mértékben érezték 
mindég a belföldi  befolyás  mellett. 
Állítják, hogy Vogoridesz Miklós 
herczeg is, Moldova kajmakámja, 
ki a meghalájozott Balsh Theodor 
helyére neveztetett ki a Fényes 
Kapu által kajmakámnak befolyását 
arra használta volna, hogy a válasz-
tási mozgalmakat az ő érdekeinek 
megfelelő  irányban^.vezesse, kihá-
gásokat, erőszakolásokat 6tb. köves-
sen el, mik aztán azt eredményezték, 

hogy a moldovai választások jul. 
19-én Unio-ellenes értelemben ütöt-
tek ki. 

Vogoridesz herczegnek állítólag 
törvénytelen eljárása nemcsak a 
moldovánok részéről , hanem a 
Sztambulban levő Unio-pártoló ha-
talmak részéről is komoly tiltakozást 
vont maga után, s ezeket arra birta, 
hogy az ottomán kormánytól a mol-
dovai választásoknak, mint törvény-
elleneseknek megsemmisítését köve-
teljék. Ismeretes dolog, hogy ezen 
ellenmozgalmat Thouvenel, a fran-
cziák császárjának nagy ügyességü 
követe vezette, hozzá csatlakozván, 
Orosz-, Poroszország és Szárdinia 
követei, mig a más oldalon az otto-
mán kormányt az angol és ausztriai 
követek gyámoliták, sőt eljárása-
ért a felelősséget  is magukra vál-
lalák. 

Vogoridesz ellen fölhozták  a többi 
közt, hogy Moldovában a papok 
száma, 3,263-ra megy; ezekből állí-
tólag csak 193 volt a választási la-
istromokba bevezetve, s valósággal 
csak 17 vett rész a választásban. A 
visszavonultak közt volt a metropo-
lita. Felhozták továbbá, hogy Mol-
dovában 3000 nagy birtokos van, 
kik közöl 465 volt választóul be-
jegyezve , s a választásban nem vett 
több részt, mint 207. A kis birtoko-
sok száma 20,000, kik közöl csak 
2,264 választó vala található a vá-
lasztási lajstromon. A szabad élet-
módúak közöl 11 volt beirva, holott 
csupán Jászvárosban 78-ra megy az 
ügyvédek száma. Jászvárosban a 
telekbirtokosok száma 1200; ezek 
közöl 598 volt beirva. Az iparüzők 
és mesteremberek száma 12,000-re 



tehető, s ezek közöl nem volt több 
-bejegyezve 1,190-nél. 
' A franczia  kormány képviselője 
ugy tőn, mint azt hirdetek. 

A Fényes Kaputól határozottan 
követelte a moldovai választás meg-
semmisítését. A Kapu ezen követe-
lésre azzal felelt  aug. 4-kén, hogy 
ö kész Moldova és Oláhország kaj-
makámjait a török fővárosba  híni, 
a választási eljárás pontosabb meg-
vizsgálása végett. Thouvenel azon-
ban kijelenté, hogy ő a rögtöni 
megsemmisítést követeli, különben 
követi lobogóját 24 óra alatt be-
vonja. A Kapu aug. 5-kén ismételte 
ajánlatát, kijelentvén egyszersmind, 
hogyha Thouvenel megmarad a mel-
lett, hogy e választ megtagadásnak 
tekintse, kénytelen a következ-
ményekért minden felelősséget  rá 
hárítani; kijelentvén egyúttal azt is, 
hogy a szultán személyesen fordul  a 
francziák  császárához. A franczia 
követ ennek következtében be is 
húzta lobogóját, de Ali pasa külügyi 
ministert ériesité, hogy csak néhány 
nap múlva utazik el , mely körül-
mény annak föltevésére  nyújtott 
kilátást, hogy a békés kiegyenlítésre 
nézve nem enyészett el minden re-
mény. Megjegyzendő, hogy e diplo-
matiai háborgás közben a miniszteri 
válság (Krizis) is bekövetkezett 
Sztambulban. Resid pasa vissza-
lépett. 

Azonban nem csak a franczia  kö-
vet lépett föl  a megsemmisítés kö-
vetelésével, hanem az orosz porosz 
és szárd követek is aug. 5-kén a 
franczia  követéhez hasonló tartalmú 
jegyzéket nyujtának á t , abban a 
diplomatiai viszonyok megszakítását 

I s elutazásukat a Kapunak bejelen-
tették. Az orosz követ aug. fí-kán 
bevonta lobogóját. 

A Kapu mindemellett, Angol-
ország és Ausztria követei által tá-
mogatva, hatalmi méltóságát sértő-
nek találta, hogy a követelésnek 
engedjen, annyit azonban mégis tőn, 
hogy azon_ négy udvarnál levő kö-
veteit, mélyek vele a affrfomatiaí 
viszonyokat megszakiták , értesitc, 
hogy állomásaikat ne hagyják el, 
mig útleveleik az illető udvarok ál-

i O 
j t a l n e m k é z b e s i t t e t n e k . 

Európa megdöbbenve tekintett 
minden perczen Sztambul felé  a bo-
nyodalom kifejlésére,  melyet a jour-
nalisták uj öntetü elnevezése szerint 
a franczia  Mencsikotf  idézett elé: 
kíváncsian tekintett Páris felé  is, hol 
mostanság az európai ügyek fölött 
itélő areopag szokta üléseit tartani. 

Ezen fenyegető  helyzetben III . 
Napoleon császár vevé át ismét 
szokás szerint, a kiegyenlítő szere-
pet. Főgondja vala, hogy egyezked-
jék az angol kormánynyal , minek 
köszönheté főleg,  hogy a sztambuli 
angol követ, Stratford  de Redcliffe 
lord a moldovai választás kérdésé-
ben Thouvenel irányában ellensé-
ges állást foglalt.  Angolországot te-
hát meg kellett nyerni. 

Ezen bonyodalom közepette kö-
vetkezett be az annak idejében sokat 
emlegetett s következményére nézve 
csakugyan fontos  osbornei értekez-
let,,, III. Napoleqn császár aug. 
5-kén indult Osborneba , nejével 
együtt , s oda aug. 6-kán reggel ér-
kezett meg. III. Napoleon aug. 
10-keig tanácskozott Osborneban, s 
ezen tanáttskozmány eredménye az 



lőn, hogy a dunai fejedelemségeket 
illetőleg elintézés (arrangement) jött 
létre, mint azt Palmerston lord, 
Disraeli interpellatiojára, az aug. 
12-ke éjjeli alsóházi ülésben kije-
lentette. 

Sokat törték a publicisták fejőket, 
hogy mi legyen tulajdonkép ezen 
elintézés *agy rendezés (arrange-
ment). Legelőször is az ausztriai fél-
hivatalos „Oest. Corr." szólalt meg, 
az osbornei látogatás eredményéről 
hozott czikkével. Ebben fólfejtetett, 
hogy a kapu miért nem engedhetett 
Francziaország és részesei kivánatá-
nak, mi Ausztria és Angolország 
beleegyezése nélkül egyoldalulag 
nyilváníttatott, s melyek követei az 
engedést annál kevesbbé tanácsol-
haták, minthogy ezáltal magukat 
oly tárgy szabályozásából zárták 
volna ki, melyet ünnepélyes szerző-
dési határozatok átalános tanácsko-
zás és egyezkedés terére utasitottak. 
— A Franczia- és Angolország kö-
zött váltott eszmecsere azonban az 
aránytalanságot kiegyenlítette. Mi-
után azon meggyőződésre jutottak, 
hogy elvkérdések fölött  semmi véle-
ménykülönbség nem forog  fenn,  a 
viszály, mely Sztambulban csupán 
esetleges pontok fölött  merült föl, 
csak alárendelt jelentőségét tarthatá 
meg, s azon pillanattól togva köny-
nyen találhatott megoldásra, midőn 
a francziák  császára Ausztria- és 
Angolországhoz azon fölhívással 
járult, hogy Sztambulban  a kérdés 
állását  vennék fontolóra.  Ha ezen 
két hatalom eddig csak helyeselheté, 
hogy a Kapu visszautasitá a köz-
reműködésük nélkül hozzáintézett 
követelést, most nagy fontosságot 

kell arra helyezniök, hogy Franczia-
ország kivánatainak  elégtétessék.  — 
Mi a Kaput illeti, neki mind méltó-
sága mind érdekei megengedik, 
hogy minden  hatalom összhangzó 
egyetértésének engedjen, mit állásá-
nak tudatában, mint a párisi kötés 
aláirója, egyesekre nézve meg nem 
adhatónak tartott. — Ausztria és 
Nagybritannia kabinetjei ezen néze-
tek által vezettetve, most már ma-
gok is tanácsolják a Kapunak a vá-
lasztási lajstromok revisioját és az 
uj választások megrendelését Mol-
dovában, s méltán várható, hogy a 
szultán kormánya, a kérdést meg-
fontolván  , tekintetbe veendi a szö-
vetségesei által egyhangúlag kifeje-
zett ohajtásokat. 

Ennyi volt körülbelől az „Oest. 
Corr." nyilatkozatának veleje, mi 
világosan azt jelenté, hogy már most 
Ausztria és Angolország is meg-
egyezvén a választások megsemmi-
sítésében , az ottomán kormánynak 
nem lehet haboznia. De habozása 
még is tartott néhány napig, mert 
Redcliffe  lord még kormánya utasí-
tásának sem akart engedni, s a Ka-
put arra tanácsolta, hogy az osbor-
nei határozatot ne teljesítse. Ezen 
torzsalkodás miatt történt az, hogy 
a franczia  „Moniteur" csak aug. 
26-kán jelentheté a következőket : 
„Páris, aug. 25. A török kormány 
a moldovai kajmakámhoz elküldte 
azon parancsot, hogy az ezen tarto-
mányban végbement választásokat 
semmisitse meg, a választói lajstro-
mokat a Bukurestben megállapított 
magyarázatok értelmében vizsgál-
tassa át, és 15 nap multával uj vá-
lasztásokhoz fogjon.  — A diploma-



tiai viszonyok, melyek egy részről 
Franczia-, Orosz-, Poroszország és 
Szárdinia, más részről pedig a Kapu 
közt megszakittattak, legközelebb 
ismét helyre fognak  állíttatni. 

Miután a franczia  politikának si-
került azt elérni, mire törekedett, 
semmi sem tartoztathatá tovább, 
hogy Thouvenel a Fényes Kapuval 
a diplomatiai viszonyokat újra meg 
ne kezdje. Ez aug. 29-kén megtör-
ténvén, a franczia  és orosz követsé-
gek jelvényeiket sept. 5-kén ismét 
lelepleztették, s lobogóikat kitü-
zették. 

Moldovában a választások sept. 
10-kén újra megkezdődtek, s azok 
az unió részére ütöttek ki. Vogori-
desz herczeg e szerint méltán ügye-
kezett annak idejében a választási 
rendszabályok megszoritását eszkö-
zölni. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
választások Oláhországban már elébb 
uniopártoló értelemben ütöttek ki. 

A választás mindkét tartomány-
ban befejeztetvén,  eljött az ideje, 
hogy a divánok megnyittassanak, a 
párisi kötés értelmében. 

A moldovai diván Jászvárosban 
oct. 4-kén nyilt meg. A megnyitás-
ról ennyit Írhatunk. Először Te 
Deum volt. Azután a követek a 
gyűlésterembe mentek, hol Angol-
és Oroszország biztosai, valamint a 
konzuli testület tagjai, már együtt 
valának. A metropolita elfoglalván 
az elnöki széket, a kajmakám követ-
kező üzenete olvastatott föl  : 

„Ö felsége  magas főurunknak  a 
párisi kötés következtében keletke-
zett fermánja  szerint az ad hoc diván 
szervezésének előmunkálatai befe-
jeztetvén , a belügyi osztály által 

meghivatám a követeket, hogy 
gyülekezzenek össze Jászvárosban. 
A követek nagy része már itt is van, 
miért is sietek erről eminencziádat 
értesitni, kérvén egyszersmind, hogy 
a divánt vasárnap, sept. 22. (oct. 
4)-kén megnyitni sziveskedjék. E 
czélból ide csatolva küldöm eminen-
cziádnak a császári fermánt,  mely, 
mielőtt a munkához hozzálátnának, 
a diván munkálatainak mintegy 
megszentelése jeleül fölolvasandó" 

A metropolita elnök erre követ-
kező beszédet tartott : 

„Moldvarománok! Isten megú-
jítja élteteket, mint a sasét. (ClII-ik 
zsoltár). 

„Kedves testvéreim, gyermekeim 
a Jézus Krisztusban, Moldvaország 
minden rendeinek tisztelt követei! 
Isten , minden vigasz atyja, azon 
gondolatot sugalván a hatalmas 
O O 
európai fejedelmek  lelkébe, hogy 
a párisi tanácskozmányban hazánk 
sorsával is foglalkozzanak,  a kötés 
24-ik czikkelyében megállapiták, 
hogy a társadalom valamennyi osz-
tályát lehetőleg legpontosabban kép-
viselendő ad hoc diván alakittassék, 
s a fejedelemségekben  elnökének 
előlülése alatt egybehivassék. A 
Fényes Kapu fermánja  szerint s a 
kajmakáni herczeg ő excellentiájának 
az ülések megnyitására vonatkozó 
üzenete folytán  megjött az ohajtott 
nap, s a diván ülései ma megnyíl-
nak." 

Bukurestben oct 11-kén nyitta-
tott meg a diván. Itt is, mint Jász-
városban , a metropolita tartotta a 
felavató  és megnyitó beszédet. A 
bukuresti azonban kimértebben be-
szélt tiszttársánál. It t a megnyitás 



estéjén a várost kivilágították, s a 
casino-társulat egy transparentet 
állíttatott tol a nemeeti szinház terén, 
következő felirattal  : „A fejedelem-
ségek  egyesítése.  Idegen  fejedelem. 
Alkotmányos  Kormány.  Az önállóság 
biztositéka." 

Az ily nyilatkozványok előpostái 
valának egyfelől  a nép, másfelől  a 
divánok hangulatának, s ezt még 
inkább igazolta az, hogy a jászvá-
rosi divánnak oct. 19-kén tartott 
ülésében a következő ohajtások 
terjesztettek elé s fogadtattak  el az 
egész diván által, két szavazat kivé-
telével: /) A fejedelemségek  jogainak, 
különösen  pedig  önkormányzatuknak 
tiszteletben  tartása,  a Fényes  Kapu-
val kötött  régi az 1393. 1-160, 151 í, 
és 1634-ki  egyességeik  erejénél 
fogva.  2) A fejedelemségek  egyetlen 
Románia állammá egyesítése.  3) Kül-
földi  örökös  fejedelem,  ki  az európai 
uralkodó  házak közöl  választandó,  s 
kinek  örökösei  az ország vallásán nö-
velendők,  4) A fejedelemségek  terüle-
tének  semlegessége.  5) Törvényhozási 
hatalommal  fölruházott  egyetemes 
gyűlés,  melyben a nemzet valamennyi 
érdeke  képviselendő.  Az elősorolt  jo-
gok  a párisi kötést  aláirt  hatalmak 
által  biztositandók. 

A bukuresti diván határozatai is 
a fenebbivel  csaknem egyértelmü-
leg ütvén ki, az ottomán kormány 
ezen törekvések által souverain jo-
gait veszélyezve látta, s nem is ké-
sett — mint már többször tevé — 
a Moldova-Oláhországban történ-
tekről a párisi kötést aláirt hatalma-
kat fölvilágositni  az iránt, hogy a 
Duna-fejedelemségek  divánjai, hatá-
rozataik által, mily súlyosan sértik 

idő s megczáfolhatlan  okmányok 
szentesitette jogait. Jegyzékében ki-
mondá, bogy 1856 oct. 14-ki nyilat-
kozatát ismételve, „bár mily óhajtás 
mondassék is ki az ad hoc divánok 
által a két fejedelemség  egyesítésére 
vonatkozólog, a magas Kapu mégis, 
midőn a párisi szerződés szövegéhez 
szigorúan ragaszkodik, — azon szö-
veghez, melynek erejénél fogva  a 
fejedelemségek  szervezésének végle-
ges elrendezére egyedül a magas 
Kapu és a békét aláirt többi hatalom 
közös megegyezésétől függ,  — föl-
tétlenül leköteleztetve érzi magát, 
e tekintetben  való elhatározásának 
fentartására.  — O szintén reméli, 
hogy ezen elhatározás, mely oly 
okokon alapszik, melyek Törökor-
szágra nézve élet föltételt  zárnak 
magukban, azon hatalmak által, 
melyekhez a legnagyobb bizalommal 
folyamodik,  kellőleg méltányoltatni 
fog.  Meg van győződve, hogy igaz-
ságuk és méltányosságuk neki e fon-
tos ügyben segítségére leend. Ki-
mondja azonban a jegyzék azt is, — 
mi a Kapu ohajtásaul tekintendő, — 
hogy e megszorítás által épen nincs 
szándokában az administrativ  fór-
vények assimilatiojának  minden  esz-
méjét kizárni,  melyek  a felséges  ur 
jogaival  s a két  tartomány  politikai 
elválasztásának  fentartásával  ösz-
hangzásba hozhatók. 

A Fényes Kapu ezen jegyzék sze-
rint tehát világosan kimondá, hogy 
a fejedelemségek  politikai egyesitése 
ellenkezik fensőségi  jogaival, azon-
ban a közigazgatási (administrativ) 
uniótól nem idegenkedik. 

A jászvárosi és bukuresti divánok 
ezen a fennebbi  fontos  határozatok 



után is folytaták  a beszervezésre 
vonatkozó tanácskozásaikat, s óhaj-
tásaik nyilvánítását, melyek az euró-
pai bizottmány által a végleges szer-
vezetet illetőleg a párisi congressus 
elé terjesztendő véleményezési mun-
kálat alapját alkotandják. Ha a di-
vánok tanácskozásaikat bevégzik, 

vagy föloszlattatnak,  az előterjeszt-
vény csak akkor fog  Párisba kül-
detni , s csak akkor lehet remélni, 
hogy a párisi congressus ismét ösz-
szeül, s határozand a szervezés fon-
tos kérdése fölött,  mely már eddig 
is annyi bonyodalomnak volt elő-
idézője. 

Európai  ügyek (folytatás)  : A Poroszország és Schweiz közti viszály. Diplomatiai tö-
rekvések a lickés megoldás tárgyában. Ezek meghiúsulása. A diplomatiai viszonyok 
megszakítása. Harczkészület mindkét részen. III. Napoleon mint közbenjáró. Fran-
cziaország ajánlata elfogadtatik.  A neufeháteli  foglyok  elbocsáttatnak. Értekezlet és 

egyezmény a neufeháteli  ügy végleges rendezése tárgyában. 
A Világkrónika  1855 — 1856-ki 

folyamában  elő volt adva a neuf-
eháteli mozgalom, melynek czélja 
a köztársasági 
rendszer meg-
szüntetésével 
a porosz fen-
sőség helyre-
állitása volt, 
minek eredmé-
nye azonban 
az lett, hogy 
a köztársasá-
giak aPourta-
lés Frigyes gr. 
által vezetett 
mozgalmat el-
nyomták, s a 
köztársasági 

kormányt is-
mét visszaál-
liták. Ez alka-
lommal, mint 
tudjuk, több royalista (királyi ér-
zelmű) fogoly  jutott a schweizi köz-
társasági hatóság kezébe, kiket a 

köztársaság törvényei szerint szán-
dékozott elitéltetni, mint lázadókat; 
azt is tudjuk, hogy a porosz kormány 

a fólségsértési 
pör meg nem 
kezdését és a 
foglyok  föltét-
len szabadon 
bocsátását kö-
vetelte a szö-
vetségi tanács-
tól , mire ez 
azzal felelt, 
hogy igen is 
kibocsátja a 
royalista fog-
lyokat, ha Po-

roszország 
Neufchátel 

függetlenségét 
elismeri , mit 
azonbaneznem 
tevén , ügyét 

.azon hatalmakhoz appelálta, kik az 
1852-diki május 24-diki jegyző 
könyvben az ő jogait Neufchátel 

Gróf  Pourtalés Frigyes. 



fölött  elismerték; azt is tudjuk, hogy 
Poroszország, mint a német szövet-
ség egyik tagja, panaszos ügyét 
ennek is előterjesztette, mely egy-
hangúlag engedett Poroszország ki-
vánatának kijelentvén, hogy hozzá-
járul az 1852 maj. 24-ki londoni 
jegyzőkönyvhez; gyámolitja a fog-
lyoknak Poroszország által kivánt 
szabadon bocsáttatását, és segiti 
azon lépéseket, melyeket a berlini 
kabinet e czélból teend. Ez ügy 
idáig volt kisérve az elébbi Világ-
krónikában.  Itt fölfoghatjuk  ismét a 
történet fonalát,  s az ügyet végleges 
kimeneteleig kisérhetjük. 

Sydow porosz követ, a schweizi 
szövetségtanács elnökének ismét ki-
jelenté ezek után szóval, hogy a po-
roszkirály a neufcháteli  foglyoknak 
előleges és föltétlen  elbocsáttatását 
kivánja, de ha ez egyszer megtörtént, 
a király hajlandó alkudozni. Azon 
esetben pedig, ha a szövetségi ható-
ság a föltételt  nem teljesitné, a ki-
rály fentartja  magának, hogy utólag 
más rendszabályokhoz nyúljon. Ezen 
rendszabályok alatt természetesen 
kényszeritő rendszabályokat, — há-
borút értett. A porosz követ kivánsá-
gát azonnal gyámoliták a schweizi 
szövetségtanács elnökénél Ausztria, 
BajorországésBaden követei,a német 
szövetség nevében s ennek határo-
zata szerint. Volt-e ezen közös föl-
lépésnek valami hatása? Nem. A 
szövetségtanács elnöke kijelenté Po-
roszország, valamint Ausztria, Ba-
jorország és Baden követeinek, mi-
ként a szövelscgtanács  egyhangúlag 
megtagadja  Poroszország  kivánalát. 
S mit tőn tovább ? A nyugati hatal-
makhoz folyamadott,  fölszólitván, 

hogy ismernék el egymást kötele-
zőleg Neufchátel  függetlenségét,  s 
azon esetben, ha a berlini kabinet 
abban meg nem egyeznék, jelente-
nék ki, hogy a londoni jegyzőkönyv 
kötelezettségei alul föl  vannak oldva 
és szegüljenek ellene Poroszország 
Schweiz irányábani ellenségeskedé-
sének. 

Ezen felszólításra  Clarendon lord, 
angol külügyminiszter azt felelte, 
miszerint a szövetségi kormánynak 
nem kell felednie,  hogy a londoni 
jegyzőkönyv kötelező azon felek 
mindnyájára nézve, kik azt aláirták; 
hogy a londoni kabinet azon esetben, 
ha Schweiz megegyezik a foglyok-
nak itélet nélkül való szabadon bo-
csátásában, a franczia  kormánynyal 
egyetértőleg lépéseket teend a porosz 
királynál Neufchátel  canton függet-
lenségének elismertetése végett. — 
Walewski gróf,  franczia  külügymi-
niszter pedig ezt felelte  : azon eset-
ben, ha a szövetséggyülés engedne 
a császár kívánságának, s kijelenti 
a foglyok  szabadon bocsátását, ő 
felsége  mindent elkövet, a porosz ki-
rályt arra bírandó, hogy ez lemond-
jon azon jogokról, melyeket neki a 
neufcháteli  herczegség és valangini 
grófságot  illetőleg kötések biztosi-
tottak. 

Sydow porosz követ, ugyanekkor 
ismét megujitá kérését a szövetség-
tanács elnökénél és sajnálatát fejezé 
ki, hogy neki eleget nem tettek, 
s kijelenté, hogy Sigmaringenbe fog 
vonulni. 

Ez első lépés volt a diplomatiai 
viszonyok megszakítására, mi sok-
szor komoly ellenségeskedést, sőt 
néha háborút is szokott eléidézni. 



Mind a porosz mind a schweizi kor-
mány , a helyzet fontosságát  felfog-
ván, komolyan kezdett intézkedni 
tehát a bekövetkezendő eshetősé-
gekre (eventualitásokra). 

A király a porosz országgyűlés 
megnyitása alkalmával, nov. 29-kén, 
igen erélyes beszédet tartott. Ki-
mondá a többi közt, hogy őt a neuf-
eháteli herczegségben történt utóbbi 
események mélyen megindították. 
Az ő óhajtása az, hogy, az utóbbi 
összeütközések és a német szövet-
ségnek az ő elvitázhatlan jogát újó-
lag megerősítő egyhangú határozata 
után is, az európai hatalmakkal való 
alkudozás utján eszközölje a koro-
nája méltóságának megfelelő  megol-
dást; azonban nem egyezhetik, nem 
fog  megegyezni abban, hogy hosszu-
türése mint fegyver  forduljon  ellene, 
s bizik abban, miszerint ha a körül-
mények követelik, népe tapasztalt 
erélylyel, hűséggel és feláldozással 
ótalmazandja koronájának méltó-
ságát. 

Mit határozott Sehweiz? 
I t t , mint tudjuk, a köztársasági 

intézmények szerint, a végrehajtó 
hatalomnak (szövetségtanács) min-
dig az országgyűlés (szövetségi gyű-
lés) elé kell terjeszteni ha valami 
fontos,  az ország sorsára befolyó 
határozatot akar hozni; a franczia 
ajánlat is ez elé vala terjesztendő, 
megelőzőleg azonban Dufour  tábor-
nokot, a francziák  jelenlegi császárá-
nak egykori tanitóját s benső barát-
ját Párisba küldé, egyfelől  a schweizi 
körülmények előterjesztése, másfelől 
a dolgok európai állásának kipuha-
tolása végett, s mint annak idejében 
álliták, az öreg tábornok békés haj-

lamokkal tért volna vissza Schweizba. 
Elég az, hogy a foglyok  föltétlen 
szabadon bocsátásának ajánlását, 
mit a franczia  kormány tőn, a szö-
vetségtanács, utólagos jóváhagyás 
reményében elvetette.  Erre a szövet-
ségnél megbízva levő idegen köve-
tek nem kevés mértékben hökkentek 
meg, s nevezetesen a franczia  és 
orosz követek intették a szövetség-
tanácsot, hogy bocsássa szabadon a 
foglyokat,  mert különben a dolgok 
igen komoly* fordulatot  vehetnek. 
De a szövetségtanács nem hajtott a 
barátságos szóra, hanem emlékirat-
ban mutogatá meg az érdeklett ud-
varoknak Sehweiz jogait Neuf-
chátel-canton felett,  mire egy nem 
kevesebb ügyességgel szerkesztett 
porosz emlékirat következett, mely-
ben, ellenkezőleg, Poroszországnak a 
canton fölötti  jogait ügyekeztek a 
más oldalról bebizonyitni. Egyúttal 
jegyzéket intézett a porosz kormány 
a londoni, párisi és sz. pétervári ud-
varoknál levő követeihez , kijelent-
vén , miként a porosz király azon 
meggyőződésre jutott, miután a szö-
vetségtanács megtagadta a londoni 
jegyzőkönyvet aláirt hatalmak ki-
vánatát, hogy ő tovább nem késle-
kedhetik, s alkalmasb módhoz kell 
folyamodnia,  mint a diplomatiai, 
hogy a canton fölötti  jogait vissza-
szerezhesse. Ezen módok fitogatás 
nélkül fognak  előkészittetni s végre-
hajtatni, de egyszersmind erélylyel 
és szilárd elhatározással, hogy czélt 
érhessen, s miután a becsületes és 
békés közbenjárás eszközei kimerit-
vék, a neufeháteli  kérdésben igy 
kielégitő megoldást nyerjen. Azon-
ban a király nagyon ismert mérsék-



lete még nem merlil ki az előkészí-
tett katonai rendszabályok által, és 
azon esetben, ha Schweiz bölcsebb 
határozatra tér, füle  nem leend be-
zárva a kibékülés szavára. 

Ezen jegyzék után , Sydow, 
schweizi porosz követ, ki — mint 
fenebb  mondottuk — Sigmiarinsenbe 
vonult volt , a szövetségtanácshoz 
intézett jegyzékében tudatá, hogy a 
két állam, Poroszország és Schweiz 
közt tudniillik, a diplomatiai  viszo-
nyok megszakadtak.  A németszövet-
ségi porosz követ pedig a német-
szövetségnek jelenté az eddig tör-
tént alkudozások eredményét, és 
sajnálatát fejezte  ki, hogy meghiusult 
minden remény, a jognak egysze-
rűen diplomatiai uton való elisme-
résére nézve; következőleg tudatja, 
hogy a czéllal arányban álló haderő 
állíttatik lábra, s hogy a porosz ki-
rály már alkudozásba bocsátkozott, 
ezen hadcsapatok szabad mozogha-
tása tárgyában. 

A schweizi szövetségtanács is 
ezen fenyegető  készület után nem 
tehetett egyebet, mint hasonló rend-
szabályokról gondoskodni. Először 
is a schweizi szövetséggyülést hívta 
össze dec. 27-kére, rendkívüli ülésre; 
másodszor a cantonok folszólittattak, 
hogy hadjutalékaikat, (contingens) 
haladék nélkül egészítsék ki. 

A hatalmak látván, hogy a kis 
Schweiz még makacs ellenállással 
fenyegetőzik,  Francziaország, Po-
roszország nevében, egy utózmányt 
(ultimátum) nyujtottát a szövetségi 
tanácsnak, annak kijelentésével, mi-
ként ha a foglyok  1857 jan. 2-kaig 
szabadon nem bocsáttatnak, Schweiz-
nak a háború megizentetik Porosz-

ország által. Erre több hatalom föl-
ajánlá közbenjárását. A szövetség-
tanács pedig mit tőn? Rendelé, hogy 
20,000 ember álljon ki előörségekre 
és a tartalék alakuljanak, s összehivá 
a haditanácsot, mely dec. 22-kén, 
Dufour  tábornok elnöklete alatt 
össze is ült. 

E közben, — mellesleg legyen 
megjegyezve, — a berlini és bécsi 
udvarok közt egy kis diplomatiai 
tollharcz támadt, a bécsi kabinet a 
porosz hadcsapatok szabadon mozog-
hatását, a német szövetség határo-
zatától föltételezvén  mig Poroszor-
szág erre elégségesnek tartá az 
illető kormányok megegyezését. De 
ezen nem lényeges episodot mellőzve 
kövessük a történtek fonalát! 

A schweizi szövetséggyülés, me-
lyet országgyűlésnek nevezhetünk, 
dec. 27-kén Bernben megnyillott. A 
szövetségtanács, a szövetséggyülés-
hez intézett izenetében ezeket ter-
jeszté elé : hatalmaztassék föl,  hogy 
az alkudozásokat az ismeretes ala-
pokon folytathassa  ; hagyassanak 
helybe közbátorsági ujabb rendsza-
bályai; történjék intézkedés rendkí-
vüli védelemről, azon esetre, ha a 
becsületes béke lehetlen, adassék, 
korlátlan hitel; engedtessék meg, 
hogy 30 millió frank  kölcsönt köt-
hessen. Jelenté egyszersmind, hogy 
rendeletet adott a tartalék rögtöni 
szervezésére. 

A szövetséggyülés az elibe terjesz-
tettjavaslatokat dec. 30-kán egyhan-
gúlag elfogadta.  Dufour  tábornok a 
szövetségi hadsereg főparancsno-
kává, Frey-Hérosée ezredes tábor-
kari főnökévé  neveztetett. Meg-
jegyzendő, hogy már ezen kinevezés 



előtt az összehívott két hadosztályból 
az egyik Bourgevis ezredes alatt 
megszállta Baselt, a másik, Ziegler 
ezredes alatt Schaffhausent  és az 
ennek környékén fenyegetett  ponto-
kat, s itt sánezoltak; ezen kívül sza-
bad csapatok alakultak, s az egész 
országban, a legnagyobb lelkese-
déssel fogtak  a hábornkészületek-
hez. 

S mig a szövetséggyülés ily eré-
lyesen és méltóságosan határozott 
volna, e közben pár nap alatt hire ér-
kezett, hogy Poroszország egy ujabb 
jegyzékében 1857 jan. 15-két tűzi 
ki a foglyok  elbocsátásának végha-
tár idejeül; a szövetséggyülés azon-
ban minden indokolás és vitatkozás 
nélkül mint egy ember határozott, 
kimondván, hogy ha a viszály kielé-
gítő megoldást nem nyer, ez esetben 
a haza becsületét és épségét a vég-
letekig fogják  védelmezni. 

A dolgok a legharcziasabb alakot ö ö 
öltének; mindenki azt hívé, hogy 
Sehweiz és Poroszország háború 
küszöbén állanak, s még is ezen vál-
sagosoknak látszó napokban a leg-
biztosabb lépések történtek a becsü-
letes kibékülésre. A két ellenséges 
lel fegyveresen  bár, kijelenté, hogy 
kész az egyezkedésre, miután közü-
lök egy hatalmas közbenjáró III . 
Napoleon, Sehweiz régi barátja lé-
pett egész tekintélyével, kinek jó in-
dulatáról Sehweiz, mely egykor e 
száműzöttnek nemcsak menedéket 
nyújtott, hanem akkor midőn Lajos 
Fülöp amannak kiadatását követelte, 
fegyvert  ragadt mellette, legke-
vésbbé sem kétkedhetett. A fran-
cziák császára Bormann ezredest 
Sehweiz párisi követét, kiegyezke-

dési ajánlatokkal küldé Bernbe, oly 
ajánlatokkal, melyek szerint a vi-
szályt békésen és becsületesen ki le-
hetett egyenlitni. 

Ezen ajánlatok következtében Dr. 
Kern, Lajos Napoleonnak még szám-
űzetése idejéből személyes barátja, 
Bormann ezredessel Párisba ment, 
s ott a szövetségtanácsnak követ-
kező tartalmú jegyzékét terjeszté 
Walewski gróf'  elé : Sehweiz haj-
landó felfüggeszteni  a törvényes 
vizsgálatot azon személyekre nézve, 
kik a neufeháteli  zavarokban részt-
vettek, azon föltételek  alatt, ha ki-
elégitő magyarázatot adnak a nov. 
20-ki franczia  jegyzék horderejéről, 
mely jegyzéknél fogva  a franczia 
kormány Ígéretet tőn, hogy a fog-
lyok szabadonbocsácása esetében 
mindent elkövet a porosz királynál, 
hogy az Neufchátel  canton fölötti 
jogáról lemondjon. Kijelenté a kér-
déses jegyzék, miszerint a szövetség-
tanács nagy súlyt helyez azon bizto-
sításra , hogy a császári kormány 
által ajánlott kiegyezkedés semmi 
oly föltételt  nem foglal  magában, 
mi Neufchátel  canton teljes függet-
lenségével összeegyeztethető nem 
volna. A vádlottak elhagyandják 
Schweizot, a neufeháteli  kérdés vég-
leges elintézéséig. Az is szükséges, 
hogy Poroszország minden katonai 
mozgalmat megszüntessen addig, mig 
az alkudozások végleges eredményre 
nem jutnak. Ennél még fontosabb 
az, miszerint a szövetségi kormány 
biztositassék, hogy azonesetben , ha 
egyszer a foglyok  szabadságba he-
lyeztettek, Poroszország semmi el-
lenséges rendszabályhoz nem nyul 
Sehweiz ellenében. Az alkudozáso-



kat azonnal meg lehet nyitni a bűn-
bocsánat kihirdetése után. 

Ezen schweizi jegyzék 1857 jan. 
4-kén terjesztetett elő, s már más-
nap a franczia  kormány kiadá fele-
letét. E szerint a császári kormány 
kötelezé magát, hogy a foglyok  sza-
badonbocsátásának órájától fogva 
mindent elkövet oly kiegyenlités esz-
közlésére, mi Neufchátel  teljes füg-
getlenségét biztositja. A franczia 
kormány is belátja szükségességét 
annak, hogy a foglyok  egy időre a 
helvét területről eltávolíttassanak. 
Meg van győződve tovább a felől, 
hogy Poroszország semmi oly de-
monstratiot nem követ el, mi bármi 
nyomást gyakorolhatna a szövetség-
gyülés határozatára, s e hatalom 
azon pillanatban, mihelyt tudomásra 
jutand, a foglyok  szabadonbocsátta-
tása, Schweiz ellenében minden el-
lenséges rendszabályt megszünte-
tend. Az alkudozások véleménye 
szerint is mielébb megnyitandók. 

Mig ezek Párisban történtek, az-
alatt Schvveizban még mindig eré-
lyesen készültek. A szövetségtanács 
kiáltványt intézett aschweizi néphez, 
melyben a neufcháteli  ügyek menete 
előterjesztetett, a nép hazafiságára 
hivatkozással, s ujolag két hadosz-
tály szólittatott zászló alá. 

A schweizi követ, Dr Kern 1857, 
jan. 7-én visszautazott Bernbe, ma-
gával vivén a becsületes kiegyezke-
dés minden lehető föltételét.  Kép-
zelhetni, hogy mily örömmel fogad-
ták őt Bernben, hol becsületes béke 
vngy kenyértörés volt a jelszó. 
A franczia  föltételek  mindenesetre 
oly természetük voltak, melyekben 
Schweiz megbízhatott, kivált mikor 

azokat III . Napoleon, Schweiz ba-
rátja terjeszté elé. Hiába volt már 
most Angolország-, Ausztria- és 
Oroszországnak minden sürgetése; 
Schweiz különben is engedett volna 
III . Napoleon biztositása után. 

A szövetségtanács elfogadta  a 
közbenjárási tervet, mi Schweiz 
párisi küldötte Kern és a császári 
kormány közt megállapittatott. En-
nek pontjai valának 1) czikk : Az 
egyezmény külön czikkelyei nem 
foglalnak  magokban Poroszország 
irányában semmi, Neufchátel  füg-
getlenségével ellenkező záradékot; 
2) czikk : Schweiz a foglyokat  min-
den Ítélet alól fölmenti,  a vádlottak 
elhagyják Schweizot, az alkudozá-
sok befejezéseig;  3) czikk : Porosz-
országnak kötelessége leend hala-
déktalanul felfüggeszteni  a katonai 
mozgalmakat; 4) czikk : Poroszor-
szág , miután a foglyok  szabadon 
bocsáttattak , megszüntet Schweiz 
irányában minden ellenségeskedést; 
5) czikk:Nagybritannia jó szolgála-
tát Franziaországéval egyesíti. 

Ezek voltak a közbenjárási terv 
pontjai, melyeket Kern Bernbe ho-
zott, s melyeknek elfogadására  a 
szövetséggyülés, jan. 14-kére össze-
hivatott. A szövetségtanács izenet-
ben terjeszté elé a közbenjárasi pon-
tokat. Az izenet következő pon-
tokat foglalt  magában : 1) czikk : 
Azon pör, mely a Neufchátel  can-
tonban sept. 2. és 3-án történt moz-
galom inditói ellen megkezdendő 
vala, megszüntettetik; 2) czikk : Az 
1856 dec. 15-ki rendeletnél fogva 
vádlott egyének a schweizi területről 
eltávoznak, a neufcháteli  ügy vég-
leges elintézéséig. 3) czikk : A köz-



benjárási végleges egyezmény a 
szövetséggyülés jóváhagyása elé ter-
jesztendő. 

A szövetséggyülés összeülvén, 
ezen pontokat jan. 15-én 91 szava-
zattal 4 ellen, s másnap a eantonok 
tanácsa 33 szavazattal 2 ellen elfo-
gadta. A határozat következtében a 
vádlottak már jan. 17-én elhagyták 
a schweizi területet; a franczia  hatá-
rokra vitték őket, s az ellenök meg-
kezdett vizsgálatot megszüntették. 
Dufour  tábornok kiáltványban je-
lenté, hogy a parancsnoksága alatti 
hadcsapatok haza bocsáttatnak ; 
Neufchátelből  is jan. 23-án elvonul-
tak a schweizi foglaló  hadcsapatok. 
A porosz kormány is a maga részé-
ről, mihelyt meghallotta a neufeháteli 
foglyok  szabadonbocsátását, jan. 
16-kán egy jegyzéket intézett a 
nagy hatalmakhoz, melyben jelenté, 
hogy miután Scluveiz teljesité azon 
egyetlen föltételt,  melytől függeszté 
föl  a király a Neufchátelre  vonat-
kozó alkudozásokban való részvétét, 
most már ő felsége  is kijelenti, hogy 
hajlandó azokban résztvenni. Jan. 
22-én hasonló nyilatkozatot terjesz-
tett a németszövetség elé, az ott 
megbízva levő porosz követ által. 
Természetes, hogy a mozgósítási 
hadparancs, mely jan. 15-én a király 
aláírására várt, minden aláírás nél-
kül maradt. 

Fentebb említve vala, hogy Ausz-
tria és Poroszország között diploma-
tiai tollharcz támadt volt, a porosz 
hadcsapatoknak német szövetségi 
területen volt átvonulása tárgyá-
ban; ezen kis versengés még akkor 
sem szűnt meg, midőn már a két 
ellenséges fél  kezet nyújtott egy-

Viláifkrtínika. 

másnak. A bécsi kabinet, — mint 
1857 jan? 8-ki jegyzékében is ki-
fejté,  — megmaradt azon nézete 
mellett, miszerint a bécsi congressus 
zárokmányánál fogva  a német szö-
vetségi államok solidárisok egymás-
közt, mind a német mind a kül-
földi  államokkal való viszályaikban, 
mintha a német szövetség csak egy 
államot alkotna. A porosz kabinet 
ezen nézet ellen azt hozta föl  először 
is, miszerint a porosz király kor-
mánya a német szövetség iránti 
viszonyai által semmiképen sines kor-
látolva , hogy minden hatalmában 
levő eszközzel ne érvényesitse Neuf-
chátelt illető panaszát; másodszor 
minden szövetséges fejedelemnek 
joga van, fensőségének  erejénél 
fogva,  hogy egy más kormánynak 
megengedje, hadcsapatainak álla-
main való átvonulását, s azon kor-
mányok , melyekhez Poroszország 
fordult,  — a nélkül hogy a szövetségi 
alkotmány által akadályozva hitték 
volna magokat, — kivánságának 
megfelelő  választ adtak, s következő-
leg oszták a porosz király azon meg-
győződését, miképen a szövetségi jog 
semmiképen sem tiltja, hogy Porosz-
országnak meg ne engedjék azt, mit 
ez azoktól kiván. 

Ezzel végződött a két kabinet közti 
versengés. 

A neufeháteli  ügy ezután nem is 
jött szóba egész febr.  16-ig. I I I Na-
poleon császár a franczia  törvény-
hozó testet megnyitván , azon remé-
nyét fejezte  ki, hogy a Poroszország 
és Sehweiz közti viszály nem sokára 
békésen lesz kiegyenlitve. Ugy is 
történt. A londoni jegyzőkönyvet 
aláirt hatalmak követei 1857 mart. 

2 



5-én összeültek, a neufcháteli  ügy 
fölött  tandcskozandók. Mart. 7-én 
volt a másod értekezlet, ebben Po-
roszország követe is résztvett. Mart. 
24-én volt a harmadik értekezlet; 
ebben eléterjesztettek azon föltéte-
lek, melyeknél fogva  a porosz király 
kész lemondani Neufchátel  fölötti 
jogairól. Ezen föltételek  valának: 1) 
A porosz király és örökösei örökké 
hordozandják a neufcháteli  va-
lengini herczeg czimet; 2) Schweiz 
hordozandja Neufchátel  cantonnak 
a szövetségi hadcsapatok által tör-
tént elfoglalása  költségét; 3) egy 
neufcháteli  polgár sem fog  üldöz-
tetni a neufcháteli  utóbbi események-
ért; 4) Schweiz 2 millió frt.  kárpót-
lást fizet  Poroszországnak; 5) azon 
egyházi javak, melyeket az állam 
1848-ban elfoglalt,  visszaadattat-
nak; 6) az állam soha sem tulajdo-
nithatja el a kegyes adományokat; 
7) átalános bűnbocsánat, melybe 
foglaltatnak  az 1856 sept. 3-ka előtt 
elkövetett politikai- és sajtóvétségek 
miatt vádlottak is; 8) hat hónap 
előtt az alkotmány nem vizsgáltatik 
át , melyken egyébiránt csak a neuf-
cháteli polgárok vehetnek részt. — 
Mart. 25-én volt a negyedik érte-
kezlet , ebben Schweiz fölhatalma-
zottja Dr. Kern is résztvett. — Az 
ötödik értekezlet tartatott mart. 
31-en. Ebben Dr. Kern Schweiz 
részéről előterjeszté, mint a végleges 
kiegyezés alapját, a következő pon-
tokat : 1) Neufchátel  teljes függet-
lensége s következőleg föltétlen, 
fentartás  nélkül való lemondás Po-
roszország részéről, anélkül, hogy 
valamiben megszabná a canton alkot-
mányát, törvényhozását és közigaz-

gatását. 2) A neufcháteli  berezegi 
czim hordozása sem meg nem enged-
tetik, sem meg nem tagadtatik, de 
mindenesetre értetődik, hogy abból 
ne lehessen semmi jogot alkotni 
Schweiz vagy a canton ellen. Min-
den pénzbeli kárpótlás megtagadta-
tik; nem nyujtatik semmi különös 
biztosítás a király magán tulajdona a 
kegyes és jótékonysági alapitványo-
kat illetőleg, melyek az alkotvány 
és a törvény védelme alá helyezvék; 
3) a bűnbocsánat remélhető. 

Az ügyben egész apr. 14-keig nem 
történt nyilvános lépés. Eddig az 
alkudozások csak titokban folytak  az 
illetők közt. Apr. 14-én ismét össze-
ültek a londoni jegyzőkönyvet aláirt 
hatalmak követei a leendő kiegyez-
kedés alapjának meghatározása vé-
gett. Az értekezlet apr. 20-kán meg-
állapitá a négy hatalom közbenjárá-
sának uj tervét, egy jegyzőkönyvi 
csatolmánynyal együtt. E terv apr. 
29-kén egyhangúlag elfogadtaték  a 
szövetségtanács által, Poroszország 
által azonban visszavettetett, ez na-
gyobb biztosítékokat követelvén az 
egyházi javakra és az alkotmány 
revíziójára nézve. 

Ez kégségkivül uj, de nem legyőz-
hetlen nehézség vala. A kiegyezte-
tési alkudozások természetesen is-
mét igénybe vétettek. A schweizi 
szövetség-tanács megrendelé a négy 
hatalom közbenjárása tervének, va-
lamint a jegyzőkönyvi csatolmány-
nak közöltetését. Egész maj. 16-kaig 
nem is tartottak aztán értekezletet, 
mig a feleket  előre ki nem egyeztet-
ték. A maj. 16-ki értekezlet után 
Dr. Kern 17-kén már azt jelenté a 
szövetségi tanácsnak, hogyPoroszor-



szág elfogadja  a párisi egyezményt, 
lemondván azon 1 millió frt.  kárpót-
lásról , melyet az ujabb terv szerint 
Schweiznak kellett volna fizetnie. 

Francziaország, Nagybritannia, 
Ausztria, Poroszország, Oroszország 
és Sehweiz maj. 26-kán irták alá a 
neufeháteli  ügy elintézését illető köt-
ményt, mely a következőleg állapit-
taték meg : 1) ezikk : Poroszország 
királya, őt és örököseit illetőleg, 
örökre lemond azon fensőségi  jogok-
ról, melyekkel őt a bécsi kötés (1815 
jun. 9) a neufeháteli  herczegség és 
Valengin grófságra  nézve fölru-
házta. 2) czikk: A neufeháteli  állam 
fölszabadulván,  a schweizi szövetség 
tagja leend; 3) czikk : Sehweiz hor-
dozza az 1856 septemberi események 
által okozott költségeket. Neufchátel 
ezen költségeket csak a pénz jutaléki 
arány szerint ráháromlandó részben 
hordozza; 4) czikk : a Neufchátel 
cantonra eső költségek elosztatnak a 
lakosok közt pontos arány elvei sze-
rint; 5) czikk : átalános és teljes 
bűnbocsánat, mely kiterjed a sept. 
események előtti politikai vagy sajtó 
vétségekre is; 6) czikk : Azon egy-
házi javak jövedelmei, melyek 
1848-ban az állami vagyonba keb-
leztettek, eredeti rendeltetésöktől el 
nem vonhatók; 7) czikk : a kegyes 
alapitványok tőkéi és jövedelmei 
stb. kegyeletesen tiszteltetnek, s 
czéljoktól soha el nem vonhatók. 
Aláírva Kern, Hübner, Walewski, 

Cowley, Hatzfeldt,  Kisseleff.  — 
Hatzfeldt,  porosz követ, a kötéshez 
egy utólagos nyilatkozatot csatolta-
tott. E szerint a porosz király le-
mond a Schweizot terhelő 2 millió 
frc.  kárpótlásról; ő felsége,  igaz, 
ohajtotta volna, hogy az egyházi 
jövedelmeket és kegyes alapitványo-
kat illető biztosítéki czikk határo-
zottabban szerkesztessék, mégis be-
leegyezik abba, hogy a kötés meg-
erősítése c ponttól ne függesztessék 
föl;  ellenben fentartja  magának a 
jogot, hogy a neufeháteli  herczeg 
czimet tovább is hordozhassa. Kern 
ez után egy ellennyilatkozatot tőn, 
melynél fogva  a szövetségtanács 
előre tiltakozik minden jog ellen, mi 
e herczegi ezimből származtatható 
lenne. 

E kötés a schweizi szövetségta-
nács által jun. 8-kán egy izenetben 
a szövetséggyüléfcnek  eléterjesztetett 
s 11-kénelfogadt^Jott.  JutvíiG-kán a 
nagyhatalmak köpetéi utoljgka ültek 
össze ez ügy i ig | a '-megMSestesités 
kicserélése véset i Jifli.  j n j k é n a 
bűnbocsánat lqkírdetfoték  fiaufchá-
telben, mire nem sJkáraaFöyjcziaor-
szágban tartozkodó röyalisfák  visz-
szatérni kezdtek tűzhelyeikhez. A 
porosz király pedig-jun529-kén egy 
kiáltványban ünnepélyésen fölmenté 
Neufchátel  lakóit a neki letett eskü 
alól, és így a canton az európai kö-
tés erejénél fogva  tettleg bekeblez-
teték a schweizi szövetségbe. 



Európai  ügyek : (Vége). A dán-holsteini kérdés. Külön alkotmány és öszalkotmánv. A 
német herezegségek sérelmei. Poroszország és Ausztria föllépése  a herezegségek mel-
lett. Dánország az ügyet az európai hatalmak elé viszi. Egy külön alkotmányi ja-
vaslat. Ennek visszavettetése. A német herezegségek sérelme a német szövetség 

elé kerül. 
Még egy ügyről akarunk szólani, 

melyet Dánország európainak,  a né-
met nagy hatalmak pedig az érdek-
lettekkel együtt tisztán német ügy-
nek  tartanak. Ez : a dán  — schles-
wig-holsteini  és lauenburgi  iigy. 
Eléggé ismeretes az olvasók előtt, 
hogy Schleswig-Holstein és Lauen-
burg két tiszta német herczegség, 
melyek Dánország kiegészítő részei, 
azonban kötések által szentesitett 
külön tartományi alkotmánynyal bír-
tak, ismeretesek azon törekvések is, 
melyek a német herczegségeket az 
1848 — 49-ki események alkalmával 
vezették, valamint az ezen események 
következtében keletkezett 1850 jul. 
4-ki és aug. 2-ki londoni jegyző-
könyvi a z 185^maj. 8-ki londoni 
örökösoijesi jegyzőkönyv is. Legne-
vezetgaébb eredménye vala a kard-
dal éá tollal folytatott  háborúnak, 
hogy Dánország 1851 tavaszán 
ismét visszaszerzé a német her-
ezegségek fölötti  jogait, melyek 
nem egy pillanatban voltak fenye-
getve. A német nagy hatalmak 
azonban, (Ausztria és Poroszország) 
ügyekeztek gondoskodni arról, hogy 
a herczegségeknek a dán állam 
irányábani külön tartományi állásuk 
ha nem is az 1848-ban követelt po-
litikai alakban, de legalább közigaz-
gatási tekintetben fentartassék.  Ne-
vezetesen Schwarzenberg  herczeg, 

ausztriai külügyi minister, ki Német-
országon a német politikának, a kül-
földre  vonatkozólag nagy tekintélyt 
és súlyt akart szerezni, a dán kor-
mánytól erélyesen követelte, hogy a 
herezegségek német nemzeti jellemü-
ket megtartsák. 

A dán király engedett az erkölcsi 
nyomásnak, s azon királyi parancs-
ban, melyet 1852 jan. 28-án a dán 
országgyűlés elé terjeszte, kimondá, 
hogy Schleswig-Holstein , legalább 
részben, más kormányzattal birand, 
mint az ország többi része : külön 
országgyűlés és saját, a dán ország-
gyűlésnek nem felelős  ministerek 
voltak az engedélyezendűjogok sark-
pontjai. 

Addig azonban mig ezen jogok 
octroyrozúsa bekövetkezett volna, a 
dán kormány a németek teljes dáni-
zálását meg kisérté a herczegségek-
ben, nevezetesen Schleswigben. A 
dán nyelvet rá erőszakolták a német 

: lakosokra, s a német érzelmű világi 
: és egyházi hivatalnokokat elűzték, 
j s a dán rendőrség mindent elköve-

tett, hogy a kedélyeket ingerelje. A 
dán kormány keveset törődött ezen 
lelki és testi kényszerítéssel. A német 
nagyhatalmak a herezegségek védői, 

' értesültek mindezekről, de nem érzék 
magukat íöljogositva, hogy Dánor-
szág belügyeibe avatkozzanak. 

Végre, — hosszas húzás halasztás 



után, — külön alkotmány octroyroz-
tatott: Schleswigszámára 1853 octo-
berben, Holstein részére pedig 1854 
juniusban. Ezt követé egy összes dán 
alkotmány kihirdetése a dán monar-
chia számára, 1854 juliusban, mely 
több pontban összeütközött az 1852 
jan. 28-ki parancscsal. Ezen uj alkot-
mány szerint is fentartattak  ugyan 
Dánország cs a német herczegségek 
alaptörvényei, de a birodalom közös 
ügyeire nézte egy birodalmi tanács 
állittaték föl,  széleskörű hatalmi föl-
ruházással, s melyben emez alkot-
mány 10 §-nál fogva  a német tagok 
bizonyos kisebbségben valának. Ezen 
összalkotmány ellen heves viták tá-
madtak a dán országgyűlésen, s 
ezen alkotmány csak 1855 oct. 2-kán 
léphetett forma  szerint életbe. 

A német herczegségek jogai nyil-
ván sértve valának. Az elégületlen-
séget méginkább nevelte azon kö-
rülmény, hogy a király ez év nov. 
10-ki kibocsátványában arra nyúj-
tott reményt, hogy a herczegségek  kü-
lön tartományi  alkotmánya  az öszal-
kotmány  javára módosíttatni  fog. 
Ugyan ez év dec. 27-kén megnyitta-
tott a holsteini tartományi gyűlés 
Itzehoeban. A következő 1856 év 
jan. 25-én a gyűlésben inditványoz-
taték, hogy a király módositná az 
öszalkotmány azon pontjait, melyek 
az 1852 jan. 28-kán kelt parancsnál 
fogva  a herczegségek számára bizto-
sított jogokkal ellenkeznek. A királyi 
biztos az inditvány ellen tiltakozott, 
s febr.  4-kén egy királyi leirat ol-
vastatott Tói, melyben ezen indit-
vány a gyűlés körébe nem tartozó-
nak tekinteték, s az ilyes viták 
rendellenesek — és semmiseknek 

nyilváníttattak. Miután a holsteini 
rendek még tovább is folytatták 
a dán kormány irányában az ellen-
zéket, a tartományi gyűlés febr. 
20-kán bezáratott. Ezután mart. 
l-jén, inegnyitá a király az öszalkot-
mány által rendelt birodalmi taná-
csot, s reményét fejezé  ki, hogy most 
már szilárdon összekapcsolva van 
birodalmának minden része. Erre 
a holsteini lovag-rend azt indit-
ványozá, hogy a birodalmi öszalkot-
mány véleményezés, illetőleg módo-
sítás végett terjesztetnék a herczeg-
ségek gyűlése elibe; a dánok több-
ségben levén, az inditvány elvette-
tett, hogy ez is a sérelmek tömegét 
szaporitsa. Ezen sérelmekhez járult 
az is, hogy a birodalmi tanács maj. 
23-kán 36 szavazattal 18 ellenében 
elhatározá a holstein-lauenburgi 
uradalmak eladását, az 1852 jan. 
28-ki királyi parancs azon kikötésé-
nek daczára, hogy azon uradalmak 
a herczegségek saját ügyeibe vágó 
dolgok. 

A német hatalmak ezen visszaélé-
seket nem türheték tovább. Porosz-
ország jun. l-jén jegyzék által lé-
pett föl  a herczegségek érdekei mel-
lett, fölemiitvén  nevezetesen, hogy 
egyik oka az elégületlenségnek a 
herczegségekben, az urodalmak ela-
dása. A dán kormány, ezen intés 
daczára, az uradalmakat jun. 23-kán 
az összes államügyek közé sorozta, 
s eladások végrehajtását megren-
delte. Dánország azt hivé, hogy a 
két német nagyhatalom inkább meg 
van egymásközt oszolva, mintsem 
erélyesen s támogatólag léphetne 
föl  a herczegségek mellett. De csa-
lódott. Ausztria jun. 25-ki jegyzéké-



bon meg erélyesebben követelte mint 
Poroszország, hogy Dánország tel-
jesítse a német herezegségek részére 
tett ígéretét. A dán kormány, mely 
ezalatt az urodalmak eladását foly-
tatta, sept. 5-kén elutasítókig felelt 
eme jegyzékekre. Poroszország azon-
ban nem forgattatott  ki a dán okos-
kodások által, s oct. 25-én uj jegy-
zékben követelte a dán öszalkot-
inánynak a holsteini rendek elé 
terjesztését, ellenesetben a német 
szövetség beavatkozásával fenyege-
tőzvén. Ausztria oct. 26-án hasonló 
követeléssel lépett föl.  De a dán 
kormány, a jegyzékek daczára sem 
ügyekezett az elégültetlenség okait 
megszünteni. Lauenburg föliratilag 
kérte az urodalmak eladásának meg-
szüntetését. Schlesvvig tartományi 
gyűlésén dec. 23-kán inditványozta-
ték, hogy a dán helyett a német nyelv 
állittassék vissza, mint hivatalos, 
egyházi és iskolai  nyelv. Ezen indít-
vány, a dán párt ellenzése daczára, bi-
zottmányhoz utasittaték, de minden 
jelentékeny következmény nélkül. 

De mit tőn a kormány a német 
hatalmak erélyes jegyzékeire? 1857 
febr.  18-án köriratot intézett a nem 
német udvaroknál levő követeihez: 
ebben fölfejté  a birodalom épségé-
nek veszélyeztetését és Németország 
követelésének jogtalanságát. Febr. 
23-kán pedig az ausztriai és porosz 
jegyzékre felelvén,  a követelést nem 
csak elutasította, hanem egy terje-
delmes emlékiratban elvitázta a né-
met szövetség azon jogát, hogy ez 
egy német tartomány ügyébe szól-
hatna. A dán kormány német szövet-
ségi biztosa ezen fölfogást  ügyeke-
zett ugyan a német szövetséggel 

megértetni, de sükertelenül, vala-
mint sükertelen maradt e követnek 
berlini és bécsi küldetése is, minek 
az lőn aztán eredménye, hogy Dán-
ország az európai nagyhatalmak be-
avatkozását kérte ki — mart. 9-ki 
jegyzékében. 

Poroszország látván, hogy ez 
uton, elkülönözött föllépéssel,  nem 
boldogulhat, felszólitá  Ausztriát az 
egyiitlleges  föllépesre,  mi sükerült is. 
Az ausztriai kabinet apr. 1 kör-
jegyzékében jelenté a küludvaroknál 
levő követeinek, hogy a német her-
ezegségek ügyeit illetőleg Poroszor-
szággal egyetért. Poroszország is 
maj. 10-ki jegyzékében bejelenté 
a német szövetségi kormányoknál 
megbizva levő követeinek, Ausztriá-
val kötött egyezkedését azon javas-
latok tárgyában, melyeket a hol-
steini és lauenburgi herczegségi 
ügyeket illetőleg közösen terjeszte-
nének a németszövetség elibe. 

A dán kormány is látván, hogy a 
két német udvar minden áron ér-
vényt akar szerezni követeléseinek, 
látszólag elállt előbbi szándoká-
tól, s maj. 13-kán Holstein és 
Lauenburg számára ideiglenes mi-

O ö 
nisteriumot alkotott s ugyan ez nap 
egy uj jegyzéket intézett a bécsi 
és berlini udvarokhoz, melyben 
kijelenté, hogy ő felségének  szándoka 
a holsteini tartományi rendeket ösz-
szehíni rendkivüli ülésre, hogy a 
holsteini külön  ügyeket illetőleg egy 
átvizsgált alkottmánytervet terjesz-
szen elé, megvitatás végett. A mon-
dott tartományi ülés legkésőbb aug. 
havában végbemenend, s ez úttal al-
kalma leend ama tartományoknak 
szabadon, korlátlanul nyilatkozni. A 



becsi, berlini kabinetek maj. 20-kán 
megfeleltek  a dán kabinet ezen 
szándokára. Az ausztriai kabinet 
örömmel fogadta  a dán kabinet igé-
retét, nevezetesen különös fontossá-
got helyzett arra, hogy a holsteini és 
lauenburgi rendek megtartják azon 
elvitázhatlan jogukat, hogy a mo-
narchia öszalkotmányában fogla-
landó állásukról és képviseletükről 
maguk tanácskozhatnak. A cs. kir. 
kabinet kifejezé  reményét, hogy a 
herczegségek képviselőinek loyalis 
segítségével, nem sokára megállapi-
tandják Holstein és Lauenburg al-
kotmányos viszonyait, s a lauen-
burgi rendek épen oly jogokkal 
ruháztatnak fői,  minőkkel a hol-
steiniak. — A porosz kabinet jegy-
zékében kijelenté, hogy elhalasztja 
a német szövetség elé terjesztendő 
javaslatát, azon föltétel  alatt, ha a 
tartományi rendeknek alkalom nyuj-
tatik az öszállamban való képvisele-
tük meghatározására, emlékeztetvén 
egyúttal a dán kormányt, hogy az 
utóbbi maj. 13-ki dán nyilatkoz-
ványban nincs különösen megem-
litve a lauenburgi  herczegség.  — A 
dán kormány ezen jegyzékekre jun. 
24 kén felelt,  kijelentvén, hogy 
osztja Ausztria és Poroszország re-
ményét, de ezen remény csak ugy 
valósulhat, ha a tartományi rendek 
a kormány jó indulatu szándokára 
teljes loyalitással felelnek,  ha tanács-
kozásaikban a jogi határt át nem lé-
pik, s különösen, ha oly inditvány-
nyal nem lépnek föl,  mi a monarchia 
összes képviselete elé tartoznék. Ki-
jelenté a dán kormány egyszersmind 
azt is, hogy Lauenburg képviselői 
épen azon jogokkal ruháztatnak föl, 

melyekkel a holsteiniak. — A bécsi 
és berlini kabinetek jul. 6-ki jegyzé-
kükben ezen dán jegyzékre azt felel-
ték, hogy a dán kormány nyilat-
kozata oly bizonytalan, miként 
szándokával nem lehetnek tisztában, 
s kijelenték, hogy elhatározásukat 
az események további folyama  sze-
rint szabályozzák. 

A dán király megtartá igéretét. 
A holsteini rendek aug. 15-kére 
Itzehocba összehivattak, s az uj al-
kotmány terv elibök terjesztetett. 
Ezen terv annyiban nevezetes, 
hogy a főkérdéseken,  tudniillik Hol-
steinnak a dán öszállamhoz való 
viszonyán, a dolog lényegén tehát 
semmit sem változtatott. Biztosítta-
tott ugyan benne Holstein külön-
ügyeire nézve a külön törvényhozás 
és igazgatás, külön ministerség, s 
ennek felelőssége,  de átalán véve az 
alapjogok, sajtóügy, az uradalmak 
kormányzása, a dánizálás miatti sé-
relmek stb. mellőztettek. Mind ennek 
daczára, a gyűlés aug. 17-ki ülésé-
ben Blome-Heiligeustaedten az al-
kotmányjavaslat fólvetelét  és véle-
ményezés végett bizottmány elé ter-
jesztését ajánlotta, „Vámügyünket, 
pénzügyünket, szóval mindazt, a mi 
a mienk, föl  akarják áldozni ez egy-
séges államnak, s az uj intézménye-
ket egy részt önkényesen és erősza-
kosan is életbeléptetik. Ha pedig 
panaszkodunk nem felelnek.  Hiszem, 
mi vagyunk a legyőzöttek! Rajta 
tehát, lclkesitsen bennünket a béke 
és engesztelődés szelleme , fogjunk 
hozzá a tanácskozáshoz, s válasz-
szunk e czélból bizottmányt" szólt 
az emiitett szónok s a gyűlés indít-
ványát egyhangúlag elfogadá. 



A bizottmány véleményezése nem 
ugy ütött ki, mint ez engesztelődésre 
mutató nyilatkozat után várni lehe-
tett. Ez ugyan is a dán javaslatot 
visszautasitá. Jelentésének lényeges 
pontja im ez volt : „A holsteini ren-
dek gyűlése határozza el, hogy ezen 
előterjesztett esetleges s a gyűlés 
belátása szerint módosítandó jelen-
tésnek tartalma, — mint az ország 
megfontolásra  méltó helyzetéről való 
meggyőződésének legtisztább kife-
jezése, — nyujtassék egv legaláza-
tosb előterjesztvényben ő felsége  a 
királyhoz, azon nyilatkozat hozzá-
tételével, hogy a rendek gyűlése 
sajnálattal bár, de nem érezheti ma-
gát képesnek arra, hogy ő felségé-
nek a Holstein-herczegség ügyeit 
illető külön javított alkotmány be-
hozására ezélzó szándokához já-
rulhasson, valameddig ezen herczeg-
ség politikai állása a monarchiában 
ugy szabályoztatni nem fog,  hogy 
az igazságos igényeinek megfeleljen, 
az önállóság és egyenjogúság elve 
szerint." 

A bizottmány ezen indítványa a 
holsteini rendek sept. 9-ki ülésében 
46 szavazattal 2 ellenében elfogad-
tátott , s a tartomanyi gyűlés már 
sept. 12-én bezáratott. 

A holsteini rendek e szerint ismét 
a dán királyhoz folyamodtak,  de a 
lauenburgiak nem : ezek sérelmeiket 
egyenesen a német szövetség elé vit-
ték. Az oct. 29-én eléterjesztett 
lauenburgi emlékirat főpontjai  : 1) a 
magas német szövetségi gyűlés nyi-
latkoztassa ki, hogy az 1855 oct. 

2-kán kibocsátott egyoldalú alkot-
mánytörvény azon határozatai, va-
lamint más ez okmányban följegyzett 
kibocsátványok és rendszabályok, 
melyek Lauenburg herczegségnek 
az öszalkotmányban való alárendel-
tetését tartalmazzák, vagy annak az 
önállóságrai alapos igényét sértik, 
részint a szövetségi törvénynyel, — 
nevezetesen annak 5Gik czikkével, 
— részint pedig a szerződésileg 
adott Ígéretek — s ünnepélyes nyi-
latkozatokkal ellenkeznek, tehát 
Lauenburg-herczegségre nézve nem 
kötelezők; 2) legközelebb tehát a kir. 
dán kormánynál oda fog  működni, 
hogy más határozatok s berende-
zések lépjenek ezeknek helyére, 
melyek a herczegségeknek az ösz-
alkotmányban való egyenjogúságát 
s külön alkotmányának és kormány-
zatának önállóságát helyreállítják s 
biztosítják. 

A lauenburgi sérelem tárgyában 
a németszövetség által bizottmány 
neveztetett s ennek tagjai Ausztria, 
Porosz-, Bajor-, Szászország, Han-
nover, Würtemberg és Kurhessen 
követei. Ezen bizottmány jelentésé-
től fog  függni  a németszövetség ha-
tározata. 

Mi a dán kormányt illeti, ez az 
idegen udvaroknál levő követeihez 
intézett körirata által ügyekezett el-
járását igazolni, s a holsteini ren-
dek előterjesztvényének vádpontjait 
megczáfolni. 

Ez ügyet itt megszakitjuk : a jövő 
Világkrónika  számára maradván, an-
nak tovább folytatása. 



Egyes állami ügyök : Ausztria, Poroszország, Belgium. Fraueziaország, Angolország. 

Miután az európai főügyek  folya-
mát 1857 nov. haváig kisértük, most 
szólanunk kell azon nevezetesb ese-
ményekről, melyek Európa egyes or-
szágaiban fölmerültek,  s jelentékeny-
ségöknél fogva  történeti anyagot 
szolgáltatnak a krónika számára. 

Először tekintsünk végig az Ausz-
triában történtek fölött. 

1856 nov. 2-kán egy legfelsőbb 
rendelet jelent meg, mely a lombard-
velenczei királyság központi congre-
gatioinak körét és munkálkodásának 
rendét határozza meg. 

Ezen legfelsőbb  rendelet clőpos-
tája volt a Fölséges  Uralkodó  Pár 
Olaszországba való utazásának, mi 
be is következett, s a birodalom ezen 
részére igen nagy fontosságúvá  lőn. 

0 Felségeik  nov. 17-én keltek útra, 
mintegy 200 főnyi  kísérettel, mely-
ben volt gróf  Grünne altábornagy, 
0 Felsége  első tábornok hadsegéde, 
báró Kellner altábornagy és báró 
Schlitter s báró Müller tábornokok 
stb. Előre parancs küldetett, hogy 
az udvar számára minden kellék 
Olaszországban vásároltassák be, mire 
mielőtt a legmagasb vendégek meg-
érkeztek volna, igen nagy összegek 
fordíttattak.  Már ezen körülmény 
által nem kevésbbé valának érde-
kelve az átutazandó tartományok, 
anyagi haszon tekintetében is. Ö Fel-
ségeik  a regényes Styria és Karan-
tanon utaztak át s nov. 25-kén ér-
keztek Triesztbe, a nép örömlár-

mája között. Nov. 26-kán történt a 
magas elindulás Triesztből „Elisa-
beth" hadi gőzösön. Ö Felségeik 
megérkezvén, Velencze ez nap este 
tündéri fényben  úszott, a Fölséges 
Uralkodó  Pár tiszteletére, s a népies 
mulatságok igen élénk alakban fej-
lődtek ki a város közhelyein. 0 Fel-
sége itt is — valamint útjában min-
denütt , — a kormányhatóságok 
működéseinek folyamát  szigorúan 
megvizsgálta, megtekintette az ar-
senált, a hadihajókat, tudományos 
és művészi intézeteket. Ö Felsége 
már itt megkezdé az olasz népet há-
lára kötelezni, magas kegyelműségé-
nek nyilatkozványai által. A többi 
közt dec. 2-ról Radetzky  altábor-
nagyhoz intézett legmagasb kézirata 
által a lombard-velenczei menekül-
tek vagyonára vetett zárt'feloldatta, 
a száműzöttek megkegyelmezési kér-
vényeiket illetőleg a végelhatározást 
a tábornagyi-a bizta, s mintegy 70 
egyént, kik politikai bűnök miatt be-
börtönözve voltak, szabadságba he-
lyeztetett. 0 Felsége  Velenczében léte 
alkalmával letevé a nagyszerű arsenál 
alapkövét, minek elkészitése 85 millió 
ftba  kerülend. 0 Felségeik  az egész 
dec. havát Velenczében töltötték, s a 
tengerek királynéját 1857 jan. 3-án 
hagyák el. Magas látogatásukkal 

megtisztelték Paduat, Vicenzát, Ve-
• i 

ronat, a sommacamp!<gnai és custoz-
zai csatamezőket, Peschierat, De-
senzanot, Bresciat, Bergamot, min-





denütt a fejedelmi  kegy számos jelét 
hí^gyván hátra. Jan. 15-kén ment 
végbe a magas bevonulás Milanóba, 
a legfényesebb  fogadtatás  közepett. 
Midőn Sebregondi, a város podestája 
a város kulcsait Ő Felségének  át-
nyujtá, a fejedelem  ezen emlékezetes 
szavakat mondá : „Én a régit mind 
elfeledtem,  és sok ujat és hasznost 
szándékozom tenni." A legfényesebb 
ünnepélyek egymást váltották. Jan. 
25-én reggel jelent meg az utcza 
szegletekre tűzött falragaszokban  Ő 
Felségének  Radetzky tábornagyhoz 
intézett legmagasb kézirata, mely 
minden politikai fogoly  kibocsátta-
tását, a folyamatban  levő politikai 
pörök megszüntetését, a mantuai kü-
lön törvényszék föloszlattatását  pa-
rancsolá. A nép ezen örömhirt a leg-
nagyobb hálanyilatkozványokkal fo-
gadta. Erre a város kivilágittatott, 
s midőn 0 Felségeik  a teatro alla 
Scalaban megjelentek, a jelenvoltak 
által a kitörő nyilatkozványokkal 
fogadtattak.  Ö Felsége  Milanóban 
léte alatt jelent meg febr.  28-kán 
azon legmagasb kézirata, melynél 
fogva  Radetzky tábornagyot, a csá-
szári háznak nehéz időkben megpró-
bált egyik leghűbb szolgáját, saját 
kérése folytán  hivatalától fölmenté, 
s lombard-velenczei tartományok fő-
kormányzóságát fivérére,  Ferdinánd 
Miksa cs. kir. Főherczeg 0 Fenségére 
méltóztatott ruházni. Ö Felségeik 
mart. 2-kán hagyták el Milánót, s e 
hó 12-kcn érkeztek vissza Bécsbe. 

Mig 0 Felségeik  a lombard-velen-
czei királyságban mulattak, addig a 
szomszéd Piemontban, mely az 1848-
ki események óta Ausztria irányá-
ban nem igen barátságos érzelmeket 

táplált, az ausztriai kormány ellen, 
ellenséges nyilatkozványok történ-
tek, leginkább pedig a sajtóban. 
Gróf  Buol, Ö Felsége  külügyi minisz-
tere, ezen nvilatkozványoknak véget 
akarván vetni, Paar grófhoz,  Ausztri-
ának turini ügyvivőjéhez egy jegy-
zéket intézett, Cavour gróf  szárd 
külügyminiszter előtti fölolvasás 
végett. Ezen jegyzék tartalma volt : 
A piemonti kormánynak tökéletesen 
szenvedőleges magaviselete, a sajtó 
által Ausztria ellen irányzott táma-
dások iránt, sérté a császár érzelmeit. 
A turini kabinet gyakran utasitotta 
az ausztriai kabinetet a törvényszé-
kekhez, melyek a sajtó kihágása ese-
tében igazságot szolgáltatnak, azzal 
mentegetőzvén, hogy nincs hatalmá-
ban a kezdeményezés. De a vádlói 
szerep kevéssé.íllék az ausztriai kor-
mányhoz. A sá^rd sajtó a monarchiai 
elvet s az egész társadalmi rendet is 
megtámadja. császári kormány 
biztosítékot BjVán íet dolgpk ezen ál-
lapotának lipterozátían \3eig tartása 
ellen, mely 'állapot -homtolcegyenest 
ellenkezik Ausztria azon /kivánatá-
val, hogy Piemonttal ol/iiszonyban 
álljon, minőt a két Ország jól értel-
mezett érdekei követelnék. 

Cavour gróf,  szárd külügyminisz-
ter, febr.  20-áról kelt, s egy Cantono 
inarquis bécsi szárd ügynökhez inté-
zett válaszjegyzékében következőleg 
felelt  : A kormány tetteinek szabad 
megvitatása egyik lényeges alapját 
képzi a Piemontban életben levő po-
litikai rendszernek, valamint Európa 
több államaiban is, s ezen szabadság 
több előnynyel s kevesebb bajjal jár, 
mint másutt bárhol is. Az ország és 
trón egyesülése naponként bensőbbé 



válik, s a szárd lapok sem nem erő-
szakosabbak, sem nem csipősebbek, 
mint a belga vagy angol lapok. Mi a 
császár személye elleni támadásokat 
illeti, ő azokat teljesen roszallja, 
mint már tevé is: egyébiránt a ta-
pasztalat megmutatta, hogy Piemont-
ban a sajtó elleni föllépés  hatással 
volt. Piemontban a monarchiai elv 
nem csak hogy nincs megsemmisítve, 
sőtazrendithetlen szilárdságra jutott. 
Piemontnak is volnának előszámlá-
landó panaszai az ausztriai kormány 
ellen. A miniszter jegyzékének bezá-
rásával azon reményét fejezi  ki, mi-
szerint fólvilágositása  meggyőzendi 
az ausztriai kabinetet arról, hogy 
Szardiniának szilárd szándoka : tel-
jesitni szomszédai irányában azon 
kötelezettségeket és kötelességeket, 
melyeket a nemzetközi jog és köté-
sek elébe szabnak. 

Buol grófot  nem elégité ki Cavour 
gróf  felelete,  s ezen elégületlenségét 
mart. 16-káról Paar erófhoz  a Tu-
rinban levő ausztriai ügyvivőhöz in-
tézett ujabb jegyzékében fejezte  ki. 
Cavour gróf  jegyzéke — mondá 
Boul gróf,  — semmikép sem elé-
gitette ki a bécsi kabinetet, főleg 
azon magyarázata nem, melyet a 
sajtó ellenséges támadását és ennek 
a királyságbeli törvényszékekhez 
utasitását illetőleg adott. Ezen fele-
let annál kevésbbé látszik kielégítő-
nek, minthogy itt a szárd sajtónak 
nem egyes tényei forognak  kérdés-
ben, hanem annak uralkodó törek-
vése, s oly támadások, melyek a lá-
zadás és királygyilkosság prédikálá-
sáig mennek a szomszéd ország elle-
nében. Ily esetben minden kormány-
nak kötelessége : hogy tekintélyét 

érvényesítse, s hogy ne vonja ki ma-
gát a rásulyosuló felelősség  alól. A 
császári kormány sajnálja, hogy 
Ausztria panaszai nem vétettek te-
kintetbe, s hogy Cavour gróf  felelete 
nem nyújt semmi reményt a dolgok 
állapotának változására nézve, azon-
ban mindaddig, mig e változás meg 
nem történik, Ausztria képviselőjé-
nek lehetlen Turinban maradnia, a 
Bécsben levő szárd ügynök azonban 
állomási helyén maradhat. 

Ezen jegyzéket mart. 23-ikán az 
Ausztria és Piemont közti diploma-
tiai viszonyok megszakítása követé. 
Cavour gróf  mart. 24-én erre egy 
jegyzéket intézett Bécsbe, Cantono 
marquis piemonti ügynökhez, a kö-
vetkező tartalommal : Jóllehet Buol 
gróf  mart. 16-ki jegyzékében kije-
lenti, hogy a császári követség visz-
szahivatása nem akadályozza a szárd 
követségnek tovább is Bécsben ma-
radását, a király azonban nem találja 
illőnek : diplomatiai ügynököt hagy-
ni Bécsben akkor, midőn Ausztria 
követe a turini udvart elhagyta. 
Cantono marquis Cavour gróf  jegy-
zéke következtében, mart. 30-ikán 
közié Boul gróffal  kormányának 
visszahívási rendeletét, s az ausztriai 
székvárost nem sokára elhagyá. 

Ezóta a diplomatiai viszonyok 
nem is álltak helyre a két kormány 
közt; a feszültség  azonban sem egyik 
sem másik oldalról nem hat korláto-
lólag a szomszédsági viszonyokra. 

Ö felsége  olaszországi útját befe-
jezvén, eihatározá, Magyarországot 
is azon szerencsében részesitni, hogy 

7 o. 
bemutassa a magyar nemzetnek föl-
séges nejét, s e czélból 1857 maj. 
4-kén a Fölséges  pár átkelt a Lajtán. 



Magyarország határára. (A magas 
körút részlete majd alább lesz ol-
vasható.) 

Ö Felsége ezen körútján kívül 
egyik igen fontos  esemény volt 
Ausztriában : Ö Felségének  II. Sán-
dor ezárral találkozása AVeimarban. 
Ezen találkozást 111. Napoleon csá-
szárnak II. Sándor ezárral Stutt-
gartban történt összejövetele idézte 
elé, s a dologban a közbenjárói fősze-
repet a porosz király vitte, ki a wei-
mári találkozás által mintegy paraly-
zálni szándékolta a stuttgarti össze-
jövetel jelentőségét és horderejét, 
egyszersmind alkalmat szolgáltatott 
a két uralkodónak régi barátságos 
viszonyaik fölélesztésére,  melyek 
Ausztriának a keleti háború alatti 
magatartása miatt Oroszország irá-
nyában kissé meglazultak volt. 

A hivatalos „Wiener Zeitung'^ 
sept. 29.én következőleg jelenté 0 
Felsége  elutazását : „0 cs. kir.  Ap. 
Fölsége  a mult éjjel a szász-királyi s 
a szász weimari nagyherczegi udvar 
látogatására Drezdába és Weimarba 
utazott. Ö Felsége  azon örvendetes 
kilátással bir, hogy az utóbb emii-
tett városban orosz császári Fölsé-
geikkel találkozni fog."  0 Felsége 
ugyanez nap megérkezett Drezdába, 

• s a pályaudvarban a király s királyi 
berezegek által a legünnepélyeseb-
ben fogadtatott.  Sept. 30-án délelőtt 
Drezdában nagy katonai szemle, dél-
után ebéd volt. Ö Felsége oct. l-jén 
érkezett Weimarba, hová az orosz 
czár már sept. 30-án megérkezett. 
A két fejedelem  találkozása az öz-
vegy nagyherczegnő kir. Fensége 
nyári lakában történt, a legszívélye-
sebb érzelem-nyilatkozatok közt. In-

nen az orosz czár Ö cs. kir.  Ap. Föl-
ségét visszakísérte a városba, hol a 
várpalotába érkezvén, a két felség 
karöltve ment Ő cs. kir.  Ap. Fölsége 
szobáiba, s ott fél  órát töltöttek  ma-
gukra,  bizalmas beszélgetés  közi. 
Nagy ebéd. Este a színházban fényes 
előadás volt, mely alkalommal a két 
fejedelem  a részvét és tisztelet szá-
mos nyilatk^zványával találkozott. 
Másnap, oct. 2-án, mindketten el-
hagyták Weimart. 

Ezen találkozást, melynek czélját 
fentebb  pár szóval emiitettük, több-
félekép  magyarázták annak idejében. 
Azt mondották, hogy a két északi 
hatalom ,,légyott"ja nem eredmé-
nyezheti az általuk külön-külön köve-
tett politikának módosítását, s az 
nem gyakorolhat komoly befolyást, 
Európa más nagy kabinetjeinek ügy-
folyamára.  Azt mondották, hogy 
Weimarban csak két uralkodó csa-
lád — különben igen kívánatos — 
közeledéséről lehetett szó, mely csa-
ládok hosszú ideig bensőleg valá-
nak egyesülve, s melyek közt a leg-
újabb események — mint azt min-
denki tudja — bizonyos hidegséget 
szültek. A közeledés, — mondók — 
megtörtént, de azon körülmények 
után, melyek közt az végbement, 

I bizton állíthatni, hogy a weimari ta-
lálkozás, mely nem politikai eszme 

! által sugalltatott, egész végig meg-
tartotta jellemét : az egyszerű, bizo-
nyos tekintetben magántalálkozás 
jellemét. E „légyott"-nak — miután 
az ily határok közt maradt, — sok-
kal kisebb hordereje van tehát, mint 
a stuttgarti találkozásnak, jóllehet 
ennek sem volt, — nem is kellett 
hogy legyen — sem eléggé kimért. 



sem eléggé közvetlen polit:kai ered-
ménye. Ha Stuttgartban nem álla-
podtak is meg véglegesen a napi 
renden levő ügyekre nézve; ha nem 
állapodtak meg különösen egy közö-
sen követendő politika alapvonalaira 
nézve, mindamellett el kell ismerni : 
hogy II I . Napoleon és II. Sándor 
czár kifejezték  azon vágyukat — ha 
szintén átalánosan : — hogy a pil-
lanat valamint a többé kevésbbé tá-
vol jövő legfontosabb  kérdéseire 
nézve egyetérteni szándékoznak. A 
stuttgarti találkozásnak e szerint lé-
nyegesen politikai jelleme van, mig 
a weimari, — ismételhetni, — csu-
pán családi találkozás voH, melyben 
hogy a politikának bár legkisebb ré-
sze is volt volna — igen kétséges." 

Ezen állitás azonban kissé merész. 
Egyébiránt majd a jövő megmutatja, 
hogy e találkozás mit eredménye-
zett. 

Poroszországban,  Sclnveiczczal va-
ló ügyes-bajos dolgát kivéve, — mi 
azonban mint fentebb  olvasni lehe-
tett szerencsésen bevégeztetett, — 
még csak egy nevezetes esemény for-
dula elé : tudnillik  az ideiglenes  re-
gensség.  A porosz király ugyanis 
1857 oct. elején megbetegedvén, s 
betegsége miatt nevezetesen lelki-
ereje megtörvén, az orvosok azt ta-
nácsolták, hogy az államügyek veze-
tésére, — mig egészsége helyreáll,— 
testvérét, a porosz herczeget nevez-
né ki. A király ezen tanács követ-
keztében oct. 23-kán egy rendeletet 
intézett fivéréhez,  melyben őt sze-
mélyének a kormányzási ügyekben 
való helyettesítésével három hónapra 
megbizza. 

A porosz herczeg ezen rendelet-

nek engedvén azt egy ugyanezen 
napról kelt kibocsátványával együtt 
átküldte az államminiszteriumhoz, a 
törvénygyűjteményben, köztudomás-
ra juttatás végett. A herczeg kibo-
csátványában kijelenté : „miszerint 
szilárd akaratja az ország alkotmá-
nya és törvényeinek lelkiismeretes 
megtartása mellett, s ő felsége  a ki-
rálynak, királyi testvérének és urá-
nak előtte ismeretes intentioi szerint 
a kormányzás ügyeit mindaddig ve-
zetni, mig ezt ő felsége  szükségesnek 
találandja." 

A porosz herczeg, — ki ezóta Po-
roszországban az államügyeket ve-
zeti, — egyik — legszilárdabb jel-
lemű férfiú  az európai uralkodók 
családjában. Mondhatni : hogy esze 
szive helyén van, s a kardot tudja 
forgatni. 

Nevezetes, mit egy lap a herczeg 
jellemzéseül annak idejében irt. 

„Alig lehet — mond e lap — csak 
közelitől°g is meghatározni, hogy a 
porosz trónörökös minő politikát fog 
követni, ha végzete őt a trónra eme-
li. Az, mite tekintetben csak tudunk, 
arra mutat, hogy nem ért egyet 
bátyjával, sőt az emez által követett 
politikai nézetnek határozott ellen-
sége. Mindemellett minden nyilatko-
zat, melyet a trónörökös a viszonyok 
kényszerítése folytán  tőn, sokkal 
öesze nem függőbb  és határozatla-
nabb jel, mint sem azokat egy szem-
pont alá lehetne gyűjteni, s azokból 
politikai jellemére nézve fogalmat 
alkothatnánk. A vélemények e tekin-
tetben nagyon eltérők, s a királyi 
herczeg irányát a különböző pártok 
oly különbözően magyarázták, hogy 
a közvélemény tisztába nem jöhet 



mit várhatna az uj kormánytól (ter-
mészetesen a mostani király halála 
után). A herczeg neveltetése, mely 
az uj porosz állam legszerencsétle-
nebb korszakában 1806—1813 fe-
jeztetett b e , jellemének komoly 
irányt adott. Később azon nézet ju-
tott túlsúlyra, hogy a herczeg, ki 
nagy hajlamot mutatott az orosz ka-
tonai kormányzás iránt, határozot-
tan az oroszhoz hajlik. Azon tanács-
kozások alatt, melyek a királyi csa-
lád kebelében a képviseleti institu-
tiok fölött  tartat tak, ugy látszott, 
hogy a herczeg csak igen vonakodva 
egyezett bele amaz újításokba, sőt 
az országgyűlésen kinyilatkoztatta, 
hogy az 1847-ik februári  rendelet 
által elhatározott intézmények előtte 
a concessiok legszélsőbb határainak 
látszanak, melyeket a korona csak 
megadhat. — A szabadelvű párt 
nem igen nagy hajlandósággal visel-
tetett iránta, és a herczeg a legelva-
kultabb gyűlölség tárgya volt a for-
radalmárok részéről, az 1848-diki 
martiusi napokban, valamint később 
is. E közben azonban később, bizo-
nyos személyek részéről rejtélyes kí-
sérletek tétettek a végett, hogy a 
szabadelvű párt a herczeg részére 
megnyeressék, s a porosz herczegné 
legkevésbbé sem titkolta, hogy a 
frankfurti  parlament tagjai irányá-
ban rokonszenvvel viseltetik, még 
akkor is, midőn Poroszország királya 
a császári koronát visszautasította, 
melyet neki eme parlament fölaján-
lott. A herczeg 1849-ben azon po-
rosz sereg élén állt, mely benyomult 
Pfalzba  s a badeni nagyherczegség-
be, hogy ott elnyomja utolsó vonag-
lását is ama német forradalomnak, 

mely a germán császárság koronáját 
Berlinbe akarta átültetni. — A her-
czeg nem volt jelen a kamara azon 
ülésében, melyben a király az uj al-
kotmányra az esküt letette. Neje a 
herczegné épen nem titkolta a saj-
nálkozást, melyet benne Manteuffel 
olmüczi békés missioja keltett, mely 
által az Ausztriával való háború ve-
szélye szerencsésen elháríttatott." 

Belgiumban  1857 maj. 27-én igen 
nevezetes zavargások törtek ki a 
parlamentben. Belgium, mint tudjuk 
1831 óta alkotmányos ország, s ezen 
kormányforma,  kormány és nép ré-
széről, bölcsen használtatván, e kis or-
szág példává lőn egész Európában, 
melyet bizonyításul nem egyszer 
szoktak fölidézni.  A zavart a követ-
kező esemény idézte elé. A követ-
kamrában maj. 27-én egy törvény-
javaslat fölött  folyt  a végtanácsko-
zás, melyet a jobboldalból (egyházi 
párt) alakult minisztérium terjesztett 
elé, s mely már egyes pontjaiban el 
is fogadtatott  volt. Ezen törvényja-
vaslatnál fogva  a kegyes  alapítványok 
kezelése a polgáraiktól elvétetett, s a 
papságra ruháztatott volna, holott 
1830-ban a kegyes alapitványok ke-
zelését világiassitották, s a polgári 
hatóságok kezében öszpontositották, 
ugy hogy a vallási társulatok- s a 
papság egyes tagjainak nincs közük 
alkotmányezerűleg a szegények ré-
szére adományozott alamizsnák és 
segélypénzek fólosztásához,  melye-
ket kizárólag az ápolóintézetek és 
jótékonysági hivatalok kezelnek. E 
szerint oly adományok fölött  is, me-
lyeket magánosak egyházaknak ad-
nak a kormány rendelkezik. A sző-
nyegen volt uj törvény pedig fölha-



talmazta volna a kormányt, hogy 
minden egyházi községet polgári  sze-
mély jellemével ruházhasson föl,  az 
ezen ezimmel járó kiváltságokkal 
együtt: tehát a birtokszerzés, örökö-
södés és adomány-elfogadás  jogával 
is. A törvényjavaslat más felől  föl-
hatalmazta volna azon magánosokat, 
kik a szegények számára hagyomá-
nyoznak, hogy eme javak, kezelésére 
tetszésök szerint nevezzenek ki külön 
igazgatóságokat. Frére  baloldali kép-
viselő a törvényjavaslatot oda kérte 
módosíttatni: hogy vizsgáltassékmeg 
hivatalosan az ország társadalmi ál-
lapota, a szükség és inség — a fen-
álló szegény-ápolás és a szerint in-
tézkedjenek. Ezen módositványt a 
kamara 60 szavazattal 44 ellenében 
elvetette, s azután a kormányi ja-
vaslat 71 és 78-ik ezikkelye 60 sza-
vazattal 40 és 41 ellen elfogadtatott. 
A többség e szerint az uj törvény 
mellett szavazott. Frére ekkor mint-
egy óvást akarván kijelenteni a tör-
vényjavaslat ellen, így kiáltott a 
jobb — egyházi párti — oldalhoz : 
„Oh uraim! Önök a kamara és az 
ország előtt méltatlan komédiát ját-
szanak." „Rendre, rendre" hangzott 
erre a jobb oldal minden padjáról. 
„Mi nem vagyunk komédiások: a 
jobb oldalon nincs komédiás!" szólt 
egy jobboldali képviselő. Frére szó-
noki tehetségének minden erejét elő-
vevé, hogy a növekvő lázadást le-
csendesítse. „Mit — kiáltott föl,  — 
midőn én nem rég teljes mély meg-
indulással fejeztem  ki sajnálatomat 
ama szegény, elhagyatott gyermekek 
fölött,  kik a csipkeoskolában (écoles 
dentelléres) apáczáik által nem hogy 
neveltetnének, hanem aljas nyerész-

kedés javára használtatnak föl,  akkor 
találkozott valaki (Dumortier) ki 
igazságos vádamat infamisnak  bátor-
kodott nevezni, és . . ." szónok ezen 
szavakra, a karzaton jelen volt rop-
pant hallgatóság részéről, — mely a 
törvényjavaslat fölötti  vitát folyvást 
a legélénkebb figyelemmel  kisérte, s 
a végtanácskozásra lehető legna-

o O 
gyobb számmal seregeit föl,  — oly 
helyeslési nyilatkozattal szakaszta-
tott félbe,  minőt a parlament tere-
mében még soha sem hallottak. 
„Törvényszéki szolgák ! ürítsétek ki 
a karzatokat!" kiáltott az elnök, 
mire a hallgatóság mormogással fe-
lelt, „Tanácskozásaink többé nem 
szabadok!" — kiáltott hevesen Du-
mortier — mire a karzat válaszolá : 
„a jobb oldal tagjai gazok!'í Erre 
roppant zaj és lárma keletkezett. A 
szolgák és katonák csak nagy bajjal 
üritheték ki a karzatokat s nyomha-
ták vissza a betolakodni akaró hall-
gatóságot. Ez alatt a parlamenti pa-
lota körül nagy néptömeg gyűlt 
össze, mely a baloldali követeket, 
midőn azok az ülésből kijöttek, meg-
éljenezte, a jobboldaliakat pedig ki-
fütyülte,  lehurrogatta. — Ezen jele-
netek más nap este öt óra felé,  midőn 
a követek a gyüléstermet elhagyák 
még botrányosb alakot öltének. 5 — 
6000 ember lepte el a tért és a park 
egy részét, s ezek az igazságügyi mi-
nisztert és jobboldali követeket füty-
tyel, ordítással fogadák.  De ezzel még 
meg nem elégedtek: a belga nemzeti 
dal éneklése mellett a királyi palota 
elé nyomultak, a királyt zajosan él-
tették; innen a szabadelvű követek 
lakait keresték meg, őket üdvözöl-
ték, majd némely jobboldali minisz-



ter lakásánál is megállapodtak, ro-
szaló nyilatkozatok közt. A zavar-
gás tetőpontját érte a jezsuiták ut-
czájában, hol az ordítással és pissze-
géssel meg nem elégedvén , az abla-
kokat betördelték. Meglátogatták 
Coomans, az „Emancipation" szer-
kesztőjének lakát is, hasonló botrá-
nyokat követve el. Hogy nagyobb 
kihágásnak eleje vétessék, katonai 
erőt rendeltekki, véres összeütkö-
zés azonban nem történt, s 30-kán 
már inkább kíváncsiság, mint nyug-
talanság csalta a népet a nyilvános 
helyekre, hol a katonaság ugyan még 
fölállítva  vala, megakadályozandó a 
demonstratiok ismétlését. 

A király, a történtek hirére, maj. 
28-án Laekenből Brüsselbe sietett, s 
29-kén reggel miniszteri tanácsot 
tartott, melyre mindkét párt főnö-
keit összehítta, a további magatar-
tás fölött  tanácskozandók, mi annyi-
val kivánatosb volt, minthogy az or-
szág nagyobb városaiban is a brüs-
selihez hasonló ellenséges nyilatko-
zatok történtek, a jótékonysági tör-
vény miatt. A király, minisztériuma 
és a pártfőnökök  abban állapodtak 
meg, hogy a törvény fölötti  vitát 
halaszszák el. Maj. 30-kán a képvi-
selők és senatorok kamarája királyi 
kibocsátvány által bizonytalan időre 
elnapoltatott; a minisztérium is be-
adta lemondását, de ez nem fogadta-
tott el. A király ezen bölcs intézke-
dése által, — mire őt azonban az al-
kotmány 72-ik czikkelye jogositá — 
elejét vevé minden komolyabb ösz-
szeütközésnek. Komoly figyelmet 
ébresztének e közben azon kérvé-
nyek, mely a jótékonysági törvények 
visszavevése végett a kormányhoz ér-
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keztek; nevezetes volt Brüssel köz-
ségtanácsaé főképen. 

A válságos állapot jun. 13-káig 
tartott. Megjegyzendő, hogy ezen 
idő alatt történtek ugyan katonai 
intézkedések, de azok nem sokára 
szükségteleneknek bizonyultak be, 
s a Brüsselbe szólitott katonaságot 
helyőrségre haza bocsátották. Befo-
gatások is történtek, de a befogottak 
nagy részét hazabocsátották, a csend 
zavarás súlyos bűne nem terhelvén 
őket. A minisztérium folyvást  ta-
nácskozott, de arra el nem határoz-
hatá magát, hogy a törvényjavasla-
tot visszavegye, mert ezzel elismerte 
volna a nép véleménynek a parla-
menti többség véleménye fölötti 
uralmát. 

Mire határozta hát el magát? 
hogy a királytól a parlament fölosz-
latását kérje, s az uj parlamentben el-
járását igazolja. Jun. 12-én a király-
hoz intézett jelentésében kimondá : 
hogy ezen pillanatban, a tulfeszült 
politikai szenvedélyek élénk izgalma 
miatt, minden parlamenti vitatkozás 
csak bonyodalom kútfejévé  válhat-
nék az országra nézve : ezen meg-
győződésnél fogva,  javasolja tehát a 
királynak az 185%-ik évi törvény-
hozó ülés bezárását. A király jóvá-
hagyá e jelentést. Azon királyi irat, 
melyben ez intézkedés megerősíttetik, 
példánya Lipót király fejedelmi  böl-
cseségének. Telve az a legszebb ál-
lamtani axiómával. Ezen fejedelem, 
kit szabad népének legnagyobb sze-
retete és tisztelete környez, kinek 
kormányzatára egész Európa bámu-
lással és elismeréssel tekint, született 
1790 dec. 16-kán s harmadik és leg-
ifjabb  fia  volt Szász CoburgiFerenez 
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I. Leopold, belga király. 



herczegnek, Lipót György keresz-
tély Frigyes név alatt. Idősb test-
vére volt I-ső Ernő, ki a szász-ernesti 
családsor altenburgi ágának kihalása 
után Gotha herczegséget kapta, s 
azóta ezen herczegi ház Coburg-
gothai herczegi czimet visel. Második 
testvére volt az 1851-ben meghalt 
Ferdinánd, ki magas rangfokozatra 
jutott az ausztriai seregben, nőül 
vette először Koháry Antónia ma-
gyar herczegn őt; ennek fia,  ugyan-
csak Ferdinánd , procuratio utján 
férje  lőn 1836-ban II. Donna Maria 
da Glória portugali királynőnek , s 
atyja a jelenleg uralkodó portugali 
király V. Don Pedronak, ki helyett, 
az anyakirálynő halála után, 1853 
dec. 19-étől fogva  1855 sept. 16-ig 
mint regens kormányzott Portugál-
ban. A portugali volt regens király 
fi  vére, Ágoston, Szászországban, mint 
tábornok szolgál, s nőül vette Lajos 
Fülöp egykori franczia  király Cle-
mentine leányát. Lipót belgák kirá-
lyának van még két idősb nővére : 
Julianna, jelenleg Anna Feodorowna 
herczegnő, ki 1796-ban az 1831-ben 
meghalálozott Constantin orosz nagy-
herczeghez ment nőül, de kitől 1820-
ban elvált s most özvegy; és Yictoria 
herczegnő, ki elébb Leiningen her-
czeghez s azután a Kenti herczeghez 
ment nőül s anyja lőn a most ural-
kodó angol királynőnek. 

Ferencz herczeg, valamint minden 
gyermekét, ugy Lipót herczeget is 
kitűnő nevelésben részesité. Az em-
beri élet tanulmányozására nagy 
gondot fordittatott  minden gyerme-
kénél, s igy mondhatni, hogy azok a 
tapasztalás iskolájában nőttek föl. 
Minthogy idősb nővére Constantin 

orosz nagyherczeghez ment nőül, ro-
konsági összeköttetésbe jött az orosz 
udvarral, és I. Sándor czár által 
orosz tábornokká neveztetett. Mint 
tábornok kisérte I. Sándort Erfurtba, 
hol az I. Napoleon császárral talál-
kozott, s hol az Orosz- és Franczia-
ország közti barátság alapját rövid 
időre letevék. Ezen barátság azon-
ban nem sokáig tartott. I. Napoleon 
Oroszország ellen fordult,  a német 
herczegeket is magával ragadván. 
Lipót herczeg, hogy bátyjának Er-
nőnek herczegségét ne veszélyeztesse, 
kilépett az orosz szolgálatból s mint-
egy három évig tanulmányainak élt; 
bátyját jó tanácsaival segité. Midőn 
1812-ben a háború Franczia- és 
Oroszország között kiütött, Lipót 
herczeg Sehweiz- és Olaszországban 
tartózkodott. Miután pedig I. Na-
póleonnak Oroszországból visszakel-
lett vonulnia, — miáltal az európai 
viszonyok uj alakot öltének, —1813-
ban Lengyelországba sietett, és el-
foglalá  állomását az orosz seregben, 
s részt vett az orosz sereg csatáiban. 
Elkisérte I. Sándort Párisba, majd 
Angolországba. Itt IV. György leá-
nyának Charlottenak az ifjú  lovagias 
herczeg nagyon megtetszvén, Angol-
ország örökösnőjével 1816 maj. 2-án 
összekelt. Ezen házasság nem tar-
tott sokáig: Charlotte herczegnől 817. 
nov. 5-kén meghalt, gyermekszülés-
ben. Neje halála után, a claremonti 
kéjkastély 50,000 ft.  sterl. évi jöve-
delemmel tulajdonává lőn, s itt élt 
egész 1831-ig. Ez év jun. 4-én a 
belga nemzeti congressus, miután 
Belgium Hollandtól elszakadt, kirá-
lyul választá. A megválasztást jul. 
12-kén elfogadta,  s a congressus ál-



tal készített alkotmányra megeskü-
vén, 1831. jul. 21-kén megkezdé a 
belgák kormányzását. 

Az ifjú  királynak nem csekély ne-
hézségekkel kellett megküzdenie. 
Protestáns levén, először megkellett 
nyernie az ország csak nem egészen 
katholikus népségének megelégedé-
sét, mire az egyház mindig nagy be-
folyással  volt; le kellett csendesítni 
a nemzetiségi gyűlölséget, mi az or-
szágot alkotó két nemzet, a franczi-
ául beszélő s uralkodó wallon kis-
sebbség és a flamandul  beszélő na-
gyobb néptörzs között uralkodott. 
Ezenkívül mindjárt uralkodásának 
kezdetén igen nagy veszély fenye-
geté országát. Holland háborút kez-
dett az elszakadt és független  Bel-
gium ellen. Az oraniai herczeg 
40,000 válogatott és jól fegyelmezett 
sereggel Belgiumba tört , s csak 
Francziaország segélye tartóztat-
hatá föl  a hatalmas sereget. A viszál-
kodásnak az 1839. apr. 19-ki béke 
vetett végett. Lipót királynak ezen 
válságos helyzetében nagy segélyt 
nyújtott Angolország és Franczia-
ország. Ez utóbbit az által is párt-
jára voná, hogy Lajos Fülöp leányát 
Louise herczegnőt 1832-ben nőül 
vevé. E szelíd lelkületű nő 1850 oct. 
11-én halt meg. Ezen házasságból 
három gyermeke maradt: Lipót, bra-
banti herczeg, ki 1853-ban Magyar-
ország volt nádora a feledhetlen 
emlékű József  cs. kir. főherczeg  0 
Fensége  Mária leányát vette nőül; 
Fülöp, flandriai  gróf;  Charlotte her-
czegnő, ki 1857. jun. 7-kén Miksa 
ausztriai cs. kir. főherczeg  a lom-
bard-velenczei királyság főkormány-
zója Ö Fenségével  kelt össze. 

Ha ezen rövid családtörténeten végig 
tekintünk, látni fogjuk,  hogy Lipót 
belga király rokonsági összeköttetés-
ben áll az angol, portugál, ausztriai, 
orosz uralkodó családokkal, s a volt 
franczia  uralkodó családdal, az Orle-
ans házzal. Ezen családi viszony nem 
csekély befolyást  szerzett neki az 
eiirópai viszályos ügyekben, mint 
békéltető birónak, s csak is ezen vi-
szonynak köszönheti, hogy a kor-
mánypálczája alá bizott alkotmá-
nyos független  állam minden nehéz 
körülmény között fentartá  magát, s 
külellenség által nem háboríttaték, 
mig ben uralkodásának egész folya-
ma alatt a nemzeti jóllét páratlan 
virágzását szemlélhetjük. 

De visszatérve a májusi esemé-
nyekre, meg kell még emlitenünk, 
hogy a kamarák fölosztása  után oct. 
végén uj választások voltak. Ezen 
választások nagyrészben a balodali 
párt részére ütöttek ki, mintk követ-
keztében a jobboldali minisztérium 
beadván lemondását , a baloldali 
Rogier minisztérium lépett helyébe. 

Belgiumból átléphetünk Francia-
országba. 

Francziaország  — mint a krónika 
eddigi czikkeiből olvasható, — ál-
landóeurópai congressus székhelyévé 
lőn, s 18.">7 folytán  is a világügyek in-
tézésében nem jelentéktelen szerepet 
játszott. Ezen szerepét, az európai 
ügyekben fennebb  már feltüntettük. 
Most hátra van azon apróbb, de 
azért mégis fontos  es' ményekről szó-
lanunk, melyek különösb emlitést 
érdemelnek. Mindjárt az 1857-ik év 
első napjait egy igen szomorú ese-
mény nevezetesiti. Sibour, párisi ér-
sek, a becsületes nemes lelkű, min-



denki által szeretett főpap,  Verger 
nevü, interdictummal sújtott pap ál-
tal jan. 3-kán St. Etienne du Mont 
templomban délután 5 órakor oroz-
va meggyilkoltatott. A főpap  rögtön 
meghalt, mellekét tőrszurással levén 
átszúrva; a mellette álló Surat atya, 
fő-viearius,  azonban még feloldoz-
liatá őt bűnei alul. Épen akkor döfte 
le a gyilkos, midőn a szent menet 
(processio) a templom hajójába ért. 
Yerger lelkész volt a meauxi egy-
házmegyében, s ötször vagy hatszor 
volt interdictummal sújtva ; utolszor 
azért, hogy nyilván ellenszónokolt a 
szeplőtlen fogantatás  dogmájának, 
mit bálványimádásnak (idolatria) 
bélyegzett. Az utóbbi interdictum 
után Párisba jött. Kérte az érseket, 
hogy venné föl  papjai közzé, de 
az érsek (ki egyébiránt őt többször 
segélyezte) azt megtagadván, vé-
res boszura határozá el magát. Mi-
dőn a döfést  tevé, úgy szóla : „Egy 
papot nem kell éhen meghalni hagy-
ni!" Verger jan. 30-kán nyaktiló ál-
tal végeztetett ki. 

Az 1857-ki törvényhozási ülésszak 
febr.  26-án nyilt meg. A császár 
trónbeszédében reményét fejezte  ki 
a többi közt, hogy a Poroszország 
és Schweitz közti viszály nem so-
kára kiegyenlittetik, (mi meg is tör-
tént); sajnálkozását nyilvánitá a 
nápolyi ügyben támadt meghasonlás 
miatt, s ezt nem egyébnek tulajdo-
ni tá , mint azon óhajtásnak, hogy 
Francziaország mindenütt az embe-
riség és polgárosodás érdekében ki-
ván működni. 

Maj. l-jén nevezetes nagy vendég 
érkezett Párisba : Constantin nagy 
herczeg, az uralkodó orosz czár fi-

vére. A párisi lakosság által élénk 
és tiszteletteljes rokonszenvvel fo-
gadtatott. A Tuiler iáknak igen ked-
ves vendégévé lőn, s előkészité a 
későbbi stuttgarti találkozást (mi-
ről majd alább). Constantin nagy-
herczeg alig hagyta el a franczia 
földet,  ismét egy koronás fő,  a bajor 
király tiszteié meg III . Napoleont 
látogatásával, hogy barátságos érzel-
méről bizonyságot tegyen. 

Francziaországban az alkotmány 
szabálya szerint 6 évre választatnak 
a törvényhozótest (követ kamra) 
tagjai. A követek száma 267. A kö-
vetek fölhatalmazási  ideje kitelvén, a 
törvényhozótest maj. 29-én császári 
rendelet által fóloszlattatott,  s a vá-
lasztók az uj választásra, jun. 21-ére 
hivattak össze. 

A választások a kitűzött időben 
megkezdődvén, a kormány csaknem 
minden megyében győzelmet aratott, 
Páris kivételével, hol a köztársasági 
párt Carnot, Goudchaux, Cavaignac 
ismeretes pártfőnököket,  s a ke-
vésbé ismert fiatal  köztársasági sze-
mélyiségeket, Darimon és Olliviert, 
megválasztá. Hogy Páris ily jelenté-
kenyül nyilatkozott ismét a republi-
canusok részére, ezen demonstratio 
vala a császári kormány ellen, de 
nem is több. Ez azt mutatá, hogy 
Párisban még mindig van némi 

o # o 
fészke  a forradalmi  szenvedélyeknek, 
s hogy a republicanus párt az, mely 
a napoleoni kormányforma  ellenében 
még némi befolyást  tud fölmutatni 
Párisban. De a vidék nem ezen szel-
lemben szavazott. Ott a császári kor-
mány diadala tökéletes volt. Voltak 
olyan heves gondolkodásúak külföl-
dön,kik a párisi választási eseménye-



ket ugy fogták  föl,mint  a republicanus 
párt előharczosainak fegyverragadá-
sát, s azt hivék, hogy az átalános 
csata nem sokára ismét megkezdődik 
és a zavarosban kedvök s kényök 
szerint halászhatnak. Azt hivék, 
hogy ezen választási vereség miatt 
III. Napoleon csillaga lehanyatlott, 
hogy többé föl  ne jőjön, s meg nem 
gondolák, hogy Francziaországban 
a császári hatalom nem a parlament-
ben veté alapját. A parlamenti több-
ség, — mint a „Times" annak ide-
jében helyesen megjegyzé, — csak 
legfölebb  borostyán koszorú a csá-
szár kardján, de nem maga a kard. 
Hatalmának őrei — trónjának táma-
szai : a hadsereg  és parasztság. 

A párisi választáshoz legvérme-
sebb reményeket kötöttek nevezete-
sen az olaszok, azon olaszok tudniil-
lik , kik a szélső menekült párthoz 
tartoznak, kik a nagy olasz köztár-
saság fölállithatását  III. Napoleon 
császár bukásától föltételezik,  s 
minek kivitelére minden eszközt föl-
használni ügyekeznek. Ezek nem 
gondolják meg azt, hogy az átalános 
európai viszonyok nem oly termé-
szetűek, melyek ily köztársaság 
fenállását  lehetségesitnék; nem gon-
dolják meg azt, hogy már maga 
az olasz nemzet több oly pártra van 
szakadva, melyek ellene vannak a 
Mazziniféle  törekvéseknek, mint pél-
dául a monarchiai, egyébiránt szaba-
delvű párttöredékek, melyeknél az 
ész, erő és tekintély van. A szélső 
olasz forradalmi  párt annyi súlyt 
fektetett  a párisi választásra, hogy 
Olaszországban fölkelést  rendezett, 
s III. Napoleon császár meggyil-
koltatását elhatározá. Genuában, 

Livornoban Nápolyban meg is tör-
téntek a fölkelés!  kísérletek, anél-
kül azonban hogy valahol pilla-
natnyi sükerhez juthattak volna. 
Genuaban jun. 29-kén éjjel a Spe-
rone és Diamante erődöket akarták 
először is elfoglalni,  hogy azok to-
vábbi működéseikre nézve támpon-
tokul szolgáljanak. De a katonák nem 
álltak a pisztolyokkal s kardokkal 
fegyverkezett  fölkelők  részére, s 
a kisérlet meghiusult. Több befoga-
tás történt. Fegyvert, lőszert koboz-
tak el. Livornoban jun. 30-kán este 
kisérlették meg a fölkelést,  3 csendőr 
leszurásával. E miatt a katonaság a 
zavargókra tüzelt, s közőlük 13 éle-
tét veszté. A „Cagliari" nevű pie-
monti hajóval pedig kiszállítások 
történtek Ponzaban és Sapriban. 
Ponzaban a hajó a sérülések kiiga-
zitásának ürügye alatt vetett hor-
gonyt. A csekély őrség tisztjét 
azután legyilkolták: az itt levő szám-
űzötteket fölvették,  s tovább men-
tek Sapriba Pisacane ezredes és Ni-
kotera vezénylete alatt. It t erősebb 
volt s csata, de azzal végződött, hogy 
a fölkelők  jun. 30-án és jul. l-jén 
Padula és Sanzanál megverettek, 
miután a nép rokonszenve nem tá-
mogatá — vagy nem támogathatá 
— kisérletöket. Pisacane, az expe-
ditio vezére, elesett, Nicotera elfo-
gatott. 

Ezen mozgalmakkal kapcsolatban 
állt a terv III. Napoleon császár 
meggyilkolására, melyet Tibaldi, 
Bartolotti, Grilli, Mazzini, Ledru-
Rollin, Massarenti és Campanella 
Londonban szőttek. A három első 
meg is jelent Párisban, de jul. 13-kán 
elfogták  őket, s aug. 6-kán az es-



küdtszék által elitéltettek, még pedig 
Tibaldi holtig tartó deportatiora, 
Grilli és Bartolotti tizenöt évi vár-
fogságra.  A többi távollevő pedig 
in contumaciam Ítéltetett el, depor-
tatiora. 

A napoleoni kormány ellenei — 
mint ezen kisérletekből is látható 
— ezen kormányt, nem csak mint a 
legzsarnokibbat ügyekeznek min-
denütt Európában feltüntetni  és 
népszerütlenitni, hanem azt erősza-
kos uton is aláásni akarják, azon 
meggyőződésben levén, hogy a na-
poleoni kormány azért, mert benn 
szilárd karral kormányoz, ellensége 
künn is minden szabadságnak. A 
napoleoni kormány azonban benn is 
nem zsarnok, hanem csak erős kor-
mány, mely ugyan nem tűri a párt-
fondorlatokat,  de azért a szabadság-
nak nem ellensége, sőt a szabadság 
az építmény koronáját alkotja. Elébb 
természetesen el kell enyésznie legi-
timista,orleanistas köztársasági párt-
szenvedélyeknek, hogy a szabadság 
lehető legyen, s ha egyszer a nemzeti 
akarat többsége által teremtett mű a 
párt-töredékek által is mint legitim 
elismertetik, ekkor kifejlődhetik  az 
angol értelmű szabadabb kormány-
zat, haladó és conservativ franczia 
nemzeti párttal, minek czélja nem 
lesz többé a nemzeti akarat által 
teremtett legitim monarchia meg-
buktatása, hanem a szabad intéz-
mények tovább fejlesztése  egyfelől,  s 
conserválása más felől.  Mindaddig, 
mig Francziaországban ma buor-
bonista, holnap orleanista, holnapután 
vörös köztársasági, azután Isten tudja 
még miféle  párttöredék akar kor-
mányozni, a nemzeti többség kijátszá-

sával, addig — mondjuk — szó sem 
lehet az alkotmányos szabadságról, 
melynek a szabadelvű bonapartisták, 
mint Jeromos és Napoleon hefcze-
gek, Persigny, Billault, Canrobert 
s Bosquet tábornagyok mindig ál-
landó barátai és harczosai voltak. 

A szabadelvű bonapartisták közt 
minden esetre első helyen emlitendő 
Napoleon czászári herczeg, fia  a most 
is élő Jeromos franczia  tábornagy-
nak, a volt westphali királynak és 
az 1835-ik év nov. 28-kán meghalá-
lozott würtembergi Katharina her-
czegnőnek. A herczeg született 1822 
sept. 9-kén Triestben. Atyja, I. Na-
poleon megbukása után, Montfort 
herczeg czimet vévén föl,  az ausz-
triai államokban keresett menedéket. 
Az ifjú  herczeg igy fiatalságának 
egy részét Bécsben, és Olaszország-
ban tölté; később Schweiczba és 
Amerikába utazott. Katonai kiké-
peztetését Würtembergben nyerte. 
1837-től fogva  egész 3 évig itt volt 
katonai szolgálatban. 1845-ben Pá-
risba ment. I t t azonban nem sokáig 
maradhatott, mert a köztársasági 
párttal összeköttetésbe tevén magát, 
Lajos Fülöp kormányának féltékeny-
ségét felkölté.  A febr.  forradalom 
kitárta előtte Francziaország kapu-
já t , s tér nyilt politikai tevékenysé-
gére. Corsicaban képviselővé válasz-
tották a nemzetgyűlésbe, s itt, — 
mint tudva levő dolog, — a szélső 
balpárthoz, az úgynevezett hegypárt-
hoz csatlakozott, mely többnyire 
sociálistákból állott. A herczeg maga 
is vállá tanaikat. Nagybátyja, Bona-
parte Napoleon Lajos, ki köztársa-
sági elnökké lőn választva, nem 
szerette, hogy az ifjú  herczeg épen 



Napoleon lierezejr 



e szélső pártnál működjék, s az által 
akarta az ezzel való összeköttetését 
megszakasztani, hogy madridi kö-
vetté nevezé. Rendeltetése helyére 
utazván, Bordeauxban oly keményen 
nyilatkozott a kormány visszaható 
politikája ellen, hogy visszakellett 
híni. Ez idő óta nyilván és titkon 
ha nem is ellene tört, de ellene nyi-
latkozott azon törekvéseknek, melye-
ket nagybátyja és hűbb baráti a 
császárság megalapítására elkövet-
tek; miután azonban a nemzeti aka-
rat választottját a trónra juttatá, 
Napoleon herczeg is elismeré a visz-
szaállitott császárság törvényszerű-
ségét , s közelebb húzódott nagy-
bátyjához , mind tanácsával, mind 
kardjával szolgálatára állván. Ez őt 
1854-ben Brüsselbe küldé, hogy a 
belga és franczia  udvar közt közele-
désthozzon létre. Küldetése sükerült. I 
A keleti háború kitörvén, a berezeg-
nek alkalom nyillott katonai tehet-
ségének kitüntetésére. A harmadik 
hadosztály élére állíttatott, s azon 
csatákban, melyekben hadosztályával 
résztvett, katonai bátorságának szép 
példáit adta. Azonban nem helyeselte 
St. Arnaud tábornagy működési 
terveit, valamint Canrobert tábor-
nokét sem, s ezen viszálkodás és 
betegsége miatt clhagyá a csatatért 
és visszatért Francziaországba. Nem 
sokára, visszatérte után, egy szigorú 
birálat jelent meg Brüsselben a ke-
leti háború folytatásáról,  melyet 
neki tulajdonitának, jóllehet előkelő 
menekült tisztek is Írhatták, kikkel 
Napoleon herczeg Krímben léte alatt 
sokat társalgott, s kik előtt nézeteit 
nem vonakodott nyilvánitni. A csá-
szár által mintán visszatért, az 

iparműkiállitás vezetésével bízatott 
meg. E megbízatásnak a legszebb 
sükerrel felelt  meg. Politikai érzel-
meit azonban ez alkalommal sem 
mulasztá el nyilvánitni, democratiai 
irányban. A herczeg midőn 1855 
nov. 15-kén az iparműkiállitási em-
lékpénzek kiosztattak a császárságot 
democratiai alapon fekvőképen  tün-
teté föl  az iparosok előtt, kiknek 
fényes  inegjutalmazásáról lelkiisme-
retesen gondoskodott. 1856-ban egy 
tudományos expeditiot vezetett az 
északi tengerre a „Hortense" hajón, 
s beutazta Angolország partjait, 
Izlandot, meglátogatta Svédorszá-
got, hol egyszersmint a keleti háború 
alkal mával kötött szövetség alapján 
fejlődött  barátságos érzelmeket ki-
cserélte és a Bernadotte házat, mely 
Napóleonnak köszönheté egy rész-
ben királyi trónra jutását, közelebb 
vonta a Bonaparte-házhoz. Ezóta a 
herczeget folyvást  használja nagy-
bátyja oly utazásokra, melyek ma-
gasb politikai czéllal birnak, mint, 
például, mostanság németországi 
utazása birt. 

Napoleon herczeg még nőtlen. 
Politikai házasságáról sokat beszél-
tek annak idejében. A belga, angol 
és spanyol herczegnők közöl nem 
egyszer választottak számára , anél-
kül, hogy a házasság létrejött volna. 
Gondolkodása sokkal ismertebb, 
mintsem az európai uralkodó csalá-
dok nagyon örvendenének az ily há-
zassági összeköttetésnek. A trónra, 
— ha csak véletlen körülmények 
közbe nem jőnek — biztos kilátása 
nincs, a császári herczeg születése 
miatt. Véletlen eset következtében 
azonban csak ő lehet trónörökös a 



Beránger, franczia  népdalnok. 

trónöröködési rend és a nemzet von-
zalmánál fogva,  minthogy a katona-
ság és nép bizalmát és szeretetéi 
nagy mertékben birja. 

Mindjárt a választások után egy 
nemzeti csapás érte a francziákat. 
Beránger, a nemzet legnagyobb nép-
dalnoka, jul. 16-kán meghalálozott. 



E gyász esemény a legfájdalmasb 
részvétet gerjesztette egész Fran-
cziaországban. A társadalom minden 
osztálya megsiratá őt, mert mindenik 
osztályé, az egész nemzeté volt. 
Beránger volt az, ki dalai által a 
császárság dicsőségének fentartására 
emlékeket emelt a nép szivében; ő 
volt az, ki I. Napoleon után legtöb-
bet tett Francziaországban a Na-
poleonnév népszerűsítésére. A mos-
tani császár ezért hálával viseltetett 
iránta. Evpénzt, nemzeti megtisztel-
tetést akart számára szerezni, de ő 
előre tiltakozott minden kitüntetés 
ellen. Halála alkalmával azonban 
semmi tekintet sem akadályozhatá, 
hogy a hála és kötelesség-adóját e 
nagy ember iránt le ne rója, és tisz-
telve a költő emlékét, kinek müvei a 
hazafiságot  oly hatalmasan mozditák 
elé, és a császárság dicsőségét nép-
szer űsiték, elhatározta, hogy teme-
tési költségeit az állam viselje. Te-
metése jul. 17-én délben 12 órakor 
ment végbe igen nagy pompával. 
Nagy számú katonaság volt kiállítva, 
minthogy demonstratiotól tartottak; 
azonban a szertartás minden rend-
bontás nélkül folyt  le. A jelenlevők 
számát 500,000 főre  teszik. 

Béranger született 1780-ban, s 
egy szabó unokája volt. Hat éves 
korában Peronneba küldték, egy 
nagynénjéhez, ki nevelteié. Tizen-
nyolcz éves korában egy könyv-
nyomdába állt. Költői tehetsége már 
ekkor mutatkozott. Párisba ment. 
Itt a szinpad számára kezdett dol-
gozni , de zsengéi nem sikerülvén, 
dalköltészetre adta magát. Az első 
császárság alatt hivataloskodott. A 
Restauratio üldözte, s kétszer el-

itélte dalai miatt, melyek Napoleont 
dicsőiték, s a Bourbon dynastáit 
kigúnyolták. A febr.  forradalom  al-
kalmával követté választották, de 
mindjárt lemondott. Az uj császár-
ság alatt vissza vonultán, néhány 
barátja társaságában élt egész halá-
laig. Tiszteletére nemzeti emlék fog 
állíttatni. 

Francziaország történetében min-
dig egy nevezetes lapot fog  képezni 
III. Napoleonnak II. Sándor czárral 
találkozása Stuttgartban. Ezen ta-
lálkozás mintegy mása vala annak, 
mi I. Napoleon és 1. Sándor közt 
Tilsitben 1807-ben ment végbe, 50 
évvel ezelőtt, egészen más körül-
mények között. A Niemenen való 
találkozás előtt I. Napoleon épen a 
friedlandi  csatát nyerte meg, és ezen 
nagy győzelem ájultságba ejté ama 
roppant coalítiót, mely azzal áltatá 
magát, hogy I. Napoleont souverai-
nitásától fosztandja  meg. A jelen-
legi találkozást, a keleti háború 
utáni események idézték elé. Nagy 
befolyással  voltak annak eszközlé-
sére OrlofF  gróf,  ki a párisi congres-
sus alkalmával II. Sándor követe 
volt, továbbá Morny gróf,  kit III . 
Napoleon Moszkvába küldött, mint 
rendkivüii követet, a czár koroná-
zási ünnepélyére, s Constantin nagy-
herczeg, kinek Párisba jövetelét már 
fennebb  érintettük. Törekvésök czél-
ja nem egyéb vala, mint a két feje-
delmet közelebb hozni egymáshoz s 
igy a két ország közti bensőbb szö-
vetség alapját megvetni. I I I . Napo-
leon császár sept. 23-kán indult el. 
A német területre léptekor a badeni 
nagy herczeg és a porosz trónörökös 
herczeg fogadták.  Ez utóbbi a porosz 



királynak egy sajátkezüleg irt levelét 
nyujtá át, melyben ez sajnálatát fe-
jezé ki, hogy maga a császár elé nem 
mehetett (minthogy némelyek sze-
rint elment vadászni, mások szerint 
pedig hogy betegeskedett). III. Na-
poleon sept. 25-kén délután érkezett 
meg Stuttgartba, hol a pályafőnél 
a würtembergi király, és királyi her-
czegek által fogadtatott.  A nép útjá-
ban tiszteletteljes rokonszenvet és lel-
kesedést nyilvánitott irányában. A 
francziák  császára kiséretével együtt, 
kik közt vala az ifjú  Murát Joachim 
herczeg is, a pályafőtől  a királyi 
lakba hajtatott, hol még az nap meg-
látogatá őt II. Sándor s együtt ebé-
deltek az özv. királynőnél, hol a két 
császáron kivül, a würtembergi ki-
rály és királyné, a hollandi királyné, 
valamint a Stuttgartban levő her-
czegek és herczegnok is hivatalosok J 
valának. A két császár még ez nap 
este 9 órakor újra találkozott egy-
mással a koronaherczegnek Berg 
melletti nyaralójában. A francziák 
császára 26-kán meglátogatta a ki-
rályi méneseket, résztvett a nép-
ünnepélyben. Midőn a két császár 
először találkozott egymással a pa-
lota nagy teremének ajtaján egy-
szere léptek be, egymással szembe 
mentek, s kezet nyújtanak egymás-
nak. Az illem szabály ily szigorral 
tartatott meg a tilsiti találkozás al-
kalmával is. A két császár sokáig 
beszélgetett egymással, egv mellék-
terembe vonulva, valamint a velők 
levő diplomaták, Gorcsakoíf  herczeg 
és AValewski gróf  is hasonlókép hu-
zamos ideig értekeztek ez idő alatt. 
Gondolhatni, hogy a diplomatia em-
berei a két császár Stuttgartban 

mulatása alatt nagyon el voltak fog-
lalva, mert itt nem csupán barátsá-
gos érzelmek kicserélése, hanem 
európai ügyek végleges elintézése 
forgott  szóban. I I I . Napoleon csá-
szár, miután II. Sándor czártól sept. 
28-án este elbúcsúzott, sept. 29-én 
elhagyta Stuttgartot, s visszatért 
Francziaországba. 

Az 1857-ik év oct. havában egy 
nagy ember tűnt le Francziaor-
szágba a politikai szinpadról : Ca-
vaignac tábornok, a második köztár-
saság alatt a végrehajtó hatalom feje. 
A tábornok oct. 30-kán halt meg 
Tours környékén, Beaumont barát-
jának mezei jószágán, ütértágulás 
következtében. Halála rögtön tör-
tént. Épen madarat akart lőni, mi-
dőn szivere megpattant. Alig tudá a 
puskát inasának átnyújtani. A tá-
bornok ifjú  nejének, Odier bankár 
leányának fájdalma  e csapás miatt 
roppant vala; de e római jellemű nő 
még sem veszté el lelki jelenlétét, s 
megérté kötelességét : férjét  köpe-
nyébe burkolva, külön vonattal Pá-
risba viteté, hol oct. 31-kén katonai 
pompával temctteték el. Több mint 
száz ezer ember jelent meg temeté-
sén; még a bonapartisták közöl is 
sokan részvéttel kisérték koporsóját, 
mig lapjaik tisztelettel nyilatkoztak 
a nagy halottról. „Cavaignac tábor-
nok más véleménynyel bírt, mint mi 
— mondá egyik lap; — neve magá-
ban egy zászló volt. Becsülettel sze-
mélyesité a köztársaságot, melynek 
feje  volt." 

Cavaignac Lajos Jenő született 
1802 dec. 15-én. Atyja tagja volt a 
conventnek. Az atyja elveit — fia 
átöröklé. Cavaignac 18 éves korában 



Cavaignac tábornagy. 

lépett a katonai iskolába. Már 25 
éves korában kapitány volt. 1830 ban 
a forradalomhoz  csatlakozott, de az 
eredmény nem felelt  meg köztársa-
sági érzelmeinek. Ezért Afrikába 

küldték. Itt Abd-el-kader ellen hő-
siesen harczolt. Már 1837-ben Bu 
geaud tábornagy szép jövőt jósolt a 
fiatal  őrnagynak. 1848-ban az ideig-
lenes kormány által osztály tábor-



nokká neveztetett, s a hadügyi tár-
czával kináltatott meg, de ő ezt csak 
akkor fogadta  el, midőn Seine — és 
Lotmegye képviselőjévé választá. 
1848 jun. 23-kán, midőn a túlzók a 
köztársaságot meg akarták buktatni, 
a nemzetgyűlés Cavaignacot dicta-
torrá nevezte, s ő az ellenforradal-
mat leverte, és a köztársaságot meg-
menté. A nemzetgyűlés ezért köszöne-
tet szavazott neki. De más felől  e miatt 
a kötelességét teljesítő tiszta jellemű 
tábornok sokat vesztett népszerű-
ségéből, ugy annyira, hogy az elnök-
választás alkalmával 7,426,252 sza-
vazatból nem nyert többet, mint 
1,448,252 szavazatot. Az 1851 dec. 
2-ki államcsinyig, mint követ vett 
részt a törvényhozó gyűlésben. Az 
államcsiny alkalmával elfogták,  de 
pár nap múlva szabadon bocsáták. 
1852-ben követté választák, de nem 
fogadta  el. Követté választák 1857-
ben is, de ugy nyilatkozott, hogy az 
esküt nem teszi le. Halála a mérsé-
kelt köztársasági pártra nézve valódi 
csapás, sőt a túlzókra nézve is hát-
rányos, mert nincs oly nevök, mely 
alatt eléfordulható  esetben, mind-
nyájan seregelhetnének.Billault bel-
ügy minister, — ki egykor maga is 
a köztársasági párthoz tartozott, — 
igy jelenté Cavaignac halálát a csá-
szárnak : „Fölség! holnapután te-
metik az egyedül lehetséges köztár-
saságot". Cavaignacnak fiatal  özve-
gye és egy kis fia  maradt hátra. 

A Francziaországban történt ne-
vezetesb esemenyek fölött  szemlet 
tartván lépjünk át a csatornán An-
golországba,  és vegyük szemügyre 
itt is a fontosb  eseményeket. Tudjuk, 
hogy Angolorezág szabad, alkot-

mányos ország, hol tulajdonkép a 
parlamenti pártok : a szabadelvű 
whigek és conservativ toryk kor-
mányoznak, egyesülve, körülmények 
szerint, a peelita és radikál kisebb 
töredékekkel. Azt is tudjuk, hogy a 
whig pártnak jelenleg Palmerston a 
képviselője, mint minister-elnök, ki 
az angol nemzet sorsát intézi mái-
több év óta. Mielőtt tehát egy tekin-
tetet vetnénk ez ország főbb  esemé-
nyeire, helyén látjuk, ha e nevezetes 
embert az olvasókkal közelebbről 
megismertjük, minthogy az ő neve 
bármely fontos  ténynél, melyet föl-
hozandunk , csaknem döntő szerepet 
játszik. 

Temple Henrik János (Viscount 
Palmerston) született 1784 oct. 
20-kán, igen előkelő Írországi csa-
ládból. Edinburgban és Cambridge-
ben neveltetett. Családi összekötteté-
sénél fogva  már 21-éves korában az 
alsóházba léphetett. Fiatal korában 
a tory párt elveit vállá, s ezek e ki-
tűnő tehetséget nagyon kegyelték és 
eredménynyel használták. Résztvett 
Perceval, Castlereagh, s Liverpool 
ministeriumaiban, s főkép  a hadügyi 
tárcza mellett alkalmaztatott. Midőn 
a toryk bukásával a Canning-féle 
whig ministerium kormányra jutott, 
ezen kitűnő férfiú  oly nagy befolyást 
gyakorolt Palmerstonra, hogy elha-
tározá elhagyni a torykat, s áttérni a 
réformer  whigekhez. Ezen nézetvál-
toztatás nem volt gyümölcstelen. 
Mert midőn a whigek 1830-ban 
uralomra jutottak, ő megmaradha-
tott e minisztériumnál, s az alsóház 
refor  mj án ak kérdésében mint reform  er 
lépett föl.  A whig minisztériumban 
a külügyek vezetésével levén meg-



Lord Palmereton. 



bizva, ő köté az ismeretes négyes 
szövetséget Angol-, Franczia-, Spa-
nyolország és Portugál között. Czél-
ja vala ezen szövetségnek : fentartani 
az alkotmányos kormányt a pyreneei 
félszigeten.  Ugyanő hozta létre a 
törökországi ügyben az 1840-ki kö-
tést is, melynek czélja volt : egyen-
súlyozni az orosz befolyást  Sztam-
bulban, és biztositani a Kaput az 
egyptomi alkirály ellenében. Az opi-
umháboru, melyet az angolok China 
ellen ugyanezen évben kezdettek, 
nem szolgál Palmerston dicsőségére, 
valamint, a whig minisztériumnak 
1841-ben történt bukása után, a 
gabnatörvény eltörlése ellen való föl-
lépése sem Peel irányában. Peel dia-
dalmaskodott ugyan e fontos  kérdés-
ben, de pártja 1846 elejté és ugyan 
ez év julius havában ismét a whigek 
alakitának minisztériumot, Russel el-
nöksége alatt. Ezen minisztériumban 
Palmerston újólag a külügyi tárczát 
kapta. Több főkérdésben  vőn ismét 
részt. A spanyol házasság miatt La-
jos Fülöp ellenévé lett. Ezt nagyon 
is szemére vetik, s azt mondják, hogy 
tulajdonkép ő buktatta meg Lajos 
Fülöpöt. A schweizi zavarok alkal-
mával hozzáállt a nagyhatalmaknak 
Sehweiz ellenében tett intézkedései-
hez, de azonnal köpenyt fordított, 
mihelyt a Sonderbund bukását meg-
tudta. Az olasz- és magyarországi 
zavarok alatt azt hivék a forradal-
márok, hogy Palmerston részükön 
van, daczára annak, hogy a parlia-
mentben mindig ellenök nyilatko-
zott, s az illető nagy hatalmat jó 
indulatáról biztositá : miben ez nem 
is csalatkozott, mig amazok pedig 
csalódtak. 1850-ben Törökországban 

lépett föl,  hogy a menekültek kiada-
tása kérdésében az orosz befolyást 
gyengítse; itt czélját is érte, — ha-
sonló czéllal és eredménynyel lépett 
föl  Atheneben is, hol az ürügy — 
az ismeretes Pacifico  kérdés, — kissé 
nyomorúnak tetszik. A schleswig-
holsteini viszályban az orosz nézete-
ket pártolá, minek következtében 
1850 és 1852-ben oly kötések jövé-
nek létre, melyek az orosz uralkodó 
család Holsteint és a dán koronát 
illető öröködési igényeinek érvényt 
szereztek. Midőn 1851 dec. 2-kán az 
államcsíny Párisban megtörtént, ő 
volt az első, ki e tényt helyeslé, elis-
meré; igen Palmerston, ki mint had-
ügyi titkár, ellenjegyzé a Waterlooi 
csata után, I. Napoleonnak Sz. Ilona 
szigetére deportáltatását. E miatt 
meg is bukott : Russel minisztériu-
mából elbocsátá. De nem sokára a 
torykkal Russel minisztériuma ellen 
törvén, a kölcsönt visszaadta, s Rus-
selt megbuktatá. Derby gróf  haszta-
lan ügyekezett őt minisztériuma ré-
szére megnyerni, s csak azután, hogy 
ennek rövid ideig tartó kormányzása 
megszűnt, lépett Aberdeen minisz-
tériumába , mint belügyminiszter 
1852 dec. havában. Palmerston mind-
amellett is, hogy ezen államférfiú  né-
zeteit nem osztá, azért a felelősséget 
mégis magára vállalta, mert mind-
addig megmaradt az Aberdeen mi-
nisztériumban, mig ezen minisztéri-
um a közvélemény nyomása miatt 
kénytelen nem volt leniondani. 1855 
febr.  8-án ő mint miniszter elnök 
lépett az ügyek élére. A keleti hábo-
rú alatt igen nagy erélyt fejtett  ki, 
s neki köszönhető, hogy a régi angol 
katonai rendszer, minek háború foly-



tatásban annyi hátránya volt, rtémí 
reformon  ment keresztiM.Palmerstoh a, 
keleti háború befejezési  után sem pi-
hent meg, hanem Ango lország állí-
tólagos érdekében uj háborúhoz kez-
dett, különböző ürügyek alatt. Ilyen 
háború volt például a pers a és chinai 
háború. Az utóbbi miatt kudarczot 
is vallott 1857 martius h; wában a 
parliamentben. Derby, Russ> Cob-
den megtámadták őt Canton városá-
nak nemzet jogellenes bombá; 'tatása 
miatt. Szemére vetették, ho gy a 
nemzet becsülete és jelleme van kocz-
káztatva oly eljárások és föllép  ések 
által, minőket Sir John Bowrlng, 
kormányzó, China irányában elkö ve-
tett. A febr.  24-iki felsőházi  iilésb en 
Derby gróf  azt indítványozta, hogy 
a ház mondja ki sajnálkozását a chi-
nai események miatt, meg hogy az 

angolok bebocsáttatási kivánata Can- • 
tonba nem volt idején, s az ellensé-
geskedéseket nem igazolhatni. Ez 
inditvány febr.  26-án megbukott 
ugyan a felső  házban, de ugyan e 
nap Cobden az alsó házban egy ha-

i sonló szellemű inditványt terjesztett 
j elé, mi mart. 3-kán a kormány elle-
nében 16 szótöbbséggel keresztül-

i ment. Palmerstonnak most vagy 
t visszalépni, vagy a parliamentet föl-
oszlatni azaz a nemzetre hivatkozni 
kellett. Az utóbbi rendszabályhoz 

| folyamodott.  A parliamentet egy ki-
rályi kiáltvány által mart. 21-én föl-
oszlatta, apr. 30-kára uj választást 
hitt össze, s az uj parliament több-

| sége a kormány részére ütött ki. A 
többség annyit jelentett : hogv a 
nemzet helyesli Palmerston jiolit'iká-

' ját, következőleg chinai háborúját is. 

VI. -
Ázsiai  ügyek . Honnan eredt ai angol-pensa  háború? Merat bevétele a perzsák által. 
A keletindiai társulat háboru-izenete. A háború folytatása  az angolok és perzsák 
közt. A párisi békekötés Angolország és Perzsia közt. — Angolország  háborúja China 
ellen  : A viszály oka. Ellenséges föllépés  az angolok részéről. — Az indiai  katonai 

lázadat  . E lázadás oka. A lázadás főbb  mozzanatai. 
Angol- és Oroszország, e két óri-

ási hatalom Ázsiában, egymástól a 
szárazon csak Perzsia és Afghanisztan 
által van elválasztva. A távolság 
ugyan nagy, de a közbeneső terüle-
tet kevés számú, erőtlen nép lakja, 
és egy támadó sereg elé csak termé-
szeti akadályokat gördíthet, melyek 
fölött  a jelenkor katonai eszközei min-
diggyőzedelmeskedhetnek Afghanisz-
tán tölött Angolország, Perzsia fölött 
pedig Oroszország uralkodik. Angol-
ország a mult század kezdetével 

Világkrónika. 

Perzsiát is befolyása  alá akarta ke-
rítni, de törekvését az 1827— 1828-ki 
orosz-perzsa háború meghiusitotta, 
miután Oroszország bebizonyitá, 
hogy hatalmasb szomszéd, mint An-
golország. Angolország Perzsiát 
megerősitni akarta, de csak akarta. 
Oroszországnak az a politikája, hogy 
Perzsia gyenge, és eszköz legyen ke-
zében, melynek neve alatt az ázsiai 
indo-britt birodalom elleni terveit 
folytathassa.  Több izben is rávette, 
a perzsa kormányt, hogy Heratot, 
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ezen katonailag fontos  pontot, Indi-
ának hadi kulcsát, India, China, Af-
ghanisztán, Tatárország és Persia 
termékeinek kereskedelmi közép-
pontját, elfoglalja,  és ez uton magát 
ott befészkelje.  E szerint Angolor-
szágnak mindig igen nagy érdekében 
állt, hogy Hérát ellenséges kézbe ne 
jusson. Ez okböl szövetséget kötött 
a Kabul-, Kandahar és Heratban 
uralkodó sunnita afghan  fejedelmek-
kel, birtokaik biztosításának fölté-
tele alatt, a shiita persák ellen. 1837 
és 1838-ban, midőn az oroszok által 
föllovalt  persák 60,000 főnyi  serege, 
Dost-Mohameddel egyesülve, Moha-
med sah vezénylete alatt Heratot 
ostromolta , az angolok háborút 
kezdtek, Afghanisztánba  törtek, s e 
háború Angolországnak 16 millió font 

ö O 
sterlingbe s egy roppant hadi szeren-
csétlenségbe került. Elphinston lord 
egész seregét elveszté, s csak egy uj 
sereggel, mit Pplloek .tábornok ve-
zényleti , lehetett a kiulartzot le-
mosni. * 

A keleti háború alkalmával kitör-
vén az ellenségeskedés Angol- és 
Oroszország között, ez természete-
sen fölhasznált  minden eszközt, hogy 
Angolországot a sérthető pontokon 
gyengítse. Oroszország ujjai messze 
nyúlnak: Perzsiát tehát ismét rábírta, 
hogy Heratot ostromolja, mire igen 
kedvező alkalom nyilott, miután An-
golország Európában eléggé el volt 
foglalva.  E terv nem volt semmi rej-
télyes ; azt már több izben eredmény-
nyel használta, s a keleti háború 
alatt nagy döfés  leendett Angolor-
szágra nézve, ha a terv létesitése a 
párisi béke előtt megtörténik. Mind-
emellett is az oroszok jónak látták, 

hogy a perzsák vallási viszálkodás 
ürügye alatt Heratnak induljanak, s 
azt ostrom alá vegyék. Gondolák : 
hogy borsot törnek a brittek orra 
alá az Európában történtekért. 

Mi lett hát a dologból? 
A persák az angolokkal kötött 

semlegességi szerződés daczára. Kars 
elbukása után levetették álarczu-
kat, az angol követet kihivólag 
boszantották s kitörvén a viszály, 
ostrom alá vették Heratot, Murád 
Mirza szultán vezénylete alatt , s 
Issa khán, hosszas ostrom után, 1856 
october havában feladta  magát, és a 
persa hadcsapatok elfoglalták  Herat 
környékét, mintegy 40 m. foldnyi 
területen. 

A keletindiai angol kormány érte-
sülvén a történtekről, nem késett 
komolyan intézkedni. 1856 nov. 
l-jén megizente a háborút Persiá-
nak. E háboruüzenet Calcuttában 
közöltetett. A nyilatkozvánvban ki-
mondatik, hogy a persa sah az által, 
hogy Heratot ostrom alá vette és 
környékét Persiába keblezte, meg-
sérté azon kötést, mely Angolország 
és Persia közt 1853-ban köttetett, 
mely kötésnél fogva  Persiának tiltva 
volt seregének Herat ellen inditása, 
s a tartomány belügyeibe való avat-
kozás. 

A háború megkezdésére 47 vi-
torlányi erős hajóhad 5000 főnyi 
tengerészszel, ugyanannyi rendes 
szárazi sereggel s 10- vagy 12-000 
főnyi  egyéb hadcsapattal elhagyá a 
bombayi révet, s a persa öbölnek 
vevé útirányát. A hajóhadat Leeke 
admirál vezénylé, a szárazi sereget 
Outram tábornok. A hajóhad 1856 
nov. 29-kén érkezett Abusehr elé. 



Az angolok dec. 4-én elfoglalták 
Karrak szigetét, mely Abusehrtől 
mintegy hat m. földnyire  fekszik 
északnyugatra. Ezen szigetet az an-
gol birtokokba keblezék. Dec. 7-kén 
kiszáltak a Hallilaöbölbe, Abusehr-
től délkeletre, s 9-kén reggel ostrom-
mal bevevék Busir erődöt. 10-kén 
a tengerről támadták meg Abusehr 
városát. A város négy órai bombá-
zás után feladta  magát, s ez is, mint 
szabad kikötő, a brit területbe keblez-
tetett. A persa sereg segitségére jött 
ugyan szárazról Abusehrnek, az 
angolokat febr.  5-kén megtámadta, 
de kemény vereséget szenvedett. Az 
angolok egyúttal elfoglalták  Perim 
szigetet is, mi tulajdonkép török 
birtok vala, de igen fontos  pont az 
öbölben. 

Ezen foglalások  után Outram tá-
bornok 4886 emberből álló hadsereg-
gel kiindult Abusehrből, s a persák 
által megerősített Mohumranak 
nyomult. Mohumra vagy Mohom-
ínerah az Euphratesnek hajókázható 
ága mellett fekszik.  Ezen expeditio 
igen szerencsésen végződött az an-
golokra nézve. Miután az angolha-
jóhad álgyui az erődött összelőtték 
és álgyuit leszerelték, az angol szá-
razi sereg mart. 26-kán a 13,000 
főnyi  és Khauler Mirza herczeg által 
vezényleti persa sereget megfutam-
tatta, s 17 álgyuját elvevé. Ezen 
győzelem következtében egy kis brit 
hajóhadacska az Euphrates ágán 
egész Akauzig nyomult, szétrom-
bolván a part hosszában találtató 
persa katonai erősitményeket. A 
persa sereg Dlzfulnak  vonult. 

A persa kormányt az angol fegy-
verek diadala megrémité, kivált mi-

dőn látta, hogy az orosz sereg nem 
tesz oly mozdulatokat, melyek ezen 
ponton egy orosz-angol háborút 
idéznének elé. Egyébiránt már 1857 
jan. havában megkezdődtek a béke-
alkudozások Párisban Feruk  khán, a 
sah rendkivüli követe és Cowley lord 
párisi brit követ között. Ezen alku-
dozást eredménynyel segité elé Napo-
leon császár,kihez a persa sah követe 
közbenjárásért folyamodott.  Páris-
ban akkor, midőn a brit sereg Per-
siában győzelmesen elényomult meg-
állapittaték a békekötés. Ennek 
főpontjai  valának : 1) a sah lemond 
Herat környéke és városa és az 
afghan  tartományokat illető fenső-
ségi igényeiről — s elismeri eme tar-
tományok függetlenségét;  2) a persa 
sah a herati és afghánisztáni  kormá-
nyokkal való viszálkodása esetében 
az angol koripái^ jó szolgálataért 
folyamodik,  ancflWil,  hogy hatalmá-
ban áfijia  a_tárra.^9 államot állandó-
lag iSgszáflni,i  Írtéig háború esetében 
is; 3) a Pjersíajls Nagybritannia 
közti ^ereákedeínji szerződés meg-
újítása; az angol alattvalók azon 
kiváltságokat ps előnyöket élvezen-
dik, mint ^bármely legkegyeltebb 
külföldi  kormány alattvalói; 4) az 
angol missio bemehet Teheranba; 5) 
az angol kormány lemond a persa 
alattvalók • védelmezéséről; 6) az 
angol hadcsapatok kiüritnek min-
den, Persiához tartozó révet, erősi-
tett helyet és szigetet. Ezen kötés 
apr. 14-kén a persa sah által meg-
erősíttetvén, Bagdadban a két fél 
által kicseréltetett. 

Nem hagyhatjuk el a tárgyat anél-
kül, hogy még némely, e háborút in-
dokoló fontos  nézetet el ne mondjunk. 

4 



Fenebb érintettük, bogy Oroszor- j 
szágnak nagy érdekei vannak He-
ratban, mert innét Indiát fenyegeti, 
s a brit uralmat tönkre teheti. Ezen 
nézet igazolása végett fölhozzuk  egy 
tekintély , M'Neil véleményét, mire 
az angol államférfiak  nem egyszer 
támaszkodtak : „Mihelyt Oroszor-
szág ezen állást elfoglalandotta, 
indiai seregünknek főkép  európai 
részét annyira meg kell erősitnünk, 
hogy ez az Oroszország felől  jövő 
veszélylyel szembe szállhasson. E 
miatt rendkívül szaporodnék állam-
kiadásunk , mert ha az oroszok He-
ratban állanak, a tengeren nem moz-
gathatjuk seregünket oly gyorsan, 
mint az oroszok a szárazon. S ha egy-
szer Oroszország Heratban megfész-
keli magát, India kormányzását még 
béke idejében is nehezebbé teszi, mint 
a minő ez már most is. Gyakoriab-
bale lesznek  a forradalmak  és bor-
zasztóbb jellemei  öltenek.  Az adósze-
dés  némely helyeken  bajos lenne, más 
helyeken  pedig  épen lehetlen  lenne be-
szedni.  A kedélyek más hangulatot 
kapnának s az északnyugati tarto-
mányokban és az Indusnál minden 
mozgalom és rendtartás fenyegetőbb 
alakot öltene az uj es hatalmas, 
szomszéddali összeköttetés lehető-
sége miatt, melyhez menekülne min-
den elégületlen." 

E néhány sorban eléggé töl van 
fejtve  az angol-perzsa háború indoka. 
Most átmehetünk az angol - chinai 
háborúra. 

A chinai liáborul,  valamint a per-
siait az angoloknak féltékeny  irigy-
kedése és önző előrelatása idézte elé. 
Angolország igen fontos  kereskedést 
üz Chinával , Chinával mondjuk, 

mely szomszédos egyfelől  Ameriká-
val , másfelől  Oroszországgal, mik 
hasonlókép jelentékény kereskedést 
űznek vele, sőt Oroszország az Amur 
vize mellett hóditási tervekkel nyo-
mul elé Chinában. Angolországnak 
Chinával való kereskedését az ujabb 
időben egy, 1842-ből datált szerző-
dés szabályozza, minek pontjai an-
gol részről, nem igen lelkiismeretcsen 
teljesittettek; az angolok azt állit-
ják, hogy chinai részről sem. Angol-
ország most az utóbbi években, midőn 
látta, hogy Oroszország missiokkal 
akar Chinában befolyást  szerezni, 
mik az ő befolyását  ellensúlyoznák, 
nem késett ürügyet keresni a Chiná-
val való ellenségeskedésre, hogy az 
ellenségeskedés folytán,  mig egyfelől 
megmutatja, hogy keleten ő az ur, 
másfelől  még több kereskedelmi 
előnyt csikarjon ki, s Chinának több 
révét megnyittassa kereskedelme 
számára. 

Ürügyet könnyű volt találni. A 
chinaiak elfogtak  egy kalóz hajót, s 
ezt eladták egy hong-kongi chinai 
lakosnak. E hajóra, melynek neve 
„Arrow" vala, brit lobogót tűztek. 
Szabályok szerint nem lett volna 
szabad chinai hajóra brit lobogót 
tűzni, minthogy alatta igen köny-
nyü a csempészkedés. Ezen hajó 
lobogóját a cantoni lakosok 1856 
octob. 8-dikán bántalmazták. Ezen 
bántalmazás azt eredményezte, hogy 
az ürügyre leskelődő angolok, min-
den háború - izenet nélkül meg-
kezdték az ellenségeskedést, Seymour 
admiral vezénylete alatt. Canton 
érődéit nagy részben összelőtték, le-
rombolták. 1856 oct. 28-án a város 
falai  és a kormányzó palotája ellen 



iá megkezdték a bombázást. Másnap 
a falakat  ostrommal bevették, s a 
hadcsapatok a palotáig hatoltak. Az 
alkudozások eredményre nem vezet-
vén, a város nov. 4-én és 5-én bom-
báztatott; nov. 5-én 23 chinai bárkát 
sülyesztettek el; nov. 12 és 13-kán 
a folyam  két partjain levő erődöket 
s 25-kén egy más erődöt vettek be 
az angolok. A brittek nem marad-
tak szövetséges nélkül ezen dicső 
hadjáratban. Dec. 6-kán Armsrtong 
amerikai Commodore is egy cantoni 
erődöt leromboltatott, azért, mert a 
chinaiak egy amerikai hajó lobogóját 
— bizonyosan az is valami csempész 
hajó volt — bántalmazták; de ez, 
erőszakoskodásának elkövetése után, 
Whampoaba vonult, meggyőződve 
levén, hogy nem jó itt a chinai vize-
ken John Bull (az angol gúnyneve) 
kezére játszani, hol Jonathan bácsi-
nak (az amerikai gúnyneve) is életbe 
vágó érdekei forognak  fenn.  A chi-
naiak ezen erőszakoskodásra az ide-
gen kereskedelmi raktárak leégeté-
sével feleltek. 

Ama nemzet jogellenes tett hire Eu-
rópába érkezvén, felkölté  mindazok 
boszankodását Angolországban, kik-
nek az angol nemzet becsülete szi-
vén fekszik,  kik nem akarják, hogy 
az angolok ugy tűnjenek tol a mivelt 
világ előtt, mint isteni és emberi 
jogokat taposó erőszakos kalóz nép. 
Különösen a tory párt nem bocsát-
hatá meg Palmerston kormányának 
ezen garázdálkodását. A felső  ház 
1857 febr.  24-ki ülésében Derby 
lord e miatt keményen megtámadta 
a kormányt: inditványozá, hogy a 
ház sajnálatát fejezze  ki a történtek 
fölött,  de inditvánva keresztül nem 

ment. Az alsó házban Cobden (mint 
már Palmerston életének rajzolása 
folytán  érintettük) hasonló inditvány-
nyal lépett föl.  Cobden ime határo-
zatot inditványozta : „A ház sajná-
lattal értesült a brit és chinai ható-
ságok közt a cantoni folyón  kiütött 
viszályoktól, s nem jelentvén ki vé-
leményét az iránt, mennyiben adott 
a'chinai kormány az 1842-ki szerző-
désnek nem teljesítése által Angol-
országnak panaszra okot, mégis ezen 
nézetben van, hogy a háznak előter-
jesztett irományok nem foglalnak 
magokban oly indokokat, melyek 
képesek volnának elegendőkép iga-
zolni a Lorcha-Arrowféle  ügyben 
erőszakosan használt eljárást. Ennél-
fogva  külön választmányt kell kine-
vezni, mely Chinával való kereske-
delmi viszonyaink állását vegye vizs-
gálat alá." Ezen inditvány a mart. 
4-ki ülésben elfogadtatott,  mely al-
kalommal a kormány kisebbségben 
maradt, mi a parlament föloszlatását 
idézte elé. 

Az angol koi'mány politikája az 
uj választás által helyeseltetett. Mind 
emellett jónak látta egy biztost kül-
deni Hong-Ivongba, Elgin lordot, ki 
a történteket megvizsgálja s az alku-
dozást Bowring helytartó helyett 
vezesse. 

Az angolok Elgin lord megérke-
zése után is folytatták  erőszakosko-
dásukat : nevezetesen a chinai bárkák 
elsülyesztésében tünteték ki vitézsé-
göket. A francziák  ezalatt tartózkodó 
állást foglaltak.  Nekik pedig méltó 
okuk lett volna az elégtétel követe-
lésére, a missionariusok meggyilko-
lása miatt. A franczia  kormány 
azonban mégis jónak látta elégtételt 



kérni, s e czélra alkudozás végett 
Grosz bárót küldé rendkívüli köve-
tül Chinába. 

1857 oct. haváig nem történt va-
lami jelentékeny naditény a chinai 
vizeken a bárkák sülyesztésén és 
Canton ostrom-zárolásán kivül. Az 
angolok és francziák  — miután a 
kantoni főkormányzó  továbbsem 
engedett — elhatározák , hogy 
Cantont ostromolják , s ha szük-
ség tovább is nyomuljanak az ország 
belsejébe. 

Canton város lakosainak száma 
közel 1 millió. A mennyei birodalom 
második városa ez, Peking után. 

Angolország ezen háborújának 
végczélját világosan fölfejti  egy az 
angolokat és chinaikat ismerő kitűnő 
franczia  tiszt, ki ezen hadjáratot me-
rész elhatározásnak tartja ugyan, de 
Angolország részéről bölcs belátásra 
mutató intézkedésnek tekinti. „Ha 
Nagybritannia mozdulatlan nézi 
Oroszországnak és az Egyesült álla-
moknak keleten való haladását, azon 
veszélynek teszi ki magát, hogy 
a chinai tengereken, még ötven év 
sem telik bele, oly versenynyel talál-
kozik, melylyel aztán meg nem mér-
közhetik. Nem a chinaiak által lobo-
góján ejtett bántalom az, melyet 
megbőszülni készül, hanem biztosi-
tékokat akar szerezni, az őt nyugta-
lanító versenyző befolyások  ellen." 

Alig kötött Angolország békét 
Persiával ; alig kezdé meg ellensé-
geskedését Chinával: indiai birtoká-
ban egy roppant katonai forradalom 
tört ki, minek mását alig találjuk a 
történetben. Ezen lázadást egyfelől 
az indiai kormányzóság kicsapongá-
sának, önzésének tulajdonitják; más-

felől  Oroszország fondorkodásának 
róják föl  hibául. Annyi igaz, hogy 
akárhol találkozunk azsiai területen 
e két hatalommal, mindenütt nyomait 
találjuk az egymásiránti ellensé-
geskedésnek. Erdekeik, természete-
sen itt inkább összeütköznek mint 
Európában. Már fenebb  érintettük, 
miszerint a persa-angol háborút 
orosz befolyás  készítette elé. Az an-
golok magok bevallják, hogy e láza-
dás, mely már 1857 febr.  25-kén 
kitört a 19-ik seapoy*) ezred föllá-
zadása által, s jun. első felében  a 
bengáli sereg nagy részének fölláza-
dása által még nagyobb arányt vőn, 
s kiterjedt az indus-brit birodalom 
nagy részére, orosz mesterkedésből 
eredt. A „Times"-nek jul. 4-kéről 
ezt irták Calcuttából: „Ha általános 
visszapillantást teszünk a dolgok 
itteni állására, meglehetősen valónak 
tűnik föl,  hogy az összeütközés sa-
játképen Oroszországtól indult ki. 
Oroszországgal folytatott  háborúnk 
alatt, nagy hadseregeket gyűjtött 
össze ez a kaspi tenger partjain és a 
persa határokon. Evek óta teljes be-
folyás  birtokában levén a persa ud-
varnál, ezt Herat ellen fölingerelte, 
megigérvén egyszersmind, hogy Af-
ghanisztánban Dost Mohamed ellen 
segitendi. A Herat melletti csata 
igen jelentéktelen volt, ez csak szem-
kápráztatás volt, mélyebben fekvő 
tervek elpalástolására. Oroszország 
haderejét a persiaival egyesitendette, 
s az afghhánok  is ide csatlakoztak 
volna Brit-India megtámadására. U-
gyanez időben kellett volna a seapoy 
ezredeknek föllázadniok.  Az Orosz-

*) Seapoy : rontott angol szó, a persa 
spahi=lovas szóból. 



országgal kötött béke, s egy angol 
haderőnek a persa öbölbe történt 
küldetése azonban a körülményeket 
megváltoztatá. A Párisba küldött 
persa követ, (kétségkivül mély saj-
nálatára) Angol- és Francziaorszá-
got szövetségben találta. A dolgok 
ilyképeni folyása  sehogy sem akart 
a persa sahnak tetszeni, s bár csapa-
taink nem a legjobban bántak is 
vele, tábornoka, az udvar fölbátori-
tása folytán  nem szűnt meg kivívott 
győzelmeiről hazug híreket terjesz-
teni. — Régebb idő óta lázitók vo-
nultak keresztül Indián, s a delhii 
királylyal titkos terveket szőttek. 
Aud királya és minisztere igen is 
nagy készséggel csatlakoztak hit-
sorsosaikhoz Persiában és Delhi-
ben." 

A „M. Post" aug. 4-ki számában 
pedig ezt olvashattuk : „Angolor-
szág jól értesült köreiben naponként 
átalánosabb a meggyőződés, hogy 
Oroszország három év óta folyvást 
törekszik — és pedig nem eredmény 
nélkül, — elégületlenség magvait 
szórni el Indiában. Valószínű, hogy 
már maga Miklós czár elhinté a kon-
kolyt, miután meggyőződött, hogy 
az angol-franczia  szövetségen sem-
miképen sem tud erőt venni. Nem 
tartja a „Post" kalandos dolognak, 
hogy Oroszország maga játszotta a 
kihivó ügynök szerepét, s hatott 
Audra és más elemekre Indiában 
összeköttetéseinél fogva.  Sok eszköze 
volt e czélra. Például : az a sok ind, 
a kik Oroszországban, s az oroszok, 
a kik Indiában települtek le, — de 
kivált az ind hírlapok, melyek 20 év 
óta gombaként szaporodtak, s a me-
lyeket szintúgy fizethetett  az orosz, 

mint bizonyos lapokat, Frankfurt-
ban, vagy Brüsselben." 

A lázadók azt adták a fölkelés 
okául, — mint kiáltványokban ki-
fejezték,  — hogy az európaiak mind-
nyájukat megakarják fosztani  vallá-
suktól, s minden alattvalót keresz-
ténynyé akarnak tenni. Fölhozták 
bizonyítványul: hogy a főkormányzó 
oly töltényeket osztatott ki, melyek 
disznózsírral és fagygyuval  voltak 
kenve. E miatt szövetkezének : 
hogy minden európait megöljenek. 
Delhibe császárt ültettek trónra, ki 
alatt mindnyájan egyesüljenek, ki 
katonáinak kétszeres zsoldot fog  adni. 

A fölkelők  a kiáltvány értelmében 
cselekedtek. Több helyütt nagy, de 
a történetben nem példanélküli ke-
gyetlenséget követtek el : az angol 
tiszteket, melyek a benszülött ezre-
deket vezénylették, többnyire leöl-
dösték, s még nőkön és gyermeke-
ken is követtek el kegyetlenségeket, 
mikről azonban, —,mint a „Times" 
maga is bevallja , — a hír nagyobb, 
mint a valóság. A fölkelők  több csa-
tában verték meg az európai angol 
katonaságot; az erőditett helyeket 
elfoglalták,  s így hadiszerek birtoká-
ba jutottak. Algyujok, puskájok, 
lőszerök és pénzök bőven van. 

Az angolok háború folytatása  In-
diában roppant áldozatba kerül, ré-
szint az éghajlat egészségtelensége, 
részint a lakosság ellenséges érzelme 
miatt. Aztán a seapoy ezredek sem 
gyávák. 

Az angolok egyik szebb fegyver-
ténye : Delhi bevétele sept. 20-kán, 
hol maga a kikiáltott delhii király is 
kézre került. Ezzel azonban nem 
volt vége a forradalomnak,  hanem 



az a városok helyett a falukra,  me-
zők- és erdőségekre terjedett ki. 

Ezen harcz és háború folyamának 

bőveb b leírását — az különben sem 
levén t i é g befejezve,.  — a jövő kró-
nikának tartjuk fenn. 

VII. 

Amerikai  iigyek  : Elnökválasztás. Buchanan. Több vonások eletéből. Elnökí beszéde. 
Pénzválság. 

Amerikában — tudomás szerint, 
— két nagy párt áll egymás ellené-
ben : a democrata és republicanus. 
Ezen pártok egy nagy kérdéssel van-
nak elfoglalva  régi idő óta : a rab-
szolgatartás vagy nem tartás kérdé-
sével. A déli államok rabszolgatartók 
levén, itt az úgynevezett democrata 
párt uralkodik; az északiak rabszol-
ga-ellenesek , ezekben nincs rab-
szolga, s itt az úgynevezett aboli-
tionista republicanus párt bir kire-
kesztő tulsulylyal. E párt egyébiránt, 
— mellesleg mondva, — nem ki- | 
vánja a rabszolgaság rögtöni, föltét-
len eltörlését, mi az Egyesült-
államok államgazdászati viszonyait 
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nagy zavarba hozná, hanem csak 
arra tör, hogy a rabszolgatartás ter-
jedését akadályozza. 

Az elnök választási mozgalmak 
1856 nov. havában megkezdődvén, 
a democrata párt hosszas küzdelem 
után győzelmet vivott ki, s jelöltét, 
Buchanant, elnökké választá. A sza-
vazás eredménye 1857 febr.  11-kén 
közöltetett hivatalosan Washing-
tonban. Buchanan kapott 174, Free-
niont ezredes (ellen fele,  republica-
nus) 114, Fillmore (know-nothing 
párti) egykori elnök nyolcz sza-
vazatot. Ekkor Buchanan 1857 mart. 

l-jétől 1861 mart. 1-jeig ei'nökké 
proclamáltatott, a lelépő volt elnök 
Pierce tábornok helyébe. Rajtol juk 
életét nagyobb vonásokkal. Bucha-
nan János született 1791 apr. 12-i"én 
Pensylvaniában. Fia egy skot bérlő-
nek, ki állítólag- 1787-ben vándoroLt 
ki Dumbarton grófságból  Pensylvá-
niába. Philadelphiában tanult, s itt 
kitűnő miveltségben részesült. Testi 
ereje — Buchanan erőteljes vas-
ember — arányban áll szellemi mi-
veltségével. Az ügyvédi pályát vá-
lasztá, mi rendesen első fok  Ameri-
kában az államférfiakra  nézve. 2ö 
éves korában képviselőül választot-
ták Pensylvania képviselőinek há-
zába. — Hazája bizalmát annyira 
megnyeré, hogy 1820 ban ez állam 
képviselőjévé választák a washing-
toni congressusba. Már ekkor tanu-
sitá az úgynevezett Monroe - tan 
iránti rokonszenvét. (Monroe elnöke 
volt az Egyesült államoknak 1817-től 
1825-ig. Ö midőn a dél-amerikai álla-
mok önállósága forgott  kérdésben, 
azon tant állitá föl  : hogy egy euró-
pai hatalomnak sincs jogában ameri-
kai államok belügyeibe avatkozni. 
Ezen tant később odaterjeszték ki : 
hogy európai államnak nem szabad 
Amerikában birnia. A Monroe-tan e 



Bucbanan : Az Egyesült államok elnöke. 



szerint állandó háboruizenet Angol-, 
Franczia-, Spanyolország és Hol-
land ellen, melyek vagy az amerikai 
szárazon, vagy a nyugatindiai szige-
teken eddig birtokosok voltak. 
Jackson elnök 1831-ben sz. péter-
vári követté nevezte. Két évig Sz. 
Péterváratt levén, első vala, ki az 
Egyesült államokat és Oroszorszá-
got szorosb baráti viszonyba hozá, 
mely összeköttetésnek messze ható 
eredményei lehetnek. 1834-ben a 
senatus tagjává választatott Pensyl-
vania részéről. Polk elnöksége alatt 
1845-ben állam-titkárrá (külügyi 
minÍ8ter) neveztetett. Polk elnöksé-
gének ideje kitelvén, ő is visszavo-
nult, s igy élt egész 1853-ig, midőn 
a közép-amerikai és Angolország 
közt fenforgó  viszály kiegyenlítése 
végett, aug. 23-kán mint rendkivüli 
követ küldetett Londonba. Itt nem 
hogy a viszályt kiegyenlítette volna, 
sőt szította a tüzet, hogy „honfitársai 
nagyravágyásának hízelegjen és eze-
ket Angolország elleni háborúval 
való fenyegetésekkel  tüzelje." 1854 
— sept. havában résztvett az ame-
rikai követek azon congressusában, 
mely Soulé madridi, Casz romai, 
Daniels sztambuli, O'Sullivan lissa-
boni és Belmont hagai követekből 
alakult és amely az Egyesült államok 
külföldi  pilitikáját illetőleg egy ter-
vet alapított. „E terv nem vesz te-
kintetbe kötéseket és népjogokat, s 
Európa ellen nyilvános háboru-

izenetet tartalmaz." Az elnökválasz-
tás ideje bekövetkezvén , elhagyta 
Londont, a kérdéses viszály kiegyen-
litésének munkáját utódára Dallasra 
hagyván. Mint már érintettük tö-
rekvését süker koszoruzá, s ő ma az 
Egyesült államok elnöke. Pártja 
belföldi  politikájától sokat vár, meg 
lehet oknélkül, mert eszélyesb ember, 
mint sem csupán pártjára támasz-
kodva oly lépéseket követne el, 
melyek által az ellenpártot fólinge-
relné és viszályt idézne elé! 

Elnöki beigtatási beszédében me-
lyet mart. 4-kén tartott kijelenté : 
hogy a congressus sem el nem ismer-
heti , sem ki nem zárhatja a rab-
szolgaságot valamely területen vagy 
államban, hanem azon államok népére 
kell hagyni egészen belügyeik szabad 
intézését. Az állambevétel fölöslegét 
az adósság törlesztésére, a tengeri-
erő gyarapitására és a partvédelemre 
ajánlja fordittatni.  Mi a külpoliti-
kát illeti elfogadja  a béke és be 
nem avatkozás elvét. • 

Buchanan hatalmas szónok, ügyes 
tiszta eléadással. Külső magaviselete 
kellemes. Egy államférfiúnak  ez min-
dig előnye. 

Nevezetes marad Amerika törté-
netében az 1857-ik év, a pénz-
válság kitörése miatt, mi Euró-
pában is a kereskedelmi viszonyok-

! ra igen ártalmas befolyással  volt, s 
1 annyi szerencsétlenségnek vala szülő 
oka. 



Hazai  ügyek : Ő  cs. kir.  Apostoli  Fölscgeik  körútja. Szellemi és anyagi mozgalmak. A 
Mária-ezelli szentmenet. 

A világesemények szemléje után, 
szenteljünk egy rövid czikket a ha-
zánkban történt fontosb  események-
nek is. 

Miután Ö cs. kir.  Fölségeik  a lom-
bard-velenczei tartományokat leg-
magasb bcutazásjikkal szerencsél-
tetni méltóztattak, Urunk  0 Felsége 
legkegyelmesebben elhatárzá, hogy 
Magyarországot is beutazza, a Föl-
séges Uralkodónéval együtt. 0 Fel-
ségeik  1857 maj. 3-kán este 9 óra 20 
perczkor ültek a Kaisermühlen mel-
lett horgonyozó „Adler" nevü dunai 
Yachtra, s másnap 4-én 4 óra 30 
perczkor indultak meg a Dunán le-
felé  Magyarországba. 

A császári gyorshajót „Croatia" 
cs. kir. hadi gőzös kiséré. 

Ő Felségeik  maj. 4-én 6 óra 
15 perczkor érkeztek Pozsonyba, 
ugyanez nap délutáni 4 óra 25 
perczkor Pestre. 0 Felségeik  az or-
szág fővárosában  álgyúdörgés, ha-
rangzugás, a nép zajos üdvözlése 
közt léptek ki a partra, Albrecht  cs. 
kir. Főherczeg Főkormányzó 0 
Fensége,  Vilmos,  Lipót, Ernő  Cs. kir. 
Fö-herczeg  ö Fenségeik,  a bibornok 
érsek, cs. kir. titkos tanácsosok, 
kamarások, asztalnokok, s nemesek 
által a legünnepélyesebben fogad-
tatva. Midőn Ö Felségeik  a parton 
levő és fényesen  diszitett pavillonba 
léptek, Pest város polgármestere 
üdvözlé Ő Felségeiket,  s innen fényes 
kísérettel a budai várba indultak, 

hol a budai polgármester hódolati 
beszéde után, a várpalotába vonulá-
nak. I t t Ő Felségeiket  a nagy dísz-
teremben a bibornok herczeg prímás 
fogadta  Magyarország nevében, 
magyar nyelven tartott beszéddel. 
E beszédből csak ennyit emelünk ki: 
,,Felséged  atyai érzülete gyöngédebb 
bizonyságát e nemzetnek nem ad-
hatta volna, mint az által, hogy ben-
nünket Annak  jelenlétével boldogí-
tani méltóztatott, ki Felséged szivé-
hez legközelebb áll s örömeinek és 
gondjainak részese, — Császárnénk 
és Királynénk jellenlétével. Felséged 
ez ország iránti gondoskodásának 
s kormánybölc.seségének semmi vi-
lágosb jelét nem adhatta volna, mint-
hogy hosszabb időre szándékba vett 
itt léte alatt a nemzet érzelmeiről, 
szükségei — és óhajairól személye-
sen meggyőződni méltóztatik." 0 
Felsége  erre, ugyanazon nyelven 
mondott válaszában az országot 
további legmagasb atyai pártfogá-
sáról következőleg méltóztatott biz-
tositni : „Örvendek, hogy ezúttal 
ismét idejöhettem, a császárnénak e 
szép hazát megmutatni (Éljen) és 
személyesen is meggyőződni szere-
tett Magyarországom állapota és 
szükségei felől."(Éljen). 

A következő napokon egymást kö-
vették a bemutatások és ünnepélyek. 

Budán maj. 8-kán jelent meg a leg-
magasb megkegyelmezési parancs, 
melynél fogva  mind azon polgári 



osztályú politikai bűnösöknek, kik 
1848 óta „felségárulás,  fölkelés  vagy 
lázadás bűntényei miatt (B. T. K. 
58-ki és 68—75 §§) már elitéltettek, 
s a belföldön  még fogságban  voltak, 
ezen bűnökre vonatkozó minden to-
vábbi büntetés elengedtetett; s az 
e napig elkövetett politikai bűn-
tényekért megkezdett és folyamat-
ban levő vizsgálatok fölfüggesztet-
tek." 

Ugyancsak Budán maj. 9 kéről 
kelt legfelsőbb  kézirata által Albrecht 
cs. kir. Föherczeg  főkormányzó  Ő 
Fenségét  megbízta feledhetlen  em-
lékű József  nádorunk tiszteletére egy 
emlékszobor felállításával;  240,000 
p. forrintot  méltóztatott adomá-
nyozni mező-s erdőgazdászatitanin-
tézetek felállítására,  ösztöndíjak, ju-
talmak alapítására és a budai minta-
szőlőkert tökéletes helyreállítására; 
120,000 p. forintot  alapítványi helyek 
alapítására a theresianumi akadé-
miában; 90,000 p. forintot  halli 
úrhölgy intézeti javadalmak alapi-
tására, a magyar nemesség javára; 
45,000 p. forintot  halli ápoló inté-
zeti ösztöndijak alapítására; 50.000 
p. forintot  a pesti nemzeti muzeum 
részére; 24,000 p. forintot  ösztöndi-
jak alapítására, képző művészek szá-
mára; 300,000 p. forintot  egy or-
szágos tébolyda felállítására.  Maj. 
11-kén több országos tartozást leg-
kegyelmesebben elengedni méltóz-
tatott. 

O Felségeik  a programm szerint 
maj. 13-kán hagyandották volna el a 
fővárost,azonban  Gizella  Föherczegnő 
0 Fensége  fogkifejlési  láz miatt meg-
betegedvén, és Zsófia  cs. kir. föher-
czegnő  O Fensége  nemkülönben fog-

zási lázba és vérhasba esvén további 
utazásukat 10 napra elhalasztották. 
Miután azonbau a cs. kir. főherczeg-
nők egészségi állapota kedvező for-
dulatot vőn, maj. 25-kén elhagyák a 
fővárost,  s a megállapított programm 
szerint folytatták  a magas körutat 
Szeged, Jászberényen, Gyula, N. 
Váradon át Debreczenig, honnan Ö 
Felségeik  azon szomorú hir miatt, 
hogy Zsófia  cs. kir.  Föherczegnő  be-
tegsége a legaggasztóbb fordulatot 
vévé, kénytelenítetének visszatérni. 
O Felségeik  maj 29-én reggel érke-
zének vissza Budára, hogy szeretett 
gyermekeiket ölelhessék. Gizella  Fő-
herczegnőt Fölséges szülői felüdült 
állapotban találták, de Zsófia  Főher-
czegnőnek már csak végpillanatait 
enyhítheték a szülői szeretet rész-
vétbalzsamával. O Fensége  maj. 29-én 
9 s ' /4 órakor elszenderült. 

O Felségeik ezen gyászesemény 
után, mely a fővárosban  valamint az 
egész országban átalános részvétet 
gerjesztett, maj. 30-kán 10 órakor 
elhagyták Budát, Bécsbe visszáté-
rendők, hova Gizella  Föherczegnő 
O Fensége  megelőzőleg egy órával 
elébb elindult. 

A körutat Tarezalon át Albrecht 
cs. kir.  Föherczeg  Főkormányzó  O 
Fensége,  mint 0 Felségének  szemé-
lyesen végzé beDebreczentőlTarcza-
lig, O Felségének  legmagasb paran-
csa szerint, O Fenségét megbízván 
a hódolatadományok elfogadása,  — 
kihallgatások osztásával, s folyamod-
ványok átvételével. 

O Felsége  a körút hátramaradt ré-
szének bevégzésére aug. 8-kán in-
dult el ismét, s e nap érkezett meg 
Sopronba, s innen Körmend, Készt-



hely, Veszprémen át Székesfehér-
várra ért. Innen Ö Felsége  aug. 15-
kén visszarándult Laxenburgba, azon 
magas Ígérettel, hogy a körutat pár 
nap múlva ismét folytatni  méltózta-
tik. 0 Felsége  aug. 23-kán érkezett 
vissza Pozsonyba. Innen átutazott 0 
Felsége  Balassa-Gyarmat , Rima-
Szombat, Lőcse, Eperjes, Kassa, 
Miskolcz, Eger, s Gödöllőn. 6 Fel-
sége sept. 5-kén befejezvén  körútját, 
visszatért ismét a birodalmi székvá-
rosba. A Fölséges  uralkodó  körútjá-
nak eredményeül egy legmagasb kéz-
iratot intézett Laxenburgból sept. 
9-kéről Albrecht  cs. kir.  Főherczeg 
Főkormányzó  0 Fenségéhez,  melyben 
a többi közt ez állt : „El levén ha-
tározva azon alapelveket, melyek 
Engem birodalmam kormányzásában 
eddig vezettek, szeghetlenül fentar-
tani, akarom, hogy ez minden oldal-
ról elismertessék s különösen kormá-
nyom összes közlegei által szoros 
zsinórmértékül vétessék. — E mel-
lett azonban szorgos gondom min-
denkor oda is lesz irányozva, hogy a 
különböző néptörzsek nemzeti saját-
ságaikban folyvást  fentartassanak,  s 
nyelvük ápolásánál illő tekintetben 
részesittessenek." 

Szellemi  mozgalmak.  Ha az 1856. 
év nov. havától 1857 nov. haváig 
hazánk szellemi mozgalmai fölött 
csak futólagosan  is átpillantunk, 
minden lépten örvendetes jelenségek-
kel találkozunk. Az irodalom — 
szellemi miveltségünk ez átalános 
sommázata— az emiitett időköz foly-
tán semmit sem csökkent, sőt 
gyarapodásnak örvendett. A megje-
lent magyar könyvek száma 1857 
ian. l-jétől nov. 1-jéig 525 volt, mi 

azok előtt, kik viszonyainkat isme-
rik, jelentékeny számnak fogfeltünni. 
A könyvek szaporodásán kivül fi-
gyelmet érdemel azon körülmény is, 
hogy 1857 folytán  5 uj folyóirat  ke-
letkezett : „Budapesti szemle" „La-
pok a vadászat és lovászat köréből;" 
„Kerti gazdasági kis közlöny," „Ka-
lauz" és „Magyar Posta." Ezen hala-
dáson kivül azon édes reménynyel ke-
csegtethetjük magunkat, hogy a ma-
gyar akadémia és Kisfaludy  társaság 
is mielébb megkezdi rendeltetése sze-
rinti működését. Az első alapszabá-
lyait Urunk  0 Felsége  Budán muta-
tása alatt legkegyelmesebben jóvá-
hagyni méltóztatott; a Kisfaludy 
társaság alapszabályai majd a magas 
kormány elé terjesztettnek. Az erdélyi 
Muzeum gróf  Mikó Imre ő excjának 
elnöklete alatt 1857 maj. 3-án tartá 
alakító közgyűlését, s ennek alapsza-
bályai is felső  helyre fognak  terjesz-
tetni. 

Az anyagi mozgalmak  a már emii-
tett időszak folytán  párhuzamban 
fejlődtek  a szellemi mozgalmakkal. 
Nevezetesen a gazdászat mezején a 
a legszebb eredményekkel találko-
zunk. A ló-és marhatenyésztés nagy 
lendületet vőn. Befolyással  volt erre 
a magas kormány ösztöndijazása is. 
A lóversenyek, és gazdászati kiállí-
tás Pesten, 1857 jun. 6-án fényes  bi-
zonyítványul szolgálnak a magyar 
gazda közönség szorgalma ertjének 
és az eredmény nagyságának megíté-
lésében. — A magyar gazdaságról 
levén szó, nem hagyhatjuk érintetlen 
azon szép törekvést, melyet Sina Si-
mon báró, Magyarország egyik leg-
gazdagabb mágnása, annak emelé-
sére kifejt,  mind a saját uradalmai-



bani követésre méltó példák, mind 
pedig gazdászati közintezeteink ha-
zafias  segélyezése által, a mellett 

hogy a haza, vallás s emberiség oltá 
rára tett áldozatai megszámithatla 
nok. Sina Simon báró 10,000 p. fo 

Báró Sina Simon, 



rintot adott a gazdasági egylet-
alaptőkéjének gyarapitására; 5000 p. 
forintot  a budai minta-szőlőiskolára; 
4000 pfrtot  adott a gazdasági egylet-
nek gazdasági czélok és érdekek elé-
mozdítására. A bárót méltán mond-
hatjuk nemesnek, mert tettei által ne-
messé tevé magát. A nemzeti vagyo-
nosodás biztosításáról is gondoskodva 
lőn 1857 folytán.  Jul. 15-én tartá a 
magyar átalános biztosító  társulat 
alakító gyűlését, Károlyi György 
gróf  elnöklete alatt. Ezen társulat 
eszméjét egy derék polgártársunk-
nak Nádossy István urnák köszön-
hetjük. A kivitelben segédkezet 
nyujtának Ürményi József,  Zsivora 
György és Havas József  urak. Ezé:-, 
társulat föladata  a magyar ipar áta-
lános biztosítása, mit eddig a kül-
honi társulatok a maguk hasznokra 
bányásztak ki, a hazai társulatok pe-
dig csak csekély mérvben eszközöl-
hetének. — A borkereskedő társula-
tok (nevezetesen a szegszárdi) igen 
szép eredménynyel dolgoztak. — A 
szolnok-debreczeni és szeged-temes-
vári vaspálya vonal átadatott a köz-
lekedésnek. 

Hazánk történetében nem marad-
hat emlités nélkül, azon szent menet 
(processio), melyre a bibornok her-
czeg érsek Scitovszky János ő emi-
nentiája, 1857 jul. 16-kán kelt kör-
levele által a magyar népet fölhivá, 
O eminentiája e körlevélben felfejté, 
„hogy a magyar soha sem téveszté 
szem elől, hogy első apostoli királya 
által országával együtt a boldogsá-
gos szűz oltalmába ajánltatott, azért 
magát Maria örökségének, hónát pe-
dig Mária országának kitünőleg sze-
rette nevezni. A szent szűz iránti 

vallásos kegyelet s fiúi  ragaszkodás 
az atyákról legdrágább örökség gya-
nánt szállott át a fiakra."  Fölhozá : 
hogy az ily körmenetek régebben is 
megvoltak hazánkban. Ily körme-
netet rendezett 1691-ben Eszterházy 
Miklós nádor, s azt Eszterházy Mik-
lós tinniai fölszentelt  püspök ez év 
aug. 27-kén Maria-czellbe vezeté. 
Ezen példának utánzására serkenté 
Magyarországot az 1857-dik év, 
melyben ama kegyelemkép tiszte-
letének hétszázados emléke ünnepel-
teték. 

A bibornok érsek által vezetett 
szent körmenet sept. 3-kán indult ki 
Pozsonyból. A kiindult nép számát 
mintegy 10,000-re lehet tenni. Köz-
tük volt 12 püspök, számos elő-
kelő világi ur. A bevonulás Maria-
Czellbe sept. 7-kén ment végbe, oly 
fénynyel,  minőt e Szent hely száza-
dók óta nem látott. A zarándokok 
két napi ájtatoskodás után hagyák el 
Mária-Czellt. A szent menet emlékét 
örökre megőrzendi azon emlékaján-
dok, melyet a bibornok érsek ő emi-
nentiája a szent ezélra, Pesten Patics 
F. művész által készíttetett, s mely 
a maria-czeli emlékkönyv 44-ik lap-
ján imígy rajzoltatik : „Hosszas 
ezüst alapzaton áll egy ezüst oszlop, 
ezen tiszta aranyból a maria-czeli 
csudálatos szobor mása, ezek magas-
sága együtt a két lábot meghaladja. 
E szobor előtt van egy főpapnak  tér-
delő szobra , ő eminentiáját ábrá-
zolva, miként ő egy vánkoson a 
magyarországi egyházak anyjának, 
az esztergami foegyháznak  jelképé-
ben, Magyarországnak valamennyi 
egyházát a sz. Szűznek további 
pártfogásába  ajánlja. A váijkoson 



levő esztergomi templomminta ritka 
remekmű ezüstből. Az oszlop alján 
négy arany táblácskán e szavak van-
nak vésve : az első  táblán : ,,Isten 
Anyja , Hazánk Nagy-Asszonya, 
Magyarországi Hiveid Fiúi tiszte-
letét fegadd  el;" a második  táblán : 
,,Az Esztergomi Anya-Egyházat 
Magyarország Többi Egyházaival 

Tartsd meg Kegyes Pártfogásod-
ban;" a harmadik  táblán  : ,,A Romai 
Pápára, Az Apostoli Királyra, s 
Magyar Hazánkra add Anyai Áldá-
sodat;" u negyedik  táblán  : „1857 
semptember 8-dikán Mária-Czellben 
bemutatta Nagy-Kéri Scitovszky 
János Bibornok, Magyarország II. 

I Prímása, Esztergomi Érsek." 

Pest. 1858. Nyomatott Landerer és Heckenaatnál. 










