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BEVEZETÉS.

Az alkotmányos államforma megalapitása Angliában

1215–1688.

Még sohajtoztak Európa szárazföldi népei az absolut király

ság zsarnoksága , a nemesség és papság hatalma alatt , midőn

már a középkorban az állami szabadság és személyes jogok böl

csője Angliában megvettetett, melynek kisebb nagyobb mértékben,

az összes művelt világ még most is örül. Valamint a szárazföld ,

úgy e sziget fölött is elvonultak már a népvándorlás viharai , míg

végre a kelták , szászok , és dánok az 1066-ik évben a normannok

uralma alá jutottak. Hódító Vilmos a szabadföld birtoklásával ösz

szekötött régi szász jogokra francia hűbérrendszert oltott , s orszá

gát felosztá a normannok közt . De az elnyomott és legyőzött szá

szok , kik nem akartak idegen járom alatt görnyedezni, erdőkbe

menekültek , s a hol csak tehették, keserű boszút állottak a nor

mannokon .

Ezen szomorú állapotok azonban nem tarthattak sokáig.

Már Vilmos második utóda, I. Henrik, hogy a nagyokat és a népet

uralmával kibékítse, kiadta a Charta libertatumot, egy szabadság

levelet , mely a régi angolszász jogokat a normann jogszabványok

kal összeolvasztá , az egyházak birtokait védelme alá vevé s a

hűbéri viszonyokat szabályozta . Ezen engedmények hasonló okok

nál fogva Blois István király által is megerősíttettek. Ennek halála

után II. Henrikkel, a nagy tehetségekkel felruházott, munkás és

felvilágosodott fejedelemmel a Plantagenetek dicső családja lépett

a trónra. Ő a bárók önhittségét megtörte , az igazságszolgáltatást

javította s a községi ügyeket rendezte . De fiának, Oroszlánszívű

Richardnak , embertelen önkényuralma s keresztes hadjárata szár

nyát szegték a birodalom emelkedésének .
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Még szomorúbb sors várt a birodalomra Földnélküli János

alatt, ki szégyenletes uralma alatt képes volt a nemességet és pap

ságotmaga ellen fegyveres fölkelésre ingerelni, melyhez a szászok

és normannok is csatlakoztak . Okot erre a királynak Fülöp Ágost

francia király és a római szék iránti magatartása adott. Az elsővel

viselt háborújában gondatlansága és gyávasága folytán elveszté

francia tartományait, s a pápa, III. Ince ellen tanusított nyakas

sága folytán , a canterbury-i érsekség betöltésének kérdésében,ma

gára és országára zúdítá az egyházi átkot. Könnyen elképzelhetjük

az egyházi átok irtózatos hatását az akkori Angliában , ha visszagon

dolunk a zarándokruhába öltözött német császár esetére Canossa

kapuja előtt, vagy ha tekintetbe veszszük Victor Emanuel eljárá

sát IX . Pius ellen 1872-ben . Mindazáltal János megmaradt előbbi

makacsságában smég szerencsés háborúkat is viselt Skót-Irország

és Walles ellen , de franciaországi hadjáratában báróinak többsé

gétől elhagyatva látta magát. Az elégületlenség eme kitörésétől

régen tartott a király , s hogy most magát rajtok megboszúlja ,

1213-ban megalázta magát a pápa előtt , s Anglia és Irland koro

náit, mint Sz. Péter örökségét, a pápának átadta , és azokat ezer

márka adóért a legatus kezeiből, mint pápai hűbért ismét elfo

gadta. Ezért kapta volna történeti gúnynevét “ Földnélküli

János” . * Most az angol nép a király koronájának megbecstele

nítése miatt fegyvert fogott , és a királyt arra kényszerítette,

hogy a nagy szabadságlevélnek (Magna Charta, Charter of the

liberties , Great Charter ) kibocsátása által a régi jogokat és tör

vényeket újból megerősítse, kiterjeszsze, és az által Anglia sza

bad alkotmányának alapját letegye. A 60 cikkből álló szabad

ságlevél, melyen részben Anglia szabadsága alapszik , biztosítja

a klerus számára püspökeinek és nagyobb egyházi hivatalno

kainak szabad választását ; a nemesség számára a vagyon hábo

ríthatlan birtokát és örökösödési, kiskorusági, adóssági stb . jog

illetőségeit ; a polgári rend számára a szabad kereskedést, állandó

biztos mértéket és súlyt , s a vámok általi önkényszerű meg

adóztatás elleni védelmet. Rendkívüli adókat csak a parlia

ment jóváhagyásával lehetett kivetni. A személyes szabadság bizto

* Egy másik versio szerintmelléknevét azért kapta, mert atyja halála

után négy testvér közül ö nem kapott földbirtokot osztályrészül.
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sítása végett esküdtekből álló törvényszékek állíttattak fel ; a peres

ügyek elintézése végett a kiküldött biráknak meg kellett a grófsá-

gokat látogatniok. Grófok és bárók fölött csak hasonranguak ítél

hettek . Az általános bűnfeledés , és 25 birododalmi báró kineve

zése, kik a szabadságlevél fölött őrködnek, és annak megsértését

ellenállással gátolják, képezték a charta záradékát,melyet a király

és bárók, esküjökkel megpecsételvén, aláírtak “ Runnymede meze

jén " , Windsor és Staines között, 1215. jun . 15 -én .

János halála megváltoztatta a dolgok állását ; az atyához

hű bárók s nemsokára még mások is az ellenpárt soraiból annak

9 éves fiát, III. Henriket emelték trónra , ki legelső kötelességének

tartá a szabadságlevelet megerősíteni. Tekintetbe véve az alkot

mány további fejlődését, III . Henrik uralkodási idejéből erre

vonatkozólag csak egy, de kiváló fontossággal biró eseményt

említhetünk fel. Az 1258-ik évben az elégületlen bárók Montfort

Simon leicesteri gróf vezetése alatt szövetségre léptek a király

ellen . A polgárháború változó szerencsével folytattatott,míg a lewesi

csatában a király a gróf fogságába került, ki azután minden hatal

mat magához ragadott, de az eveshami csatában (1265) a fogság

ból kiszabadult Eduard herceg ellen elveszté a győzelmet s azzal

együtt életét is. Ezen évben hítta össze legelőször a gróf, a városok

és helységek követeit a parliamentbe , mely addig csak a korona

vazallusaiból s olykor minden grófság 3 vagy 4 lovagjából állott.

1273-ban ép ilyen parliament hódolt I. Eduard királynak, ki tíz

évvel későbben maga hítta össze a papság és községek (Commons)

képviseletéből álló parliamentet. Az utolsó minden grófság 4 lovag

jából s minden város,mezőváros és falu 2 – 2 képviselőjéből állott.

A harmadik rend, a polgárság , most már az ország jóléte fölötti

tanácskozásban részt vehetett; azonban nem kell azt hinnünk,

hogy a valódi parlamentaris kormányzás ekkor vette volna kezdetét.

Ellenkezőleg, amint látni fogjuk , Anglia királyai gyakran vissza

estek elődeik hibáiba, s örök végzet szerinti rendeltetésöket meg

sértve érezték ; pénzt csikartak, anélkül, hogy annak engedélye

zéseért a parliamenthez fordultak volna. Azonban bármennyire

sértették is a magna charta pontjait, a nép mindig kényszeríteni

tudá őket arra , hogy jogainak e drágakövét elismerjék . Így kellett

a szabadságlevelet III. Henriknek négyszer , I.Eduardnak kétszer,

III. Eduarnak tizenötször, II. Richardnak hétszer, IV . Henrik
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nek hatszor és V . Henriknek egyszer , összesen 35-ször meg

erősíteni.

A nép a királyok elleni küzdelmeiben két hatalmas ténye

zőre támaszkodott t. i. a királyok folytonos pénzhiányára ,mely

őket végre is a parliament egybehívására kényszeríté, s az állandó

hadsereg hiányára ,melylyel szükség esetében a nép akaratát elfojt

hatták volna. Ez utóbbi kérdés eldöntése sok viszályra adott

alkalmat. Rendes csapatok nem voltak , kivéve a londoni Tower, a

kikötő helyek s erősségek őrizetére kirendelt bizonyos számú

tüzérséget.

VII. Henrik trónralépése alkalmával ( 1485) a királyi hata

lom lényegesebb megszorításai a következő pontokba foglalhatók

össze.

I. A király nem szedhet semmiféle újabb adókat a parlia

ment beleegyezése nélkül, mely az egyházi lordok (püspökök , apá

tok és világi peerekből, kik ugyanegy teremben ültek és szavaztak ,

a grófságok szabad földbirtokosainak helyetteseiből s a városok és

kisebb helységek polgáraiból állott, kik az alsóházat képezték .

II. Minden új törvény, bármily természetű lett legyen is ,

csak ezen parliament beleegyezésével válhatott törvénynyé.

III. Letartóztatási parancs nélkül senkit sem vethettek bör

tönbe s régi szokás szerint, melynek alkotmányos jogi ereje volt,

a bűnöst rövid idő alatt a törvényszék elé kellett állítani.

IV . Bűnfenyítő kérdésekben a bűn vagy az ártatlanság kide

rítését nyilvános törvényszék végezte , még pedig ugyanabban a

grófságban , a hol a bűntény elkövettetett, tizenkét férfiúból álló

esküdtszék , melynek egyhangú határozata ellen fölebbezni nem

lehetett .

V . A korona hivatalnokai és szolgái, ha valakit személyes

szabadságában vagy másféle jogaiban bántanimerészeltek, a jury

véleménye szerint kártérítés végettnémely esetben bűnfenyítőileg

kérdőre vonathattak .

Tehát az adók megszavazása vagy megtagadása , védelem

önkényes befogatások ellen, nyilvános igazságszolgáltatás esküd

tekkel és miniszteri felelőség ! Lehetetlen nem bámulni Anglia

politikai életét a 15-ik században e magaslaton, hova a német

még a 18. és 19 -ik században is alig vergődhetetett fel ; egy

országban sem volt a polgár annyira megóva az igazságtalanság
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tólmint ott. És mégis, némely király alatt a nép türelme végső

probákra tétetett.

VII. Henrik alatt a nép nagyon zaklattatott újabb és újabb

megadóztatásokkal. Morton érsekben emberére talált, ki képes volt

a bírvágyó és fösvény király számára annyi kincset gyűjteni, hogy

az halála után fiára , VIII. Henrikre egy óriásiösszeget, 1,800,000

font sterlinget hagyhatott hátra, mit ez szíve örömében rövid idő

alatt el is fecsérelt. Alatta Mortont, Wolsey bíbornok, egy mészá

ros fia helyettesíté, ki a szolgalelkű parliamentet képes volt a

legigazságtalanabb megadóztatásokra bírni. A nép végre is fegy

verhez nyult s csak a szerencsés véletlen menthettemeg a királyt a

szomorú következményektől, melyek feje fölött már is tornyosulni

kezdének. E szerencsés véletlent már ismerjük a történelemből,

s itt csak azt jegyezhetjük meg, hogy azon vallási viszály, mely

nek kitörése VIII . Henrikkel veszi kezdetét , véres fonalként húzó

dik végig Anglia történetében .

Nem lévén célom a bevezetésben a királyok történetét tár

gyalni, csak azon eseményekre szorítkozom , melyek az angol

alkotmányos élet fejlődésére és alapítására befolyássalbirtak.

Az alkotmányos élet a Tudor és Stuart ház alatt VIII .

Henrik után I. Károlyig s bizonyos ideig még ő alatta is már -már

csak nevéről volt ismeretes. Ennek bebizonyítására legyen elegendő

egy -két adat. VIII. Henrik leánya , a " vérengző” Mária alatt, ki

buzgó vallásosságában annyira ment, hogy máglyákat gyujtatott

az eretnekek számára , a parliament még az inquisitiot is megtűrte.

Erzsébet, ki a parliament jogait szintén többször megsértette , az

egyedárusság adományozását 1597-ben “ kertjének legszebb virága,

koronájának legértékesebb gyöngye” gyanánt tekinté és reményét

fejezte ki, hogy kedves és hű alattvalói nem fogják őt e jogától

megfosztani. Mit mondjunk Jakabról ? Valljon nem jellemzi-e eléggé

a viszonyokat mindkét ház előtt tartott eme nyilatkozata : " Én

királyotok vagyok , azért állok itt, hogy kormányozzalak s felelős

vagyok minden tévedéstekért. Ember vagyok , husból és vérből

alkotva , s nekem is vannak szenvedélyeim mint más embernek ;

kérlek azért titeket, ne ingereljetek annyira , hogy azt tegyem ,

mire hatalomérzetem (!) csábíthat.

Utóda 1. Károly, Macaulay szerint, természeténél fogva

jobban megértette a viszonyokat, erősebb akaraterővel és szilárdabb
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vérmérséklettel birt mint atyja. De hitetlenség volt legfőbb hibája

s ez volt egyszersmind szerencsétlenségének okozója is . Ez azon

ban sem a royalistákat sem a gondolatnélküli történetirókat nem

tartá vissza a király dicsőítésétől . Míg a királyi “ vértanut” a

vesztőhelyig kisérnők, ismerjük meg közelebbről a királyi kínzót ,

a nép jogérzetét. A parliamentben merész , Jakab jogsértései és

kihívásai által elkeserített férfiak ültek, kik közül néhányan a

keresztény biblia mellett Hubert Languet francia forradalmi

bibliáját is tanulmányozták. Ezen 1580 -ban megjelent könyvben :

“ Vindiciae contra tyrannos ” ( jogigények a zsarnokok ellen) a szerző

azon kérdéseket fejtegette : mikor és hogyan tagadhatják meg az

alattvalók az isteni törvényt lábbaltapodó , az állam jólétét veszé

lyeztető fejedelemtől a hűséget , s hogy azok hasonló esetekben

teljes joggal segítségökre lehetnek - e más elnyomott népeknek vagy

nem ? Ezen tanok alkalmazása Angliában szükségesnek mutatko

zott s alkalmazták is .

Az összehívott parliamentet a király háromszor oszlatta fel

egymásután , dacára annak , hogy a harmadik ülés alkalmával

1628-ban még a hires " Petition of rights” -et (az igazság kérelme)

is aláirta . Most már a király korlátlan uralkodáshoz kezdett .

Roszlelkű tanácsosai közül kettőt kell felemlítenünk : az egyik

Wenthworth Tamás (későbben mint irlandi helytartó Strafford) , a

másik Laud Vilmos canterburyi érsek . Az első a politikai , a máso

dik az egyházi téren idézte elő a legnagyobb viszályokat . Midön a

skótok vallásuk védelmére fegyvert fogtak, s Angliába törtek ,

Károly kényszerítve volt a parliamentet 1640. apr. 13-ra össze

hívni. Azonban a király még most sem volt hajlandó az országgyü

lés kéréseire hallgatni , azért a követeket májusban ismet haza

küldé , s csak miután a skótoktól megveretett, s minden segédesz

közeitől megfosztatott, tartotta szükségesnek öket újból összehíni .

Ezen, most már ötödször összehívott parliament a despotis

mus elleni harcában a korona tanácsosai és hívatalnokai ellen

emelt panaszt. Strafford és Laud a Towerbe hurcoltattak , melyet

csak azért hagytak el , hogy fejöket a vérpadra vigyék. A parlia

ment ura lett a helyzetnek ; a hajóbért, csillagkamarát (így nevez

tetett boltozatáról azon terem, melyben az udvarpártiak üléseiket

tarták ) beszüntette s egy hadsereget szervezett, hogy, amint a

király hitte , a lázadó íreket megfékezze, kik mintegy 50,000 pro
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testans angolt gyilkoltak meg. A cél azonban más volt. Nem az

íreket akarta az országgyülés bántani, hanem magát akarta meg

védeni az udvar ravaszságai és ármánykodásai ellen . Ehez joga

volt. A nyughatatlan lelkű király nem nézhette sokáig a dolgok

fejlődését. Két párt levén az országgyülésen , az egyiket azért nem

szerette , mertnagyon ellene működött, a másikat pedig azért nem

szenvedhette,mert az meg nem birt elég erőt kifejteni mellette.

Buzdíttatva neje által, 1642. jan. 4 -én fegyveresek kiséretében sze

mélyesen megjelent az alsó-házban, hogynéhány képviselőt fölség

sértés miatt elfogasson . A merénylet meghiusult, és a népjog ezen

gyalázatos megsértése miatt veszett ordítozás hangzott végig az

egész országon. London fegyvert fogott a parliament védelmére, s

a királyt saját palotájában ostromolnikezdé a dühöngő néptömeg.

Erre Károly elhagyta a várost családjával együtt.

A parliament most egészen felszerelte a hadsereget s egy

néphadat akart fölfegyverezni, melynek főparancsnokát a király

maga akarta kinevezni. Mivel e fölött az alkudozások meghiusul

tak, Károly hű nemeseit fegyverre szólította , a királynét a korona

kincseivel Franciaországba küldé, hogy ott csapatokat szerezzen ,

s egyszersmind a Gusztáv Adolf iskolájában kiképezett angolokat

Németországból zászlói alá hítta , ellenparliamentet hívott össze

Yorkba, egyszóval folytatá a polgárháborút.

Hogy ilyen körülmények között a londoni parliament elő

terjesztései, melyek a király méltóságának csak árnyékát hagyák

meg, általa el nem fogadtattak, az magától értetett. A kérdéseket

már csak a kard oldhatta meg ; demég az első ütközet után is volt

a londoni parliamentben egy gyönge királyi párt, mely egészen a

marston -mosri csatáig (1644 ) új meg új kiegyezésikisérleteket tett.

A győző ebben és a nasebyi döntő csatában (1645 . jun . 14 .)

Cromwell Olivér volt. “ Bízzatok istenben " , mondá mint szónok

övéinek , s mint okos tábornok még azt is hozzá tette : “ de tartsátok

lőporotokat szárazon !” Így teremtémeg a polgárháború az állandó

hadsereget Angliában .

A király veresége után a skótok táborába menekült, de ezek

öt 1647-ben egy bizonyos összeg pénzért kiadták az angol parlia

mentnek . Az országgyülés erre kihirdette a népfönséget , a felső

házat megszüntette, s a király elítéltetésére külön törvényszéket

nevezett ki,mely öt 1649. jan . 27 -én mint zsarnokot s a nemzet
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gyilkosát és ellenségét halálra ítélte és három nap mulva lefe

jeztette .

Így lett megalapítva a köztársaság , melynek élére protector

címével a marston-moori és nasebyi gyöző lépett . Hanem minden

erélyessége és ügyessége mellett sem birta e nevezetes férfiú azon

épületet betetőzni , melynek felállításaért oly készséggel nyult fegy

verhez . Ő maga rombolta azt össze , midőn utódául fiát, Richardot

kinevezte . A londoni hadsereg megtagadta szolgálatát az új pro

tectortól , mire Richard csakhamar leköszönt s alkalmat adott

a csonkaparliamentnek arra , hogy működését a hadsereg segélyé-!

vel ismét megkezdhesse.

Az ország állapota most türhetlenné vált , a nép szabadítót

keresett , s tekintetét az előbbi király fiára fordítá, kiről azt hitte ,

hogy a szerencsétlenség iskolájában eléggé megérett . De II . Károly

ban egy újabb zsarnok ült a trónra , ki alatt a királyi önkény még

szabadabb tért nyert , mint atyja alatt . Károly Bredaból Hollan

diában 1660. apr . 14-én , a kedélyek megnyugtatása végett , egy

királyi iratot intézett " kedves alattvalóihoz ” , melyben általános

amnestiát biztosított azok részére , ki atyja kivégeztetésében köz

reműködtek, és szabad parliamentet igért , melynek tanácsait kirá

lyi szavának lekötése mellett követni és megtartani igérte . Egy

Stuart esküje ! Már oktober 17-én tíz úgynevezett királygyilkos a

legembertelenebb módon kivégeztetett és Károly palotájának egyik

ablakából nézte a véres jelenetet . 1661. jan . 30-án, pedig atyja

halálának 12 -ik évfordulati napján , Cromwell és két társának

már félig enyészetnek indult hulláit felakasztatta. A szolgalelkű

parliament egyhangulag ezt a határozatot hozta, s ő adott szavához

híven, követte azt . Hogy egy ilyen fejedelem alatt , kinek csak a

kegyencek és kegyencnők számára volt szíve , az angol alkotmány

mit sem nyerhetett, az nagyon természetes volt .

A korlátlan önkény azonban nem maradhatott sokáig zavar

talan . A döghalál s a londoni tűzvész , nemkülönben az udvar

zabolatlansága, mely a francia és németalföldi háborúra engedé

lyezett pénz -összeget elharácsolta, a parliamentet 1666-ban esz

méletre hozta ! Ez a számadások előterjesztését kívánta , e miatt

azonban nemsokára feloszlattatott s csak 1668-ban érhette el cél

ját . De az eredményben nem volt sok köszönet , s midőn Clarendon

bukása után az úgynevezett “ Cabal” miniszterium alatt az elégedet
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lenség a legmagasabb fokon állott , a nép Cromwell ideje után

sohajtozott. E változás, ezen fölébredés a loyalitás deliriumából,

amint az eddigi viszonyokat egy angol történetíró nevezi, könnyen

megmagyarázható a király magatartásából, kit a folytonos pénz

telenség s'a becsületérzés hiánya XIV . Lajos francia király nyug

díjasává tett, s ki hitszegetten Anglia érdekeit eladta s magát arra

kötelezte, hogy a katholikus vallást befogadja . Ezen titkos szerző

dés 1670. máj. 22- én köttetett, és Károly azért, foglalóúl 2 millió

livrest kapott. Így lett Anglia uralkodójából valóságos vazall.

Az említett bajokat növelték még a vallási viszályok és a

király kegyetlenségei is , (Stafford és Armagh érsek esete),melyek

Károly életében semminemű orvoslásra nem találtak. Végre halála

(1685. febr. 6 -án) megszabadítá Anglia népét aljas uralkodásától.

Utána következett fivére, II. Jakab.

ő felségének első gondja az volt, hogy magának szolgalelkű

parliamentet teremtsen , melyben a főhatalmat a királypártiak

gyakorolják . Ezek II. Károly uralkodásának utolsó éveitől kezdve

“ Toryes” -nek (irlandi rablók) neveztettek, kik azután gúnyne

vökért az ellenpártiakat szintén “ Wighs” -ek (romlott savók )

gúnynévvel tisztelték meg. Ezen elnevezések különböző jelentő

ség mellett fenmaradtak a jelenkorig . .

Midőn II. Jakab korlátlan uralkodása alatt a parliamentet

tetszése szerint többször feloszlatta s midőn vakbuzgóságában ,

jezsuita természetének hódolva, annyira megfeledkezett magáról,

hogy egész Angliát katholikussá akarta tenni, tekintet nélkül

alattvalóinak óhajaira : akkor már elérkezettnek látszott az idő

arra nézve, hogy a Stuartok trónja összetöressék . 1687. april 4 -én

adta ki türelmi rendeletét a király a püspöki egyház ellen . Miután

szándékának kivitele az első kisérlet után nem haladhatott előre,

1688 -ban újból kiadta rendeletét s megparancsolta a papoknak ,

hogy két egymásután következő vasárnapon azt a szószékről kihir

dessék . Hét püspök tiltakozni mert ez ellen , s azért mint árulók a

Towerbe küldettek . Erre egész London a legnagyobb izgatottságba

jutott. Jun . 27 - én a püspökök törvényszék előtt állottak, s az

esküdtek fölmentő itéletének súlya alatt darabokra szakadt a Stuar

tok trónja . Egy örömkiáltás hangzott végig Londonon és külváro

sain ; az egész város ünnepélyesen kivilágíttatott a népgyőzelem

tiszteletére.
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Egy országházban a Themse mellett a wighpártiak (sza

badelvüek) arról tanácskoztak, hogyan szabadítsák meg az orszá

got fegyreres folkelés által a biztos veszélytől ; ott született a forra

dalmak anyja. Hiába igyekezett II. Jakab a megsértett nemzettel

kibékülni; a végzetteljes : késő ! rá nézve már bekövetkezett .

Helyét Oraniai Vilmos herceg foglalá el, ki képes volt Anglia érde

keit Róma és Versailles ellenében erős kezekkel megvédeni.

Az 1689. januárban összeült parliamentmegfosztotta Jaka

bot koronájától, s azt Vilmos és nejére, Máriára ruházta át. Hogy

az országot az eddigi királyiönkénytőlbiztosítsa , a parliament febr .

18 -án felolvasta a királyi párt előtt a híres “ Declaration of Rights” -t

( A jogok értelmezése), melyet Vilmos elfogadott. A nevezetes

okmánynak lényegesebb pontjai a következők :

“ A koronának azon bitorlott hatalma, hogy királyi tekintély

következtében a parliament beleegyezése nélkül törvényeketmeg

szüntessen vagy foganatosítson , törvénytelen .

“ Azon vitatott hatalom , királyi tekintély által törvényeket

egészen mellőzni, mint az az utóbbi időben gyakorlatban volt,

törvénytelen .

" A teljhatalom az egykori törvényszékek visszaállítására,

a papi ügyekre s más hasonnemű bizottságokra vonatkozólag tör

vénytelen és káros.

" Pénzek fölvétele a korona számára , annak csupán előjogára

a parliament belegyezése nélkül, hosszabb időre vagy másképen

mint engedélyezve van , törvénytelen .

“ Az alattvalóknak joguk van kérelmökkel a királyhoz for

dulni, azért a befogatások és üldöztetések törvénytelenek .

" Egy állandó hadsereg felállítása s annak tartása a király

ságban béke idejében a parliament jóváhagyása nélkültörvénytelen.

" A protestans alattvalók a törvény által engedélyezett fegy

vereket viselhetik .

“ A parliament tagjainak választása legyen szabad ; s a szó

lásszabadságot, tanácskozásokat és intézkedéseket a parliamentben

semmiítélet sem akadályoztathatja , sem meg nem támadhatja a

parliamenten kívül. . .

" A sérelmek orvoslása, a törvények javítása ,megerősítése és

biztosítása végett a parliamentnek gyakori egybehívása elengedhe

tetlen stb .



BEVEZETÉS. XI

Ezen alaptételek néhány hónappal későbben egy parliamenti

határozat következtében törvényerőre emeltettek s még bővíttet

tek azon hozzáadással, hogy Anglia koronáját azután egy katho

likus sem örökölheti. Ezen határozat következtében Anglia koro

nája a braunschweig-hannoveri házra ruháztatott .

Végül meg kell említenem , hogy a sajtószabadság , ezen

argusszemű gondviselője a népjogoknak, az 1688-ki forradalom

vívmánya ; hozzá vehető még a pénzügyek végleges szabályozása is .

Itt megállhatunk. Ismervén a forradalmak anyját, lássuk

leányait.
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A FORRADALMAK KORA.

I, A forradalom előhirnökei,

1. $ . A felvilágosodás irodalma .

A XVIII-dik század folyamában a fenálló államszerveze

tek és egyházi viszonyok hatalmas rázkódást szenvedtek a fran

cia irodalom részéről . Szellemdús és nagytehetségű, de részben

elfogult férfiak , a vallás tanai és az egyház igazgatása ellen har

cot kezdenek, megtámadták az államszervezetet s a létező álla

potokat és formákat elévült visszaéléseknek tünteték fel. Midön

ök a hátrányokat és gyarlóságokat a vallás és egyházban, az ál

lamélet és igazságszolgáltatásban, a polgári és társadalmi viszo

nyokban kiindulási pontúl felhasználták , lassankint aláásták az

emberi társadalom szilárd alapját s megingatták a törvények

tekintélyét ; midőn ők az előjogokat, kiváltságokat , rendi különb

séget meg akarák semmisíteni , s a szabadság és személyes érdem

nek jogosultságát igyekeztek előtérbe tolni , meggyöngíték a jog

tekintélyét s a fensőbb hatalom erejét; és midőn végre a babona ,

előítéletek és a hagyományos nézetek ellen síkra szállának , össze

zavarák a hitet a lelkiismerettel s kiírtották a nép szívéből a fen

sőség iránti tiszteletet , azt tanítván , hogy a népek boldogsága csak

a létezőnek romjain virágozhatik fel . Ezen férfiak közé tartoztak

Voltaire , Montesquieu és Rousseau , kiknek szellemdús s a nyelv és

előadás bájaival fölékesített műveit az egész művelt Európa

olvasta . Útaik különbözők voltak, de az eredményekben hasonlí

tottak egymáshoz.

Voltaire ( 1694-1778) sokoldalú és szellemdús író volt, ki az irodalom

minden nemében kitünt, az élc és éles értelem fegyvereivel harcolt a megrög

zött szokások és uralkodó nézetek ellen, anélkül, hogy jobb viszonyok élet

beléptetésének módjáról csak gondolkozott volna is . Drimai és epikai költe

1TANKÓ : VILÁG TÖRTÉNELEM . IV. RÉSZ .
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ményeiben ( " Mahomed " , " Henriade" , " Orleansi Szüz " ), gúnyirataiban és

regényeiben, történeti és bölcsészeti dolgozataiban ( “ Kisérletek a nemzetek

szokásai és erkölcsei fölött ” , “ XIV . Lajos kora ”, “ XII. Károly svéd király

története” stb . ) nézeteit és kételyeit, gondolatait és birálatait, kutatásait és

tapasztalatait eléggé kifejtette. Vallás és egyház, a papság és a nép hite heves

támadásoknak volt kitéve ; s habár nem lehet tagadni, hogy Voltaire gúnyoros

költeményeivel számos előítéletet összerombolt, mégis méltán panaszkodhatni ,

hogy sokak kebeléből kiírtotta a vallásos érzelmet , némely kedélybe hitetlen

séget és kételyt oltott . Nemcsak vallás és egyház , ennek képviselői és intéz

ményei, hanem az idő és szokások által szentesített intézmények : alkotmány ,

királyság, törvénykezés, rendi jogok, közoktatás stb . ki voltak téve táma

dásainak.

Montesquieu ( 1689–1755) perzsa leveleiben Voltairehez hasonló köny

nyedséggel és gúnynyal támadja meg az egyház hitét, az egész tan- és kor

mányrendszert s Franciaország egész kormányformáját, s ugyanazon módon

élc és gúny által teszi nevetségessé kortársainak szokásait s a társas életet.

“ Vizsgálódások a római birodalom nagysága és hanyatlásának okai felett "

című művében azt igyekezett bebizonyítani , hogy a hazafiság és önbizalom

az államokat nagygyá teszi , a zsarnokság pedig a bukás felé vezeti . Harmadik

művében : “ A törvényszék szelleméről”, mely csak későbben iratott , Anglia

alkotmányos kormányzását a legjobb kormányformák egyikének tartja.

A nézetek és vélemények átalakulására legnagyobb befolyást gyakorolt

Jean Jacques Rousseau ( 1712–1778 . ) Életének minden viszontagságait ritka

nyiltsággal és őszinteséggel irta le . “ Vallomásai” -ban, mely annál fontosabb,

mivel nézeteinek iránya abból kimagyarázható. Születése és neveltetése által

egyszerűséghez és polgári életmódhoz szokott , s azért egész életében mindig

ellensége volt a fényűzésnek és vagyonbeli egyenlőtlenségnek . Vándorlásai

közben látta a szegények elnyomatását és lelke fellázadt ezen jogtalanságon.

A polgári állapotok rendi különbsége s a rang és vagyon közti aránytalanság

visszásnak és természetellenesnek tünt fel előtte .; ezen gyarlóságokat a foko.

zott polgáriasodásban vélte feltalálhatni, és azért első műveiben a művészetet

és tudományt az emberiség megrontóinak tüntette fel. Az emberek ősrégi

természeti állapota dicsőíttetett általa , s ezen eredeti állapothozi visszaté

résben és a műveltség, szokások és nevelés által készített bilincsek lerázásá

ban látta a világ üdvét. Egy másik művében , “ Társadalmi szerződés " az

emberek egyenlőségét minden állam alapföltétele gyanánt adja elő , s a leg

jobb államformának nem az alkotmányos szervezetet tartja, mint Montesquieu,

hanem a tökéletes demokratiát törvényhozó népgyülésével, s kimondja, hogy

az állam legfőbb czélját a nép vagyoni jóléte képezi. Leghíresebb művei

ben , az “Új Heloise- és Emil”-ben az akkori idők szokásait, életmódját és

nevelését támadja meg. Jóllehet Rousseau Emiljében “ A savoyai helytartó

hitvallása ” a vallás iránti tiszteletre mutatott, mégis szabad magatartásával

üldöztetést vont magára . A könyvet birói következtében a hóhér égette

meg s szerzője futni kényszerült Franciaországból . Ezen iratokban sok alap

tévedés mellett nagyon sok igazsága van. Szavai a benső érzelem kifejezései

és szívhez szólók, mert szívből erednek .
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2 . g . Az irodalom hatása .

Ezen emberek Európa gondolkozásmódjára nagy befolyást

gyakoroltak. Páris lévén minden dologban a hangadó, a magasabb

körökben egyedül a francia nyelvet beszélték és a francia iro

dalmat olvasták , s e miatt a szerzők művei tetszetős külalakjok és

szellemdús előadásaik által általános érdekeltséget keltettek . Ural

kodók, mint II. Frigyes, III. Gusztáv svéd és III. Károly spanyol

király, II. Katalin orosz cárnő ; államférfiak : Pombal, Choiseul

Aranda stb. Voltaire és kortársaival személyes összeköttetésben

vagy levelezésben állottak . Ezen kortársak küzül különösen emlí

tést érdemel d 'Alembert és Diderot. Ezek szerzői valának az ency

klopaediaiszótárnak , oly műnek , mely mint az emberi tudás átné

zete világos, nagyszerű és szabadröptű , de minden magasabb

törekvésnek ellensége s a szellemit az érzékinek alárendeli. Ezen

mű után nevezték a követőket encyklopaedistáknak . Az irodalom

hatásának legelső eredménye az volt, hogy a legtöbb állam vallás

türelmet hozott be, hogy a babonát és előítéletet kiírtani töreked

tek,hogy több fejedelem és miniszterek merész újításokhoz fogtak ;

de második következménye az volt, hogy a francia nép elvesz

tette a törvény és alkotmány iránti tiszteletét . A felvilágosodás

győzelme a jezsuita -rend eltörlését idézte elő . Pombal Portugal

ban és Aranda Spanyolországban a jezsuita -kolostorokat bezárat

ták és a rendtagokat az egyházi államba szállították ; Franciaor

szágban , sőt Malta szigetén is utánozták példájokat, végre XIV .

Kelemen pápa indíttatva érezte magát arra , hogy a jezsuita -szer

zetet eltörölje . Ez Mária Teréziát is arra birta , hogy a rend

eltörlésébe beleegyezzék , minek következtében Bajorországban és

a többi katholikus államokban is végrehajtották a pápa parancsait.

Csak II. Frigyes türte még egy ideig Sziléziában a l'endet, s

Oroszország kedvezett annak lengyelországi tartományaiban, hol

a jezsuiták tovább is fenmaradtak. A rend azonban feloszlatása

után sem szünt meg. Az ex-jezsuiták zavartalanúl törekedtek a

társaság célja felé , s habár eleinte kevés eredménynyel, mégis

addig dacoltak a korszellemmel, míg az megváltozott és a régire

való általános visszatérés a szerzet új föléledését is megengedte .

Weiszhaupt Ádám , Ingolstadtban az egyházi jog tanára, Krieggel,

Zwackkal szövetkezvén , az ex-jezsuiták törekvéseinek ellensúlyo
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zásaúl, a szabadkőmüvés-rend mintájára titkos társulatot alapítot

tak , melynek tagjai felvilágosodottaknak (illuminati) neveztettek,

kiknek a nép felvilágosítása és az emberek tökélyesítése volt

főcéljok . Ezek buzgóságuk miatt nemsokára a bajor és más kor

mányok által üldöztettek . A katholikus papság részéről is hangos

panaszok emeltettek a pápának az államegyház jogaiba való avat

kozása ellen . Ezen törekvésekről tanúskodik mindenek előtt Hont

heim trieri püspök latin könyve, ki Justinus Febronicus név alatt

a pápa hatalmának keletkezésére utal, s egy új egyházjog felállí

tását vitatja . Ezen nevezetes könyv eredményeül tekinthető az

emsi congressus, hol négy érsek , (mainzi, trieri, kölni és salzburgi)

a szabad nemzeti (német ) egyház alapításában megegyezett. Ezen

vállalat azonban a közbejöttpolitikai események miattmeghiúsult .

Az éjszakamerikai szabadságharc.

3. g . A háború kezdete és folytatása a saratogai fegyverletételig .

Az éjszakamerikai függetlenségi harc az ifjú szabadság első

küzdelme volt a régi jogok és szokások ellen, azért volt annak

Európára nézve oly nagy jelentősége. Okot a háború kitörésére

azon körülmény szolgáltatott , hogy Anglia , mely gyarmatainak

terjesztését csak államadósságának szaporításávalérhette el, jogos

nak tartotta a gyarmatokatmegadóztatni. Azért több kereskedelmi

cikkre beviteli vámot vetett ki, és megnehezítette a spanyol Nyu

gat-Indiával való csempészkedést. Midőn a vám után a bélyegtaxa

is behozatott, az amerikaiakat a legnagyobb aggodalom szállotta

meg. Határozottan kijelenték , hogy a parliament, melynél nincse

nek képviselve, őket meg nem adóztathatja, s hogy az angol nép

nek nincs joga velök mint jogtalan alattvalókkal bánni s őket

megadóztatni. Ugyök viszhangra talált egész Európában , s egy

erős ellenzék, melynek élén Pitt Vilmos (Chatham lord ) államférfi

és szónok állott, erélyesen harcolt a parliamentben a kormány

gyarmatügyi rendszabályai ellen . Az ellenzék és az amerikaiak

erélyes föllépése a miniszterium lelépését és a bélyegadó megszün

tetését vonta maga után . De mivel a kormány a megadóztatás

jogáról nem akart lemondani s a következő évben (1767 ) theára ,

üvegre, papirosra stb . csekély vámot vetett ki, az ellenszegülés

tovább tartott. Boston , Massachusetts fővárosa s a közel fekvő
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államok, melyeket együttesen Új -Angliának neveztek, elhatároz

ták , hogy egy vámköteles tárgyat sem fogadnak el , s midőn Anglia

makacsúl ragaszkodott adóztatási jogához, nehány ifjú, vadembe

reknek öltözve , három hajó theaszállítmányát a tengerbe dobá .

Ez volt a nyilt lázadás kitörésének első jele . A parliament erre a

bostoni kikötőt bezáratta , s Massachusetts szabadságát jelentéke

nyen megnyirbálta .

A bostoni kikötőbill és a parliament határozata általános

levertséget szült és tervszerű ellenállást idézett elő . Az összes

gyarmatok képviselőinek congressusa Philadelphiában jött össze

( 1774. szept . 14. ) s elhatározta , hogy az anyaország s Nyugat

Indiából jövő szállítmányokat nem fogadja el . Egyszersmind az

angol királyhoz és néphez , nemkülönben Canada lakosaihoz irato

kat küldöttek, melyekben a legnagyobb nyugalommal és elszánt

sággal védték jogaikat az önkényes hatalom ellen . Az angolok erre

Massachusettset lázadónak nyilvánították és megtiltottak minden

összeköttetést az amerikai gyarmatokkal. Erre az amerikaiak

fegyverhez nyultak s a lexingtoni ( 1775) és bunkershilli ( 1776 )

csaták után az angolokat a bostoni kikötő elhagyására birták . Ezen

jó eredményt az amerikaiak a nemesszívű államférfi és kitünő

hadvezérnek, Washington Györgynek köszönheték , ki minden vagyo

nát és tevékenységét a haza felszabadítására szentelte . Hasonló

lelkesültséggel működött Franklin Benjamin is , a villámhárító felta

lálója, ki ékesszólásával és irataival a londoni és párisi udvaroknál

gyakorolt nagy hatást. Az igénytelen és értelmes férfi megjelenése

Párisban oly lelkesedést keltett a szabadság iránt , hogy a gazdag

Lafayette marquis és más hasonérzelmű nemesek lelkesedve men

tek át a tengeren , hogy véröket és vagyonukat föláldozzák az ame

rikai szabadságharcért . A németek közül br. Kall , Steuben s

mások , a lengyel Kosciuskó és különböző tartományok harcosai

önkénytesen csatlakoztak az amerikaiak ügyéhez. A váratlan ered

mény által felbátorítva, a 13 egyesült állam * képviselői kimon

dották az amerikai gyarmatoknak Angliától való függetlenségét.

De dacára ezen bámulatos rokonszenvnek, melyben az angol

* Ezek : Massachusetts , Ujhampschire, Rhode Island, Connecticut, Új

Jersey, Pennsylvania , Delaware, Maryland, Virginia , Éjszak -Carolina, Dél

Carolina és Georgia .
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ellenzék főnökei Pitt és Fox is osztoztak , mégis úgy látszott, hogy

az amerikaiak ügyének rosz kimenetele leend, midőn az angol

kormány több német fejedelemmel szerződést kötött, s a hesseniek,

hannoveraiak,braunschweigiak és waldeckiekbőlálló vásárolt sereg

gel indult az új világ szabad gondolkozású fiainak leverésére.Most

az angol vezérek New -York és Canadában győzelmesen előre nyo

multak s még Philadelphiát is bevették ; de Washington ovatossága

és helyrajzi ismerete véget vetett a nagyobb eredményeknek , s a

saratogai fegyrerletétel (1777. okt. 5 .),melynek következtében 7000

angol fegyverét letette, annyira megváltoztatta a dolgok helyzetét ,

hogy a franciák, kik eddig féltékenységgel nézték a gyarmatok

növekvő virágzását, szövetséget kötöttek az amerikaiakkal.

4 . g . Franciaország beavatkozása .

A saratogai capitulatió híre örömmel fogadtatott Francia

országban , s a francia kormány, a közvélemény által elragad

tatva, elismerte Észak-Amerika függetlenségét, s megigérte, hogy az

Egyesült-Államokat egész hatalmával addig fogja támogatni, míg

függetlensége meg nem szilárdul. Anglia most aggódni kezdett ;

sokan azon nézetben voltak , hogy engedékenység által kell a bajon

segíteni. De Pitt egy remek szónoklatában bebizonyítá , hogy most

már a britt becsület kivánja a háború folytatását, mert különben a

béke és engedmények a francia szövetség miatti félelem kifolyá

sának tekintethetnének. A heves beszéd annyira megrázkódtatá a

különben is betegeskedő államférfit, hogy a parlamentben össze

rogyott s nehány hét mulva meghalt (1778. máj. 12 - én .)

A franciák részéről pénzzel, hajókkal és hadsereggel segít

tetve, az amerikaiak most nagyobb bátorsággal foghattak a háború

folytatásához. Az angolok Pennsylvaniából New -Yorkba vonultak

vissza, és elhatározták , hogy a háborut a déli részekbe, Georgiába

és Carolinába teszik át. A szerencse kedvezett is nekik ; de a dol

gok állapota nemsokára megfordult,midőn Washington és Lafa

yette vezérlete alatt az angol hadsereg Yorktowenben körülvétetett

és fegyverletételre kényszeríttetett. Az angolok, kiknek az európai

ellenségek ellen kellett fegyveröket fordítaniok, ezentúl kevesebb

erélylyel folytatták a tengerentúli háborut. A Sheridan , Burke és

Fox ellenzéki tagokból alakúltminiszterium hajlandóbbnak mutat
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kozott az Amarikávalkötendő békére,mintaz előbbeni,mely North

lord vezetése alattállott.

A Franciaország és Amerika közt kötött szövetségnek ,

melyhez nemsokára Spanyolország is csatlakozott, heves tengeri

háború volt következménye. Míg ezen hatalmak harcoltak Anglia

ellen, addig a britt erő nem gyöngíttetett meg ; de midőn II.

Katalin abbeli terve, hogy a háboruban részt nem vett tengeri

hatalmak fegyveres semleges szövetséget kössenek, gyorsan előreha

ladott, akkor Anglia tengeri hatalma inkább látszott fenyegetve

lenni mint valaha. Ezen semlegességi szövetséghez lassankint

Oroszország , Dánia , Svédország , Poroszország, Nápoly és Portu

gal csatlakoztak ; de Hollandia addig huzta , halogatta a dolgot,

míg Anglia a szándéknak neszét vette és a hollandiaknak gyorsan

háborut üzent. A háború okáúl azt hozták fel az angolok , hogy

Amsterdam Amerikával egy kereskedelmi szerződés megkötése

végett alkudozásokba bocsátkozott . Ez általHollandia kivált a szö

vetségesek sorából, melybe többé nem is léphetett.

Soha sem volt Anglia tengeri hatalma annyira fenyegetve

mint most. De a terv, mely a büszke szigetlakók megromlására

volt szánva, egy részben dicsőségöket nevelte. Hollandia , hol az

örökös helytartó V . Vilmos s tanácsosa és gyámoka , Braunschweigi

Ernő, Anglia pártján állottak , mig az aristokraták Franciaország

gal szövetkeztek, · ezen háború következtében gyarmataiban és

kereskedelmében megkárosíttatott, a franczia -spanyol hajóhad

Rodney angol admiral által ismételten megveretett és II. Katalin

kilépett a szövetségből, miazután ennek teljes felbomlását idézte

elő . Csak Amerikában nem kedvezett az angoloknak a hadi sze

rencse. Gibraltar ostroma, melyre egész Európa tekintete irányozva

volt, Anglia ellenségének leveretésével végződött s Elliot angol

parancsnoknak is többnyire hannoverekból álló seregének örök

dicsőségére vált.

Gibraltar, mely a spanyol örökösödési háboruban Anglia birtokába

jutott, a spanyolok és franciák által a tenger felől támadtatott meg az úgy

nevezett úszó ütegek segélyével. Ezen találmány, melyet d 'Arcon francia

mérnök gondolt ki, abban állott ,hogy bizonyos számú árboctalan hajók ned

ves állatbörökből készült ruganyos tetőzettel fedettek be , melyről , mint

reménylették ,az ellenséges golyók lepattognak .De az óriási költségekbe került

vállalat meghiusult. Az uszó ütegeket a tűzgolyók meggyujtották és szétrom

bolták. Gibraltar az angolok birtokában maradt.
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4 . g . A versaillesi béke. Amerika egyesült államai.

Gibraltar ostroma után az újminiszterium megkezdé alku

dozásait az amerikaiakkal, kikkel azután a versaillesi béke (1783.

jan . 20 .) meg is köttetett. Ebben az éjszakamerikai szabadállamok

függetlensége elismertetett ; Franciaország keletindiai és afrikai

birtokait visszakapta ; Spanyolország Floridáért és Minorkáert

lemondott Gibraltarra való minden igényéről. A békepontok meg

kötése az angol népnél és a parliamentben oly békétlenséget szült,

hogy a miniszteriumnak le kelle lépnie, helyet adván az úgynevezett

coalitio -miniszteriumnak,melynek tagjaiközt voltak North és Fox ,

a két ellenpárt fönökei. A békepontok helybenhagyását ezek is

tanácsosnak tartották, mivel Anglia államadóssága a háború alatt

roppantúlmegnövekedett.

Így vívta kiAmerika szabadságát. Washington főparancsnoki

méltóságát a congressusnak átadván,mint egy második Cincinnatus

Mount Vernon virginiai jószágára vonult vissza . De még sok

zivatarnak kellett elvonulnia , míg Amerika azon alkotmányhoz

jutott ,melyet most is élvez . Csak 1788 -ban egyezett meg abban

minden állam , hogy a törvényhozó hatalom és a legfelsőbb szövet

ségi kormány a congressusnak és minden negyedik évben egy újra

választandó felelős elnöknek engedtessék át . Amaz két részre oszlik ,

u . m . a senatusra , melybe minden állam két képviselőt küld , és

melyben a szövetségi alelnök elnököl, és a képviselők házára , kik

minden második évben a köztársasági szövetséges állam polgárai

által szabadon választatnak, úgy, hogy minden 70 ,000 lakosra egy

képviselő esik . A legfelsőbb folyamadású birói hatalmat egy szövet

ségi legfőbb törvényszék birja ,mely egy főbíróból és nyolc ülnökből

áll ; ez a szövetségi ügyek fölött dönt és egyszersmind fölebbezési

törvényszék is . Ezalatt még 35 kerületi törvényszék áll egy vagy

több esküdttel. A birói hatalom el van választva a közigazgatástól

és mindenütt tökéletes vallásszabadság uralkodik államegyház nél

kül. Minden államnak szabad, független kormánya van tartomány

gyüléssel, belügyeinek vezetésére. A congressus birja a törvényhozás,

adószavazás, vám , kereskedelmi szerződések és hadüzenet jogát; az

elnök parancsnoka a szárazföldi és tengeri hadseregnek, ő nevez

ki minden hivatalnokot, teljesíti a senatus és képviselőház hatá

rozatát, küld és fogad el követeket stb . Nyolc évig (1797) birta Wa
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shington az elnöki méltóságot, melyre polgártársainak elismerése

először őt hítta meg. Franklin 1790-ben mint 84 éves aggastyán

halt meg.

A fejedelmek és miniszterek reformjai.

5 . $ . Politikai és egyházi reformok. Portugalia , Spanyol- és

Franciaország :

A felvilágosodás bölcsészete és a párisi korszellem a legna

gyobb befolyást gyakorolták a fejedelmek és kormányok nézeteire.

Az eredményt nem csupán a francia irodalom termékeinek olvasá

sában hanem azon bevett szokásban kell keresnünk , hogy az elő

kelő ifjak tanulmányaik bevégzése miatt huzamosb ideig Párisban

tartózkodtak, s hogy egy nevezetes ember sem számíthatott elisme

résre, ha a francia főváros szellemdús köreiben meg nem fordult.

Európa minden fejedelme és államférfia igyekezett a francia

irók és bölcselők kegyét és barátságát megnyerni; lehet-e azért

csodálkozni azon újítások fölött, melyek a három utolsó évtizedben

a francia forradalom kitörését megelőzék, s melyek a Franciaor

szág által alkotott korszellemben gyökereznek ? A mit beszédben

és irásban igazság gyanánt hirdettek , azt tényleg alkalmazásba is

akarták hozni. A kor szelleme először a vallás és egyház körében

kezde nyilvánulni, midőn a vallás iránti türelem , a jezsuita -rend

és inquisitio eltörlése megpendíttetett. Leghatásosabban és legáldá

sosabban nyilványult az új kor szelleme az igazságszolgáltatásban

és a rendek társadalmi állásában . Minden törekvés oda irányult,

hogy a jogegyenlőség alapja megvettessék , s hogy a középkorból

fenmaradt előjogok és terhek mérsékeltessenek vagy pedig meg

semmisíttessenek . Sok tartományban a rabszolgaság és robot

megszüntettetett, a nyomasztó viszonyok kiegyenlíttettek ; új tör

vénykönyvek és az igazságszolgáltatás javítása véget vetett a sötét

idők irtózatos büntetéseinek , minők pl. az istenítéletek, kerékbe

törés stb . Az államháztartás rendezése végett Franciaországban

új alapszabályok dolgoztattak ki, melyek azután több államban

érvényre jutottak . Ezen alapelvek szerint “ a pénz az állam emel

tyüje” ; azért mindenki arra törekedett, hogy a munka és a termé

szeti erők Okszerű felhasználása által lehetőleg sok jövedelmet
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szerezzen magának. Ezen törekvésnek voltak jó és voltak rosz

következményei is .

Az első , ki ezen elvek alapján az állami viszonyokat átala

kítá , Pombal volt Portugáliában , Emmanuel József mindenható

minisztere . Ez a jezsuitákat tekinté a spanyolországi nyomorok

főokozóinak, s hogy reformjainak keresztülvitelében senki által

ne akadályoztassék, ezek ellen intézte támadásait . A király szemé

lye ellen elkövetett gyilkossági merénylet, melylyel a jezsuitákat

kedvelő nemes Tavora-család vádoltatott, kedvező alkalmúl szol

gált a jezsuiták elűzésére , s a papi hatalom megsemmisítésére .

A hatalmas államférfi az összes állami viszonyokra kiterjeszté

figyelmét ; új tanintézetek alapítása s a tanítás módszerének meg.

változtatása által a nép felvilágosodását akará előmozdítani, mely

eddig sötét tudatlanságban nyögött a papok hatalmaskodásai alatt .

A nemzetgazdászatot és igazságszolgáltatást javította. Midőn egy

borzasztó földingás Lissabonban 30,000 házat romba döntött (1775.

nov .), ő lankadatlan buzgalommal igyekezett a nemzet testén

ejtett sebeket behegeszteni. Hogy a hadügyet jobb állapotokba

helyezze , behítta lippe-schaumburgi Vilmos német fővezért, s ennek

segélyével a hadsereget úgy szervezte , hogy Portugal e tekintetben

minden más nemzettel versenyezhetett . A földmüvelésről és ipar

ról is gondoskodott Pombal, hogy a nemzetnek a jólétet , függet

lenséget és tevékenységet megteremtse ; de reformatori buzgóságá

ban sokszor zsarnoki önkénynyel lépett fel . Minden börtön tele

volt papokkal és nemesekkel. Midőn ezek József halála után ,

gyönge leánya , Mária urolkodása alatt kiszabadultak , a miniszter

bukását előkészíték , s rövid idő alatt ismét életbe léptették a régi

rendszert .

Spanyolországban III. Károly uralkodása alatt ( 1759—1788)

a szabadszellemű miniszter , Aranda és mások, az állami és egyházi

állapotok hasonló megváltoztatásával foglalkoztak . Midőn a jezsui

ták az újításoknak ellene szegültek , Aranda közülök mintegy

5000-et elfogatott, kiket kor- és rangkülönbség nélkül , mint gonosz

tevőket hajókon vitetett az egyházi államba . Jószágaik lefoglaltat

tak és intézeteik bezárattak. A kormány azután a népnevelés és az

államszervezet átalakításához fogott. Sierra Morena begyarma

tosítására Németországból és Svajcból idegenek hívattak be, kik

La Carolina új gyarmatba telepíttettek le . Károly utolsó éveiben

!
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a papság és az inquisitio ismét befolyást gyakorolt az állam

ügyeibe, s részben megsemmisíté, részben pedig útját állá az ují

tásoknak .

Franciaországban Choiseul volt a felvilágosodás és haladás

embere ; de XV. Lajos uralkodása alatt a javítások nem léphettek

életbe . XVI. Lajos uralkodása alatt két miniszter , Thurgot és Males

herbes lépett a kormányra, kik elég akarattal és erővel birtak az

állam megrongált viszonyainak helyreállítására. Javaslatuk sze

rint a nemesek és papság megadóztatása s a középkori viszonyok

megváltoztatása lett volna életbe léptetendő . A polgári jogegyenlő

ségnek , tekintet nélkül a személyre , rangra és vallásra, érvényre

kellett volna emelkedni. Tervük azonban hajótörést szenvedett a

nemesség és papság önzésein .

6. g. Struensee Dániában. Svédország III. Gusztáv alatt.

Ugyanezen időben Európa éjszaki és keleti részeiben is

hasonló újítási kisérletekhez fogtak. Dániában a gyönge szellemű

VII. Keresztély uralkodása alatt (1766—1808) Struensee német

orvos saját ügyessége és a királyné, Karolin Mathild kiváló kegye

következtében rövid idő alatt birodalmi gróffá és teljhatalmú

miniszterré tétetett . Az általa aláirt és a kabinet pecsétjével ellátott

rendeletnek ép oly érvénye volt , mintha maga a király irta volna

alá . E hallatlan teljhatalommal felruházva, hozzáfogott Struensee

a polgárok és parasztok sorsának enyhítéséhez, a nemesség hatal

mának korlátozásához , s az igazságszolgáltatás javításához stb .

De oly férfiú, ki nem birt elegendő jellemszilárdság, bátorság és

határozottsággal, nem maradhatott sokáig a hatalom élén . A német

nyelvnek a közigazgatásra és törvénykezésre való alkalmazása

által a dánok nemzeti érüzeletét mélyen megsérté . Ezen körülmé

nyek között a könyvvizsgálat megszüntetése (censura) is nagy bal

fogás volt , a mennyiben most a sajtó különösen a miniszter ellen

intézte támadásait . Struensee és a vele szövetkezett királyné feje

fölött tehát nemsokára nagy zivatar kerekedett , melynek kitörését

a miniszter elővigyázatlansága még siettette . A 300 matróz által

előidézett lázadás annyira megijesztette, hogy az udvarral elfutott

és beelegyezett a lázadók követeléseibe . A lovas testőrség, melyet

más ezeredekbe akart beosztani , fellázadt, s elbocsáttatást és pénz



12 VILÁGTÖRTÉNELEM .

ajándékot csikart ki . Struenseenek ez alkalommal mutatott bátor

talansága arra birta a király mostoha anyját, Juliát, hogy a min

denható minisztert megbuktassa. Azért egy udvari táncvigalom

után bizalmas embereivel a király hálószobájába ment, s rávette

a királyt , hogy Struensee és hivei ellen aláirja a befogatási paran

csot . Erre Struensee és barátja Brand börtönbe vettettek s öt hét

mulva, mint felségsértők, jobb karjok elvesztésével és fejvesztéssel

büntettettek . A királyné, Struensee gyöngesége által elárultatván ,

a királytól elválasztatott , és három év mulva meghalt . Struensee

bukása után Julia vette át a kormányzást, ki Guldberg kegyence

által minden visszatetsző újítást megszüntetett. Midőn azonban

Frigyes koronaherceg atyja nevében átvette a kormányzást , a

dolgok ismét megváltoztak. A miniszterium élére Bernstorf nevez

tetvén ki , ez a földmüvelés, ipar, kereskedelem és tudomány eme

lésére fordítá minden gondját, s megmutatá, hogy korlátlan uralom

alatt is fenállhat a sajtószabadság, ha a közigazgatás erélyes

kezekben van, s a kormány a nép jólétét lelkiismeretesen szem

előtt tartja.

Svédországban XII . Károly meglövetése után a nemesek a

gyalázat korszakát idézték elő . A birodalmi tanács , mely az állam

ügyeit vezette , oly férfiakból állott , kikben hiányzott a becsületér

zés és hazaszeretet, kik idegen hatalmaknak eladták magukat s

azon udvaroknak szolgáltak , melytől legtöbb pénzt kaptak ; az

ország becsülete és jóléte tekintetbe sem vétetett általuk . Két párt

" kalapok ” és " sapkák "-nak csúfoltatva, amazok Franciaország,

ezek Oroszország szolgálatában, gyűlölte és vérig üldözte egymást

és az országgyűlést ellenséges támadásaik színhelyévé tették .

A királynak nem volt sem hatalma, sem tekintélye. Ezen szomorú

állapotnak csak akkor szakadt vége, midőn Frigyes Adolf halála

után a közkedveltségű III. Gusztáv lépett a trónra (1771–1792) .

A vitéz és lovagias királynak sikerült rövid idő alatt a népet és

katonaságot megnyerni, s az országgyűlést az alkotmány megvál

toztatására birni, kivált midőn az üléstermet katonasággal és

ágyukkal vétette körül. Ezen vérnélküli forradalom következtében

a végrehajtó hatalom a koronának visszaadatott . Azon intézkedé

sek közül , melyeket Gusztáv az alkotmány változtatása után

tett , egynehány a nép javára szolgált , mint a törvénykezés javí

tása , kórházak és árvaházak alapítása, stb . legnagyobb részök
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azonban a pompaszeretet , és a francia szokások utánzásából és a

letünt lovagkor iránti vonzalomból származtak. Az akadémiának

francia minta szerinti alapítása , szín- és dalműházak emelése , a

tornajátékok életbeléptetése a szegény népnek nem vált előnyére .

A király korszerűtlen intézkedései tevékenységét semmis dolgok

felé irányozák, és a világot megcsalták azon reményekre nézve,

melyeket tehetségei iránt táplált . A nép szeretete mindinkább

tünedezni kezdett , midőn a pálinkaégetést királyi jognak nyilvání

totta s minden svédet arra kényszerített, hogy megszokott italát a

királyi pálinkaházakból drága pénzért vegye ; midőn egy roppant

költségekbe kerülő hadjáratot indított Oroszország ellen , s végre

midőn egy új hadjáratra készült Franciaország ellen , hogy

XVI. Lajos koronáját megmentse. Mielőtt a király Németországba

utazott volna , hogy szövetségeseket keressen a háborura, össze

esküvés jött létre , minek következtében egy álarczos bálban Anker

ström hajdani gárdatiszt által meglövetett s tizenkét nap mulva

meghalt .

7. §. II. József reformjai. II. Katalin uralkodása.

Ausztriában Kaunitz miniszter segélyével Mária Terézia né

mely visszaéléseket megszüntetett és korszerű újításokat hozott be .

A hadügyet átalakíttatta, az igazságszolgáltatásban pedig jelenté

keny javításokat tétetett ; új tanintézeteket alapított s az államház

tartást rendezte . Eljárásában nagy ovatosságot és mérsékletet

tanusított.s a néphitet épen úgy kimélte, mint a nemzeti jogokat és

szokásokat. Nem úgy magasztos elméjű fia , II. József ( 1765–1790 ),

ki a szabadságért és az emberek jóléteért buzgólkodott , de ki nagy

sietséggel és önkénynyel járt el , s alig vette figyelembe a fenálló

viszonyokat , szokásokat és előítéleteket , s az elvetett magot nem

engedte eléggé megérni. Alig jutott a korlátlan hatalom élére ,

már is hozzáfogott a reformok életbeléptetéséhez . Legelőször val

lástürelmet hozott be , sia protestans vallásfelekezetnek, valamint

a görög egyháznak szabad vallásgyakorlatot és a katholikusokkal

egyenlő politikai jogokat engedett ; azután megkevesbítette a kolos

torok számát, a mennyiben mintegy 700 kolostort , melyek több

nyire a kolduló szerzetekéi voltak, 30—36,000 szerzettaggal meg

szüntetett . Ezen secularisatió által , valamint a püspökök nagy

jövedelmének csökkentése által nyert jószágot és vagyont a tanügy
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javítására , új lelkészségek és iskolák emelésére , közhasznú intéze

tek , mint kórház, süketnémaintézet stb . alapítására fordította .

A többi 1324 kolostort 27,000 szerzetessel és apácával szigorúbb

felügyelet alá helyezte, és megtiltotta nekik Rómával és a külföldi

fönökökkel való összeköttetést . Továbbá az álszenteskedést, körme

neteket, bucsúkat korlátozta , és megnehezítette a papságnak Rómá

val való összeköttetését . Hasztalan igyekezett a pápa, VI . Pius

Bécsbe utazása alkalmával (hallatlan eset ! ) a császárt más útra

terelni . József császár a legnagyobb tisztelettel fogadta őt , de

azon ügyekben , melyek miatt a pápa Bécsbe utazott , semmit sem

végzett , és VI . Piusnak meg kelle elégednie a hódolattal , melyet

személye iránt különösen Bajorországban tanúsítottak .

A polgári viszonyokban tett újítások József legáldásteljesebb

intézményei közé tartoznak . A jobbágyság eltörlése által megveté a

személyes szabadság alapját; behozta a polgári jogegyenlőséget

egyenlő megadóztatás és a törvények előtti egyenlőség által , tekin

tet nélkül a személyre és méltóságra. Igaz , hogy a kivitel gyorsa

sága és kiméletlensége némi botrányt szült , s a fenálló jogokat és

idült szokásokat sértette . Államainak jólétét is igyekezett emelni

a földmüvelés, állattenyésztés és ipar előmozdítása által . Midön

reformjait Németalföldön is életbe akarta léptetni , egy felső tör

vényszék felállítása s a löweni papi egyetem átalakítása által , láza

dást idézett elő , melyet a nemesség és különösen a papság szított

legjobban . A brabanti rendek megtagadták az adófizetést; a váro

sok fegyveres nemzetőrséget állítottak fel, hogy a régi állapotok

visszaállítását kierőszakolják . Mivel a császár a törökök elleni

háboruval volt elfoglalva, a lehangolt országkormány megigérte a

régi rend visszaállítását, hogy a lázadást lecsillapítsa ; de József

megtagadta a beleegyezést. Most a zivatar újra kitört . Hasztalan

igyekezett az osztrák katonaság a fölkelést erőszakkal elnyomni ;

a föllázadt nép visszaverte a gyönge haderőt, mire a németalföldi

tartományok függetleneknek nyilváníták magukat és Brüsselben con

gressust tartottak . Ezek s más hasonló események, pl . a magyar

országiak , megtörték az ingerlékeny császár szivét , s boldogító

terveinek meghiúsulása , legnemesebb szándékainak félreértése s

félremagyarázása sietteték halálát. Utolsó szavai , hogy " szeren

csétlen volt minden tervét meghiusulva látni” , igazolják, mennyire

emésztette lelkét az eredménytelen élettevékenység öntudata .

1

.
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II . Katalin ( 1762-1796) vértől bemocskolt trónon ült , mely

öt nem illette meg. Ez nehány embert arra a gondolatra birt ,

hogy öt attól megfoszsza. Az első kisérlet a szerencsétlen III . Iván

nak, ki a trónt börtönnel váltotta fel, életébe került ( 1764) . Tíz

évvel későbben Pugatscheff doni kozák lázadt fel, ki magát III .

Péternek adta ki . Ez gyilkolva és pusztítva vonult keresztül a

Wolga melletti tájakon és már Moszkva felé vonult , midőn az

orosz vezéreknek sikerült öt a Wolgán átnyomni és hatalmukba

keríteni . A lázadó azután Moszkvában lefejeztetett és hullája dara

bokra vágatott .

II . Katalin nagy uralkodói tehetségekkel és fogékony szel

lemmel birt , úgy hogy kevesebb érzékiséggel és élvvágygyal méltó

utóda lett volna Nagy Péternek . Voltairrel és a rokonszelleműek

kel levelezésben állott és Diderot rábirta, hogy rövid ideig Péter

várott lakjék . Mint sok más egykorú uralkodó , ő is e szellemben

készített reformterveket , melyeknek legnagyobb részét nemsokára

abban kellett hagynia, mert az orosz nemzet műveletlensége miatt

nem voltak kivihetők . Uralkodása alatt az igazságszolgáltatás

javult , a közigazgatás jobb szabályozást nyert , s az iskolák és

közcélú intézetek fölötti felügyelet külön testületre lett bizva ..

A városi szervezet alapítása és emelése által előmozdította a sza

bad polgári rend növekvését , enyhítette a jobbágyok sorsát , és a

nemzet művelődéséről tanintézetek alapítása által gondoskodott.

De sok dolog , melyeket Voltaire és mások dicsőítettek , nem volt

tartósabb , mint Potemkin alkotásai Katalinnak tauriai utazása

alkalmával , midőn művészi falvakat, összeterelt pásztorokat, nyá

jakat és falusi ünnepélyeket használtak fel vakító eszközül, hogy

a császárnéval elhitessék , miszerint az ország virágzó és népes .

Legtöbb érdemet szerzett Katalin a belipar , kereskedés , a hajózás

és tengerészet iránti gondoskodása és sok egyedáruság megszün

tetése által . Legtöbb gondot fordított azonban a hadügynek kimű

velésére .

A mi az orosz udvar beléletét illeti , azt a párisival lehet

összehasonlítani. Katalin kegyencét , Orloff Gergelyt a kegyen

cek nagy száma követte , kiket méltóságokkal és gazdagságokkal

halmozott el . A császárnő kegyencei közül senki sem élvezte oly

sokáig vonzalmát és senki sem használta fel becsvágya , pénz

szomja kielégítésére úrnője kegyét oly nagy mértékben mint
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Potemkin a tauriai. Ez 16 évig vezette az állam ügyeit , s ezen idő

alatt mesés pompával élt , s a gazdagságokat, melyekkel őt bőkezű

úrnője elhalmozta , feltünő módon fitogtatta. Még akkor is az

ügyek élén állott Potemkin , mikor másokat ajándékozott meg

kegyével Katalin ; mihelyt azonban ezek valamelyike helyzetét

ellene akarta felhasználni, azonnal kierőszakolta annak eltávolí

tását . A vállalkozó szellemű Potemkin , ki sem emberéletet , sem

pénzt nem kimélt , hatást gyakorolt a császárnöre ; nézete szerint

csak ily tulajdonságokkal biró férfiú volt képes uralkodásának

fényt és dicsőséget kölcsönözni .

Lengyelország felosztása és Oroszország háborúja Törökországgal.

8. $ . Lengyel állapotok . Orosz-török háború . Lengyelország első

felosztása .

A lengyel birodalom régóta korhadt épület volt , mely csak a

szomszéd államok viszálykodása és féltékenysége , nem pedig

önerejéből állhatott fen . A választási szervezet az ország szeren

csétlensége volt ; minden trónörökösödés után szenvedélyes válasz

tási harcok törtek ki , miáltal a nemzet megvásárolható pártokra

szakadt . A nemesek ezen megalázó viszonyok közepette oly jogo

kat csikartak ki , hogy azok mellett rendezett államkormány fenn

nem állhatott. A korona nélkülözte a hatalmat; az országgyülés ,

honnan a " lengyel köztársaság" törvényeit nyerte , a szenvedélyes

pártharcok miatt , melyek minden tanácskozást félbeszakítának ,

közmondásossá lön ; minden hatalom a fegyveres confoederatió

(szövetkezés) kezében volt . Oly birodalom , hol egyedül a nemes

ség élvezte a szabadságot, lábbal tapodván a törvényeket, hol a

paraszt a jobbágyság súlya alatt állati ostobaságban s oly tudat

lanságban sínlődött , mely öt a legfőbb javak iránt , még a haza

szerencsétlensége iránt is fogékonytalanná tette , hol az ipar és

kereskedés nyerekedő zsidók kezében volt, nem állhatott fenn

sokáig .

III . Ágost halála után ( 1763) Lengyelország a régi választási

zavaroknak esett zsákmányul, míg végre Poniatowski Szaniszló

( 1764-1795 ), II . Katalin korábbi kegyence, orosz fegyvercsörgé

sek között a wolai síkságon királylyá választatott . Poniatowski, az

irodalom és művészet ismerője és gyámolítója , szeretetreméltó
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férfiú volt, demint király gyönge és állhatatlan . Már uralkodása

kezdetén kényszerült beleegyezni, hogy Oroszország birtokainak

kikerekítésére Lengyelországtól egy darab földet elszakítson .

Ekkor történt, hogy a dissidensek , kik közé nemcsak a pro

testansok és socianusok, hanem a görög egyház hívei is számíttat

tak , az olivai béke által számukra biztosított , de a jezsuiták befo

lyása alatt tőlök régen elvett vallásszabadságot és a katholikusok

kal való egyenjogúságot kérték. Kérelmük, mely nemcsak Orosz

és Poroszország, hanem Dán-, Svéd - és Angolország részéről is

támogattatott, a nemesség által az országgyülésen elvettetett. Erre

a dissidensek a többi elégedetlenekkel a radomi általános confoede

ratiót alakították s orosz segélylyel erőszakkal is ki akarták csi

karni a szabad vallásgyakorlatot, országos hivatalok viselhetését s

a régebben birt templomok megtartását. Az orosz csapatok által

körülvett követek végre is kénytelenek valának az Európa által

lelkesedéssel fogadott türelmirendelvényt aláirni és hogy Lengyel

ország aléltsága tovább is fenmaradjon, Oroszország részérőlazon

intézkedés tétetett, hogy ezután az ő beleegyezése nélkül, Len

gyelország saját alkotmányán semmiféle változást nem tehet. Ezen

előzmények mélyen sérték a lengyel hazafiak nemzeti érzületét s

a katholikus hívőkben felébresztették a vallás gyűlöletét. Erre

megalakult a bari ellenconfoederatió , melynek célja volt az orosz

hatalom derázása és a dissidenseknek adott jogok megsemmisítése .

Franciaország pénzzel és tisztekkel gyámolította a bari confoede

ráltakat. A dühöngő polgárháború most minden borzalmával

kitört a szerencsétlen országban . A confoederáltak nemsokára a

végső szorultságba jutottak, s miután Bar és Krakó elvétetett

tőlök, kénytelenek voltak török földre menekülni. Az oroszok utá

nok mentek, s még idegen földön sem tartózkodtak a gyilkolás,

gyujtogatás és pusztítástól. Ennek hírét a francia követ Konstan

tinápolyban oly izgató módon terjesztette elő , hogy a nép fellá

zadt s a porta kénytelen volt Oroszországnak hadat üzenni.

A gyilkos háború , mely most Orosz- és Törökország közt

kitört, iszonyú rázkódást idézett elő Európa keleti részeiben . Mig

Romancoff két véres ütközet után Moldvát és Oláhországot elfog

lalta és Bender borzadalmas ostromlásával egész Európát bámu

latba ejté, az alatt Moreát, hol a görögök, bízván az orosz segély

ben , fellázadtak, a törökök tűzzel vassal pusztították , úgy hogy

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ.
2
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egész területek el voltak födve romokkal és hullahalmokkal, s a

tschesméi kikötőben , szemközt Chios szigettel, az egész török

hajóhad fölégettetett, melytől Szmyrnában a föld megrendült és a

tenger hullámzanikezdett. Ehez járult még azon szerencsétlenség

is, hogy Moszkvában és környékén a pusztító dögvész 90,000 em

bert ragada el, s hogy Lengyelországban a szenvedélyes polgár

háború növekedő dűhvel még mindig tartott . Poniatowsky csak

csodálatos módon menekülhetett az összeesküdtek kezei közül, kik

öt Varsóban el akarták fogni. Lengyelország szétszakadozottsága

és aléltsága előkészíté a felosztás utját.

Hogy Lengyelország ne essék egyedül az oroszoknak zsák

mányul, II. Frigyesnek II. Józseffel való személyes találkozása

után (mivel Mária Terézia a felosztási tervtől idegenkedett) és

Henrik porosz hercegnek Szt.- Pétervárott tett látogatása után

Orosz-Poroszország és Ausztria közt egy felosztási szerződés jött

létre, melynek következtében ezen államok mindenike a birtokai

val határos lengyel területeket magához ragadta . A király és

országgyülés ellentállottak ; az utóbbi bebizonyította , hogy a hatal

masok részéről felhozott jogok , szerződések és lemondások által

régen megszüntek , s hogy ily eljárás hűség és hit elleni bűn, s isten

és világ előtt ünnepélyesen tiltakoztak a túlhatalom ily vissza

élése ellen . Azonban minden tiltakozás meghiúsult , s a király

végre is kénytelen volt beleegyezni a felosztásba. Poroszország

kapta a lengyel- porosz részt, Ausztria Galicziát és Oroszország a

Düna és Dnieper közt fekvő tartományokat. Katalinnak és követének

utasítása szerint egy állandó tanács, melynek a törvények végre

hajtásáról s minden állam és egyházi hivatal betöltéséről kellett

gondoskodnia , megfosztotta a lengyel királyt uralkodó hatalmának

utolsó maradványától is . Ezentúl az orosz követ volt Varsóban a

lengyel köztársaság tulajdonképeni ura . Nemsokára a kudschuck

kainardschei béke következtében Oroszország a portától a Darda

nellákon szabad átmenetet nyert , egyszersmind védnöksége ala

helyezte Moldrát, Oláhországot s a Krimi félszigetet.

9 . S . Lengyelország második felosztása .

Oroszország hódításvágya az eddigi eredményekkel nem volt

kielégítve .Néhány év mulva (1783) a tatárok khánjának le kelle
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mondania méltóságáról, mire Potemkin iszonyú pusztítások után

a krimi fészigetet elfoglalta , s a Fekete-tenger körül fekvő tarto

mányokkal egyesítette. A lakatlan pusztaságok németországi gyar

matosokkal népesíttettek be, Cherson és Odessa kereskedő városok

fölvirágzottak s a műveltség külső látszata elvakította a vilá

got. A lakosok jóléte és szerencséje azonban eltünt a szabadság

megsemmisítésével; az egykori pompás és fényes sátorvárosok

cigánytanyákká lettek , s a kőből épített házak és paloták romokba

dőltek .

Oroszország fenyegető közeledése aggodalomba ejté a portát.

Az angolok rábeszélése s a porosz király segélyére való kilátás

hadüzenetre késztették a törököket. II. József kényszerült Oroszor

szág részére állani, hogy a Dunamelléki hódításokbólneki is jusson

valami. De a győzelem most is az oroszoknak látszott kedvezni.

Tél közepén vette be Potemkin a jólmegerősített Ocakowot,miután

a futó árkokat vérrel és hullákkal megtöltötte, hasonló kegyetlen

séggel foglalta el a vitéz Suwaroff Ismail várát. Az oroszok előtt

nyitva állott az út Konstantinápolyba , és Katalin második unoká

jának , Konstantinnak neve, a cárnő titkos megbízásából, a byzanti

főváros keresztény fejedelmének uralkodására magyaráztatott .

Oroszország uralomvágya magára vonta a többi államok figyelmét ;

III. Gusztáv háborut kezdett Oroszország ellen szárazon és vizen

és Lengyelország elérkezettnek látta az időt arra,hogyOroszország

fősége alól szabadulva, állami önállóságát kivívja . Poroszországgal

szövetkezve, az „ állandó tanácsot” megszüntették és azután egyik

viharos gyülésen · az új alkotmány elfogadását keresztülvitték .

Magát a királyt is , ki különben alázatos szolgája volt az orosz

cárnőnek , elragadta az általános lelkesedés. Ezen alkotmány sze

rint a vészt hozó királyság meg lett szüntetve s Lengyelország

örökös királysággá lett. A végrehajtó hatalom a királyt illette, a tör

vényhozói pedig az országgyülést, a bírói hatalom függetleníttetett.

Ezen korszerű alkotmányváltoztatást egész Európa köztet

széssel fogadta. II. Frigyes Vilmos szerencse kivánatát fejezte ki

fölötte, maga Katalin is elrejtette boszankodását . Új szellem szál

lotta meg a nemzetet. De a pártharcok és haszonlesések romba

dönték a jó munkát. Sokan a nagyok közül elégedetlenek voltak a

változtatással ; párt alakult a lengyel szabadság (így neveztetett a

régi alkotmány !) fentartására, és a cárnő védelmét kérte ki. Ez

2 *
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épen ekkor (1792) a jassii békét kötötte meg a portával, s most

örömmel ragadá meg az alkalmat, hogy seregeit a határszélekhez

küldhesse. Az orosz párt, bízván az oroszok segélyében ,megkötötte

a targowitzi confoederatiot (1792 máj.) Nemsokára orosz hadsereg

állott Lengyelország szívében , hogy a targowitzi szövetségesek

követelményeinek nyomatékot adjon . A hazafiak hiába kérték ki

Poroszország segélyét ; Berlinben más gondolatokra jutottak , a

porosz -orosz szövetséget jobbnak tarták Lengyelország barátsá

gánál, annál is inkább, mert az alkotmányt az új-francia eszmék

és államformák hasonmásának tartották. De a lengyelek nem estek

kétségbe igazságos ügyök fölött. Kosciuszkó Tádé, vitéz harcos,

ki Amerikában Washington alatt harcolt a szabadság ügyeért, a

hazafiak elére állott, s Dubiencánál dicsőséggel állott ellen az oro

szok túlhatalmának . De pártoskodás, viszálykodás és tervtelen

ség meggátoltak minden vállalatott és megbénították az erőket.

A király , eddig az új alkotmány lelkesült híve, határozatlanságba

és csüggetegségbe esett, és a cárnő fenyegető levele által annyira

elrémítteté magát, hogy korhadt trónjának megmentése végett a

targowitzi szövetséghez csatlakozott s minden további ellenséges

kedést az oroszok iránt eltiltott. Elkeseredve tették le a lengyel

szabadság harczosai a fegyvert, s elhagyták hazájokat, hogy az

ellenség gúnyját és boszúját kikerülhessék . Az „ állandó tanács”

és a régi alkotmány ismét visszaállíttatott. A győzelmet azonban

új erőszak követte . Porosz - és Oroszország 1793. április havában

szerződést kötvén, kinyilatkoztatták , hogy kényszerülve vannak

Lengyelországot szükebb határok közé szorítani, hogy a " szabad

szellemű” szedélgést , mely Franciaországból a köztársaságba

hatolt, elfojtsák és a szomszéd államokat a demokrat jakobinismus

megfertőztetésétől megóvják. Hiába szegült a Grodnóban össze

gyült országgyülés a felosztási szerződés ellen . Midőn orosz kato

nák, kik az üléstermet körülvették , a gyülés legbátrabb szónokait

elhurcolták, megtört minden ellentállási bátorság. Így követke

zett be Lengyelország második felosztása (1793). Poroszország

Danzig és Thornon kívül Posent, Nagy -Lengyelországból Gnesent

kapta ; Oroszország Podoliát és Ukraniát nyerte el Lithvánia és

Volhynia felével együtt. A lengyel köztársaság alig volt nagyobb

mint korábbi birtokainak egy harmada.
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10 . S . Lengyelország vége.

. Az ország felosztása után, Katalin követe, a nyers és dacos

Ingelström , bizván a poroszok és oroszok hadosztályaiban, melyek

a felosztott részeket megszállva tartották , zsarnoki daccal pa

rancsolt Varsóban. Ekkormég egyszer fölébredt a lengyel nem

zeti érzelem . Az egész országban elágazott összeesküvés alakult.

Kosciuszkó és a kivándorolt hazafiak visszatértek s a mozgalom

élére állottak, melynek központja Krakó volt. Innen , mint a nem

zeti hadsereg korlátlan parancsnoka, felhívást intézett a néphez ,

melyben az ország szabadságának és függetlenségének visszaállí

tását, az elrabolt tartományok visszafoglalását és az eltörölt alkot

mány érvényre emelését jelentette ki a harc céljául. A fölkelés

nemsokára a fővárosban is elterjedt. A varsói orosz őrizetet nagy

csütörtökön rohanták meg, melyet részint összevagdaltak, részint

elfogtak . Ingelström palotája a lángok martaléka lett ; Oroszország

négy legelőkelőbb párthíve bitófán mult ki. A főváros példáját az

egész ország követte ; maga a király is a zaklatott nemzet párt

jára állott; minden körülmény jó eredményre utalt. A poroszok,

kik Krakó elfoglalása után Varsót ostromolták, a bátor Kosciuszko,

Dombrowski és Poniatowski (a király unokaöcscse) visszavonulásra

kényszeríttettek. De a lengyelek hadi szerencséje csak növelte az

ellenség gyülöletét. Katalin , egyetértve Ausztria és Poroszország

gal, legrettenetesebb tábornokát, Suwaroffot küldötte nagy sereggel

Lengyelországba . A hőslelkű és nagy haditehetségekkel megáldott

Kosciuszkó bátor ellenfele előtt hátrálni kényszerült. A maciejowi

cei szerencsétlen harcz után (1794 . okt. 10.) “ vége Lengyelország

nak ” (“ finis Poloniae” ) felkiáltással lezuhant lováról s elfogatott.

Suwaroff nov. 4 -én ostromolta Praga külvárost és rettentő boszút

állott lakosain . 12 ,000 védtelen részint legyilkoltatott, részint a

Visztulába fult. A meggyilkoltak jajkiáltásai a főváros lakóit elré

mítették és hódolásra kényszerítették . Nov. 9 -én tartotta Suwaroff

mint győző, fényes bevonulását Varsóba. Poniatowski parancsot

kapott, hogy a koronát tegye le . Halálaig (1798) Pétervárott élt

és évpénzt huzott ; az utóvilág megérdemelt megvetéssel sujtotta .

Nehány hónap mulva a három hatalom kinyilatkoztatta , hogy

békeszeretetből és alattvalóik jóléteért elhatározták , hogy a len

gyel köztársaságot egészen felosztják . E szerint a déli rész Krakó
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val Ausztriának jutott ; a Visztulától balra fekvő rész Varsó főváros

sal Poroszországnak ; a többi 2000 négyszög mértföldnyi területet

pedig Oroszország foglalta el, mint az öt megillető “ Oroszlán

részt” . Így tünt el az egykor oly dicső és hatalmas Lengyelország

az önálló államok sorából, áldozatúl esvén saját gyöngeségének és

jogtapodó idegen erőszakoskodásnak . Kosciuszkó I. Pál császár

által szabadságát visszanyervén , mint magánzó halt meg Svájcz

ban (1817. okt.). Hulláját Krakóba vitték és a lengyelpolgárok ön

kénytes munkája által összerakott Kosciuszkó-halom alá temették .



A LEGUJABB KOR TÖRTÉNETE.

1789 – 1870 .

II. A francia forradalom ,

A korlátlan királyi hatalom utolsó napjai.

11. § . XV. Lajos uralkodásának vége. Adóztatás. A parliamentek

kel való viszály .

XV. Lajos uralkodásának kezdetén oly nagy mértékben birta

népe szeretetét, hogy közkedveltnek nevezték el, s midőn egyszer

Metzben veszélyes betegségbe esett, az egész ország gyászolta és

felgyógyulását nagy lelkesedéssel ünnepelte meg. De ezen szeretet

lassankint megvetéssé és gyülöletté változott át, midőn a király

megfeledkezve hivatásáról, a legerkölcstelenebb életnek engedte át

magát, midőn az ország kormányát, a hadsereg vezetését s a leg

főbb hivatalokat kegyenceire ruházta , s midőn végül még azt is

eltűrte, hogy kegyencnői uralkodjanak az állam fölött. Ez utób

biak közül egyik sem gyakorolt nagyobb és maradandóbb befo

lyást , mint Pompadour marquise (+ 1764 ) , ki Franciaország

államéletét 20 évig igazgatta , a legfontosabb államhivatalokat

kegyenceinek adományozta , háború és béke fölött döntött s az

állam pénzével úgy rendelkezett, mintsajátjával.. Ő és teremtmé

nyei táplálták Lajos érzékiségét és élvvágyát , hogy mindig jobban

belemerüljön a bűnökbe, és nekik engedje át az államügyek veze

tését. Egyébiránt Pompadour még némibelátással, méltósággal és

tapintattal használta fel állását ; midőn azonban Dubarry grófné,

a nép legalsó osztályából származott hölgy lépett annak helyébe,

az udvar elvesztett minden tekintélyt és becsültetést.

Az udvar fényűzése és pazarlása , összekötve a költséges és

haszontalan háborukkal, kimeríték az állampénztárt és szaporíták

az adósságot. Adók és kölcsönök voltak az egyetlen eszközök,
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melyekkel a növekvő hiánylatot (deficit) fedezték ; de ezen kise

gítő eszközök nyomasztók voltak az országra nézve. Minthogy a

kormánynak nem volt hitele, a kölcsönök csak magas kamatok

mellett voltak megszerezhetők. A mi az adókat illeti, ezek nem

rugtak ugyan nagy mennyiségre ; de minthogy azokat a főbérlők

és vérszopó hivatalnokaik szedték be és csak a polgári és paraszt

· osztályra voltak kivetve, mivel a nemesség és papság adómentes

volt, azok az alsóbb osztályúakra nézve nagyon nyomasztók vol

tak . A föld - és birtokadó, a fej- és házadó, a vámok , sóadó stb.

megfosztották a szegény embert szorgalmának gyümölcsétől és a

polgárság jólétrevergődését akadályozták, mialatt a főbérlők, kik

nek a kormány bizonyos meghatározott összegért minden adót

elengedett, oly nyereségre tettek szert, hogy rövid idő alatt millio

mosokká lettek .

Szokásban volt, hogy minden adóparancsnak és törvénynek

a párisi főtörvényszéknél, parliamentnél, kellett belajstromoztatni.

Ez most azt követelte, hogy hogy mivel nincsenek általános

rendek, kik 1614 óta nem hivattak össze, a rendeletek érvénye az ő

beleegyezésétől függjön , s hogy egyszersmind joga legyen a belaj

stromozás megtagadása által a törvényeknek és adórendeleteknek

ellentállani. Ez minden új parancs alkalmával heves viszályt idé

zett elő a parliament és kormány között ,mi szokás szerint azzal

végződött, hogy a király trónülést (lit de justice) tartott s jelenlété

vel az ellenkezést elnyomta . Az adóparancsokon kívül különösen

az önkényszerű fogságlevelek (lettres de cachet), melyek a parlia

ment jogilletőségeit csorbították, voltak a viszálykodás tárgya a

legfőbb törvényszék és kormány közt. Ezen rémítő levelek, melye

ket minden ember, kinek az udvarnál befolyása volt, könnyen

megszerezhetett, a személyes szabadságon zsarnoki sérelmet ejtet

tek , a mennyiben az által akárkit kihallgatás és ítélet nélkül fog

ságba lehetett vitetni.

Tíz évig harcolt a párisi parliament az udvar és kormány

ellen , míg XV. Lajos , kifáradva a szakadatlan ellentállásban ,

annak egészen más irányt adott , s az ellenszegülőket bebörtö

nöztette .
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12. § . XVI. Lajos uralkodása, 1774-1793.

XV. Lajos irtózatos kimulása után (testéről darabokban sza

kadt le a hús) ki volt merítve az állampénztár , a birodalmat több

mint 4000 millió adósság terhelte, a hitel el volt veszve , s a népet

súlyos teher nyomta . Ily nehéz körülmények között a korlátlan

trónra oly fejedelem lépett , ki tán a legjobb szívvel , de nagyon

gyönge tehetséggel birt , ki a nép helyzetén örömest segített volna ,

ha a kivitelben nem hiányoztak volna az eszközök : jellemszilárdság

és bátorság . Ezen fejedelem XVI. Lajos volt. Ő nyugodtan nézte

testvérének, a provencei grófnak (XVIII. Lajos) és Artois grófnak

pazarlásait és megengedte, hogy neje, Maria Teréziának nagy

műveltségű leánya, Mária Antoinette az állam ügyeibe avatkozzék .

A királyné kevély viselete által nagy mértékben magára vonta a

nép gyűlöletét, azért ez nagyon hajlandó volt azon szabadságokat ,

melyeket a királyné magános életében magának megengedett, roszra

magyarázni. Az által, hogy mindenbe szeretett beleavatkozni, azt

eszközölte a királyné, hogy a nép minden népszerűtlen rendsza

bályt neki tulajdonított és nevét mindenbe belekeverte, mint ezt a

nevezetes nyakék története bizonyítja, melyben nehány csaló , nevét

egy becses ékszer megszerzésére használta fel.

XVI. Lajos trónra lépte után nemsokára két férfit hítt a

miniszteriumba , Turgot és Malesherbest , kiknek akaratuk és tehet

ségök által volt lehetséges alapos reformokkal a nyomorult állam

háztartást rendezni és a korhatag trónt megszilárdítani. De az

alapos rendszabályok végrehajtására hiányzott a királyban az aka

raterő , s a pazarló versaillesi udvarban hallani sem akartak a taka

rékosságról. Ily körülmények között kénytelenek voltak a minisz

terek tárcájokat letenni . A genfi bankár Necker, ki Turgot után a

pénzügyet átvette , ép oly kevés eredményt tudott felmutatni, mint

előde, mert az általa célba vett takarékosság és a tartományi ren

dek egybehívása egészen gyűlölté tették őt az udvar és az aristo

kratia előtt és a pénzügyi helyzetnek egy kölcsön alkalmávali nyil

vánossá tétele (compte rendu) oly boszankodást idézett elő , hogy

elbocsátását kelle kérnie . Eltávozása megszabadította az udvart az

unalmas takarékosságtól , de egyszersmind szaporította az állam

háztartásban való rendetlenséget . Ez épen azon időben történt,

midőn az éjszakamerikai szabadságharc a pénzszükséget növelte's
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Franciaországban a köztársasági szellemet és szabadságérzetet

növelte . Ezen válságos időszakban vette át a könnyelmű és pazar

Calonne a pénzügyi igazgatást . Ez eltért Necker takarékossági

rendszerétől, örömmel teljesítette a királyné kivánságait és fedezte

a hercegek és udvari emberek szükségleteit és a világot újabbi

pénzügyi reformok igérgetése által tartotta egyideig csalódásban .

Versaillesben fényes ünnepélyek tartattak és Calonne tehetségei

dicsőíttettek. De az ő eszközei is nemsokára ki voltak merítve, és a

nemességből, papságból, magas állású hivatalnokokból és nehány

városi követből álló előkelők (notables) gyülésének kellett volna taná

csot adni . De a várt segély helyett Calonne heves megtámadásra

talált. Tervét , melyszerint a nemességnek és papságnak is adót

kellett volna fizetni, ezen szabadalmazottak határozottan elvetet

ték , s midőn az államháztartásban levő hiánylat (deficit) köztudo

másra jutott, oly zivatar keletkezett, hogy Calonne lemondott

hivataláról és Londonba ment, hogy vád alá helyeztetését kikerülje.

Calonne utódának, Lemonie de Briennek szintén nehéz volt

helyzete . Hogy az állam adósságait födözhesse, adóemelést és újabb

kölcsönöket terjesztett a parliament elé, mit oly makacs ellentállás

követett , hogy a király a trónülés szokott rendszabályához fordult,

s midőn az sem használt, a legvakmerőbb szónokok elfogattak és

Troyesbe utasíttattak . Ezen lépés a szabadságért és emberi jogokért

lelkesedő francia népet nagy izgatottságba hozta . Lármázva vette

körül a tanácsházat , az ellenzék szónokait lelkesedéssel , a kormány

pártiakat pedig szidalmakkal fogadta. A parliamentben és az utcá

kon mindig hangosabban kivánták a rendek összehívását . Hasztalan

egyezett ki a miniszter a Troyesbe utasított parliament öregebb

tagjaival, hogy az adó-parancs visszavonatatt ugyan , de a minisz

ter 440 millió frnknyi kölcsön megszerzésére nyert volna engedélyt ;

alig indítványoztatott a kölcsön helybenhagyása, midőn több tag

(köztük az Orleansi herceg) a rendszabály ellen tiltakozott , és a

király távozását oly heves beszédekkel követelték , hogy az udvar

újabb elfogatásokra határozta el magát, mi által az ellentállást és

elkeseredést csak növelte . A Duval d'Epremenil által készített nyi

latkozvány megrázkódtatta Richelieu ideje óta uralkodó azon néze

tet , hogy a király birja a törvényhozó és végrehajtó hatalmat.

Erélyes föllépése a királyt és minisztereket a bátrabb szónokok és

tanácsosok elfogatására bírta , a többieket pedig a felállított fegy
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veres csapatok kényszerítették az új szervezet elfogadására. A nép

elégedetlensége, mely a miniszter képének megégetése által nyil

vánult , minden eszélyes kormányt meggyőzött volna arról, hogy a

zsarnoki uralom kora lejárt.

A növekedő zivatar arra kényszerítette az udvart,hogy egyez

zék bele Brienne elbocsátásába, épen azon időben , midőn a pénz

szükség annyira növekedett, hogy a készpénzzel való fizetést meg

kellett szűntetni és az állambukás kikerülhetetlennek látszott .

Ekkor a pénzügyminiszteri tárcát ismét a nép által kegyelt Necker

vette át, miből azt következtették , hogy a király el van tökélve a

rendeket egybehívni. Necker kezdetben a kedélyeket a parliamentek

ellen kiadott rendeletek visszavétele által csendesítette le, s azután

a rendek összehívására tett előkészületeket . Most azonban mindjárt

kitűnt, hogy a parliamentek csak annyiban hódoltak az előhaladás

szellemének , a mennyiben ez rendi érdekeiket nem veszélyeztette ;

mert valamint ezek, úgy az előkelők is abban a nézetben voltak ,

hogy az új gyülés az 1614 -ki rendek irányát kövesse, míg Necker

azt akarta , hogy a polgárságból (tiers état) kétszer annyi legyen , s

fejenkint szavazzanak . Ez oly nézet volt, melyet a nemzet legte

hetségesebb szóvivői nagyszámú röpiratokban pártoltak . Ezek közt

egy sem tett oly nagy benyomást, mint Sieyes abbé “ Mi a harma

dik rend” című irata . Gróf és pap létére a nemesség és papság

ellen szólott, és felállította a forradalom fő elvét , hogy “ a harmadik

rend a tulajdonképeni nemzet valódi fenségében és teljhatalmában ” .

Necker véleménye győzvén , a király összehívó levelében a nemesek

és egyházi tagok számát 300-ra , a polgárokét pedig 600 -ra hatá

rozta és a következő év május elsejét tűzte ki megnyítási napul.

Necker volt most a nap hőse, de ő nem kormányozta az államha

jóját, hanem csak " szél irányában haladt” .

Az alkotmányozó gyülés 1789. máj. 5 . - 1791. sept. 30.

13. S . A harmadik rend nemzetgyülésnek nyilvánítja magát.

A bastille bevétele. Ujabb rendszabályok .

A három rend képviselői májusban gyűltek össze Versailles

ben , kik között Franciaország legtehetségesebb és legműveltebb

férfiai foglaltak helyet. A harmadik rend mindjárt az első ülésben

a két főbb renddel viszálykodásba esett, mert az utóbbiak rendek
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szerint elkülönzött tanácskozást kivántak , a polgári rend pedig a

közös tanácskozás és fejszerinti szavazás mellett volt. Több hetekig

tartó vitatkozás után a harmadik rend ,mely Bailly csillagvizsgálót,

az igazi lelkesedéstől és szabadságérzettől áthatott párisi képvise

lőt választotta elnökévé, de a nagytehetségű Sieyes és Mirabeau

által vezéreltetett , nemzetgyülésnek nyilvánította magát, mire a

többi rendek egy része a polgárokkal egyesült. Egyszersmind azon

határozatot hozta a gyülés , hogy a folytonos adók beszedését és az

államadósságkamatainak fizetését csak addig fogjákjóváhagyni,míg

a gyülést a kormány valamely okból fel nem oszlatja . Ezen esemé

nyek az udvart nyugtalanságba hozták és arra a gondolatra birták,

hogy maga adjon a nemzetnek alkotmányt és ez által a birodalmi

rendeket nélkülözhetőkké tegye. E célból királyi ülés rendeztetett ,

és ez alatt, hogy a szükséges intézkedések megtétethessenek, bezá

rattak a nemzetgyűlés termei. Ennek hirére a követek a labdaház

üres termébe vonultak és ott megesküdtek , hogy elöbb nem fognak

szétmenni,míg a birodalomnak új alkotmányt nem adnak. Midőn

ezen terem is bezáratott, a követek sz . Lajos templomában tartottak

gyülést, melyen a papság nagyobb része több érsekkel a polgári

rendhez csatlakozott. Junius 23 -án csakugyan királyi ülés volt .

De sem a király szava , sem az új alkotmány előterjesztése nem

volt többé képes a kedélyeket megnyugtatni. Az ülés bevégezte

után a király feloszlatta a gyülést. A nemesség és papság engedel

meskedett, de a polgári rend mozdulatlanul maradt, és midőn a

szertartásmester engedelmességet követelt , Mirabeau következő

szavakra fakadt : “ Mondja meg ön urának (maitre), hogy mi itt a nép

felhatalmazásából ülünk , s hogy minket csak szuronyokkal üzhetnek

szét.” A gyönge király nem merte a határozott ellentállást hata

lommal megtörni. A gyülés sérthetlennek nyilvánította magát, s

nemsokára a papság egyrésze ( Talleyrand és Gregoire püspökök )

és nehányan a nemességből (élükön az Orleansi herceggel) a pol

gári rendhez csatlakoztak, úgy,hogy most mármaga Lajos is töké

letes egyesülést tanácsolt.

Ezen előzmények alatt Páris lakossága hirlapok, röpiratok és

izgató beszédek által folytonos izgatottságban tartatott. Nyilt tére

ken, kávéházakban , korcsmákban és a palais royalban (hol az

Orleansi herceg lakott) tétlen emberek hallgatták a fiatal, nagyte

hetségű és a szabadságért lelkesülő Camille Desmoulins ügyvéd és
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más népizgatók beszédeit. Az izgatottság ezen napjaiban alapítta

tott a fegyveres polgári hatalom , mely nemzetörség nevezet alatt a

legközelebbi jövő viharos eseményeiben jelentékeny részt vett.

Az udvar a növekedő izgatottság ellenében jónak látta nehány svájci

és német ezredet Versaillesben öszpontosítani. A mozgalom vezetői

ezt úgy adták elő ,mint a szándékolt államcsíny nyilt bizonyítékát,

s újabb izgatásokra használták fel. Ekkor terjedt el Párisban a hir,

hogy Necker elbocsáttatott és az országból kiutasíttatott, s hogy a

királyné egyik kegyence, Foulon foglalta el helyét . Ezt úgy tekin

tették, mint első lépést az államcsínyra, s mint jeladást az általá

nos fölkelésre. A csőcselék nép seregenkint vonult keresztül az

utcákon , uj nemzeti rózsával díszítve (kék, fehér, vörös) ; a vészha

rangokat meghúzták,a fegyvercsinálók műhelyeit kirabolták. Julius

14 - én , miután a nép a rokkantak laktanyájából 30,000 puskát és

nehány ágyút elvett ; bevétetett a bastille . Delaunay parancsnokkal

hét ember esett a nép dühének áldozatul; fejeiket rúdakra tűzték

s úgy hordozták végig az útcákon ; nehány aristokratának meggyil

kolásával tudtul adá a nép , hogy a törvény és fensőség tehetetlen ,

s a hatalom már az ő kezében van . A száműzött Neckert vissza

hítták , kinek bevonulása Franciaország városaiba és falvaiba egy

hős diadalmenetéhez hasonlított. A miniszter barátságos fogadta

tásával a nép jelét adá a szabadság iránti lelkesültségének s gyűlö

letet tanúsított az udvar és aristokraták ellen . Lafayette a nemzet

őrség vezérévé neveztetett ki, smíg a király visszatért Párisba, hol

a tanácsház erkélyén kokárdás kalappal jelent meg a nép előtt,

azalatt Artois gróf s többen a főbb rangú nemesek közül, mint

Condé, Polignac stb . elhagyták hazájokat.

Midőn Camille Desmoulins a palais royalban ecsetelte a veszélyt a nép

előtt, zöld levelet szakított a fáról, s azt kalapja mellé szúrván , fölhítta a

népet, hogy hasonlókép cselekedjék, hogy így a hazafiaknak ismertető jelük

legyen .Mivel azonban a zöld a gyűlölt Artois színe volt, Páris városának kék

és vörös színét fogadták el, és később Lafayette tanácsára a Bourbonok színét

a fehéret tették amazokhoz. Igy jött létre a nevezetes tricolore.

A bastille bevétele után a törvény és fensőség elveszté min

den tekintélyét, s a hatalom a tömeg kezében volt. A nép megta

gadta a tized fizetést , s eddigi elnyomatását pusztítással és gyujto

gatással torolta vissza . Midön ennek híre terjedt, a nemzetgyülésben

azon indítvány tétetett, hogy az előjogokkal biró rendek tettekkel
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bizonyítsák be , miszerint a nép terhén könnyíteni akarnak és e vég

ből mondjanak le a középkorból származott minden hűbéri jogok

ról . Ezen indítvány roppant lelkesedést idézett elő . Senki sem akart

visszamaradni . Rendek , városok , tartományok vetélkedtek egy

mással abban , hogy a közjólétnek minél nagyobb áldozatot hozza

nak. Ez volt a nevezetes nap , aug . 4. , melyen egyetlen ülésben

minden kiváltságos jogok megszűntek , s Franciaország eddigi álla

pota újjá alakult . Az egyház elvesztette vágyonát s az államkor

mány alá lön rendelve ; a kolostorok és egyházi rendek megszüntek

létezni , a papok az állam által díjaztattak, a püspökségek újjá

alakíttattak . A nemesség szintén elvesztette előjogait és jövedelmeit .

S hogy a régi állapotok tökéletesen kiirtassanak, Franciaország

megyékre (departements) és kerületekre (arrondissements) osztatott

fel. Új törvényszékek állíttattak fel esküdtekkel; egyenlő mérték,

súly , pénzláb stb . hozatott be . A király jogait mértéken felül meg.

nyirbálták. A nemzetgyülést kamrának nyilváníttották , mely nem a

király alatt , hanem mellette áll , egyedül birja a törvényhozói hatal

mat és kezdeményezési joggal van felruházva .

14. g. A király és nemzetgyülés Párisban. Testvérülési ünnepély .

A király menekülése.

Minthogy a király az alkotmány kihirdetését halogatta , ismé

telten az a hir terjedt el , hogy az udvar államcsinre törekszik .

Ezen hir még nagyobb hitelre talált akkor, midőn a flandriai ezred

Versaillesbe hivatott, és egy lakoma alkalmával a király azt a bal

fogást követte el , hogy a királynéval és a trónörökössel a lakoma

alatt az étteremben időzött sa bortól felhevült tiszteknek alkalmat

adott oktalan nyilatkozatokra , felköszöntésekre és éneklésre . Ezen

előzmények hire csakhamar elterjedt Párisban , és fokozta a nép

forrongást, mely a nélkül is fel volt izgatva a kenyérhiány miatt ,

mit annak tulajdonítottak, hogy az udvar nem lakott Párisban .

Oct. 5 -én a népsöpredékből igen sokan , leginkább asszonyok, Ver

saillesbe mentek, hogy a királytól a pénzhiány megszüntetését és

a királyi lakásnak Párisba való áttételét követeljék . A király a

tömeget kegyes feleletével akará megnyugtatni. De éjjel a palota

egyik szárnyát a nép ostrom alá fogta, s a bemenetet örző testőrséget

lemészárolta ; reszketve futott a királyné udvarhölgyeivel a király
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termeibe ; csak Lafayette és a nemzetőrség megérkezése hárította

el' a veszélyt. Másnap a király kénytelen volt beleegyezni, hogy

családjával ezen borzasztó tömeg kiséretében Párisba menjen és

lakását a sok év óta lakatlan tuileriákba tegye át. A nemzetgyülés

kevés idő mulva üléseit szintén a palota mellett fekvő lovardába

tette át. Most lassankint minden hatalom a tömeg kezébe került.

A tüzes népizgatók és lázító folyóiratok által folytonos izgatottságban

tartott nép mind a fővárosban , mind a tartományokban magához

ragadta az igazságszolgáltatás vezetését, s így biróvá és hóhérrá

lön. Ezen lázító iratok közül egy sem gyakorolt oly rontó befolyást

mint a Marat neufchateli orvos által szerkesztett “ Népbarát” ,mely

folytonosan a nép szenvedélyét igyekezett fölkelteni. A párisi kerü

letek dacoltak a törvényekkel és a fensőséggel, a sectioknak, a

demokrat társulatok adtak irányt, melyek azon kolostorokból, hol

gyüléseikeit tartották , Jakobinusoknak és Cordeliereknek (Francis

canus) neveztettek. Az utóbbiak , kiknek élén a népen uralkodó

rettenetes Danton és Camille Desmoulins állott, legnagyobb befo

lyást gyakorolt a népsöpredékre. Ezeken kívülvoltmég a feuillan -ok

clubja , melyhez Lafayette is tartozott, de mely kevés jelentőség

gel birván, nemsokára megszünt.

A bastille leromboltatásának évfordulati napján 1790 . jul.

14 - én nagy testvérülési ünnepély rendeztetett a Mars-mezőn. Meg

ragadó látvány lehetett, midőn Talleyrand, autuni püspök vezetése

alatt fehérbe öltözött és nemzeti színű övvel ékesített 300 pap a

tér közepén emelkedő haza oltára előtt a 83 megye zászlóját föl

szentelte, midőn Lafayette a nemzetőrség nevében , a nemzetgyülés

elnöke, és maga a király is megesküdött az alkotmányra, midőn a

félmillió emberből álló tömeg kezét ünnepélyesen fölemelte és a

polgári esküt után mondta , s végre midőn maga a királyné is , elra

gadtatván a lelkesedéstől, a dauphintmagasra emelte és részt vett

az örömrivalgásban . Ez volt a legszebb örömnapja a királynak,

kinek helyzete mindig válságosabb lett. Necker, képtelen levén a

mozgalmatsajátakarata szerint vezetni, elhagyta Franciaországot

és Svájcba ment. Mirabeau, kit az udvar megnyert, minden erejé

böl a királyi hatalom további korlátozásának megszüntetésére töre

kedett és alkotmányos egyeduralmi kormányzatot igyekezett létre

hozni. A király szerencsétlenségére meghalt a nagy férfiu életének

42-ik évében , halálát rendetlen élete és tulmunkássága idézte elő .



32 VILÁGTÖRTÉNELEM .

Benne veszté el a gyönge, önállótlan király legokosabb tanácsadó

ját, azért ezentúl sorsa, gyorsan közelgett vége felé . Minthogy Lajos

nem akarta a papoknak a pápa által elvetett polgári esküjét meg

erősíteni, és az emigransokat, kik az európai udvarokat Francia

ország ellen izgatták , nem akarta hazaárulóknak nyilvánítani, a

király ellenségei ezt új anyagúl használták föl a sectiok felizgatá

sára . Ekkor a király azon kétségbeesett határozatra tökélte el

magát, hogy titkon a birodalom éjszaki határához fut. Husvét hete

ben St. Cloudba szándékolt, de a párisi nép által megakadályozott

utazás meggyőzte öt arról, hogy személyes szabadsága veszélyben

forog. Sok tervet készítettek ,melyeket ismét elvetettek ; Bouillé , a

királyhoz hűséggel viseltető tábornok Lotharingiában értesíttetett

a titkos szándékról és megigérte, hogy a király menekvését támo

gatni fogja . A király azután szerencsésen menekült Párisból ; de

az ügyetlen merény nemsokára dugába dölt. Lajost Drouetst.mene

houldi postamester felismerte , a varennesi polgárőrség feltartóz

tatta és visszavezette a nemzetgyülés parancsára,mely az elszökés

hirére a király felfüggesztését kimondotta és hatalmába kerítette a

végrehajtó hatalmat, három képviselő (Pelion , Barnave, Latour

Maubourg) fogadta a felséges fogolyt s kisérte végzetteljes vissza

utazásában.

A törvényhozó gyülés, 1791. oct. 1 – 1792. sept. 20.

15 . g . A girondisták. A királyság bukása. Szeptemberi napok .

Az alkotmány bevégzése után feloszlott az alkotmányozó

gyülés, és egy másiknak adott helyet, hogy az alkotmány épületét

új törvényhozás által végezze be s azért ez törvényhozó nevet vett

fel. Mivel az alkotmányozó gyülés az új kamarából kizárta magát,

a departementek szerint rendezett és a jakobinusok által vezetett

választás legnagyobb részben a nép szóvívőire, különböző színezetű

demokratákra és republikanusokra esett. Az újképviselők (szám

szerint 745 ) két pártra oszlottak : hegyire, hol a leghatározottabb

elvű demokraták és radikálok foglaltak helyet, és girondiakra , ez

utóbbiak között sokan voltak Bordeaux és Gironde departementból

(innen girondiak). Ez utóbbiak között, kik kezdetben Roland és

ennek szellemdús neje körül csoportosultak, sok kitűnő férfiu volt,
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mint Vergniaud, Lanjuinais, Barbaroux, Brissot , Condorcet ésmások .

A vörös jakobinus sapka, mely ekkor jött divatba, volt általános

ismertető jele a köztársaságiaknak . A Rouget de l' Isle által szer

zett marseillese lelkesedést és harcvágyat keltett.

Az új gyülés leginkább az eskütagadó papok és a kivándorlottak

ellen irányozta támadásait . Mindkettő a fenálló rendet akarta fel

forgatni, amazok a népet békétlenségre és a képviselők iránti bizal

matlanságra akarták izgatni, ezek pedig Koblenzben , Wormsban

stb. ellenforradalmat támasztottak s az európai hatalmakat Fran

ciaország ellen való hadmenetre törekedtek birni. A gyülés tehát

azon határozatot hozta , hogy készítessék el azon papok lajstroma,

kikesküt tettek ,deazt megtagadták, az ilyenek fizetésöket vesztik s

azon esetben , ha a haza ellen rosz érzelmeket tanusítanak, két évre

bebörtönöztetnek . Ezen határozat ellen a király tiltakozott (veto ),

valamint azon rendelet ellen is,hogy mindazon kivándorlottak ,kik

1792. januárig Franciaországba vissza nem térnek , mint hazaáru

lók és összeesküvők halálra itéltessenek , s azok birtokai és jövedel

mei az államra szálljanak.

A népképviselők egész dühe a kivándorlottak ellen volt irá

nyozva. Midőn a német udvarok a girondista -miniszteriumnak, a

kivándorlottak készületei ellen lett kifogására nem hallgattak s

Poroszország és Ausztria ellenséges magatartást foglalt el; a nem

zetgyülés határozatából mindkét államnak hadat üzent a minisz

terium , s ebbe a király könyek közt adta beleegyezését. Azon ürügy

alatt, hogy a főváros minden támadás ellen védve legyen , 20 ,000

nemzetőr hívatott elő a déli tartományokból, és ezekre lett bizva

Páris biztonsága ésvédelme. Ezen határozatnak Lajos állhatatosan

ellenszegült. Ekkor a girondista -miniszterek lemondottak hivata

lukról, miután Roland nemesszívű neje a királyt egy levélben köte

lességére figyelmeztette . Ezen közkézen forgó levél oly izgatottsá

got idézett elő, hogy a köztársaságiaknak könnyű volt néplázadást

előidézni. Jun . 20 -án , a labdaházban tett esküvés évfordulati nap

jain a lándzsákkal fölfegyverzett népsöpredék Santerre sörfőző ,

Legendre mészáros és Rossignol rézműveslegény vezetése alatt

először a nemzetgyülésbe, onnan pedig a királyi palotába ment,

hogy az uralkodót a rendeletek megerősítésére kényszerítse. Lajos

akkor is állhatatos maradt. A király több óráig minden veszélylyel

dacolt és vértanúi bátorsággal tűrte a csőcselék gúnyját, mely még

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ,
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jakobinus sapkát is tett Lajos fejére és üvegből adott neki inni.

E rettenetes helyzetből Petionnak a polgárőrséggel való megérke

zése szabadította ki.

Ezen előzmények előjátékát képezték a végzetes aug. 10 -kiese

ményeknek . A háború végre a porosz tisztek örömére kitört, kik

úgy vélekedtek, hogy a " katonai séta ” , mint a francia hadmenetet

nevezték, kevés fáradságba kerülend és sok nyereséget fog hozni.

A poroszok a hétéves háborúból ismert Braunschweigi Ferdinand

vezérlete alatt vonultak be Lotharingiába. A Clairfaitáltal vezérelt

osztrák hadsereg alája volt rendelve és 12,000 emigrans, kik a

szövetséges hadsereghez csatlakoztak , égett a vágyból, a “ fiskalis

kormányt” megbuktatni és ellenségeiken boszút állani. Elindulása

alkalmával a herceg egy emigrans által szerkesztett kiáltványt

tett közzé, mely a nemzetgyülés, Páris városa , a nemzetőrség s

mindazon franciák ellen , kik az újítást pártolták , sértőleg fenyege

tőzött azon esetre , ha a király ellen ezentúl is erőszakoskodnak ;

ha azonban Páris lakosai megalázzák magukat és tetteiket meg

bánják , akkor ő császári és királyi felségeik Lajos királynálközbe

járandnak, hogy tévedéseiket bocsássa meg. Ezen -hetyke beszéd a

szabadságért és függetlenségért élő -haló népre leirhatatlan benyo

mást tett, s nagy boszúságot keltett a kivándorlottak ellen . Ezen

hangulatot a jakobinusok a király megbuktatására használták fel.

Támaszkodva a nemzetgyülés határozatára : “ A haza veszélyben

forog” , a második bastille ünnepélyre Marsailleből, Brestből és

más tengeri városokból aljas népsöpredéket , sőt még gályarabokat

is Párisba csődítettek, ezután fölkelési bizottságot szerveztek, s a

külvárosok durva, izmos lakásait a királyság elleni nagy rohamra

készítették elő . Aug. 10 -én éjfélkorkondultmeg a vészharang. A ten

geri városok söpredéke, melynek élén Danton , Camille Desmoulins

és Carra állottak,'s a Westermann és Santerre által vezetett párisi

csőcselék először a tanácsház felé ment, hogy egy új helyhatósági

kormányt válaszszon , s azután a tuilleriak ellen indult, mely 900

svájci s a Mandat parancsnoksága alatti párisi nemzetőrség által

védelmeztetett. A becsületes Mandat, ki el volt tökélve, hogy a

tömeget erőszakkal nyomja vissza , a helyhatóság elé hívatván ,

útközben megöletett,mire a nemzetőrség szétoszlott. A néptömeg

mindig jobban fenyegetőzött ; ágyukat szögezett a palota ellen és

minden kijáratot elfoglalt ; a nép fanhangon követelte a király
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letételét . Ekkor Lajost rábirták , hogy családjával a nemzetgyülés

üléstermében keressen menedéket, hol tizenkét órát töltött egy

szűk oldalpáholyban, mialatt a nemzet képviselői “ Franciaország

koronáját a király szemei előtt törték össze ” , és künn a nép a trón

utolsó támaszait gyilkolta le . Alig hagyta el a király palotáját,

midőn a hullámzó tömeg hevesebben nyomult elő , a svájci örség

bátran ellenállott és védelmezte a palota bejáratait. Midőn az

ágyúdörgést a közeli gyülésben meghallották, a feldühült képviselők

arra kényszeríték a királyt , hogy tiltsa meg a tüzelést. Ez által az

uralkodó hű védői a halálnak lettek feláldozva . Alig vette észre a

dühöngő néptömeg, hogy az ellenséges fegyverek nyugodtak, azonnal

megrohanta a palotát, meggyilkolta a jelenlevőket s minden bútort

összetört . Mintegy 5000 ember, köztük 700 svájci gyilkoltatott le .

Eközben a nemzetgyülés Verginaud indítványára határozattá emelte

“ hogy a királyi hatalom fölfüggesztessék, a király családjával együtt

felügyelet alá helyeztessék, a herceg nevelőnek adassék át , és nemzeti

content hivassék össze " . A királyi családot azonnal a Temple-be , a

templomosok által épített erős kastélyba zárták , s ott tartották

mindaddig, míg a halál minden szenvedéstől meg nem szabadította .

A királyi hatalom fölfüggesztése után a nemzetgyülés új

miniszteriumot nevezett ki , melybe a girondista -miniszterek mellé

a rettenetes Danton mint igazságügyminiszter és pecsétőr lépett be .

Ez és a párisi új tanács , mely az aug. 10-ki nagy esemény után

ininden vakmerőségre kész tagokkal szaporodott , osztották meg

maguk közt a hatalmat. A helyhatósági tanács a népcsőcselék által

kezeltette a főváros rendőrségét, a börtönök nemsokára tele voltak

gyanúsokkal és aristokratákkal . Danton most végrehajtotta ama

rémrendszabályokat, melyek nevét Márius és Sulláéval egy sorba

állítják. Az első csapás az eskütagadó papokat érte , kik részint az

országból menekültek , részint a kolostorokban és börtönökben száz

számra leölettek . Midőn a szövetségesek elöhaladásainak hírét vet

ték , a párisi departementből 30,000 emberből álló hadsereg kiállí

tása lett elrendelve. A községtanács örbizottságot és ideiglenes

törrényszéket állított fel, bezáratta a fővárost s házkutatást rendelt ;

mindazok, kik mint aristokraták és royalisták gyanúsoknak nyil

váníttattak, börtönbe vándoroltak . Midön a börtönök tele voltak ,

elhatároztatott a foglyoktól általános legyilkolás által szabadulni,

hogy így rémítés által törjék meg az új rend iránti ellentállást.

3 *
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Mostbekövetkeztek a rémítő szeptemberi napok. Szept. 247-ig bé

rencgyilkosok és gonosztevők csapatai járták be a börtönöket . Tizen

ketten közülök, kiknek élén a szörnyű Maillard állott, mint esküd

tek és birák, a többiek pedig mint hóhérok működtek. Ezen ember

telen tömeg törvénykezési forma alatt az elfogottakat legyilkolta,

azon kevesek kivételével, kik a lajstromban megjelölve valának .

Ezen gyilkos bandák körülbelül 3000 embert gyilkoltak le , kik

között Franciaország legtekintélyesebb és legérdemesb férfiaivoltak .

A főváros példáját más megyék is utánozták . A régibb időből fen

maradt emlékszobrok , cimerek lerombolása képezte zárkövét a

szeptemberi vérnapoknak ,melyek az egyeduralmi Franciaországot

köztársaságivá alakították át. Az őszi napéj-egyen a szabadság és

egyenlőség uralkodásának kezdetéül lett kijelölve. Lafayette, ki az

éjszakihadseregnél szolgált, s ki a juniusi napok után önkénytesen

ment Párisba, hogy a királyt megmentse, most a nemzetgyülés

által kérdőre vonatott . Meggyőződve, hogy a jakobinusok élete

ellen törnek , nehány barátjával Hollandián keresztül Amerikába

akart menekülni; de ellenségeinek kezébe került, kik őt mint hadi

foglyot letartóztatták , s öt évig a magdeburgi és olmützi börtönök

ben tartották . Talleyrand Dantontól útlevelet nyervén , késöbben

Angliába és onnan Amerikába menekült.

16 . $. A király kivégeztetése. Hazai események.

Azúj gyülés a jakobinusok befolyása alatt a leghevesebb köz

társaságiakból és népizgatókból lett összeállítva. Kezdetben a giron

disták voltak fölényben , de nemsokára Robespierre, Marat, Danton ,

Couthon , Fouché stb. véremberek lettek győztesek . A jakobinusok

és cordelierek uralkodtak a községtanács fölött, mely a nemzet

őrségben és a " sansculottoknak” nevezett csőcselékben mindig kész

eszközt talált a conventet mindenre rákényszeríteni. A Guillotin

által feltalált nyaktiló pompás eszköz volt az élet gyors kioltására .

A nemzetgyülés mindenekelőtt “ Capet Lajos” király ellen

pört indított. A tuileriák palotájának egy elrejtett falszekrényében

titkos leveleket és okmányokat találtak , melyekből kitünt, hogy a

francia udvar nemcsak Ausztriával és a kivándorlottakkal állott

összeköttetésben , hanem , hogy a nemzetgyülés egyes tagjait meg

vesztegetések, évpénzek és más eszközök által ugyanezen célnak

megnyerni törekedett. Erre alapították a köztársaságiak , kik a
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királyt örömest lerázták volna nyakukról, a nemzetgyülés előtt a

hon - és népfölségárulási vádat. Két ügyvéd segédlete mellett, kik

hez jószántából Malesherbes is csatlakozott, kétszer (dec. 11-én és

26-án ) jelent meg Lajos a nemzeti convent előtt. Méltóságteljes

magatartása , védelmezése és a girond-pártiak törekvései dacára

Lajos egy késő éjjig tartott gyülésen csekély szótöbbséggel (721 jelen

levő közül 361 szavazott halálra )halálra itéltetett. Ezen eredmény

kivívására a jakobinusok minden eszközt felhasználtak : de még

sem értek volna célt , ha azon törvénycikket,melyszerint a büntető

törvénykezésnél csak akkor lehetett a halálos itéletet kimondani,

ha az esküdtek kétharmada beleegyezik , arra nem változtatták

volna, hogy a puszta szótöbbség is elegendő legyen . Igy a gyilkos

ság törvényes formába lett burkolva . A szerencsétlen király 1793.

jan . 21- én a forradalom -téren kivégeztetett. A nemzetőrség dobper

gése túlhangzotta utolsó szavait, s Robespierre asszonyai “ éljen a

köztársaság” kiáltással üdvözölték véres fejét. Igy ezen végzetteljes

napokban két nagy bün követtetett el : Franciaországban király

gyilkolás, Lengyelországban népgyilkolás.

Ezalatt az osztrák -porosz hadak már Lotharingián keresztül

Champagneba érkeztek . De a braunschweigi herceg, megszokva a

hétéves háboru mesterkélt és késedelmeskedő módját, jelenték

telen erősségek elfoglalásával töltötte az időt, és a Champagneba

való menetelre a legkedvezőtlenebb évszakot választá , midőn az

utak esőzés miatt járhatlanokká lönek , s az éretlen gyümölcsökkel

való táplálkozás gyöngíteni és fogyasztani kezdé a hadsereget.

Midőn tehát Dumouriez tábornok az argonni erdőt megszállotta és

Kellerman a Valmy melletti ágyuzásban az ellenség rohamait

némi előnynyel visszaverte , a porosz hadseregben felhagytak a

további előnyomulás tervével. Hat napig tartó eredménytelen alku

dozás után a németek elbátortalanodva , Verdun felé kezdettek

visszahuzódni, a nélkül, hogy az ellenség által üzettek volna ,

elhagyták a francia földet. Az osztrákoknak, kik Németalföldről

nyomultak előre, épen oly kevés szerencséjök volt. A jemappėsi

csata után Dumouricz elfoglalta nemcsak az osztrák Németalföldet

Lüttichchel, hanem hatalmába kerítette a Holland felé fekvő határ

várakat is, s e tartományt hasonló sorssal fenyegette. 1792-ik év

őszén Custine huszártábornok egy kis sereggel betört a rajnai

tájakra , a kisebb fejedelmek közötti viszály következtében könnyű
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fáradsággal foglalta el Speyer , Worms s Mainz városokat , sőt

Frankfurtot is megszállotta és fölégette. A német határtartományok

alattvalói, adókkal és hűbéri terhekkel sujtoltatván, nyilt vagy

csöndes örömmel fogadták a franciákat, kik jogokat, szabadságot

és egyenlőséget igértek . A könnyelműmainzi polgárság, a választó

fejedelem , a kanonokok és nemesek által elhagyatván , lelkesedve

fogadták a franciákat. Forster György magas röptű szellemmel biró

és a szabadságért lelkesedő férfiu , volt lelke Mainzban a köztársa

sági pártnak .

A franciaországi események, melyek mindig nagyobb mérvet

kezdének magukra ölteni, végre egy hatalmas coalitiot idéztek elő .

Angolország,Németalföld , Poroszország , Ausztria , Olasz- és Spa

nyolország minden erejüket megfeszíték, hogy Franciaországban

az új eszméket elfojtsák , melyek nemcsak a trónra , hanem a sza - -

badalmakkal és előjogokkal biró rendekre nézve is veszélyesek vol

tak. A népek kezdetben örömmel üdvözölték a francia harcosokat,

de nemsokára eltünt a dicsőitett szabadság iránti lelkesedésök ,

midőn vagyonukat emésztették a csapatok, midőn rabló kalandorok

seregei az országot kiszítták és zsarolták . Belgium gazdag kolos

toraibólmindent elhurcoltak, a miértékes volt, a szent tárgyakat

gunyolódások között szórták szét.

Dumouriez a girondisták nézeteinek hódolván , a convent és

köztársasági egyesületek vad tetteivel nem voltmegelégedve, s azért

nemsokára magára vonta a népuralmipárt gyülöletét és gyanuját.

Mint szövetségese az Orleansi hercegnek, kezdetben védelmet talált

Dantonnál, Robespierre , Marat és más jakobinusok ellen ; midőn

azonban a nemzetgyülésben a girond- és hegypárt közti harcheve

sebb lett, akkor Dumouriez helyzete is nehezebbé vált . Ez abban

az időben történt, midőn új osztrák hadsereg jelentmeg Német

alföldön , a franciákat a Maas folyónálvisszanyomta és Dumouriezt

is megverte. A tábornok ezen vereség miatt a jakobinusokat okozta ,

mivel a hadsereget elcsábították, a hadi készletek szállításáról

roszul gondoskodtak . Boszankodásában nyiltan ki merte mondani,

hogy a monarchia helyreállításán gondolkozik ,melyben az Orleansi

herceg vagy ennek fia lenne a király . A convent e miatt a táborno

kot vád alá helyezte és feleletre vonás végett Párisba idézte. De

Dumouriez seregéből 1500 emberrel az ellenség táborába ment át.

Belgium most ismét a szövetségesek hatalmába került, és sulyosan

akolt köztársasági érzelmeiért.
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17. $. A girondisták bukása . A rémuralom. Az aristokraták

üldöztetése .

Dumouriez árulása a jakobinusok a girondiak bukását vonta

maga után . Ennélfogva a jakobinusok szóvivője Robespierre azt

indítványozta, hogy a girondepárt főnökei , mint Dumouriez bűn

társai , a forradalmi törvényszék elé állítassanak . Midőn ezen indít

vány a megtámadottak szónoki tehetségén hajótörést szenvedett ,

Marat “ Népbarátjában ” a népet a köztársaság ellenségei ellen

való lázadásra hítta föl , mi a girondiaknak alkalmat adott e dühön

gőt a forradalmi törvényszék előtt bevádolni . Ez a kerületekben

heves mozgalmat idézett elő . Fenyegetődzve kérte a nép a giron

disták elfogatását, és midőn Marat a törvényszék által szabadon

bocsáttatott, a nép bálványát diadallal vitte a conventbe. Ez időtől

kezdve egyik fölkelés a másikat követte, s minden becsületes polgár

élete veszélyben forgott. Ekkor a girondisták és barátaik a con

ventben egy határozatot emeltek érvényre, melynélfogva a minden

nap előforduló nyugtalanságok megvizsgálására és a zavar okozói

nak kikutatására 12 tagú bizottság neveztetett ki . E bizottság

Hebert ujságirót, az " utcai demokratia kedvencét " nehány szóvi

vőivel együtt, mint a lázadás és gyilkolások okozóit elfogatta . De a

tomboló tömeg már a következő napon kierőszakolta kibocsátatá

sukat, mire Hebert és társai május 31-én ( 1793 ) boszuból fölkelést

idéztek elő , miután a megbélyegzett Henriotot tették a nemzetőrség

vezérévé . Ezen és a következő napon a tuileriákat borzasztó nép

tömeg vette körül, mely fenyegetőzve követelte a tizenkettes bizott

ság megszüntetését, s a girondisták és mérsékeltek kizáratását.

Hasztalan feszítették meg ezek minden szónoki tehetségöket, a

népcsőcselék a terembe és karzatokra rohant s vad tombolással

követelte áldozatait . Hasztalan igyekezett a gyülés többsége Herault

de Sechelles elnökkel tömegestől elhagyni az üléstermet , hol többé

szabadon nem lehetett tanácskozni. Henriot által visszaüzetvén ,

nem maradt nekik egyéb hátra , mint a hegypárt kivánatába bele

egyezni és a tömeg uralmát elismerni. 34 girondista azonnal kizá

ratott és elfogatott ; 20 -an közülök elszöktek, s Bretagne, Normandia

és a déli tengeri városok népeit szólították fel a jakobinusok elleni

harcra. De a lázadásnak nem volt szerencsés kimenetele, s csak a

girondisták bukását siettette , különösen midőn Maratnak Corday
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Sarolta általi meggyilkoltatására a nép folytonos forrongásban

maradt. Corday Sarolta vérpadon halt meg ; Marat hullája pedig a

Pantheonba tétetett . A Párisban levő girondisták oct . 31 - én vér

zettek el a nyaktiló alatt ; de az elmenekültek legnagyobb része

szintén erőszakos halállal halt meg ; Roland, Pétion , Buzot , Con

dorcet , stb . magukat végezték ki . Roland szellemdús neje is vér

padon halt meg stb . A girondisták kizáratása ellen tiltakozó 73 con

venttag nehány hó mulva szintén ki lett zárva, s a convent egészen

a közjólét bizottságának eszközévé sülyedt alá .

A girondisták bukása után a nemzeti convent nagyobb egy

séget nyert , s ennek alapján ezentúl irtózatosabb erőt és tehetséget

fejthetett ki . Egy egész évig, 1793. jul .—1794. jul . , görnyedt Fran

ciaország a közjóléti bizottság rettentő zsarnoksága alatt. E kilenc

tagú bizottság élén három férfiu állott , kik sok ideig az ország

rémei voltak , ezek : Robespierre, Couthon és St. Just. Ezen politikai

szörnyek hallatlan zsarnoksággal uralkodtak , romlást és halált

hoztak mindazokra , kik hatalomszavok előtt meghajolni nem akar

tak . Közöttük csak a becsületes Carnot foglalt el önálló magatar

- tást. A bizottság többi tagjai legnagyobb részt Robiespierre teremt

ményei voltak . A túldemokrat alkotmányt félretették s a közjóléti

bizottság alatt forradalmi kormányt alapítottak. Hogy ez mennyire

használta fel hatalmát a régi rendszer párthívei ellen, onnan is

kitetszik , hogy junius és julius hónapokban 1285 ember halt meg

nyaktiló alatt. A gyanusok ellen hozott rettenetes törvény " a haza

minden ellenségét” s mindazokat, kik a korábbi állapot vagy a

papság és nemesség iránt vonzalmat tanusítottak , halállal fenye

gette. Ezen törvény következtében a börtönök aristokratákkal tel

tek meg, s minden nap 30-40 embert vittek nyaktiló alá . Minden

tisztességes ember élete veszélyben forgott. Rosz akaratú rágalma

zás , vagy valamelyik nadrágtalan gyülölete elégséges volt arra ,

hogy bárki tömlöcbe s innen nyaktiló alá kerüljön. A kivégzettek

között voltak Franciaország legjelesebb férfiai, Malesherbes, Bailly,

Barnave és más mérsékelt irányú köztársasági képviselők ; tudósok

és irók, mint Lavoisier vegyész, Chenier André és Roucher költők ;

mindazok, kik a régi királysághoz tartoztak és nem menekültek,

nyaktiló alatt vesztek el . Ezek között volt Mária Antonia királyné

is , ki kihallgattatása és halála alkalmával születéséhez és müvelt

ségéhez méltó állhatatosságot és lelki erősséget tanusított . Fia, kit
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a royalisták a francia történetben XVII . Lajosnak neveznek, egy

Simon nevű durva jakobinus kegyetlenségei alatt halt meg, leánya

(Augouléme hercegnő) örökre búskomoly természetű és elkeseredett

szívű maradt . A királyné után XVI. Lajos nővére , Erzsébet végez

tetett ki ; nehány héttel a girondisták bukása után az Orleansi her

ceg is lefejeztetett, kit még Danton kegye sem volt képes Robes

pierre dühétől megmenteni.

-

18. $ . Vértettek Franciaország déli és nyugati részén.

A jakobinusok rémuralma Franciaország belsejében lázadá

sokat idézett elő , melyek csak embertelen kegyetlenséggel voltak

elnyomhatók. Normandia és Bretagne lakósainak sikertelen kisér

lete , hogy a girondistákat jogaikba visszahelyezzék , a közjólét bizott

ságának alkalmat adott arra , hogy a Szajnától a Loirig és a ten

gerpartig terülő vidékeket a borzasztó Carrier által öldökléssel,

gyilkolással és vérrel sujtolja . Ezen szörnyeteg áldozatait Nantes

ben százankint lövette agyon , vagy a Loirba fojtotta, úgy, hogy

négy hónapi működése legalsóbb számitás szerint 15,000 ember

életébe került . Még rettenetesebbek voltak ajakobinusok tettei a déli

városokban, Lyonban, Marseilleben és Toulonban. Lyonban Chalier,

gyalázatos falragaszok által a népet a gazdagok és tekintélyes pol

gárok legyilkolására hítta fel , mi a becsületes polgárokban oly elke

seredést szült , hogy a jakobinusok ellen fellázadtak, egy heves utcai

harcban győzedelmeskedtek , és Chaliert kivégezték. Ezen esemény

a párisi rémférfiakat borzasztó dühbe hozta . Köztársasági sereg

vonult a város falai alá , mely nyakas harc után bevétetett s véreng

zéssel és pusztítással sujtattatott. Collot d'Herbois, Ronsin , Fouché,

Couthon és mások tömegestöl lövették agyon a lakosokat , mivel a

nyaktiló lassan működött; határozat hozatott, hogy Lyon eltöröl

tessék és nérnélküli községgé alakíttassék . Épen így dühöngtek a

jakobinusok Marseilleban és Toulonban. A touloni royalisták az

angolokat hítták segítségül , kiknek a várost és kikötőt átadták .

Egyszersmind 12,000 -nyi spanyol és olasz hadsereget fogadtak be .

Ezen segélyben bizván, dacoltak a touloniak köztársasági ellensé

geikkel . De a nadrágtalanok serege , melynél Bonaparte Napoleon , *

Bonaparte Napoleon , fia egy korsikai nemesnek , 1769. aug. 15 -én

született . Mint 10 éves gyermek a brienni hadiskolába vétetett fel, hol öt évig
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hadvezéri tehetségeinek első kisérletét tevé,minden akadályon győ

zedelmeskedett. Toulon bevétetett. Az angolok képtelenek levén a

várost tovább védelmezni, a hajóhadat felgyujtották és a szeren

csétlen lakosokat a convent rettentő bosszújának engedték zsákmá

nyul. Itt a rettenetes Fréron a vagyonos polgárokat tömegestől

lövette agyon , s birtokaikat a nadrágtalanok között osztotta ki.

A becsületes lakosok elfutottak, s a várost, melynek lakossága

28 ,000 -ről 7000 -re apadt, a csőcseléknek és gályaraboknak enged

ték át. Hasonló módon járt el Tallien Bordeauxban , s Lebon Fran

ciaország éjszaki részében a nyaktilóval egyik helyről a másikra

ment, és borzasztó vértetteket követett el. A jakobinusok uralmuk

iránti féltékenység miatt voltak ily vakmerők és vérszomjasak .

Legborzasztóbb sors várt Vendéera , Franciaország nyugoti

részében . A nép itt csendben és középkori egyszerűségben élt.

A parasztok és bérlők vonzalommal viseltettek földesuraik iránt,

kiktől nem szenvedtek elnyomatást, szerették a királyt, s tisztelet

tel csüggtek a papságon és az egyházi szertartásokon , melyek előt

tük ifjuságuk óta drágák és szentek voltak. Midőn a nemzetgyülés

papjaikat elkergette, midőn a király nyaktiló alatt vérzett el, s midőn

végre fiaik az általános ujoncozás alkalmával a haza védelmére

besoroztattak, akkor a harag ésboszú a vendéei parasztokat ellent

állásra birta. Ügyes, bátor, a háború által edzett alacsony sorsú

vezérek alatt, mint Charette, Stofflet és Chatelinau s mások kezdet

ben visszaverték a jakobinusok forradalmiseregét, elfoglaltak Sau

murt s Nantest is fenyegették . Ekkor a convent a nép söpredékéből

álló forradalmi hadsereget küldötte Vendéebe Westermann , Rousin

és Rossignol dühös jakobinusok vezérlete alatt. Ezek mint a raga

dozó farkasok rohantak a szerencsétlen népre , felgyujtották a váro

sokat, falvakat,majorokatstb. s rémítés által akarták a " royalisták ”

ellentállását megtörni. De a vendéei nép bátorsága hajthatatlan

maradt. Midőn azonban Mainz átadása után a hazájokba visszatért

- . 1779 — 1784 -- maradt, s azután a párisi katonaiskolába ment át. Mindkét

helyen a mathematikai és történeti tudományokat tanulmányozta ernyedet

len szorgalommal. Tüzérhadnagygyá neveztetvén ki, Franciaország déli részén

és Korsika szigetén bátorsága és katonai ügyessége által tünt ki, úgy, hogy

már 1792. februárban tüzérkapitánynyá lön . Vonzalommal viseltetvén a forra

dalmi eszmék és népuralmîszabadságtörekvések iránt, Franciaország újurai

nak hatalmas segélyül szolgált.
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csapatok Kleber tábornok alatt a vendéei forradalmárok ellen kül

dettek, a szerencsétlen nép leveretett, s a lakosok ezrei áztatták

vérökkel a hazai földet. Vendéee azonban csak akkor nyugodott

meg, midőn a bátor és emberbaráti érzelmű Hoche a börtönből a

sereg élére állott, s azoknak , kik a háborut megunták , békét aján

lott , a többieket pedig kardjával és hadvezéri tehetségével kény

szerítette hódolásra. Stofflet és Charette mint hadi foglyok agyon

lövettek .

19. $ . A dantonisták bukása.

A borzasztó kegyetlenséget végre még Danton és Camille

Desmoulins is megsokalták, kik a tömeg fölötti uralmok által a for

radalmat eddig vezették . Danton inkább élvvágyú mint szenvedé

lyes , megúnta a további gyilkoltatást ésnehány hónapra eltávozott

Párisból, hogy fiatal neje társaságában élvezze a szerencsét és gaz

dagságot, melyben őt a forradalom részesíté ; Camille Desmoulins

pedig “ A vén cordelier” cimű lapjában, azon helyeket ,melyekben

Tacitus római történetiró borzasztó színekkel festi Tiberius kegyet

lenségeit és zsarnokságát, oly találóan alkalmazta korára , hogy a

közjóléti bizottság három főnökére vonatkozó idézeteket nem lehe

tett félreismerni. Ez a jakobinusokat dühbe hozta és mivel Danton

több barátját és párthívét a kelet -indiai társaság megszüntetése

alkalmával csaláson kapták, a közjóléti bizottság ezen alkalmat

Danton egész pártjának megbuktatására használta fel. Mióta

ugyanis a convent a naptárt és a hónapok neveit * megváltoztatta,

az újkor évkezdetét 1792.szept . 22-re tette , a vasárnapokat és ünne

peket megszüntette, s azok helyett decadokatés sansculotte -ünnepe

ket hozott be, azóta több dantonista mint Hebert, Chaumethe,

Momoro, Cloots és mások, a papság és kereszténység ellen sok

gonoszságot követett el. Megszentségtelenítették és kirabolták a

templomokat, gúnyt üztek a miseruhákkal és templomiedényekkel,

vandalok módjára dühöngtek a kereszténység minden emléke ellen ,

meggyalázták a királyi sírokat Sz. Denisben, és a conventben keresz

tülvitték a határozatot, hogy a katholikus szertartás helyét az ész

* A köztársaságihónapok nevei voltak : 1. tavaszi: Germinal, Floreal

Prairial; 2. nyári : Messidor, Thermidor , Fructidor ; 3. őszi: Vendemiaire,

Brumaire, Frimaire; 4 . téli : Nivose, Pluviose, Ventose .



44 VILÁGTÖRTÉNELEM .

tisztelete foglalja el . Ünnepélyes szertartás , melynél Momoro szép

felesége helyettesítette az ész istennőjét a Notredameban , jelölte a

zabolátlan szellemszabadság e kinövésének kezdetét . A templomok

bezárattak s még a keresztény neveket is el akarták törölni. Ezen

Robespierre nagyon megbotránkozott, ki az erény hirével vértezte

fel magát, mível Dantonnak és társainak kicsapongásaiban nem

vett részt . Azért elhatározta magában, hogy tönkre teszi őket , s

Camille Desmoulinst és Dantont velök együtt buktatja meg. Alig

foglalta el tehát Danton ( 1794. febr . ) székét a conventben , midőn

Sz. Just egy csodálatos indítványnyal, melyben a köztársaság ellen

ségeit három részre : romlottakra , túlforradalmiakra és mérsékeltekre

osztotta , kezdé meg a harcot. Ezen indítványnak az lett követ

kezménye, hogy már március 24-én 19 túlforradalmi nyaktilóra

itéltetett . Márczius 31 -én a romlottakat állították a forradalmi

törvényszék elé, s Dantont, Camille Desmoulinst stb . , mint ezek

büntársait, ezek közé keverték . De Danton és Camille Desmoulins

fenyegetőzve , és a tömeg tombolása között , mely a vádlottakhoz

jobban vonzódott mint a jakobinusokhoz, követelték, hogy vádlóik

állíttassanak eléjök. Danton stentori hangja és a népcsődület három

napig lehetetlenné tette elítéltetésöket . Ekkor a convent egy saját

ságos törvénycikk által felhatalmazta a törvényszéket, hogy a vád

lottakat kihallgatás nélkül itélje el , mire az aug. 10-ki és szeptem

beri napok vérrel mocskolt hősei, kik kihallgatások alkalmával

bebizonyították, hogy bűnös kebelben is lakhatik nagy szellem ,

nyaktilóra itéltettek ( 1794. apr . 15. ) és egy sereg aljas Hebertistá

val együtt lefejeztettek. Bátran haltak meg.

20. $. Az első coalitio . Baseli béke.

Az 1793 -dik év nyarán csaknem egész Európa fenyegetni

kezdé a francia határokat. Mig Pitt gazdag pénzsegélyezés által

gondoskodott a háború fentartásáról , azalatt a hollandok , osztrákok

és angolok Németalföldről Flandriába nyomultak ; német, porosz

és osztrák csapatok átkeltek a Rajnán ; Sardinia és Toscana fenye

gették a délkeleti határt , a pyrenaeusi hegyeknél spanyol és portu

galcsapatok állottak ; Nápoly és Portugal, Anglia sugallatait követ

ték . De a vezérek ügyetlensége és tervtelensége , rosz élelmezés , a

szövetségesek egyenetlensége még akkor is akadályul szolgáltak
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fényes eredmények elérésére , midőn Franciaország új hadrendszerét

még nem léptette életbe. A köztársaságiak, kik minden eredmény

telenségben aristokratiai árulást láttak , elrémítés által akartak

győzelemhez jutni . Beauharnais tábornok , ki Mainz felszabadításá

hoz későn érkezett meg, nyaktiló alatt vérzett el ; hasonlóképen

Custine és fia ; ugyanilyen sorsban részesült Houchard , ki a hollan

dok és hannoveraiak fölött Hondschootnál (1793. sept. 8. ) gyözel

meskedett, de Courtraynál az ellenséges túlnyomó erő előtt vissza

vonulni kényszerült; Hoche börtönbe dobatott a kaiserslauterni

vereségért. Most azonban a tevékeny Carno lépett a közjóléti bizott

ságba , s a hadügyet egységgel és tervszerűséggel rendezte. Vagyo

nát és életét kelle mindenkinek feláldoznia az önvédelmezés céljára.

A háború további menete ez által más fordulatot vett . Mindenfelé

fegyvereket kovácsoltak , ágyúkat öntöttek , s általános fölkelés által

az egész nemzet részt vett a háborúban . Wattigiesnél ( 1793. oct.

15—16 .) mérköztek először az új csapatok az osztrákokkal . S habár

ez utóbbiak gyakorlott serege ez utóbbiak fölött fölényben maradt

is , mégis a franciák joggal tekinthették győzelemnek , hogy az ellen

ség Maubeuge ostromát abbanhagyta és régi állásába visszahu

zódott. A francia egységes erő ellen nem voltak képesek győze

delmeskedni az öreg tábornokok mesterkélt hadászatukkal és

katonáikkal, kik nem hazáért és szabadságért , hanem zsoldért har

coltak . 1794. juniusban elfoglalta Pichegru Ypernt, mialatt Jourdan

az ellenséget Fleurusnél megverte és Belgium kiürítését kierősza

kolta . Az osztrák miniszter, Thugut, hajlandónak mutatkozott

Németalföldet és keleten , Bajor- vagy Lengyelországban keresni

alkalmasabb fekvésű kártalanítást. Az ősz beálltával nemcsak az

osztrák Németalföld , hanem Trier és a hollandi határvárak is a

franciák birtokába kerültek .

Ennek következtében Pichegru tábornok december és január

ban a befagyott vizeken keresztül Hollandia ellen indult, s miután

az angolokat York herceg vezérlete alatt visszavonulásra kénysze

rítette , az egész tartományt elfoglalta. V. Vilmos helytartó, ki nem

volt valami nagyon kedves ember a hollandok előtt , méltóságáról

lemondott és Angliába ment ; a menekültek, kiket a franciákkal

egy érzelem lelkesített, visszatértek , és otthon maradt elvrokonaik

kal együtt támogatták a győzelmes franciák abbeli törekvéseit , hogy

Hollandia a demokrat alapokon nyugvó batavi köztársaság alapítása
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által közelebbi kapcsolatba jöjjön Franciaországgal. De a hollandok

nemsokára erezték az oroszlánnal való szövetkezés hátrányait ;

mertmíg egyrészről a francia csapatok ruházattal és fizetéssellát

tattak el, addig az angolok a hollandok kereskedőhajóit foglalták

el, úgy hogy a szerencsétlen ország minden oldalról óriási károkat

szenvedett.

Ugyanily eredménynyel harcoltak a franciák a Rajna mellett

is. A porosz csapatok , Hohenlohe alatt Kaiserslauternnél a fran

ciák fölött győzelmeskedvén , átvonultak a német folyamon és a

tulsó partot az ellenség hatalmában hagyták . Kevéssel ezután a

porosz kormány Hardenbergáltal a franciákkal alkudozásba bocsát

kozott, melynek a baseli béke (1795. apr. 5 . és máj. 17 .) lett követ

kezménye. E békében nemcsak a Rajna balpartja és Hollandia

engedtetett át a franciáknak , a Rajna jelöltetvén ki Franciaország

természetes határául, hanem egyszersmind Éjszak -Németország

Dél-Németországtól elválasztatott, miáltal a birodalom egysége

tényleg megszünt. Spanyolország és a német birodalmi tartomá

nyok Hannover, Hessen stb. Poroszország támogatásaért folya

modván , szintén elfogadták a békét. Toscana már korábban kötött

szerződvényt a köztársasággal. Igy a coalitio megszünt, és az ösz

szes monarchiai államok közös érdekének alapelve füstbe ment.

Anglia és Ausztria azonban tovább folytatták a harcot. Ez utóbbiak

Clairfait és Wurmser vezetése alatt eredményesen állottak ellen a

franciáknak , kik a Rajnán átkeltek , Düsseldorf pfalzi várost elfog

lalták s a Majna és Neckar mellett foglalásokat tenni iparkodtak .

Clairfaitnek Pichegru fölött vívott handschuchsheimi(sept. 24 .) gyö

zelme következtében a császári hadsereg elfoglalta Heidelberget és

több napi borzasztó ágyúzás után Mannheimot. A város egy része

romokban feküdt, midőn a németek bevonultak. Rövid idő eltelté

vel Clairfait, boszankodva Thugut cselszövényes politikája fölött,

beadta lemondását,miel is fogadtatott. Utóda lett Károly főherceg,

a császár fivére, kinemsokára kitüntette jeles hadvezéri tehetségét.

Szerencsével állott ellen mindkét hadseregnek ; melyek Jourdan

alatt a Lahnnál és Moreau vezetése alatt a Fekete-erdőnél nyo

multak elő Svábország felé , az előbbit Wetzlarnál (1796 . jun . 15.)

és a würzburgi csatában megverte, s a Rajnához való gyors vissza

vonulásra kényszerítette . Frankonia lakói, boszut akarván állani

az idegenek pusztításaiért, fölkeltek az ellenség ellen , és agyon
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verték a franciákat, kik magánosan mutatták magukat. Marceau,

egyik legtehetségesebb vezére a francia hadseregnek , visszavonulás

alkalmával osztrák golyó által esett el. Szerencsésebb volt Moreau ,

kia Fekete -erdő völgyein keresztül tett mesteri visszavonulása által

nagy veszteség nélkül érte el a Rajnát. A német kormányok, ahelyett ,

hogy a nép fölkelését elősegítették volna , Poroszország példájára

szerződések által igyekeztek a háború terheitől menekülni. Wür

tenberg és Baden már augusztusban békét kötöttek a franciákkal.

A bajor kormány szept.-ben , a választó fejedelem távolléte alatt , a

pfaffenhofeni szerződés által vásárolta meg pénzért és élelmi sze

rekért Moreautól a békét, épen midőn ez az osztrákok elől vissza

vonulnikészült.

21. g . Robespierre bukása. A convent atolsó napjai.

Robespierre utolsó győzelme Danton bukása volt ; a dictator

nagy ellenségének vérében fult meg. A közjóléti bizottság még

uralkodott ugyan bizonyos ideig, és a rémuralmat befogatások és

kivégzések által tetőpontig emelte ; de tagjai nemsokára elvesztet

ték a bizalmat, s a nemzet előtt a rémület és gyűlölet tárgyává

lettek, épen azért Robespierre soha sem mert fegyveres kíséret

nélkülkimenni. Danton barátjai mindig lesben állottak , várva a

kedvező pillanatot a támadás megkezdésére. Az ellenség száma

növekedett, midőn Robespierre, hogy az észtisztelet istentelensé

gének véget vessen , májusban a convent által kimondatta : hogy

“ ran egy legfőbb lény és a lélek halhatatlan , s a legfőbb lénynek a

tuilleriák kertjében tartott új ünnepè alkalmával, mint főpap,

kevélysége által gyülöltté és nevetségessé tette magát. Ellenségei

közé tartozott Tallien , ki korábban Bordeauxban dühöngött. Vele

szövetkeztek Tréron és Fouché, a ' lyoni és touloni dühöngők,

Vadier , Collot d 'Herbois,, Billaud -Varrennes és végre Barére szó

nok . Thermidor 9-én (1794. jul. 27 -én ) kezdődött a conventben az

élethalálharc. Robespierre és párthívei nem juthattak szóhoz ;

ellenségeik túlkiabálták öket, s tombolások és ordítozások által fél

beszakított viharos ülésben keresztülvitték a határozatot, melynek

következtében a közjóléti bizottság három főnöke és Henriot vád

alá helyeztettek és a Luxemburg palota felé fogságba vitettek .

A népcsőcselék útközben megszabadította a vádlottakat, mire a
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részeg Henriot a conventet nemzetőrséggel akarta szétverni,mi

alatt Robespierre, Couthon , Sz. Just a tanácsházban boszura gon

doltak. De a nemzetgyülés gyors határozat által előzte meg őket,

melynél fogva a triumvirek földönfutóknak nyilváníttattak, mi

Henriot seregét egyszerre feloszlotta , mialatt a jakobinusoktól

idegenkedő polgárok a convent köré sereglettek . A vádlottakat újra

elfogták a tanácsházban . Robespierre pisztolylövéssel akarta magát

kivégezni, de a golyó csak állkapcsát zúzta szét , és a nép átkozó

dásai között először a forradalmi törvényszék elé állíttatott, s

azután 21 párthívével együtt lenyaktilóztatott (jul. 28.) A követ

kező két napon még 72 jakobinus osztozott a főnökök sorsában .

Noha Robespierre és társainak a thermidorianusok általi

megbuktatása csak személyes boszú műve volt, de az mégis kez

dete volt a rend visszatérésének . A közjóléti bizottság hatalmát

megtörték , a mennyiben más bizottságokat rendeltek melléjök , s a

munkát és hatalmat egyenletesebben osztották fel ; korlátozták a

kerületek népgyüléseit, a népsöpredéktőlmegvonták a napidíjakat,

miáltal a vagyonosok nemsokára többségben voltak , s a későbbi

fölkeléseket a csőcselék lefegyverzésére használták fel. A párisiköz

ségtanács hatalmát azáltal semmisítették meg, hogy Párist külön

mairekkel és községtanácsokkal 12 kerületre osztották fel. Freron ,

republikanus dühöngőből aristokrata,maga köré gyüjtötte az elő

kelő ifjuságot , mely ruházatáról “ aranyozott ifjuság ” -nak nevezte

tett . Ezek minden alkalommal súlyos botokkal támadták meg a

jakobinusokat utcákon és gyüléseken és a marseillaise ellenében a

nép fölébredésének (le reveil peuple ) énekét dalolták . Végre a jako

binusok hatalma megtöretett a thermidorianusok által, s kolosto

ruk is széthányatott. A convent a kitaszított tagok és a még élő

girondisták visszahivása által nyert erősödést, s a rém -uralomtól

való iszonyodását a legborzasztóbb vértörvények megszüntetése, s

Lebon , Carrier, Fouquier, Tainville és a forradalmi törvényszék

tizenegy tagjának kivégeztetése által nyilvánította . Midőn azon

ban a közjóléti bizottság négy tagja , Barére, Vadier , Collot d'Her

bois és Billaud -Varrenes , vád alá helyeztetett, a jakobinusok ösz

szeszedték utolsó erejöket s a népet borszasztó lázadásra birták

(1795 . germinal 11. és 12. márc. 31 és apr. 1 .) Csőcselék -seregek

vették körül a conventházat és fenyegető ordítozás között köve

telték a hazafiak elbocsáttatását, kenyeret és az 1793-ki alkotmányt.
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Ez alkalommal a rémemberek győztek volna is , ha Pichegru a

szorult helyzetben levő conventnek katonák és polgárokkal segé

lyére nem jó .

A még veszélyesebb fölkelés Praerial elsején (máj20.) midőn

a népcsőcselék reggel hét órától éjfél után két óráig körülvéve tar

totta a conventházat, szintén meghiusult, részint Boissy d 'Auglas

elnök szilárdsága , részint a polgárok és csapatok segélye által.

Ezentúl vége volt a rémférfiak hatalmának . Néhány jakobinus

öngyilkossággal végezte életét, mások nyaktiló alatt haltak meg,

legtöbben azonban börtönben és távol gyarmatokban bünhödtek .

A thermiderianusoknak azonban sokkal hatalmasabb ellenségei tá

madtak most a royalistákban , kik mindig merészebben emelték fel

fejöket. Amazok , hogy az augusztusban bevégzett és a nép által

elfogadott alkotmány életbelépése alkalmával hatalmuktól meg

ne fosztassanak , egy záradék által igyekeztek megválasztatásukat

biztosítani. Ezen alkotmány szerint a végrehajtó hatalom öt tagból

álló directoriumra, a törvényhozó hatalom pedig a 250 tagból álló

vének tanácsára és az 500-ak tanácsára lett átruházva . De a con

ventazáltal korlátozta a szabad választást, hogy meghatározta ,

miszerint e két törvényhozó tanács kétharmad részének a convent

tagokból kell választatnia , és ha valamelyik képviselő, két vagy

több választó kerület által választatnék meg, az üresedésbe jött

helyet nem a nép , hanem a convent töltendi be. Ezen záradék

ellen a royalisták és a párisi polgárság kifogást tett, smidőn ennek

sem lett eredménye, a kerületek, hol mostmár a mérsékeltek és

royalisták voltak fölényben , fegyvert ragadtak a convent ellen .

Ekkor a convent a hadseregnél keresett segélyt és Barras indítvá

nyára a lázadó kerületek megfékezését Bonaparte Napoleon tábor

nokra bízta . A Vendemiaire 13-án (oct. 5 .) vívott véres utcaiharc a

köztársaságnak győzelmet, a 26 éves Napoleonnak pedig , kikevés

sel azelőtt a lefejezett Beauharnais tábornok özvegyével, Tascher

de le Pagerie Josephinnel lépett házasságra, az olasz hadsereg

fölötti parancsnokságot szerezte meg.

TANKÓ : VILÁG TÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ .
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Franciaország a directorium alatt, 1795 – 1799 .

22. g . Bonaparte Olaszországban. A campo-formioibéke.

III. Victor Amade, Sardinia és Piemont királya a hadügyet

virágzó állapotba helyzé ; midőn azonban a francia hadsereg

Savoyába és Nizzába nyomult, csapatai vereséget szenvedtek a

lelkesült köztársasági hadseregtől. A párisi kormányváltozás és a

szállítók csalásai mégis borzasztó szorultságba hozták az olaszor

szági francia hadsereget. A katonák mindenben hiányt szenved

tek ; éheztek és ruházatuk egészen elrongyosodott s már erejök is

hanyatlanikezdett. Ekkor jelent meg köztök Napoleon mint főtá

bornok és a bátortalan csapatokat oly lelkesedésbe hozta , hogy

vezetése alatt azok minden veszélylyel dacoltak , és öt győzelemről

győzelemre követték . Hol dicsvágy és becsületérzés nem működ

tek elég hatalommal, ott a gazdag Olaszország kincsei szolgáltak

sarkantyuúl a bátorságra. Napoleon 1796 . aprilisban Millesimonál

és Montenottenél verte meg Beaulieut, a csaknem 80 éves osztrák

tábornokot. E győzelem által az osztrákokat elválasztotta a sar

doktól, és Victor Amadét Turin ellen intézett gyors munka által

oly rémületbe hozta , hogy az kénytelen volt egy hátrányos béke

kötésbe beleegyezni,-melyben Savoyát és Nizzát a köztársaságnak

engedte át, a francia vezérnek hat várat átadott, nagy pénzösszeget

fizetett s azon nyomasztó kötelezettséget vállalta el, hogy a fran

cia hadseregnek mindenkor szabad átvonulást engedett országán ,

s végre, hogy soha sem szövetkezik Franciaország ellen .

Ezen béke által a franciák lettek Piemont tulajdonképeni

uraivá. A béke megkötése után nemsokára meghalt és trónját fiára ,

IV.Emanuel Károlyra hagyta . Ettől a győzökmég a turini erődöt

is kierőszakolták, és addig zaklatták, mignem Piemont uralmáról

lemondott és családjával Sardiniába ment. Hasztalan tiltakozott

az erőszak ellen ; a francia kormány elfoglalta országát, melyet

Napoleon Franciaországba kebelezett.

A Piemonttal kötött béke után Napoleon tovább folytatta

diadalmenetét. Kierőszakolta a lodii hidon (Lombardia )való átme

netelt, azután királyi fénynyel s a könnyelmű nép örömriadása

között vonult be az osztrák Milanoba, és Olaszország kis fejedel
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meit fegyverének szerencséje által annyira elrémítette , hogy ezek

minden áron békességben akartak a bátor győzővel lenni . Napo

leon a lombard városoktól , Parma, Modena , Toscana stb . fejedel

meitöl borzasztó összegeket, értékes képeket , műkincseket és

kéziratokat zsarolt ki . Az agg Beaulieu helyét Wurmser foglalta el .

De ez is megveretett Castiglione mellett (aug. 5. ) mire a franciák

az erős Mantuát fogták ostrom alá . Hasztalan sietett Wurmser a

város fölmentésére ; két csatában legyőzetvén , végre seregének

maradványaival maga is Mantuába szorult. A fölmentésére küldött

sereg Alvinci alatt három vereséget szenvedett , Arcole-, Rivoli- és

La Favoritanál ( 1796. nov. 17. és 1797. jan . 14. ) , miáltal az egész

osztrák hadsereg részint meg volt semmisítve , részint fogságba

esett . Ez a derék Wurmsert arra kényszerítette, hogy Mantuát a

győzőnek átengedje. Bonaparte tisztelvén az ellenség bátorságát,

megengedte az ösz tábornoknak, hogy törzskarával és a bátor vár

őrség egy részével elvonulhasson. VI . Pius elrémülvén ezen eredmé

nyen , a megalázó tolentinoi béke által sietett a győzöket az egyházi

államba való bevonulástól visszatartani. Nemsokára azután Károly

főherceg, mint " generalissimus”, vette át az osztrák hadsereg

parancsnokságát Olaszországban , de minden jobb siker nélkül.

Nagy veszteségek után ő is kényszerült visszahuzódni a demora

lizált csapatokkal , mire Bonaparte őt egészen Klagenfurtig üldözte

azon szándékkal , hogy Bécset fogja megtámadni. Ferenc császár

aggódván a főváros sorsa fölött , a leobeni előleges békére engedte

magát birni . Az alapföltételek biztosították a franciáknak Belgium

és Lombardia birtokát , és a " rajnai természetes határnak " , ked

venc gondolatuknak teljesedését kilátásba helyezték. Ugyanazon

időben , midőn a béke megköttetett , a francia sereg háta mögött a

velencei köztársaság területén lázadás keletkezett , melynek követ

keztében Veronában és környékén a franciák meggyilkoltattak, s

még a kórházban fekvő betegek és sebesültek sem kiméltettek .

Ezen okot Napoleon a velencei köztársaság megsemmisítésére

használta fel. A tanács a helyett , hogy a fenyegető ellenségnek

bátran ellentállott volna, a büszke győző kegyéért esedezett , meg

engedte , hogy az államhatalom a nép által választott demokrata

tanácsra ruháztassék . Ez előjátéka volt a szabad állam teljes

enyészetének. A franciák 1797. májusban benyomultak a lagunák

városába , elvitték a hajókat és a fegyvertárakban talált készlete
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ket,megfosztották a templomokat, kép - és könyvtárakat legdrá

gább kincseiktől, és a várost addig tartották elfoglalva , mig az

Ausztriával kezdett alkudozások annyira mentek, hogy a campo

formioi béke (1797. oct. 17 -én, melynek következtében Felső

Olaszország cisalpinai köztársaság (Lombardia , Mantua, Modena ,

Ferrara, Bologna stb .) címealatt francia uralom alá került, bevé

geztetett. Ezen békében a velencei tartományt Istriával és Dalma

tiával Ausztria nyerte el, ellenben Belgiumot Franciaországnak

· engedte át. A Rajnán túli részekről való lemondások következté

ben megkárosított fejedelmeknek , papoknak és nemeseknek a

Rajna jobb partján kellett volna kártalaníttatniok , s így ezek ,mint

Németországot illető más pontoknak a rastatti congressuson szabá

lyoztatniok. Ezen congressust maga Napoleon nyitá meg, de meg

unván az unalmas békeügyekkel való foglalkozást, nehány diplo

matának engedte át helyét, s decemberben Párisba ment, hol a

nép által örömriadva fogadtatott .

23 . $ . A royalisták . A repablikanusok Olaszországban. Svájc.

Az öt director uralma mind a túlzó köztársaságiak előtt,

mind a királypártiak előtt gyülöletes volt. A megbuktatás első

kísérletét a köztársaságiak tették Grachus Babeuf vezérlete alatt,

ki a vagyon kiegyenlítését, és a birtokok új felosztását akarta

kezdeményezni. Hozzá csatlakozott nehány jakobinus is , névsze

rint Drouet és Rossignol. Merényletük meghiúsult a kormány őr

ködésén ; nagy feltünést okozó törvénykezési eljárás után Babeuf

tört döfött keblébe, a többiek részint kivégeztettek, részint szám

űzettek . Babeuf emléke tiszteletben maradt elvrokonainál, ésalap

elvei mégmost is alapelvül szolgálnak a communisták és socialis

ták törekvéseinek. Nagyobb volt a veszély , melylyel a tehetetlen

directoriumot a royalisták fenyegették , kik a clichyi clubot alapí

tották , s kiknek a törvényhozó testületben és a directoriumnál is

elvrokonaik voltak . Midőn az első év lefolyása után az alkotmány

szerint a két tanács egy harmadrésze eltávozott , és új választás

rendeltetett el, sikerült a royalistáknak csaknem minden új képvi

selőt saját pártjukból választani. Ezek között volt Pichegru is, ki

már előbb ,mint a rajnai hadsereg főparancsnoka összeköttetésben

állott a kivándorlottakkal, s most, mint az ötszázak tanácsának
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elnöke, a királyság érdekében működött. Ez a directoriumot és a

két tanács köztársasági érzelmű tagjait aggodalomba ejté. Kéz

detben a hős Hoche által akarták a royalista mozgalmat elnyomni,

midőn azonban tervük meghiusult, Bonapartehoz fordultak segély

ért. Ez hadseregének egy részét Bernadotte és Angereau vezérlete

alatt Párisba küldötte , állítólag hogy a zsákmányúl esett zászlókat

átadják, tényleg pedig , hogy a directoroknak a royalisták ellen

segélyt nyujtsanak. Fructidor 18 -án (1797. sept. 4 .) Angereau

csapataival körülvette a tuilleriákat és a royalista képviselőket

elfogatta , mire a vének tanácsának 11, az ötszázakénak pedig 42

tagja (köztök Pichegru ) s Barthelemy és Carnot directorok depor

tatióra ítéltettek. A royalista választás azután semmisnek nyilvá

níttatott s a visszatért nemesek és emigransok kegyetlen üldözte

tésnek voltak kitéve. Ésmég sem volt a directoriumnak tekintélye .

A kereskedelem , ipar és földmüvelés fenakadást szenvedett; nagy

adók alatt nyögött a nép s az assignaták elértéktelenedése mind

az állam , mind az egyesek vagyonában nagy ziláltságot idézett

elő . Mandate név alatt új papirpénzt hoztak divatba, s ezzel az

assignaták (szintén papirpénz) egy részét beváltották , hogy a töb

bit érvénytelennek nyilvánítsák ; ez az új papirpénz nemsokára

épen oly értéktelen lett, mint a korábbi, minek következtében

mind az államra, mind a tőkepénzesekre megmérhetlen veszteség

háromlott. A hadi költségek ésmás kiadások födözésére a kormány

az elfoglalt tartományokban valódi rablórendszert hozott be.

A mily gyönge volt a directoriumikormány bent, oly dölyfö

sen és zsarnokilag bánt el a külfölddel. Az 1797-ik év telén Rómá

ban és az egyházi állam más vidékein köztársasági mozgalmak

támadtak , melyeket nagy részben francia befolyás idézett elő .

E mozgalmak elnyomása alkalmával Duphot tábornok megöletett .

Erre a francia kormány Berthier vezérlete alatt sereget küldött

Rómába . A római forumon szabadságfákat állítottak fel, a -pápát

megfosztották világi hatalmától, melyet consulokból, tanácsokból

és népszószólókból álló köztársasági kormányra ruháztak át.

Azután a franciák nagy sarcot vetettek ki a városra, kirabolták a

templomokat és palotákat, a lakosok vagyonából élelmezték és

ruházták a katonaságot, s az államiműremekeket, mint diadal

jeleket, Párisba vitték . Sőt midőn a nép a ráerőszakolt szabad

ságtólmenekülni akart, VI. Pius pápát Franciaországba hurcolták
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és a bibornokokat kegyetlenül üldözték . Genua is demokrat alkot

mánytnyert, és mint liguriai köztársaság Franciaország befolyása alá

került , míg végre ( 1805 ) egészen egyesíttetett azzal; Lucca aristo

crata alkotmányának elvesztésével lakolt gazdagságáért, és midön

a sard király lemondott Piemontról, s Nápoly a győzelmes francia

hadsereg rohamai alatt elbukott, s mint parthenopi köztársaság a

directorium utasításait követte , Franciaország azon a ponton

állott , hogy az egész félszigetet uralma alá hajtsa . Nápolyban a

gyámoltalan király, IV. Ferdinand, csak vadászattal és halászat

tal foglalkozott, mialatt szenvedélyes neje Karolina, Mária Terézia

leánya vitte az államügyeket, és egészen az angol követ és annak

neje, lady Hamilton által vezettette magát . A királyné halálos

gyülölettel viseltetvén Franciaország és a királygyilkos köztársa

ságiak ellen , nagy örömmel fogadta a Franciaország elleni új

coalitio hirét . Karolina örömében nem is várta be , míg a szövet

ségesek a franciáknak hadat üzentek, hanem rávette férjét, hogy

általános újoncozás után , Jack tehetetlen osztrák tábornok vezér

lete alatt gyakorlatlan csapatokat küldjön az egyházi államba.

Rómát a nápolyiak elfoglalták , s a lakosokkal épen oly zaklatólag

bántak , mint korábban a franciák. De néhány napmulva Champion

net vezérlete alatt ismét visszajöttek a köztársaságiak, a nápolyiakat

megverték és az ellenség területére nyomultak. Az udvar Siciliába

futott, s az országot az ellenségnek engedte zsákmányúl . Mack és a

királyi helytartó szerződést kötöttek , melyben megigérték, hogy a

várakat a franciáknak adják át, és a hadiköltség fejében 10 milliót

fizetnek . E szerződés a papság által veretett pórnépet dühbe hozta .

A lazaronik , parasztok és gályarabok hatalmukba kerítették

Nápolyt és oly rémületet gerjesztettek , hogy a királyi helytartó

Siciliába menekült, és Mack a franciák közt keresett menedéket, s

mint hadifogoly Párisba vándorolt. Hullákon keresztül tört magá

nak utat Championnet a makacsúl védett fövárosba , azután a ná

polyi republikanusokkal egyetértve, parthenopi Köztársaság cím

alatt népuralmi kormányt alapított (1799. jan . 25. )

Az 1798 -ik évben Svájc alkotmánya is át lett változtatva .

Ezen országban az egyes cantonok fölötti uralom régi idő óta

néhány patricius család hatalmában volt, melyek nemcsak tekin

télyes fővárosi polgártársaiktól, hanem a vidéki lakosoktól is meg

tagadták a kormányzásban való részvételt, s velök úgy bántak,
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mint alattvalókkal . A helyzet legnyomasztóbb volt Bernben . Itt

néhány tanácsos nemcsak az egész canton, hanem az 1536-ban

meghódított Waadt és Aargau fölött is uralkodott. A waadtlandiak

francia segélylyel iparkodtak az idegen uralom alól szabadulni .

Demokrat mozgalmak keletkeztek , melyek végre a berni aristokra

ták elleni fölkelésben törtek ki . De mivel nem voltak képesek elle

neikkel mérközni, Franciaországba fordultak segélyért , mire

Brune tábornok megszállotta Bernt; hatalmába kerítette a gazdag

kincs és fegyvertárat, és a lakosoktól hadiadó cím alatt nagy össze

geket zsarolt ki . Pártvillongások Baselben és Svájc más cantonjai

ban is néplázadást idéztek elő , és megérlelték a francia kormány

abbeli tervét , hogy Svájcban francia alkotmányt alapítsanak. Svájc

szövetségi köztársasága megszüntnek nyilváníttatott, a kormányt

öt director vezette , és a két törvényhozó tanács tagjait maga a

nép választotta . Genf a francia birodalomhoz csatoltatott . Hasz

talan tiltakoztak és fogtak fegyvert a katholikus cantonok e hatá

rozat ellen ; kevés ellentállás és véres harcok után legyőzettek és

a többiek határozatát elfogadni kényszerültek

24. §. A második coalitio , 1798-99.

A francia fegyverek szerencséje, kapcsolatban a köztársasá

giak dölyfösségével, az europai hatalmakat, Oroszországot, Angliát,

és Ausztriát új szövetségre késztette , épen azon időben , mikor

Napoleon Egyiptusban és Syriában vezetett hadjáratot. Oroszor

szágban 1796 óta Pál, Katalin cárnő fia, zilált lelkületű fejedelem

uralkodott , ki a forradalom alapelvei ellen a legirtózatosabb

gyülölettel viseltetett , s mint a maltai rend nagy tisztetője, elég

okot talált a háború kitörésére abban, hogy Napoleon Maltát elfog

lalta . Anglia tartott az egyiptusi vállalatok veszélyeitől, féltvén

külföldi birtokait, s azért tele marokkal szórta a pénzt, hogy

Franciaországnak újabb ellenségeket támaszszon . Ausztria már

régen feszült viszonyban állott a directoriummal, mivel Bécsben

egy népünnepély alkalmával a nép Bernadotte francia követ laká

sát megrohanta, a háromszínű zászlót leszakította s megégette,

anélkül, hogy az osztrák kormány a kért elégtételt megadta volna .

Maga a szultán is a coalitiohoz csatlakozott, midőn a merész köz

társaságiak Egyiptusból és Syriából fenyegették a török birodalom

biztonságát . Csak Poroszország maradt semleges .
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Ehrenbreitsteinnak ( 1799. jan. 24 .) a franciák általi elfogla

lása volt kezdete az új véres háborúnak , mely rövid idő alatt

Franciaországra nézve hátrányos fordulatot vett. Károly főherceg

Németországban JourdantOsterach és Stockach mellett (máj 21. 25 .)

megverte és a Rajnán átvonulni kényszerítette . Ennek következ

tében a francia küldöttek, (Roberjot, Bonnier , és Jean Debry) kik

eddig Rastattban a békeügyeket vezették , kikérték útleveleiket.

De alig hagyták el késő estve a várost, midőn a székely huszárok

őket megtámadták s annyira bántalmazták, hogy kettő közülök

azonnal meghalt, Jean Debry pedig csak úgy menekülhetett ,

hogy egy árokba bujt. Ezen borzasztó vértettet, melynek szálai

egészen a bécsi cabinetig nyultak el, a directorium a nép har

ciasságának felgyulasztására használta fel.Még rosszabb fordulato

vettek az ügyek Olaszországban . Mialatt a legderekabb hadvezér

40 ,000 katonával Egyiptusban volt, azalatt az olaszországi hódít

mányokat a Suwarow által vezetett orosz csapatok foglalták el.

Az oroszok és Kray által vezetett osztrákok néhányhét alatt elfog

lalták az Alpeseken túli (cisalpina) köztársaságot; miután Scherer

hadügyminiszter Magnanonál, Moreau Cassanonál és a Nápolyból

megérkezett. Macdonald a Trebbia folyó mellett vereséget szen

vedtek . A franciák véres veresége a novii csatában (aug.) hol a

fiatal Joubert tábornok hős halállal mult ki, Olaszország elveszté

sét vonta maga után .

A parthenopi köztársaság hamar fölbomlott , midőn a fran

ciák elvonulása után a kegyetlen Ruffo bibornok calabriai parasz

tokkal és dühös lazaronikkal ostromolni kezdé Nápolyt. A nemes

lelkű köztársaságiak sok ideig hősiesen védték magukat, s végre

idegen közbenjárás után szerződést kötöttek, mely nekik biztonsá

got és szabad elvonulást igért . De alig érkezett vissza a királyi

család Nelson admirál segélyemellett Siciliából,midőn azon alap

elv következtében ,hogy a forradalmároknak tett igéretet nem kell

megtartani, véres üldöztetéssel lakoltatták nemcsak a köztársasá

giakat, hanem mindazokat, kik a műveltebb és vagyonosabb osz

tályhoz tartoztak . Az abukiri gyöző dicskoszorúzta fejét azon

segélylyel mocskolta be, melyet a boszúálló királynénak és kör

nyezetének nyujtott. A királyi család és a dühöngő papság oly

dolgokat műveltek, melyek még a francia rémuralom tetteit is

elhomályosították . Csak akkor kezdődött a vérbírák, hóhérok és
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börtönőrök működése, midőn a rabló és gyilkos lazaronik a rájok

bizott munkát elvégezték . A köztársasági intézvények párthivei

nek, előmozdítóinak véres üldöztetést kellett szenvedniök. A mű

velt és tekintélyes osztályból több mint 4000 férfi és nő halt meg

vérpadon vagy undok börtönökben . Hazaszeretet, szabadságérzet,

emberi méltóság iránti lelkesedés halálos bűnöknek tekintettek ,

szerencsés volt, ki mint koldus idegen földre menekülhetett ! Az

ősz Caracciolo herceget, Ferdinand és Nelson régi barátját, vitor

larúdra kötve dobták a tengerbe. A parthenopi köztársaság bukása

után a római is felbomlott.

Szerencsésebbek voltak a franciák Svájcban . Mindjárt a

háború elején fényes eredményeket vívtak ki, útat törtek maguk

nak Tyrol nyugati részébe, s foglyokban és diadaljelekben gazdag

zsákmányra tettek szert. Massena bátor, de kemény szívű tábor

nok szerencsével harcolt Holze császári tábornagy ellen , kit a

graubündteni Rajnavölgyből Tyrolba űzött, mialatt Lecourbe a

hóval födött Bernáthegyen ment át és Dessoles a wormsi bércen

keresztül vonult osztrák földre . Midőn az osztrák hadsergek Károly

főherceg alatt egyesültek s május és juniusban Massena seregét

megtámadták és visszavonulni kényszeríték, a franciák még ekkor

is fentartották magukat a vierwaldstätti tónál és a Reuszvölgy

ben. Massena helyzete veszélyesebb lőn, midőn Suwarow paran

csot kapott, hogy olaszországi diadalmenetét ott hagyva , az osz

trákokkal és a Korsakoff alattimásik orosz hadsereggel egyesüljön

Svájcban . Suwarow bámulatos merészséggelment át a jegeseken

és Alpeseken , hogy a franciákat zürichiállásukból kiszorítsa .Ezen

hadjárat alkalmával az orosz hadseregek oly nehézségekkel és

veszélyekkel küzdöttek,melyek még a francia hadsereg egyiptusi

szenvedéseit is felülmulták. A Gotthard hegyen és az ördög hídjá

nál (Teufelsbrücke) a természet és az ellenség ellen oly csatákat

vívtak, melyek a világtörténet legmerészebb fegyvertényei közé

tartoznak. Az oroszok azonban minden erőlködésök dacára sem

voltak képesek a franciákat Svájcból kiűzni. Még a szövetséges

hadseregek egyesülése előtt megverték a franciák a viszálykodó

osztrákokat és oroszokat a zürichimásodik csatában ( 1799. sept.

26. 27.), hol a bátor Holze is elesett. Zürich városának bevétele

alkalmával Lavatert egy francia katona meggyilkolta . Suwarow a

császári tábornokokkal és bécsi cabinettel meghasonlásba jövén, a
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graubündteni magaslatokon tett második átvonulás után seregé

nek maradványait visszavezette hazájába , holnehány hónap mulva

bánatában meghalt. Valamint Olaszországban és Svájcban az

osztrákok, úgy az angolok is, midőn York herceg áz oroszokkal

szövetkezve, a franciákat Hollandból kiűzni, és az örökös belytar

tót méltóságába visszahelyezni akarták , bebizonyították , hogy

öket csak az önzés és haszonlesés vezette . Az ügyetlen hadvezér

az oroszokat feláldozta a franciáknak, magának és övéinek pedig

gyalázatos capitulatió által vásárolta meg a visszavonulást. Ezen

nemtelen és önző eljárás annyira elkeserítette Pál császárt a coali

tió ellen , hogy boszankodva lépett attól vissza és rövid idő mulva

Bonapartehoz csatlakozott, kinek hadvezéri tehetségeit nem tudta

eléggé bámulni.

25 . S . Bonaparte Egyiptusban és Syriában .

Ezen idő alatt Napoleon bátor hadseregét Alexandriából az

egyiptusi pusztán át Cairo felé vezette. A hadsereg az égető nap

sugaraktól borzasztó sokat szenvedett, ezenkívül sem vize, sem

elegendő élelemszere nem volt. A pyramisok melletti csatában

(1798. jul. 21.) a mamelukok , kik akkor török fenhatóság alatt

birták Egyiptust, megverettek , mire Napoleon Cairoba vonult s

(Nelson admiralabukiri győzelme által a visszatérhetés reményé

től megfosztatván ) európai mintára közigazgatást, rendőrséget és

adórendszert hozott be, mialatt a művészek és tudósok, kik a had

seregben voltak , ezen csodaország nevezetességeit tanulmányoz

ták és leirták . Bármennyire igyekezett Napoleon kimélni a moha

medánok vallásos szertartásait, a fanatismus mégis lángra lobbant

a musulmanok kebelében , és nagyon gyűlöletessé tette előttök a

keresztények uralmát. Midön tehát az ujonnan alapított európai

pénzügy következtében hadiadókat vetettek ki, Cairoban borzasztó

lázadás tört ki, mely csak nagy fáradsággal, az európaitúlnyomó

hadászat által volt elnyomható, miután mintegy6000 mohamedán

megöletett, Napoleon e győzelmet zsarolásokra használta fel,

azután Syriába 'ment , hogy a porta által küldött csapatoknak

Egyiptusba nyomulását meggátolja . Miután a mamelukokat El

Arisch mellett megverte, elfoglalta Bonaparte Jaffát, és azután

Jean d'Acre (Àkkon ) ostromához fogott (1799. márc. — máj.) Napo
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leon szerencséje itt kapta az első lökést. A törökök Sidney Smith

angol commodore (hajóhadparancsnok ) által mindenféle ostrom

szerekkel pompásan elláttatván, a franciák minden rohamát visz

szaverték és sok hős katonát megöltek . Egyszersmind az ország

belsejében is egy török sereg fenyegette a franciákat. A törököket

ugyan Junot Nazarethnél, Kleber a Tabor hegyénél megverte, és

szétugrasztotta , de Bonaparte , midőn a dögvész csapatai között

dühöngenikezdett,kényszerítve látta magát Jean d 'Acre ostromát

abban hagyni és a visszavonulást megkezdeni. Minden lóra bete

geket raktak ; a katonák a legborzasztóbb nélkülözéseket szenved

ték. Napoleon minden fáradalmatmegosztott katonáival; sőt állí

tólag egy dögvészes betegekkel megrakott kórházat is meglátoga

tott. Juniusban (1799) ismét elérte Cairot és már a következő

hónapban Abukirnál egy háromszor erősebb török sereget vert

meg, s ezen győzelem által, mely egyik legdicsőbb haditette volt,

emelte a francia katonák hanyatló bátorságát. Nemsokára azután

nehány hirlapból megtudta a franciák viszontagságait Olaszor

szágban , mi oly benyomást tett rá, hogy Franciaországba való

visszatérésre tökélte el magát. Miután az egyiptusi hadsereg

fölötti főparancsnokságot Klebernek átadta , Napoleon mintegy 500

kísérővel két fregatton és néhány kisebb járművön az alaxandriai

kikötőből elindult, és szerencsecsillaga által vezettetvén, elérte

a francia partokat, s Frejusnál a nép örömrivalgása között szá

razra lépett. :

Mindjárt Párisba érkezése után , egyetértvén Sieyes director

ral és az 500-ak tanácsának elnökévé választott fivérével, Lucian

nal, eltökélte magában , hogy a directoriumotmegbuktatja . E célból

a Párisban levő csapatokat és tiszteket biztosította magának, s

azután Luciannal a tanácskozásokat Sz. Cloudba tétette át, hogy

a tanács tagjai és katonák hatalmában legyenek. Itt először rábe

széléssel igyekezett a követeket terveinek megnyerni ; midőn ez

nem sikerült s az 500-ak tanácsa szemrehányással illette, paran

csot adott gránátosainak , hogy szuronyszögezve ürítsék ki a 'ter

met. A köztársaságiak , kik a veszélylyel bátran szembe szállottak ,

végre az erőhatalomnak engedni s ajtókon, ablakokon átmenekülni

kényszerültek ; a dacolókat a gránátosak hurcolták el. Az 500 -ak

tanácsából61 tag kizáratott, consuli kormányt hoztak be, consu

lokká Sieyes, Roger Ducos és Bonaparte választattak , és 50 sze
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mély kijelölése , kik a tanácsülések szünetelése alatt a törvényhozói

jogot gyakorolták , képezte zárkövét a Brumaire 18 -ik és 19- ik

(nov. 9. 10 .) merész államcsinynak. A két nappalkésőbb kiadott

rendeletet , melynek következtében 37 jakobinus deportáltatott

volna, 22 pedig a nyugati partra száműzetett volna , nemsokára

visszavonták.

III. Bonaparte Napoleon kora.

1. A consulság, 1800 - 1804 .

26 . $ . A consali alkotmány. Marengo és Hohenlinden .

Az amiensi béke.

Az új alkotmány,melyet Sieyes szerkesztett, de Bonaparte

megváltoztatott, meghagyta ugyan a köztársaság küllátszatát, de

tulajdonképen katonai egyeduralmat alapított, a mennyiben az

első consulnak oly hatalmat adott, hogy az csak névleg különbözött

az uralkodókétól. Az államhatalom lényeges pontjai a következők

voltak : 1 . A 80 tagból álló senatus a departementok által bekül

dött lajstromokból választotta a törvényhozó testület tagjait s

a legőbb hivatalnokokat és birákat. 2. A kezdeményezés jogától

megfosztott törrényhozó hatalom feloszlott a ) a 100 tagú tribuna

tusra , melynek joga volt a kormány előterjesztéseit vizsgálni és

azok fölött vitatkozni; b ) 300 tagú törvényhozó testületre ,melynek

a kormány előterjesztéseit föltétlenül elvetni vagy elfogadni lehe

tett. 3 . A kormány 10 évre választott 3 consulból állott, kik közül

az első , Bonaparte, közvetlenül, vagy a senatussal egyetértve tölt

hetett beminden hivatalt, háború és béke fölött határozhatott , és

mellé egy államtanács rendeltetett. Az államtanácsba és miniszte

riumba Bonaparte kitünő férfiakat választott, kikben a régi kor

műveltségével a forradalom tevékenysége volt egyesülve. Talley

rand, okos diplomata, külügyminiszter lett ; a ravasz Fouche a

a rendőrminiszterséget nyerte el; Berthier az olasz hadsereg

fölötti parancsnokságot vette át. A francia törvénykönyv (code

Napoleon ), melynek szerkesztésében Franciaország legkitünőbb

tudósai vettek részt, tanúskodik az államtanács mély belátásáról.

Az új alkotmány behozatala után Bonaparte az angol király

nak sajátkezüleg irt levelet küldött, melyben békét ajánlott ; épen
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így a császárnak is . De a szokatlan lépés csekély viszhangra

talált ; a hideg diplomatikus válasz a Bourbonok visszahelyezését

és a régi határokhoz való visszatérést hangsúlyozta . Napoleon

látszólagos nyiltsága és lelkűsége , s a londoni és bécsi cabinetek

hidegsége közötti ellentét roppant lelkesedést és harcvágyat keltett

a tüzesvérű franciák között . Mindenfelől özönlöttek a bátor harco

sok , kikből az első consul harcképes hadsereget állított , mely a

genfi tó közelében gyült össze , mialatt az u. n . tartaléksereg

Dijonban, Berthier parancsnoksága alatt , a világot ámította , és az

angolok gúnyolódását vonta magára . Szerencsésebb volt Bonaparte

abbeli törekvésében , hogy az orosz cárt magának megnyerje. Pál

előszeretetét a katonák iránt és az önző szövetségesek elleni

boszankodását , kik az elfogott oroszokat nem akarták kicserélni ,

Napoleon okosan tudta felhasználni saját előnyére. Ő ezek közül

néhány ezeret felruházva és fölfegyverkezve saját vezetőik alatt

küldött vissza Oroszországba , és ezáltal annyira megnyerte a feje

delmet, hogy ez levelezésbe lépett vele és előmozdította Ausztria és

Anglia elleni vállalatait . A készülődés bevégzése után Napoleon

Genfbe sietett , s azután a fősereggel átment a nagy Sz . Bernhar

don , mialatt más hadosztályok a Simplonon , Sz . Gotthardon és más

szorosokon keresztül nyomultak Olaszországba . A merész vállalat

nehézségeivel és veszélyeivel Hannibal höskorára emlékeztetett.

A sereg a hó és jéghegyek közt fekvő kolostor mellett vonult el a

Dora Baltea völgyébe , hol az osztrákok által megszállott Bard

erősség legyőzhetlennek látszó akadályul szolgált. De Napoleon

szelleme és rendkívüli hadi ügyessége talált kisegítő eszközt . A csa

patok egy közel fekvő magaslat ösvényén nyomultak át , mialatt a

a lövegek éjjel csellel és elővigyázattal az erősség ágyútelepei

között vitettek el . Így a franciák egészen váratlanul jelentek meg

Felső -Olaszországban épen azon pillanatban, midőn utolsó birto

kuk Genua borzasztó éhség után , melynek 15,000 ember esett

áldozatul , a bátor de érzéketlen Massena és Soult tábornokok által

átadatott az osztrákoknak , kik így az egész tartomány birtokába

jutottak . A dolgok állapota azonban nem sokáig tartott . Öt nap

mulva Genua eleste után Lames az osztrákokat Montebellonál

( 1800. jun. 9.) megverte, és rövid idő mulva Alessandria közelé

ben vívatott a marengoi csata (jun . 14. ) , melyben az osztrákok

Melas vezérlete alatt , miután kétszer kényszerítették a franciákat
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visszavonulásra , az ütközet harmadszori megujítása alkalmával

tökéletes vereséget szenvedtek. A csata előtt Napoleon az Egyip

tusból megérkezett Dessaix tábornok hadosztályát magához von

ván , kiragadá a már biztosnak hitt győzelmet az osztrákok kezé

ből . A vereség tökéletes volt ; a bécsi kabinet az alessandriai fegy

verszünet által sietett megmenteni hadserege maradványát, s

Lombardiát másodszor is zsákmányul engedte . Dessaix , a forra

dalom egyik legbecsületesebb és legnagyobb férfia Marengonál

hösi halállal mult ki ; neki és Kellermannak volt köszönhető a nap

szerencséje. Ugyanezen időben Moreau, Lecourbe és mások vezér

lete alatt egy francia sereg nyomult be Sváb- és Bajorországba, az

osztrákokat Stockachnál, Möskirchnél, Hochstädt- és Blendheimnál

megverte és a parsdorfi fegyverszünetre kényszerítette , mely

Németország déli részét ép úgy zsákmányúl engedte a franciák

nak, mint az alessandriai szerződés Olaszországot. Mivel azonban

a bécsi kabinet nem akart az angolok nélkül békealkudozásokba

bocsátkozni, a háború ismét megújult. De Macdonald és Moncey

dicsteljes hadmenete az örökös hóval és jéggel borított graubünd

teni Alpeseken , s Moreau fényes győzelme a hohenlindeni véres

csatában ( dec . 3. ) , mely a franciáknak Bécs felé útat nyitott , arra

kényszeríté az osztrákokat, hogy a lunevillei békében ( 1801. febr .

4-én) a Campo-Formioban kötött föltételeket elfogadják s az Etsch

és Rajna völgyét ismerjék el a francia birodalom határául.

A lunevillei béke . Az Alpeseken túli köztársaság olasz köztársasággá

lett , melynek elnöke Bonaparte volt. A törvényhozó hatalom egy államta

nácsra és ennek bizottságaira lett átruházva . A modenai herceg breisgaui

birtokaihoz még Ortenaut, Brixen és Trient püspökségeket nyerte . Toskana

hetruriai királysággú lőn és Bourbon Lajos pármai hercegnek adatott át .

Az osztrák toskanai nagyherceg a salzburgi érsekséget, Berchtesgadent, a

passaui és eichstädti püspökség egy részét és a választófejedelmi méltóságot

nyerte. Poroszországnak jutottak a hildesheimi és paderborni püspökségek , a

münsteri püspökség nagy része a várossal együtt. Bajorország Würzburg,

Bamberg, Augsburg fejedelemségeket , Freising püspökséget és Passau egy

részét kapta. A választófejedelemségre emelt Frigyes badeni örgróf, Brettent ,

Heidelberget és Landenburgot Manheimmal együtt, továbbá a baseli, kostnizi,

strassburgi és speyeri püspökségeket kapta. A würtembergi herceg franciaor

szági veszteségeiért apátságokat, kolostorokat s több nevezetesebb birodalmi

várost kapott . Hasonlóképen kártalaníttattak és nagyobbíttattak : Hessen -Kas

sel ; Hessen - Darmstadt; Nassau, Hannover stb .
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A lunevillei béke után még csak Anglia állott fegyverben .

Ezen szabad alkotmánynyal biró és dúsgazdag szigetország épen

annyit nyert a tengeri háború által, mint Franciaország a száraz

földön. De a nép itt is nyugalom után vágyódott, különösen mióta

Pál császár az önző és dölyfös szigetlakók elleni gyülöletből

Porosz-Svédországgal és Dániával a fegyveres semlegességi szövet

ségetmegújította ,miáltal Angliát Dániávalháborúba bonyolította s

arra kényszerítette , hogy a Sundban hajóhadat tartson. Az ellensé

ges felek alkudozásokba bocsátkoztak ,melyek sokáig nem vezettek

eredményre , mivel Egyiptus fölött nem tudtak kiegyezkedni.

Kleber Napoleon elvonulása után , szerencsével harcolt az angolok

és törökök ellen és a heliopolisi csatában (1800. márc. 20.) ujra

visszafoglalta a mamelukok által töle elvett Cairot. De a marengoi

csata napján palotája kertjében egy fanatikus mohamedán által

meggyilkoltatott. Utóda, a tehetetlen Menou, csak nagy fáradság

gal tarthatta fen magát a derék Abercromby által vezetett angol

csapatok ellen . Csak midőn a győzelmes Abercromby a Canopus

melletti csatában (1801. márc . 21.) kapott sebe következtében

meghalt, csak akkor jött létre a szerződés, melynek következtében

a francia csapatok ( 24 ,000 ember ) fegyverrel, hadiszerekkel s a

tudomány és művészet minden kincsével angol hajókon vitettek

Franciaországba . Ezen esemény szolgált előzményül az amiensi

békemegkötésére (1802.márc. 27 .), melyben megigérték az ango

lok , hogy a franciáktól elvett Malta szigetet a johannitáknak visz

szaadják s a joni szigetek köztársaságát ismét a porta főuriható

sága alá bocsátják .

Ezen békét Anglia nagy sietséggel kötémeg, miért is a sajtó

hangosan fölemelte ellene szavát, s a mellett Bonaparte iránt

ellenséges magatartást foglalt el. Ezen támadások a consulban , ki

sem ellenmondást , sem korholást nem tűrt, nagy boszankodást

gerjesztettek . A “ Moniteur” francia kormánylap, melybe maga

Bonaparte irt cikkeket, ingerült hangon felelt , mely mindig éle

sebb és gúnyosabb lett, midőn Anglia Malta szigetének kiürítését

halogatta. Az Oroszországtóli félelem is megszünt, Pál cár erősza

kos halála után . Ez zsarnokias kegyetlenségében minden tettével

azt bizonyítá , hogy lelke gyógyíthatlan ziláltságban szenved .

Ennek következtében nehány országnagy, kiket vad szenvedélyé

ben önkénytes rendszabályaival megsértett, összeesküvést szított,
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melynek élén a hatalmas Pahlen gróf, rendőrminiszter és péter

vári kormányzó állott. Pál császárt Suboff, Orloff, Benningsen háló

szobájában megrohanták, és midőn a kivánt lemondást megta

gadta , heves ellentállás után egy övvel megfojtották és Sándor

nagyherceget császárrá kiáltották. A gyilkosok jutalmat és méltó

ságot nyertek , s a magasabb körökben a császár halála napját,

mint “ a dicsőség és megelégedés ” napját ünnepelték meg. Ily

körülmények után az, amiensi béke nem lehetett tartós. Egy év

lefolyása után az angolok háborút üzentek Franciaországnak , mire

Pitt ismét a miniszteriumba lépett.

27. $ . Az új advar ós a concordatum . Összeesküvések .

Bonaparte kezdetben arra törekedett,hogy a régirendszert az

ujjal kiegyeztesse, s a forradalom vívmányait a királyság intézmé

nyeivelkapcsolatba hozza ; denemsokára a régiállapotok , szokások

és erkölcsök föltétlen visszaállítására engedte magát ragadtatni. Az

első consul udvaránál a tuilleriákban nemsokára a hajdani viselet

és divat, a régi illemszabály külsőségei és a royalista kor elegan

tiája voltak láthatók. Aristokrata viselet, előkelő műveltség és

finom modor ismét előnyökké lőnek. Josepha , Bonaparte szeretetre

méltó neje , ennek gyermekei, Beauharnais Eugen és Hortensia,

Bonaparte nővérei, különösen Paulina , és sógora Murat műveltsé

gökkel könnyíték és előmozdíták az uralkodónak törekvéseit . *

A kivándorlottak lajstromának kevesbítése, sok royalistát vissza

hozott Franciaországba, és a kegy, melyet irántok tanúsítottak,

hajlandókká tette őket az újudvar szolgálatára . A franciák hiúsága

különösen előmozdította a rendjelek és címek általi kitüntetést; a

jakobinus Cambaceres rendjelekkel és szalagokkal diszítve jelent

meg a palais royalban ; és midőn Napoleon a becsület-legio rendjét

alapította , köztársaságiak és royalisták mohon kaptak az emberi

gyöngeség és hiúság e játékszere után. A consul legelső gondja

volt a keresztény szertartás visszaállítása a francia egyházban .

Miután a köztársasági ünnepeket (aug. 10. és jan . 21.) megszün

tette és a vasárnapok megülését behozta , a római udvarral alku

dozásokba bocsátkozott , melyek végre a concordatum megkötésére

* Lásd a származási táblát a könyv végén .
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vezettek . Ennek következtében a francia papság elveszítette előbbi

független állását, s a világi uralkodó és a pápa szolgájává aljasult.

A concordatum a következő lényeges határozatokat tartalmazta : 10

érsek és 50 püspök neveztetik ki s díjaztatik a kormány által és erősíttetik

meg a pápától. Minden pap lemond állásáról, melyet újra elnyerhet. Azok, kik

ki vannak zárva, újra bevétetnek az egyház kebelébe és halalokig az államtól

évpénzt húznak . Az elfoglalt egyházi javak jelen tulajdonosaik birtokában

maradnak, az ünnepek száma kevesbíttetik .

Nagy hatalmat és befolyást nyert az egyeduralom az által,

hogy a közoktatás fölött a kormány rendelkezett. A consul leginkább

a magasabb tanintézetekre fordította gondját (politechnicum és

egyetem ) míg a polgári és elemi iskolákról a községek gondoskod

tak, de az ezen iskolák fölötti fölügyelet is az államhatóságot illete.

Napoleonnak, mint minden katonai fegyelemhez szokott fér

fiunak zsarnoki természete volt. A polgárok szabadságait és poli

tikai jogait korlátozta , üldözte a jakobinusokat, s minden bizalmát

gárdájába és rendőrségébe helyezte , melynek élén az álnok és csel

szövényes Fouché állott. Az első consul élete elleni ismételt össze

esküvések , majd a republikánusok ,majd a royalisták részéről, csak

szaporították az üldözések számát. Ezentúl a kormány minden

összeesküvést a demokrata köztársaságiak megrontására használt

fel, még akkor is, midőn ezek részt sem vettek abban . Ilyen volt az

u . n . pokoli gép által elkövett merénylet is . E gép lőporral, golyókkal

és gyúanyaggalmegtöltött hordó volt,melynek Bonapartét az ope

rába menetel alkalmával kellett volna légbe röpítni; oly merénylet ,

melytől Bonaparte csak kocsisának a szokottnál gyorsabb hajtása

általmenekedett meg,melynek azonban sok ember esett áldozatúl.

Ennek következtében 130 jakobinust itéltek deportatiora, kiknek

még akkor sem kegyelmeztek meg, midőn kiderült , hogy az Artois

gróf környezetében levő férfiak, Cadoudals Hyde de Neufville stb .

voltak a merénylet eszközlői. Veszélyesebbek és elterjedtebbek

voltak a Bonaparte elleni összeesküvések , midőn a népszavazás a

consulságot élethossziglan ráruházta és jogot adott neki, hogy utó

dát maga nevezhesse ki. Ez által a Bourbonok utolsó reményöket

is elvesztették , s épen ezértaz emigransok Napoleon megrontására

minden követmegmozdítottak. Eszközül használtatták fel magu

kat Cadoudal és Pichegru . Ezek Franciaországbamentek, sMoreau

val, ki Napoleon uralma iránt gyülölettel viseltetett, összejövetelt

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM , IV . rész .
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tartottak ; de a kormány fölfedezte őket s fogságba hurcoltatta 40

összeesküvővel együtt . Még mielőtt ezek sorsa fölött határoztak ,

Napoleon , kinek azt állították, hogy Enghien herceg áll az össze

esküvők élén , vérzlázító tettekre hagyta magát ragadtatni. Paran

csára egy fegyveres csapat a tehetséges férfiut, ki Ettenheim badeni

városkában tartózkodott, elfogta , s nagy gyorsasággal Straszburgon

keresztül Párisba vitte , hol haditörvényszék által halálra itéltet

vén, agyon lövetett. Ezen tett, mely Bonapartet az 1793-ki rém

férfiakkal egy sorba helyezé, egész Európát fellazította . Chateau

briand, a “ kereszténység szellemének ” hires szerzője , lemondott

államhivataláról és Svájcba ment. Nemsokára bekövetkezett az

összeesküdtek végzete is. Pichegru már a börtönben erőszakos

halállal halt meg, hogy sajátkezűleg végezte -e kimagát, bizonyta

lan ; Cadoudal tizenegy összeesküvővel guilotinra itéltetett,Moreau

száműzetett, a többiek pedig részint bebörtönöztettek , részint rend

örségi felügyelet alá helyeztettek .

2 . A francia csúszári birodalom , 1804 - 1814 .

28 . $ . A császárság.

Ezen összeesküvéseket Napoleon rég táplált tervének kivite

telére használta fel. Vak követőinek mesterkedései által oda vitte

a dolgot, hogy a tribunatus azt indítványozta , hogy az első consul

császári címet és méltóságot nyerjen ; ezen indítványt a senatusmeg

erősítette és a nép szavazásával jóváhagyta . Mialatt még a kedé

lyek a véres kivégeztetésektől aggályteljes izgatottságban voltak,

Bonaparte mint I. Napoleon, a franciák császárává kiáltatott és

1804 . dec . 2 -án a pápa által a notredame templomban fölkenetett .

De a koronát magának és előtte térdeplő nejének maga tette fejére .

Az új császár trónját fényes környezettel vette körül. Maga ugyan

mindig egyszerű maradt,de családjának tagjai gazdag jövedelmek

kel biró hercegekké és hercegnőkké, tábornokai tábornagyokká let

tek . Hazatért royalisták és köztársaságiak vetélykedve özönlöttek

a császári palotába, mely nemcsak a hajdani Versaillest, hanem

minden fejedelmi udvart fölülmult fényre nézve. A köztársasági

intézményeket lassankint megszüntették. A régi naptárt ismét

behozták. A papok és szerzetesek újra beavatkoztak a nevelésbe, a

sajtó szoros fölügyelet alatt tartatott. Az uralkodó semmi ellent
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mondást sem túrt. Már 1802-ben 50- re szállította a tribunok

számát, azután megtiltotta az általános tanácskozásokat s végre

1807-ben az egész tribunatust megszüntette. Ezentúl csak enge

delmeskedni lehetett ; Franciaország oly kényuralom alatt állott,

mely zsarnokibb volt a régi királyságénál. De miután a kényúr

nagy férfiu volt, azért tűrték nyomását szivesebben. A törvény

előtti egyenlőség, egyenlő adóztatás, a parasztok földbirtoklási joga

elviselhetőbbé tették a nyomást. A véres háború alatt dívott beso

rozási törvény, az adóztatás nagy teher volt ugyan , de azért a nép

mégis emelkedett, mert az alsóbb osztályú embernek volt birtoka ,

és a személyes szabadság érzete tevékenységre ösztönzött. A csá

szárság alatt virágzott a kereskedés és pénz volt elég . Az ipar óriási

léptekkel haladott előre ; az ipariskolák kézműveseket neveltek , kik

az általános jólét mellett meggazdagodtak . Nagyszerű útak, csator

nák, hídak stb .még ma is élő emlékei ezen rendkívüli férfiu fárad

hatlan tevékenységének . Párisban pompás paloták emelkedtek ; a

Louvreban minden egyesülve volt, mit a művészet teremtett, és a

francia főváros soha sem látott fényben tündöklött. A dicsőség,mely

a császárról a nemzetre háromlott, minden igát elviselhetőbbé tett ;

a nemzet elfeledte, hogy a fegyverzörej és a trombiták harsogása

közt a szabadság szava elhangzott, hogy a császári bulletinok

magasröptű hangja s a senatus és törvényhozó testület dicsbeszé

dei az igazságot és őszinteséget semmisítik meg.

29 . g . A harmadik coalitio . Austerlitz . Pozsony. A rajnai

szövetség

Az angolok a háború kitörését a hollandi és francia hajók

gyors elkobzására használták fel és Oroszországot Ausztriával

együtt újszövetségkötésre (coalitio) igyekeztek birni. Azalatt Napo

leon csapatait Mortier alatt a Weserig menesztette , hogy az angol

királyhoz tartozó Hannover választó fejedelemséget megszállja .

A hannoveri nép és hadsereg el volt tökélve vérét és vagyonát

áldozni a haza védelmére, de a titkos tanács önző nemessége és a

gyáva hivatalnokok többre becsülték a gyalázatos capitulatiot,mely

az egész országot az Elbeig zsákmányúl engedte a franciáknak, a

becsületes harcnál. Boszankodva kellett a bátor hadseregnek átvo

nulni az Elben és azután beleegyezni a gyáva kormány által paran

5 *
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csolt felosztásba . Fegyverek , hadiszerek , lovak stb . a franciák

kezébe kerültek , kik az országot csapataikkal megszállottak, s azt

beszállásolással és sarcokkal sujtották. 1803. jul . közepén már nem

volt többé hannover hadsereg, és a szegény nép védtelenül esett

martalékúl az idegen kényuralomnak. Sok jóérzelmű hazafi mene

kült Angliába, hol a „ német legio “ soraiba léptek , és ősi bátorsá

ságukat távol hazájoktól tüntették ki .

A fenyegető magatartás , melyet Napoleon Hannoverben egész

Éjszak ellen elfoglalt, nagyon elősegítette az orosz és francia csá

szárok közötti szövetség felbomlását. Midön tehát Pitt, azon nézet

ből indulván ki , hogy Anglia és Európa addig nem lehet nyugodt,

míg Franciaországban a forradalmi elvek érvényben vannak s azok

egy katona császár által fentartatnak , a békét , melylyel Napoleon

ismételve megkinálta őt , visszautasította és Oroszországgal alku

dozásokba bocsátkozott. Sándor cár féltékeny szemmel nézvén

Napoleon növekvő hatalmát Olaszországban, Németországban , Spa

nyolországban és Hollandiában , s felboszankodván azon goromba

ságok miatt, melyekkel a császár az orosz követet illette , szövet

séget kötött Angliával , hogy Európát Napoleon kényuralmától

megszabadítsa és Franciaországot régi határai közé szorítsa.

Ausztria , Svédország és Nápoly kevés idő mulva szintén a szövet

séghez csatlakoztak . Angolország pénzzel fizette meg az előnyöket,

melyeket a coalitio segélyével nyerni remélt. Poroszország semle

ges maradt. Az olasz köztársaságot Napoleon olasz királysággá vál

toztatta és mostoha fiát Beauharnais Eugent nevezte ki oda királylyá,

Parmat az olasz királysághoz csatolta , Lucca köztársaságot Piom

binoval és nehány más helylyel nővérének , Elizának adományozta.

Míg Európa figyelme Franciaország nyugoti partjaira volt

irányozva, hol Napoleon mindenféle hajókat nagy tevékenységgel

szereltetett fel, s Boulognenál nagyszerű tábort gyüjtött össze , az

alatt ő egész csendben intézkedéseket tett az 1804-ki nevezetes

hadjáratra . Soha sem tündöklött Napoleon hadvezéri tehetsége és

katonai lángesze nagyobb fénynyel , mint ezen táborozás alkalmá

val . A legtöbb délnémet fejedelem segélyéről biztosítva levén , Napo

leon két hadosztálylyal , melyeket tapasztalt tábornokok, mint Ney ,

Lannes, Marmont, Soult , Murat stb . vezettek , átkelt a Rajnán, s az

osztrákok ellen nyomult, kik Bajorországba vonultak és Münchent

megszállották . Mialatt Bernadotte, tekintet nélkül Poroszország
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semlegeségére, Anspachon keresztül az Isar felé nyomult, azalatt

Napoleon már Svábországba érkezett. A semlegesség megsértése

annyira bántotta III. Frigyes Vilmost, hogy a coalitiohoz csatla

kozott és Napoleon ellen fenyegető állást foglalt el. A badeni,wür

tembergi és bajor választó fejedelmek a túlhatalmas ellenség hadse

regét erősítették csapataikkal, ugyanazt tették a hesseni és nassaui

stb. hercegek is. A franciák már oktoberben (1805.) urai voltak a

Duna két partjának , miután Donauwörthnél átmentek a folyamon ,

és az osztrákokat Wertingennél, Günzburgnál és Albecknél legyőz -,

ték . Megszállották Augsburgot és Münchent, mialatt Mack osz

trák tábornok Ulm várában maradt seregével és engedte , hogy

az ellenség körülötte mindent elfoglaljon . A szerencsés csata

után, melyet Ney Elchingennél vívott, Mack Ulmba szorult és egé

szen el lett vágva a főhadseregtől. A menekülés lehetőségén kétsé

geskedve , a tehetetlen hadvezér , alkudozásokba bocsátkozott a

győzővel, melynek a gyalázatos ulmicapitulatio (oct. 20.) lett követ

kezménye. Ezen szerződés következtében 20 ,000 osztrák esett

hadifogságba . Pirulva vonultak el a különben bátor csapatok Napo

leon előtt, letették a fegyvert , a győző elé raktak 40 zászlót, és

átadtak neki hatvan ágyut, a szerelvényekkel együtt. Későn látták

be Bécsben , hogy Mack nem való arra a méltóságra , és későn fosz

totta meg őt a hadi tanács méltóságától. Napoleon öröme azonban

nemsokára alábbszállott, midőn meghallá , hogy az angolok Trafal

garnál (1805. okt. 21.) tönkre verték a roppant költségekkel fölsze

relt francia flottát. Egy emberkoron át nem volt többé francia

hajóhad ; a flotta , melynek Anglia meghódítását kellett volna elő

segíteni, romokban úszott az andalusiai partok körül ; a britt ten

geri uralom vetélytárs nélkül állott. De az angolok öröme sem volt

zavartalan , mert Nelson admirál a csatában elesett.

Mialatt III. Frigyes Vilmos megengedte, hogy az oroszok és

svédek porosz területen vonuljanak keresztül Hannoverába , és

Sándor cárral a potsdami templomban N . Frigyes sírja fölött

az örök barátság szövetségét megújította , azután Haugwitzot azon

fenyegető követelésselküldötte Napoleonhoz, hogy Német -, Olasz

országban , Hollandban és Svájczban a korábbi szerződéseket

állítsa helyre, azalatt a franciák az osztrákokkal és oroszokkal

vívott véres harcok között vonultak a Duna mentében az osztrák

államokba . Merweldt osztrák tábornok csapatai szétszórattak , s
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maga a tábornok seregének egy kis maradványával Magyaror

szágba kényszerült visszavonulni . Kutusoff orosz tábornok ellen

ben Mortier tábornokot - Dürrensteinnál megverte . E csata alkal

mával meggyőződtek a franciák , hogy az oroszok hadértők és

ovatosak , ellenben a könnyűség, melylyel Murat Bécs városát

elfoglalta, a gyáva hivatalnokok készsége , Auersperg meggondo

latlansága , ki a dunai híd átengedésével rá hagyta magát szedetni,

jó előjelekül szolgáltak a franciáknak . Ferenc császár határozat

lansága s az osztrákok és oroszok közötti egyenetlenség a fran

ciáknak könnyűvé tette a győzelmet, kik megmérhetlen zsák

mánynyal terhelten folytonos csatározások közt űzték Morvaor

szág felé az orosz -osztrák hadsereget. Itt ment végbe a császár

koronázás évnapján ( 1805. dec . 2 -án) a gyilkos austerlitzi csata,

hol a téli nap tündöklött Napoleon legfényesebb győzelme fölött.

Az oroszok elvesztették tüzérségök és seregök nagy részét , mint

egy 30,000 embert, és cárjokkal együtt gyors futásban vonultak

keresztül a March folyamon , hogy új csapatokat vonjanak ma

gukhoz. Ferenc császár rábeszéltette magát herceg Lichtenstein

János által , hogy Napoleont a francia táborban meglátogassa és.

fegyverszünetbe egyezzék, mely az oroszoknak hazájokba való

visszatérést megengedte, és Ausztriát a gyöző önkényének engedte

zsákmányúl . A megaláztatás e napját soha sem feledhette el az

osztrák császár.

Hogy az ellenséges hadseregtől, mely a birodalmat hadi

adókkal, rablással sújtotta, gyorsabban megszabaduljon , az osz

trák kormány siettette a pozsonyi béke megkötését (dec . 26. ) Ezen

békében Ausztria elvesztette Elő-Ausztriát , Tirolt és a velencei

tartományt, Nápoly és Hollandia koronáját a Bonaparte -család tag

jainak adta, a német birodalmat pedig feloszlása felé vitte és a

francia uralkodó közvetlen befolyása alá helyezte, kivel a badeni ,

würtenbergi és bajor, udvarokat a rokonság kötelékei is össze

kötötte .

1. Németország. A pozsonyi békében Bajorország és Würtenberg királyi

címet nyertek , a nélkül azonban , hogy megszüntek volna a német államszö

vetség tagjai lenni. Az új bajor király Miksa József Tirolt, Anspachot és

Augsburg birodalmi várost nyerte. Beauharnais Eugen és a király leánya

között tartott fényes egybekelés szorosabbá tette a bajor családnak a francia .

udvarral való szövetségét. A würtenbergi új király I. Frigyes a svábországi

osztrák birtokokat öt dunai várossal és más területekkel kapta. Katalint, a
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nemes würtenbergi fejedelemhölgyet, Napoleon könnyelmű testvére Jeromos

vette nőül. A nagyhercegséggé emelt Badenhez az osztrák Breisgau, Constanz

városa és más területek csatoltattak. A nagyherceg unokája , Károly , Beau

harnais Stephanieval, a császár egyik unokahugával kelt egybe. A Poroszor

szágtól kierőszakolt Cleve tartományt Berg hercegséggel együtt , Murat

Joachim , a császár sógora kapta.

2. Hollandia . Hollandia Napoleonidát nyert királyúl. A francia császár

fivérét, Bonaparte Lajost jelölte ki. Azon igéretre , hogy csak született hol

landok kapnak államhivatalt, kevéssé figyeltek . 1806 . jun . havában vonult be

Lajos új királyságába.

3 . Olaszország. Itt nemcsak a velencei tartomány csatoltatott az olasz

királysághoz , hanem Napoleon nővérei, Eliza és Paulina is újabb birtokokat

nyertek . Kevés idő mulva Toscana is a francia császári birodalomhoz csatol

tatott és departementokra lett osztva. Spanyol Mária Louiza , fiának , Károly

Lajosnak gyámja , újból elveszté Toscanát,melyet Parmáért nyert kárpótlásúl.

Két év mulva Napoleon nővére Eliza lett a kormányzó, tulajdonképen pedig

csak a császár helytartója volt. A nápolyi királyságot hűbérurasága alatt

Bonaparte József nyerte el. A pozsonyibéke megkötése utáni napon irta alá

a császár a rendeletet, melyben kinyilatkoztatta, hogy “ A Bourbonok dynas

tiája Nápolyban megszünt uralkodni” . A fellázadt népsöpredékkel vívott véres

harcok alatt vette birtokába József a nápolyi koronát, melyet azonban két év

mulva Muratnak volt kénytelen átengedni, midőn a császár hatalomszava őt

a spanyol trónra küldötte .

Az austerlitzi csata után Haugwitz porosz nagykövet saját udvarának

helybenhagyása nélkül a francia császár által a schönbrunni hátrányos szer

ződés aláirására hagyta magát rábeszélni, melyben Poroszország Napoleonnal

véd - és dacszövetséget kötött, Franciaországnak Cleve hercegség egy részét,

Neufchatelt, Bajorországnak Anspach őrgrófságot engedte át és ezek helyett

Hannovert kapta volna kárpótlásúl azon kikötéssel, hogy az angolokat az

éjszaki tenger kikötőiből kizárja . Hasztalan vonakodott a király a cserétől,

mely őt Angolországgal ellenséges viszonyba hozta volna ; a pozsonyi béke

gyors megkötése által Ausztriától elválasztatván , nem maradt egyéb hátra,

mint a győző hatalomszavának engedni.

Az által, hogy a bajor és würtenbergi választófejedelmek

királyokká lettek , a német birodalom alkotmánya felbomlott.

Napoleon tehát azt gondolta , hogy a rajnai szövetség megalapítá

sával Németország déli és nyugati részét az osztrák befolyás alól

elvonja és magához láncolja . A legtöbb német fejedelem önzése és

a hatalmas uralkodótól való félelem mellett hatalom - és terület

nyerésre való kilátás által nem volt nehéz Talleyrandnak és Dal

bergnek nehány német fejedelmet a német birodalomtól való elsza

kadásra birni. 1806 . jul. 12-én irták alá Párisban az alapszerző

dést, melynek értelmében Napoleon mint a rajnai szövetség rédöje,
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elismerte , hogy a szövetség egyes tagjai az adóztatás, sorozás,

törvényhozás és legfelsőbb törvénykezés tekintetében teljes felső

ségi joggal birnak, ellenben a császár rendelkezésére mindig bizo

nyos számú csapatokat (63,000 embert) kötelesek tartani. A her

ceg -primássá emelt Dalberg főkancellár lett Napoleon helyettese a

rajnai szövetségnél. Új területnagyobbodás és több részek függő

sítése (mediatisalása) által tetemesen növekedett a szövetségi

tagok hatalma. II. Ferenc császár , a császári méltóságnak az osz

trák örökös tartományokra való átruházása által bizalmatlanságát

nyilvánítván a német birodalom további fenállása fölött, lemondott

a császári méltóságról, és magát I. Ferenc ausztriai császárnak

nevezte (1806 . aug. 14 .), és összes államait elkülönítette a német

birodalomtól. Ezzel a német-római sz. birodalom megszünt létezni.

Leghatalmasabb tagjai idegen kényúr vasalljai lőnek . Szégyenpír

vonta be sok német férfiú arcát, és C . M . Arndt a “ Korszellem ” .

ben az érzelmeknek szavakat is adott ; de hogy mily kevés lehetett

azok száma, kik az érzelmeket szavakba öntötték, azt legjobban

Palm nürnbergi könyvárus esetéből láthatjuk, ki halállal büntet

tetett azért,mert az általa kiadott “ Deutschland in seiner tiefsten

Erniedrigung” című röpirat szerzőjét nem akarta megnevezni.

30. 8 . Jena, Tilsit, Erfart .

Poroszország ingatag magatartása a francia császárt nagy

boszusággal töltötte el, s azon nézetre birta , hogy Poroszország,

mint jó barát, nem megbízható , mint ellenség pedig ártalmatlan.

Ezért Napoleon a porosz államférfiakkal gúnyosan és dölyfösen

bánt, s őket folytonos zaklatásokkal sértette. A már tényleg fen

álló szakadást két ok növelte : 1 ) Még a rajnai szövetség megkö

tése előtt Poroszország Svédországgal szorosabb szövetségre akart

lépni, hogy saját existentiáját és függetlenségétmegőrízze. E szán

déknak Napoleon elejét vette az által, hogy Berlinben az “ Éjszak

német szöretség ” tervét terjesztette elő , s így meggátolta a rajnai

szövetség elleni tiltakozást.Ezen szövetségbe kellett volna lépniök

mindazon éjszaknémet fejedelmeknek , kik nem voltak a rajnai

szövetség tagjai. 2 ) Berlinben megtudták, hogy Napoleon az angol

miniszteriummal kezdett békealkudozásokban a Poroszországnak

átengedett Hannover választófejedelemség visszaadását kilátásba
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helyezte, a nélkül, hogy Poroszországot erről tudósította volna.

Ezen tapasztalatok , kapcsolatban különféle határsértésekkel , azon

meggyőződésre birták a porosz kormányt, hogy Franciaországtól a

legroszabbat várhatja. A porosz kormány diplomatiai úton nyil

vánította boszankodását , s az úgynevezett ultimatumban minden

sértő pontnak visszavonását követelte , seregét hadilábra állítá , s

Párissal minden összeköttetést megszakított.

Mig Berlinben Franciaország utolsó feleletére vártak , a fran

cia csapatok Napoleon és hadértő tábornagyainak vezérlete alatt

már Thüringia és Szászország szívében állottak , mely utóbbinak

választófejedelme némi vonakodás után Poroszországhoz csatlako

zott . Mindjárt az első csata Saalfeldnél, hol a bátor Ferdinand

Lajos herceg halálát lelte , a poroszok ellen dőlt el ; de borzasztó

és végzetteljes volt az öreg braunschweigi herceg által vezetett had

sereg veresége a jenai és auerstädti kettős csatában 1806. oct. 4 -én ,

mely a Rajna és Elbe közötti tartományok sorsát döntötte el.

A korábbi dölyfösséget most gyorsan kicsinyhitűség váltotta fel ,

és a viszálykodó vezéreket tervtelenség fogta el . Mivel nem tettek

előkészületeket a visszavonulásra , a porosz hadsereg több hadosz

tályra szakadt , melyek közül mindegyik zsákmányává lett a gyor

san előnyomuló győzedelmes ellenségnek . Hohenhlohe herceg , ki

heves ütözet után Magdeburgon keresztül Stettinbe vonult , 12,000

emberével Prenzlow mellett letette fegyverét ; Erfurt, Magdeburg,

Spandau , Stettin , stb . erősségek minden kardcsapás nélkül adattak

át. Csak Blücher volt képes némileg megmenteni a porosz fegyverek

becsületét aLübeck melletti véres ütközetekben . Colbergben Gneisenau

és Schill , támogattatva Nettelbeck Joachim derék polgár segélye által

tartották vissza a túlhatalmas franciákat. 13 nap mulva a csata után

Napoleon Berlinbe vonult , s onnan küldé szét parancsait.A hesseni

választófejedelem , ki hadkész seregét a harctól elvonta és semle

gességben maradt, kénytelen volt országát az ellenségnek átadni

és idegen földön (Prágában) keresni menedéket. A súlyosan meg

sebesült braunschweigi herceg dán területre vitette magát , hogy

idegen földön nyugodtan halhasson meg. Jever és Kelet- Friesland

Hollandhoz csatoltatott , a hanzavárosok az angol áruk lefoglalása

és nagy sarcok által sujtoltattak. Csak a szász választófejedelem

nek, kinek csapatai Jenánál a poroszok társaságában küzdöttek ,

kegyelmezett meg a győző . Szabadon bocsátotta a hadifogságba
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esett szászokat, s a választófejedelemmel kedvező feltételek mellett

kötött békét, mire ez , királyi címmel felruháztatván , a többi szász

herceggel egyetemben a rajnai szövetséghez csatlakozott . Ezentúl

Frigyes Ágost saját és népének szerencsétlenségére a hála köteléke

által volt Napoleonhoz bilincselve .

A porosz király először Graudensbe és azután Königsbergbe

menekült, honnan hasztalanul igyekezett fegyvernyugvást és békét

nyerni a hatalmas győzőtől. Szorultságában barátjához, Sándor

cárhoz fordult, ki elkeseredvén a fölött, hogy Napoleon, mint a

porta szövetségese, Oroszországnak Moldva és Oláhország iránt

táplált szándékát meghiusítani törekedett , Benningsen, Buxhöwden

és mások vezetése alatt két orosz sereget küldött a porosz tarto

mány keleti részébe , hogy a franciákat a Visztulán való átkeléstől

visszatartsa. Ekkor Napoleon Kosciuszkó nevében kiáltványt inté

zett a lengyelekhez, melyben e zaklatott népet felhívta , hogy a sza

badságaért és függetlenségeért vívandó harcban vegyen részt . Kész

séggel hozták a lengyelek a legnagyobb áldozatokat , és bátor

harcosaik a franciák soraiba állottak . 1807. jan . 2 -án vonult be

Napoleon Varsóba ; de nagyon hamar észrevették a lengyelek ,

hogy reményeik meghiúsulnak, mert a hatalmas győző inkább

saját dicsvágyának kielégítésére, mint országuk helyreállítására

gondolt. A Visztula partjain most már gyilkos csaták vívattak s

Pultusknál és Morungennél patakokban omlott a vér . De a fő csata

porosz Eylaunál történt , 1807. febr. 8 -án , hol a franciák és oroszok

harci bátorsága és a poroszok bátor magatartása oly csatát idézett

elő , melyet emberveszteségre a világtörténet legvéresebb eseményei

közé számítunk. 60,000 halott és sebesült fedte a tág csatatér

héleplét; mindkét rész magának tulajdonította a győzelmet, is a

kimerültség oly nagy volt , hogy a háború négy hétig szünetelt.

Ezen idő alatt új alkudozásokat kezdettek ; de bármennyire óhaj

totta a Memelben időző porosz király a háború bevégzését , hogy

népét a franciák nyomásától s az oroszok erőszakoskodásától meg

szabadítsa , mégis sokkal becsületesebb volt , hogysem saját ügyét

Oroszországtól és Angliától elválasztotta volna . De midőn Sziléziá

ban az Odera melléki várak Glogau , Brieg, Schweidnitz és Boroszló

a franciák kezébe kerültek, midőn maga az erősen zaklatott Dan

zig is átadatott Lefebre francia marschallnak , és midőn az orosz

cár a Napoleonnal való kibékülést óhajtani látszott, akkor már a .
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király is elveszté a szerencsés kimenetel iránti minden bizalmát.

Midön most a franciák a hadjárat újra megkezdése alkalmával a

véres , de eldöntetlenül maradt heilsbergi csata után , a marengoi

diadal évnapján , a Benningsen vezérlete alatti oroszok fölött a

friedlandi csatában (jun . 14. ) fényes diadalt arattak, Königs

berget megszállották és az orosz határokat fenyegették , ekkor már

a szövetséges uralkodók tanácsosnak tartották a tilsiti békébe bele

egyezni (jul . 7–9. ) ; a hadviselő fejedelmek a Niemen folyam

közepén egy hajópavillonban jöttek össze . A tilsiti békében , mely

nek megkötésénél Kalkreuth , porosz ügyvivő példátlan könnyel

műséggel járt el , elvesztette Frigyes Vilmos államainak nagy

részét ; át kelle engednie a Rajna és Elbe között fekvő tartomá

nyokat , el kellett néznie a varsói hercegség létrejöttét a szász

király fennhatósága alatt , kényszerült beleegyezni Danzignak sza

bad államma emelésébe , s hadiköltség fejében 150 millió tallért

rótt rá a győző. A Poroszországtól elvett területből , Braunschweig

ból, Hessenből és Hannover déli részéből Napoleon a westfaliai

királyságot alapította , melybe öcscsét , Jeromost, azon föltétel alatt

tette királylyá, hogy Magdeburgban 12,000-nyi örséget tart , a

kamrajavak jövedelmének felét a császárnak engedi át , és mint a

rajnai szövetség tagja a további háborukra segélysereget állit.

Auszterlitz és Jena Ausztria és Poroszország hatalmát

megtörék , úgy hogy Európa sorsa most csak Franciaország,

Anglia és Oroszországtól függött. IV. Gusztáv sréd király, nem

csatlakozott a tilsiti békéhez , hanem Anglia által pénzzel sege

lyeztetve , maga folytatta a háborút . Ebben eleinte jellemszilárdsá

got és nagy lelkierőt láttak , de határtalan nyakassága s helyzeté

nek és erejének teljes felismerése által nemsokára bebizonyítá ,

hogy gondolkozása megzavarodott. Áthatva a királyi méltóság

szentségétől , megtagadta, a kard hatalma által , nem pedig isten

kegyelméből fölemelkedett “ Bonaparte tábornok ” -tól a császári

címet , vallásos ábrándozásában azt hitte magáról, hogy az isteni

gondviselés által ő van hivatva a Bourbonok visszahelyezésére és

Napoleon megbuktatására. Napoleon iránti gyülöletében annyira

ment, hogy Porosz és Oroszországot, mert a bitorlóval békét

kötöttek, rendjeleik visszaküldésével és követeiknek Stockholmból

való elutasításával halálosan megsértette. Ezen oktalan magavi

seletével népére kimondhatlan szerencsétlenséget hozott, maga

1



76 VILÁ
GTÖR

TÉNE
LEM

.

pedig a trónt vesztette el. A franciák elfoglalták Stralsundot és

Rügen szigetét ; azalatt az oroszok Finnlandba nyomultak, és a

tartományt hatalmukba kerítették . A franciáknak abbeli törek

vése , hogy a zárrendszer által a britt kereskedelmet tönkrete

gyék, a svéd háborút az angolokra nézve nevezetessé tette . Az

angolok aggódván , hogy a franciák szilárd állást foglalnak el a

Keleti-tengernél, Dániának azt az indítványt tették , hogy szövet

kezzék velök és hajóhadát engedje felügyeletök alá . A felhivást a

király határozottan visszautasította . Ekkor egy angol hajóhad

jelentmeg a Sundban , Kopenhágát összeágyúzta , a várost hamuvá

tette és az egész dán hajóhadat magával vitte. A népjog ezen

megszegése oly izgatottságot szült Dániában , hogy Frigyes koro

naherceg, ki kedélybeteg atyja helyett kormányzott, szorosan

Franciaországhoz csatlakozott s az angoloknak és svédeknek

háborút üzent. Ezen időben Napoleon és Sándor cár szövetségben

állottak . Az erfurti fejedelemgyülés alkalmával (1808. sep . 17 .) hol

az európai pompa teljes fényében tündöklött, hol négy király és 34

herceg gyült össze Németországból, hogy a hatalmasnak hódolja

nak, Európa azon veszélyben forgott,hogy vagy a francia , vagy az

orosz fenhatóság alá jut. A két császár itt titkos szerződésben köl

csönös segélyre kötelezte magát, s az akadály nélküli hódításokat

is kikötötték egymásközt, úgy hogy Napoleon Spanyolországban ,

Sándor pedig Finnlandban , Moldva és Oláhországban tehetett

hódításokat. Mostmár a svéd birodalom támadtatottmeg minden

oldalról. Az oroszok már a fővároshoz közeledtek , a dánok és Napo

leon által küldött csapatok La Romana vezérlete alatt már Svéd

ország határát fenyegették , s a király mégis visszautasítottminden

békeajánlatot. Ekkor a fővárosban és a hadseregben egy összeeskü

vés jött létre, melynek következtében IV. Gusztáv palotájában erő

szakosan elfogatott és a trónról való lemondás aláirása után egy

szigeten fekvő régi várba vitetett. Azországgyülés,korábbi választó

jogára támaszkodván, IV. Gusztávot minden trónutódaival trón

vesztettnek nyilvánította , és annak nagybátyját, XIII. Károlyt

kiáltotta királylyá. Ezen átalakúlást béke követte, melynek értel

mében Finnland és az aalandi szigetek Oroszországnak adattak

át. A király öreg és gyermektelen levén , a trónörökös választása

Bernadotte francia tábornagyra esett , ki svéd trónörökösnek nyil

váníttatása után a király fiává fogadtatott .
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31. S. Események a pyreneusi félszigeten .

A harci dicsőség által vezettetve , Napoleon mindig újabb

vállalatokhoz fogott. Mint egykor Nagy Károly, kit példányképül

választott , Európa déli és nyugati államait Franciaország fősége

alatt egy világbirodalommá akarta egyesíteni. E végből arra töre

kedett , hogy a pyreneusi félszigetet elfoglalja és Olaszországban

a még meghódítatlanul álló területeket hatalmába kerítse. Először

is azt követelte a portugal kormánytól, hogy álljon el az Angliá

vali szövetségtől és a brit hajók elől zárja el az országot . Mivel a

portugal udvar a parancsszónak engedni vonakodott, Napoleon,

egyetértvén Godoy mindenható spanyol miniszterrel , Junot tábor

nokot Spanyolországon keresztül Portugalba küldötté . A lissaboni

gyáva udvar nem várta meg a franciák megérkeztét , hanem angol

hajón minden kincsével Braziliába ment, mire Junot egy kis had

sereggel a fővárost és az egész országot elfoglalta , s ura nevében

kinyilatkoztatta , hogy a Braganza-ház megszünt uralkodni . Godoy

ki minden erény , érdem és tehetség nélkül, csupán csak az erkölcs

telen királyné kegye és IV . Károly határtalan gyöngesége következ

tében lett Spanyolország tulajdonképeni ura, a fontainebleaui

szerződésben hazáját egészen Napoleon hatalmába ejté. Míg a

spanyol hadsereg a francia uralkodó zászlói alá sorakozott , s

Portugaliában és Daniában vérét ontotta Napoleonért , azalatt

100,000 francia harcos szállotta meg Spanyolország nyugati és

keleti részét . E miatt a spanyol nép Aranjuezben és Madridban

fellázadt, a gyűlöletes békefejedelem palotáját megrohanta s kifosz

totta , őt magát pedig halállal fenyegette. IV . Károly megrémül

vén a veszélytől, melyben a kegyenc élete forgott, legidősb fia ,

Ferdinánd javára trónjáról lemondott. A nép örömmel üdvözölte

az új uralkodót, de az öröm közé üröm is vegyült, mert Murat, a

spanyolországi francia sereg parancsnoka, épen ez időtájban szál

lotta meg Madridot. Hasztalan reménylette Ferdinánd Napoleont

az által megnyerni, hogy nőül a császár egyik nörokonát kérette

meg, a francia császár el volt tökélve Spanyolországot hűbér-biro

dalmává változtatni . Azon körülményt tehát, hogy mind IV. Károly ,

mind pedig Godoy panaszukkal hozzá fordultak, mi által atya és

fiú között öt tették döntő biróvá , arra használta fel Napoleon,

hogy az egész családot az álpolitika szövevényeivel vegye körül .
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A nélkül , hogy szándékát kinyilatkoztatta volna , az öreg királyi

párt, Godoyt és Ferdinándot , személyes találkozásra Bayonba

hitta . Itt a gyönge IV. Károlyt Godoy rábeszélte, hogy trónle

mondását vonja vissza , de csak azért , hogy az ismét elnyert koro

nát Napoleonnak átengedje és a gyülölt fiút örökségétől megfosz

sza . A gyönge jellemű Ferdinándot Napoleon fenyegetései az

államcsiny elismerésére birták. Kegyelempénzből élt ezentúl Fran

ciaországban , mig IV. Károly családjával Rómába költözött.

Napoleon a spanyol főrendek által fivérét, Józsefet , spanyol király

nak kiáltatta ki 1808. jun. 6 -án , s a nemzetet szabad alkotmány

nyal és javított törvénykezéssel igyekezett az új állapotnak meg

nyerni; de a madridi borzasztó lázadás , mely alatt Murat seregé

ből mintegy 1200 ember gyilkoltatott le , bebizonyította , hogy a

spanyol nép nem oly könnyen barátkozik meg a kényuralommal,

mint a tehetetlen királyi család .

Mielőtt Bonaparte József Madridba ünnepélyesen bevonult,

mindenfelé fellázadt a nemesek egy része és a papság által veze

tett nép, juntákat alakított minden jelentékenyebb városban , s

véres lázadásokban tört ki az új rend ellen . Az ország minden

vidékén , edzett parasztokból , bátor vezetők alatt guerillacsapatok

alakultak , melyek keményen ellentállottak a francia hadseregnek.

Mig a nemzet műveltebb része a dolgok új rendjét jobban ked

velte , mint a régi korlátlan királyságot , a nép nagy tömegében a

spanyol papság folytonosan táplálta a franciák elleni gyűlöletet.

A nemzetiségökért, vallásukért és függetlenségökért harcoló spa

nyolok és a hadértő franciák közt borzasztó harc keletkezett , mely

a franciákra nézve annál vészhozóbb volt , minél kevésbé bocsát

kozott velük az ellenség nyilt harcba ; és bármint igyekezett is

József megnyerni a spanyolokat az új alkotmánynak, a junták,

melyeknek központja a serillai junta volt , mindig nagyobb hatal

mat nyertek a nép között . Napoleon hadserege fentartotta ugyan

Madridban a királyságot , de a Ferdinánd nevében működő forra

dalmi kormány ereje a nép szellemében és az idegen nemzetek

rokonszenvében állott . Bámulva nézte Európa a népháború szo

katlan tüneményét, melyet Napoleon bátor harcosai leverni nem

tudtak . Miután egy francia hajóhad elfoglalása Cadixban jelt adott

a háborúra, nagy seregek keletkeztek egymás után a franciák

ellen . Bessiers fényes győzelmet aratott ugyan Medina del Rio
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Secconál (jul. 14 .) a gyakorlatlan csapatok fölött, azonban annak

híre , hogy Dupont Baylennél (Andalusiában ) 20 ,000 franciával

hadifogságba esett, meghiusítani látszott a franciák reményeit.

E szerencsés esemény a nemzetet lelkesedéssel és buzgalommal

töltötte el; több miniszter elhagyta a király palotáját és a forrada

lomhoz csatlakozott ; József elhagyta Madridot ; a francia seregek

visszavonultak s nemsokára híre jött, hogy a franciák Portugáliá

ban Wellington , Moore és más angol tábornagyok előtt hátrálni

kényszerültek , s Dupont seregéhez hasonló sors érte volna ezeket

is , ha az angolok a cintrai capitulatióban (aug. 30.) Junot seregé

nek szabad hazatérést nem engednek . Ekkor a franciák ügye

a pyreneusi félszigeten elveszettnek látszott.

Most Napoleon maga ment Spanyolországba egy hatalmas

és jól felszerelt hadsereg élén . A fölkelők gyakorlatlan csapatai,

melyek minden terv nélkül állottak ellen a legnagyobb hadnyerő

nek , könnyen legyőzettek , úgy , hogy a császár már négy hét

mulva mint gyöző vonulhatott Madridba, és fivérének , Józsefnek

újból átadhatta a trónt. Mig Napoleon a fővárosban új intézkedé

seket tett, a spanyolokat fenyegetéssel és szelídséggel akarta

József uralkodásának elismerésére birni, azalatt tábornokai véres

harcokat vívtak az angolok és a guerilla -főnökök ellen . Saragossa

kétségbeesett védelem után bevétetett , és Palfox, mint hadifogoly

Franciaországba vitetett; az angol sereg Portugal védelmére szo

rítkozott ; Sevilla , Andalusia és Granada szintén a franciák hatal

mába kerültek.ÉsSpanyolországmégis fentartotta magát. A nem

zeti kormány Cadixba tette át székhelyét, mely minden viharral

dacolt, s ott alapítá meg Spanyolország jövőjére nézve oly fontos

kortes-alkotmányt.

Midőn 1809-ben az Ausztria által kezdett háború a császárt

Spanyolországból visszahítta , nagyszámú hadsereget hagyott

hátra , mely leginkább németekből állott . E hadsereg a háború

bevégzése után csaknem 300,000 -re szaporodott, mely több tapasz

talt tábornok alatt a félsziget különböző tartományait átkalan

dozta és a francia fegyverek dicsőségét szaporította. De a győzel

mek csak a franciák elleni gyűlöletet szaporították ; a guerillabarc

ügyes és bátor vezetők alatt mindig véresebb lett, és az orgyil

kosság ellen, melyre a spanyolokat a franciák elleni gyűlölet ösz

tönözte, semmiféle bátorság sem volt elegendő. Napoleon hadértő
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katonáinak leghősiesebb tettei sem voltak képesek az ország nyu

galmas birtoklását kivívni. Az orosz hadjárat (1812.) a spanyol

hadsereg megkeresbítésére kényszerítette a császárt. Ezen kedvező

alkalmat arra használta fel Wellington , hogy egy nagyobb hadse

reg élén Spanyolországba menjen . A guerilla -harcosok által támo

gatott angolok nemsokára fölényt nyertek a mindenben hiányt

szenvedő ellenség fölött. Marmont salamancai veresége után az

angolok megszállották Madridot és Józsefet menekülésre kénysze

ríték . Mig Suchet és Soult képesek voltak a hadi szerencsét fentar

tani, s József még egyszer elfoglalhatta ingatag trónját ; de a bor

zasztó katasztrofa , melyet az orosz hadjárat előkészitett, a fran

ciákat a nyugati félszigeten hátrálni kényszeríté, s József örökre

elhagyta a spanyol földet. A vittoriai győzelem után Wellington

átment a pyreneusi hegyeken , Soultot Ortheznél visszanyomta és

Bordeauxt megszállotta . A hadértő marschal azután Toulosenál

állott még ellen a franciáknak, de a túlhatalom előtt hátrálni kel

lett. Napoleon bukása után az álszenteskedő VII. Ferdinánd nyerte

vissza a trónt; de a nemzet, mely az ország szabadságát vérével

vívta ki, rosz jutalmat aratott.

A 12-ik évi alkotmány, melynek létrehozásakor a szabadelvűek legyőz

ték a régi spanyol szervezetért lelkesedő “ szolgai” 6 -spanyolokat ; a népfölsé

get a kortes által korlátolt királyi hatalom fölé helyezte ; a katholikus vallást

államvallásnak nyilvánította , a papság túlhatalmának az inquisitió megszün

tetése és a kolostorok számának kevesbítése által vetett gátot és a gyarmatok

fehér lakóinak az anyaország polgáraiéval egyenlő jogot biztosított. Ezenkí

vül a törvényhozó, végrehajtó és birói hatalmat külön választotta.

A spanyoloknak a franciák iránti vak dühe a papság műve

volt ; Napoleon ebből megtanulhatta volna, hogy a vallás régi,

tiszteletre méltó intézményeivel mily hatást gyakorol a hívő

keblekre ; de büszkeségében nem ismert határt . Mivel a pápa az

angol hajókat az egyházi állam kikötőiből nem akarta kizárni és

vonakodott Franciaországgal véd- és dacszövetséget kötni, ezáltal

annyira megsértette a császárt, hogy ez nemcsak azzal fenyegető

zött, miszerint mindazon tartományokat elfoglalja , melyeket egy

kor N . Károly, “ az ő fölséges előde” a római püspöknek adomá

nyozott, hanem oly követelésekkel lépett fel, melyeknek teljesítése

által a pápa egyházi kormányzata jelentékenyen lett volna korlá

tozva . Midőn azonban VII. Pius semmi fenyegetőzés által nem

hagyta magát rábeszélni, hogy a francia uralkodónak eszközül
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szolgáljon , Napoleon először Anconát, Urbinot stb . szakította el

az egyházi államtól és kaposolta az olasz királysághoz. Ez azon

ban semmikép sem törte meg az állhatatos egyházi fejedelem

lelkületét, ki Ausztriával és Angliával közös rendszabályokat

állított fel Franciaország túlhatalma ellen . Ekkor Napoleon egy

Schönbrunban kibocsátott rendeletben kimondotta a pápa világi

hatalmának megszüntetését, az egyházi fejedelmet Rómából elhur

coltatta, a bibornokot különböző városokba számüzte, és a két

departementre osztott egyházi államot Franciaországba kebelezte .

Róma szabad császári várossá lett. Ezen erőszakoskodás után a

- pápa Napoleont az egyházból kiközösíté .

32. g . A második osztrák háború. Hofer. Schill. (1809.)

Napoleon erőszakoskodásai Olaszországban és növekvő befo

lyása Németországban Ausztria aggodalmát növelték . A bécsi

cabinet tehát újra elhatározta megkísérteni a hadi szerencsét .

A spanyol népharc, mely ellen a francia császárnak jelentékeny

haderőt kellett alkalmazni, a nyomasztó kereskedelmi zár által

előidézett elégedetlenség, a kedélyek izgatottsága Németországban

stb . mind arra mutattak , hogy Ausztriára nézve elérkezett a ked

vező alkalom elvesztett hatalmának újbóli visszanyerésére s az

idegen kényuralom megtörésére. Ausztria kettőzött szorgalommal

készült. Károly főherceg, Ausztria legtehetségesebb hadvezére,

állott élére a legjelentékenyebb hadseregnek . Ausztria 1809. apri

lisban kezdette meg a háborút Franciaország ellen , a mennyiben

seregei Bajor-, Olaszországba és a varsói nagyhercegségbe nyo

multak. Napoleon Würtenberg, Bajorország és a rajnai szövetség

más államai által hatalmasan gyámolíttatván, jelentékony sereg

gel vonult a Duna mellett lefelé, több győzelmes csata után

(Hausen , Abensberg , Landshut, Eckmühl, Regensburg) átnyomta az

ellenséget az Inn folyón , és másodszor nyomult be az osztrák álla

mok szívébe. Május 10-én a császár a főváros falai előtt állott,

melybe már három nap mulva mint győző vonult be. A magya

rokhoz intézett felhivást , hogy maguknak új királyt válaszszanak

és régi függetlenségöket kivívják , úgy lehetett tekinteni, mint az

osztrák birodalom feloszlásának előhirnökét .Bécsen alul, a March

mezőn , hol egykor a Habsburgok őse a magyarok segélyével e

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ.
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tartományt nemzetségének kivívta , védelmezte Károly főherceg

a Duna éjszaki részét . Midőn a franciák Lobau szigeténél a folya

mon át akartak kelni , az asperni és eszlingeni (máj. 21. 22. ) két

napig tartó csatában oly ellentállásra találtak , hogy szándékoktól

elállani és az ellenséges hadsereg üldözését nehány hétre elhalasz

tani kényszerültek . Ezen gyilkos csata , melyben 15,000 francia

harcos esett el , ingatta meg először a Napoleon legyőzhetetlen

ségében való véleményt, és elevenítette fel az elnyomott népek

önbizalmát . Csak midőn Napolen újabb erősítést nyert , és Beau

harnais Eugen , ki Olaszországból a karni és juli Alpeseken vonult

keresztül János főherceg után , kit Győrnél meg is vert , csak akkor

vonult át a francia hadsereg a Dunán és kényszerítette visszavonu

lásra Károly főherceget a wagrami rettenetes csatában (jul. 5. 6. ) .

A veszteség körülbelől egyenlő volt , és világosan kitünt , hogy a

francia hadsereg , mely a folytonos háborúban legjobb katonáit és

tisztjeit vesztette el , nem bir többé a régi túlsúlylyal . Csak Napo

leon vezéri tehetsége, mely a hadjárat alatt ismét teljes fényében

tündökölt, és csodálatra méltó ügyessége tudta a győzelmet zász

lóihoz bilincselni . Néhány nap mulva a Károly főherceg által elha

markodva kötött znaimi fegyverszünet (jul . 12. ) megszabadította

Napoleont szorult helyzetéből, mivel az éjszaknémetországi moz

galmak és a tirolok fölkelése oly népháborúvá válhatott volna ,

minő Spanyolországban dühöngött.

Ezen fegyverszünet a tiroliakra nézvə veszedelmes volt.

Tirol , melynek egyszerű , de becsületes polgárai nagy kegyelettel

ragaszkodtak Ausztriához , a pozsonyi békében Bajorországra szál

lott . E tartomány új nevet ( Dél-Bajorország) nyert . A durva hiva

talnokok annyira felizgatták a kedélyeket , hogy az osztrákoknak

nem volt nehéz a tiroliakat a franciák és bajorok elleni lázadásra

birni , kik ellen nemsokára fegyvert is ragadtak . Chasteler osztrák

tábornok egy hadosztálylyal ment segélyökre. A lázadók élén

Hofer András korcsmáros állott , ki honfiai előtt nagy tekintélynek

örvendett. Okos és mély belátású férfiak, inint Hormayer, Tirolnak

és a háborúnak történetírója, Hofer befolyását arra használták fel,

hogy e népmozgalmat az egész tartományra kiterjeszszék . Hofe

ren kívül Speckbacher, Teimer és Straub József vettek részt a veze

tésben . Örömriadva, harangzúgás közt fogadták az osztrákokat ,

és mint villám terjedt el a fölkelés az egész tartományban . Sze
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rencsés siker koronázta a merényletet, mely különböző helyen

ugyanazon időben tört ki. Mialatt a francia és bajor csapatok a .

szerencsétlen sterzingi (apr . 11.) csata után folytonos harc közt

vonultak Innsbruck felé, azalatt a főváros bajor őrsége az Isel.

hegynél magát megadni kényszerült, mire Innsbruck bevétetett.

A bécsi béke megkötése, 1809. oct. 14 -én , melynek következtében

Ausztria ismét 2000 mértfölddel,és 3 millió lakossalkevesbíttetett

meg, a tiroliak dolgaiban nagy változást idézett elő . A háromszor

elfoglalt és megszabadított Innsbruck ismét a bajorok hatalmába

került ; Speckbacher és más vezetők elmenekültek ; de Hofer, ki az

amnestia megigérése után fegyverét letette, azután hamis tanács

adók által félrevezettetvén , ismét háborúra szólítá fel a tiroliakat ,

egy paraszt által elárultatván, elfogatott és Mantuában főbe löve

tett (1810 . febr. 29.). Tirol három részre osztatott, melyeknek

egyike az olasz királysághoz, másika pedig Illiriához csatoltatott,

a harmadik részt pedig Bajorország kapta .

A bécsi békekötésben Ausztria lemondott Salzburgról, Berchtesgaden

ről és az Inn-negyedről,melyeket Bajorország nyert el; Nyugat-Galiciáról és

Kelet-Galicia egy részéről Krakó városával, melyek részint a varsói herceg

séghez csatoltattak , részint Oroszországnak lettek átengedve ; a villachi kerü

letből Karintiúban, Krajniról, a trieszti területről, Friaulról, Horvátország

ról,melyek Dalmatiúval és Istriúval egyesítve, Napoleon fenhatósága alatt

az illyr tartományokat képezték .

A második osztrák háború alatt Németország különböző

részeiben kísérletek tétettek az idegen járom lerázására . Ezen

hangulatot még nevelte a “ Tugendbund” müködése, melyhez

Poroszországban sok jó hazafi tartozott. Kurhessenben Dörnberg

ezredes kísérlé meg egy lázadás alkalmával a westfaliai királyt

megbuktatni. A kísérlet meghiusulása nem rettenté vissza a bátor

Schill őrnagyot a hasonló cselekvéstől. Bízván a nép kegyében ,

hívatva érezte magát a német nemzeti mozgalom vezetésére.

Nehány száz lovassal Potsdamon és Wittenbergen keresztül Dessau

és Halle felé nyomult, ott lefegyverezte a westfalőrséget,és Doden

dorf mellett , közel Magdeburghoz szerencsés csatát vívott egy

francia ezredes ellen . De az osztrák viszontagság híre bénítólag

hatott a vállalatra A domgarteni szerencsés csata után, hol 600

mecklenburgit ejtett fogolylyá, hű seregével az erős Stralsundba

nyomult, elhatározván magában , hogy a várost második Saragos

sává teszi, vagy abban addig tartja fen magát,míg Angliába hajóz

6 *
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hat. DeGratien tábornok által körülvétetvén, a város megvívása

alkalmával elesett. Szerencsésebb volt Frigyes l’ilmos braunschweigi

herceg. Ausztria szövetségében egy lovas csapatot gyüjtött össze,

melyet " fekete seregnek ” neveztek . A herceg Szászországba ron

tott, a Thielmann tábornok vezetése alatti kis szász sereget vissza

nyomta , Dresdát, Lipcsét és Meissent elfoglalta . De nemsokára

visszavonulni kényszerült, midőn Jeromos király túlnyomó had

sereggelmegérkezett s Thielmannal egyesülvén, a szász városokba

bevonult. A Frankoniában levő osztrák csapathoz csatlakozván ,

bátran és eredménynyelharcolt a Junot vezetése alatt előnyomuló

ellenséggel, mígnem a znaimi fegyverszünet az osztrák segélyt

tőle megvonta és tevékenységét bénította . Mivel mint “ német

birodalmi herceg” vett részt a háborúban , megvetette a fegyver

szünetet, és eltökélte magában , hogy 2000 emberbőlálló seregével,

Thüringiából utat tör magának az éjszaki tengerhez, és Angliá

ban keres segélyt. Hihetetlen merészséggel vonult a " fekete sereg”

Lipcsén és Hallén keresztül a westfaliai királyságba , elfoglalta

Halberstadtot és borzasztó utcai harc után az egész őrizetet elfogta .

Braunschweigbani rövid tartózkodása után folytonos harcok közt

nyomult Hannoverán át a Weserhez , Elsflethnél és Braakenál

Helgolandba hajózott, honnan a " feketék” brit hajókon Angliába

menekültek.

A bécsi béke után Napoleon a hatalom és nagyság tetőpont

ján állott. Csak azon gondolat kínozta, hogy nincs örököse ; ez

okból az egybekelésnél elkövetett formahiba ürügye alatt elválasz

tatta magát Josepha császárnétól, s aztán az osztrák császár leányát,

Mária Louizát vette nőül. 1810 . aprilis 1 -én ünnepelte menyegző

jét a “ Caesarok leányával” mely alkalommal a menyasszony uszá

lyát öt királyné vitte. De ezen házasság mind az osztrák, mind a

francia nép előtt gyűlöletes volt. Midön a császárnak a következő

évben fia született , ki már bölcsőjében római királyi címet nyert ,

úgy látszott , hogy Franciaország jövője el van döntve. A törvényes

fejedelmi házak sorába való belépése és törvényes örökös születése,

a Bourbonok reményét örökremeghiúsítani látszottak . De kevélység

és uralomvágy a telhetetlent vállalatról vállalatra hajtotta és nevét

a fejedelmek és népek ijedelmévé tette. Savariáltal vezetett állam

rendőrségben Franciaországban a szabadság utolsó maradványát

is elnyomta , kün pedig vége hossza nem volt az országok erősza
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kos eleserélésének, összekapcsolásának és szétválasztásának ; mit a

hatalmas ma teremtett , azt holnap már romba dönté ; kit az egyik

évben nagygyá tett , a másikban megalázta . Mindenki rémülettel

viseltetett a hatalmas világuralkodó irányában, ki kegyelmet osz

togatott és büntetett. Damokles kardja lebegett a fejedelmek és

népek fölött ; senki sem tartotta a jövőt biztosnak ; sem terv , sem

rendszer nem uralkodott ; önkény, szenvedély, zsarnok akarat

lépett a népjog heiyébe ; szárazföldi zár, adónyomás, ujoncozás

voltak a szövetséges népek ostorai ; harc, elnyomás az ellenséges

országok rémei . Ezenkívül a sajtót és könyvkereskedést bilincsekbe

verette s minden könyv- és folyóirat fölött szigorú őrködést gya

koroltatott .

A zárrendszer legjobban Hollandiát fenyegette. Lajos király ,

kinek a nép jóléte szívén feküdt , előterjesztéseket tett fivérének ,

sőt a kereskedelmi zár enyhítésére bírni törekedett. De Napoleon

azt felelte , hogy először a császár , azután a francia birodalom érde

keit tartozik Lajos szem előtt tartani , s még csak azután követ

kezhetnének népe iránti kötelességei. Midőn mindennek dacára a

szárazföldi zárrendszer áthágását szelíden fenyítette , Napoleon

császári vámhivatalnokokkal és hajóhaddal őriztette a hollandi

partokat s Seclandot , Éjszakbrabantot a császári birodalomhoz

csatolta . Ezen bánásmódot nem viselhette tovább a nemeslelkű

Lajos, lemondott fia javára a trónról , melyen becsülettel többé nem

ülhetett, miáltal csak a császár nyert alkalmat arra , hogy a hol

landi királyságot Franciaországhoz csatolja . Holland bekebelezte

tése után Napoleon Hamburg, Brema és Lübeck hanzavárosokat, az

oldenburgi nagyhercegséget , mely eddig a rajnai szövetséghez tar

tozott , Franciaországhoz csatolta , mely így az éjszaki és keleti

tengerpartok fölött uralkodott és 130 megyéből állott ; Hamburg

lön az új kormány kerület fővárosává .

33. g. Az orosz hadjárat.

A francia birodalomnak a keleti tengerpartig való terjesztése,

mely alkalommal az oldenburgi herceg, az orosz császári ház

közel rokona, tartományától megfosztatott, Sándor és Napoleon

barátságának véget vetett. A két udvar közti feszült viszony

nemsokára a diplomaták izgató beszédeiben és a hirlapok nyilt
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támadásaiban nyilvánult. Napoleon abbeli követelésére , hogy Orosz

ország a cukor és kávé bevitelét is , mely eddig meg volt engedve ,

eltiltsa , Sándor új rámtarifáral felelt, mely a francia árúczikkek

bevitelét megnehezítette , az angoloknak pedig kedvezett. Ekkor a

kevély császár haragra gyuladt . Sándor ki a háborútól nem félt, a

harcra jelt adott azon követelésével , hogy a francia várőrségek a

porosz tartományból és Pommeraniából vonuljanak ki . Az alkudozá

sok még tovább tartottak , midőn Napoleon Poroszországgal és

Ausztriáral kötött szövetség által harcias szándékait nyilvánította .

Mialatt roppant hadserege Németország szívébe nyomult, Francia

ország védelmére különböző korosztályból honvédsereget alakított.

1812. májusban jelent meg Napoleon népével Dresdában ,

hol a rajnai szövetség minden fejedelme, valamint az osztrák

és a porosz király is megjelentek , hogy a hatalmas úr előtt hódol

janak . Innen Napoleon félmilliónyi különböző nemzetiségű had

seregéhez sietett , mely 1000-nél több ágyúval és 20,000 társze

kérrel a Visztula és Niemen között volt felállítva. A bal szárny,

nagyrészben poroszokból és lengyelekből , Mackdonald vezérlete

alatt a Keleti-tenger partjait érintette ; a jobb szárny, melyet a

Schwarzenberg által vezetett osztrák segély-sereg és Regnier alatti

szász -francia hadosztály képezett , a Bug alsó részén az orosz

déli sereg ellen vott felállítva ; a hadsereg zöme, melyet Napoleon

maga vezetett , juniusban átkelt a Niemen folyamon , és benyomult

Wilnába, Lithvania hajdani fővárosába . A franciák megjelenése

fölébresztette a lengyelekben az elnyomott nemzeti érzelmet és

birodalmok felállításának reményét. De Napoleon nem szerette a

népmozgalmakat , betiltotta a tömeges fölkelést és a lengyelek lel

kesedését nagyon lehűtötte , midőn követeiknek kinyilatkoztatá,

hogy Ausztria iránti tekintetből nem állíthatja vissza a régi köz

társaságot. De azért a lengyelek Poniatowszky és más vezérek alatt

szokott bátorsággal harcoltak halálos ellenségök ellen , kik most

· Wilnából Wittepesk felé húzódtak . Moszkva " Oroszország szíve”

volt Napoleon célja ; de nemsokára észrevette , mily hatalmas szö

vetségesök van az oroszoknak országuk éghajlatában . Az utak

járhatatlanok voltak , a szállítmány kimaradt vagy nem elég ; a

szegény ország kevés élelmi szert adhatott ; a ragályos betegsé

gek ritkították a harcosok sorait és megtöltötték a kórházat .

Az orosz tábornokok Barclay de Tolly és Bragation a háborút
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a régi párthusok módjára vezették ; kerülték a főcsatát, és a csá

szárt, ki türelmetlenül várta a döntő ütközetet, mindig belebb

csalták az országba. Smolenszknél került először véres csatára a

dolog ; de miután egy egész napon át eredmény nélkül vívtak , az

oroszok éjjel elhagyták a felgyujtott várost és tovább folytatták

útjokat Moszkva felé. A győző másnap reggel véráztatott és hul

lákkal fedett égő helyre talált. Smolenszkben hadi tanács tartatott ;

de bármennyi hang nyilatkozott is a vésztjósló hadjárat folytatása

ellen , Napoleon megmaradt abbeli szándéka mellett, hogy Moszk

vát elfoglalja , ott kitelel és Sándort békére kényszeríti, s átlépte a

Dniepert. Az oroszok morogtak Barclay hadvezetése miatt , mint

egykor a rómaiak Fabius cunctator ellen , miért is Sándor Kutu

soffot nevezte ki főhadvezérré, kimint benszülött, közelebb állott

a néphez, és a vallásos szertartások és ó-orosz szokásokhoz való

ragaszkodása által az orosz nép előtt nagyon kedves volt. Most a

harc nemzeti háborúvá lett. Kutusoff Moszkva sz . városát nem

bocsáthatta a franciák kezére, hacsak a nép kegyét elveszíteninem

akarta . Ennélfogva megállott , s ezáltal előidézte a gyilkos borodinói

csatát Moszkva mellett, 1812. szept. 7 -én , melyben a franciák meg

tartották ugyan a csatatért, de az oroszok teljes csatarendben

vonultak vissza . Több mint 70,000 hulla fedte a csatatért ; Ney

(moszkvai herceg) volt a nap hőse . Szept. 14 - én vonultak be a

franciák Moszkvába. A nemesség és a jobbmódú polgárság

elhagyta a várost. Már a bevonulás alkalmával titkos borzadály

futott végig a katonaságon , midőn az utcákon csak népcsőcselé

ket láttak ; de ki irhatná le rémületöket,midőn Moszkva négy napig

tartó égése ( szept. 15 s köv.) a fából épült város kilenctized részét ,

a cárok régi várával, hamụvá tette , és minden reményeket egy

csapással megsemmisítette ! A moszkvai helytartó Rostopschin ,

a császár parancsa nélkül rendelte el e borzasztó tett végrehajtá

sát, hogy a nagy hadsereget téli szállásától megfoszsza és vészes

visszavonulásra kényszerítse. Minden rendet és fegyelmet feledve

rohantak a katonák az égő házakba, hogy rablási vágyukat és

szenvedélyeiket kielégítsék .

Mindenből kitünt, hogy az oroszok irtó háborút viselnek

és Napoleon mégis a béke reménye által elámíttatni engedémagát,

seregét 34 napig tartván Moszkvában , anélkül, hogy belátta volna,

miszerint Kutusoff őt a tél beálltáig akarja ott tartani, hogy a
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hideg a rosszúlruházott ésmindenben szükséget szenvedő katonákat

a visszavonulás alattmegsemmisítse . Oktober végei kezdették el a

végzetteljes visszavonulást,melynek a háborúk történetében nincsen

párja . Az első tervet Kaluga felé visszahúzodni a malo-jaroszlawetzi

borzasztó csata után (okt. 24.) abban hagyták, és Smolenszk felé

indultak . Novemberben a hideg 18, később pedig 27 fokra emel

kedett. Ki irhatná le a szenvedéseket , harcokat és fáradalmakat,

melyek következtében végre a nagy sereg lassankint megsemmi

sült ? Az éhség, fagy, fáradság nagyobb pusztításokat tönek , mint

az oroszok golyói és a kozákok lándzsái. Borzasztó volt látni,mint

hevernek az országutakon, a hóvalésjéggel födött pusztákon a meg

fagyott harcosok , elhullott lovak , eldobott fegyverek a dús zsákmány

mellett ! Kutusoff, ki egy kiáltványban Moszkva felgyujtását a

franciákra fogta , hogy a népet még nagyobb gyülöletre tüzelje,

nem távozott az ellenség oldala mellől, és arra kényszerítette a

franciákat, hogy minden talpalatnyi földet harcolva kellett kivív

niok . Midőn november közepén Smolenszket elérték , a hadsereg

még mintegy 40,000 harcképes katonából állott ; 30 ,000 védtelen

utósereg rend és fegyelem nélkülkövette az előmenőket. És mégis

itt kezdődött a legnagyobb nyomor,mert a várt fegyverek ,ruházatok

és élelmi szerek nem érkeztek meg, és az új csapatokkalmegerő

sődött oroszok a visszavonuló franciák útját mindenütt megza

varták. A visszavonulás hőse Ney , az utósereg vezére, a “ bátrak

legbátrabbika” volt. A befagyott, demindkét part mellett fölenge

dett Dnieperen való átkelése egyike volt a legbátrabb hadi

tetteknek , melyekre a világtörténet emlékezik . A sereg nov. 25 -én

ért a Beresina folyóhoz . Az ellenséges hadsereg szeme láttára két

hídat vertek, és a nagy hadsereg harcképes maradványa kimondhat

lan veszélyek közt vonult keresztül a folyón ; de 18 ,000 ember, kik

kellő időben nem érkeztek meg, megmérhetetlen zsákmánynyal

az ellenség kezébe került. Hogy mennyi fuladt meg a folyam jég

darabjai között, vagy mennyi tapodtatott szét a borzasztó tolon

gásban , senki sem számította fel. A Beresinán való átvonulás után

Napoleonnak még mintegy 8000 harcképes katonája volt, de ezek

is magukban hordták a halál csiráját. Ney volt az utósereg utolsó

embere. Hivatalos tudósítás szerint Oroszországban 243,600 hul

lát gyüjtöttek össze. Egész Európa gyászolhatott . Dec. 3 -án adta

ki Napoleon hires 29 -ik bullettinjét, mely a népeket tudósította ,
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hogy a császár egészséges ugyan , de a fősereg megsemmisíttetett .

Két nappal későbben átadta a főparancsnokságot Muratnak , s

Párisba sietett, hogy új harca készüljön .

IV . A császári birodalom feloszlása és újállapotok megalapitása.

34. g . A német szabadságharc és Napoleon bukása .

Talleyrand állítólagos nyilatkozata , hogy az orosz hadjárat

a rég kezdete volt , nemsokára igazoltnak látszott. Jóllehet az ujon

cozás ismét betöltötte a hadseregben támadt hézagokat , de a

Napoleon legyőzhetetlensége fölötti hit eltünt, s a nagyrészt fia

talokból, gyakorlatlan emberekből álló hadsereg oly ellenséggel

állott szemben , melyet részint a kivívott győzelem , részint a haza

szeretet érzelme nagy tettekre lelkesített. A porosz tábornok York,

ki Mackdonald tábornok vezérlete alatt a Keleti-tenger partján

állott, már dec. 30 -án megkötötte az orosz hadvezérrel, Dibitsch

schel a szerződést s nem bocsátkozott többé harcba. Ezen tette Ber

linben nyíltan kárhoztatott, de a királynak Boroszlóba utazása

első lépés volt az oroszokkali szövetkezésre. A Stein báró és más

hazafias érzelmű férfiak ösztönzésére létre jött königsbergi ország

gyülés (1813 . febr. 5 — 9 .) s az általa hozott általános fölfegyver

kezés volt az adott jel. Dacára annak , hogy a legerősebb porosz

várak Napoleon kezei közt valának ,már februárban létrejött Porosz

és Oroszország közt a kalischi szerződés a franciák ellen . A Po

roszország iránti rosz bánásmód oly gyülöletet idézett elő az

idegen kényuralom ellen , hogy a király “ Felhívás Népemhez”

című kiáltványa hihetetlen harcvágyat ébresztett. Ifjak és férfiak

elhagyták megszokott foglalkozásukat s önkénytesen siettek a

haza megszabadítására . Tanulók és tanárok elhagyták iskolaikat,

hivatalt viselők állomásaikat s fiatal nemesek ősi lakhelyeiket. Ki

nem mehetett a csatába , vagyonából hozott áldozatot. Mármárci

usban elhagyták a franciák Berlint, hova Wittgenstein orosz tábor

nok és York gróf azonnal bevonultak .

A két szövetséges uralkodó mindenekelőtt a szász király

csatlakozását óhajtotta . De Frigyes Ágost, kit Napoleon barátsá

gával, kegyével és bizalmával magához csatolt, a felhivásnak

ellentállott. Nagy "szövetségesének ” országát, várait és csapatait
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rendelkezésére bocsátá . Azért lett a szász királyság a háború szín

helyévé. A lützeni (vagy Gross -Görschen ) és Bautzen mellett vívott

első csatákban a franciák maradtak ugyan győztesek , és ellenségei

ket egészen az Oderáig nyomták vissza ; de a fiatal német harcosok

magaviselete megmutatta, hogy egészen más szellem lelkesíti a

poroszokat, mint a jénai csatában . A csatatér volt a véres napok

jutalma. Most vonult át először Napoleon agyán jövőjének sötét

sejtelme. De a kevélység és dölyf tovább ragadták őt. " Egyetlen

egy falunak sem szabad a francia birodalomból elveszni !" mondá

ő dacosan , hogy ezen biztonságérzet általmásokat elrémítsen . De

mégis tanácsosnak tartotta fegyverszünetet indítványozni, állító

lag békealkudozás végett, tulajdonképen pedig , hogy ujoncozás

által seregeit megerősítse. A szövetségesek örömmel fogadták az

ajánlatot. Ezen plüswitzi fegyverszünet alatt Ausztria a reichen

vachi szerződésben , melyhez az angolok is csatlakoztak , kiegyezett

az oroszokkal és poroszokkal, s azután a prágai kongressuson

Metternich herceg által végleges békekötésre törekedett. De Napo

leon nem tudta elviselnimegaláztatását. Az előterjesztések vissza

utasítása maga után vonta a fegyverszünet felmondását, és két

nap mulva Ausztriának Franciaország elleni hadüzenetét. A drez

dai csatában , 1813 . aug. 26 . 27 ., Napoleon a hadiszerencsét még

egyszer fegyvereihez bilincselte, de a drezdai győzelmet nemso

kára megzavarta : 1) Blücher ugyanazon időben történt dicsteljes

győzelme a Katzbach mellett, aug . 26 -án , hol 18,000 fogoly és

nagyszámú löveg került a poroszok kezébe ; 2) Vandamme erélyes

tábornok elfogatása a culmi heves csatában ; 3 ) a Bernadotte,

Bülou', Taunzien vezetése alatti porosz-svéd hadsereg dicső fegy

vertényei a grossbeereni és denneritzi csatákban , melyek Berlinnek

Oudinot és Vey által való bevételét meghiusíták ; 4 ) a hagelbergi

csata , hol a brandenburgi honvédsereg Hirschfeld vezetése alatt

Girard tábornok olasz , francia és westfal hadosztályát szuronynyal

és puskaagygyal semmisítette meg. Nehány héttel később megtör

tént a sziléziai és éjszaki hadsereg egyesülése, miután York gróf,

támogattatván Horn tábornok által, az ellenség szemeláttára vonult

át az Elbe folyamon , és kivívta a wartenbergi dicsteljes győzelmet.

Öszszel már alig volt kétséges a harc kimenetele ; a rajnai

szövetség fejedelmei legnagyobb részt elhagyták Napoleon zász

lóját és a szövetségesek pártjára állottak . Így Bajorország, mely
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Ausztriával a riedi szerződést kötötte . Octoberben , midőn Napo

leon több napig tétlenül időzött Dübenben , vonultak a seregek

a lipcsei nagy síkságra : az osztrákok Schwarzenberg herceg vezér

lete alatt , kire az egész sereg vezetését bízták , az oroszok

Barclay, Wittgenstein , Bennigsen alatt ; a poroszok Blücher, York

és Bülow alatt, a svédek pedig Bernadotte vezérlete alatt. A szö

vetségesek hadereje (300 ,000 ) az utolsó napokban , a Napoleon

által vezetett francia hadsereget 100,000 emberrel multa fölül.

A libertwolkuitzi véres csata , melyet a szövetségesek előhada

Murat lovasságával vívott, méltó előjátéka volt a nagy harcnak,

mely a csatasíkon kivívatott. Hasztalan fejté ki a lipcsei síkon

nagy tehetségét a dicskoszorúzott győző , hasztalan feszíték meg

erejöket Ney , Murat, Angereau, Mackdonald , a lengyel Ponia

towszky és mások ; a három napig tartó lipcsei népharc, oct. 16 .

17. 18 ., a francia császárság sírjává lön . Napoleon oct. 19 -én dél

előtt hagyta el a várost, melybe azonnal berohantak a szövetsé

gesek . Az Elster-híd elsietett lerombolása következtében 12,000

harcképes katona és 23,000 beteg és sebesült került a szövetsége

sek hatalmába. Ezeren meg ezeren találták halálukat a Pleisze

és Elster hullámaiban , közöttük a csata alattmarschallá kinevezett

Poniatowszky herceg a hullámokban lelte halálát. A szövetségesek

vesztesége többre ment 40,000-nél. .

Az ellenség által üldöztetvén , a franciák gyorsítottmenetben

huzódtak vissza Erfurton keresztül a Rajnához. Hanaunál Wrede

tábornok osztrák és bajor csapatokkal útját akarta állani a vissza

vonulóknak , de ezáltal “ a haldokló oroszlánnak” még egyszer

alkalmat adott , harcias tehetségének kitüntetésére. A Hanau

mellett nagy áldozatokkal kivívott győzelem , a 70 ,000 emberből

álló francia hadsereg maradványainak megnyitotta az útat a visz

szavonulásra. De a szerencsétlenek már keblökben hordták a halá

los betegség csiráját, és még az év vége előtt nagyrészt meghaltak

a túlnépes kórházakban .

A lipcsei csatának nagyszerű következményei voltak : a

westfaliai királyság feloszlott ; a hesseni választófejedelem , braun

schweigi s oldenburgi hercegek visszatértek államaikba ; a szász

király elfogatott, kitől Napoleon Lipcsében vett bucsút. Hirtelen

fölbomlott a rajnai szövetség köteléke ; Würtenberg , Baden , Hes

sendarmstadt, Vassau némi vonakodás után szerződést kötöttek az
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osztrákokkal és seregeiket a szövetségesek rendelkezése alá he

lyezték . Csak Hamburg állott ellen 1814 májusig . Dánia, 1807

óta Napoleon hű szövetségese , nem volt képes a szomszéd ellenség

egyesült támadásainak ellentállani. A kieli békében ( 1814. jan .

14. ) Norwegiát átengedte Svédországnak, Helgolandot pedig Angli

ának. Hasonló történt Olaszországban. Eugen alkirály az ellenség

nek átengedte a tért és ipjához ment Bajorországba. Toscanába

visszatért Ferdinánd nagyherceg s az egyházi államok visszakap

ták VII. Piust . Csak Nápoly maradt egy ideig Murat hatalmában ,

míg az is Ausztriához csatoltatott .

A szövetséges fejedelmek és tábornokok Frankfurtban taná

csot tartottak , hogy a német “ határfolyamon ” átmenjenek -e.

Hasztalan törekedtek hazafias érzelmű férfiak, mint Blücher és

Gneisenau , a háború gyors folytatására ; Ausztria kivitte , hogy még

egyszer az alkudozások útjára tértek. Egy békeajánlat, melyet

St. Aignan nyujtott át a franciák császárának , biztosította ennek

Franciaország birtokát a természetes határok között , ha Németor

szág, Holland és Olaszország függetlenségébe beleegyez és a régi

dynastiának Spanyolországot visszaadja. Midőn azonban határo

zatlan és kitérő feleletet nyertek s átlátták , hogy az ellenség

kevélysége még nincs megtörve , akkor elhatározták, hogy átkelnek

a Rajnán .

Új év éjjelén ( 1814) kelt át Blücher a sziléziai hadsereggel

Koblenz és Mannheim között a Rajnán , mialatt Schwarzenberg a

fösereggel Svájcon nyomult keresztül Franciaország déli részére ,

és egy második porosz sereg Bülow alatt Hollandot szabadította

fel . A pyreneusokon az angolok mentek keresztül. Az olasz király

ságot az osztrákok és Napoleontól elpártolt Murat fenyegették.

Bernadotte, ki Franciaország és Európa között közbenjáróúl tolta

fel magát , kimélet által igyekezett honfiainak kegyét megnyerni,

hogy ezen eszközzel , mely neki a svéd koronát megszerezte, a fran

cia trónra juthasson , de ezen kétes magatartásával csak a szövetsé

gesek bizalmatlanságát vonta magára . Blücher és Schwarzenberg

seregei Champagneban találkoztak , a La Rothier melletti győze

lem (febr. 1. ) gyors és szerencsés kimenetelt igért a szövetségesek

nek . A francia hadsereg, a császár további szerencséje fölött két

ségbe esvén , elvesztette minden bátorságát. De a szövetségesek

lassú készülődései közepette a császár időt nyert a hadsereg össze
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szedésére és néhány szerencsés csata után sikerült a franciák

megtört bátorságát újra fölébreszteni. Napoleon egy kis csapatot

Schwarzenberg hadserege ellen hagyván , hallatlan bátorsággal,

ráveti magát egész erejével Blücherre , megveri, szétugrasztja , és

öt napig tartó szerencsés csata után visszavonulásra kényszeríti.

Azután villámgyorsasággal a fősereg ellen nyomult s a nangisi és

monterani győzelem által (febr. 17. 18 .) ezt is Troyes felé való visz

szavonulásra kényszeríti. Ezen előzmények oly benyomást tettek

a szövetségesekre, hogy az új békealkudozások alatt , melyeket

Chatillonban kezdettek meg, a császár könnyen megtarthatta

volna magának a francia koronát, ha a Franciaországgal össze

kapcsolt vagy rokonai által birtokolt tartományokról lemondott

volna . De Napoleon túlságos követelményei addig késleltették a

béke megkötését, míg Blücher, a szerencsétlen csatákból ismét

felüdülvén, Craonne és Laon mellett a meggyöngült franciák fölött

új előnyöket vívott ki. Most minden alkudozás félbeszakadt; az

osztrák császár vejét és unokáját áldozatúl hozta az európaibéké

nek ; Angolország hercegkormányzója minden áron a Bourbonok

visszaállítására törekedett. A rheimsi győzelmes harc (1814 .márc .

13), melyben St. Priert, egy porosz-orosz hadosztály vezére, sere

gének felével elesett, volt az utolsó fénysugár, melyhez Napoleon

eljuthatott. Az arcissi csata (márc. 20 . 21.) meggyőzte őt arról,

hogy nem képes többé az ellenség acélsorait leverni, és ezen

meggyőződés következtében határozatlanságba esett. Mialatt a

szövetségesek Páris ellen indultak , s a fővárosban az ő jelenléte

nagyon szükségesnek bizonyult, idejét merész , de gyümölcstelen

hadmenésekre pazarolta el. Még egy eszköz menthette volna meg

Napoleont, a nemzeti háború és a nép fegyverbe szólítása . Ha a

császár nyiltan , melegen szól a nemzethez, ha a polgári szabad

ság visszaállítását biztosítja , s a franciák hazaszeretetét általános

fölkelésre felhasználja , ezzel a szövetségesek előnyomulását meg.

akadályozhatta volna ; de Napoleon mindig a szuronyokba helyezé

bizalmát ; és a nemzet szabadságát elnyomta ; hogyan bízhatott

volna most a népben ? Azért vetette meg most is annak segélyét,

pedig néhány nemzetör hösiessége Fére-Champenoisnál megmu

tatta , mily erő rejlik még a népben. Fivére , József, nyerte el a

nemzetőrség fölötti főparancsnokságot, a császárné állíttatott a

kormány élére, csekély képességű és kétes hűségű férfiak kapták a
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legfontosabb állomásokat. Alig érkeztek a szövetségesek a főváros

közelébe, József letette hivatalát Mortier és Marmont kezeibe és

elhagyta a fővárost. A két tábornok az ellenség túlhatalmának

engedni és a fővárost szerződésileg átadni kényszerült. Erre a

szövetségesek Párisba nyomultak márc. 31-én. A császárné fiával

és néhány miniszterrel már előbb Bloisba vonult, és ezáltalaz

álnok Talleyrandnak nagyon megkönnyítette az elüzött királyi

család érdekében való működését. Az ő indíványára már aprilis

1 -én kimondották a senatorok Napoleon trón fosztottságát, és a

Bourbonok * visszahelyezésére minden eszközt megragadtak.

35 . S . Napoleon leköszönése. A száz nap uralma. Waterloo.

A restauratio.

E közben Napoleon testőrségével és híveivel, kiknek száma

naponkint apadt, Fontainebleauban időzött. Terveiben habozott,

nem tudta mit tegyen, míg Varmont elpártolásának híre őt arra

a határozatra birta, hogy a trónról fia javára lemondjon . De föl

tételes lemondását nem fogadák el a szövetséges fejedelmek ; a

harcot tovább folytatni nem tudta , mivel legközelebbbi barátai,

Berthier, Vey, Oudinot stb . elhagyták. Ekkor Napoleon aláirta a

föltételen lemondási okmányt, mint azt a szövetségesek kívánták .

Elba szigetét kapta sajátúl, két millió frankot évi jövedelműl, és

azon kedvezményben részesült, hogy hű gárdájából 4000 embert

vihetett el magával. Napoleon apr. 20 -án állíttatta fel gárdájának

gránátosait a fontainebleaui várpalota udvarán , s tört szívvel

bucsuzott el zokogó vén harcosoktól.Május 4 -én ért Elba szigetére .

Május 30 -án megköttetett a párisi béke, melyben Franciaország

XVIII. Lajost kapta királyul, új alkotmányt nyert és az 1792-ki

határok közé szoríttatott. Az idegen seregek elhagyták Franciaor

szágot és a bécsi congressus volt hívatva Európában a dolgok

új rendjét megállapítani.

A bécsi congressuson , 1814 . szept. - 1815. juniusig , Európa

császárjai, királyai, fejedelmei, legtehetségesebb államférfiai vet

tek részt. Egész Európa pompája és műveltsége teljes fényben

tündökölt. A legitim fejedelmi házak visszahelyezése az elveszett

trónokra és a köztársasági alkotmány félrevetése volt azon két

* Lásd a származási táblát a könyv végén .
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alapelv, melyekben mindnyájan megegyeztek. De midőn arról

volt szó , hogy miképen osztozzanak meg azon országokon , melye

ket a franciáktól és szövetségeseiktől elfoglaltak, önzés és birvágy

nehezíték a békés kiegyenlítést, a mennyiben Szászországnak a

porosz birodalommal való egyesítésébe és abba, hogy Oroszország

nyerje el egész Lengyelországot, Ausztria, Anglia és Franciaor

szág nem akartak beleegyezni. A viszálykodás már háborúval

fenyegetőzött, midőn az a váratlan hír , hogy Napoleon Cannesnél

1875. márc. 1 -én kikötött , gyors kibékülésre és egyetértő cselek

vésre sarkalta a fejedelmeket.

A bécsi congressus intézkedései. 1 ) Ausztria visszakapta Kelet-Galiciát,

Tirolt és Salzburgot, Belgiumért és Elő - Ausztriáért kártalanításkép nyerte

a lombard -velencei királyságot, Dalmaciát és a Parma fölötti hűbéruraságot.

2) Elhatároztatott a németalföldi tartományok egyesítése, melyet németalföldi

királyság címe alatt Oraniai Vilmos nyert Luxenburggal együtt . 3 ) Olaszor

szágban a Napoleon által trónjaiktól megfosztott fejedelmek visszanyerték

birtokaikat : a) A sardinai királyság,melyet Victor Emmanuel királynak visz

szaadtak, nagyobbíttatott Genuival. b ) A modenai hercegséget és a toscanai

nagyhercegséget az illető osztrákházi tagok kapták vissza . c ) Luccát a spanyol

bourbon hercegnek engedték át Parmaért. d) Az egyházi államok régi határaikat

visszanyerték, e) Nápoly, Murat szerencsétlen vége után , Sziciliával egyesít

tetvén, Ferdinánd királynak visszaadatott . f) Az ioni szigetek Anglia védnök

sége alatt szabad alkotmányt nyertek . 4 ) Spanyolországba és Portugalba a régi

királyi családok költöztek vissza. 5 ) A skandinav két birodalom , Svéd- és Dán

ország megmaradt a már érintett állapotában . 6) Oroszország Finnlandot,

Bessarabiát, Moldvát és a varsói hercegséget kapta , mely utóbbi lengyel

királysággá lett és új alkotmányt nyert, Posent Poroszország nyerte el , s

Krakó szabad köztársasággá lön . 7 ) Svájchoz visszacsatoltattak Wallis ,

Genf és Neufchatel cantonok ; a fejedelmek elismerték köztársasági alkotmá

nyát . 8 ) Németországban Poroszország az elvett birtokokon kívül Posent, a

szász királyság felét Cleve és Berg hercegségeket és a rajnai tartományokat

is visszanyerte ; Bajorország az Ausztriának átengedett birtokaiért a rajnai

Pfalzzal kártalaníttatott ; Hannover királysággá emeltetett. Németországban

azután létrejött a feloldhatlan németszövetség. A szövetségi államok száma 38 - ra

ment. Egy császárság (Ausztria ) ; öt királyság (porosz, bajor, hannover, szász ,

würtenbergi) ; két nagyhercegség ; kilenc hercegség ; tíz fejedelemség ; a hes

.senhomburgi tartománygrófság és négy szabad birodalmi város képezték a

szövetséget.

Az érintett események, nemkülönben a franciák elégületlen

ségei XVIII . Lajos alatt új reményeket kellett Napoleonban .

Nemsokára kitünt, hogy a Bourbonok “ semmit sem tanultak és

semmit sem feledtek " . A forradalom és a császárság emlékei lehe



96 VILÁGTÖRTÉNELEM.

tőleg megsemmisíttettek ; a háromszínű rózsa helyét a fehér

pótolta ; a régi aristokraták az új szerencsfiakkal gúnyosan és

dölyfösen bántak és eltávolították őket az udvar köréből, hol a

nagyravágyó Artois gróf és Angouléme hercegné (XVI. Lajos leá

nya ) voltak a hangadók . A gárda tagjai elbocsáttattak és helyök

fizetett svájciakkal töltetett be ; a nagy hadsereg tisztjeit félzsold

dal bocsátották el és boszantó beszédekkel sértették ; a becsület

rendet az által tették megvetetté , hogy számos keresztet adtak

méltatlanoknak ; a papság és a kivándorlottak elvesztett javaik,

tizedeik és hűbéri jogaik visszaszerzésére gondoltak . Nagy boszan

kodás fogta el a nemzetet ; a változás utáni vágy mindig nagyobb

tért nyert, különösen midőn mintegy 100,000 katona részint hadi

fogságból, részint az idegen városokból hazájába visszatért és bo

napartista érzelmeit egész országban terjesztette.

Midőn Napoleon a Bourbonok balfogásait beismerte midőn

meghallotta, hogy az emigransoknak jószágaikat vissza akarják

adni, s midőn értesült a nép hangulatáról, újra megkisértette sze

rencséjét. 900 hű emberével kikötött Franciaország déli partján

(Cannesnél ) ; több kiáltvány által gyorsan megnyert minden szí

vet . Mindenütt diszlett ismét a háromszínű rózsa ; az ellene

küldött csapatok hozzá pártoltak ; a grenoblei polgárok a kaput

törték be , mikor a város közelébe érkezett, és Labedoyère hozzá

csatlakozott seregével . Hasztalan sietett Artois Lyonba és hasz

talan akarta a katonákat megnyerni. “ Éljen a császár” kiáltás

sal fogadták, és midőn Ney is , ki azt mondá, hogy a bitorlót

bilincsekben viszi Párisba , régi bajtársához ment át , midőn Soult,

Massena és mások mellette nyilatkoztak, csak ekkor tudták meg a

Bourbonok , hogy trónjuk vulkán fölött áll , és másodszor is

elhagyták a hazai földet. XVIII. Lajos kevés hívével Gentbe tette

át székhelyét, mialatt Napoleon márc . 30-án bevonult a tuileriák

palotájába , és nagy részben a forradalom férfiaiból, mint Carnot,

Maret, Fouché, Daroust, Coulaincort, Cambacèrès stb . miniszte

riumot nevezett ki . Így kezdődött a száz nap uralma és Európát új

forradalom kezdé fenyegetni. A klubok ismét alakulni kezdének,

és felajánlották a császárnak erős karjaikat . De Napoleon még most

is idegenkedett a népmozgalomtól ; ő sem tanult s nem is felejtett

semmit . Vissza akarta állítani a császári trónt régi fényével és

birodalmi nemességével. Ezt azonban a nép nem akarta, mely
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semmi tekintetben sem érezte magát kárpótolva a demokrat és

alkotmányos szabadság elvesztéseért. Így a császárhoz csak a

katonaság és a pórnép egy része ragaszkodott feltétlenül.

Ausztria és Oroszország hajlandóknak mutatkoztak Napo

leonnal alkudozni, kimegigérte , hogy a párisi béke határozatait

megtartja és Európa békéjét többé meg nem zavarja . De Talley

rand tevékenysége és Muratmeggondolatlansága újra győzelmet

szerzett a legitimitás tanának . A " trónbitorló ” a “ világbéke ellen

ségének” nyilváníttatott, és új háború indíttatott ellene és nem

zetsége ellen . Muratkezdetben a szövetségesekhez csatlakozott s az

olasz alkirály ellen háborút viselt. De nemsokára érezte az eljárás

természetellenességét ; hanyagúl folytatta a háborút és ezáltal

fölébreszté ellenségeinek gyanúját. Katonai szilárd jellemével nem

fért össze a közös ügy ilyetén elárulása . Napoleon visszatérése

alkalmával elérkezettnek látta az időt régi szövetségeséhez való

visszatérésére. Hasztalan intette őt a császár elsietett lépéseért .

A nélkül, hogy bevárta volna a dolgok alakulását, hadat üzent

Ausztriának és Olaszországot fegyverre szólította a közös ellenség

ellen . A tolentinoi csata (május 23 -án ) ellene dőlt el, s mialatt

Franciaország déli részébe menekült, az osztrákok benyomultak

fővárosába és a megürült trónt visszaadták Ferdinándnak. Murat

neje és gyermekei az osztrák császárnál találtak menhelyet.

A waterlooi csata után Murat egy ideig Franciaország déli partjain

barangolt. Végre Corsicába szökött és innen nehány hívével

Calabriában kikötött, hogy a népet Ferdinánd ellen fölkelésre

birja . De legyőzetvén ,merészségeért halállal lakolt.Murat Joachim

1815 . oct. 15 -én főbe lövetett Pizában .

Napoleon sorsa most már hamarább eldőlt. Az európai hatal

mak félmillió harcossal léptek a trónbitorló ellen . Mielőtt ezek

megindultak ,Napoleon a párisikamarák megnyitása után Németal

földre vonult,hogy Blücher és Wellington seregeivelmegmérközzék .

A hadjárat kezdete kedvező volt a franciákra nézve. Lignynél(jun .

16 .) a poroszokat, bátor ellentállás után , visszanyomták , mialatt

Ney Wellington seregének , mely angolokból, hollandokból és han

noverekből volt összeszedve , eredménynyel állott ellen . Amott

Blücher sebesült meg, itt a lovagias Vilmos braunschweigiherceg

lelte halálát. Még a döntő napon is sokáig kétes volt a győzelem .

Csak midőn a poroszok kellő pillanatban hoztak segélyt Welling

TANKÓ : VILÁG TÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ .
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ton megszorult seregének, csak akkor győzettek le a franciák, a

régi harcosok hősies magatartása dacára , a belle -alliancei vagy

waterlooi csatában junius 18 -án . Borzasztó volt a harc Mont St. Jean

magaslatán , melyről a franciák a csatát nevezik , és a szavak ,

melyeket későbben Cambronne szájába adtak : “ A gárda meghal,

de nem adja meg magát!” egy nagy kor utóhangjaként a nemzet

nél mindig dicső emlékben maradtak, míg ama gyalázatot, melyet

Bourmont árulás és Grouchy kétes magatartás által magukra von

tak, semmiféle védbeszéd nem moshatja le. Halványan és megza

varodva engedte magát Napoleon Soult tábornagy által a csatából

kivezetni, s miután az ellenség meglepte őt, kard és kalap nélkül

futott lóháton Páris felé ;minden löveg az ellenség kezébe került ;

a bátor seregnek csak egy negyedemenekültmeg. Nagyszerű volt

a poroszok és franciák győzelme, mely a waterlooi csatában a

francia császárság sírját megásta.

Most Párisban , hol Fouché a csalás és álnokság játékát kezdte

üzni, a franciák azt követelték a császártól, hogy a trónról mond

jon le. Napoleon némi ellenkezés után beleegyezett e kívánságba ;

fia II. Napoleon javára lemondott császári méltóságáról, s midőn

a győzelmes ellenség másodszor is megjelent Páris falai alatt

Rochefortba futott, honnan Amerikába akart hajózni. Mivel az

angolok a kikötőt megszállva tartották, a britek nagylelkűségében

bízva, egyik hajójokon (Bellerophon ) keresett menedéket. De az

államférfiak , kik akkor a kormány élén állottak , semmi részvéttel

sem voltak a bukott nagyság iránt. Angolország partjaira érve,

tudta meg Napoleon a borzasztó hírt, hogy életét, mintállamfo

golynak, Sz. Ilona szigetén kell leélnie .

Itt élt ő , mint lebilincselt Prometheus, távol övéitől, egészségtelen

éghajlat alatt, a barátságtalan Hudson Lowe helytartó fölügyelete alatt, ki

semmi szánakozással sem viseltetett a bukott uralkodó iránt. Néhány jó

barátja, köztük Bertrand családjával, Montholon, Las Cass, megosztá vele

számüzetését. Bukása fölötti búsongás, a megszokott tevékenység hiánya, és

a méltatlan bánásmód idő előtt megtörték egészséges testét. Hat kínteljes

év mulva a sírban találta fel nyugalmát, melyet életében nem élvezhetett.

Meghalt 1821. máj. 5 -én . Hamvait későbben (1824.) Párisba hozták s a rok

kantak palotájában temették el.

Napoleon leköszönése után ideiglenes kormány alakultFouché

vezetése alatt. Ez Wellingtonnal és Blücherrel szerződést kötött,

hogy multjáért senki sem fog üldöztetni és bűnhödni, s azután
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átadta a fővárost . Nehány nap mulva a Bourbonok idegen szuro

nyok védelme alatt ismét bevonultak a tuileriákba . A nép csöndes

és részvétlen volt. A sereget elbocsátották, a kamrákat feloszlat

ták, és a férfiakat, kik eddig Franciaország sorsát intézték , részint

száműzték, részint halálra ítélték . Ez utóbbiak közt volt Ney és

Labedoyère.

E közben a szövetségesek több mint fél millió katonával

bevonultak a francia birodalom különböző tartományaiba s segí

tették a Bourbonokat az új rend megalapításában . Végre, midőn a

restauratió biztosnak látszott és a francia birodalom Sándor kíván

sága szerint lett rendezve, létrejött a második párisi béke, melyben

Franciaország az 1790- ki határok közé szoríttatott, 1815. nor . 20 -án ;

a művészet és tudomány minden elrabolt kincse visszaadatott az

előbbi tulajdonosoknak, a franciák 700 millió franc hadi kárpót

lást fizettek , és 17 határvárban öt évig 150,000-nyi szövetséges

sereget kényszerültek tartani . Poroszország abbeli indítványa ,

hogy a hajdani német tartományok, Lotharingia és Elszasz a

német birodalomhoz csatoltassanak , Orosz- és Angolország ellent

állásán szenvedett hajótörést.

V. Európa népei és államai a szent szövetség alapitásától

napjainkig.

36. g. A szent szövetség. Alkotmányok és pártok .

A forradalom és Napoleon uralma a társadalom legmagasabb

osztályait nagy csapásokkal sujtotta. A forradalmi mozgalomnak

közelebbi vizsgálata mindenkit meggyőzhetett arról , hogy van egy

magasabb hatalom , mely minden vakmerő tettet és minden merész

önbizalmat megbuktat . Vallásos érzelem és keresztényies hit tért

vissza az emberek szívébe. Ezen érzelmektől áthatva , Sándor cár ,

Frigyes Vilmos porosz király és Ferenc ausztriai császár Párisból

való távozásuk előtt megkötötték a sz . szövetséget , melyhez ażután

Angolország és a pápa kivételével minden európai hatalom csatla

kozott . Ezen szövetségben , tekintet nélkül a valláskülönbségre,

mind a három uralkodó megfogadta , hogy egymásnak segélyt

nyujtanak, alattvalóik fölött mint családatyák uralkodnak, fentart

ják a vallást , békét és igazságot . Minden ugyanazon alapelveket

7*
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valló hatalom csatlakozásra hívatott fel. Ezen szövetség által az

államéletnek keresztényies alapot akartak adni, de csak a keresz

ténységen követtek el erőszakot, a mennyiben azt a korlátlan egyed

uralmi kormányforma uszályhordozójává tették . Egy évtizednél.

tovább állott Európa a sz . szövetség befolyása alatt ; minden forra

dalmi eszme elnyomása , a fenálló állapotok fentartása, az egyed

uralmi elvnek és kormányhatalomnak emelése az uralkodó és alatt

valók közti patriarchalis viszonyok fentartása által, ezek s más

alapelvek képezték főcélját a szövetségnek , mely most a legitimitás

védbástyájává lön. És hogy e szövetség mindig fris emlékezetben

maradjon, esetről esetre fejedelmi összejöveteleket tartottak

(Aachenben, Troppauban, Laibachban , Veronában ), hogy arról

tanácskozzanak, miképen lehetne minden országban elérni a

Metternich által kitüzött célt . Sándor cár halála ( 1825. dec . 1. ) a

sz . szövetséget legbuzgóbb pártfogójától fosztotta meg.

A római udvar sem hagyta magát elragadtatni a keresztény

türelem erényétől. Míg a három uralkodó kezet nyujtott egymás

nak a testvéri szövetségre, azalatt a pápa a jezsuita rendet visz

szaállította. A jezsuiták visszatértek Európa legtöbb államaiba ,

hatalmukba kerítették az ifjuság tanítását , és ujólag hintegetni kez

dék a vallásfelekezeti viszály magvait . A szabad mozgalmak és

korszerű reformok követelményei , melyek mindkét egyházban

mindig erősebben nyilvánultak , kevés figyelemre találtak az ural

kodóknál . A római udvar elégedetlenkedvén, hogy a bécsi congres

sus nem állította vissza mindenben a régi állapotot, megmaradt

tehetetlen tiltakozása mellett , és elévült dolgok visszaállításával

akarta kitartását bizonyítani . Az egyházi visszonyokat legtöbb

államban concordatumok szabályozták. Németország protestans

egyháza új alakot nyert , midőn Frigyes Vilmos király a reformatio

háromszázados évfordulati ünnepére kiáltványt tett közzé , melyben

vallásos uniora hítta fel a reformatus híveket . Mindkét felekezet

követői örömmel fogadták a korszellemnek megfelelő eszmét és

Európa legtöbb államában egy protestans-evangelikus egyházzá

egyesültek .

Míg a fejedelmek és kormányok korlátlan egyeduralom meg-

alapításáról gondolkoztak, addig a népek az alkotmányos kormány

forma életbeléptetésén fáradoztak. Azért a képviseleti rendszer lett

Európában az uralkodó kormányforma, mely ideiglenesen még ott
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is létre jött , hol a nemzeti jellem és műveltség zavarólag hatot

tak, mint Spanyol- és Olaszországban. Franciaország és Németalföld

új képviseleti rendszert nyertek, Magyar és Svédország pedig meg

tartották régi alkotmányokat . Csak Ausztria zárta el tartományait

az alkotmanyos kormány -rendszer elől , s Oroszországban hol a nép

többsége jobbágyparasztokból állott , az alkotmányos kormányfor

mának minden alapföltétele hiányzott . Alig volt tehát vége a harc

nak, a népek azonnal államéletökre irányozták pillantásaikat .

Ekkor két hatalmas párt keletkezett , melyeknek egyike , -- aristo

kraták , conservativek, - a népnek lehető legkevesebb beavatkozást

akartak engedni, a másika pedig, demokraták , radikálok , — a

népet tekintették a törvényhozás egyedüli tényezőjéül, és míg

amazok az alkotmány behozatalát minden módon hátráltatták ,

azalatt emezeknek legfőbb törekvése az alkotmányos élet kifejté

sére irányult.

Különösen Németország volt székhelye a szabadelvű ellen

zéknek. A béke megkötése után Németország politikája oly nép

ellenes irányt vett , hogy a jobbérzelmű férfiak a fejedelmek igé

reteinek valósításán kétségeskedni kezdettek, s vagy egészen visz

szavonultak a nyilvános élettől, vagy pedig élőszóval és irásban

megtámadták a csalfa állampolitikát . A német nép , bízván a

fejedelmek igéreteiben, fegyvert fogott az idegen kényúr ellen ,

hogy a gyalázatos szolgaság bilincseit lerázza ; midőn azonban a

közös ellenség le volt győzve, szó sem volt többé a megigért sza

badságokról. Nem csoda tehát , hogy az előbbi bizalom bizalmat

lansággá változott , s hogy ebből minden kormány és fensőség ellen

hatalmas ellenzék fejlődött ki . A kormányok élén álló férfiak

mindjárt érezték e növekvő ellenzék hatását , de a helyett, hogy

korszerű engedményekkel törték volna meg annak erejét, erősza

kot, tilalmakat és büntetéseket hoztak alkalmazásba .

Franciaország

37. §. XVIII. Lajos. X. Károly uralkodása.

Franciaországban a restauratió csodás átalakulást idézett

elő . A buzgó royalisták pártja (túlzók, ellenfeleiktől “ fehér jakobi

nusoknak” neveztettek) , oly hatalomra vergödött , hogy Lajos
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csak nagy fáradsággal tudta fentartani az alkotmányos alaptör

vényt ( Charta ). A szabadszellemű és egyházellenes érzületet fana

tikus vallásosság váltotta fel, mely kapcsolatban a tüzes royalis

mussal , Franciaország déli részében oly iszonyú tetteket idézett

elő , melyek a forradalmi korszak legvéresebb tetteit is fölülmul

ták . Marseilleben , Toulonban, Nimesben , Avignonban, Toulouse

ben és más városokban dühös és fanatizált népsöpredék százankint.

gyilkolta le a Napoleon pártiakat, protestansokat és köztársasá

giakat . Avignonban agyonlőtték Brune tábornokot a vendéglőben

és hulláját a Rhonba vetették ; Toulouseban Ramel tábornok áldo

zatúl esett a nép dühének , mert a royalisták tulzásait gátolni

igyekezett . Gyilkolás , rablás és gyujtogatás napirenden voltak ; az

ország a banditafőnökök önkénye alatt állott , kik munkájokat.

akadálytalanul , sokszor a praefectek szemeláttára, sőt néha azok

megbizásából végezték. A papság nagy befolyást nyert, különösen

Artois gróf és Angouleme hercegnő, a reactiópárt fönökei alatt .

A király szemrehányásokkal halmoztatván , kényszerítve látta .

magát Decazes mérsékelt miniszteriumát elbocsátani , s a személyes

szabadság , sajtószabadság és választási jogosultság korlátozásába

beleegyezni . Villele miniszteriuma alatt a royalista buzgólkodás.

tetőpontját érte el . A kamara kitaszította kebeléből Manuel sza

badelvű képviselőt , kinek a spanyol beavatkozás elleni beszédében

néhány nyilatkozványt véltek találni , melyek a királygyilkosság

védelmeként hangzottak, és az Angoulème herceg által vezérelt.

hadsereg átment a pyreneusi hegyeken, hogy Spanyolországban a

korlátlan királyságot helyreállítsa.

1824. szept. 16 -án végezte be XVIII. Lajos viszontagságos.

életét . Keserű tapasztalások szelídségre és mérsékletre taníták öt ;

a királyi család többi tagjainak hevessége a jövő sötét sejtelmével

tölték be a haldokló szívét . Fivére , Artois gróf lett X. Károly név

alatt Franciaország királya. 1825. május 29-én, Rheimsban történt.

megkoronáztatása alkalmával, úgy látszott , hogy tudtúl akarja

adni , miszerint a régi " legkeresztényibb” uralkodók szellemé

ben óhajt uralkodni. Azért fordult szívével a nemességhez és .

papsághoz . Mivel félni lehetett, hogy a kivándorlottak jószágainak

óhajtott visszaállítása új államzavart fog előidézni , a király és a

reactió ezen tervvel felhagyott, de a kamaráktól kieszközölte , hogy

a kivándorlott royalisták 1000 millió franknyi kárpótlást nyertek .
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Már ezen törvény is rosz benyomást tett a nemzetnél, s azon

törvények, melyek az egyházi tárgyak megszentségtelenítése ellen

hozattak , mint a kolostorok visszaállításának előhirnökei , a libe

ralisok soraiban boszantó hangulatot gerjesztettek. A királyt a

papság iránti kedvezésre részint saját vallásossága, részint azon

nézet vezette , hogy Franciaország vallásos újjászületése erős gátat

képezne a forradalmi eszmék ellen . Ezen újjászületést Károly

azáltal reménylette megalapítani, hogy a papságnak visszaadta

korábbi befolyásteljes állását , gazdag alapítványokat tett , a szer

zetes rendeknek kedvezett , és az egyházi álszenteskedést ismét

divatba hozta . A jezsuiták visszatértek , egyesületeket alapítottak

és az ifjuság oktatását hatalmukba akarták keríteni . Ez által a

király csak a szabadelvű ellenzék sorait erősítette meg, mert min

den művelt férfiú boszankodva fordult el oly kormánytól, mely a

sötétség védőjeül tolta fel magát .

Alkotmányharcok a pyreneusi félszigeten és Olaszországban.

38. §. VII . Ferdinánd és a kamarilla. A kortes uralma. Nép

mozgalmak .

Spanyol- és Olaszországban a forradalom által mindenfelé

terjesztett államkormányzati elvek nem hatottak be a nép kebe

lébe , csak a műveltebbeknél gyökereztek meg, s mivel veszélyes

volt azokat nyiltan bevallani , titkos társulatok által terjesztettek.

Az ilyen titkos politikai társulatok Spanyolországban és Portu

galiában szabad kömüveseknek , Olaszországban carbonariknak ne

vezték magukat. A papi hatalom megszüntetése, szabad alkotmá

nyos kormányforma behozatala, a nép felvilágosítása, a hazasze

retet és nemzeti érzelem volt főcéljok. Befolyásuk először Spanyol

országban emelkedett érvényre . VII. Ferdinánd , hamis, kétkedő

férfiú , mester a színlelésben , Spanyolországba való visszatérése

után lerázta nyakáról a gyülölt kortesalkotmányt és a korlátlan

királysággal együtt visszaállította a régi kor minden baját. Neme

sek és papok, kik a királyt körülhálózták, visszanyerték régi elő

jogaikat és adómentességüket ; a kolostorok visszaállíttattak ,

jezsuiták visszajöhettek, az inquisitió újra életbe lépett ( ! ) . Borzasztó

üldözést szenvedtek különösen azok , kik József alatt hivatalt

a
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viseltek , vagy neki bármikép szolgáltak ; ide sorozhatni még a

kortes főnökeit s a guerillacsapatok vezetőit is , kik a királyért és

hazáért véröket onták , s most az államszervezetben való részvé

telt és polgári szabadságot követeltek . Sokan a hőslelkű harcosok

közül a hóhér bárdja alatt végezték életöket , mások menekültek

és számüzetésbe vándoroltak ; azok pedig, kik otthon maradtak,

nézeteiket keblökbe fojtották. Egy udvari kamarilla , mely önző

szabadalmazottakból , vakbuzgó papokból, hizelgő udvaroncokból

állott , nyerte el Ferdinánd bizalmát , és őt a szabadelvüek elleni

üldözésre serkentette . A közigazgatás és igazságszolgáltatás el volt

hanyagolva , az állampénztár a nagy adóztatás dacára egészen

üres volt ; a délamerikai gyarmatok kitűzték a lázadás zászlóját;

a kereskedés fenakadást szenvedett , boszankodás uralkodott min

den kedélyben .

Ekkor történt , hogy az 1820-ik év januárius első napján a

Cadixban összegyüjtött és Dél -Amerikába szánt ezeredek közt

katonai összeesküvés tört ki. A lázadás zászlóját kitűzték s a kor

tesalkotmányt kiáltották ki . Riego ezredes volt a vállalat lelke ;

a vezetést a fogságból kiszabadult Quiroga vette át . A lázadás rövid

idő alatt Spanyolország minden részére kiterjedt; mindenütt a

12 - ik évi alkotmány visszaállítását követelték s a királynak nem

maradt más hátra , mint a fölkelők kérésébe beleegyezni , a kortest

egybehívni , és az alkotmányra megesküdni. A király gyülölte az erő

szakkal kicsikart alkotmányt, a képriselők azon megtámadásokkal,

melyeket a kolostorok, szabadalmazott rendek, régi intézvények és

nemzeti szokások ellen intéztek , a kamarilla és papság gyülöletét

vonták magukra . A spanyol demokraták győzelmei utánzásra tüzel

ték elvrokonaikat Portugalban és Olaszországban. Lissabon és

Oportóban népfölkelések keletkeztek, melyek a távollevő király

és az angolok nevében uralkodó Beresford lord eltávolítását , kor

mányjunták alakulását és a rendek egybehívását idézték elő . Olyan

kormány lépett életbe , mint Spanyolországban , s az inquisitio

megszüntettetett ( valahára ! ) . Nápolyban a carbonarik a spanyo

lok példája után fölkelésre bátorodtak. A Nolában kiütött katona

lázadás oly előmenetelt tett , hogy Ferdinand kényszerítve látta

magát a spanyol rendi alkotmány behozatalába beleegyezni .

Pepe Vilmos és Carascosa , a lázadás főnökei, diadalmasan vonultak

be a fölkelők és carbonarikkal Nápolyba . Véres harcok után még
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Siciliát is kényszeritették az idegen alkotmány behozatalára .

Hasonló történt Piemontban is. Itt Victor Emanuel azon ügyekezett,

hogy a francia uralom emlékét a régi állapotok és életmód vissza

állítása általmegsemmisítse. A jezsuiták hatalmukba kerítették az

ifjúság oktatását; a papság és nemesség ismét visszanyerte elő

jogait ; a polgári szabadság és felvilágosodás minden eszközzel

elnyomatott. Ez elégedetlenséget szült, s titkos társulatok és ösz

szeesküvések lettek következményei. A katonaság és tanuló ifjúság

lázadása , melyben több magas állású férfiú , még Carignan Károly

Albert herceg is részt vett,oly gyors előhaladást tett, hogy a király

fivére javára a trónról lemondott és a spanyol alkotmányt a sardi

niai királyságban életbe léptetni engedte.

A szent szövetség fejei,aggódván a forradalmi szellem miatt,

mely úgy látszott, mintha már a német ifjúság kebelébe is beha

tott volna, elhatározta a demokrat mozgalmak elnyomását. A

laybachi congressuson , 1821. januárban , melyre az uralkodók a

nápolyi királyt is meghítták , elhatároztatott, hogy a nápolyi alkot

mányt erőszakkal fogják megbuktatni. Ferdinánd beleegyezett a

tervbe, mely által korlátlan királyi hatalmának birtokába juthatott

vissza . Egy osztrák hadsereg bevonult, Pepe és Carascosa haszta

lan állottak ellen az előrenyomuló ellenségnek ; Pepe gyáva kato ..

nái az első támadás után szétugrottak. A többiek pedig vezérüket

gyalázatos capitulatióra kényszerítették . Fáradság nélkül elfoglal

ták az osztrákok Nápolyt és Capuát, azután visszaadták a király

nak a korlátlan királyi hatalmat. Örömmel üdvözölte a nép az

alkotmány megbuktatását, melyet felfogni nem bírt. Ezután a

papság a korlátlan királyi hatalommal szövetkezett a szabad szel

lemimozgalom elnyomására . Ezen kimenetel eldöntötte a pie

monti alkotmány sorsát. Jóllehet a Santa Rosa által föllelkesített

szabadelvűek nem dicstelenül állottak ellen Navaránál az ellen

ségnek ; de erejök nemsokára megtört. Turint és Alexandriát az

osztrákok megszállották és az absolutismust a reactio minden

iszonyuságával visszaállították .

39. g . A spanyol kortes sorsa . Alkotmányharcok Portugalban .

Nem sokkal fényesebb volt a spanyolkortes sorsa. A veronai

congressuson összegyült uralkodók, fölbátorodván az olasz alkot
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mányos mozgalmak gyors elnyomásán, azon követeléssel léptek fel

a madridi kortes ellen , hogy alkotmányukat változtassák meg és

a királynak adjanak nagyobb hatalmat. A demokrata rendek daco

san utasíták vissza e követelést. Ekkor Angoulème herceg vezérlete

alatt egy francia hadsereg vonult át a pyreneusi hegyeken . Hasz

talan hítta a kortes fegyverbe a népet; az alkotmányos szabadsá

got a papok által vezetett nép nem értette meg s az új rend régi

szokásaikkal ellenkezett ; a népharc a régi guerilla nem jött létre,

a pórnép és a kamarilla a franciákat szabadítóknak tekintette,

kik őket a gyűlöletes szabadkőmüves kormány hatalmától meg

akarják menteni. Hasztalan állottak ellen egyes vezetők , mint

Mina Barcelonában , Quiroga Leonban , a katonák kevés harcvágyat

mutattak, és igyekeztek magukat korán biztosítani capitulatiók

által. A franciák, mint győzők , bevonultak Madridba, s mivel a

kortes a királylyal délfelé menekült, kormányzóságot neveztek

ki. Az erős Cadix volt az alkotmányosok utolsó menhelye ; ezt

támadta meg a francia katonaság. Most a kortesképviselők elvesz

ték bátorságukat ; a helyett, hogy alkotmányuk ezen születés

helyének romjái alá temetkeztek volna , szerződésre léptek az

ostromlókkal, s beleegyeztek feloszlatásukba és a király szabadon

bocsátatásába. Idegen szuronyok visszaadták Ferdinándnak a kor

látlan hatalmat ; az alkotmány minden intézvényeivel együtt

érvénytelenné lett, és az apostoli párt,mely az absolut királyságot

választotta jelszavává, a düh és bosszúállás minden fegyverét elő

vette. Riego és elvrokonai a hóhér bárdja alatt multak ki ; ezeren

menekültek kenyér és kereset nélkül idegen földre; a visszama

radtaknak börtönökben kellett abbeli törekvésökért bünhödniök,

hogy a népet azon intézvényektől akartákmegszabadítani,melyhez

háromszázados zsarnokság szoktatta .

A spanyol alkotmány szerencsétlen kimenetele Portugalban

a királynénak (VII.'Ferdinánd nővére) és másodszülött fiának Don

Miguelnek bátorságot adott, hogy az udvar, a papság és nemesség

által gyűlölt alkotmányt államcsiny által rázzák le nyakukról. Don

Miguela katonaságot és pórnépet az absolut hatalom érdekében fel

lázította , minek következtében a gyönge VI. János király a kortesal

kotmányt fölfüggesztette s az alkotmányosak és szabadkőmüvesek

üldözését megengedte. Midőn azonban a népet a király és a nép

kölcsönös jogainak elismerésén nyugvó államtörvénynyel akarta
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kibékíteni, Don Miguel fellázadt saját atyja ellen , 1824. apr. 30. ;

de vakmerő merényleteért az óhajtottkormányzóiméltóság helyett

számüzetést nyert jutalmúl. Két évvel később halt meg VI. János.

Legidősb fia helyett,kit 1822-ben a brasiliaiak császárrá kiáltottak ,

s így nem lehetett egyszersmind portugali király is, az anyaor

szág fölötti uralkodást kiskorú leányára , Donna Maria da Gloriara

ruházta, s a portugalloknak szabadszellemű alkotmányt adott.

A kormányzóságot azonban a királyné nagykorúságaig a számüze

tésből visszatért fivére bírta . Don Miguel a hatalom tényleges

birtokában levén , anyja és az apostoli párt segélyével az alkot

mányt megbuktatta , magát korlátlan királylyá kiáltotta ki, s szám

üzte , bebörtönöztette és kivégeztette az alkotmányos párt híveit.

De a zsarnok uralma rövid volt. Don Pedro, a brasiliaihatalom

nélküli császári koronát kiskorú fiának, II. Don Pedronak átadván ,

Angol- és Franciaország segélyével Portugal partjain kikötött és

zsarnok testvérét annyira sarokba szorította , hogy ez a bitorlott

trónról lemondani és külföldre menekülni kényszerült. Erre Don

Pedro a kortesalkotmányt visszaállította .

Nagybritannia .

40. $ . Az angol állapotok . Növekedő elszegényedés. Irország. .

Udvar és kormány.

A második párisi béke után – mint Napoleon a bécsi után

- Anglia hatalmának és reményeinek legmagasabb fokáig jutott.

Ha területi nagyságávalnem is multa fölül a régi római birodal

mat, népességre nézve azonban azzalpárhuzamban állott. A húsz

éves háborúból hatalmasan és győzelmesen kibontakozva, több

győzelmes csatában megsemmisíté a spanyolok , hollandok és

Franciaországgal szövetkezett más népek hajóhadát , és saját

tengerészetét oly állásba helyezte , hogy a tenger fölötti uralmat

töle senki sem vitathatta el. Nyugat- Indiai birtokait nagyobbí

totta , Afrika nyugati és déli részén gyarmatokat telepített, és

Kelet- Indiában Tippo Sahib szultán legyőzése után oly birodalmat

alapított, mely nagyságra és népszámra nézve az anyaországot

jóval fölülmulja ; távol fekvő szigetek,merész hajósok ,mint Cook és

mások által fölfödöztetve ,meghajoltak a tengeruralta szigetország

jogara előtt.Még az a szárazföldiés tengeri háború is,melyet Anglia
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az orosz hadjáratok és a nagy szabadságharc alatt viselt az éjszak

amerikai államokkal, csak a szigetbirodalom nagyságát és dicső

ségét emelte . Hasztalan reménylették az amerikaiak , hogy szövet

ségterületöket, mely kevéssel az előtt Floridáral bővült, Canadára

is kiterjeszthetik ; habár tengeren nem is harcoltak dicstelenül, de

szárazföldi hadseregeik jóval hátrább állottak az angolokánél.

Miután Rosz, angol tábornok, Washington szövetségi várost elfog

lalta s ott a középületeket lerontotta , orosz közbenjárásra létesült

a genti béke, 1814 . dec. 24., melyben minden azon állapotban

maradt,mint a háború előtt volt s az amerikaiak megigérték , hogy

a négerkereskedés megszüntetésére fognak törekedni. Gibraltar és

Malta birtoklása , az ioni szigetek fölötti védnökség, a Dardanellákon

való szabad közlekedés biztosította a brit birodalomnak a Közép

tenger fölötti uralmat és Levanteval való közlekedést. Európa leg

több államával kötött kereskedelmi szerződések a brit iparnak

nagy lendületet szereztek . Megszilárdított alkotmányával, sajtó és

szólásszabadságával, a hozott törvények tiszteletével Anglia más

nemzetek irigységét kelté fel. De ezen nagy hatalom és virágzás

mellett az állam gyógyíthatlan betegségben szenvedett .

1 . Mialatt a népnek egy kis része megmérhetetlen gazdag

ságra tett szert, a nagy tömeg nyomasztó szegénységbe sülyedt.

A költséges tengeri és szárazföldi háborúk, a szárazföldi kormá

nyoknak nyujtott segélyezések az államadósságot csaknem 900

millió font sterlingre szaporították , úgy, hogy az évi kamat 34

millió fontra rugott. Ezen borzasztó adósság, kapcsolatban az

udvartartással, a kiadásokat oly magasra emelte , hogy a szükséges

költségeket csak nyomasztó adóztatással lehetett megszerezni. Ez

a kisbirtokosok és csekély vagyonú iparosok elszegényedését vonta

maga után ; a földbirtok gazdag nemesek kezébe jutott, kik bérlet

ár -emeléssel és az idegen behozatalt nehezítő gabnatörvényekkel

szaporították jövedelmeiket ; az ipart a gazdag gyártulajdonosok

kerítették kézre, kik az üzlet terjesztésével szárnyalták túl a

kevésbé vagyonosokat ; így a középosztály , mely minden nemzet

magvát képezi, fogyott, míg a gyármunkások száma növekedett.

A községekre rótt terhes szegények adója és más kormányrendsza

bályok nem voltak képesek enyhíteni a nyomort. A nagy szükség

ben szenvedő proletariatus többször fellázadt, hogy helyzetének

javulást szerezzen, de kisérletük mindenkor saját kárukra .volt.
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A fenyegető izgatottság megszüntetése végett a habeas-corpust több

ször felfüggesztették .

2. Irország mai napig is megsebezhető részét képezi az angol

államtestnek . A korábbi nemzetségek visszaélései az Anglia és

Irország közti válaszfalat oly magasra emelte , hogy e két külön

böző vallású nép egyesítése talán sohasem lesz tökéletesíthető .

A Franciaországgal való titkos egyetértés által táplált irországi

elégedetlenség sokszor fölkeléssel fenyegetőzött, mi az angolokat

vigyázatra kényszerítette. Két körülmény növelte az ir nép gyűlöle

tét ; a szegény vidéki nép zaklatása a földesurak részéről , és azegy

ház természetellenes állapota, mivel a foglalkozás nélküli protes

tans angol papság bírja az egyházi vagyont, mialatt a szegény

katholikus nép maga fizeti papjait. Az aristokrata torik kormá

nya, melynek nem volt szíve a nép szenvedései iránt , keveset len

dített az irek ügyén . Csak az ezek után következett kormány segi

tette elő a kibékülést az emancipatio okmány által, mely a katholikus

ireknek az angol parlamentban való részvételt megengedte.

3. A Napoleon elleni súlyos harcok után Angliában az alélt

ság állapota állott be . Az élvezetekbe merült IV. György király , ki

ifjuságában az ellenzékkel tartott , bizalmával a toriakat ajándé

kozta meg s szívével elfordult a néptől . Sötét visszavonultságban

tölté el életének utolsó éveit , mialatt Canning, nagy államférfi, ki

a kormányzástól sok ideig távol tartott whigek nézetéhez közeledett,

az angol szigetbirodalomnak ismét visszaszerezte korábbi előrang

ját . Mivel IV. György egyetlen leánya , a szellemdús és szeretetre

méltó Charlotte, egyebekelt Koburg Lipot, belga királylyal ) gyer

mektelenül halt meg, a király halála után fivére, IV. Vilmos , lépett a

trónra . Alatta végre a rabszolgaság meg lett szüntetve , melyen Wil

berforce, Buxton és más emberbarátok sok évig dolgoztak . Az ültet

vényeseknek adott nagy kártalanításokkal tette Anglia gyarmatai

ban a rabszolgákat szabadokká, és ezentúl is minden erejéből arra

törekedett , hogy más nemzeteket is hasonló tettre bírjon és a

rabszolgakereskedést egészen elnyomja. IV. Vilmos után unoka

huga, Victoria, nyerte el Anglia koronáját.



110 VILÁGTÖRTÉNELEM.

Németország.

41. $. Véleményharcok s . a pártok állása . Wartburgi ünnepély.

Sand. Karlsbadi határozatok .

A bécsi congressus határozatai a német nép nagyobb részé

nél békétlenséget és lehangoltságot idéztek elő . A jobb érzelmű

harcfiak elkeseredve fordultak el oly műtől, melyben a belszabad

ság azon céljáért, melyért együtt harcoltak , mi sem történt.

Sokan reménylették, hogy a császárság a korszerű reformokkal

együtt életbe lépend , s a nép részt veend a törvényhozásban ;

épen ezért boszankodva néztek a szétdarabolt Németországra,

melyben az államegység helyett a souveraine államok között állam

szövetség alakult . Mások, kik az angol minta szerinti alkotmányra

törekedtek , nem voltak megelégedve a 13-ik trvc . határozatlan

szerkezetével, melyben ki volt mondva a rendi alkotmány behoza

tala , a nélkül, hogy az alkotmány elve , kiviteli módja és ideje meg

lett volna határozva . Mialatt ezek, demokratikus elvekből indulván

ki , az új államszervezetért azért boszankodtak , mivel a népnek az

államéletben való részvétét nagyon csekélynek találták , addig a

hajdani birodalmi rendek függetlenségök elvesztését fájlalták , s a

nemesség a jogegyenlőség alapelveért neheztelt. Poroszország és

Ausztria idegenkedése az új rendi alkotmány ellen emelte a lehan

goltságot , és a néhány tartományban létrejött rendi alkotmány kü

lönfélesége felköltötte a vágyat népies alapokon nyugvó alkotmány

után, mely az egész német nemzetet magába foglalta volna .

Poroszország azonban nem engedett tért a politikai szabad

életnek , s Metternich befolyása alatt a reactio útjára tért . Az

aggódó, határozatlan , mindig idegen tanácsosoktól függő király

korholta a hazafiakat , kik Poroszországot Németországgal együtt

akarták nagygyá tenni , és roszalta a törekvést, melynek birodalma

visszaállítását köszönhette . A " Tugendbund " hajdani tagjai és azok,

kik Németország nagyságáért lelkesültek , háttérbe lőnek szorítva,

és bizalmatlansággal tekintettek rájok, mialatt rágalmazó ellensé

gök, Schmalz titkos tanácsos , rendjeleket és méltóságot nyert.

A német nép elvesztette bizalmát a kormányok atyai érzelme

iránt. A nemzet két pártra szakadt : aristokrata és szabadelvű

pártra , amaz a kormányokat reactionarius tettekre sarkalta , emez
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pedig demokrat irányra törekedett.Mialatt az utóbbi párt öregebb,

tapasztalatdús férfiai Angol- és Franciaországra irányozták tekin

tetöket és a forradalom vívmányaivala modern államformákat igye

keztek Németországban megszilárdítani, az alatt az ifjuság a

népuralommal az újkori eszméket iparkodott életbeléptetni.

A lipcsei csata emlékét bevezetésűl a reformatio háromszá

zados évfordulati ünnepélyére , mely a protestans Németországban

nagy lelkesedéssel ünnepeltetett meg, a jenai egyetem tanulói és

néhány fiatalabb tanár (Oken, Fries, Kieser )Wartburgon Eisenach

mellett megünnepelték, mely alkalommal tüzes beszédeket tartot

tak , lelkesítő énekeket énekeltek s azünnep befejeztévelLuther pél

dájára Kotzebue, Kamptz , Haller, Jorcke s mások könyveit meg

égették azért, mert azok nézetökkel ellenkező elveket tartalmaz

tak ; ugyanez történt a korábbi idők némely emlékével is pl.

hajfonattal, káplárpálcával stb . Egy hazafias érzelmű ifjú , Sand

Károly Lajos, Kotzebue államtanácsost, mint orosz " spiont” és

“ hazaárulót” meggyilkolta. Sand magát is meg akarta gyilkolni,

de kisérlete meghiusult. Sebéből kigyógyulván, vérpadon végezte

életét.

Ezen eseményeket követték a karlsbadi határozatok,melyek a

sajtószabadságot a könyvvizsgálat által korlátozták, a “ demagog

rakoncátlanságok ” elnyomására Mainzban törvényszék ült össze,

mely az egyetemeket bizonyoshivatalnokok felügyelete alá helyezte.

Egyszersmind a bécsi zárokmányban a délnémet tartományren

dek demokrat szelleme elé korlátokat vetettek . Poroszország,mely

oly sok ideig volt a hazafiak reménye, most elől járt a reactio

rendszabályaival, és a bécsi politika által a gyűlölt rendőri szol

gálatra engedte magát ragadtatni. Arndt, Jahn és mások,kiknek

szava a szükség idején nagy befolyással birt, most mint a rakon

cátlanság előmozdítói törvényszék elé állíttattak , hivatalaiktól

megfosztattak , és rendőri felügyelet alá helyeztettek ; a legne

mesebb jellemű államférfiak és tábornokok, mint Humboldt l'ilmos,

Beyme, Boyen stb . boszankodva vonultak vissza a nyilvános élet

től s a kormányzást reactionarius férfiaknak engedték át, kik most

a király tanácsában ültek . Ezentúl a pártok mindig ellenséges

indulattal állottak egymással szemközt. Az újításvágyó ifjuság

túlsietése és meggondolatlansága előmozdította a reactio embe

reinek az előhaladás pártja fölötti győzelmet. Németország egysége
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álomkénttünt fel ; a kiazt óhajtotta ,demagog törekvések gyanujába

esett . Minden egyes államot úgy tekintettek és kormányoztak ,

mint önálló egészet, tekintet nélkül a haza közös érdekeire ; s habár

némely életrevaló intézkedések , oktatás és vallásügyben , jöttek

is létre, de a nemzeti érzelem és hazaszeretet fölébresztésére

semmi vagy csak nagyon kevés történt. Vámok nehezítették a

szomszéd államokkal való közlekedést a kormányokat különböző

érdekek tartották vissza a közös célra való törekvéstől.

Görögország.

42. $ . Ypsilanti. Az ország küzdelme Missolunghi elestéig .

Következmények .

Midön az európai népek nyilvános élettevékenysége a szent

szövetség által mintegy bilincsekben tartatott, Görögország harca

Törökország ellen a szunyadozó népekben újabb politikai érdekeket

ébresztett. 1814-ben alakult Athenben egy társulat mely tudomá

nyos müveltségre való törekvése végett a philomusák társulatának

nevezte magát. A korfui származású Capodistrias, a bécsi con

gressuson Oroszország meghatalmazottja , okos, finom müveltségű

férfiu vállalta el annak elnökségét , és Európa fejedelmeit az abba

való belépésre igyekezett rávenni. Ugyanezen év végén Oroszor

szágban egy tisztán politikai társulat, a philokok társulata ala

kult. Ennek tagjai, hogy nagyobb bizalmat gerjeszszenek , a köny

nyen hívő görögöknek úgy terjesztették elő a dolgot, hogy ők a

philomusák társulatával összeköttetésben állanak , s hogy szö

vetségök feje maga az orosz cár. Mindenfelé párthívekre találtak.

1820-ban a philokok szövetségök elnökségét Capodistriasra akarták

átruházni, de ez az ajánlatot nem fogadván el, Ypsilanti herceget

igyekezett ennek elfogadására birni. Így Ypsilanti Sándor herceg ,

orosz szolgálatban álló moldvai nemes , kinek atyját, mint hospo

dárt, a törökök 1805-ben lefejezték , állott a heteria (szövetség,

melynek célja volt a török uralom alóli szabadulás) élére. Mint

hazájának szabadítója , elhatározta , hogy beüt Moldvába ; mindjárt

Sutzos hospodár halála után átlépte a Pruth folyót, a görögökhöz

egy kiáltványt intézett, melyben orosz segély megigérése mellett

öket a török ige lerázására hítta fel. A cár erre a herceget elbo

csátotta a szolgálatból. Ez a csapás bénítólag hatott Ypsilantira .
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Környezetében viszálykodás tört ki , mivel méltatlankodókat aján

dékozott meg bizalmával s a bojárokat lenézte . A görögök szent

serege , fivére, Ypsilanti Miklós vezérlete alatt a dragatschani csa

tában 1821. jun . 19 - én , hol Leonidasként harcoltak , egészen meg

.semmisült. Ypsilanti Sándor titokban elhagyta bajtársait és Ma

gyarországba menekült . Csaknem 7 évig volt elfogva Munká

cson és Theresienstadtban , s később Bécsben halt meg. A dra

gatschani csata bebizonyítá , hogy a görögöket más szellem lelke

síti, mint a spanyol és olasz szabadságharcosokat.

Irtózatos nemzeti háború tört ki most Görögország minden

részében . Ypsilanti Sándorral csaknem egy időben fogott fegyvert

Morea ; a görög szigetek , Rumelia és Thessalia követték a példát .

A törökök tajtékzottak dühökben és véres boszút állottak . Gergely,

konstantinápolyi patriarcha, a görög egyház feje, a husvéti éjféli

mise után elfogatott s nehány óra mulva a patriarcha-templom

kapujára felakasztatott. A legelőkelőbb görög családok tagjai erő

szakos halállal haltak meg, vagy száműzettek. A fanatismus a

fővárosból mindenfelé elterjedt . Chios virágzó sziget pusztává téte

tett. A törökök 23,000 lakost leöltek , 47,000-et pedig eladtak .

A török hajóhadat azonban a görög flotta nemsokára megtámadta

és a rettenthetlen Canarisnak sikerült az admiralhajót légberöpí

teni. Szárazon is előnyben voltak a görögök ; a harc lelke az öreg

Colocotroni volt. Neki sikerült a törököket mindig szűkebb körbe

szorítani , míg végre Peloponnesus közepén Tripolizzában egészen

körül voltak véve . A valtezii győzelmes csata után a város a görö

gök kezében volt .

Piadhaban , közel a régi Epidaurushoz, ült össze 1822 .

jan . 1-én az első görög nemzetgyülés Maurocordató Sándor vezér

lete alatt . Itt alkotmányt szerkesztettek , mely a végrehajtó hata

lom jogait nagyon korlátozta . Ypsilanti Demeter, Sándor testvére

nagy szolgálatokat tett hazájának a csatatéren . A bátorság, mely

lyel eddig a görögök küzdöttek , részvétre gerjesztette az európai

népeket. A híres angol költő , Lord Byron, tehetségét , vagyonát és

tevékenységét a görögök ügyének szentelte ; a genfi születésű

gazdag Eynard szintén nagy pénzösszeggel segíté elő a görög sza

badságharcot. A vezetők viszálykodása dacára a győzelem 1825 -ig

a görögök részén volt , és úgy látszott , hogy a véráztatott és el

pusztított helyeken egy keresztény birodalom fogja önállóságát

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . VI . RÉSZ .
8
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és szabadságát kivivni. De a porta is hatalmas szövetségtársat

nyert. Már 1824 elején vasalljához, Mehemed Ali egyiptusi alki

rályhoz fordult, és megnyerte őt azon igérete mellett, hogy Kre

tát és Moreát átengedi neki, ha segélyére leend . Erre Mehemed

Ali Peloponnesusba küldé seregét fia , Ibrahim vezérlete alatt.

A görög csapatok nem állották meg helyöket a jól fegyverzett.

egyiptusiak előtt ; Ibrahim egyik várost a másik után elfoglalta ;

vér, hullák s leégett helységek jelölték Ibrahim és csapatainak

nyomait. Missolunghi előtt egyesült Ibrahim Kintagi tábornok.

török seregével. A törökök és egyiptusiak egyesült támadásainak

a város hős lakói sok ideig nem állhattak ellen , kivált midön a

viszálykodó görög kormány csak gyöngén segítette őket. Midőn a

város tarthatlanná lett, a lakosok feleségeikkel és gyermekeikkel

kirohanást kísérlettek meg ; csaknem harmadrészök levágatott,

maga a város leégett és a visszamaradottak a romok között lelték

halálokat. Missolunghi eleste , 1825 . dec. 1-én , felriasztotta tétlen

ségökből az európai cabineteket. E nevezetes csatában veszté éle

tét a híres Lord Byron .

Kevés idővel azelőtt váratlanul meghalt Sándor cár Tagan

rogban az Azowi-tenger partján , és második fivére, Miklós, nyerte

el az orosz jogart,mivel az idősbik , Konstantin már előbb lemon

dott. Angliában az államkormány a nagylelkű Canningra lett.

bízva, ki öreg korában sem feledte el ifjúkori álmait és Görögor

szág szabadságáért való lelkesülését. Neki sikerült Wellington

segélyével Pétervárott egy jegyzőkönyvet aláiratni,melyben Anglia

Oroszországgal szövetkezett, hogy Görögország ügyében együtt.

közbenjárjanak . A francia kormány is csatlakozott a két hatalom

hoz, Poroszországot azonban Metternich politikája visszatartotta

a csatlakozástól. 1827 . jul. 6 -án Anglia , Franciaország és Orosz

ország között létrejött a szerződés, melynek értelmében a porta a

görögök szabadonbocsáttatására lett volna birandó. A szerződés.

létrejötte után a levantei hajóhadparancsnokok utasítást nyertek ,

hogy a két párt között minden összeütközést távolítsanak el.

A tengernagyok azonban belátták, hogy céljokat csak akkor érhe

tik el, ha Ibrahimot barbar hadviselési módjának elhagyására .

kényszerítik és kierőszakolják , hogy a hajóhadat, mely a navarini

öbölben állott, Alexandriába küldje vissza ; midőn követelésök.

viss zautasíttatott , bekövetkezett a navarini tengeri ütközet, 1827 .
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oct. 20 ., melyben a török-egyiptusi hajóhad négy óra alatt meg

volt semmisítve. Ezen váratlan eseménymegdöbbenté az európai

hatalmakat. Canning halála után az angolok ismét a porta ügyét

kezdék támogatni. Az 1827 -ik évben Görögország elnökévé válasz

tott Capodistrias iránt hidegen , sőt ellenségesen lépett fel, mi

alkalmat nyujtott Törökországnak a további ellentállásra . Orosz

ország nem nézheté tovább Mahmud hatalmának további növe

kedését s háborút üzent Törökországnak .

A dolgok kedvező fordulata újabb reményeket keltett a görö

gökben. Egy francia hadsereg Ibrahimot 1828-ban Morea elha

gyására kényszerítette. Az oroszok , Diebitsch (Sabalkanszky)

vezérlete alatt átkeltek a Balkanon , s à törököket a drinápolyi

béke elfogadására s Görögország függetlenségének elismerésére

kényszeritették. A háború mindezek dacára még tovább is tartott

Görögországban, míg végre a londoni conferentia véglegesen meg

oldotta a görög ügyeket. Az 1830 . febr. 3 -ki jegyzőkönyv elismerte

Görögország függetlenségét, kitűzte annak határait és az uralko

dást coburg -gothai Lipótra ruházta át. Ez a királyi méltóságot

elfogadta , de nehány hónap mulva letette . Mivel Görögországban

ezen leköszönést Capodistrias cselszövényeinek tulajdonították ,

ennek helyzete tarthatlanná lett. Polgárháború ütött ki, Niaulis

görög admiral a görög hajóhadat légbe röpítette, hogy az a Capo

distrias pártján levő Ricord orosz tengernagy kezébe ne kerüljön ;

erre az elnököt a naupliai székesegyház ajtajában Mauromichali

Const. és György meggyilkolták. Hogy a londoni conferentia véget

vethessen e zavarnak, elhatározta , hogy Görögországból külön

monarchiát alapítand . E végett az ország határai az artai öbölig

kiterjesztettek és a bajor fejedelmi házból I. Otto tétetett görög

királylyá, 1832 . május 7 - én .

43. g. A külföld újabb és legújabb irodalma.

a ) Olaszország.

Az olaszok teremtő ereje a 17-ik és 18-ik században lassan

kint hanyatlani kezdett . Azon nyomás,melyet különösen az egy

ház és kormányok gyakoroltak, a művészet és irodalom fejlődését

akadályozták. A lantos költészetben Petrarca sonettjeit tekintették

mintának, vagy a görög és római odaköltőket követték ; hőskölte

8 *
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ményekre nézve Lud . Ariostót, a humoros hösköltészet atyját vet

ték mintaképül. Utánzói között legnagyobb hírre tettek szert

Chiabrera Gábor, öt epos szerzője, egyszersmind dal- és ódaköltö ,

és Fortiguerra Miklós " Richardett” című nagy hőskölteményével,

melynek tárgya a karolingi mondakörhöz tartozik . Ezen utolsó

költemény, melyet a “ Dühöngő Roland” folytatásának lehet tekin

teni, szellemdús élces és a képzeletekben gazdag.

A gúnyoros hősköltemény sokáig kedvelt szakmájuk volt az

olaszoknak . De a lantos költészet sem maradt műrelők nélkul.

E költeményfaj erőteljesen és sajátságosan tünik elő Testi Fulvio

ferrarai gróf műveiben . Odáiban Horatiust választotta mintáúl.

Guidi Sándor és Menzini Benedek , szintén a római és görög költő

ket, amaz Pindart, emez pedig Horatiust utánozta . Nemesebben

és szabadabban lépett fel az olasz költészet da Filicaja l’incében ,

ki a napi események fölötti érzelmeit és nézeteit politikai költemé

nyekben nyilvánította .

Nagyobbaknak mutatkoztak az olaszok a színművekben

és pedig különösen abban, mely természetöknek legjobban megfe

lelt, az operában és melodrámában . A zene már előbb is nagy sze

repet játszott az olasz drámában , de a 17 -ik és 18 -ik században

Zeno Metastasio színdarabjaiban annyira födologgá lön, hogy a

zene lassankint háttérba szorítá a költeményt. Giambattista Casti

költői tehetségét kezdetben szintén a zenei drámára szentelte,

csakhogy tárgyúl a komikust (opera buffa ) választotta. De nagy

hírre tett szert Casti “ Galant novellái” és mindenek fölött állat

éposa “ A beszélő állatok ” -kal, melyben erős célzatok vannak az

akkori udvari és államéletre, politikai és társadalmi életre. A tulaj

donképeni dráma a 18 - ik században a francia színművek hatása

következtében új irányt vett, melytől csak Pindemonte János mert

elérni. Fiatalabb testvér Pindemonte Hippolit lyrai költeményeket

és leveleket irt, melyekben klaszikus műveltség mellett érzelem

mélység és bensőség nyilvánul. A szomorújáték mezején Alfieri

legszellemdúsabb utánzója volt Monti Vince. Napoleon uralkodása

alatt Monti egy ideig az olasz irodalom tanára volt Paviában .

Ezen állomásában Nicolo , Ugo Floscolo lett utódává , kiben Olasz

ország újjászületésének eszméje legelőször talált lelkesült kifeje

zésre. Szomorújátékai (“ Tieste ” , “ Ajace” , “ Ricciada” ),melyekben

szabadságeszméit letette , nem annyira művészi előnyük, mint
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inkább a bennök foglalt hazafias érzelmek által tűnnek ki. A milanoi

kormány által üldöztetvén , Londonba menekült, hol 1827 . szept.

11 -én meghalt. Ő volt a legnevezetesebb és legbefolyásosabb nemzeti

és politikai irányú költő , mely irány Giuseppe Parinival kezdő

dött , és Leopardi, Viccolini, Berchet s Silvio Pellico által méltóan

volt képviselve. Ezen hazai irányú költészet, növekedő lelkesedés

sel, Danteban találta támpontját, ki hazafias érzelmeivel a későbbi

nemzedék vezércsillagává lett.

Távol ezen politikai törekvésektől, jóllehet nem minden sza

badságérzet nélkül, tört magának útat az irodalom terén Manzoni

Sándor, a legújabb kor legnagyobb olasz költője. Szomorújátékai

ban (“ Carnagnola gróf” és “ Adelgis ” ) az érzelem valódiságával

bájol el, s műveiben a nyomort türelemre és reményre inti.Gyász

ódája Napoleon halálára oly általános elismerésben részesült,hogy

azt maga Göthe fordította németre . De legismertebb és elterjed

tebb “ A jegyesek ” című regénye, melyben megragadólag ecseteli

Felső-Olaszországnak a spanyol uralom alatti egyházi, politikai

és erkölcsi állapotát. E munka az utánzás ösztönét vonta maga

után , úgy, hogy Olaszország legújabb irodalmában a történeti

regény foglal első helyet. Rosini “ Monzai apácája ” úgy tekinthető

mint „ A jegyesek ” folytatása .

A történetírás a 18 . és 19-ik században Olaszországban méltó

képviselőkre tett szert, bármily veszélylyel járt is az igazságsze

rető , hazafias érzelmű történetíró működése. Muratori Antal a

középkorbeli krónikások és történetírók szorgalmas és lelkiismere

tes összegyüjtésével megvetette Olaszország történetének alapját

és azután “ Olaszország Évkönyveiben ” Guicciardini nyomdokába

lépett . Kortársa , a tudós Giannone, az általa írt " Nápolyi király

ság történetével” , melyben a papság cselszövényeit, és a Rómából

kiinduló szelleminyomást őszintén és eleven vonásokkal ecseteli,

annyira magára vonta a hierarchia gyűlöletét és üldözését, hogy

csak külföldre való futás általmenthette meg életét, s midőn több

évek mulva vissza mert térni hazájába, az inquisitio hatalmába

került ,mely öt a turini börtönben engedte elsenyvedni. Tiraboschi

Girolamo “ Olasz irodalomtörténetében ” hazafiainak szelleméletét

a tudományos képzettség kezdetétől 1700- ig nagy tudománynyal

és igazságszeretettel adja elő . A forradalom és Napoleon olaszor

szági uralmának kora , tudós és szabadelvű történettudósra tett
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szert Botta Károlyban (“ Storia d 'Italia 1789 — 1814" ), oly férfiú

ban, ki mint piemonti kormányember , s mint a párisi törvény

hozó testület tagja ,mélyebb pillantást vethetett a nyilvános dolgok

menetébe, s leginkább volt h ;vatva arra, hogy Olaszország törté

netét a 15 -ik század végétől koráig megírja . Botta kortársa s elv

rokona volt a nápolyi Colletta , rendkívüli hadi tehetségekkel meg .

áldott férfiú. Tettdús élete után az 1820 -ki forradalom következté

ben, bátor magatartása dacára , alkotmányosnézeteimiatt Brünnbe

zárták, hol egészsége tünedezni kezdett ; későbben megengedték

neki, hogy életének utolsó éveit Florencben tölthesse. Itt írta jeles

munkáját, melynek címe: “ A nápolyi királyság története 1734 –

1825” , mely csak halála után látott napvilágot. A “ Siciliai ve

csernye” története Amaritól, melyben a szerző e szerencsétlen nép

nemzeti érzelmét és szabadságérzetét akarta felkölteni, a nápolyi

kormány előtt oly veszélyesnek tünt fel, hogy a szerző az üldözés

től csak futás által menekülhetett (1842.). Ezentúl, mint " javít

hatlan forradalmár” Párisban élt, komoly tanulmányokkal foglal

kozva ; e tanulmányok eredményeül adta ki 1854-ben “ A szaracé

nák siciliai történetét” .

b ) Anglia .

A 18 -ik század második felében az angol irodalom lassankint

felszabadult a francia befolyás alól, s visszatért nemzeti sajátos

ságához , hazai anyagaihoz és költőihez . A multra való visszaté

rés Angliában legelőször azt eredményezte, hogy a régi balladákat

és népkölteményeket összegyüjtötték , és a letünt világ életét regé

nyekben vagy történeti vázlatokban tüntették elő , s hogy Shakes

pearenek a francia ízlés uralma alatti elhanyagolt költeményeit

ismét méltó elismeréssel fogadták s Garrick Dárid jeles angol

színész mesteri játékávalmegmutatta a nemzetnek, mily mélység

és végtelen gazdagság rejlik a Shakespeare-féle drámákban .

A francia ízlést először Skótországban bagyták el. A skót

költők nagy része , kik 'leginkább az alsó néposztályhoz tartoztak ,

az angol- francia műköltészet ellenében kedélyes természetkölté

szetet állítottak fel ; a dús természet és a nép érzelmi élete volt

írodalmi és költői tevékenységök kimeríthetlen forrása . Azok

között, kik ezen írányt követték, legelső volt Ramsay Allan, ki

skótdialektuson egy pásztorjátékot írt és sok régi skót dalt gyüj
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tött össze. Példáját utánozták Fergusson Róbert,kinek skót énekei

ben mély költői élet nyilvánul és lady Bernard szül. Lyndsay

Anna “ A vén Robin Gray” szép balladában . A tulajdonképeni

skót nemzeti költő Burns Róbert volt. Költeményei, melyek szám

talan kiadásokban és fordításokban láttak napvilágot, valódi ter

mészethangok, telve melegséggel, üdeséggel, érzelem - és hangulat

mélységgel. Burns költeményfaja sok utánzóra talált , és az

úgynevezett természetköltők száma Skótországban rendkívülileg

növekedett. Ezek közül kiemelendők : Baillie Janka, ki skót éne

kei és erkölcsi drámái által lett híressé ; Cunningham Allan kömü

ves és Hogg James, ki mint pásztorfiú , mielőtt olvasni tudott

volna, már költeményeket szerkesztett. Számos műveiközt legis

mertebb “ A királyné ünnepe” , ballada és mesegyüjtemény. Ezen

mesterkéletlen , költemények némelyike gúnyoros és epigramm

tartalmúak. E költeményfajban különösen kitünt Hoggart Tamás.

ő színműveket is írt ; ezek közülegyütt “ Trója feldulatását” ver

sekben ; e darabnak színrehozatala egy partoldalban szabad ég

alatt három napig tartott s benne csaknem az egész falu játszott.

De nemcsak Anglia, hanem Európa többi országainak irodalmára

is legnagyobb befolyást gyakorolt Walter Scott, ki részint hazájá

nak régi népballadáit gyüjtötte össze, részint költői elbeszéléseiben

és regényeiben vonzó életképekké alakította át a történeti anyagot

az erkölcsök, szokások szabad festése és egyes személyek találó

jellemzése által.

Angolországban is sokat tettek a francia izlés háttérbe szorí

tására . Thomsont és Youngot, kik először tüntették elő érzelemmel

és bensőséggel a kültermészetet és az ember belső lelkiéletét,

Couper William követte, ki “ A Feladat” című tankölteményében

forró érzelmet nyilvánított a jog, szabadság és haza iránt s " John

Gilpin ” humoristikus balladájában megújítá az ó-angol népkölté

szetet . Még híresebb volt “ Admiral Hosiers ghost” című ballada

Glover Richard kereskedő és parliamenti tagtól, kieposi és drámai

költeményeiről volt nevezetes ; és Thomson alagyai természetecse

telése Gray Tamásban derék utódra tett szert. A sokoldalú , híres

Goldsmith Oliver is a népköltészet terén működött. A természet

igazi, világos és élénk ecsetelése által tünt ki Crabbe György,

eleinte seborvos, azután pap . Mint a németalföldi festők , a pór

nép életét és a természetet a maga valóságában állítja elő , minden
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festői dísz és eszményi színezet nélkül, s az emberiszívet, minden

vonzalmában , egy orvos ismeretével bontja szét. A természet,

gyönyörűségeinek leirásában kitüntek még : Wordsworth , Cole

ridge, Southey és Wilson költök.

Nem annyira élénk képzelődés, mint kellem és finom ízlés.

által tűnt ki Rogers Sámuel, tanköltő. Költői hírnevét 1792-ben .

“ Az emlékezet örömei” című tankölteményével alapítá meg ,melyet

nagy tetszéssel fogadtak ; azután következett “ Columbus uta

zása” , “ Jaquiline” költői elbeszélés és a legjelentékenyebb műve.

“ Italy ” költői útleirás, mely gazdag az olasz szokások festői ecse

telésében. Rogers szellemében , de nagyobb melegséggel és tehet

séggel írta Campbell Tamás tankölteményét, a " Remény örömeit"

egy részvétteljes helylyel Lengyelország felosztása fölött, melynek

olvasásakor Kosciuszko könnyezésig megindult. Németországban

való hosszabb tartózkodása után, hol “ Ye mariners of England ” ,

" Hohenlindeni csata” stb . műveit írta , Sydehamban telepedett le ,

hol az angolok által szivesen olvasott költői elbeszélések írására .

szentelte idejét, s a mellett történetírással és hirlapírással is fog

lalkozott. Campbell költeményei, alakjok és nyelvezetökben tűn

nek ki. Montgomery James költői tehetségét vallásos vizsgálódá

sokra és érzelmek festésére használta fel. Vallásos érzületben

Montgomeryvel rokon , de ennél magasabb emelkedettségű volt,

Hemans Felicia , ki Anglia számos költőnői közül érzelemmélység

és költői tökély által emelkedik ki. A német költészet, Herder és a

romantikusok által ösztönöztetvén , megírá “ Cid énekeit ” ; az

" Erdő szentélyében ”, egy hazájából Amerika ös- erdőibe menekült

spanyol ifjú történetét írja le . Utána első helyet foglal el a sze

rencsétlen Landon Letitia Erzsébet , több regény és romantikai szi

nezetű lantos hősköltemény szerzője. A délafrikai partok angol

kormányzójáhozment nőül, s egyik szolgálója által megmérgezte

tett. Hattyúdala volt a “ Sarkcsillag ” emelkedett költemény.

Angliában legnagyobb költői híre Lord Byronnak (1788 – .

1824.) van . Tőle és barátjától, Moore Tamástól és Shelleytől stb .

származnak az újabb angol költészet leggenialisabb terményei.

Lord Byron költői tehetségű , emelkedett phantasiájú , de izgé

kony jellemű férfiú volt ; célnélküli életet élt , mignem Misso

lunghinál elesett. Utazásaiban szerzett vizsgálódásait s tapaszta

latait “ Childe Harold rándorútja ” és “ Don Juan” bevégzetlen
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műveiben elragadólag ecseteli. Ezek mellett " A gyaur” , “ Az aby

dosi menyasszony ” , “ A corsar” , “ Lara ” , “ Mazeppa” című elbe

szélő költeményei a legnevezetesebbek . Byron költői ereje minde

nen uralkodott, s szellemiuniversalismusa az emberi lélek min

den hajlandóságát, a szív minden redőjét, minden szenvedélyét és

hangulatát áthatni és szavakba foglalni tudta. Mint ki céltalanul

tévelygett,megunta az életet , se sötét hangulat képezi legtöbb

költeményének alapját.

Moore Tamás (1780 — 1852) a lantos költészet pálmáját

“ Ir melódiáiral” nyerte el. Hazájának régóta elnémult lantjával

zengi a költő ama gyönyörű énekeket, melyekben a jó kedv és

fájdalom , büszkeség és gyász felváltva ujongnak, dühöngnek és

panaszkodnak. Az ir melódiák mellett méltó helyet foglalnak még

“ Sacred Songs" és “ National Airs” . Legnagyobb munkája “ Lalla

Rookh” , mely négy költői elbeszélésből áll. Moore a prózában is

tett kisérletet ; a “ Memoirs of lord Edv. Fitzgerald ” című művé

ben Irland történetére vonatkozó becses adatokat tett közzé. Te

hetséges költő volt Shelley is, kiben Byron skepticismusa pan

theismussá és atheismussá fokozódott. A benső elégületlenség,

mely Shelley műveiben mutatkozik , nyilvánul műveiben is. Fő

költeményében “ Mah királyné” -ban , lángoló szavakkal festi az

eszmény és való közötti különbséget s az örök szellem pantheis

musát állítja fel a kereszténység ellenében . Drámai költeményei :

" Feloldozott Prometheus” s " Hellas” a szabadság és a görög

függetlenségi harc megdicsőítésére szolgálnak neki. Az “ Izlam

lázadása” 12 énekben , Shelley legterjedelmesebb költeménye, a

szabadságért lelkesedő lélek hatalmas működését ecseteli. Ezek

hez számítandó még Leigh Hunt, ki szép költői beszélyben a

Dante- féle anyagot gyönyörű képpé dolgozta ki. Említést érde

melnek továbbá : Savage Landor, Ebenezer Elliot és Hood Tamás,

kiket Byron és Moore mellé lehet sorolni ; Pollock Róbert, Tennant

Vilmos, Motherwell Vilmos a természetköltők útján haladtak.

Az anyaország költői mellet a legújabb időben Éjszak-Ame

rika nehány költője foglal helyet ; ezek : Bryant, Dana , Longfel

low . A dráma terén nem működtek oly sikerrel az angolok mint a

lyrában . Legjelesebb színmüíróik közé tartoznak Shiel Lalor iror

szági parlamentszónok, James, Sheridán, Knowles szinész , ki a

Shakespeare -féle drámákat választotta mintaképül; Milman , ki
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legelőször bibliai anyagot választott mintaképül és Talfourd , ki

egyszerű szomorújátékaiban a görög drámát akarta föleleveníteni.

Angolország művelt köreinek kedvenc olvasmányát a regény ké

pezi. A történeti regényben Walter Scott maradt az elérhetlen

mintakép ; követői közül csak Cooper Fenimore tudott érdeket ger

jeszteni. Az éjszakamerikai erdei élet szépségeivel, borzalmaival,

veszélyeivel s a tenger képezik vonzó alapját számos regényeinek .

Különösen a tenger levén az angolok és amerikaiak kedvenc

eleme, nehány író a tengert választá tárgyúl. Közöttük Marryat

kapitány, Hall Vasul és Wilson első helyet foglalnak el. Lady

Morgan kor- és erkölcsrajzaival, valamint sikerült útleirásaival

tett irodalmihírre szert. Walter Scott ideje óta Bulwer és Dickens

foglalja el az angol regényírók közt az első helyet. Bulwer és

Dickensmellett különös említést érdemelnek Lamb Károly lantos

és drámaköltő , s a newyorki Irring Washington, ki a történetírás

ban is tett kísérletet , de az irodalom ezen ágában Prescott és

Bancrofttal nem áll egy színvonalon. E három utóbbi író ameri

kai. De a történetírás legújabb időben Angliában is, különösen az

ország történetét tárgyaló jeles müvekkel szaporodott. Turner és

Lingord János Anglia legrégibb történetét sok kötetű műben irták

meg ; amaz anglikán szempontból, alaposan , tudományosan, de

nem elég ízléssel, emez pedig egy igaz hívő katholikus részrehaj

lásával. Nagyobb részrehajlatlansággal írta le Hallam az angol

alkotmány történetét ; Tytler megirta Skótország terjedelmes tör

ténetét , Allison a francia forradalom alatti európai viszonyok

leirására szentelte életét. Magát a francia forradalmat Carlyle

állítja elő nagy élénkséggel. Dunlop irodalomtörténeti művei,

Brougham lord híres államférfiak életiratai és hazai történeti irac

tai tanúskodnak az angol irodalmárok nagy munkásságáról és

azon érdekeltségről,melylyel a nemzet multja iránt viseltetett.

Mindazok között, kik a történeti események kutatásával s a nem

zeti élet történeti leírásával foglalkoztak, Macaulay foglal el első

helyet “ Angolország története” című bevégzetlen művével.

c) Franciaország.

Egyetlen országban sincs az irodalom annyira összeforrva a

nyilvános élettel, s nem gyakorol oly nagy befolyást az erkölcsökre

és szokásokra, mint Franciaországban . A francia irodalomnak
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nincsmeg az az önállósága , az a szabad növése, mint más orszá

gok irodalmának. Majd uralkodik a politikán és valláson , majd

szolgája ezeknek s legbensőbb összeköttetésben van a közállapot

tal. A régi királyság utolsó korszakában az általános felosztás és

erkölcsi rothadás bélyegét viselte magán ; a köztársaság napjaiban

a conventnek szolgált eszközül; a császárság korában dicsőítést

zengedezett és hízelgő szavakkal szolgált az új uralkodónak ; a

restauratio alatt az új romantika vallásos érzelgőssége jutott ura

lomra , s előmozdította az egyházi hívőség és legitimitás rend

szerét.

Az erkölcsi romlottság és vallásos sülyedés, mely a forradal

mat megelőzte, legelőször az irodalomban nyilvánult. Nemcsak

hogy Voltaire szétzúzó kritikája és maró gúnyja megrázta a fen

álló viszonyokat, hagyományos véleményeket és alapelveket ;

nemcsak hogy az encyklopaedisták skeptikus és materialistikus

bölcsészete az egyház hitét és a vallás alapigazságait támadtameg,

hanem a könyelmű regényirodalom az erény és becsületesség

fogalmait összezavarta s az erkölcsiséget megmérgezte . Ez utolsó

baj annál halásosabb volt, minél inkább behatott a regényiroda

lom a nép minden rétegébe. Crebillonnak , Choderlos de la Closnak

és Louvet de Couvray regényei a társadalom erkölcsi talaját már

egészen aláásták, midőn a forradalom megjelent és új irányt

teremtett. Hasonló céluak és irányuak voltak Carone de Beaumar

chais színész vigjátékai, melyek épen úgy előmozdították a nemes

ség bukását s az erkölcstelen és visszás helyzet romba dölését,

mint Rousseau természetecsetelése. Az elkorcsosodás ezen állapo

tával ellentétben J. Rousseau az eszményi természetélet boldog

ságát és erényét állította fel s a világ üdvét csak az egyszerűségre

és a természetességre való visszatérésben látta . Rousseau érzelmi

életét és idylli boldogságát Bernardin de St. Pierre vonzólag irta

le “ Pál és Virginia ” s " Indiai gunyhó” című beszélyekben .

A forradalom legnemesebb jellemei közé tartozott Phlipon

Roland asszony, ki a girondista pártnak lelke volt. Politikai tételei,

valamint férje megbizásából a királyhoz írt levele, nem egyebek ,

mint a szabadságért, hazáért és az emberi nem újjászületéseért

hevülő lélek ömlengése. Rolandné és pártja politikai nézeteiben és

sorsában osztozkodott Condorcet marquis, az akademia tagja , a

politika és szépirodalom terén termékeny író. A girondiak pártjá
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hoz tartozván, e párt bukása után egyik nagylelkű barátnéjánál

talált menedéket s itt írta jeles munkáját : Esquisse d 'un tableau

historique des progrès de l'esprit humain . Midőn azonban a convent

mindazokat, kik az elitélteket rejtegették , halállal fenyegette,

koldusruhában elhagyta tartózkodási helyét s egy ideig ide s tova

kóborgott, míg nem fölismertetvén , elfogatott. Börtönében mérget

vett be, melyet mindig magával hordozott. Condorcet elvrokona

volt a tudós Dupuis, ki “ Origine de tous les cultes” . és “ Religion

universelle” című művében a régi mythosokat a csillagászatból

igyekezett kimagyarázni, s törekvése oda irányult, hogy a vallást a .

forradalom szabadszellemű bölcsészete hassa át,mialatt egy másik

társa Cabanis orvos az ember egész szellemi és lelki életét az ide

gekre vitte vissza. Mint Dupuis és Condorcet, úgy Volney Constan

tin gróf is az encyklopaedisták közé tartozott. Volney sok politikai,

történeti és bölcsészeti műveket írt ,melyek közt legnevezetesebb :

“ Les ruines, ou méditations sur les revolution des Empires ” .

A girondiakat túlszárnyalták a jakobinusok , kik az iroda

lomban épen oly határozottan szakítottak a multtal,mint az állami,

vallási és társas élettel. A hegypárt irataiban és hirlapjaiban vad ,

rakoncátlan szellem uralkodott. A szabadság és köztársasági lel

kesedés ezen szelleme átment a forradalmi kor költőire is , kik

között Rouget de l' Isle József, különben jelentéktelen költő , azért

foglal el első helyet, mivel a hires “ Marseillaise” hadi dalt irta .

Ehez legközelebb áll Lebrun , ki születésére és műveltségére

nézve a klassikus korhoz tartozott, de annyira átengedte magát

a forradalmi lelkesedésnek , hogy őt a convent francia Pindárnak

nevezte el, s neki, mint a köztársaság legnagyobb költőjének , a

Louvreban adott lakhelyet. Irodalmiműködésükre nevezetesebbek

Chenier József és fivére Chenier András. Az előbbi a forradalom

előtt a dráma terén működött. A forradalom alatt a jakobinusok

hoz és rémférfiakhoz csatlakozott, s mint ódaköltő a conventnek

szolgált, és a “ Chant du depart” című nemzeti dalt írta . Chenier

Józsefnem volt képes Napoleon kegyét megnyerni, noha drámája

“ Cyrus” hizelgő vonásokkal volt írva az első consulra és a csá

szári koronázásra, s csak akkor lett ismét nevezetessé, midőn

“ Levél Voltairehez” című munkája által a császár haragját magára

vonta . Öregebb fitestvére, András , ki idylljeivel valódi görög szel

lemet és alakokat hozott a francia költészetbe, szilárdabb jellemű
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volt. Az alkotmányos államszerkezet barátja levén , nemsokára

gyanuba esett a köztársaság főnökei előtt, kivált midőn egyik

elégiájában Corday Charlotte halálára , oly gondolatokat és érzel

meket nyilvánított, melyek a népszabadság uralkodó rendszerére

nézve veszélyesnek látszottak . Fogságba kerülvén , ellenzékimaga

tartásáért halállal lakolt.

A Montesquieu által dicsőített alkotmányosság legjelesebb

képviselője volt az irodalom terén Stael -Necker Louiza (1766 —

1817 ) , ki azon francia hölgyek közé tartozott, kik szellemök és

műveltségök által kitünő helyet foglaltak el a francia világváros

magasabb köreiben , s kik az irodalom szellemére és irányára nagy

befolyást gyakoroltak. Művei három részre oszthatók : politikaiakra,

szépészetiekre és költészetiekre. A francia forradalom észleletén kívül

még több politikai mű vet írt. Szépészeti- sociális iratai közt legje

lentékenyebb azon szellemdús könyv, melynek címe: “ Az iroda

lomról a társadalmi intézrényekre való vonatkozásában ” . Számüzetése

után bejárta Európa legtöbb államát. Utazása alatti tapasztala

tait több munkában leírta . Ezek között legnagyobb csodálkozást

keltettek “ Delphine” és “ Corinna” című regények. Napoleon

bukása után Staelné visszatért Párisba , hol haláláig Franciaor

szág irodalmára és nyilvános életére a szabad alkotmányosság

szellemében törekedett hatni. Az ő köréből emelkedtek ki férfiak ,

kik , mint Broglie herceg , Constant Benjamin , Guizot stb . a restau

ratió és Lajos Fülöp kormánya alatt az alkotmányos ellenzék élén

állottak.

A 18- ik század bölcsészeti materialismusa a forradalmi fér

fiak istentelen, bűnös működéseiben érte el gyakorlati tetőpontját.

Ennélfogva igen természetes , hogy a forradalom után azon voltak ,

hogy a vallásos érzület a népben újra fölébredjen , s a keresztény

ség által újra gyógyuljanak a sebek , melyeket azon az egyházelle

nes bölcsészet ejtett . Már Staelné is célzott a vallásos újjászületés

szükségére, s a consulság alatt összeköttetésben állott Chateau

brianddal (1768 — 1848) a francia keresztény romantika megala

pítójával.

Chateaubriand, ki a forradalom kitörése után Amerikába

vándorolt, Brumaire 18-a után hazájába visszatérvén , résztvett a

“ Mercure de France" című lap szerkesztésében . “ Atala ” című

regénye gyorsan terjedt. Legnagyobb műve “ A kereszténység
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szelleme” , történeti képek és ábrándok alakjában tartalmazza

Chateaubriand költői vallását és katholikus bölcsészetét. E mű a

salonok férfiainak és hölgyeinek bibliájává lön , kik előtt a bibliai

kereszténység nagyon száraznak tűnt fel. A fényes irály , a képdús

költői nyelvezet és a gyönyörű előadás nem kevesebb tetszést

arattak mint a mű keresztény tartalma és hangulata . Enghien

herceg halála után Chateaubriand elpártolt Napoleontól. Sok

ideig Olaszországban és Svájcban tartózkodott, azután beutazta

Görögországot, Egyiptust, elment Jeruzsálembe. Utazásának gyü

mölcseiűl tekinthetők az " Itineraire ” és “ A vértanúk” című mun

kák,mely utolsóban a kereszténységnek a görög pogányság fölötti

előnyeit gyönyörű vonásokkal, de túlzással és részrehajlással festi.

Midőn a restauratióval Chateaubriand vallásos és politikai nézetei

győzedelmeskedtek , érkezett el a költő aranykora . Az ingadozás

és a határozatlanság napjaiban “ Bonaparteról” és a “ Bourbonok

ról” írt művével, mely tele van Napoleon elleni rágalmakkal,

hazudsággal és túlzásokkal, oly befolyást gyakorolt a közhan

gulatra, hogy ezen iratát XVIII. Lajos egy hadsereggel egyenérté

kűnek nyilvánította . Chateaubriand barátja és elvrokona volt

Bonald vicomte, ki már a forradalmi korszak alatt dicsőítette à

legitim királyságot, s a restauratió után egyike volt a korlátlan

egyeduralom és egyházi ultramontanismus legtevékenyebb tagjai

nak. Már Bonald nagy párthíve volt a jezsuitarendnek és buzgó

harcosa a pápák csalhatatlanságának ; de még buzgóbban harcolt

e kettőért de Maistre József gróf, 1803-tól kezdve pétervári sard

követ . Irataiban : “ A pápákról” , “ Gallikán egyházról” stb . a ki

rályságot s az egyház uralmát tekinti képesnek a megromlott

emberiség javítására . Vodier Károly szintén a Bourbon királyság

érdekében működött, s azért Napoleontól sok üldözést kellett

szenvednie .

Chateaubriand keresztény költészetét lyrailag Lamartine

Alphons (szül. 1792) folytatta tovább . Első költeményeiben oly

irányt követett, mely a restauratió alatt a franciák közt legna

gyobb tetszést nyert , s őt nemsokára a nép, különösen az ifjúság

és nők kedvenc költőjévé tette. Mint a Bourbonok párthíve , meg

énekelte X . Károly megkoronáztatását. Lajos Fülöp kormánya

alatt a második kamara elnökévé választatván , Lamartine lemon

dott lassankint legitimista nézeteiről és a népuralmi kosmopoli
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tismus elöharcosává lőn . Mint szónok és minden szabadelvű esz

mének s indítványnak előharcosa , nemsokára az ellenzék befolyá

sos vezérévé lön , ki a társadalmirend szerves kifejtésében kereste

az új politika célját. A forradalom férfiai között különösen a

girondiak iránt viseltetett vonzalommal, azért írta ő ezek történe

tét szónokilag és költöileg , miáltal oly nagy mértékben megnyerte

a nép kegyét, hogy az 1848 -ki zivataros napokban csak ő volt

hivatva arra , hogy a forradalom áradatának határt szabjon . Ké

sőbbi szabadságidejét, Franciaország politikai átalakulása után

“ I restauratió történetének ” és " vallomásainak” leirására fordította .

A romantikai iskola egyik kiváló egyénisége Hugo Victor is .

ő mint lantos költő , regény- ésdrámaíró vívott ki magának nagy

nevet. Mint lyrikus, mélyen pillant be az ember lelkébe s fogé

kony a szív minden érzelme és hangulata iránt, ellenben mint

drámaíró túlzásba megy s természetietlen . Azon törekvésében ,

hogy a klasszikus iskola bilincseit széttörje , gyakran megsérté a

művészet, a szépség és ízlés törvényeit s nem ritkán esett dara

bosságba. “ Drámáiban csaknem mindig személyesített ördögi elv

vel találkozunk,mely színtelenül, sötétben működik , s a főszemé

lyeket romlásba viszi.” A benső világ hiányát külsőségek festésé

vel, különösen ellentétek alkalmazásával törekszik pótolni. Csak a

hol a költő lyrába megy át, ismerszik kidús tehetsége. Legismer

tebb drámái “ Cromwell” , “ Hernani” , “ A király mulat” , “ Borgia

Lucretia ” , “ Marion Delorm ” stb . A szokatlan és hatás utánimohó

törekvés nyilvánúl Hugo regényeiben is . A “ Notredame de Paris "

kivételével többi regényei valódi rémképek , telve legkeresettebb

lelki fájdalmakkal és kínokkal. A februári forradalom után, mint

a köztársasági eszmék szóvivője , megválasztatván a nemzetgyű

lésbe, fellengzős beszédeket tartott a vallásos és politikai szabad

ság érdekében , míg a december 2 -ki államcsiny után Franciaor

szágból menekülni kényszerült. Számüzetése idejét több nagy mű,

mint pl. “ A századok legendája ” , “ A nyomorultak ” stb .megirására

fordította . Legújabb munkája “ A tenger munkásai” stb.

Hugó Victort többen mintaképül választották, kik között

Deschamps Emil, Sainte-Beure, Musset Alfréd legnevezetesebbek ;

ellenben Reboul János, Lamartine érzelgős költészete felé hajlott.

Sajátságos állást foglal el Quinet Edgar, ki “ Ahasverusában” a

német romantikát akarta Franciaországban meghonosítani:
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“ Napoleon ” -jában pedig e század hősét regényes fénynyel világí

totta meg.

A klasszikus irány jóllehet elavult, mégis az új romantikai

költészet ellen heves harcot vívott, mely csak azért dőlt el amarra

nézve hátrányosan, mert az elöharcosok ereje egyenlőtlen volt.

A klassikus költészet jobban össze van nőve Franciaország törté

netével, jobban megfelel a nemzeti jellemnek, hogysem azt egé

szen nélkülözni lehetne. Igaz ,hogy a középszerű tehetségek , kik a

szokott klasszikus formákat megtartották , — mint Laharpe költő ,

Arnault drámaíró, Jouy , Legouré Gábor, Raynonard stb . — nem

voltak képesek a korszellemnek megfelelő s a legtehetségesebb

költök által életbe léptetett új romant. költészetet háttérbe szo

rítani, és az Orleans-házzal barátságos viszonyban élő Genlis

asszony, sok regény és paedagogiai irat szerzője , valamint Jacq.

Delille, Vergilius műveinek fordítója sem voltak képesek Stael

vagy Chateaubriand műveivel versenyezni.Midőn azonban Lemer

cier szomorújátékaiban a klassikus formákat és törvényeket sza

badon használta fel ; midőn Delarigne Kázmér , népies költő , tör

téneti drámáiban és vigjátékaiban a romant. eszméket a klasszikus

formákkal ügyesen össze tudta kötni; midőn Rachel, tehetségdús

szinésznő, Corneille és Racine klassikus darabjait művészi játéká

val ismét vonzóvá tette, ekkor legalább a színműköltészetben a

klasszikus irány ismét erőseb balapot nyert, különösen midőn a

romant. irány képviselői, mint Hugo és Dumas az egyoldalú túl

zásban maradtak .

Hellenismus. A romant, költészet csak egyik oldala volt a

forradalom minden régit megsemmisítő törekvéseinek az irodalom

terén épen úgy,mint az államéletben ; e törekvések másik oldala

volt a hellen művészet fölélesztése, az újra fölkeltett érdekeltség az

ó - görög irodalom , ízlés és műveltség. Kezdetben mindkét iránynak

ugyan az a célja volt , a rómaiakat utánzó egyhangú klasszicitás

megsemmisítése. A hellenismus legelső úttörői voltak Chénier

András, Barthélemy János Jakab, Courier Lajos, Herodotnak és

másműveknek szellemdús fordítója és különösen előmozdítá ezen

irányt a forradalmikornak az ó -köztársasági szervezet és harci

bátorság iránti lelkesedése , mely egyszersmind Dávid , forradalmi

festész , képeiben is nyilvánul. De a két irány nemsokára elvált

egymástól; s mialatt a restauratió által kegyelt romantika az egy
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házi és politikai reactió útjára tért, azalatt a köztársasági helle

nismus hatalmas ellenzéket képezett ezen reactionarius törekvé

sekkel szemközt. Courier Pál a politikai gúnyoros irodalmat

karolta fel. Ment levén minden hiúságtól, borzasztó ellensége volt

a reactiónak ,mignem meggyilkoltatása működésének véget vetett.

Még Couriernél is nagyobb befolyást gyakorolt Beranger sza

badelvű dalköltő . Ismervén a nép érzelmeit, természetes és egy

szerű hangon szólt, mely szívig hatott, mert abból származott.

Beranger legtökéletesebb kinyomata a francia jellemnek neme

sebb feltünésében ; őt a szerelem , a szabadság és a haza szent

eszméje lelkesítette. Ezen utolsó érzelem annál hatalmasabb

volt benne, minél elégedetlenebb volt a Bourbonok retrograd

lépéseivel. A harag, gúny és panasz kifejezései borzasztó fegy

verré tették énekeit a restauratió ellenében . Habár hű juliusi har

cos volt, Lajos Fülöp alatt sem fogadta ela kínált hivatalt. A teme

tésénél nyilvánult nagy részvét bebizonyította, hogy őt utolsó

pillanatig kegyelte a nép.

A gyűlölt liberalismus a húszas években két termékeny

íróra tett szert Barthélemy Ágostonban és Méryben, kik az ural

kodó rendszert gúnyoros röpiratokban és költeményekben támad

ták meg. " La Villéliade” , “ La Corbièreide” , “ La Censur” , “ Napo

leon en Egypte ” , s “ Le fils de l'homme" stb. című költeményeik

ért a restauratió üldözte és börtönnel büntette őket, s a juliusi

forradalomban is csak rövid diadalt arattak, mertmár a következő

évben “ La dupinage ou la revolution dupee” című költeményök

ben nyilvánították csalódásaik fölötti boszankodásukat. A modern

Franciaország leghatalmasabb satirikusa Barbier Ágost, ki szi

gorral ostorozza az előkelők és hatalmasok népellenies és szabad

ságveszélyeztető törekvéseit és demokrat levertséggel ecseteli a

népek szenvedéseit. Nevezetesebb művei : “ La curée” (a polgárki

rályság ellen ) ; “ L 'idole” , melyben az isten gyanánt tisztelt első

Napoleont sujtja le ; “ Popularité” , melyben a magasabb rendek

sülyedtsége fölött önti ki haragját.

Az irodalmi liberalismus hosszabb ideig nem elégíthette ki

a nép szellemiszükségleteit. A romant. és szabadelvű irány össze

köttetéséből származott socialis erkölcsi vagy irányregény , mely a

sokoldalú családi életen és társadalmi állapoton alapszik , s az

emberi társadalom legbensőbb életkérdéseit és alapföltételeit

TANKó : VILÁG TÖRTÉNELEM . IV . Rész.
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érinti . Balzac Honoré ( 1799—1850) volt az első író , ki a jelenkor

család- és társas életét , s az emberi szív redőit kutatta , és számos

regényeiben előadta . De az irányregény tulajdonképeni lángeszű

teremtője Dudevant marquisné, írói nevén Sand György (1804)

volt . " Indiana” című első nevezetesebb regénye után, rövid idő

mulva számos hasonló művek jelentek meg tőle ( “ Valentine" ,

“ Simon ” , “ André” , “ Leone Leoni” , “ Jaques”, “ Lelia ” ), melyek

nek céljok volt , hogy a társadalmi intézményeket korhatagoknak

és igaztalanoknak tüntessék elő . Lammenais vallásos demokratis

musa által ösztönöztetvén , Sand György későbbi irataiban a poli

tikai és vallásos eszmék felé hajlott . A " Francia iparosle ény

ben ” , “ Jankában " , s az " Angibaulti molnárban ” e socialistikus

gondolatkört a nép között is terjeszteni törekedett .

A tetszés , melyet Sand György irányregényeivel aratott,

másokat is nemsokára e pályára terelt . Legközelebb áll hozzá

Sue Eugen 1804–1857. Miután Spanyolországot, Amerikát és

Görögországot beutazta, a regényirodalomnak adta magát s Fran

ciaországban teremtőjévé lőn a tengeri regényfajnak. De sem

ebben , sem pedig a történeti regényírásban nem vergödött oly

nagy hírre, mint az irányregényekben . Ezek között “ A párisi tit

kok ” , a " Hét fő bűn ", " Bolygó zsidó” nagyon elterjedtek és

előmozdíták a 48 -iki forradalmat. Az 1852-ki államcsíny után

Párisból menekülvén, 1857. aug. 13 -án Annecyben meghalt .

Ugyanily mozgékonyság mutatkozott a francia irodalomban

is. A kor legelső tehetségei foglalkoztak hirlapírással. Minden

előtt a “ Revue des deux mondes” és a “ Magazin pittoresque" érde

melnek említést. A történetírásban részint a Montesquieu és

Voltaire által megkezdett úton haladtak ; részint pedig több gon

dot fordítottak az előadásra és elrendezésre . Guizot több történeti

munkát írt , melyek közt " Franciaország műveltségtörténete” és

“ Az angol forradalom története ” érdemelnek említést . Barante

nagy hírnevet szerzett magának a " Burgundi hercegek történeté

vel” s a Thierry testvérek – Ágoston és Amade – Franciaország

elsőrangú történetírói közé tartoznak . Ide számítható még Cape

figue, több terjedelmes mű, szerzője is . Michelet szerzője egy

nagyon elterjedt " Franciaország története” című műnek . Egy tar

talomdús mű a fronde háborúi fölött St. Aulairetöl veszi erede

tét ; az irodalomtörténetben Raynouard, Fauriel, Ampêre, Sainte
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Beuve s különösen Ginguené értékes munkákat írtak . De a francia

történetírók különös előszeretettel foglalkoztak a forradalom kor

szakával . Mignet tömött irályú művében bebizonyítani törekedett ,

mint kellett egyes eseményeknek szükségképen egymásból foly

niok, s Thiers nagy terjedelmű munkája “ A forradalom története”

által elkészítette magának az útat ama nagy állásra, melyet 1830

óta Franciaországban elfoglal. Későbbi műve “ A consulság és

Franciaország története ” szónoki pártirat , telve francia dicsekvéssel.

44. $. Az újabb művészet.

A mult század közepe óta a képzőművészet is jelentékeny

lendületet nyert, s dús és sokoldalú életet fejtett ki . Mint az ösz

szes irodalomban, úgy a festészetben és szobrászatban is nyilvá

nul a törekvés , megszabadulni ama bilincsektől, melyekkel a me

rev szabálykényszer a képzelődés röptét akadályozták. Ezen

lendület először különösen Németországban mutatkozék. Míg a

„régibb művészet az uralkodó egyház szolgálatában állott , az új

művészet a protestáns vallásfogalom befolyása alatt növekedett, s

a történet tágas mezejét választotta tevékenysége tereül. Ez által

a történeti, táj- és genrefestészet a régibb fajokkal egy színvonalra

emelkedett; az építészetben az antik mintaképekre tértek vissza ,

s ezek törvényei szerint nagyszerű építményeket hoztak létre ,

melyek a kor műtörténeti műveltség -állásáról méltó bizonyságot

tesznek . A szobrászatban az antik szépséget és realitást a modern

szellem- és kedélyvilággal igyekeztek egyesíteni .

Festészet. Már a bolognai eklektikus iskolában uralkodó

irány volt az érzékekre való hatás utáni törekvés . Ebben feküdt

csirája azon elkorcsosodásnak , mely nemsokára az összes művé

szeten hatalmat vett . Pietro da Cortona , Andrea Sachi és Carlo

Maratta voltak Olaszország művészi korszakában az utolsók, kik

ben legalább a gyakorlati ügyesség nem hiányzott. Nemsokára a

természetietlenség és fölületesség korszaka következett be , mely a

festészetet újra elkorcsosította , s a ferde ízlés szolgájává alacso

nyította . Ezen elkorcsosodást Mengs Izmael szász udvari festő

szívére vette , s eltökélte magában, hogy legidősb fiát festészszé

képezi s öt tanítás és tanulmányozásra való serkentés által a

művészet újjáteremtőjévé képezendi . Raphael nevet adott neki , s

9*
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kora ifjuságától fogva erejének megfeszítésével törekedett öt nagy

hivatásra előkészíteni. S valóban Mengs Raphael, 1728 — 1779 ,

elérte a művészi tökély magaslatát, a mennyire ezt szorgalom és

tanulmányozás által elérni lehetséges.

Csak az isteni adomány, a teremtő szellem , hiányzott egészen

nála . Bármily tiszteletben állott is a szász festész neve a kortár

sak előtt , az utóvilág benne inkább a tisztább izlés megalapítóját,

mint nevezetesebb műremekek teremtőjét, tiszteli. Képei a rajz és

kivitel hibátlansága mellett is hidegen hagyják a szemlélőt.

Ezen iránynak meg voltak a maga veszélyei is. Kevésre

becsülték a képzelő tehetséget és a teremtő erőt, s kizárólag az

utánzáshoz, s a mintakép hű előállításához tartották magukat.

Legmesszebb ment ez irányban a David által alapított klasszikus

iskola Franciaországban , melynél az antikszerű utánzása, a ter

mészet tanulmányozása képezte az alapjelleget. Ezen gépies

irány ellen erőteljesen és határozottan föllépett Cartens, 1754

1798, schleswigi fiatal festő . A helyett,hogy az antik műveket szol

gailag lerajzolta volna, azok figyelmes szemlélésébe merült el, s

az összbenyomást lelkébe és emlékébe igyekezett vésni, hogy azo

kat szabadon előállítani képes legyen . Cartens költőiképzelődéssel

lévén megáldva , ez úton oda jutott, hogy képes volt az antik

művilágot szabadon életbe léptetni, a régiek szellemébe hatolni, a

nélkül, hogy szolgai utánzóvá lett volna. De kevés barátja és sok

ellensége volt. Nem talált kellő gyámolításra . Szegénység és beteg

ségtől sújtva, fiatal korában halt meg Rómában .

Cartens megmutatá az útat, melyen a művészet előbbi

magas helyzetébe ismét visszaléphetett. Ösztönzésére tehát élénk

szellem ébredt fel a német művészek között. Koch Antal József,

egy tiroli paraszt fia , az éjszaknémetországi művésztől, kivel

Rómában benső barátságban élt , nyerte a lelkesedést a régi kor és

Dante isteni vigjátéka iránt. Schick Gottlobot 1779 – 1812, szintén

Cartens ösztönzése vitte az új pályára. De David iskolájában

nagyobb gyakorlati ügyességre tett szert, mint minővel a schles

wigi ifjú dicsekedhetett, emez pedig Kochot a találékonyság gaz

dagságában multa fölül.

A klasszikus irány ellen legelőszörnémetművészek léptek fel,

kik e század elején Rómában csaknem zárdailag éltek együtt,

s belső összhangzatukat közös tanulmány és kivitel által tanusítot
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ták . Művészetöket egészen a keresztény vallásos eszmék előállítá

sára fordították . Többen közülök a katholika egyházba tértek át .

Ezen keresztény művésztestület élén Overbeck Frigyes , ( szül :

1789. ) szelíd lelkületű férfiú állott , ki a mythologiától, mint bál

ványozástól, irtózott , s tárgyait kizárólagosan s keresztény vallás

és szent legendák teréről választotta .

A romantika szabadabb ágában Cornelius Péter (szül : 1786 )

szerzett magának hírnevet . Fia levén a düsseldorfi akademia inspec

torának, művészi benyomások közt nevelkedett fel. Termékeny

képzelődésének és technikai képességének legelőször frankfurti

tartozkodása alatt (1808–1811.) adta bizonyságát , hol Göthe

Faustjához remek tollrajzokat készített .

Overbecken és Corneliuson kívül az új-romant művészi kör

höz tartoztak még : Schadow Vilmos ( 1789—1862) , Veit Fülöp

és Schnorr Gyula . Az első Corneliusnak utóda lett a düsseldorfi

művész -akademiában, hol sok tanítványt gyűjtött maga körül ,

kiknek működése következtében a düsseldorfi iskola a müncheni

vel egy színvonalra jutott . Schadow különös előszeretettel adta

magát az olajfestészetre. Veit Frankfurtban, mint a Städel -féle

intézet igazgatója, a roñantika szellemében működött, mígnem

1843 -ban lemondott állásáról. Mesterműve azon nagy falfestmény,

mely a művészetnek a kereszténység által Németországba való

behozatalát ábrázolja. Schnorr , a lipcsei rajzakademia igazgatójá

nak fia, gazdag képzelődését és költői felfogását először Ariosto

dühöngő Rolandjából vett freskókban mutatta ki. Miután több olaj

festménynyel hírét megalapította , a müncheni akademiában tanár

lett , s azon megbízást kapta, hogy a királyi palota földalatti öt

dísztermét a Niebelungen-énekből vett freskókkal s a császári ter

meket történeti képekkel diszítse fel. A feladatnak nagy sikerrel

felelt meg. Fohr Károly , a tehetséges genre- és tájfestész, ki 23

éves korában a Tiberbe fuladt, valamint Vogel Lajos és Vogel

Károly szintén a romant festészkörhöz tartoztak .

Az összes újabb művészetre legnagyobb befolyást gyakorolt

Cornelius . A jelenkor két legelső művésziskolája Münchenben és

Düsseldorfban neki köszöni első virágzását. A düsseldorfi iskolából

már a régibb időben néhány meglehetős művész lépett ki , kik

azóta nagy hírnevet vívtak ki maguknak, mint Kaulbach Vilmos,

Stilke Hermann, Götzenberger Jakab, Förster, Schorn Károly , Her

mann Károly , Neher Bernát, Neureuther Jenő és mások. A düssel
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dorfi akademia még a második korszak alatt is több elsőrangú

művészt nevelt, milyenek : Hübner Gyula, Bendemann Ede, kik

Schorr mellett nagy tevékenységet fejtettek ki. A történetfesté.

szek közt első helyet foglal el Lessing Károly Ferenc Boroszlóból.

De legtevékenyebb művészi élet fejlődött ki Münchenben

Lajos király pártfogása és Cornelius ösztönző példája következté

ben . A nagyszerű építmények különösen a falfestészetet emelték

virágzásra . Hesz Henrik (1798 — 1863) katholikus stylű , nagyszerű

képekkel gazdagította a mindenszentek kápolnáját. Tanítványa és

segéde volt Schrandolph János, ki azután a speyeri -császár-dom

földíszítésére kapottmegbizatást.

De Kaulbach Vilmos a falfestészetben minden művészt fölül

mult. A költészet és történelem képezték azon tért, melybőlKaul

bach műveit válogatta .

Ezen nagy festők mellett a másod - és harmadrangú festők

egész serege működött, s a tájfestészet is virágzásra és költői

magaslatra emelkedett Rottmann , Fries E ., Morgenstern , Heinlein

stb . kezei között. Cornelius és Kaulbachnak lehet tulajdonítani,

hogy Poroszország fővárosában , hol eddig különösen a szobrászat

és építészet virágzott, a festészet is hatalmas lendületet nyert,

Begas Károly szintén a kitünő német művészek közé sorozható.

A festészet Franciaországban . Hasonló menete volt a művé

szet kifejlődésének külföldön is. Franciaországban a forradalommal

az ó klasszikus irány is küzdött az izlés elkorcsosodása ellen , s

megtisztította a tért az újművészi élet számára. Miután Vien sze

rény működése kezdte meggyökereztetni a természetesebb irányt,

tanítványa, David Lajos Jakab ünnepélyes szónoki pathcssal tüzte

ki a klasszicitás zászlóját.Miután a vak “ Belisárban ” , a “ Horatiu

sok esküjében” és •Brutusában” irányát meghatározta és hírnevét

megalapította, a forradalomnak szolgált , később pedig Napoleon

dicsőítésére fordította tehetségét.

A David által alapított iskola tagjaiközé tartoztak : Gerard

Ferenc, Jean Gros végre Regnault Kereszt. János s tanítványai

Guérin és Blondel. Ellenben Proudhon Corregio nyomába lépett,

s inkább a színezés gyöngédségében tüntki s ezzel az első lendü

letet adta az új irányoknak, melyek Ingresben , Richardban, a

romant genre alapítójában és Robert Lipótban , a történeti genre

tehetséges teremtőjében , nagyobb határozottsággal emelkedtek ki.
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A legünnepeltebb francia művészek közé tartozik Vernet

Horace, (1789—1863) a nemzet kedvence, melynek érzelmét és

hangulatát mesterileg tudta előállítani .

A francia művészet , a Napoleonféle császári birodalom túl

hatalma következtében , szabályozó befolyást gyakorolt a többi

tartományokra, különösen Németalföldre és Olaszországra. Belgi

umban már Lens András működött a franciák szellemében , midőn

David az egész művészei irányt hatalmas erővel a klasszikus mű

vészkörbe ragadta . Brée , Pälink János, Navez a francia példány

képeket követték. De a franciaországi klasszicismus bukásával

Belgiumban is reactio jött létre , mely, a régi mesterek, különösen

Rubens nyomaiba lépvén , hatalmas realismussá emelkedett, s még

a német festészetre is nagy befolyást gyakorolt.

A francia művészet Angliára semmi befolyást sem gya

korolt, minek magyarázatát az ország elzárkozottságában és a

nemzeti ellentétben lehet feltalálni. Az angol festők inkább foglal

koztak a genre- és tájfestészettel, mint a történetivel. A déli nép

élet jelenetei Castlaketől és Wilkie Dávid alakdús képei az angol és

skót népéletből vett vázlatokkal az újabb művészet legvonzóbb

remekei közé tartoznak. Az angol festők képei különösen a láng

eszű Turner tájképei és Lawrence (1799–1830) arcképei a színek

vonzó játéka által tünnek ki, oly előnyök , melyek Fielding és Stan

field aquarell festőknél is feltalálhatók .

Szobrászat. Mint Mengs a festészetben , úgy Canova Antal a

szobrászatban teremtett új életet a régi kor remekműveire való

utalással. A szépnek, kellemesnek finom érzetével levén meg

áldva, szobraiba bizonyos kellemet tudott lehelni, azért neki külö

nösen a női alakok sikerültek. Az elsőrangú művésznagyságok

közt tündöklik Thorwaldsen ( 1770—1844) , ki Koppenhágában

szegény islandi szülőktől született. Feltünő jelenség, hogy a három

férfiú, kik az új művészet templomának alapkövét letették , Win

ckelmann , Cartens, Thorwaldsen, a távol éjszakról származott,

hol tőlük minden külső behatás távol volt . Annál hangosabban

és észrevehetőbben beszélt lelkökben a velük született genius, és

megmutatá nekik a dicsőség ösvényét . Thorwaldsen a dán kormány

által gyámolíttatván , 1797-ben Rómában telepedett le , melyet csak

ritkán hagyott el . Az antik művészet volt a dús bánya, melyből

Thorwaldsen eszménykincseit merítette . Mindjárt első szobra
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" Jáson ” oly tetszést aratott, hogy megrendelések megrendelések

után érkeztek , és lemondott a hazájába való visszatérés szándéká

ról. Tevékenységét későbben egészen az egyházi szobrászatra és

monumental művészetre fordította . Meghalt 1844.marc . 24 -én a

koppenhágai szinházban . Három nép tartja őt magáénak : a

dánok, kik között született, a németek , kik után magát képezte , s

az olaszok, kik közt élt és működött.

Thorwaldsenen kívülmás szobrászok is fölemelkedtek a dicső

ség magaslatára . Dannecker János legnagyobb érdemet szerzett

magának Schiller pompás mellszobrával. Wagner Mártont, mint

festészt és szobrászt az új kor legtudósabb művészének tartották .

Még nevezetesebb volt Schadow Gottfried János,kinek négyes fogatú

győzelmi istennője a brandenburgi kapun bizonyságot tesz arról, hogy

ő tudta , miként kell a művészetet a természettel és valóval igazi

viszonyba hozni. Ő volt megalapítója a szobrászati realismusnak,

mely az előállításban inkább a való élethez alkalmazkodott.

A szobrászat is új életre ébredt Bajorországban Lajos király

különös pártfogása következtében, s Münchenben találkozunk egy

férfiúval , ki a képzelődés gazdagságára az éjszaki szobrászt

megközelítette, és ez Schwanthaler Lajos volt.

Habár nem is volt fogékonytalan az antik művészet iránt,

de különös előszeretettel mégis csak a német lovagkoron csüggött, .

melyet romantikus pillantással eszményi világításban fogott fel.

Schwanthaler a király műszeretete által ösztönöztetvén , csodálatos

tevékenységét fejtett ki.

De az új szobrászat pálmája Rauch Krisztián mestert illeti

meg. Louiza királyné emlékének bevégzése után a charlottenburgi

mausoleumban Bülow , Scharnhorst szobrait készíté el márványból,

Blücherét (Boroszlóban ) ércöntvényből. A “ Walhallában ” (Regens

burg közelében ) is több mű vagyon töle . Dicsőségének tetőpontját

azonban II. Frigyes emléke által érte el. Tanítványai közül hír

névre emelkedett Rietschel Ernő, ki Lessing szobrában , Göthe és

Schiller csoportozatában megoldá a nehéz feladatot, hogyan kell a

szobrokat divatos öltözetben előállítani.

Franciaországban nemsokára kiszabadult a szobrászat a szi

gorú antikszerűség uralma alól, s mindinkább és inkább törekedett

az érzékiség és szenvedély kinyomata az egyoldalú naturalismus

felé. Bosio , Rude és Duret nemes irányát Dávid J . P . túlzásig
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fokozta a monumentalis művekben . Azon művészek közül , kik az

érzéki szépségek előállításának hódoltak első helyet Radier James

( 1792–1852) genfi születésű szobrász foglal el .

Építészet. A Münchenben és Berlinben fölébredt műérzet

az építészetben is felismerszett. Ott Klenze Leo és Gartner Frigyes

vetélkedtek egymással Bajorország fővárosának pompás építmé

nyekkel való feldiszítésében ; emitt pedig Schinkel Frigyes Károly

( 1781-1841 ) tünt ki . Klenze egész lelkével a görög művészeten

csüggött , Gartner ellenben legtöbb művét román stylben vitte ki .

Berlinben az egész új építészet Schinkel nevével van kapcsolat

ban, Schinkel tanítványai között Stüler Agost és Stier Vilmos nagy

szerű felfogás által tünnek ki .

Franciaországban e század elején az építészetben is a klasszi

kus irány, különösen a római építészet volt az uralkodó, mely az

újkori Caesar uralmának legjobban megfelelt. Ezen iránynak

hódolt Percier, Chalgrin és Vinchon . A restauratio előtt az építé

szetben szintén a romant styl jutott uralomra, mígnem az újabb

korban a renaissance jött alkalmazásba .

Zeneművészet. Az egyházi zene Palästrinában, Bachban és

Händelben tetőpontját érte el ; ezentúl a világi zene gyakorolt rá

nagy befolyást, melynek uralmát a dalmű alapította meg. A dalmű

első kezdete 1600 óta Florencben és más olasz udvaroknál színre

hozott ünnepélyes játékokban mutatkozik . Magában Olaszország

ban a recitativ dalmű nem nagy tetszésre talált , s nemsokára

tulajdonképeni nemzeti ének-dalművé változott át . Kedvezőbb tere

volt az eredeti recitativ dalműnek Franciaországban , hol Lully

és Rameau csaknem egy egész századon át működtek . Német

országban az olasz dalmű elnyomólag hatott a hazai zenére .

A legnagyobb mesterek , mint Hündel , Hasse ( 1699_1783) ,

Grann Olaszország és a londoni , dresdai és berlini szinházak szá

mára írtak .

Gluck Kristóf (1714-1787) volt az első , ki a drámai zenében

is becsületet szerzett a német zenének . A zene az ő klasszikus dal

műveiben — Orpheus, Alceste , Iphigenia Aulisban , Iphigenia Tau

risban – azt érte el , a mire a florenci hellenisták hasztalanul

törekedtek , a klasszikus tragoedia fölélesztését, de természetesen

a modern zeneművészet körében .

Gluck a francia dalművet oly magasra emelte , melyen az
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1

nélküle nem állhatott meg ; és a Piccini által képviselt olasz irány

befolyását is gyöngítette.

A német zene Mozartban és Haydnben (1732-1809) érte el

tetőpontját. Haydn a sonataformát sonátáiban , quartettjeiben és

symphoniáiban maig is mintáúl szolgáló tökélyre vitte . Gyerme

kies víg kedélyét mutatja az “ Érszakok ” című zenedarab, melyet

67 éves korában írt ; lelkének komolysága és fönsége a nagyszerű

“ Teremtésben ” lőn kifejezve.

Mozart Amade Wolfgang (1756—1791 ) halhatatlan dalmű

veiben tűnt ki , ezek : " Idomeneo" , " Figaro menyegzője”, “ Don

Juan ”, “ Cosi fan tutte ” , “ Varázs -fuvola ”, “ Titus” . Egyházi szer

zeményei közt a " Requiem ” legmagasabb helyen áll. Beethoven

Lajos ( 1770—1827) sonátáiban és symphoniáiban szenvedélyes

lelki életet fejt ki . Két miséjében és " Fidelio " című dalművében a

kifejezés és érzés legmagasb nemessége honol. Schubert Ferenc

(1797—1828) Beethoven szellemében működött a dalok terén.

A francia dalmű önállóan fejtette tovább a Gluck -Mozart -féle

feladatot. Méhul után Spontini volt Gluck igazi követője. A Mo

zart -féle irányt követé a minden tekintetben klasszikus Cherubini,

ki korunk legnagyobb mesterei közé tartozik. ő különösen egyházi

zenéiben tűnik ki . Tanítványával, Boieldieuvel ( 1775—1834) a

könnyed francia elern lépett előtérbe. Dallamgazdag operái :

"Párisi Janka ” és a “ Fehér hölgy” legjobb francia darabok. Öt

követé Auber (szül . 1784) modern conversations-dalműveivel.

Auber styljának hódoltak Herold és Flotow.

Mozart befolyása az Auber - féle iskola fölött hatástalanul

haladt el . Az olasz dalmű- virtuozitás Rossini geniális operái

" Tankred ”, “ Sevillai borbély ” , “ Semiramis” stb. – által új

győzelmet aratott (az 1813–30-ig terjedő) zeneszegény és politi

kailag petyhüdt korban. Bellininél a szenvedő érzelgősség uralko

dik, mely “ Normában ” szenvedélylyé van fokozva. Donizetti , ki a

komoly dalműben könnyelműnek mutatta magát, a komikumban

jellemet és tehetséget tanusít.

Németországban Weber Maria Károly, romant dalművei a

romant költészet által fölkeltett eszméknek nemes és népies ki

nyomatot kölcsönzött. Weber legközvetlenebb követője Marschner

Henrik, de dalművei csekély gyökeret vertek a nép között. Meyer

beer a teremtő erő hiányát tulzott zenei hatással törekedett pótolni,
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mineki némely dalműveiben sikerült is, Wagner Richard Meyer

beer és az olaszok ellenében Gluck reformatori szerepét törekedett

játszani. :

A mikorunk a dalműben természetlen lett. Beethoven halála

után különösen a hangversenyzene emelkedett uralomra. Mozart

befolyása , melyet Clementi (1752 — 1832), Hummel (1788 – 1837)

stb . képviseltek , Mendelsohnnal végződött. Spohr mint önálló

nagyság tünik ki, ki dalművekben és symphoniákban nevezetes

darabokat irt, s hegedűjátékával a nagyhirű Paganinit felülmulta .

Jóllehet Mendelsohn Bódog különösen az egyházizene terén műkö

dött, s Händel és Bach műveit oratoriumjaiban , zsoltáraiban és

motettjeiben sikeresen fejlette tovább , de a romant színezetű szerze

ményekben kiváló üdeségre és népiességre emelkedett. Tulajdon

képeni utánzói a dán Niels Gade és Schuman Róbert. Azok közül,

kik az operában , oratoriumban és symphoniák terén működtek

kiemelendők : Lachner F ., Lindpaintner, Gläser, Reissiger, Nicolai,

Hiller F ., Löwe és Kalliwoda . Kitünnek még : Liszt és Berlioz is .

45 . g . A párisi juliusi forradalom és következményei.

X . Károly , tekintetbe nem véve a közvéleményt, tovább

haladt a reactio útján .Martignacszabadelvű miniszteriumát (1828 .

jan . óta ) Polignac vezetése alatt túlzó királypárti miniszterium

váltotta fel, s midőn a kamara a megnyitási feliratban nemtetszését

nyilvánította a kormány eljárása fölött, a király azt feloszlatta és

új választást rendelt el. Hasztalan ! Az oppositio férfiai szaporodott

számmal jelentek meg, s ezzelbe volt bizonyítva, hogy a nép bizal

matlankodik az új miniszterium iránt. X . Károly nem okult.

Hasztalan reménylette, hogy a hadi dicsőség, melylyel a francia

csapatok magukat ezen időben Afrikában kitüntették, a nemzet

ben jobb hangulatot fog kelteni. Alig hozta a “ Moniteur" a hires

három rendeletet, melyek a sajtószabadságot felfüggesztették , az

új kamarát feloszlatták , és a választási törvényt önkényűleg meg

változtatták , azonnal kitört a juliusi forradalom (jul. 28 . és köv.),

melyben a nép három napig tartó hősi harc után a Bourbonok és a

papság uralmától megszabadult. A Párisban jelenlevő követek jul.

29 -én a leghevesebb utcai harc közben ideiglenes kormányt ala

kítottak, melynek tagjai Lafitte, Périer Kázmér , Odillon Barrot
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stb . voltak, míg az alkotmányos párt a köztársasági fölött győze

delmeskedett és Lajos Fülöp orleansi herceg birodalmikormány

zóvá neveztetett ki. Későn szánta rá magát X . Károly a gyülölt

rendeletek visszavételére és népszerű miniszterium kinevezésére ;

családjával harmadszor is külföldre kellett menekülnie, mialatt

Lajos Fülöp, miután a nagy sietséggel átvizsgált és néhány sza

badelvű cikkel szaporított s néhány korlátozó tételektőlmegsza

badított államtörvényre (Charta ) megesküdött, a franciak kirá

lyává választatott, 1830. aug. 9-én . A háromszín visszaállítása

képezte kezdetét a nép által létre hozott polgárkirályságnak.

X . Károly meghalt száműzetésében, Görzben 1836 .

A juliusi forradalom a sz . szövetséget, mely különben is

Sándor cár halála által nagy rázkódást szenvedett , teljes felosz

lásnak indítá , s egész Európában oly mozgalmakat idézett elő ,

melyeknek a fennálló viszonyok lényeges átalakítását kelle megol

daniok . Jóllehet a francia " polgárkirály” kormánya Európa többi

államaival szemben békés állást foglalt el, s a hatalomra jutott

szabadelvüek a békét tarták mindenek fölött a legszükségesebbnek ;

mégis a mozgalom első rohama elég hatalmas volt arra, hogy a

bécsi congressus mesterkélt művének hatalmas lökéseket adjon .

Belgiumban , Németországban , Lengyel- és Olaszországban stb .

forradalmak ütöttek ki, melyek csak két évig tartó harc után nyo

mattak el ; s ha Oroszország, Ausztria és Poroszország elég hatalma

sak voltak is a legtöbb tartományokban a régi állapotok fentartá

sára , mindazáltal a szabadszellemű eszmék mindig nagyobb jelen

tőséget nyertek , s a közvélemény oly hatalommá növekedett,mely

a “ rendőrállam ” és “ bureaukratia ” minden rendszabályával dacol

hatott. Európa nyugati részében, Anglia és Franciaország befo

lyása következtében , megmaradt az alkotmányos kormányforma, s

azzal szorosan összefüggő polgári szabadság.

46 . g . A belga forradalom és Lengyelország fölkelése.

A juliusi forradalom után Franciaország példáját legelőször

Belgium utánozta , melyet a bécsi congressus vallás, nyelv , termé

szet- érdekek különbségének tekintetbe vétele nélkül, a hollandi tar

tományokkal egy németalföldikirálysággá egyesített. Mivel a hol

landok magukat uralkodó népnek tekintették és a belgákat nemcsak



A LEGUJABB KOR TÖRTÉNETE . 141

a nagy hollandi államadósság elfogadására kényszerítették, hanem

nyelvöket és törvényeiket is rájok akarták tukmálni , azért Bra

bantban és Flandriában létre jött az elégedetlenek pártja , és a

belga sajtó ellenséges hangulattal nyilatkozott a hollandok ellen .

I. Vilmos király azt gondolta , hogy a sajtó elleni szigorral, a hirlap

szerkesztők megbüntetésével az ellentállás szellemét is megféke

zendi ; de csak elleneinek számát növelte . A francia szabadelvű

párt nemzeti ellenzékké szövetkezett a katholikus ultramontánokkal.

Az elégedetlenség legnagyobb fokát érte már, midőn a juliusi ered

mények híre Brüsselbe eljutott és az egész országot lángba borí

totta . 1830. aug. 25 -én este a nép szétrombolta egy holland szel

lemben szerkesztett hirlap nyomdáját, feldulta a gyűlölt igazság

ügyminiszter palotáját és a rendőrfőnök lakását ; a következő napon

több gyárépületet rohantak meg. Hogy a népsöpredék további pusz

tításai korlátoztassanak, polgárőrség alakult ; polgárbizottság vette

át a közigazgatási hatalmat ; néhány nap mulva egész Belgiumban

a brabanti zászló lobogott . Ekkor a hollandok , bízván a tekinté

lyes polgárok segélyében , fegyveres támadást intéztek Brüssel ellen ,

de nyakas és véres harc után Antwerpen felé visszavonulni kény

szeríttettek. Hasztalan igyekezett az oraniai herceg a belgákat

saját kormányzósága alatti független kormányzat igéretével fegy

verletételre birni ; a Hollandia elleni elkeseredés sokkal nagyobb

volt, hogysem a kibékítő szavak meghallgatásra találtak volna.

Hollandiától való teljes szakadás volt a belgák célja , kik most

Antwerpen ellen indultak, hogy e várost is megszabadítsák a gyű

lölt szomszéd néptől. Chassé hollandi tábornok hét óra hosszig

300 ágyútorokból lövette a szerencsétlen várost , mely roppant

árúcikk elégése által több millionyi kárt szenvedett . Ez által min

den kiegyenlítés lehetetlenné lett téve , és az elkeseredett hangulat

természetes következménye volt , hogy a Potters vezetése alatt

alakult nemzetgyülés Belgium függetlenségét és az oraniai család

nak a belga tróntól való megfosztatását kimondotta. Mivel azon

ban az alkotmányos monarchia elvét megtartották, Potters, ki a

köztársasági államszervezet híve volt, lemondott állomásáról és

Párisba ment . Erre az öt nagyhatalom értekezésre Londonba gyült

össze , hol hosszas tanácskozások után, melyekben az öreg Talley

rand a francia juliusi kormány érdekében vett részt , Belgium

függetlenségét elismerték és határait rendezték . Elhatároztatott,
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hogy szász -coburg Lipót herceg kapja a belga koronát, ki a libera

lisokat szabadszellemű alapelveken nyugvóképviseleti rendszerrel,

az ultramontanokat pedig az egyháznak az államtól való teljes

függetlenítésével békitette ki. Hasztalan igyekeztek a hollandok

a belgákat hódolásra kényszeríteni. Midőn egy angol flotta fenye

getni kezdé a holland partokat, s Gérard tábornok alatt francia

sereg sietett segítségökre a belgáknak , a hollandok minden

további támadásnak véget vetettek . Még sok ideig vitatkoztak a

határok fölött, de végre e tekintetben is kiegyeztek .

A francia és belga forradalom szerencsés kimenetele a len

gyeleket lázadásra bátorította. Lengyelország ugyan a nagylelkű

Sándor cár szelíd kormánya alatt, ki saját jószántából szabadszel

lemű alkotmánynyalajándékozta meg a lengyeleket, nagyobb virág

zásnak indult,mint a régi fejetlenség alatt. Országgyülés , részrehaj

latlan igazságszolgáltatás, rendezett államháztartás, nemzeti had

ügy szabadságban részesíté a népet ; az ipar lendületet nyert, az

irodalom emelkedett, jó útak könnyítették a közlekedést, kereske

delem és gyárak jólétet terjesztettek , tudományt és művészetet

buzgalommal ápolgatták ; a városokban vagyonos középrend kelet

kezett; a nemes és paraszt között személyes szabadságban nyugvó

jobb viszony jött létre. Az orosz uralomnak mégis sok ellensége

volt a magasabb körökben ; hivatalnoki karnál és katonaságnál

erős ellenzék keletkezett, mely először a sajtóban és az országgyű

lésben, azután pedig titkos összeköttetésben volt észrevehető ,

midőn a kormány a censurát behozta és a tanácskozások nyilvá

nosságát eltiltotta . Egy messze elágazó titkos szövetség alakult,

mely a nemzeti érzelmet fentartani, a kedélyeket a régi Lengyel

ország helyreállításáért lelkesíteni tudta . Minden tagnak meg

kellett esküdnie, hogy " minden erejét a szerencsétlen , de szere

tett anya javára fordítandja , s azért vagyonát és életét áldozza” .

Hasztalan intette a császár az országgyűléstmegnyitó- és zárbe

szédében a forradalmi rakoncátlankodásoktól, hasztalan tiltott el

minden egyesületet , – a Bourbonok iránti növekedő ellenzéki

szellem Franciaországban nagy reményben ringatta a lengyel

hazafi-pártot. Az elégedetlenek titkos társulatai szaporodtak ; írók

és költők, mint Lelewel és Niemcevicz stb. nemzeti érzelmeket kel

tettek ; a fiatalabb tisztek titkos társulatokba léptek, melyek még

az orosz seregben is el voltak ágazva . Ezen ellenséges hangulat



A LEGUJABB KOR TÖRTÉNETE . 143

sietteté Sándor halálát , ( 1821. dec . 1 -én ) . A pétervári meghiusult

katonai lázadás elnyomatása után a lengyel titkos társulatok ellen

elrendelt törvényszéki vizsgálat a tagok szabadon bocsáttatásával

végződött, mivel az illető lengyel senatus a néphangulat befolyása

alatt állott .

Az előzmények Miklós cárra kedvezőtlen benyomást tettek,

s bizalmatlansággal töltötték őt el az egész lengyel nemzet iránt .

Azért , mint többi tartományaiban , úgy Lengyelországban is kor

látlan uralmat behozni, a nemzeti sajátságokat és intézvényeket

gyöngíteni és megsemmisíteni törekedett. Fivére , Constantin, ki

mint alkirály kormányozta az országot , többszörösen megsértette

az alkotmányt, s rendőri felügyelettel és könyvvizsgálattal keserí

tette az izgékony nemzetet. Elégedetlen nemesek , mint Czartoriszky

herceg , ki a Jagellók családjából származván, az oroszellenes érzü

letet örökségképen vette át , a nagy befolyású és tevékeny Platen

gróf stb . gyámolították a nemzeti érzelmet . Mindamellett azonban

a lengyelek aligha elhatározták volna magukat a fölkelésre, ha a

párisi forradalom a felhalmozott gyúanyagba szikrát nem dob és

a nemzetet lelkesedésre nem kényszeríti . Az a hír , hogy Pétervá

rott parancsot adtak ki deákok és fiatal katonák elfogatására, kiket

a titkos társulatok főnökeinek tartottak, siettette a forradalom

kitörését. 1830. nov. 29-én este hat óra volt , midőn a hadapród

iskolából 20 fegyveres ifjú, messze elágazó katonai összeesküvés

részesei , Wisocky hadnagy vezetése alatt az alkirály palotájába

nyomult, hogy ezt megöljék, mialatt több összeesküvő a népet

fegyverre szólította , mások pedig a fegyvertárt kerítik hatalmukba .

Csak nagy nehezen tudta kikerülni Constantin a neki szánt sorsot ,

ellenben környezetéből többen estek áldozatúl a nemzeti boszúnak

a sötét réméjszakán ; Constantin két nap mulva az orosz kato

nákkal és hivatalnokokkal elhagyta az országot. Egy ideiglenes

kormány, melynek tagjai voltak : Lubecki, Czartoryski, Niemce

vicz és Chlopicki tábornok , vette át a dolgok vezetését . A helyett

azonban, hogy az ifjak harci bátorságát és lelkesedését Oroszország

megtámadására használták volna, inkább az alkudozások terére

léptek , minek következtében a forradalom már elejétől kezdve

szerencsétlen fordulatot vett. Pártoskodás bénította a merénylet

erejét ; a mérsékeltek az alkotmány fentartása mellett a vissza

élések megszüntetésére törekedtek , míg a néppárt a régi lengyel
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birodalom visszaállításaért lelkesedett köztársasági formával és

nemzeti függetlenséggel. Chlopicki tábornok , ki dictátorrá válasz

tatott, bízva Franciaország segélyében , alkudozásokba bocsátkozott

az orosz cárral. A vállalat azonban meghiusult. Miklós cár 120 ,000

emberből álló hadsereget és 400 ágyut küldött Lengyelországba

Diebitsch tábornagy vezérlete alatt. A nagy gyorsasággal össze

hívott országgyülés megerősíté Chlopickit a dictatorságban , de

senatorokból és követekből álló felügyelő bizottságot nevezett mel

léje . Miután Chlopicki a válság pillanatában is a mellett volt ,hogy

az alkudozások tovább folytattassanak , a felügyelő bizottsággal

meghasonlásba jött, s így kénytelen volt dictatori méltóságáról

lemondani, de a szenvedő hazától nem vonta meg szolgálatát.

A gazdag, hazafias érzelmű Radzivil herceg lőn a főparancsnok

ságban utódává, ki mellett Chlopicky állott tanácsadóúl ; a köz

igazgatást öt tagból álló tanács vezette, kik között Czartoriski

Ádám birt legnagyobb tekintélylyel. Az országgyűlés néhány nap

mulva kimonda Miklos cár és a Romanou család trónfosztottságát.

Ezáltal a kibékülés útja el lett vágva.

A lengyelek egészen magukra hagyva kényteleníttettek a

nehéz harcot Oroszországgal szemben folytatni, mert Lajos Fülöp

inkább gondolt koronájának megőrzésére , mint a hadidicsőségre.

A csatatéren fényesen kitüntették bátorságukat. Az orosz haderő

dacára a lengyelek legtöbb csatában győztek , vagy legalább becsü

lettel kiállották a támadást. Chlopicki és Skrzinecki hősileg harcol

tak. 1831. febr. 17 – 19 : csatát csata követett. Azon napon, melyen

Skrzinecki Dobrenél a kétszer erősebb ellenséget dicsteljesen fen

tartotta , verte meg és szórta szét Duernicki a Geismar által veze

tett hadosztályt Stoczeknél, s Wawrenál Szembeck és Zigmirski

becsülettel állottak ellen Rosen és Pahlen orosz tábornokoknak.

Hasztalan nyomult elő Diebitsch a lengyel főváros közeléig, a

grochowi véres csata meghiusítá a Varsónak szándékolt megroha

nását. Azonban e szép előzmények dacára sem voltak képesek a len

gyelek előnyben maradni. Skrzinecki határozatlanságával nagyon

sokat ártott a jó ügynek , s midőn végre, föleszmélve tétlenségéből

a Bugon átkelt, Diebitsch őt gyorsmenetben utolérte s Osztrolenká

nál, 1831. május 26 -án , legyőzte . Ez volt a lengyel forradalom for

duló pontja . Viszály , pártoskodás, árulás és a francia közbenjárók

szirénhangjai Lengyelországot gyors bukás felé vitték . Diebitsch
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meghalt cholerában . Utóda Paskiewitsch (Eriwanski) lett . Ez átkelt

a porosz Visztulán és Varsó falaihoz közeledett , hol a legnagyobb

zavar uralkodott . Ekkor a főváros demokratái borzasztó tettekre

vetemedtek. Azon hiedelemben levén , hogy a vereséget árulás

idézte elő , katonák vezetése alatt nagy néptömeg nyomult a várba ,

megölt ott néhány tábornokot, azután véres boszút állott másokon

is , kik , mint aristrokraták és orosz -kedvelők , gyanusak voltak .

Megrémülve futott Czartoriski a táborba, hol Dembinsky vitte a

főparancsnokságot, Távozásával azt idézte elő , hogy a kormány

hatalom Krukowiecki kezébe került , ki vagy nagyon korlátolt fejű ,

vagy áruló volt. Ez , midőn Paskiewitsch a fővároshoz közeledett,

egymással homlokegyenest ellenkező rendszabályokkal mutatta

ki kétségbeesését. Bátran ellentállott a lengyel sereg Wolánál, két

napig tartó ostrom után több mint 10,000 orosz esett el ; ekkor

Krukowiecki Varsót és Prágát átadta Paskiewitschnek , mire a

kormány és országgyülés porosz területre vonult. Itt a 24,000

bátor harcost lefegyverezték és addig tartották , míg Miklós cár

Lengyelország leigázása után sokaknak megkegyelmezett. Ugyan

ily sorsa volt Ramorinonak is , ki még korábban menekült seregé

vel Galiciába . A lengyel hazafiak ezrenkint vándoroltak Francia

országba , Angliába, Svájcba és más tartományokba, mert inkább

akarták a nyomor kenyerét idegen , de szabadföldön enni , mintsem

türelmesen nézni a lengyel nemzetiség megsemmisítését. Lengyel

országban, Lithvaniában , Volhyniában súlyosan bünhödtek a

résztvevők ; Sziberia bányái és hómezői elítéltekkel népesedtek

meg. A kivándorlottak elvesztették vagyonukat, rangjukat és pol

gári jogukat . Lengyelország elveszté alkotmányát, országgyülését ,

birodalmi tanácsát , s mint orosz tartomány, különvált közigazga

tással és igazságszolgáltatással , kebeleztetett be a nagy orosz biro

dalomba. Ezentúl Paskiewitsch , mint császári kormányzó, vasszi

gorral kormányozta a lealázott Varsót, míg az 1856-ik év elején ,

mint életunt agg, sírba szállott .

47. $. Politikai állapotok.

A juliusi forradalom az európai államokat két csoportra

osztotta , az alkotmányos nyugatra Franciaország- és Anglia befo

lyása alatt, s a korlátlan uralmú keleti részre , hol Ausztria , Orosz

10TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV. RÉSZ .
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és Poroszország dictálta a törvényt. A kisebb államokban, Skan

dináviában, Német és Olaszországban a nép többsége az alkotmá

nyos előhaladásnak hódolt s Angol és Franciaországgal rokon

szenvezett . Közös törekvés , s Talleyrand diplomata ügyessége

szövetséget hoztak létre a juliusi királyság s az angol whigkor

mány között , s habár némely surlódások a jó viszonyt pillanat

nyira megzavarták is , a két birodalom közös érdeke nem engedte

végletekig menni a megbasonlást . Midön az angolok a rabszolga

kereskedés elleni buzgalmukban minden gyanus hajó átvizsgálá

sára jogot igényeltek maguknak s azután az absolut hatalmakkal

a keleti bonyodalmak megszüntetése végett négyes szövetséget

kötöttek, a francia nép kebelében féltékenység, irigység és bizal

matlanság ébredt fel. Ezáltal azonban nem zavartatott meg a két

fejedelem közti szíves egyetértés.

Ugyanazon érdekek kapcsolták össze a három absolut hatal

mat is az isten kegyelméből való uralomnak fontartására, a terjedő

demokratismus elnyomására, az összeesküvések megfékezésére .

Az ausztriai nép nagy önmegtagadással tűrte az atyáskodó kor

mányt , melye : Metternich herceg felállított. Poroszország feledni

látszott , hogy tulajdonképeni hatalma népszerűségben áll, s hogy

II . Frigyes nemcsak seregei bátorságának, hanem a nép rokon

szenvének is köszönhette győzelmeit. Oroszország a demokraták

réme , minden korlátlan uralom után törekvő kormány menedéke,

autokrata uralmával erős volt ben . Miklós cár azon gondolattól

lelkesíttetvén " hogy az orosz nemzetiséget polgárosítsa , és min

den meghódított néptörzset abba mind nyelvre , mind vallásra

nézve belevonjon " nem ritkán sértett emberjogot, szabadságot és

nemzetiséget. Birodalmát szigorú akaratának hatalmával kormá

nyozta ; a gazdag nemességet , a tudatlan papságot s a népet a

kard hatalma egyenlő alárendeltségben tartotta . Lengyelország ,

mely egykor az absolut hatalmak által kitöröltetett a népek sorá

ból , szétdaraboltságában is fenyegető kisértet volt azon államokra

nézve, melyek a zsákmányban osztoztak . Mióta a lengyel királyság

elbukott, a menekültek reménye Krakóra volt irányozva , mely,

mint egy szabad állam , a három szomszéd birodalom védelme alá

helyezve , régi királyainak sirjaival, nemzeti emlékeivel hatalmas

varázst gyakorolt a menekültekre . Tehát a lengyel propaganda

több kisérletet tett , hogy a várost hatalmába kerítse , s azt forra
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dalmi központúl használja a régi lengyel birodalom fölélesztésére.

Midön e kisérlet két izben ismételtetett , e szabad állam bekebelez

tetett Ausztriába .

A kisebb államok csekély befolyást gyakoroltak az európai

néptörténet menetére . Németország élettevékenysége az egyház

és irodalom terére volt szorítva , hol hatalmas harcok vívattak.

Spanyolország és Portugal Francia- és Angolország befolyása alatt

állottak ; szintígy Belgium is , mely demokrat szabadságát buzgón

védelmezte a papi hatalom ellen , mialatt Hollandiának el kellett

néznie , hogy I. Vilmos király a trónról való lemondása alkalmával

milliókat vitt külföldre . A stockholmi és koppenhágai skandináv

udvarok nem gyakoroltak jelentékeny befolyást az európai politi

kára . Olaszországban a hazafiaknak a juliusi forradalom által föl

keltett reményei gyorsan sírba szállottak. A bolognai, modenai, és

parmai fölkeléseket az osztrák csapatok tüstént elnyomták, s a két

utóbbi helyről elüzött uralkodókat ismét visszahelyezték . Midőn

azonban XVI. Gergely kormánya az európai hatalmaknak hozzá

intézett intelmeit , hogy a népet korszerű reformokkal nyugtassa

meg, figyelembe se vette , a papi iga alatt nyögött lakosok újra

fegyvert ragadtak. Az ellenök küldött pápai banditák a békés

községek ellen annyira dühöngtek , hogy az osztrák katonaságnak

kellett a pápai kormányt katonáitól megmenteni . Hogy ne egye

dül Ausztria gyakorolja Olaszországban a hatalmat, a francia

kormány szintén küldött ki expeditiot , mely 1832. febr. 23 -án éjjel

hatalmába keríté Anconát, Franciaország és Anglia nem vesztették

szemeik elől Olaszországot, és fentartották a szabadelvűek remé

nyeit ; de Ausztria meghiusította reformkisérleteiket. A görög

királyság , az európai diplomatia szerencsétlen szülöttje , nem emel

kedhetett a civilisált államok magaslatára . Az ozman birodalom fel

tartózhatlanul megy fölbomlása felé, s eddig is csak a hatalmak

egymás iránti féltékenysége tartotta fen .

Svájc a juliusi forradalom után nagy rázkódásokon ment

keresztül, mert a legtöbb cantonban az aristokrata kormányt és

alkotmányt a demokrata szorította ki . A szabad éjszaka merikai

köztársaság, az üldözöttek és elnyomottak menhelye politikai sza

badságának élvezetében hatalmasan emelkedett . A kormány és

törvényhozó hatalom az állam külső felvirágoztatására, az állam

nagyobbítására, a kereskedelemre, iparra fordították tevékenysé

10*
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göket. Midőn a congressus a Mexikóhoz tartozott és azután egy

lázadás által függetlenné lett Texassal szerződésre lépett, az

éjszakamerikai szabad állam a mexikói köztársasággal háborúba

keveredett, mely a főváros elfoglalása után az Egyesült Államok

területnagyobbításával végződött. .

Alkotmányos államok .

1. Franciaország,

48. g . A juliusi kormány jellemzése . Belállapotok .

A francia forradalom a rendek középkori szétkülönzését

egészen eltüntette , a nemzetiséget és papságot előjogaitól meg

fosztotta , s a középosztályt emelte uralomra . A Bourbonok ezt

nem igen akarták elismerni, s a forradalom előtti állapotot akar

ták ismét visszahozni. Ekkor bekövetkezett a juliusi forradalom , s

elüzte utolsó sarjadékát a családnak, helyébe léptetvén Lajos Fülöp

orleansi herceget. A szabadelvű oppositio főnökei, egyesülve a

számüzetésből visszatért napoleonistákkal, vették körül az új

trónt. Az új állapotot fejlődésével azonban sem a köztársaság

hívei, sem a legitimisták (bourbonisták ), nem voltak megelégedve.

Mindaddig, míg a király a juliusi forradalom alapelveihez hű

maradt, s a középrendre támaszkodott, trónja biztos és szilárd

volt. De nemsokára elidegenítette magától a nép szívét, midőn

politikájában mindinkább közeledett a Bourbonok és a régi udva

rok alapelveihez. A helyett, hogy szabad intézvényekkel nyerte

volna meg a közvéleményt az új rendnek s a választási jog kiter

jesztésével az alsóbb néposztályt is a jogok gyakorlatában ré

szeltetni igyekezett volna , Lajos Fülöp egy új választási törvény

által ezen osztály nagy részét a választói jog gyakorlatából

kizárta . A választó kevés száma mellett a megvesztegetéseknek

nagy tere nyilt ; hivatalok , igéretek , anyagi előnyök által a kor

mány mindig engedelmes követkamrára tett szert, s ennek segélyé

vel minden óhaját és vágyát teljesítve látta . A pair -kamara nem

volt törvényhozói tényező, hanem csak vak eszköz. Bízván a nép

képviselők hajlékonyságában, Lajos Fülöp az önzés , megvásárol

hatás, és erkölcsi romlottság azon rendszerét állította fel,melyet

mély állambölcseségnek tartottak . Lafittet és Lafayettet, a juliusi
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forradalom kezdőit eltávolította magától, s oly emberekkel vette

magát körül, kik érdekeinek szolgáltak.

A juliusi kormány azon véleményben volt , hogy legbiztosab

ban tarthatja kezei közt a kormányt úgy, ha egyik párthoz sem

csatlakozik , hanem középútat tart. A főbb miniszterek tehát,

élükön Perier Kázmérral, a jobb középútat (justmilieu ) tartották

leghelyesebbnek . Ez okból doctrinaire nevet kaptak. Uralmuk nem

sokára ellenzésre talált. Legelőször is a legitimisták nyugtalan

kodtak, bízván a velük szövetkezett papságban . De a Bourbonok

elleni gyűlöletmég nem törlődött el. A fehér zászlónak a Sz .Rókus

egyházi tornyára való feltüzetése Berry herceg halálának évfordu

lati napján heves lázadást idézett elő , minek következtében az

érseki palotát feldulták és a butorokat a Szajnába dobták.

A legitimisták most a hű Vendéeba helyezték reményöket. Berry

hercegné oda ment, hogy a jámbor nép hadi bátorságát lovagias

tettekre tüzelje . De itt sem sikerült , s midőn a hercegné fogságba

került, lassankint eltünt a romantikus varázs, mely az elüzött

királyi családot dicsfénynyel övezte. A legitimisták élükön az agg

Chateaubrianddal, lemondottak a reményről,hogy választottjukat,

a bordeauxi herceget (Chambord gr.) kit V . Henrik névvel ékesítettek

fel, trónra emelhessék, s duzzogva vonultak vissza Sz. Germain

külvárosba. A juliusi királyságra veszélyesebbek voltak a köztár

saságiak vakmerő merényletei. Felbőszülvén egy oly kormány

rendszabályai fölött, mely Lengyelországot zsákmányúl engedte,

s mely ben a köztársasági folyóiratokat betiltotta , a köztársaságiak

Lyonban fegyvert ragadtak, s egy egész hétig tartották elfoglalva

a várost, míg Soult nagy haderővel el nem nyomta őket. Bukásuk

nem rémítette el párisi elvrokonaikat hasonlómerénylettől. Ennek

azonban nem volt sikeres következménye ; a részesek szigorúan

megbüntettettek . Ugyanily kimenetele lett a lyoni második fölke

lésnek , mely négy napig tartott. Ezután nem igen merték a köz

társaságiak a királyság megbuktatásátmegkisérteni. A “ National” ,

melyet Carrel Armand és ennek halála után Marrast szerkesztett ,

volt a köztársasági párt közlönye. De nemsokára a köztársaságiak

különböző irányú pártokra oszlottak. Míg a mérsékelt (“ honette ”)

köztársaságiak csak a fenálló alkotmányt támadták meg, azalatt

mások (mint Proudhon ) a vagyont tolvajlásnak nevezték ,minden

birtokos ellen hadat üzentek, vagy (mint Louis Blanc) a munkás
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osztály önszeretetének hizelegtek. Ezek csak a társadalmi viszo

nyok teljes átalakításában találhatták fel üdvöket, s a communis

mushoz és socialismushoz csatlakoztak. Szabadság, egyenlőség és

testvériség volt jelszavuk. Az önzésnek, renyheségnek megfelelő

tanaik a proletariusok szaporodásával termékeny földre találtak .

A fenállónak megbuktatása , a birtok és az életszükségletek kiegyen

lítése, a magasabb osztályok elleni harc volt célja a titkos társu

latoknak ; titkos jelszavuk : választási reform és alkotmány-változta

tás. Ezen tanok lassankint aláásák a talajt,melyen az államépület

nyugodott . A forrongó elemek , melyek évről évre növekedtek ,

megbuktatással fenyegették az egész fenálló világrendszert. A tit

kos társulatok tagjai, azon nézet által vezettetvén , hogy a francia

államrendszert csak az államfő ügyessége és okossága tartja fen,

Lajos Fülöp élete után leselketek . Nyolcszor akarták a királyt

meggyilkolni, de ez mindig szerencsésen megmenekült. Legbor

zasztóbb volt Fieschi-nek , az úgynevezett pokolgép segélyével

kivitt merénylete 1835 -ben . E merényletnek a király közvetlen

közelében 21-en estek áldozatúl. Fieschi és cimborái vérpadon

haltak meg ; haláluk azonban nem riasztotta vissza a többieket

hasonló kezdeményezésektől. A Fieschimerénylete után kibocsá

tott szeptemberi törvények ,melyek az időszaki sajtóra nagy cautiot

vetettek ki, s az esküdtszéki titkos szavazás behozatala és a bün

tetésnek a távollevőkre való kiterjesztése (incontumatiam ) által a

birói itélet szigorát élesíték , Damokles kardjaként fenyegették a

sajtószabadságot és a személyes biztonságot. Hasztalan ellenezte

az Odillon Barrot által vezetett baloldal ezen rendszabályokat, a

többség beleegyezett minden korlátozó rendszabályba . A kormány

tovább haladt a már megkezdett úton ; midőn beavatkozott az

esküdtek választásába ,még az esküdtszékek népszerű intézvénye

iránti bizalmat is csökkentette.

49. 8 . Franciaország állása a külfölddel szemközt.

A juliusi forradalom következtében Németalföldön , Lengyel-,

Német - és Olaszországban mozgásba jött a fenálló állapotokkal

elégedetlen szabadelvű párt, s Franciaország támogatásában bízván ,

korszerű reformok kivívásán működött. Mivel az európai hatalmak

féltek a háborútól, ennélfogva a kormányok belenyugodtak némi
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engedményekbe. A belga királyság függetlensége volt az egyedüli

eredmény, mely a miniszteri conferentiák több évi tanácskozása

után a juliusi forradalomból kikerült. Lengyelországot feláldozták ;

minden összeesküvés és fölkelési kisérlet a lengyelek hátrányával

végződött, s a börtönök és számüzetési helyek új vértanukkal töl

tettek meg. Olaszországra nézve a juliusi kormány legalább annyi

ban engedett a szabadalyű párt követeléseinek, hogy Ancona

megszállása által Olaszországot Ausztria véduraságától biztosítani

és a haladó pártot tökéletes vereségtől megóvni törekedett. Hat

évig maradt Anconában a francia őrizet , míg végre visszahívatott.

A francia király békeszereteténél fogva , a juliusi forradalomnak

nem volt ugyan az európai államszervezetre rendkívüli hatása , de

Lajos Fülöp mégis kénytelen volt a nemzet harcias szellemének

távolban diadaltért teremteni.Erre igen alkalmas volt Algier tarto

mány elfoglalása , melynek további gyarmatosításához a kormány

hozzáfogott.

Bármily költségbe került is Franciaországnak Algier bir

toklása és bármily véres harcok sujtották a szerencsétlen tarto

mányt, Franciaországra és Lajos Fülöprenézve végtelen előnynyel

birt a hódító háború. A vallásos fanatismus által feltüzelt beduin

és kabyl törzsek elleni harc fentartotta a nemzetben a hadi bátor

ságot és harcvágyat, s alkalmat adott a csapatoknak magukat a

a fegyverben gyakorolni. Az afrikai tartomány, mely a rómaiak

idejében egyike volt a legműveltebb és virágzóbb országoknak , a

franciák kezei közt nem emelkedhetett ki a barbarság állapotából,

melybe a tartományt a mohamedán rabló népek döntötték. Igaz

ugyan, hogy a hódítók egy pillanatra sem dughatták hüvelybe

kardjukat, mivel Abd-el-Kaderben oly ellenségre találtak , minő a

rómaiaknál Jugurtha volt. Ő sok évig szerencsésen és sikerrel állott

ellen a francia seregnek , s ha az egyik évben hatalma egészen meg

törtnek látszott is , már a következő évben szaporodott harcerővel

szállott síkra . 1834 - 1837 vívott változatos harcok után, melyek

alatt a franciák Maktanál és Tafnanál vereséget szenvedtek, ellen

ben Maskarat, az emir fővárosát leégették , sikerült végre Bugeaud

tábornagynak a Tafna melletti békében a vállalkozó főnököt

Franciaország véduraságának elismerésére birni. De mialatt a

franciák Constantin keleti tartomány meghódítására fordították

minden erejöket, azalatt Abd -el-Kader minden déli néptörzset
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pártjára vont s hatalmát félelmetes nagyságra emelte. A háború

most újra kitört. Abd -el-Kader az európaiak telepítvényeit meg

rohanta , s ezzel megkezdé a “ szent háborút” . Azonban Bugeaud ,

támogattatva Lamoriciére és más jeles hadvezérek által, Abd-el

Kader hatalmát megtörte . A kabyl törzsek meghódoltak a fran

ciáknak s Abd -el-Kader a marokkoi területre kényszerült futni.

1844-ben még egyszer kisérletet tett a franciák ellen , de végre

Egyiptusba való szabad elvonulhatását föltétele alatt még is meg

hódolt .

Algier birtoklása a franciákra nézve legfontosabb azért ,mert

részt vesznek a Közép-tenger fölötti uralomban , és befolyást gya

korolhatnak a keleti ügyekre . A francia kormány ezen politikája ,

hogy a keleti mohamedán államokkal jó viszonyban kell lenni,

indokúl szolgált arra , hogy Lajos Fülöp és miniszterei a zsarnok

Mehemed Ali pasával és ennek harcias fiával, Ibrahimmal, szoros

barátságot kössenek. Mehemed Ali, alacsony származású makedon ,

egviptusi pasává küzdötte fel magát. Itt megsemmisíté a mamelu

kok hatalmát; azután a francia tanácsadók segélyéveloly kormány

rendszert hozott be, melyben nyugati polgárisodás keletizsarnok

sággal volt párosítva. Borzasztó adóztatás, és azon rendelet, hogy

a termesztők minden terményt meghatározott árért neki tartoz

nak átengedni, a birtokos földművelőket annyira kétségbe ejtette,

hogy jobbnak látták birtokaikat a zsarnokra átruházni, s mint a

pasa napszámosaiművelnikorábbi földjeiket, minek következtében

csaknem egész Egyiptus a pasa nagy uradalmává változott át.

Most európai ipart hozott be, mely öt mindig gazdagabbá, a népet

pedig mindig szegényebbé tette. Francia mintára berendezett

katonai és tengeri hadseregében bízván, a török szultántólmeg

tagadta a köteles adót. Meghódította Nubiát és Kordofant, s fiát,

Ibrahimot, támogatta Syria és Palaestina elfoglalásában . Ibra

him , mit sem törődve a porta tiltakozó nyilatkozatával, győzelmes

hadjárat után elfoglalta Syriát, s azután beleegyezett az európai

hatalmak által kieszközölt békébe, melynek értelmében a helytar

tóság a porta hűbérurasága alatt Ibrahimra lön átruházva .

Mehemed Ali ezzelmeg nem elégedvén, a portától független örö

kölhető birodalom alapítására törekedett,mely Egyiptust, Syriát,

Krétát és más hódított tartományokat foglalta volna magában , s a

szultánnak minden adót megtagadott. E miatt kitört a háború .
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Már Ibrahim pasa a török sereget Nisibis mellett megverte, s

Mehemed Ali, Franciaország által gyámolíttatván a legszemtelenebb

követeléseket intézte a portához, midőn az európai nagyhatalmak

szövetsége, Franciaország kihagyásával, a portának pártját fogták .

Midőn az angolok Beirutot bombázták és Alexandriához közeled

tek, beleegyezett Mehemed Ali a hatalmak által előterjesztett

békeföltételekbe, melyekben neki és utódainak a Nubia és Egyiptus

fölötti örökös helytartóság lön biztosítya a portának fizetendő évi

adóért, ellenben Syriáról és Krétáról le kellett mondania .

2. A pyreneusi félsziget.

50 . 9 . Véleményharcok Spanyolországban . A krisztinapártiak harca

a carlisták ellen . Portagal.

Spanyolország a juliusi forradalom után is szenvedélyes párt

harcok tüzhelye maradt. Míg VII.Ferdinánd uralkodott, az alkotmá

nyos érzelműek pártja elnyomva maradt, mert a király a kortesek

és liberalisok elleni boszúságától soha sem tudott szabadulni.Még

a juliusi forradalom sem idézett elő semmi változást. Az Angolor

szágból visszatért Mina köré sereglett ugyan nehány száz mene

kült, kik fegyveres betörést kísérlettek meg Spanyolországba, de

Franciaország által elhagyatván , vállalatuk meghiusult , s az

elnyomás és üldözés növekedett. Még szerencsétlenebb kimenetele

lett a Torrijos tábornok általmegkezdett merényletnek, ki Spa

nyolország déli részén szárazra lépett, a kortesalkotmány zászló

ját kitűzte . Túlnyomó katonai erő által legyőzetvén , Torrijos és 54

társa vak merényletökért halállal büntettettek . Csak a király halála

után jöttek jobb idők a spanyol alkotmányra.

A juliusi forradalom előtt nehányhónappal (1830 . márc. 29.)

Ferdinándot negyedik neje, Mária Krisztina rábeszélte , hogy egy

házi törvény által (pragmatica sanctio ) leányának , Izabellának

biztosítsa a trónt. Ez a változás nem tetszett az ellenzéknek,

mely egész bizalmát a király ifjabb fivérébe, Don Carlosba helyezte.

E párt rávette Don Carlost, hogy minden törvény ellen tiltakoz

zék , mely őt a trónöröklés jogától megfosztaná, s felhasználván

azon pillanatot,midőn a király halála már várható volt, egy meg

vesztegetett udvarhölgy segélyével a pragmatica sanctiót a beteg

király által visszavonatta. De Ferdinánd ismét fölgyógyult, s fel
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böszülvén a csalfa játékon, a kortes által az új házi törvényt újból

megerősíttette . De alig hunyta le szemét a király , az ellenzék

azonnal kitűzte a lázadás zászlóját, s Don Carlost V. Károly név

alatt Spanyolország királyává kiáltotta ki ( 1833. szept . 29-én) .

Mária Krisztina , ki Izabella nagykorúságáig a kormány élén állott ,

az alkotmányos és szabadelvű pártot törekedett ügyének meg

nyerni, szabadelvű férfiakat hívott a miniszteriumba, s Minát állí

totta a sereg élére . Ily módon fajult el a trónviszály polgárhábo

rúvá és véleményharccá. A carlisták ó -spanyol intézvényekért,

trónért és oltárért harcoltak . A krisztinapártiak szabadelvű alkot

mányért, polgári szabadságért, jogegyenlőségért , s a papuralom

megsemmisítéseért küzdöttek. Így hétéves háború fejlődött ki ,

melyben gyilkolás , rablás , pusztítás és minden iszonyúság előfor

dult . A királyné csapatai számra nézve fölülmulták ugyan a car

listákat , de ezek idegen segélypénzzel dúsabban voltak ellátva , s

a minden felől özönlő önkénytesek fegyelemre szoktatták csapa

taikat . Zumalacarreguy hősies tevékenysége is előnynyel emelkedik

ki a krisztinapárti vezérek tehetetlensége fölött. Midön Zumala

Bilbao előtt halálos sebet kapott, Cabrera, nagytehetségű ifjú állott

a fölkelő sereg élére . Csak a harmincas évek vége felé történt vál

tozás a dolgok folyamában. A krisztinapártiak Esparteroban derék

hadvezért nyertek , mialatt az ellenség hadseregébe viszálkodás

fészkelte be magát. A bask felkelők boszankodván Don Carlos

tehetetlensége fölött, ügyöket elválasztották az övétől és csak saját

szabadságaik biztosítására törekedtek . A hűtlenség, melyet a bas

kok Carlos iránt tanúsítottak , menekülésre kényszerítette . Viszon

tagságteljes életét 1855. márc. 10- én Triesztben fejezte be . Egy

ideig folytatták még a carlisták a harcot , míg Espartero által

legyőzettek .

Portugalban , mióta Don Miguel az országot elhagyta és

Maria da Gloria mint alkotmányos király uralkodott , a dolgoknak

hasonló menete volt , mint Spanyolországban . A portugal nép is

több pártra volt szakadva ; a köztársaságiak és korlátlan uralmiak

kisebbségben voltak , de maguk az alkotmányosok is nem hódol

tak egyenlően a szabadelvű nézeteknek. Az ismételt kamarafel

osztások izgalomba hozták az országot. Ezeren meg ezeren az

1820-iki alkotmány visszaállítását követelték . Maria da Gloria

kényszerült a viharnak engedni. Elfogadta a demokrat alkotmányt
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s szabadelvű férfiakat nevezett ki az új miniszteriumba . Midőn

azonban a diplomaták és az aristokraták által vezéreltetvén , az

engedményeket ismét visszavonta s kinyilatkoztatta, hogy Don

Pedro chartáját akarja életbe léptetni ; a nemzetőrök fegyvert

ragadtak s a királynőt a kortes egybehivására kényszerítették ,

mely azután az 1820-ki alkotmányt léptette életbe , azzal az eny

hítéssel , hogy két kamara lett felállítva, s a korona hatalmat

nyert az absolut veto kimondására . A nemzet azonban még sem

juthatott tartós nyugalomhoz. A pártok nörekvő dühöngéssel har

coltak az uralomért és elveik érvényre emeléseért . 1842-ben a

mérsékeltek pártja gyözött , s az új miniszterium , Terceira herceg

vezérlete alatt, Don Pedro elvei szerint kormányzott ; a kormány

nyomása és a növekvő pénzszükség azonban új fölkeléseket és

miniszterváltozásokat idézett elő . Végre Terceira és Costa Cabral

oly forrongást idézett elő az országban, hogy a királynő trónja

veszélyben forgott , s Donna Maria elhatározta , hogy a kormány

vezetését a népszerű Palmella hercegre ruházza át . Egy palota

forradalom következtében Palmella herceg megbukván, elfogatott ,

s a kormányrendszer ismét új átalakuláson ment keresztül.

Midön a királynő 1854-ben meghalt, fia , .V . Don Pedro kö

vette őt az uralkodásban .

3. Angolország.

51. $. Angolország államélete.

A juliusi forradalom , mely a szabadelvű IV . Viimos király

trónraléptével ( 1836. jun. 26. ) csaknem ugyanazon korban történt,

nagy befolyást gyakorolt Angolországra . A régi törvények erejénél

fogva a parliamentgyülések kizárólag az aristokratia kezei közt

voltak . A vidéken a nemesek korlátlan befolyást gyakoroltak a

választásokra . A városok képviseltetésénél másféle bajok uralkod

tak . Egyes helyeknek meg volt azon régi joguk , hogy egy vagy

több követet küldöttek a parliamentbe , míg némely városok nem is

bírtak követküldhetési joggal , vagy pedig e joguk annyira korlá

tozva volt , hogy képviselőik száma a többiekével legnagyobb ellen

tétben állott . A Grey gróf által vezérelt whigminiszterium tehát

magáévá tette az alsóházban indítványozott parliamentreformot,

mely szerint a választási jogok újra rendeztettek, és a választási
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census lentebb szállíttatott volna. Ezen reform -bill behozatalát az

aristokraták minden módon megakadályozni törekedtek ; a parlia

ment e miatt fel lett oszlatva, s új miniszterium alakult ; de a

nép fenyegető magatartása, a reformkedvelő sajtó heves beszéde, a

politikai egyesületek , népgyülések (meetingek ) föllépése két évi

harc után mégis kivívták a parliamentreformot . Az új törvény

behozatala a középrend győzelme volt az aristokratia fölött . De a

győzteseknek is nemsokára új ellensége támadt az alsó néposztály

ban, mely az alsóháznak teljes átalakítására törekedett , a meny

nyiben általános választási jogok (census nélkül) évenkinti parla

mentet és titkos szavazást követelt . Idő folytán a radicalisok,

kiknek vezére 1835 -ig Will . Cobbet , kitünő hírlapszerkesztő volt ,

nemcsak politikai , hanem socialis reformokkal is foglalkoztak , s

alapelveiket egy népchartában tették közzé . Innen neveztettek char

tistáknak ; legbefolyásosabb vezérök volt O'Connor ügyvéd. Igaz ,

hogy a parliamenti tárgyalások menetére nem sok befolyást gya

koroltak , mindazonáltal befolyásuk észrevehető volt . A gabna

törvény reformja az ő művöknek tekinthető . A régi szigorú gabna

törvény eltöröltetett sa gabnakereskedés szabadabbá lön . Az

aristokratia sok ideig ellenállott az újításnak , hogy a gabna szo

kott magas árát megtartsa , s mivel a roppant államadósság is

szükségessé tette a behozott élelmi cikkek nyomasztó megvámol

tatását, ez által a napi élelemre szükséges cikkek ára a szegény

ember által elviselhetetlen megasságra emelkedett . Hogy a gabna

vám kisebbítése által létre jött hiány fedezve legyen , Sir Robert Peel

miniszteriuma alatt , a vagyonosokra kivetett három százaléknyi

jövedelmi adót vetettek ki . Az angolok minden erőszakos átalakítást

elleneznek ; de a korszerű reformokat a nemzet állhatatossága

mindenben létrehozza . A zsidóknak a parliamentben keresztény eskü

nélkül való megjelenhetéséről szóló törvényjavaslatot a felső ház sokáig

ellenezte , míg az végre mégis keresztül ment. Az angol nép évről

évre javít alkotmányépületén , hogy az a kor kívánalmainak meg

feleljen, s így a reform útján oly szabadság birtokába jut , minő

egyedül lehetséges rendezett államszervezetben . A vagyonos, művelt

középrend képezi a nemzet súlypontját.
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52. g . Ir állapotok . Külviszonyok .

Mióta a katholikusok emancipatiója az ír népnekmegengedte ,

hogy saját nemzetiségű és hitvallású férfiakat küldhessem a par

liamentbe, azóta panaszai nem hangzottak el oly eredménytelenül,

mint régebben . Midőn O 'Connel, nagy szónok és népizgató, 40 tár

sával a parliamentbe bevonult , a panaszoknak azzaladott nyoma

tékot, hogy az unio felbontásával ( repeal) fenyegetőzött. A nép

növekvő elszegényedésével az egyház és politikai rosz helyzet gyors

megszüntetését követelte.. O 'Connelnek nem volt nehéz az íreket

ugyanazon cél felé terelni. A sziget egyik végétől a másikig egye

sületi pénztárakkal repeál-egyesületek alakultak O 'Connel tervének

előmozdítására ; szava parancsolt Irország fölött, de hatalma soha

sem vitte őt törvénytelen lépésekre ; az angolok gyülölték őt és

féltek tőle , mint Irország nagy izgatójától, ki a népet mindig a

törvények korlátai közt tudta tartani, habár az általa rendezett

óriási gyüléseken (monster -meetings) gyakran 100 ,000 ember is

volt jelen . A reform -bill után az irek legelső kívánsága az volt,

hogy az angol papságnak Irországban fizettetni szokott tizedek legye

nek megszüntetve. Midőn a parliament nem hallgatá meg kérései

ket , a bérlők megtagadták a tizedeket ; s midőn az angolok erő

szakot hoztak alkalmazásba, amazok ellenállottak . Gyilkosságok

és gyujtogatások napi renden voltak, s intették Angliát , hogy “ a

forradalmi Irországra, a szenvedélyek és nyomor hazájára” gondot

fordítson . Két törvényjavaslat,az írországi egyház-bill és az írlandi

kényszer-bill, látszott az angol miniszteriumnak alkalmas eszközül

az ország békéjének helyreállítására ; az első megszüntette az egy

házi adókat, kevesbítette a püspökségek és papi javadalmak szá

mát, s a tizedek fizetését földbirtokosokra rótta , s az így nyert ,

fölösleg később közhasznú célokra (iskolák ) fordíttatott. Mind a két

indítvány heves ellenállásra talált. A parliament azonban mégis

elfogadta két évre a billt, mely azután időnkint később is meg

újíttatott.

Minél inkább törekedtek a whigek s az alsóház az egyházi

balhelyzet reformálásán s az irországi nép emelésén, annál hatá

rozottabban állottak ellen a toriak és a felső ház. Mialatt a wigh

kormány azon igyekezett, hogy az ellenségeskedést megszüntesse,

az alatt a toriak az úgynevezett narancspáholyokat alapították ,
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melyeknek célja volt Irországban az ellenségeskedést fentartani és

megszilárdítani. Ezen orangistaszövetség,melynek élén Cumberland

herceg állott, oly hatalomra vergődött , hogy végre a parliament

nek kellett ellene föllépni. Midőn a whigek a negyvenes évek elején

a toriaknak kényszerültek átengedni a tért, vége volt a katholikus

Irország reményének , hogy reform útján menekedhetnek meg a

nyomasztó helyzetből. O 'Connel tehát ismét megújította repeál

mozgalmait ; a népet felizgatta Anglia ellen , a szorultságban levő

bérlőket a szűkkeblű földesurak ellen , s az unio felbontásat a sze

rencsétlen ország egyetlen mentőszeréül tüntette fel. Hatalmas

mozgalom ragadta meg a népet ; a bérlők megtagadták a bérlet

pénzt és adókat és földesuraik élete után leselkedtek ; fegyveres

csapatok kalandozták be a szigetet, s gyilkoltak és gyujtottak a gaz

dagok jószágain . A toriaknak minden rendszabálya meghiusult ;

az sem ért semmit, hogy Anglia a nagy éhség alkalmával, mely az

1846-ki rosz termés következtében beállott,adakozásokkal roppant

sokat áldozott ; az írországiak ,kik az angolokat tartották szegény

ségök okozóinak, ezen jótéteményt kötelességnek s csekély vissza

fizetésnek mondották, s a repeálmozgalmakat tovább folytatták .

A nagy izgató halála megfosztotta ugyan ezen mozgalmakat tám

pontjoktól, de a francia februáriusi forradalom új szikrát dobott a

gyulékony anyag közé, s a törvénytelenség , fejetlenség és ököljog

állapotát idézte elő , mely végre forradalmi fölkelésre ment át.

Nem került ugyan az angol katonaságnak nagy fáradságába az

irországiak roszúl fegyverzett csapatait megfékezni, melyeket

O 'Brien és más tehetségtelen népfőnökök vezettek ; de tartós nyu

galmat és rendezett állapotot csak az egyházi, s politikai és társa

dalmi balhelyzetek alapos javítása által lehetett eszközölni.

A külügyekben Anglia szerencsés politikát folytatott. Túl

nyomó tengeri hatalom és szigoruan fegyelmezett szárazföldi had

sereg birtokában az angol nemzet képes volt politikájának erőt és

nyomatékot kölcsönözni. Ha az európai viszonyokban zavar állott

be, Anglia döntő szavát kérték ki, és semmi se történt a britt kor

mány beleegyezése és tudta nélkül. Különösen a kereskedelemre és

iparra fordítván figyelmét, a britt kormány Europában a békét

minden módon fentartani s magának a népek rokonszenvét meg

szerezni igyekezett; az Europán kívüli vidékeken figyelmét az

angol birtokok és területek nagyobbítására és erősbítésére, a gyar
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matügy bővítésére és emelésére s a britt uralom szilárdítására for

dította .

53. $ . Németország .

A juliusi forradalom híre Németországban is rendkívülimoz

galmakat idézett elő . Ugy látszott, hogy elérkezett a pillanat,

midőn a német nemzet egységre, szabadságra és nagyságra fog

emelkedni,midőn a német államélet felgyógyuland betegségéből.

A kormányok, tartván a jövő eshetőségeitől, kedvező igéretekkel

igyekeztek elhárítaniminden veszélyt. Igy történt, hogy különböző

német államokban, valamint az alkotmány úgy a közigazgatásra

nézve is lényeges változások léptek életbe.Hannoverben és a Szász

királyságban támadt fölkeléseknek szabadszellemű államszervezet

engedélyezésével s a szigorú visszaélések megszüntetésével vetet

tek véget ; Braunsehweigban , hol a lakosok a kastélyt feldúlták s

Károly herceget menekülésre kényszeríték , ennek fivére, Vilmos

vette át a kormányzást s a kedélyeket az alkotmány javításával

nyugtatta meg . Hessen -Kasselben II. Vilmos herceg szabadszellemű

alkotmány adására biratott. Leghangosabban nyilatkozott a libera

lismus a Rajna partján , Badenben , Hessenben s különösen Bajor

ország rajnai tartományában , hol a forradalmikor régi emlékei

ismét fölmerültek. Itt dr. Wirth , heves, szilárd jellemű férfiu, több

rokonelvű ügyvéddel, hivatalnokkal, irodalmárral és polgárral szö

vetkezve, hírlapok , beszédek és egyesületek által az alkotmányos

államélet, népszabadság és Németország ujjászületése érdekében

működött. Roppant forrongás következett be, mely 1832.május

27-én a hambachi várromokon tartott alkotmányos ünnepélyen érte

el tetőpontját. Itt a Dél-Németország minden tájairól összecsődült

néptömeg tüzes beszédeket tartott, melyekben a fejedelmek “ zsar

nokságát” , a hivatalnokok " szolgaiságát" és " huzavonását” , a kato

naság baromiságát magas röptű szavakkal támadták meg. Sok

túlzás, értelmetlenség, hiuság volt a szabadság előharcosainak

beszédeiben és tetteiben , de sok panaszuk nagyon igazságos volt.

Erőteljes kormány a követeléseket reformokkal elégítette volna ki.

A helyett azonban minden kormány, Ausztria és Poroszország

példája szerint, a közös ellenállás és föltétlen megadás rendszerére

egyesült . Ezzel azonban még jobban elmérgesíték a kedélyeket s

alkalmat adtak a frankfurti merényletre, 1833. ápril 3 -án. Azon
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nézetből indulván ki, hogy az egyetértés és a szellemi harc békés

útján kormányzati reform nem érhető el, néhány tanuló , politikai

menekültek , fiatal írók stb . erőszakos átalakításokon fáradoztak, s

Frankfurtban, a szövetséggyülés székhelyén akarták az átalakítás

nagy munkáját megkezdeni. Bízván nehány összeesküdt társ ígére

tében , az elvakultak megtámadták a fegyveres rendőröket, meg

öltek nehány katonát és segítségre hítták a népet. Midőn azonban

a frankfurti polgárság egyátalában nem akart lelkesülni szabadság

kiáltásaira, s a várt segédesapatok kimaradtak, ekkor az előrohanó

katonaság által bátor harc után legyőzettek.

Ezen szerencsétlen események mély sebet ütöttek a libera

lismuson. Számtalan elfogatások, törvényszéki vizsgálatok lettek

foganatba véve. A menekültek Svájcban és Franciaországban keres

tek nyugalmat. A mérsékeltek , vagy elhagyták a szabadelvüség

zászlaját, vagy pedig keblökbe rejtették érzelmeiket . Igy arattak a

kormányok győzelmet. De győzelmöket oly módon használták fel,

hogy a népek jogéletét s a közvéleményt sértették meg.Az Ausztria

és Poroszország által vezetett szövetséggyűlés mindig erősebben

lépett fel a demokratismus ellen .

Ilyen eljárások következtében a német államok alkotmányos

élete elcsenevészett. Személyes szabadságról seholsem volt szó ; bár

mily vád , árulkodás, gyanú elég volt arra , hogy a személyes biz

tonság veszélyben forogjon ; ha mindjárt nem is következett be

törvényszéki itélet, a vádlottat évekig vizsgálati fogságban tar

tották , vagy rendőri felügyelet alá helyezték . Sulyos volt a nyo

más, mely a sajtóra nehezedett. 20 íynél kevesebbet nem volt

szabad hatósági " imprimatur” nélkülkinyomatni,egyetlen hirlapot

sem lehetett az erre kirendelt hivatalnok (censor) átvizsgálása nél

kül elküldeni; külföldi lapok utóvizsgálat alá estek ; a belügyeket

több tartományban nem is volt szabad érinteni.

1837-ben , a göttingai egyetem alapításának századik évében

halt meg IV . Vilmos, Anglia és Hannover királya, s utódjává uno

kahúga , Victoria lőn ; mivel azonban a német fejedelmijog szerint

a női örökösödés nem engedhető meg, Hannover koronája , a

királynő nagybátyjára, Ernő Ágost, Cumberland herczegére szállott .

Az egész ország örült a nyert önállóságnak ; de a nagy öröm nem

tartott sokáig , mert az uj király, mindjárt uralkodása kezdetén az

1833-ki alkotmányt megszüntette és az 1819-dikit léptette ismét
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életbe. Minden hivatalnok parancsot kapott új hódolati eskü leté

telére . Némely hivatalnok engedett a felhivásnak, csak hét göttin

gai tanár tagadta meg az esküt. Ezek megfosztattak hivataluktól,

és hármat közülök — Dahlmannt, Grimm Jakabot és Gervinust

kiutasitották az országból. Az elismerés,melylyel Németország a

" hét férfiu ” tettét üdvözölte, mutatta meg először a közvélemény

hatalmát.

Az igazságtalan és rövidlátó politika, mely a kormányoknak

pillanatnyi eredményt szerzett , a nép szivében megingatta a hűsé

get és hitet, a jog fogalmát felforgatta és az államépület alapját

aláásta . Ezen politika következtében tátongó mélység keletkezett

az alattvalók és a kormány, a nemzet és rendőri állam között, s e

politika azt eszközölte , hogy a kormányminden rendeletét , intéz

kedéseit, javaslatát, bizalmatlansággal fogadta a nemzet .

A korlátlan uralmi államok .

54. $ . Ausztria .

Valam .nt I. Ferenc, úgy ennek halála után (1835 . márc. 2.)

Ferdinánd alatt is Metternich maradtaz állam tulajdonképeni kor

mányzója s az egész politika lelke. Metternich minden mozgalmat

a titkos rendőrség segélyével nyomott el. Rendörhivatalnokok,

kémek és árulkodók vigyáztak az útcákon és nyilvános helyeken ,

lesték a szavakat és kémlelték a gondolatot. Alatta a szerzetes

rendek , kolostorok és jezsuiták nagy pártfogásban részesültek . Az

utóbbiak majd álnév alatt , majd nyilvánosan Grátzban , Innsbruck

ban és más helyeken telepedtek le, s mint az ifjuság jövő vezetői, a

nemzedéket az újító korszellem ellen akarták biztosítani. A tudo

mány és művészet nem maradt ugyan gyámolítás nélkül s a maga

sabb tanintézetek és műakademiák némi hírnevet mutathatnak

fel. De ezen tudományos és művészi képzettség nagyon egyenlőt

len volt. Kevéssé törődvén a nép kiművelésével, az osztrák kor

mány leginkább a magas- és középrendekre fordította figyelmét.

Ellenben a népiskolákat egészen elhanyagolták, s azok vezetését a

kevésbé művelt papságra bízták, s a magasabb tanintézetekből a

szellemet nemesítő s a gondolkodó tehetséget művelő tantárgyak

egészen kimaradtak .

Mialatt a nyugati népek az államkormányzatban minél

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . Rész ,
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nagyobb részt kívántak venni, s a népfenség elvét akarták érvényre

emelni, addig Ausztriában : “ Mindent a népért, semmit a nép által”

féle alapelveknek hódoltak, s a rendi szervezetet, hol az még fen

állott, korlátozták . Csak egyedül Magyarország tartá meg nemzeti

képviseletét ; de a szabad eszmék valósítását itt is évtizedekig hát

ráltatta a kormány és az ezzel szövetkezett főnemesség és papság.

Mialatt minden állam a növekvő pauperismuson igyekezett segíteni,

addig Ausztriában a robotok fennmaradtak s táplálták a földesurak

és jobbágyok közti gyűlöletet. Az államháztartás és az egész pénz

ügy többszörös zavarba jött, úgy hogy az államhitelezők tetemes

összeget vesztettek ; az államadósság és papirpénz aggasztó módon

felszaporodott s az adók és vámok nyomasztó magaslatra emelked

tek . Ily viszonyok közt nem lehet csodálkozni Ausztria korábbi

hatalmának és nagyságának sülyedésén .

55. $ . Poroszország.

Poroszországban III. Frigyes Vilmos király haláláig (1840 .

jun . 7 .) a régiállapotot lehető egyformasággal fentartották . A német

szövetséggyülés határozatait, melyek a szabad államélet korlátozá

sára , a bádeni rövid ideig tartó sajtószabadság elnyomására, a

könyvvizsgálat szorítására, az időszaki sajtó és könyvkereskedés

fölötti örködésre vonatkoztak, legnagyobb részt Poroszország indít

ványozta vagy legalább támogatta . A mit a király más államokban

elnyomniakart, saját államában még kevésbé türte . A tartományi

rendek jogkörét mindig szűkebb korlátok közé szorította , s így eze

ket minden jelentőségüktőlmegfosztotta ; a dölyfös hivatalnoksereg

cselekvéseit a titokszerűség öltönyébe öltöztette ; a pénzügyi igaz

gatást titokszerű homály födte , s az adófizetésben az alacsony sorsú

emberre nézve nagyon nyomasztó különbség uralkodott. Az igaz

ságszolgáltatásban a régititokszerű eljárást tarták meg, és nem igye

keztek a nép bizalmát a nyilvánossággal emelni. Az egyetemek a

kormány befolyása alatt állottak ; a tanszabadságot némely főiskola

látogatása elleni tilalommal és nem tetsző előadások megszünteté

sével korlátozták.

A király utóda, IV . Frigyes Vilmos, sok részben elhagyta az

atyja által követett útat, de ingatagságánál fogva ismét visszatért

arra . Eszének hatalmában bízván , Metternich tanácsa ellenére,



A LEGUJABB KOR TÖRTÉNETE . 163

kezdetben enyhítette a bajokat, melyeket elődei a sajtó-,beszéd - és

gondolatszabadság megszorításával előidéztek ; de midőn észre

vette , hogy csak a félig szabad sajtó is mily hatalmasan felizgatja

a szabadság után törekvő korszellemet , ekkor ő is beleegyezett,

hogy a kormány szorosabbra vonja a megeresztett gyeplőket.

IV. Frigyes Vilmos élénk szellemű fejedelem lévén , nem lelte örö

mét az állam - és egyházkormányzat nyugodtmenetében ; hatni és

teremteni akart, de saját belátása szerint. Sok nagyszerű gondolat

és terv született meg lelkében , de a kivitel majd királyi büszkesé

gén , majd aristokratikus előitéletén hiusult meg. Minden népszerű

politika nagy czélja , Németország egysége, viszhangra talált a

király hazafias érzelmeiben , de bármint igyekezett is a kor

mány a vámegyesület terjesztése által a törekvésnek kedvezni, a

délnémet liberalismus iránti ellenszenv csökkentette a nép bizal

mát. A szabadelvűség iránti ellenszenv volt különösen az, a mi az

uralkodót visszatartotta, hogy birodalmának alkotmányt adjon ,

mint azt a közvélemény követelte. IV . Frigyes Vilmosban minden

intézkedésnél bizonyos harcot és ingadozást lehetett észrevenni

nagy és szabad eszmék és mélyen gyökerező előitélet között,

nagyszerű politika és a közvélemény félreismerése közt, uralkodói

nagyság és fejedelmibüszkeség közt.

56 . $ . Oroszország.

Miután a véres katonai forradalmatmegfékezte (1825 . dec .),

Miklós cár a leghatalmasabb trón nyugalmas birtokába jutott.

Ugyanazon határozottsággal és erélylyel, melyet a messze elága

zott összeesküvés legyőzése alkalmával tanusított, kezelte az ura

lom gyeplőjét. Sándor szabadszellemű elvei, melyek következtében

a sajtónak szabad mozgalmat engedett, a jobbágyság bilincseit a

mennyire lehetett tágította ,nem találtak kegyelmet az új uralkodó

előtt, ki az absolutismust emelte uralkodói elvei közé. A caesareo

papismust Nagy Péter óta az orosz cárok alapgondolatát, Miklós

cár valósította . Törekvése oda irányúlt, hogy először a birodalom

belsejében rendezze az orthodoxiát, s minden eltérő elemet az

államegyházba olvaszszon , s azután a görög-orthodox egyháznak

Oroszországon kívül létező elemeit, az orosz egyház fejéhez, a

cárhoz csatolja . A császár az állam és egyház feje levén ,minden

11*



16 + VILÁGTÖRTÉNELEM
.

hatalom és törvényhozás forrását képezé ; a polgári, törvényszéki

és katonai hivatalnokok császári szolgák voltak , kik csak a maga

sabb parancsot teljesítették . A nemesség megmérhetlen javakat és

gazdagságot bír , de a császárral összehasonlítva , épen oly kevés

joggal bír , mint a legutolsó jobbágy a nemesekhez képest. A job

bágyok sorsán való könnyítés csak a tróntól indulhatott ki, hogy

az a császári kegyelem kifolyásaként tünjék fel. A halálbüntetés

névleg el van törülve, de megbecstelenítő, embertelen büntetések

engedelmességet biztosítanak a császári parancsnak és törvények

nek ; a kancsuka és az élethossziglani katonáskodásminden rakon

cátlanságot távol tartanak .Ezen katonáskodás ,melyhez a jobbágyok

20 évre soroztatnak be, szigorra nézve felül haladja a polgáriaso

dott államok fegyházi büntetését. Az orosz politika célja : a bel

ügyekre nézve egyformaság, külsőkre pedig a hatalom és uralom

terjesztése .

A külpolitikát illetőleg az orosz kormány a gyöngébb államo

kat csalárdság és fenyegetés által, a hatalmasabbakat pedig diplo

tiaimesterkedésekkel igyekezett befolyása alá vonni. Törökországot

álnok szerződések egészen orosz kezekbe terelték. Moldva és Oláh

ország adófizető választófejedelemségekké lettek orosz befolyás

alatt, a hospodárok (fejedelmek ) választását orosz befolyás vezette

és határozta meg. Poroszország a közvéleménynyel ellenkező szer

ződésre engedte magát rábirni, mialatt a porosz keleti tartományok

lakóit kozákok által őrzött határvonal akadályozta az orosz alatt

valókkal való közlekedésben. A német fejedelmeket házasságkötések

csatolták a pétervári udvarhoz. Az oroszok Perzsiával először sze

rencsés háborút viseltek,melynek következtében Erivan fővárossal

két tartomány került az orosz birodalomhoz ; a béke megkötése

után az orosz diplomatia a sachra gyakorolt minden befolyását

arra használta fel, hogy ezen birodalom keleti részén fekvő angol

gyarmatokat nyugtalanítsa. Ezen okos szigetnép azonban vissza

fizetésül a Kaukazus lakóit, kik csodálatos bátorsággal védték

magukat az éjszaki óriás ellen, fegyverrel és hadiszerekkel látta el.

Csak a legutóbbi időben sikerült az orosz fegyvereknek a cserkesz

népet megtörni. Harcias fejedelmek , kik között Schamil legnagyobb

nevet vívott ki magának, s lovagias törzsfők egészen a közelmúltig

dacoltak az orosz katonai hatalommal.

LL
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V. A legújabb forradalmak.

57. g . Olaszország.

XVI. Gergely pápa halála után (1846) IX . Pius név alatt

Mastai Feretti (szül. 1792), az előhaladás férfia lépett a pápai

székre. Szelídségével megnyeré a nép szivét ; reformjai merész

reményeket keltettek . A sajtónak szabad mozgást engedett, javí

totta az igazságszolgáltatást, Róma városának szabadelvű közha

tósági alkotmányt adott s az olasz államszövetség létrehozásán

fáradozott . IX . Pius tehát a nemzeti mozgalom élére állott és a

papságot ismét " Olaszország politikai központjává” tette . Hatalmas

mozgalom nyilvánult azonnal az egész országban . Pio nono ! volt

a szabadelvüek jelszava, a hazafiak reménye, a pápára kiáltott

evvivát Nápolyban, Modenában és Lombardiában forradalminak

tartották . Nápolyban és a siciliai királyságban mindig hangosabb

és fenyegetőbb lett a reformok és szabad államszervezet utáni

kiáltás, kivált mióta az elnyomott és elszegényedett Sicilia szét

szakítá a láncot, mely öt Nápolyhoz bilincselte, s angol segélyben

bízván, a függetlenség zászlaját kitűzte . Midőn Sicilia szabaddá

tette magát Nápolytól, ugyanakkor Nápolyban is fölkelés jött létre

(1848 ), melynek következtében a király a fenyegető népnek rendi

alkotmányt igért. E példát követték : Lipót toscanai nagyherceg,

s Károly Albert piemonti és sardiniai király. A modenai herceg, az

istentől származó fejedelmi jog buzgó védője , alattvalóinak forra

dalmi törekvései elől futással menekült, és Parmában megürült a

trón Mária Louiza , Napoleon özvegyének halála után (1847.

dec . 18 .). Ezen körülmények az olaszokat a nemzeti egység és

állampolgári szabadság reményével töltötték el. Csak két hatalom ,

egy egyházi, a jezsuiták és egy világi, az osztrákok látszottak e cél

elérésének útjában állani. E kettő ellen fordult tehát az olaszok

gyülölete. Giobertira , a jezsuiták ellenségére kiáltott éljenek és

“ halál a németekre" kiáltások vegyültek a Pio nono iránt tanusított

lelkesedés közé.

58 . g. Németország és Svájc .

Az 1847-ki mozgalmak és harcok előhirnökei voltak az

1848-ki rázkódásoknak. Midőn IV. Frigyes Vilmos porosz király
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elhatározta , hogy a közvéleménynek engedményeket tesz s a ren

deket Berlinbe összehítta , a közhangulat ezen gyülést az előkelők

gyülésének nevezte . Sokan javasolták, hogy oly alkotmányt vissza

kell utasítani,mely nem felel meg a korábbi igéreteknek , mely

nem nyujtana szabad választás által alakítandó országgyülést stb .

De minden korlátozó reformok dacára oly hatalmas ellenzéket.

mutatott a gyülés, hogy a kormány képviselői, Bodelschwing kivé

telével csak gyönge ellenállást voltak képesek tanusítani, s a régi

rendszertarthatatlanságátminden figyelmes szemlélő belátta ,dacára .

a trónbeszédnek , melyben a király kinyilatkoztatta , hogy őt.

semmiféle földi hatalom nem kényszerítheti arra , hogy papir

alkotmányt adjon . A király tett ugyan némiengedményeket, de a

rendek nem vívhattak ki semmiféle jelentékeny eredményt . Míg a

műveltek feszült figyelemmel kisérték az állam és egyház terén

vívott belső harcokat, s aggódva tekintettek a kereskedelmi világ

nagy rázkódásaira , hol a túlfeszített hitel és váltórendszer követ

keztében sok bukás történt,melyek ezereket fosztottak meg vagyo

nuktól, — addig a gunyhókban az éhezők segélykiáltása hallat

szott – az éhezőké, kik a rendkivüli drágaság miatt nem voltak

képesek napi szükségleteiket kielégíteni. Az éhhalálról szóló hírek

Münchenben , Stuttgartban , Berlinben és más városokban lázadást.

idéztek elő . A fölkeléseket elnyomta ugyan a katonaság és rendőr

ség, s a vagyonosak jótékonysága és gazdag aratás segitettek ugyan

pillanatnyira, de nem voltak képesek a növekvő elszegényedést

akadályozni. A nyomor és inség mélyébe lehetett pillantani,mely

ben a birtoktalan osztály kínlódott.

Ekkor a német népet az a hír hozta izgatottságba , hogy

Lajos, az öreg bajor király, Lola Montez spanyol táncoshölgy által

engedte magát körülhálózni, s nem csak pazarlásokra vetemedik ,

hanem kegyvesztéssel fenyeget mindenkit, ki az új " Dubarry :'-nak

nem hódol. Az ultramontán párt, mely évekig uralkodott király és

az ország fölött, ismeretlen okokbólviszályba keveredett a kegyenc

nővel, s hirtelen fenyegetve látta magát hatalmában. Az Abel

miniszteriumot és az ultramontánok főnökeit hivatalaikból elbo

csátották. A bajor nép forrongani kezdett,midőn a papság a király

életét leleplezte, midőn a Landsfeld grófnővé emelt kegyencnő vak

merőséggel fitogtatta befolyását. Még az óhajtott reformokra való

kilátás sem volt képes a nép rosz hangulatát eloszlatni. Igy min - .
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denfelé elfojtott, rosz hangulat uralkodott ,mely a francia forrada

lom előestéjén lázadásban tört ki,midőn a király, felboszankodván ,

hogy a tanulók az ultramontánok iránti vonzalomból a kegyencnő

által kegyelt egyik tanulóegyesületet körükből kitiltották , az egye

temet bezáratta és a tanulókat a városból kiutasította . Rövid utcai

harc után , melyet a polgárság, a tanulók és a pórnép együtt vívtak

a rendőrség és katonaság ellen , kényszerítve látta magát a király

rendeletének visszavételére és a grófnő eltávolítására .

Ugyanazon időben a svájci események is hatalmas gyúanya

got dobtak a felizgatott kedélyekbe. Itt a katholikusok és protestan

sok , a conservativek és radicalisok közt fejlődött ki ellenségeskedés.

Aargau radicalis kormányakezelése alá vette a kolostori javakat, s

midőn e miatt a katholikus párt fellázadt, a kormány nyolc kolos

tort.“ mint a lázadás főfészkét” , a tanács határozatánál fogva ,

“ nevelési és jótékonysági közcélokra” lefoglaltatott. Ezentúl Svájc

radicalis és conservativ pártokra volt szakadva. Az utóbbiak köz

pontját a hét katholikus kanton képezte : Schwiz, Uri, Unterwal

den , Luzern , Zug, Freiburg és Wallis. A pártdüh növekedtével azt

gondolták a luzerniconservativek, hogy örökremegnyerik ügyöknek

e győzelmet, ha cantonjukba a jezsuitákat hívják meg az ifjuság

nevelésére . Ekkor a luzerni szabadelvű pártmás kantonokbeli elv

rokonainál keresett segélyt, hogy fegyveres erővel ragadja el a

jezsuitáktól és párthíveiktől a győzelmet.De a rosszúl vezetett sza

badcsapat a vezérek ügyetlensége következtében és az őskantonok

serege által szétszóratott, mire a boszús luzerni kormány rém

uralmat hozott be és szigorú büntetéssel nyomott el minden ellen

mondást. Most a harc a jesuitismus és radicalismus közötti

szenvedélyes küzdelemmé fajult . A hét katholikus kanton a sza

badcsapatok megszüntetését és az aargaui kolostorok visszaállítá

sát követelte , s midőn a többi kantonok ezt kellő készséggel nem

teljesítették , külső berohanások és belső nyugtalanságok elleniköl

csönös védelemre " különszövetséget” kötöttek. A radicalok államcsín

által akarták a többi conservativ kantonok kormányait megbuk

tatni.Genfben és Waadtban sikerült a terv . A radical párt a jezsui

ták kiutasítását követelte, és a gyülésen egy határozatot hozott ,

mely a “ különszövetséget” feloszlatta és a jezsuiták eltávolítását

elrendelte. Mivel a különszövetség tagjai nem akartak a határoza

toknak engedelmeskedni, kardnak kellett eldönteni az ügyet . Egy
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1

szövetséges hadsereg Dufour tábornok alatt rövid ellenállás után

elfoglalta Freiburgot és Luzernt, mire a többi cantonok önkényt

meghódoltak s elfogadták a gyülés határozatait. A hadi költségek

elvállalása , a cantoni kormány megváltoztatása, a “ különszövet

ség " feloszlatása és a jezsuiták kiutasítása voltak a legnevezetesebb

békeföltételek . Ezen gyors kimenetel nagyon meglepte Ausztriát ,

Francia- és Poroszországot , melyek a különszövetséget fegyverrel

és pénzzel gyámolították . A francia futár a különszövetséget már

szétugrasztva találta és a hír , miszerint Guizot a jezsuiták pártján

állott , a juliusi kormány iránti bizalmatlanságot növelte . A győze

lem végével a gyülés az alkotmányt vizsgálta át , s a cantoni kor

mányok eddigi képviselete helyébe a gyüléseken nagyobb hata

lommal felruházott szövetségi alkotmány lépett . A szövetségi tanács

mellett a cantoni kormányok képviselésére rendi tanács és a

különböző cantonok által választott nemzeti tanács áll .

i

A februáriusi forradalom és következményei.

59. $. A juliasi királyság bukása. A francia köztársaság.

Ugyanazon időben , midőn az olaszországi és svájci esemé

nyek Franciaországban heves lázadást idéztek elő , egy megveszte

getési pör Cubières tábornok és Teste miniszter ellen , és Praslin

hercegnőnek hálótermében , éjjel, saját férje általi meggyilkoltatása ,

a juliusi trón köré sereglett főbb rendek erkölcstelenségét és elkor

csosodását teljes ördögi fényben tüntette fel. Az érzet , hogy ily

korhatag és elkorhadt oszlopokon nyugvó kormányrendszer sokáig

nem tartható , áthatotta az egész nemzetet és lelkesedésre ragadott

minden politikai pártot . Azért nyilvánult a választási reform utáni

vágy mindig hangosabban ; minden vélemény megegyezett e pont

ban : a választási reform volt a legitimisták , alkotmányosak és köz

társaságiak jelszava . Az ország minden vidékében reformlakomák

rendeztettek , hol merész beszédek és pohárköszöntések az uralkodó

kormányrendszer gyarlóságait kíméletlenül fölfedezték. A kamarák

megnyitása után az izgatottság folytonosan növekedett és mindig

újabb lakomákat és merészebb tüntetéseket idéztek elő . Ezt a kor

mány megakadályozni törekedett . A trónbeszéd mozgalomról beszélt,

melyet " ellenséges és vak szenvedélyek szítanak ” . Tekintet nélkül a

tilalmakra, az oppositió vezérei , a szabadelvű párt főnökei és a
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mérsékelt köztársaságiak mégis megtették az előkészületeket a

Párisban tartandó reformlakomára ; midőn a kormány katonai

rendszabályokhoz nyult, s rendőri parancs mellett tiltotta be az

összegyülekezést és lakomát, ekkor az ellenzék habozni kezdett ,

nagy részben elállott a reformlakomától s elhatározta , miszerint a

legközelebbi ülésben indítványt teend , hogy a miniszterium alkot

mánysértéseért vád alá helyeztessék.

De a nép már sokkal jobban fel volt bőszülve,hogysem azzal

megelégedett volna. Munkás-csapatok , deákok és utcagyermekek

kalandozták be a várost, se szavakkal : " Reform ! Nem kell Gui

zot !” körülvették a képviselők házát, s a miniszterek vád alá

helyezését követelték. Számuk óráról órára növekedett ; a sorkato

naság kiméletes volt, a nemzetőrség rokonszenvezett a néppel; sok

utcában torlaszok emeltettek . Ekkor a király Molé volt minisztert

a tuileriákba hítta , Guizot miniszteriumát elbocsátotta és a refor

motmegigérte. Az új hír a népet roppant örömre gerjesztette.

Örömriadások közt vonult a tömeg az utcákon keresztül ;

à torlaszok eltüntek , a házakat kivilágították. Ekkor történt,

hogy a tömeg zászlókkal és fáklyákkal énekelve és lármázva

vonult keresztül a boulevardokon . A külügyminiszterium előtt

megállott és az épület kivilágítását követelte. E pillanatban

lövés történt, s a házban felállított katonák közt az a hír terjedt

el, hogy a nép meg akarja őket rohanni. A katonaság hirtelen a

népre lőtt, mire ötvenkettő halva és sebesülve földre rogyott.

Kimondhatatlan düh fogta el a népet. Egy szentmihály -lovat

halottakkal raktak meg s fáklyavilágnál e szavakkal kalandozták

be a várost: " Fegyverre ! Ölnek bennünket!” Éjfélkor kondult

meg a notredamei vészharang és 1848. febr. 24 -én reggel egész

Párist torlaszok zárták . Heves ütközet után a győzelem a nép felé

hajlott . Erre látta be Lajos Fülöp csalódását és veszedelmét .

Leköszönt unokája , a párisi gróf javára , ésnejével együtt Angliába

menekült , hova különböző utakon a család többi tagjai is elmen

tek . Ekkor Párisban egy ideiglenes kormány választatott az öreg

Dupont de l'Eure elnöksége alatt. Lamartin , Ledru - Rollin ,

Arago, Garnier Pagès , Cremieux és Blanc Lajos voltak nevezete

sebb tagjai ezen új kormánynak . Ezalatt a tuileriákat bevették, a

butorokat és diszítményeket elégették , a trónt a bastille -térre

vitték s a juliusi oszlop alatt darabokra vagdalták .
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A köztársasági örömnapok azonban nem hozták meg a várt

szerencsét . A legszabadabb népválasztáson alapuló nemzetgyülés

nek kellett a következő köztársasági alkotmányt megalapítani, s .

májusig az ideiglenes kormány vezette a közigazgatást. Mivel

azonban a forradalom a munkás-osztály műve volt, az újkormány

feladatává lön , a munkások helyzetén könnyíteni. Az ideiglenes

kormány tagjai közé a munkás-osztályból is választottak egyet,

Abertet , és Blanc Lajosnak szabad kezet engedtek a nép boldogítá

sára . Most tünt fel azonban a sociális rendszerek tarthatatlan

sága . Az állam munkabiztosítása ezer meg ezer ember eltartását

tette szükségessé ésmegalapítója lőn a nemzetiműhelyeknek ,melyek

milliókat nyeltek el, anélkül, hogy csak középszerű hasznot haj

tottak volna. Az állam kiadásai a végtelenségig fokozódtak , és a

proletariusok száma napról napra növekedett. Hogy ily intézke

dés rövid idő alatt az állam bukását, a birtokos osztály elszegé

nyedését és a civilisatio tönkrejutását idézendi elő , azt mindenki

belátta . Midőn azért májusban az alkotmányozó nemzetgyülés össze

ült, legelőször is ezen műhelyeket záratta be és a munkásoktól az

államsegélyezést megtagadta. A munkások most új lázadást kez

dettek , hogy a negyedik rendnek szerezzék meg az uralmat. Ez a

juniusi véres jeleneteket idézte elő , mely alkalommal a " vörös köz

társaság” hívei állatias vadsággal és barbarsággal szennyezték be

magukat. Meggyilkolták a bátor Brea tábornokot és a jámbor Affré

érseket, és a torlaszokat ellenségeik hulláival töltötték meg, s.

egyes zászlókat “munka általi élet vagy halál a harcban ” felirattal

hordoztak körül. A nemzetgyülés, megrémülvén a nép kegyetlen

ségén, Cavaignac tábornokat korlátlan hatalommal ruházta fel.

Ez a lázadókat négy napig tartó véres utcai harcban legyőzte s

Párist ostromállapotba helyezte. A nemzetgyülés e rendszabályok

védelme alatt folytatta az új köztársasági alkotmány fölötti tanács

kozását. Az elnökválasztásnál is örömest megszerezte volna Cavai

gnac tábornoknak a szavazattöbbséget, de a nemzet, elvakulván

a császári név fényétől, 6 millió szavazattal Bonaparte Lajos Napo

leont választotta meg, 1848. dec. 20-án .

60. S . A márciusi napok Bécsben és Berlinben .

A párisi forradalom híre egész Európát megrázkódtatta .

Német-, Magyar- és Olaszországb in néplázadások következtek be,
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melyek erőre és jelentőségre az eddigieket jóval fölülmulták. Egy

propaganda,melynek székhelye Párisban volt, szította a forrada

lom tüzét és terjesztette a socialistikus és communistikus színe

zetű köztársasági eszméket . Az első hatás Badenben mutatkozott.

Az izgékony politikai élet, mely által a nagyhercegség Németor

szág többi része fölött már régóta kitünt, jogot látszott nekiadni,

hogy az előhaladás zászlójával előremenjen . A sürgős petitiók sajtó

szabadságot,esküdtszéket, nemzetőrséget ésnémet parliamentet követel

tek . A badenikormány nemcsak e pontokat igérte teljesíteni,hanem

egyetértve a kamarákkal, minden hübéri terheknek az állampénz

tárból kifizetendő kárpótlás melletti megszüntetését törvénynyé

tette . Baden példája nagy hatással volt a többinémet államokra.

Würtenbergben , Szászországban és más államokban a szabadelvű

ellenzék vezérférfiai léptek a miniszteriumba és vették kezökbe a

kormány gyeplőit. De a szabadelvűek győzelme csak a bécsi és

berlini forradalom által lett tökéletessé.

Metternich hercegre vonatkozólag bekövetkezett a válság

órája . A bécsi tanulók és az ifjuság által előidézett lázadás, mely

a nép részéről is támogattatott, a herceget menekülésre kénysze

ríté . A sajtószabadság rövid idő alatt forradalmi napi irodalmat

teremtett, mely izgató lapok és falragaszokból állván , minden

viszonyt megrázkódtatott ; a szabad egyesülési jogot népgyülésekre

és demokrat társulatok alakítására használták fel, melyek a nép

szerű férfiakból alakított új minisztertanács tevékenységét béní

tották. A tanulók és gyorsan alakított polgárvéd kormányozták a

várost. E körülmények közt könnyű volt a népizgatóknak a

miniszterialis alkotmány-tervezet ellen népfölkelést előidézni, s

a kormánytól az egykamarájú alkotmányozó gyülés egybehívását

kierőszakolni. A császár nyugtalankodva ezen események, miatt,

környezetével Innsbruckba távozott. Ezen váratlan lépés a fővá

rosban levertséget idézett elő . Midőn azonban a kormány a han

gulatváltozást a tanulók legiojának feloszlatására akarta felhasz

nálni s az Aulát katonasággal vette körül, ekkor Bécs harmadszor

is fellázadt. A várost éjjel-nappal torlaszok zárták el és örtüzek

világították meg. Végre abban egyeztek meg , hogy a katonaság

vonuljon el, s polgárokból, tanulókból és nemzetőrségből alakí

tandó biztonsági bizottság tartsa fen a városi rendet, mire az Aula

bezáratott.
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Ferdinánd azután kétszerimeghívás után aug. 12- én vissza

tért Bécsbe.

A porosz kormány sokáig ellenállott az újkor hatalmas ösz

tönzésének , de csak azért, hogy a rázkódást annál jobban meg

érezze. A kormány csak akkor érezte szükségét a reformok élet

beléptetésének , midőn a bécsi események híre az izgatottságot

fokoznikezdette . Márc. 17 -én a könyvvizsgálat megszüntettetett,

a sajtó szabadnak nyilváníttatott, s kilátásba lőn helyezve a német

szövetség alkotmányának és viszonyainak gyökeres megváltozta

tása . Bármily nagy örömet okozott ezen kihirdetés , a katonaság

iránti gyűlölet és a fenyegetőző követelés, hogy a katonák a várost

hagyják el és a rend fentartásával a polgárörség bízassék meg ,

folyton tartottak . A palota előtti összecsődülések szaporodtak.

A katonaság eltávolítását követelő kiáltás mindig hangosabbá ,

mindig fenyegetőbbé lőn ; a polgárokból és városi képviselőkből

alakult küldöttséget nem bocsátották a király elé . Ekkor egy osz

tály gyalogság kinyomult a palotából, hogy a néptömeget hátra

nyomja . Két lövés történt. Borzadva futott szét a néptömeg, foly

tonosan kiáltozván : " Árulás ! Gyilkolnak bennünket! Fegyverre!"

Szenvedélyes düh ragadta meg a népet. Leírhatatlan izgatottság

gal fogtak a torlaszok építéséhez. Ezután 14 órai véres harc

következett, minőhez hasonlót Németország nem látott. Márc.

19-én a harc még nem volt eldöntve, noha a torlaszok a csapatok

bátorsága s a kartácsok által összeromboltottak. Végre a király

parancsot adott ki a katonák visszavonulására, a miniszteriumot

elbocsátotta s beleegyezett a polgárőrség felállításába . Általános

amnestiát igért mindazoknak, kik politikai vagy sajtóvétségért el

voltak itélve. Márc. 21-én egy kiáltványt bocsátott ki, melyben

kinyilatkoztatta , hogy ő “ alkotmányos király ” akar lenni. Egy

alkotmányozó nemzetgyülés néhány héttel későbben hozzá fogott egy

új alkotmány kidolgozásához.

61. g . Előparlament és nemzetgyülés.

Időközben minden német államban nevezetes átalakulás

köszöntött be. A szövetséggyülés új életet nyert, mióta Welcker " a

szabadság vén harcosa” s több szabadelvű férfiú belépett ,kik közül

17-en csatlakoztak hozzá új alkotmány készítése végett. Bajoror
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szágban Lajos engedett a közvéleménynek és a kormánypálcát

a koronaherceg kezeibe tette le ; Hessen -Darmstadtban az öreg

nagyherceg néhány hónappal halála előtt átadta a kormányt

fiának . Hannoverben , Kurhessenben és a többi tartományokban a

szabadelvűek vezérei a miniszteriumba hívattak . De nemsokára

a mozgalmak oly hatalmasokká lettek , hogy a szabadelvűek alap

elvei nem voltak többé képesek a beteg kor sebeit behegeszteni, s

több helyen újból forradalmak törtek ki. Németország több részei

ben elüzték a nemeseket, megsemmisítették a telek - és dézma

könyveket s feldulták a földesurak várait . A legtulzóbb elvű férfiak

nem elégedték meg azzal, hogy a frankfurti előparlament a népföl

ség elvét állította fel, s azt határozta , hogy egy szabadon válasz

tandó nemzetgyülés egész Németország számára új alkotmányt

dolgozzék ki, s hogy egy ötven férfiúból álló állandó bizottság ör

ködjék a kormányok mellett ezen határozat végrehajtása fölött.

Hecker, Struve, és mások vezetése alatti radicalis párt megveté

a reform ezen menetét, és a forradalom útját ajánlotta . De a köz

társasági fölkelésnek kevés sikere volt. Néhány kisebb csatározás

után a lázadás elnyomatott és a vezérek menekülni kényszeríttet

tek. Május 18 -án vették kezdetőket a törvényhozó nemzetgyülés

ülései. A tehetség, müveltség és szónoki képességben kitünő gyü

lés a frankfurti Pál-templomban méltó volt a nemzethez. A nemzet

gyülés, hogy a rend védelme alatt nyugalomban végezhesse nagy

munkáját, új központi hatalom felállítását határozta el. A szövet

séggyülés sokkal rosszabb emlékezetben volt a nemzetnél, hogy

sem azt megtarthatni hitte volna . A demokraták úgy tüntették

fel a szövetséggyülést, mint hullát, melynek újra fölélesztése

lehetetlen . Azért hosszas harc után abban egyeztek meg, hogy a

nemzetgyülés egy nem felelős birodalmi helytartót válaszszon ,

ki azután felelős miniszteriummal vegye magát körül. A jun .

29-én történt választás János osztrák főherceg részére dőlt el, ki

jul. 11- én tartá ünnepélyes bevonulását s a főhivatal átvételére

késznek nyilatkozott.

62. $ . Olaszország .

A februári forradalom Olaszországban is hatalmas rázkódá

sokat szült. Sicilia makacs harcot vívott Nápoly ellen , a nélkül,
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hogy a már kimondott függetlenséget kivívhatta volna. A nápolyi

király svájci zsoldosok segélyével leigázta á siciliaiakat s a kény

szerűségből engedélyezett nemzeti alkotmányt ismét felfüggesz

tette . Rómában a lázadás oly nagy mérvet öltött magára , hogy azt

IX . Pius nem bírta fékezni. Hiába igért az egyházi államnak nem

zeti alkotmányt ; a legszabadelvűbb intézkedések által sem volt

képes a korábbi népkegyet visszaszerezni. Minisztere , Rossi a

kamarák megnyitása alkalmával a városház lépcsőin , azon a

helyen , hol egykor Caesar elbukott, törszúrássalmeggyilkoltatott ,

mire a demokraták minden hatalmat magukhoz ragadtak. A pápa,

megrémülvén ezen események fölött , álruhában Gaetába futott,

hol új miniszteriumot nevezett ki s a történtek ellen tiltakozott.

Ezen lépés tökéletes gyözelmet szerzett a köztársasági pártnak.

Új alkotmányozó gyülés hívatott össze , mely egyik ülésében a

pápaságot világi hatalmától megfosztotta , római köztársaságot

kiáltott ki és minden erejéből törekedett Olaszországnak demokrat

köztársasági államforma alatti egyesítésére. Mazzini, Olaszország

tevékeny vezére, és Garibaldi, bátor guerillavezérRómában voltak.

Most a pápa az egyházi állam védhatalmához fordult segélyért, és

kivitte , hogy Oudinot tábornok vezérlete alatt francia hadsereg

kötött ki Civita Vecchiánál s vette körül a felzaklatott Rómát.

A franciák azonban oly heves ellenállásra találtak , hogy csak

hetekig tartó csaták és rohamok után sikerült a várost hatalmukba

keríteni. Garibaldi, Mazzini és mások futni kényszerültek . Azóta

huzamos ideig francia őrizet tartotta fen a nyugalmat az egyházi

államokban .

A demokraták Toscanában is hatalomra jutottak s Lipót

nagyherceget futásra kényszerítették . De a köztársasági állam

forma csak nehány hétig tartott . A legnevezetesebb átalakulások

Felső -Olaszországban történtek . Milanoban és Velencében az osz

trák örízet népfölkelés és utcaharc által kivonulásra kényszerítte

tett, mire egész Lombardiában a függetlenség zászlója tüzetett ki.

Ezen esemény arra bátorítá Károly Albert sardiniai királyt, hogy

a lombard -velencei királyságot hatalmába kerítse. Ausztriának

minden ok nélkül háborút üzent, s Közép-Olaszország számos

szabadcsapataival Olaszország éjszaki részeig nyomult előre . De a

dolgok helyzete nemsokára megváltozott. A 82 éves Radetzky

tábornagy már május 6 -án (1848.) Santa Luciánál véres csatát
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vívott, melyben az osztrák hadsereg tartá meg a csatamezőt, s

julius 25-én Custozzánál oly győzelmet vívott ki, mely Ausztria

hadi becsületét legfényesebben helyreállította . Gyors győzelmi

menetben vonult azután az ösz tábornagy Lombardiába, s már

augusztus elején Milano kapuja előtt állott. A sardiniai király

elhagyta a várost s a győztessel fegyvernyugvásra lépett. Szoron

gattatva a demokraták által, Károly Albert a következő év tava

szán ismét szerencsét akart próbálni, de a hős tábornagy a Ticino

és Novara melletti fényes győzelmei által meghiusítá az olasz

hazafiak reményeit. Károly Albert , kétségbeesvén szerencséje

fölött, fia , Victor Emanuel számára lemondott koronájáról s Portu

galban keresett nyugalmat hátralevő napjaira . Az ifjú király

azután gyorsan békét kötött Ausztriával. Ezután a sardiniai kor

mány folytonosan és zavartalanul haladt a szabadelvű reformok

terén . Csak a lagunák városa, Velence volt egyedül képesaz osz

trák hadseregnek még azután is ellenállani,míg benső viszályok és

külső támadások következtében végre megadta magát.

63. S . A malmöi fegyverszünet és a szeptemberi vértettek

Frankfurtban .

A Berlin és Frankfurt közötti surlódás leginagasabb fokát

érte el, midön híre jött, hogy a porosz kormány a schleswig -hol

steini kérdés rendezése alkalmával a gyülés várakozásának nem

tett eleget. Az előző események következőleg fejlődtek ki: Míg az

alkotmányozó nemzeti gyűlés Frankfurtban új szövetségi alkot

mány kidolgozásával volt elfoglalva , azalatt Schleswig -Holstein

ban kitört a háború Dánia ellen . Régi jogokra támaszkodva,

melyek szerint Schleswig-Holstein nagyhercegségek egyesítve

maradnak, s csak az oldenburgi fejedelmi ház férfiága lehet azok

nak örököse, a nagyhercegségek lakosai azt kívánták , hogy a dán

királyi ház kihaltà után Németországhoz csatoltassanak . A remé

nyeket azonban a dán király , ki egy " nyilt levelében ” Schleswig

Holsteinnak felbonthatlan egységét Dániával közzétette,meghiú

sította. Most, midőn a februári forradalom az államokban oly

nagyszerű átalakulásokat idézett elő , a hercegségek is azon né

zetben voltak , hogy önerejök által is kivívhatják jogaikat. Német

segélyben bízva, egy ideiglenes kormányra bízták az ügyek vezeté
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sét. A frankfurti központi kormány elismerte jogaikat s egy hely

tartóságot nevezett ki. Ezzel el volt vetve a háború kockája . A

német nép pártjára állott a dánok által szorongatott nagyherceg

ségeknek . Tanulókból és reményteljes ifjakból álló szabadcsapatok

hozzáfogtak az egyenetlen harchoz, s mindaddig ellenállottak a

dán hatalomnak , míg német szövetséges csapatok , porosz vezérlet

alatt megszabadíták a nagyhercegségeket Dániától. De a német

hadihajók hiánya miatt a harc egyenetlen volt s az éjszakitengeri

kereskedés roppant hátrányokat szenvedett. Ezen körülmény,

nemkülönben Oroszország és Anglia befolyása azt eredményezé,

hogy a porosz kormány a malmöi fegyverszünetet megkötötte .

A fegyverszünet tárgyában hozott népszerűtlen határozatot öröm

mel használta fel a forradalom pártja a márciusi napok megujítá

sára . Midőn a frankfurti nemzetgyülés hosszas harcok után elfo

gadta a fegyverszünetet, a forradalom férfiai kimondották a gyü

lés szétkergetését. Egy Frankfurhoz közel tartott népgyülésen

szervezték a nemzetgyülés elleni összeesküvést és borzasztó

fokra emelték az izgatottságot. A nemzetgyülés elé benyujtandó

kérvény , mely a gyülés többségét hazaárulóknak nyilvánította és

kilépésre hitta fel, képezte volna a Pál-templom elleni merénylet

bevezetését . A csapatok által szándékuk kivitelében gátoltatván , a

köztársaságiak torlaszharcot kezdettek , melyet a katonaság elnyo

mott ugyan , de melynek iszonyú tett lett következménye,mert

míg a kapuk alatt harcoltak, azalatt a kapuk előtt kezdetét vette

a gyilkolás. A parliament két tagja : Lichnowszky és Auerswald

kilovagoltak a városból. A népsöpredék által felismertetvén és ül

döztetvén, egy kertészlakban kerestek menedéket, de a tömeg föl

födözte őket s borzasztó bántalmazások után meggyilkolta . Heck

scher, akkor külügyér, csak nagy nehezen tudta a halált elkerülni.

64 . g . Az osztrák parliament és a bécsi állapotok . .

Májusban ,midőn még Ferdinánd császár Innsbruckban idő

zött, vették kezdetoket a választások az osztrák alkotmányozó

gyülésre; juliusban már az üléseketmegkezdhették. A gyülés saját

ságos tekintetet nyujtott . Különböző néptörzsekhez tartozó képvi

selők, közöttök 32 galiciai paraszt , vászon és szőrkabátban , kik

sem olvasni, sem írni nem tudtak , gyűltek össze birodalmi alkot
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mány készítésére. Ily elemekből alakult gyűlés minden vállalatá

nak meg kellett hiúsulni. Ehez járult még azon körülmény is,

hogy Olaszország nyilt háborúban volt, Cseh - és Magyarország

lázadásban . A gyülés nem foghatott tulajdonképeni feladatának

megoldásához ; a külső események oly rohanva haladtak előre,

hogy befolyásuk alól a gyülés nem tudta magát egészen kivonni.

Miután Pillersdorf helyébe Wessenberg elnöklete alattiminiszte

rium lépett, melynek Doblhoff, Latour, Schwarzenberg, Hornbostel,

voltak legnevezetesebb tagjai , a birodalmi gyülés julius 22 -én

ünnepélyesen megnyittatott. De a tárgyalások heves jellemet

öltöttek magukra . Nevezetesen Kudlich képviselő indítványa , me

lyet a robot és a jobbágyi viszonyok megszüntetése érdekében

tett, idézett elő heves harcokat. A székváros a tanácskozások alatt

folytonos mozgalmak színhelye volt. Az alsó néposztályt a forra

dalom kétségbe ejtő helyzetbe juttatta . Ezen állapotot a népszó

nokok és írók felhasználván , izgató beszédekkel, féktelen hirlapi

cikkekkel az alsó néposztályt folytonos izgatottságban tartották .

Sem a biztonsági bizottság, sem a tanulók legiója , sem a bécsi nem

zetőrség nem lépett fel elég erélyesen a munkátlan népsöpredék

rakoncátlankodása ellen . Igy történt, hogy a népsöpredék mindig

több -több befolyást gyakorolt az államéletre. Az eredménynyel

növekedett a tömeg vakmerősége is. A Schwarzer miniszter által

eszközölt munkadíjnak öt krajcárral lentebbszállítása előidézte az

augusztus 23-ki fölkelést . Nagy népcsoportok gyülekeztek össze a

praterben , s miután itt egy agyagból gyurt bábot,mely Schwarzer

minisztert ábrázolta , ünnepélyesen eltemettek , zászlókkal és lár

mázva kezdettek bevonulni a városba . De itt egy osztály nemzet

örségre találtak ; ingerkedésből és kődobálásból véres harc kelet

kezett, melynek következtében hat munkás gyilkoltatott meg. Sok

elfogatás, a közmunkák megszüntetése , a biztonsági bizottság fel

oszlatása voltak legközelebbi eredményei e harcnak. Nehány hét

mulva (szept. 11 - -12.) új zendülés támadt, midőn az egyik ipar

egyesület által kiadott részvények értéköket vesztették , miáltal a

csekélyebb vagyonú iparosok sokat vesztettek . Doblhoff miniszter

megnyugtató válasza dacára az izgatottság lázadássá fajult,melyet

a demokraták és a tanulók legiója a biztonsági bizottság visszaál

lítására és a miniszterium megbuktatására akartak felhasználni.

De a katonaság meghiúsítá a szándékot. A fölkelésnek nem lett

12TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . Rész.
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semmi hátrányos következménye ; a birodalmi gyülés a munkás

osztály sorsán való könnyítés végett két milliónyi összegre szava

zott engedélyt a miniszteriumnak.

65. S. Az októberi napok Bécsben. Bécs bevétele .

A magyarországi események a császári várost borzasztó for

rongásba hozták . Jellachich , horvátországi bán , az udvar és kor

mány által gyámolíttatván , már megkezdette volt a harcot a ma

gyarok ellen . A birodalmi gyűlés elutasította a magyarországi

küldöttséget , mely a gyülést közbenjárás végett kereste meg ; elfo

gott levelekből kiviláglott , hogy Latour hadügyminiszter össze

köttetésben van a bánnal. Lamberg grófot, ki mint császári biztos

és főhadparancsnok küldetett Magyarországba, a budapesti hidon

összecsődült néptömeg meggyilkolta .

Erre megjelent egy császári kiáltvány és a bécsi csapatok

egy része parancsot kapott , hogy Magyarországba nyomuljon .

Ez lázadást okozott, mely minden eddigit fölülmult. A bécsi nép ,

a tanulók legiója, a polytechnicum növendékei megakadályozni

igyekeztek a katonaság elvonulását ; a vasutak egy részét fölszed

ték , nehány ágyut elfoglaltak és véres harcot kezdettek , melyben

egy tábornok , nehány tiszt s katona veszté életét . Az egész város

lázadásban volt ; mindenfelé torlaszok emelkedtek. A hadépület

udvarán leghevesebb volt a harc . A dühöngő néptömeg Latourt

elfogta s agyonverte , hulláját pedig egy lámpaoszlopra felfüggesz

tette . A harangok félreverése és vad ordítozás közt terjedt tovább

a harc. A fegyvertár bevétele volt legközelebbi célja a dühöngő

tömegnek ; gazdag hadkészleteivel akarták a tömeget fölfegyve

rezni . Egy ideig a katonaság megakadályozta ugyan az ostromló

kat , de végre is sikerült nekik a fegyvertárt hatalmukba keríteni .

Ezen események a Schönbrunnban időző császárra rémítő benyo

mást tettek , úgy , hogy elhatározta magát a fővárost és környékét

elhagyni . Miután egy kiáltványban kinyilatkoztatta , hogy gondol

kozni fog azon eszközökről, melyek a nép felszabadítását előmoz

dítandják, környezetével együtt Olmützbe ment, melyet új szék

városúl választott ki magának. A császár távozása után az előkelők

és vagyonosok ezerenkint hagyták el a várost. A miniszterium

Latour után megszünt létezni ; két tanácsos menekült , a harmadi
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kat Hornbostelt a császár Olmützba hítta ; csak Krausz miniszter

maradt meg veszélyes állásában . Strobach , a birodalmi gyülés

elnöke és sok képviselő menekült ; a többiek Smolka alelnök alatt

folytonosnak nyilvánitották üléseiket , és egy biztonsági bizottság

kinevezése által igyekeztek a rendet fentartani.

Ezalatt Auersberg tábornok a Belvederen és a Schwarzenberg

féle kertben fenyegető állást foglalt el ; Jelachich ugyanezen idő

ben közeledett horvátjaival a fővároshoz s CsehországbanWindisch

grätz herceg is harcias mozdulatokat tett . A megtámadás jelei

lázas izgatottságba hozták a főváros népeit . Miután a birodalmi

gyülés felirata , melyben a császár visszatérésre kéretett fel, ered

mény nélkül maradt, s miután a városi tanács küldöttsége nem

nyert a császárhoz bebocsáttatást , az ügyek vezetése egészen a

forradalmi párt kezeibe került. Az aulai tanulóclub képezte a for

radalmi mozgalom középpontját . A fegyveres hatalmat a radical

vezetők alatt levő nemzetőrség alá rendelték ; Messenhauser egy

kori hadnagyot választák a nemzetőrség főparancsnokává ; Bem

lengyel tábornok, ki később rendkivüli szolgálatokat tett Erdélyben

a magyar ügynek , vezette a város védelmét . A bécsi fölkelők leg

inkább a magyarok segélyében bíztak, kiknek segédcsapatait már

az Istvántoronyból is láthatni vélték. Ezen intézkedések és készü

lödések közt Jelachich 50,000 katonával szállotta meg a város déli

részét . Auersberg gróf nem bízván katonáiban , elhagyá eddigi

állását , melyet a tanulók legiója egészen elfoglalt, s egyesült Jela

chichchal. Nemsokára Windischgrätz főparancsnok is megjelent

nagy seregével a főváros közelében .

Windischgrätz azonnal rendeleteket tett a város teljes körül

zárolására . A lakosokhoz intézett kiáltványa, mely a várost, kül

városokat és a környéket ostromállapotba helyezte , eléggé tanus

kodott a vasakaratú férfiú borzasztó szándékáról. Ezzel azonban

még jobban fokozta a fölkelők dühét. Bem , Messenhauser és Fen

neberg vezették a védelmi intézkedéseket. A megkezdett harc egy

hétnél tovább tartott . A tanulók legiója , a munkások, a nemzetőr

ség , a szabadcsapatok minden talpalatnyi földet drágán engedtek

át . Okt. 28-án és 29- én volt a harc leghevesebb ; már be voltak

véve a külerődök és külvárosok , s a fölkelőknek nem volt eleségök,

a város tarthatlanná lett . A városi tanács elhatározta , hogy a

várost feltétlenül átengedi , mint azt a győző kívánta . Már kezde

12*
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tét is vette a fegyverletétel , midőn okt . 30-án azon hír terjedt el

az utcákon , hogy " jönnek a magyarok ”. Erre a szerződést megszeg

ték , a kiszolgáltatott fegyvereket a fegyvertárakból ismét vissza

vették s új kirohanásokat kísérlettek meg. De a fölkelők csalatkoz

tak reményökben . Igaz , hogy jöttek a magyarok ; de seregök

Schwechatnál visszavonulásra kényszeríttetett. Most már könnyen

bejuthattak a csapatok a fővárosba, melyet Windischgrätz a leg

szigorubb ostromállapotba helyezett . A forradalmi eszmék elöhar

cosai közül sokan föbelövettek . Bem szerencsésen menekült s

hazánkban egy lengyel legiót alakított . Az osztrák alkotmányozó

nemzetgyülés Bécsböl Kremsierbe (Morva) tétetett át .

66. g. Gagner programmja . A berlini nemzetgyülés feloszlása .

Ezen előzmények és a magyarországi mozgalmak, midőn

Windischgrätz büszke önérzetében az osztrák hadsereget Pest felé

vezeté , a frankfurti parliament többségét arról győzték meg, hogy

elérkezett az idő Ausztriának a nagy német szövetségtőli elválására

s arra , hogy mind Németország, mind Ausztria szabadelvü ala

pokra fektesse az új államszervezetet . A német szövetségben

Poroszország állott volna a dolgok élére . Ezen nézet a leghatáro

zottabb harcosra talált Gagern Henrik elnökben, ki terveinek biz

tosabb keresztülvitele végett a miniszteriumba lépett . A szándék

azonban nehéz akadályokba ütközött, úgy az osztrák rendeknél ,

kik abból Ausztriának Németországbóli kidobatását következtették ,

mint a katholikusoknál, kik a protestans Németország bekövetke

zendő magas állásától tartottak , és a köztársaságiaknál, kik az

öröklő fejedelemségben legyőzhetetlen akadályt láttak terveik való

sítására nézve. Ehez járult még azon körülmény is , hogy az alkot

mányozó nemzetgyülés Berlinben feloszlattatott. A porosz király

sokáig igyekezett a viszonyokkal megbarátkozni ; a népóhajtása

szerint a miniszteriumot ismételten megváltoztatta, a porosz biro

dalmi gyülés határozatai elé nem gördített akadályokat , noha a

többség demokratákból állott ; a főváros védelmezését polgár

őrségre bízta. Midőn azonban az elbizakodottság és rakoncátlanság

következtében a szélsőségig jutottak az ügyek, különösen a bécsi

események után , a király elhatározta, hogy a további garázdálko

dásnak véget vetend. Pfuel miniszteriumnak le kellett köszönni s
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Brandenburg gróf, a király egyik rokona bízatott meg új minisz

terium alakításával . 1848. november 9 - én alakult meg ezen minisz

terium , melynek lelke Manteuffel , belügyér volt , s legelőször is a

nemzetgyüléshez királyi leiratot küldött , melynek értelmében a

gyülés Brandenburgba lett áttéve . Hasztalan tiltakozott a nem

zetgyülés az áttétel ellen , hasztalan nyilatkoztatta ki , hogy a fele

lős hivatalnokok , kik e rendelet eszközlését magukra vállalták , jog

sértést követtek el a korona, az ország és nemzetgyülés ellen , a

miniszterelnök megtiltott minden további tanácskozást, s midőn a

nemzetgyülés üléseit tovább is folytatta , Wrangel tábornok paran

csot kapott , hogy jelentékeny erővel nyomuljon a fővárosba . A gyü

lés házát katonaság szállotta meg, s midőn a tagok más helyeken

tovább is gyüléseztek, Berlin ostromállapotba helyeztetett , s álta

lános lefegyverzés rendeltetett el . Végre az ellenállók hatalmasko

dása erőszakosan megtöretett s a gyülés feloszlattatott. Ugyan

ekkor a kormány egy új (octroyált) alkotmányt tett közzé, melyet

az újolag választandó , két kamrából álló országgyülés elé akart

elfogadás végett terjeszteni.

Magyarország.

67. g . A nemzetiségek harca.

Az 1848 -ki viharos év Magyarországban megingatta a korábbi

századok hűbéri alkotmányát . Az országgyülés minden jobbágy

tehernek kárpótlás nélkül való megszüntetését bölcsen elhatározta ,

sajtószabadságot, esküdtszékeket, demokrata alapokon nyugvó szabad

elvü választási törvényt létesített . A király mindezen újításokba

beleegyezését adta , s még más nevezetes engedményekkel is igye

kezett a magyar nemzetet megnyugtatni. De a bécsi kormány

talált eszközöket a dolgok további békés menetének meggátlására .

Beleegyezett, hogy független felelős miniszterium vegye kezébe az

ügyek vezetését ; de a pénz- és hadügy különválasztásába a bécsi

kormány nem akart beleegyezni . Azt kívánta , hogy Magyarország

legalább egy részét vállalja el az államadósságnak, s bizonyos ösz

szeggel járuljon a közös államháztartáshoz . Ekkor az osztrákok szö

vetségesekre találtak a déli szláv törzsekben , kik eddig a magya

rokkal egy magyar királyságban egyesülve a magyar országgyülésen
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képviselve voltak , most pedig felizgattatván , Magyarországtól füg

getlen államszervezetet követeltek a birodalmiminiszterium alatt .

Magyarország most a nemzetiségek elpártolásával lőn fenyegetve.

“ Minden nemzetiség egyenjogusága lön most a nép jelszava a Kárpá

toktólaz Adriáig ” . Dacára annak, hogy a magyar kormány nagyon

sokat engedett a nemzetiségeknek, a magyarok iránti gyülölet

ezekben mégis mélyebb gyökeret vert, hogysem az általános izga

tottság napfényre ne hozta volna a nemzetiségi törekvéseket. Hor

vát és magyar küldöttség ment a császári kormányhoz Bécsbe :

amaz, hogy Horvát-, Tót - és Dalmátországnak a magyar miniszte

riumtól és országgyüléstől független és önálló egyesítését , emez

pedig , hogy az eddigi viszonyok fentartását és a magyar királyság

sérthetetlen jogait követelje. Az osztrák kormány, tekintetbe véve

a fajgyülöletet, határozatlan állást foglalt el. A horvátok kérelmét

azzal teljesité, hogy Jellachichot, a magyarok ellenségét, nevezte ki

bánná, s Magyarországot igéretekkel igyekezett lecsendesíteni.

Hirlapok , beszédek és kiáltványok tüzelték a nemzetiségi gyülöle

tet a magyarok ellen , és Magyarország megtámadását, mint a sza

badság , vallás és nemzetiségért vívandó szent harcot, tüntették elő .

A miniszterelnök , Batthyány Lajos és Jellachich között Bécsben

(jul. 7 -én ) tartott alkudozásnak semmieredménye sem volt. A kér

dést, hogy a politikailag átalakult Magyarország jelen alakjában

fenmaradjon -e , vagy kis magyar királysággá olvadjon össze, a

fegyvernek kellett eldönteni.

68. 8 . Jellachich .

Már a nemzetiségi háború Magyarország délkeleti részén

elkezdődött. A szlávok Magyarországtól független szerb vajdaságot

akartak alapítani; ezek, izgatók és fanatikus papok által felbujtat

ván, a magyar hatóságoknak felmondották az engedelmességet és

pusztítani kezdének a szomszédos vármegyékben . A fölkelés Nagy

Kikindán kezdődött. A vad határőrök és szerbek , kik harchoz és

rabláshoz voltak szokva, a Duna és Tisza vidékét vérrel és pusztí

tással töltötték be. Ujvidék, Karlóca , Pancsova, Fehértemplom stb .

városok a legborzasztóbb vértettek és rablások színhelyévé lőnek .

Hónapokig tartott ezen fajharc s csak augusztusban sikerült

a magyar hadseregnek a sz.-tamási súncoknál és Fehértemplomban
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az ellenséget legyőzni s a szerb lázadást elfojtani. E közben a

horvátok és szlávok izgatottsága oly magas fokra emelkedett ,

hogy a háború kikerülhetlenné lőn . Jellachich , egyetértve a bécsi

reactió pártjával, szeptemberben kitüzte a horvát függetlenség

zászlóját, és vad harcosaival átkelt a Dráván. Egy kiáltványában azt

magyarázgatta , hogy ő a magyar nemzetet ki akarja szabadítani

egy töredék kezéből, mely a korona hatalmát csalás és álnokság

által megtörte , a ' népek egyetértését felzavarta, Magyarország

törvényes összeköttetését lazította ( !! ) . Ellenállás nélkül nyomult

előre a Balatonig . Miután a magyarok jogos és igazságos kéréseit

a bécsi reactió nem találta érdemesnek a meghallgatásra, s miután

nyilt titok volt , hogy a fölkelők ügye az osztrák kormány által

előmozdíttatik, a magyarok harcias intézkedésekhez fogtak. Jella

chichnak a fővároshoz való közeledése fokozta az elkeseredést és

azt szülte , hogy Kossuth Lajos világhirü szónoki tehetsége győze

delmeskedett a józanabbak intő szavai fölött . A magyar népfölke

lés életbe lépett, a szenvedélyes nép izgatottsága fanatismussá

növekedett , s véres nemzeti háború vette kezdetét . Miután István

föherceg a nádori méltóságról , Batthyány s Eötvös a miniszterségről

lemondottak, az ügyek vezetését Kossuth vette át . Lamberg gróf

nak meggyilkolása rettenetes bizonyságot tett a fővárosban ural

kodó szenvedélyességről és izgatottságról . Ezen tettnek , valamint

a csaknem ugyanazon időben fölmerült hírnek , hogy Zichy gróf,

császári biztos Jellachich táborában. Görgei magyar vezér által ,

mint áruló , rögtönítéletileg kötél által kivégeztetett , az lett

következménye, hogy a Magyarországban levő összes csapatok

fölötti főparancsnokság Jellachichra ruháztatott. A bán már két

szer kemény vereséget szenvedett , midőn a bécsi fölkelés követ

keztében távoznia kellett .

69. $. Windischgrätz Pesten és a nemzetiségi háború Erdélyben.

À centralisatió eszméjének keresztülvitele volt Bécs eleste

óta célja a " fekete -sárga" pártnak, mely most a dolgok vezetését

kezeibe vette . Ezen törekvéssel a király által Magyarországnak

tett engedmények összeegyeztethetlenek voltak és félni lehetett ,

hogy a lelkiismeretes uralkodó vonakodni fog adott szavát vissza

venni. De Ferdinánd lemondott koronájáról dec . 2 -án és fiatal uno
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kaöcscse, dicsőségesen uralkodó királyunk , Ferenc József nyerte el

a koronát, miután atya , Ferenc Károly főherceg is lemondott az

öt illető jogról. A magyar országgyülés tiltakozott ezen trón válto

zás ellen , és óvást tett az új császár minden cselekvése ellen , míg

ősi szokás szerint Magyarországban meg nem koronáztatik , az

alkotmány és a magyar nemzet jogainak megtartására meg nem

esküszik . Hogy az ország a fenyegető háborúval szembeszállhas

son , Kossuth kivitte , hogy rövid idő alatt 200,000 emberből álló

hadsereg volt fegyver alatt. A tisza vidéki síkság volt a magyar

harcosok gyülhelye. December 15 -én indult Windischgrätz Magyar

ország ellen . Soprony , Pozsony, Győr elfoglaltatott, azután elha

tároztatott , hogy támadás intézendő a főváros, Budapest ellen .

Midőn Windischgrätz a Batthyány Lajos gróf vezetése alatti kül

döttség által ohajtott alkudozást meghiusítá , mert semmiről sem

akart tudni, csak föltétlen meghódolásról (unbedingte Unterwer

fung ), Kossuth 1849. januárius 4. és 5- ke közti éjjel a magyar

hadsereggel és hadkészlettel elhagyta a fővárost, s Debrecenbe

vonult . A honvédelmi bizottság és az országgyülési képviselők

követék őt . Windischgrätz és Jellachich jan . 5 - én tartották bevo

nulásukat a fővárosba. E közben tovább folyt a harc a szerbek

ellen Pancsova körül s az erős római sáncoknál. Erdélyben is

kitört a háború . Az oláhok és szászok elvetették a már egyszer

elfogadott uniot . Mindkét nemzetiség az osztrák zászló körül

sereglett , s ez által a magyarok harciasságát maguk ellen ingerel

ték . Az oláhok , rablócsapatokat alakítván , megrohanták a magyar

városokat és falvakat s dühökben sem nemet, sem kort , sem tulaj

dont nem kiméltek ; a szászok a Puchner vezérlete alatti osztrák

sereget hítták segítségül. A háború csak akkor kezdett szabályos

alakot nyerni , midőn Bem lengyel tábornok az erdélyi magyar

sereg fölötti főparancsnokságot elnyerte. A szászok és oláhok ,

nem birván a magyar hadsereggel a harcot folytatni, az oroszo

kat hítták be . Engelhardt tábornok 6000 emberrel és 20 ágyúval

nyomult be Erdélybe január 31-én, s Brassót és Szebent meg

szállotta .

70. $. Kossuth Lajos és Görgei Arthur.

Az osztrák kormány abban a véleményben látszott lenni ,

hogy Budapest bevételével a fölkelésnek is vége van . Kinevezte
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tehát Jellachichot Dalmatia kormányzójává, beleegyezett a szerb

vajdaság külön választásába és kilátásba helyezte a magyar és

erdélyországi unió megszüntetését. Ez újra felkölté a lázadás szel

lemét a harcias magyarok között, s oly harc fejlődött, ki , mely

elkeseredettségre a két mozgalmas év minden hadi tettét jóval

fölülmulta . Lengyel menekültek, közöttük hírneves tábornokok ,

mint Dembinszky, Bem stb . csatlakoztak a fölkeléshez azon remény

ben, hogy ezáltal Lengyelország helyreállítását is ki fogják küz

deni. Kossuth a magyar országgyülés által még juliusban megerő

sített és oktoberben megújított hitelt 60,000,000 magyar bankjegy

készítésére használta fel. Dembinszky nyerte el a főparancsnoksá

got, a mi a tehetséges Görgei Arthur irigységét felköltötte ; alatta

szolgáltak Mészáros, Klapka, Percel és mások .

Ugyanezen időben mindenfelé dühöngött a borzasztó háború.

A kápolnai két napig tartó ( febr. 26. és 27. ) hol a harc eldöntet

len maradt, mivel Görgei Dembinszky iránt való idegenkedésből

későn érkezett meg a csatatérre, ismét visszavonult a magyar

sereg a Tisza felés átengedte a fővárost a császári tábornoknak ,

ki vasszigorral akart elijeszteni mindenkit a lázadásban való rész

vételtől. E helyett azonban februárban Erdély ismét Bem hatal

mába került . Az oroszok kénytelenek voltak Szebenből és Brassó

ból kivonulni és a határon átmenni; Puchner Bem által a vörösto

ronyi szorosig üzetvén , egész seregével Oláhországban keresett

menedéket .

A tavasz kezdetével Windischgrätz összes haderejével táma

dást intézett a magyar haderő ellen ; azt reménylette , hogy egye

sített támadással a várakat elfoglalhatja . De tervei meghiúsultak.

A Tiszán való átkelést legnagyobb ügyességgel hajtották végre a

magyarok ; Dembinszky megverte Schlick tábornokot . Jellachich

és a többi tábornokok Ceglédnél , Hatrannál, Gödöllőnél visszave

rettek és Komárom vára oly eredménynyel dacolt a heves támadá

sokkal, hogy Welden táborszernagy felhagyott a vár lövetésével , s

elhatározta , hogy kiéheztetéssel keríti azt kézre . Mig Windisch

grätz és Jellachich azon voltak , hogy Pestet védelmezzék a meg

rohanástól , addig Klapka és Damjanics alatt a magyar sereg meg

kerülte az ellenséges hadsereget, s egy borzasztó csata után,

melyben Götz tábornok elesett , elfoglalta Vác városát . Görgei ,

Klapka és Damjanicscsal egyesülve , Nagy -Sarlónál megverte
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Wolgemuth tábornokot s Komáromot felszabadította . A németek

csúfos megveretése meggyőzte az olmützi udvart arról, hogy

Windischgrätz nem képes feladatát teljesíteni . Egy császári követ

ség megvitte a hercegnek a visszahívatást ; Welden lépett helyébe.

De a körülmények oly fenyegetők voltak, hogy a főparancsnok a

fővárost nem tarthatta . Apr. 23-án éjjel hagyták el az osztrák

csapatok Pestet . Még ugyanazon délelőtt bevonultak a magyarok

az ünnepélyesen feldiszített városba . De leghevesebb volt a harc

Budánál . Midőn Görgei május elején a budai hegyeken megjelent

azon szándékkal, hogy a Duna jobb partját is megszabadítsa az

ellenségtől , ekkor belátta a császári örség , hogy minden menedéke

csak bátorságában rejlik. A várparancsnok , Hentzi bezáratta a

várat és a védelemre minden rendelést megtett. Hasztalan ! Görgei

máj . 21 -én a várat elfoglalta . Hentzi az ostrom alatt elesett . Az

életben maradtak hadifogságba kerültek . Az osztrák sereg

Pozsonyba vonult vissza . Délen is szerencsével harcoltak ; a sz.

tamási sánc hatalmukba került ; Pancsováig vitték győzelmes

fegyvereiket; három oldalról állottak a magyarok megszabadított

országuk határánál . A debreceni országgyülés erre kimondá

Magyarországnak Ausztriától való függetlenségét , Kossuthnak ,

mint kormányzónak vezetése alatt ideiglenes kormányt nevezett

ki . Ezen lépés idézte elő Kossuth és Görgei közt a szakadást . Ez ,

irigyelve Kossuth kormányzói magas állását, az ideiglenes kor

mánytól mindinkább függetlenítette magát. Sem a főparancs

noki rang , mely Dembinszkyröl ő reá ruháztatott, sem a had

ügyminiszteri méltóság nem voltak képesek a tábornokot Kossuth

tal és az ideiglenes kormánynyal kibékíteni. Katonai büszkeségében

megveté a kormány parancsait , és túlnyomó tehetségének tudatá

ban önhatalmilag működött .

71. $ . Haynau és Paskiewitsch .

Az osztrák kormány szorultságában Oroszországhoz fordult

segélyért . Ugyanazon napon midőn Görgei Budát elfoglalta, az

orosz cár és Ausztria ifju uralkedója közt Varsóban tartott szemé

lyes összejövetel alkalmával határozták el Magyarország sorsát .

Május vége felé annyira be voltak végezve a készülődések, hogy az

orosz sereg Paskieuitsch vezérlete alatt Krakón és Duklán keresz
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tül Magyarország határát átléphette, mialatt az osztrák csapatok

Haynau tábornok vezetése alatt kelet felé nyomultak, s Jellachich

dél felől újra Magyarországba rontott. Most a magyarok, csak a

meghódolás és kétségbe esett harc közt válaszhattak. Kossuth ez

utolsóra határozta el magát. A megújult harc kezdete az orosz

hadtest által erősödött osztrák csapatokra nézve nagyon kedvező

volt. Wohlgemuth és Haynau Görgeit a Vágnál és Győrmellett visz

szanyomták és Komárom falai mögé vonulnikényszerítették,mire

Haynau a magyarokat fegyverletételre szólította fel. Jul. 12 -én

Budapest ismét a császáriak kezébe került. A szigorú büntetések ,

melyekkel a szívtelen Haynau tábornok a fővárost sujtotta , és a

fenyegető kiáltványok,melyekben ki volt mondva, hogy mindazok,

kik a forradalmárok ügyét támogatandják, ki fognak végeztetni, a

jövő rémnapok előjátékát képezték. A magyar bankjegyek birtok

lása , kiadása vagy elfogadása halálbüntetés alatt meg volt tiltva ;

ez oly rendszabály volt, mely kimondhatlan szenvedéseket idézett

elő . Nem kevésbé voltak eredményesek Jellachich harcai délen.

Percel magyar tábornok visszanyomatott, Ujvidék a lángok mar

taléka lön , a római sáncok és a Ferenc-csatorna erődítvényei

elfoglaltattak és végre 6 -Becse elfoglalása után a Tiszán való

átkelés végrehajtatott. A bán előnyomulásának hírére Bem azon

nalnyugat felé fordult, az erdélyi harcot a székelyekre és magya

rokra bízván . Arad várát elfoglalta , Jellachich seregét gyors visz

szavonulásra kényszerítette és győzelmesen nyomult előre Újvi

dékig és Péterváradig . Csak Temesvár elfoglalása hiusult meg

Rukavina , osztrák várparancsnok állhatatosságán , ki azonban

nemsokára az epemirigy áldozatává lön. Julius végén és aug. ele

jén Bem ismét Erdélyben termett, mely e közben Lüders orosz

parancsnok hatalmába került. Ezen idő alatt Kossuth a miniszte

rekkel és az országgyülés tagjaival Szegeden tartózkodott,mely

a kormány ideiglenes székhelyéül jelöltetett ki. Itt tartá az ország

gyülés julius vége felé üléseit.

72. $. A világosi fegyverletétel.

A hatalmas harc nemsokára vége felé közeledett. A komáromi

örség merész kirohanása Klapka alatt volt az utolsó szerencsés

esemény.Zsákmánynyal gazdagon meyrakva tértek vissza a csapa
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tok a bevehetetlen várba . A haderők a Marosnál és Tiszánál egyesül

tek . Éjszakról ugyanis az oroszok Paskiewitsch, Osten -Sacken,

Grabbe és mások vezérlete alatt már juliusban Tokajig és Mis

kolcig nyomultak előre , mialatt Görgei még mindig Komáromban

időzött . E hírre azonban meg akarta akadályozni az oroszoknak

az osztrákokkali egyesülését s a Tisza felső részéig nyomult előre .

Az ellenség hadereje jóval fölülmulta az övét ; a debreceni

szerencsétlen ütközet után (augusztus 2. ) tehát mindig kelet és

dél felé kellett vonulnia , mígnem augusztus 8 -dikán Világoson

oly helyzetbe jutott , hogy a harcot tovább folytatni lehetet

lennek tartotta . Ugyanazon időben Haynau tábornok osztrák és

orosz sereggel a Tisza alsó részéhez nyomult, Szegednél átkelt a

Tiszán s egészen Temesvárig húzódott, melyet ez alkalommal fel

is szabadított . A temesvári csata után a magyar haderők Arad köré

sereglettek , hol akkor Kossuth az ideiglenes kormánynyal volt , s

hova Görgei is vonult . Ez utóbbi ajánlatokat kapott az oroszok

részéről a fegyverletételre , s nehány orosz tiszttel összeköttetésben

állott ; most úgy látszott , hogy a helyzet és Kossuth ellen nyilat

kozó alávaló indulat gyorsan megérlelte benne a határozatot , hogy

a világosi catastropha által véget vessen a háborúnak. Az Aradon

tartott utolsó haditanácsban a többség oda nyilatkozott , hogy

Kossuth a főhatalmat letegye és Görgei neveztessék ki dictá

torrá . Mindkettő megtörtént. Aug. 11 -ikén két proclamátio jelent

meg, melyek a nemzetet tudósították a fenebb említett fontos

eseményről , s az új dictator már aug . 13- án reggel 30,000 emberből

és 120 ágyúból álló haderejével letette a fegyvert Rüdiger orosz

tábornok előtt .

A világosi fegyverletétel után a magyar háboru nemsokára

bevégződött . Arad, Pétervárad megadták magukat, Kossuth, Bem,

Dembinszky török földön kerestek menedéket . Csak Komárom, hol

Klapka parancsnokolt , tartotta még magát tovább egy hónapnál.

Csak midőn meggyőződöt , hogy a magyar fölkelés le van verve ,

adta át a várat becsületes föltételek mellett , és idegen földre vonult .

Ezzel bevégződött a háború.

A bécsi kormány most kényuralom alá vetette az országot sa

hazafiakat haditörvényszék elé állittatta . Haynau kezébe volt letéve

a legkorlátlanabb hatalom azon országban, mely csak ezer éves

alkotmányának védelmére emelt fegyvert . A haditörvényszékek

1

1
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Komárom capitulatiója alatt és utána annyira siettették működé

söket , hogy mihelyt a nemzeti szabadság ez utolsó bástyája az osz

trákok kezébe jutott , a kivégeztetések iszonyú műtétele azonnal

megkezdődött. A nemzeti vértanúk hosszú sorát gr. Batthyány Lajos

az első független magyar miniszterium elnöke , nyitotta meg ; kit

összes vagyona elvesztése mellett kötél általi halálra itéltetett , s ez

rajta okt . 6 -án . reg . 7 órakor volt végrehajtandó . Midőn e napon a

porkoláb ébreszteni ment őt , eszméletlenül találta a fekvőt meg

aludt vérében . Az orvosi vizsgálat kiderítette , hogy a nyakán saját

kezüleg ejtett seb miatt az itéletet végrehajtani nem lehet , de nem

is szükséges , mert a beteg életereje a nagy vérvesztés miatt nehány

óra mulva magától kialszik . Ekkor egy katonaorvos utasitást vett ,

hogy izgató szerekkel hosszabbítsa meg a kialvó életet , hogy a

kivégeztetést alkalmazni lehessen . Midön ájulásából az izgató

szerek eszméletre hozták , tudtára adatott, hogy sebe miatt golyó

vetend véget életének . Az itélet este 5 óra után az " új épület”

mögött végre is hajtatott.

Ugyanazon nap, okt . 6 -án , az aradi polgárok még iszonyato

sabb jelenetnek voltak tanúi . 12 tábornok és egy ezredesre monda

tott ki a halálitélet, kik egymásután, egymás szemeláttára multak

ki a bakó keze alatt . Ezek közül főbe lövettek : Kis Ernő, az ország

fő hadi kormányzója, Schweidel József, Dezsőfi Arisztid , Lázár

Vilmos ezredes ; felakasztattak : Aulich Lajos, Damjanics János ,

Nagy Sándor, gr . Vécsey Károly, Török Ignácz, Lahner György,

Knezics Károly, Pöltenberg Ernő, gr . Leiningen -Westenburg Károly .

A tábornokok kivégeztetése után a polgáriakra került a sor . Csányi

László közlekedési miniszter , br. Jeszenák János kormánybiztos és

br. Perényi Zsigmond, országbiró és a felső ház elnöke felakasz

tattak , stb . stb .

Németország.

72. §. Birodalmi alkotmány . Forradalmi mozgalmak Szászország

ban, Pfalzban és Badenben.

A birodalmi alkotmány mellőzése újabb forradalmi mozgal

makat idézett elő Németországban . A demokraták, kik eddig sem

a frankfurti gyüléssel , sem egy előterjesztendő birodalmi alkot

mánynyal nem voltak megelégedve, most annak elvetését ürügyül
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akarták felhasználni újabb nyugtalanságok előidézésére. Harcias

mozgalmak és véres utcai harcok vették kezdetöket azon államok

ban , melyek az alkotmányt elfogadni nem akarták , mint Szász

országban , a bajor Pfalzban , és a rajnai Poroszország némely vidé

kében . De nemsokára másállamok is belevezettettek a mozgalomba ,

és midőn Baden nagyhercegségben, hol a kormány az alkotmányt

elismerte, a rastatti várban katonai lázadás tört ki, mely Karls

ruheig terjedt, s melynek következtében a nagyherceg az országot

elhagyta és a kormányt a demokraták kezébe tevé le , a forradalom

tág tért nyert. Ezen nehéz helyzetben Németország a porosz had

sereg vitézsége következtében az összedüléstől megmentetett.

A porosz csapatok először a fölkeléseket Elberfeld és Düsseldorf

ban nyomták el; s azután a szász kormány hívására Drezdába

mentek és a fővárost bat napig tartó heves torlaszharc után kisza

badították az ottaniideiglenes kormány kezéből. A porosz csapa

tok végre benyomultak a bajor Pfalzba és Badenbe, midőn a nagy

herceg segítségértBerlinbe folyamodott, és elnyomták a forradalmat

épen azon pillanatban , midőn már Würtenberg is lázongani kez

dett . Ezen események alatt a frankfurti nemzetgyülés jelentéke

nyen megfogyott conservativ tagjaiban , úgy, hogy végre csak a

demokraták maradtak abban . Ezek , a forradalomra támaszkodva ,

üléseiket Frankfurtból Stuttgartba tevék át, hogy a mozgalom tűz

helyéhez közelebb legyenek. Az alig száz tagot számláló csonka

parliament Würtenbergbe ment, öt tagból álló birodalmikormányt

nevezett ki, s a forradalmi mozgalmakat támogatta , míg végre

Römer, az akkori miniszterelnök, tovább nem tűrhetvén a forra

dalmi törekvéseket , kénytelen volt a gyüléstől követelni, hogy

tanyáját Würtenbergen kivül üsse fel. Ugyanazon időben (1849.

jun. 18 .) a porosz hadsereg benyomult Badenbe s a régi rendet

ismét helyreállítá . A forradalom vezetői közül többen föbe lövet

tek , sokan Svájcba és Amerikába menekültek . Midőn a fölkelés

már-már elnyomatott , a porosz király kiáltványt intézett a néphez ,

melyben az elégületleneket egy újalkotmány igéretévelmegnyug

tatta , s az új alkotmánytervet, melyet a porosz , hannover és szúsz

kormányok elfogadtak, közzé tette . A németek örömmel fogadtak

oly adományt, mely jól rendezett szabadságot igért. A dolgok ked

vező fordulata azonban nem tartott sokáig ; Hannover és Szász

ország kiléptek a három -királyszövetségből, mire Poroszország az
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erfurti gyülésen megkisérté az " unio ” keresztülvitelét. Azonban

ezen terv is nagy akadályokba ütközött . Ausztria , a többi unio

ellenes királyságokkal , a frankfurti gyülés indítványára köriratot

tett közzé, melyben a szövetséggyülés szeptember elejére össze

hívatott " mivel a jogalapra való visszatérést kell egyedüli eszköz

nek elismerni a német alkotmánykérdés megoldására ”. De Porosz

ország azt ismételten visszautasította . Igy történt , hogy szept.

1 -én két szövetségi kormány volt Németországon . Berlinben a

fejedelmi collegium , melyből azonban lassankint több apró fejede

lem kilépett , és a frankfurti szöretséggyülés, amaz Poroszország ,

emez Ausztria vezetése alatt . Most elkerülhetetlennek látszott a

háború , s a kurhesseni viszályok , hol a kormány eddig az unio

mellett volt , most pedig a frankfurti gyüléshez folyamodott segít

ségért , az ügyet gyors kifejlésre vitték . Míg az osztrák és bajor

csapatok a választófejedelemség határát átlépték, addig Porosz

ország Kassel fővárost megszállotta s fenyegető állást foglalt el .

Fulda vidékén az ellenséges hadseregek oly közel jutottak egymás

hoz, hogy az előörsök közt meg is kezdődött a harc, és a nép

feszült figyelemmel várta a dolgok kimenetelét . Azonban a porosz

és osztrák miniszterek személyes találkozása alkalmával Varsóban

és Olmützben békés úton egyenlíttettek ki a viszályok. A porosz csa

patok visszavonultak . A drezdai conferencián utolsó kísérlet téte

tett a szövetségi viszonyok újabb alaponi rendezésére , azonban a

különböző érdekek miatt itt sem történhetett végleges megálla

podás.

73. g . Schleswig-Holstein.

A hesseni alkotmányharchoz hasonló kimenetele lett a

schleswig -holsteini nemzeti háborúnak is . 1849. márciusban kez

dődött a harc, s a hazafiakat azon váratlan hír örvendeztette meg,

hogy a német csapatok győzelmesen harcolnak a dánok ellen ,

hogy az eckernfördei kikötő ütegei összelődözték “ VIII. Krisztián”

dán hajót, hogy “Gefion” büszke fregatte, kormányának megsem

misülése után , magát megadni kényszerült, s a német zászlót tűz

ték ki arra . Győzelmesen nyomultak elő a németek Fridericiáig s

megszállották ezen határerősséget. De mivel a porosz és német

szövetséges csapatok tevékenysége a Dániával kezdett békeszerző

dések miatt alább szállott, az ellenség alkalmat nyert a fridericiai
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örség megerősítésére , s nem várt pillanatban a kirohanásra. Most

új fegyverszünet köttetett, melynek következtében Schleswig sem

leges kormányzásba helyeztetett, s porosz és svéd csapatok által

tartatott megszállva. Ezen fegyverszünetet a következő évben

( 1850 ) egy békekötés váltotta fel, melynek értelmében Schleswig

Holsteinnak Dániávali korábbi viszonyába bele kellett nyugodnia .

De a háború közben a német központi hatalom által kinevezett

helytartóság nem akart ezen békébe beleegyezni, és a porosz örség

kivonulása után elég erősnek tartá magát arra , hogy a nép jogait

Dániától kivívja s a harcot új lelkesedéssel tovább folytassa .Willi -

sen , hajdani porosz altábornagy vezetése alatt a schleswig -hol

steini csapatok a dánokkal egyszerre vonultak be Schleswigbe ,

s Flensburg és Schleswig között öszpontosíták erejöket. Idstedtnél

két napig tartó (jul. 24 . 25 .) csatára került a dolog, melyben a

szerencse a németeknek nem kedvezett ; a schleswig-holsteiniak

Rendsburg felé vonultak vissza, minek következtében a dánok

akadály nélkül nyomulhattak Schleswigbe. A Willisen által Frid

richstadt ellen intézett heves rohamot a dánok hasonlóképen visz

szaverték . A helytartóság, ezen eseményekből Willisen tehetetlen

ségét következtetvén , elbocsátá őt a szolgálatból, s a vezényletet

v . der Horst tábornokra birta , ki az idstedti csatában bátorsága

által tünt ki. Demár késő volt. Mert már a két német nagyhata

lom Olmützben kiegyezett, hogy a nemzetiségi háborúnak éjsza

kon véget vetnek, s ezzel a forradalmat utólsó küzdelmében

is elnyomták. 1851. január első napjaiban a poroszok és osztrá

kok, a németszövetség nevében , az ellenségeskedések megszünte

tését követelték . A tartománygyülés komoly megfontolás után

kinyilatkoztatta , hogy aláveti magát a szövetséggyülés határoza

tainak. A schleswig -holsteinihadsereg feloszlattatott , a helytartók

letették hivatalukat, s helyet engedtek a dánok és németszövetség

által kinevezett kormánynak ; s mialatt a feloszlatott hadseregnek

sok tisztje és katonája Brasiliába ment, azalatt az osztrák csapa

tok a keleti tenger kikötőihez nyomultak s megszállották a Ham

burg és Rendsburg közti vidéket. Azóta Schleswig egy évtizedig

volt védtelenül kitéve a dánok boszújának .
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Franciaország.

74. g. A második francia császárság.

Franciaországban az alkotmányozó gyülés 1849. májusban

fejezte be a demokrat-köztársasági alkotmányról szóló művét .

Egy demokrata köztársaság általános választási joggal, vallási és

politikai szabadsággal, egy kamarával s minden negyedik évben

választandó elnökkel képezte az új államszervezetet . A törvényhozó

gyülésben sok socialis irányú demokrata volt, kik a régi nevet

" hegypártiak” fölvették s a " vörös köztársaság” alapelveit minden

áron érvényre akarák juttatni. Midőn a francia kormány ezen

törekvésnek ellenszegült, a hegypártiak a juniusi napokban,

midőn a Dunánál, Rajnánál és a Tibernél a harc dühöngött,

Párisban, Lyonban új fölkeléseket támasztottak . Ezek azonban

csakhamar elnyomattak , maguk után vonva a vezetők (Ledru-Rol

lin s mások) menekülését, a részeseknek fogságra és deportatiora

való elítéltetését s a büntető törvények szigorú alkalmazását .

A sociálisták most egy időre lemondottak erőszakos forradalmi

tervökről, azon reményben, hogy az általános választási törvény

által lassankint győzedelmeskedni fognak. Erre a nemzetgyülés új

választási törvény által az általános szavazatot felfüggesztette, s a

sajtót szűkebb korlátok közé szorította . Ilyen s ezekhez hasonló

rendszabályok által a gyülés elégedetlenséget idézett elő a népben,

mit az elnök, ki mindig egyeduralmi hatalomra törekedett, saját

előnyére használt fel. A hadsereget s a hivatalnokokat minden

áron biztosítani igyekezett magának, a papságot igéretek és enged

ményekkel nyerte meg, s fel tudta ébreszteni a nép szunyadozó

rokonszenvét a napoleoni császárság után. Ily eszközökkel készí

tette el magának az uralomra vezető útat. El levén határozva,

hogy a nyert hatalmat többé ki nem adja kezéből , Napoleon Lajos

utánozni merte nagybátyjának 1799-ki Brumaire 18-ki eljárását,

midőn 1851. dec . 2 -án államcsínynyal rázta le nyakáról a nemzet

gyülést , és a neki hódoló hadsereg segélyével az uralmat önhatal

múlag magához ragadta s a parliamenti ellenzéket leverte . A leg

nevezetesebb tagok, Changarnier, Lamoricière, Cavaignac, Bedeau

tábornokok, a bátor Charras ezeredes , Thiers, Duvergier de

Hauranne államférfiak , Hugo Victor a költő , Lagrange és Raspail

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM. IV. RÉSZ .
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köztársaságiak dec . 1. és 2 -ka közti éjjel elfogattak s a birodalom

ból számüzettek. Ezen államcsíny Párisban , Lyonban és más váro

sokban lázadásokat és torlaszharcokat idézett elő . De a katonaság

néhány nap alatt leverte a forradalmat. Az elnök által elrendelt

népszavazás alkalmával több mint 7 millió szavazat nyilatkozott

a Napoleon - féle consuli alkotmány után alakított államszervezet

mellett, melynek következtében Napoleon Lajos tíz évre nyerte el

az elnöki méltóságot. A törvényhozó hatalom , mint a consulság

és császárság korában egy senatussá és egy törvényhozó testületté

alakíttatott a vitatkozási szabadság korlátozásával. Ezen intéz

kedésazonban csak átmenetet képezett a császárság megújítására ,

miegy évvelkésőbben 1852. dec. 1. még nagyobb szavazattöbb

ség következtében lépett életbe. A francia nép a szakadatlan for

radalmizavarok által szellemileg megtörve, anyagilag pedig meg

gyöngülve levén , örömmel simult az új uralomhoz , mely a zakla

tott országnak is szilárdabb rendet és tartós nyugalmat helyezett

kilátásba .

Az ötvenes és hatvanas évek eseményei.

A nyugati hatalmak és Oroszország.

75 . S. A francia császári birodalom .

A francia császárság életbeléptetése az európai conservativ és

reactionárius pártokat újabb biztonságba helyezte. A forradalomtóli

félelem hosszabb időre eltünni látszék , s az előkelő világ ismét

átengedhette magát a társas örömöknek és élvezeteknek . Kezdet

ben visszatartózkodottabbak voltak a kormányok, mivelaggódtak,

hogy III. Napoleon, valamint a belkormányzatban, úgy a politika

ban is nagybátyja nyomdokait követendi, s a " napoleoni eszmé

ket” és hagyományokat újólag fölélesztendi. De mindinkább

átengedték magukat ama hiedelemnek, hogy az általa mondott

szavak : “ A császárság a béke” nem jelentenek egyebet, mint igaz

mondást. Nagybátyjánál érettebb korban nyervén el az uralmat,

az unokaöcs kerülte amannak viharos pályafutását, és az élet

iskola , melybe őt a sors már fiatalabb korában vezette, korán arra

szoktatta őt, hogy szenvedélyeit szelidítse s azokon uralkodjék .
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De a " béke Napoleon ” -ja , mint a hogy előde, Lajos Fülöp magát

örömest hívatta, még sem akart ő lenni. A “ nagy nemzet” sértve

érezte magát, hogy Európa sorsára, a világ történeti folyamatára

nem gyakorolhat többé oly döntő befolyást, mint a mult dicsteljes

napjaiban . Ezen nemzeti önérzetet Napoleon előmozdította .

A mennyiben a lovagias és katonai jellemnek ,mely a nép termé

szetében mély gyökeret vert, tért és alkalmat nyújtott a kifejtésre,

s a nemzet dicsőségének, hiuságának és becsvágyának tömjénzett,

fölkelté a Bonaparte uralkodóház iránti szunyadó, rokonszenvet,

megszilárdítá trónját, s a nyugtalan és forrongó erők menetét

kifelé irányozá. Midőn a régi fejedelmi udvarok azon gondolkoz- *

tak, hogy házasság által rokonsági összeköttetésbe lépjenek az új

uralkodóval, ez kezét a szép spanyolnőnek , Montijo Eugenia

thebai hercegnőnek nyújtá házasságra. Hogy mennyire megnyerte

az okos uralkodó e lépés által a nép tetszését és kegyét, mutatta

az általános öröm , mely az egybekelési ünnepélynél (1853. január

30 -án ) és három évvel később a trónörökös születésénél mutat

kozott.

A császár ezen elismerést a kibékülés cselekvényével fizette

vissza , a mennyiben minden száműzöttnek és menekültnek szabad

visszatérést engedett hazájába. A népek önelhatározásának új

alapelvét , mely szerint uralomváltozás alkalmával a nép akaratát

szavazat által kell kitudni,másfelé is érvényre igyekezett emelni.

Meg fogjuk látni, hogyan kebelezte be Savoyát és Nizzát általános

népszavazat következtében , hogyan állította vissza Mexicóban a

nép helyeslésével a császári trónt, mint lettek Olaszországban a

lakosok érzelemnyilvánulásai jogcímül elismerve kisebb államok

bekebeleztetésére nézve. Nagy gondot fordított a császár a társa

dalmi kérdésekre is. Midőn 1853-ban a rosz aratásmiatt nagy éhség

támadt, Párisban felállította a “ sütők pénztárát” ,melynek az volt

célja , hogy a kenyérnek mérsékelt ára legyen . Vízépítmények ,

töltések , gátak és folyamszabályozások által igyekezett a Rhone

áradásainak gátat vetni. Az állam és városok által eszközlött

nagyszerű építkezések bő keresetforrást nyitottak a vagyontalan

néposztálynak . A nagy mű- és iparkiállítás,mely Párisban 1854.

májusban nyilt meg, és a különböző államokkal kötött kereske

delmi szerződések előmozdították az ipart és közlekedést és szapo

rították a francia termények kivitelét. Egészen más eljárást

13 *
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követett, mint nagybátyja , ki a szárazföldi zárrendszerrel az

európai közlekedési életet bilincsekbe verte ; feloldá a régi tilalmi

rendszer kötelékét, s a vámok és vámsorompók kevesbítése vagy

megszüntetése által nagy lépést tett a szabad kereskedés , s a

modern társadalom célja felé.

De bármennyire megszilárdult Napoleon uralma a népnél,

legelkeseredettebb ellenségeinek száma mégis igen nagy maradt.

A legitimisták megmaradtak visszavonultságokban, habár fejök

nek , a gyermektelen Chambord (Bordeaux ) grófnak csöndes termé

szeténél fogva az új restauratiora vonatkozó remények mind

inkább eltűntek . Az orleanisták közül Guizot csöndéletbe vonult

vissza , emlékirataiban kisérletet tett, hogy magát és korát a

világgal megismertesse , és magát vallásos elmélkedéseknek.

engedte át. Thiers, ki az első császárságról írt műve által némi

összeköttetésben állott a Napoleon-családdal, csak több évek múl

tával vett részt a nyilvános életben , s a parliamenti ellenzék

soraiban csillogtatta újra szellemszikráit. Napoleonnak az elvek

férfiainál sokkal elkeseredettebb ellenségei voltak a köztársa

ságiak. Sok kitűnő egyén , mint Ledru Rollin , Louis Blanc, Hugo

Victor és Quinet, Charras, Changarnier, Lamoricière stb., mint a

császárság javíthatlan ellenségei, külföldön maradtak, s magában

Franciaországban is némely alkalomkor, mint Béranger temeté

sénél a bonapartismussal ellenkező mozgalmak és érzületek nyil

vánúltak. De III. Napoleon vigyázott magára : mint nagybátyja,

úgy ő is , messze elágazó éber rendőrség által igyekezett magát

védelmezni, s bizalmát harckész seregébe, büszke testőrségébe,

tábornokaiba és tisztjeibe helyezte , kik az előnyös állásért, melyre

öket a társadalomban juttatta , hűséggel és odaadással fizettek .

Egy nagy ügyességgel szerkesztett egyesületi törvény a kormány

nak kezébe juttatta az eszközöket, melyek következtében minden

mozgalmat csírájában elfojthat, és a sajtó ellen intézett szigorú

rendszabályok az ellenzéket elhallgattatták, és a közvéleményt

egészen az állam felügyelete alá helyezték . Az olasz Orsininak

bűnténye, ki gyilkoló lövegeivel (Orsini-bombák ) a császár élete

ellen tört , midőn nejével az operába hajtatott, okot adott a szi

gorú kényszerrendszabály behozatalára Franciaországban : öt

tábornagyi kerület felállítása , Espinosse tábornoknak hadügy - és

rendőrminiszterré történt kinevezése által az egész birodalmat a
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kard hatalma alá hajtotta ; a szigorú kémrendszer minden szabad

mozgalmat meggátolt ; a rendőri rémuralom, minőt európa rég

nem látott , a szellemeket lebilincselve tartá s félelemmel és reme

géssel töltött el mindenkit . E rémrendszert csak lassankint szorí

tották ki a kibékülés és bizalom rendszabályai. Mégis a szabad

véleménynyilvánítás úgy a sajtóban , mint a törvényhozó gyűlés

ben folytonosan korlátok közé volt szorítva. Ezen körülmények

csak akkor enyhíttettek némileg, midőn Napoleon Rouher állam

minisztert , a császári absolutismus ügyes védőjét, elbocsátotta, s

az alkotmányos államrendszer útjára lépett . Legszebb diadalait a

császár a külpolitikában ‘ vívta ki magának. Angliával szövetkez

vén , minden politikai ügyességét arra használta fel, hogy Francia

országot az európai politika központjává tegye.

76. S. Angolország.

Az angol kormány nem minden aggodalom nélkül tekintett

a Bonaparte-család uralomra jutására, s azért békeművei mellett

nem mulasztá el az ország és nép védelmi erejét emelni . Megerő

síté hajóhadát, védelmi állapotba helyezte a kikötőket és parti

erődítvényeket , megkönnyíté az idegen katonák toborzását és a

honvédelem felállítására előkészületeket tett . És kezdetben, vala

mint Franciaországban, úgy a szárazföld többi országaiban is

ingerült hang uralkodott Anglia ellen , a mennyiben minden

ország politikai menekültjei biztos menhelyet találtak a sziget

országban, kik az európai államokban a forradalmi párt törekvé

seit előmozdították és az uralkodó kormányt megbuktatni töreked

tek. De a kormány okosságával és mérsékletességével mégis csak

kibékítette a külföldet, a nélkül , hogy a menedékjogot korlátozta

volna , s mivel a világ figyelme újabb események által máshová

irányoztatott, a jó viszony ismét helyreállott s Francia- és Angol

ország közt szoros szövetség jött létre . Ennek következtében az

angol nép a reformok terén és a szellemi előmenetelben akadály

talanul haladhatott előre . Nemcsak hogy emelte a kereskedést és

közlekedést a nagyszerű iparkiállítás által 1851 -ben , a vámok

leszállítása s a tenger alatti távíró - vonal összeköttetése által stb.;

a benső államéletben is szabadszellemű elveket követett . A kor

mány a törvény hatalmát mindenütt érvényre akarta emelni ; a
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rabszolgakereskedésnek ellenszegült ; a tengeri jogban korszerű

javítást tett , a mennyiben elfogadta az alapelvet , miszerint sem

leges lobogó még háború közben is sértetlenül védelmez minden

árucikket a fegyver és hadiszerek kivételével .

Kevésbé volt szerencsés Anglia a külpolitikában . Nem lehet

tagadni, hogy Anglia politikájában gyakran egyoldalú álláspontot

foglalt el, hogy a kormány gyakran kicsinyes viszálykodásban

pazarolta el befolyását, hogy anyagi előnyök és kereskedelmi érde

kek nagyszerű politikai nézeteket szorítottak háttérbe , hogy a

nemzeti előitéletek gyakran előtérbe léptek . Éjszak - Amerika egye

sült államaival a civakodás nem érhetett véget s oly elkeseredést

szült , hogy többször félni lehetett a háború megújulásától. Kelet

Indiában az angolok méltánytalansága a benszülöttek vallása és

szokásai ellen , a törvényszékek részrehajlása és igazságtalan

sága stb . oly nemzeti háborút idéztek elő, mely az angol-ind biro

dalmat legmélyebb gyökerében ingatta meg és borzasztó kegyet

lenségeket idézett elő . De a lázadás ismét csak Anglia dicsőségé

nek emelésére és hatalmának megszilárdítására szolgált . Az euró

pai hadsereg bátorsága és hősiessége fényes bizonyságot tett

túlnyomóságáról , és az indo-brit birodalomnak az angol királynő

uralma alá helyezése új korszakot alkotott Kelet-India állam

életében .

77. S. Oroszország és a keleti zavarok.

A forradalom Európán való keresztülvonulásában nem érin

tette az orosz határokat; még maga a lengyel nép is , mely külön

ben mohón ragadott meg minden alkalmat felszabadítására, néha

önmegtagadással símúlt a pétervári uralkodó akaratához ; Ausztria

Miklós cárt segélyűl hítta Magyarország ellen ; Poroszország már

régóta szövetségese volt ; a német fejedelmi udvarok úgy tekinték

őt , mint a korlátlan egyeduralom hatalmas védurát; a népek le

voltak igázva , a közvélemény elnémúlt , s a visszafelé menő párt

nagy tekintélyre emelkedett . A dolgok ily helyzete mellett könnyű

megérteni , hogy Miklós cár arra a gondolatra jöhetett , hogy

II . Katalin merész hódításait ismételje, birodalmának déli részén

orosz véduraságot alapítson , a dunai fejedelemségeket szorosabb

véd- és függőségi viszonyba hozza , és az ozmanok uralmát
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Ázsiára szorítsa . A török birodalom zilált viszonyban volt ; maga

a cár bizalmas beszélgetés közben " beteg embernek” nevezte azt ;

a felosztás könnyebbnek látszott, mint hajdan Lengyelországban,

ha néhány nagy hatalom beleegyez. Mi a cárt bizalommal tölté el,

az a törökországi mohammedan és keresztény népek közti viszály

kodás és a görög vallásuak hódolata volt, kik őt védurokként tisz

telték. A török kormány nem nyomta el ugyan a keresztény nép

séget ; minden felekezetű keresztények zavartalanúl élhettek

hitvallásuknak, ha a fejadót lefizették : de a szultán gyönge kor

mánya nem volt mindig képes távoli tartományokban a moham

medánok vakbuzgóságát fékezni, kik néha a keresztényeket meg

rohanták , kirabolták és legyilkolták . Régi szerződések voltak ,

melyek az orosz cárnak némi védnökséget engedtek a görög

vallású keresztények fölött, s Miklós semmialkalmat sem mulasz

tott el a beavatkozásra . Orosz izgatók a hitsorsosokat mindig szo

rosabban igyekeztek Oroszországhoz csatolni, és az orosz követ

Konstantinápolyban oly hangon beszélt, mintha a cár lenne a

keleti keresztények jogos és elismert védője . Ezen hatalmas

védelem által a görögök nemcsak bátorítva voltak a muzulmanok

túlkapásaitól, hanem a palaestinai szent helyek , különösen a

jeruzsálemi szent sír és bethlemi templom egyedüli birtokosainak

tekintették magukat, s a rómaikatholikus zarándokokat ki akarták

zárni a szent helyekről. A szent sír kápolnája gyakran volt a

keleti és nyugati hitvallásuak közti véres verekedések színhelye.

Franciaország 1740 óta ép oly védnöki joggal bírt a palaestinai

római katholikusok fölött, mint Oroszország a görög vallásúak

fölött. Mivel azonban a görög vallású zarándokok száma sokkal

nagyobb volt, s a francia kormány ritkán volt azon helyzetben ,

hogy a Palaestinába zarándokló barátokkal sokat törődött volna,

a görög vallásúak Oroszország hatalmas segélyével nagy főlényt

nyertek. Ezen tényleges viszonyt Miklós jogszerűvé és törvé

· nyessé akarta tenni, hogy a törökországi keresztények védnökeül

léphessen föl, és mindenkor beavatkozhassék e gyönge birodalom

belügyeibe. Ily helyzet, mely a szultánt keresztény alattvalói

fölötti uralmátólmegfosztotta ,az ozman birodalom feloszlatásához

vezető első lépés lett volna .
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78. §. A porta szorultságában .

Nem volt titok, hogy a keleti keresztények fölötti védnökség

nagy haderejű politikai terveket leplez le,hogy az egyházi érdekek

mögött hódítási gondolatok rejlenek . Franciaország és Anglia

elhatározták azért, hogy Oroszországot szándéka kivitelében meg

gátolják és Törökországot épségben fentartják . Ezen események

után azt hitte a cár, hogy a török kormánytól goromba föllépéssel

mindent ki lehet erőszakolni. Mencsikoff herceg, tengernagy,mint

rendkívüli követ Konstantinápolyba utazott. Miután Sebastopol

ban az orosz hajóhad és 30 ,000-nyi hadsereg fölött szemlét tar

tott, megjelent a török fővárosban . A szultántól kihallgatást kért,

s midőn kérelme teljesíttetett, utazó ruhával és poros csizmával

lépett be a divánba 1853. márc . 2-án . Ezen megvető föllépésnek

megfeleltek követelményei. Ura számára minden görög keresztény

fölötti védnökséget követelt ; ez oly követelés volt, mely az orosz

cárt a szultán uralkodó társává tette volna. Midőn követelése

visszautasíttatott, fenyegetések közt hagyta el a várost. Három

héttel később az angol-francia hajóhad horgonyt vetett a Darda

nelláknál, hogy az események továbbimenetét figyelemmel tartsa .

Nem lehetett várni, hogy Miklós cár, ki büszke volt uralkodá

sának eddigi eredményeire, vissza fog riadni a bekövetkezendő hábo

rútól. A francia -angolhajóhad fenyegető magatartására Gorcsukoff

Mihály herceghez intézett parancscsal felelt, mely szerint Lüders

és Danneberg vezetése alatt 80,000 emberből álló két hadtest

nyomuljon át a Pruth folyón , s a Duna vidékeit, mint “ anyagi

zálogot" tartsa addig elfoglalva , míg követelményeit a porta nem

teljesítendi. Hogy az orosz népet annál inkább lelkesítse az ügy

iránt, a háborúnak vallásos jeleget igyekezett adni. Abdul Medsid

szultán , ki a művelt Reschid pasát tette fővezérévé, most egy

fermant adott ki, melyben birodalma keresztényeinek jogait ünne

pélyesen megerősítette. Ilyen körülmények közt a háború kikerül

hetetlennek látszott. De az európai diplomatia még most is békítő

tervekkel lépett fel. A bécsi békítő jegyzéknek az volt célja , hogy a

szultánt engedményekre bírja . De ennek semmi kedvező ered

ménye nem lett. Végre okt. 4 -én a porta megüzente a háborút

Oroszországnak, ha azonnal ki nem vonul a Duna melletti fejede
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lemségekből. Ugyanakkor Omer pasa egy török hadsereg élén a

folyam jobb partjára húzódott s onnan nézte az ellenség moz

dulatait.

Az oroszok magatartása nemsokára bebizonyítá , hogy a

kényes kérdést a portával csak fegyverrel lehet eldönteni. Kezdet

ben az orosz cár Ausztria és Poroszország iránti tekintetből nem

mert átmenni a Dunán. A dolgok fejlődése azonban az ellenkezőt

bizonyítá . Nachimoff tengernagy a Sebastopol előtt levő orosz

hajóhaddal megtámadott egy török hajórajt a sinopei kikötőben

nov. 30-án. Az orosz túlnyomó hatalom győzedelmeskedett a

harcban, csaknem minden hajó összeromlott , a legénység leöletett ,

a vezérek pedig elfogattak. Ezen esemény, mely az angol-francia

hajóhad szemeláttára vitetett véghez , Angol és Franciaországot

hadüzenetre bírta . A háború most nagyobb mérvet kezde magára

ölteni. Az öreg Paskiewitsch herceg neveztetett ki fővezérré.

Ő 1854. márc. közepén átkelt a Dunán, anélkül , hogy figyelembe

vette volna az osztrákoknak és poroszoknak tett igéretet . Április

ban Raglan lord vezérlete alatt 20,000 emberből álló hadsereg , és

Sz . Arnaud vezérlete alatt több mint kétszerannyi franczia sereg

vitorlázott keletre ; Gallipolinál kötöttek ki , s Odessának ostrom

lásánál bebizonyították szándékuk komolyságát. E közben egy

angol hajóhad , kisérve néhány francia hajótól, Napier Károly

tengernagy vezérlete alatt a Keleti-tengerre vitorlázott azon szán

dékkal , hogy Svédországot csatlakozásra bírja , Kronstadt erőssé

get elfoglalja, és Pétervárt ostrom alá vegye. De az eredmények

nem feleltek meg a komoly várakozásnak. Az oroszoknak Silistria

ellen intézett rohamå meghiúsult. Paskiewitsch erre lelépett a harc

teréről ; két év múlva ( 1856. febr. 1 -én ) Varsóban halt meg. Nem

kevesbé érzékeny veszteséget szenvedtek a szövetségesek is . Több

mint 2000 francia veszett el a cholerában . Ehez járult miég az is,

hogy Várna, hol a franciák táboroztak, a lángok martalékává lón ,

úgy, hogy a lőportárt csak nagy nehezen lehetett megmenteni .

Az aalandi szigeten fekvő kis Bomarsund vár elfoglalásán kívül a

háború nem mutathatott fel más diadaljelt, mint nehány elkobzott

hajót, felgyújtott városokat és falvakat Finnland partjain .
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79. . A háború folytatása a krimi félszigeten .

A nyugati szövetségesek , (Angol-, Francia- és Olaszország),

mintegy 50,000 embert küldöttek volt a Krimbe, midőn a várnai

haditanácsban elhatároztatott, Sebastopol erős várának , a krimi

félsziget hatalmas kikötőjének ostromlása , hogy az orosz tengeri

hatalom a Fekete-tengeren megsemmisítessék. 1854. szept . elején

a szövetségesek hadihajója a Fekete -tengeren átment, s a fél

sziget nyugati partján Eupatoriánál kikötött . Innen délre a tenger

öblöt képez , melybe a Tsernája folyócska ömlik Inkermann régi

bányaváros romjai mellett . A félsziget déli oldalán fekszik Sebasto

pol ; éjszaki oldalán erős védművek voltak emelve a hajóhad

védelmére, mely a kikötőül szolgáló öbölben horgonyzott. Továbbá

éjszakra a partszélen elnyúló hegyláncolatot az Alma folyó szeli

keresztül . Az itteni magaslatokat Mencsikoff herceg tartotta meg

szállva mintegy 30,000 emberrel . Ezek ellen intézték a szövetsé

gesek először támadásukat ; s bármily szilárd állásuk volt is az

oroszoknak a meredek sziklaparton, s bármily bátran szállottak

szembe az ellenséggel, mégis midőn Bosquet francia tábornok a

zuávokkal váratlan támadást intézett , Mencsikoff visszavonulásra

kényszeríttetett s csak annak köszönhette szerencsés menekülését,

hogy a szövetségeseknek nem volt lovasságuk. Az almai véres győ

zelem után a hadjárat gyors bevégzését lehetett reményleni. Azon

ban még sok vérnek kellett folyni, míg angol és francia zászlók

lenghettek Sebastopol falain . Mivel a szövetségesek a borzasztó

harcban nagyon kifáradtak, s döntő ütközetbe nem bocsátkozhat

tak az oruszokkal , Mencsikoffnak elég ideje maradt a várat meg.

erősíteni, mely alkalommal Todleben tüzértiszt kitűnő szolgálatot

tett . Hogy az ellenséges hajóhad benyomulását lehetetlenné tegye,

a kikötőben hét nagy hadihajót elsülyesztett . Midőn a szövetsége

sek a város alá érkeztek, azonnal meggyőződtek, hogy ily védmű

vek előtt minden támadás meghiusúl, s hogy új ostromszerekről

kell gondoskodniok . E végből Sebastopoltól dél felé táborhelyet sze

meltek ki , hol a véletlen megtámadástól óva voltak . Az angolok a

balaklavai, a franciák pedig nyugatra a kamieschi öbölben teleped

tek meg. Kevés idő mulva szept . 29-én meghalt Szt. Arnaud azon

a hajón, mely a beteg vezért Konstantinápolyba vitte volna.

Helyét a fővezérségben Canrobert foglalta el . Most oly ostromhá
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ború vette kezdetét,minőhöz hasonlót a világtörténelem csak keve

set tud felmutatni. Az első kisérlet ,hogy a hajóhad s a szárazföldi

hadsereg egyesült támadása által foglaltassék el a város , a szövet

ségesek veszteségteljes visszavonulásával végződött. Nyolc nappal

későbben az angolokat balaklavai erős állásukban Liprandi tábor

nok megtámadta , s akkor a Cardigan lord vezérlete alatti lovasság

roppant veszteséget szenvedett nov. 5 -én . Miután Mencsikoff serege

új csapatokkal erősödött, Mihály és Miklós nagyhercegek szeme

láttára történtmeg az inkermani véres csata , mely a szövetsége

sek részére dőlt el.

80. g . A téli hadjárat Sebastopol előtt; a háború kimenetele.

Az inkermani véres csata a helyzeten nem sok változást idé

zett elő . A szövetségeseknek téli hadjáratra kellett magukat elha

tározni. Az 1812-ki orosz hadjárat óta egy hadsereg sem szenve

dett oly nyomort, szükséget és nélkülözést, mint a krimikatonák

az 1854 – 55 -ki télen . Sűrű esőzések, hideg, ruházat- és táplálék

hiány stb . az epemirigynek és vérhasnak szolgáltak okúl. Leg

többet szenvedtek a törökök és angolok. A Sebastopol előtti lassú

hadműveletek ellenállásra bátoríták az orosz cárt. Elveté azon

négy pontot, melyet békeföltételül a szövetségesek eléje terjesz

tettek, jóllehet Ausztria és Poroszország támogatta azokat. Most

Oroszországmakacssága következtében Ausztria is kényszerült a

nyugati hatalmak szövetségéhez csatlakozni (dec.), s Erdélyben

és Galiciában tekintélyes haderőt felállítani. Nehány hét múlva

(1855 . jan .) Sardinia is szövetséget kötött Angol- és Franciaor

szággal és Lamarmora tábornokot 15,000 -nyi hadsereggel Krimbe

küldötte. Poroszország és a német szövetséges államok megma

radtak semlegességükben. Az új év beálltával minden oldalról

nevezetes intézkedések tétettek, melyek a dolgok menetének döntő

fordulatot kölcsönöztek . De Miklós cár a kimenetelt nem élte

túl. A hír, hogy Chrulef tábornoknak Eupatoria ellen intézett

rohama, a sáncolatok szilárdságán s az Omer pasa vezetése alatti

török őrizet vitézségén szenvedett hajótörést, oly hatást tett a

különben is beteges 'császár lelkületére, hogy egészen váratlanul

hirtelen meghalt, 1855 . márc. 2 -án . Fia II. Sándor, szelid érzelmű

és békés természetű fejedelem lett utódává . Bármennyire óhajtot
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ták is Oroszországban a békét, a nemzet becsülete és a meghalt

császár iránti tisztelet azt követelte , hogy a háború tovább folyjon .

De Franciaország és a napoleoni császárság becsülete is megkí

vánta , hogy a véres harcjáték dicsőséggel legyen megoldva. Azért

Napoleon Niel tüzértábornokot és ismeretekben gazdag hadi mér

nököt Krimbe küldte , hogy a dolgok állását vizsgálja meg s adjon

tanácsot. Niel igyekezetét azonban meghiusítá Todleben , ki az

úgynevezett “ Malakofftorony"-ban csaknem bevehetetlen erődít

vényt emelt.

Egész nyáron át tartott az óriási harc Sebastopol előtt .

Azalatt a szövetséges hajóhad egészen az Azovi-tengerre ment s

iszonyú pusztításokat tett Kertsch , Jenikale , Taganrog s más

kikötő városokban. Mindkét részen változott a főparancsnokság.

Az oroszoknál Gorcsakoff lépett a fővezérségre, a franciáknál

pedig Pelissier tábornok , és midőn jun . 28-án Raglan lord chole

rában meghalt, Simpson tábornok vette át a főparancsnokságot az

angoloknál. Jul. 11 -én egy ellenséges golyó megölte a bátor

Nachimoff orosz tengernagyot, midőn a várerődítéseket szemlélte.

Igy tartott a halál borzasztó aratást mind a vezérek , mind

a legénység között . Gorcsakoff abbeli kisérlete (augusztus) ,

hogy a Tsernaja folyótól szárnyrohammal törje keresztül az

ellenséges vonalakat, meghiúsult. A rohamok, melyeket most a

felbátorodott szövetségesek az oroszok ellen intéztek , aug. közepé

től egészen szept. 8 -ig tartottak , midőn végre e napon a franciák

a Malakofftornyot hatalmukba kerítették . Ugyanezen idő alatt a

többi erődítések ellen is ugyanily erőlködéssel harcoltak . Az ango

lok kitűnő bátorsággal foglalták el a Redunt , de ismét kiűzettek

abból.

A Malakofftorony bevételével el volt döntve Sebastopol

sorsa. Gorcsakoff éjjel a város déli erődítéseit, melyek még az

oroszok kezei között voltak, légbe röpítette , s a kikötőben levő

hajókat, egy gözös kivételével , elsülyesztette . Igy végződött be

Sebastopol ostroma . Most minden részről óhajtották a méltányos

békét . De minél hangosabbá lett a béke utáni vágy, annál jobban

óhajtotta Oroszország a sebastopoli vereséget helyreütni . Ezen

kívánsága teljesült is . Murawie tábornok által ostromlott Kars

török vár, Wassif pasa vezénylete alatti hős védelem után, éhség

következtében bevétetett . Most már Oroszország is becsülettel köt

.
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hetett békét. 1856. febr. 25-én Párisban békecongressus nyilt meg,

melyen az érdeklett négy hatalmon és Törökországon kívül még

Sardinia és Poroszország is részt vett . Több hétig tartó alkudozá

sok után egy szerződésben állapodtak meg, mely az ozman biro

dalom integritását biztosította , a dunai hajózást felszabadította , s

Moldva és Oláhországot, valamint Szerbiát is a török szultán véd

uraságán kivül még a szerződő hatalmak védelme alá helyezte, a

keresztényeknek a mohammedánok fölötti egyenjogúságát az ösz

szes nagyhatalmak őrködése mellett fentartotta, s az orosz tengeri

hatalom túlnyomóságának a Fekete-tengeren véget vetett . Ekkor

Napoleon hatalmának tetőpontján állott . Minden oldalról hódolat

tal tisztelegtek a " szerencsefiu ” -nak . Minisztere , Walewszky,

I. Napoleon természetes fia , vezette a congressust ; minden szem

Európa új itélőbirájára volt függesztve, ki most győzelme fényében

tündöklött, s kinek szerencséjét ugyanezen időben egy fiú szüle

tése ( 1856. márc. 26-án) is növelte ; “ Franciaország gyermekének ”

trónöröklését biztosítani, volt ezentúl Napoleon legfőbb törekvése.

Török- és Görögország. A porta meggyengülve tért vissza a krimi

háborúból. Syriában az ó-török hitdüh borzasztó keresztényüldözésre vete

medett , mely, mivel a porta kellő erélyt nem fejtett ki, a francia császárnak

beavatkozásra adott alkalmat. 1861 -ben meghalt Abdul-Medsid . Test

vére és utóda, Abdul-Aziz (bukása után 1876. jun. 4- én őrülési rohamban

megölte magát) , jobb kormányzatot igért, de nemsokára ez is a hárem

gyönyöreibe merült. Moldva és Oláhország Kuza fejedelem alatt a szultán

véduraságát lényegtelen látszattá törpítették . Midőn azonban Kuza önké

nyes uralma, önzése és erkölcstelensége miatt a nép gyűlöletét és megveté

sét magára vonta, Bukurestben lázadás tört ki , mely a fejedelem elűzetését

és egy német hercegnek, Hohenzollern Károly Antal-nak a hatalomra való

jutását vonta maga után ( 1866. febr.). Szerbiában a keresztények és törökök

közt folyton tartottak a viszálykodások ; a hatalmak végre közbevetették

magukat s Szerbia elismerte a török souverainitását, mely már akkor való

ságos árnyékká törpült . Ezen viszony mit sem változott, midőn Obrenovics

Mihály fejedelem a nándorfehérvári parkban meggyilkoltatott s ifjú rokona

Obrenovics Milán a nemzetgyűlés által a fejedelmi méltóságra emeltetett,

( 1868. jun . 10-én) . Az ozman hatalom hanyatlása a görögöket azon

reménynyel kecsegtette , hogy céljukat elérhetik , ha egy tetterős királyt

ültetnek a trónra . Egy összeesküvés után , melynek szálai Angliáig nyúltak ,

Otto, ki csaknem 30 évig bírta a királyi pálcát, megfosztatott trónjától.

Otto szembe akart szállani a forradalommal, de a követek tanácsára lemon

dott az ellenállásról, s visszatért hazájába. Otto után a görögök a dán

király második fiát választották I. György név alatt királyokká, kit a véd
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hatalmak is elismertek (1863. márc . 10 .). Az ifjú fejedelem oktoberben

érkezett Athenbe s az uralkodás gyeplőit kezébe vette. Nagybritania

lemondott az ioni szigetek fölötti védnökségről, s Görögországnak engedte

át azokat.

81. S . Orosz- és Lengyelország II . Sándor alatt .

A békekötés után II. Sándor fényes koronázási ünnepélyt

tartott Moszkvában. Már ekkor bizonyságát adta annak, hogy nem

követi atyja nyomdokait,mit leginkább abból lehetett látni, hogy

sok száműzöttnek visszaadta szabadságát, a hadsereg létszámát

csökkentette s a kiadásokat kevesbítette . Azután egészen a refor

mok terére lépett. Kereskedelmi szerződéseivel megkönnyíté a

külfölddeli közlekedést ; alatta a külföldre utazók száma növe

kedett ; a közoktatás emelésére nagy gond fordíttatott. De a leg

hatásosabb reformok , a társadalmi téren történtek , a jobbágyság

inegszüntetése és szabad földmirelő községek alapítása által; e rend

szabálynak a birodalom pénzügyi, társadalmi és gazdászati viszo

nyait szükségkép át kellett alakítani. Oroszország hatalma ekkor

Ázsiában is megszilárdúlt. Schamyl, Oroszország halálos ellen

sége , annyira sarokba szorúlt, hogy Ghunib fellegvárban Baria

nitszky orosz tábornoknak megadta magát.

A megkezdett reformokat II. Sándor Lengyelországra is

kiterjeszté, hol Paskiewitsch herceg helyébe Gorcsakoff herceg

neveztetett ki helytartóvá. Egy amnestia megengedte a lengyel

menekülteknek a visszatérést hazájokba ; a közoktatás és igazság

szolgáltatás javíttatott ; a robotok megszüntetése is kilátásba

helyeztetett . Több évig elmaradt a katonasorozás ; a korlátok,

melyek eddig a birodalmat a külföldtől elzárták, valamint Orosz-,

úgy Lengyelországban is lehullottak. De a lengyelek nem feled

hették , hogy ők egykor önállók voltak . A lengyel nemzeti párt,

tudván azt, hogy Oroszország a krimi hadjáratban nagyon meg

gyöngült, azon reménynyel kecsegtette magát, hogy fölkelés ese

tében az oroszok nem lesznek többé képesek oly erélylyel ellen

állni, mint régente ; az olaszországi események , hol a nép

fölkelése szabadulást idézett elő , bátorítólag hatottak a kedélyekre.

A külföldön időző kivándorlottak befolyása alatt nemzeti ellenzék

alakúlt, mely minden alkalmat felhasznált tüntetéseinek kimu

tatására . Mialatt a vidéki nép , a lengyel nemzetben nem bízván, a
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mozgalomtól távol tartá magát, a nemzeti párt Varsó polgári

köreire, a művelt ifjúságra , a kivándorlottakra és ezek küldötteire

támaszkodott. Hogy ily kevert elemekből álló párt nem fog nagy

eredményt kivívhatni, minden komoly gondolkozású ember előre

láthatta ..

82. $. Tüntetések és népcsődülések . A lengyel fölkelés. A nemzeti

harc vége.

A nemzeti párt 1861, februárban megkezdette tüntetéseit,

midőn az orosz katonaság közbelépett, véres tettekre került a

dolog. Gorcsakoff herceg egy kiáltványban sajnálkozását fejezte ki

a történtek fölött és megengedte, hogy tekintélyes polgárok egye

sülete tartsa fen a városi rendet . Egyszersmind Wielopolszky

lengyel örgróf, köztiszteletben álló hazafi megbízatott külön val

lási és közoktatási osztály vezetésével a varsói kormánynál. De az

engedmények nem elégítették ki a fokozott igényeket . A hazafiak

célja a régi lengyel köztársaság helyreállítása volt egész terjedel

mében és teljes nemzeti függetlenséggel. Minden este összegyűl

tek, nemzeti dalokat énekeltek és másféle tüntetéseket vittek

véghez. A kormány szigorúbb rendeletek és más rendszabályok

által akart a forradalmiállapotnak véget vetni. Midőn ezzel célt

nem ért, feloszlatta az egyesületeket, melyeket a forrongás köz

pontjainak tekintett. Ennek az lett következménye, hogy az

izgatottság még hevesebben tört ki, s midőn áprilisban a polgár

ság a katonasággal összetűzött, mintegy harminc halott és sok

sebesült maradt a helyszínén . Ezen szomorú esemény után kato

ság szállotta meg a várost, a községtanács feloszlattatott, s a

halottakat csendben kellett eltemetni ; minden nemzeti nyilat

kozat erőszakkal lőn megakadályozva, s “ a gyászoló nép ” még

ruházatában sem nyilváníthatta fájdalmát. De ezen rendszabályok

nem fojthatták el a mozgalmat. A tilalmak dacára a templomok

ban vallásos nemzeti énekeket énekelt a nép, melyekben Lengyel

ország visszaállításaért könyörgött. Az öreg Cartoryski Ádámnak,

az 1831-ki hazafiak Nestorának Párisban történt kimúlását

nagy gyászünnepélyre használták fel. Erre a helytartó , Lambert

gróf, ostromállapotba helyezte az egész királyságot, megtiltott

minden összecsődülést, s Koscsiuszko gyászünnepélyének megtar
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tásakor elfogatta a templomban lévő férfiakat. A császár még most

is reménylte, hogy a szükséges reformok életbeléptetésével véget

vetend a mozgalomnak. Constantin nagyherceget lengyelországi

helytartóvá nevezte, mellé rendelven a polgári kormányzás főnö

keül Wielopolszky grófot. De a városi nép nagy tömege titkos

összeesküvés befolyása alatt állott , melynek főnökei az egész

királyságot a forradalmi rémuralom igája alá helyezték. A nagy

herceg és Wielopolszky ellen intézett merény sötét jelensége volt

az alsó néposztályban uralkodó forradalmi érzületnek . Most az

orosz kormány a mozgalom elnyomására a katonasorozást ren

delte el . Egy parancs adatott ki oly módon, hogy január 14-ikének

( 1863) éjjelén Varsóban minden fiatal ember, kik foglalkozás nél

kül voltak , gyanúban állottak vagy a mozgalomban részt vettek,

elfogassék és besoroztassék . Ezen rendszabály önkénynyel és

kegyetlenséggel hajtatott végre. A kijelölt éjjel katonák nyomultak

a házakba , s erőszakkal hurcolták el az áldozatokat. De a csapás

még sem jött oly váratlanul, hogy el ne menekülhettek volna.

Az általános rémület, mely most az egész országban elterjedt

növelte a menekültek számát . Most a forradalom főnökei elérke

zettnek látták az időt a nyilt támadásra. A menekülőket erdőkben

és távol helyeken összegyüjtötték, s magukat ideiglenes nemzeti

kormánynak nevezvén, népháborút kezdettek az oroszok ellen.

Csapatokra oszolva, hazatért kivándorlottak alatt megtámadták az

ellenséges csapatokat . Hogy a vidéki népet is megnyerjék az ügy

nek, a " központi bizottság mint ideiglenes nemzeti kormány” egy

kiáltványt tett közzé, melyben a parasztoknak, az általuk bírt

földekről örökölhető birtoklási jog lőn biztosítva. Igy ismét elvet

tetett a háború kockája az oroszok és lengyelek közt . Bármennyire

el voltak is foglalva az európai népek saját belügyeikkel, minden

pillantás Lengyelország felé irányult , melynek szerencsétlen sorsa

már annyiszor fölébresztette a közrészvétet . Angol- és Francia

országban újra fölébredt a régi rokonszeny az elnyomott nép

iránt ; a közvélemény a Szajna és Themse mellett oly hangosan

nyilatkozott a szerencsétlen nemzet mellett , hogy a kormányok

nem mulaszthatták el Lengyelország érdekében közbenjárni, kivált

midón Poroszország is magáévá tette az oroszok ügyét. Az európai

diplomatia közbevetette ugyan magát, de nevezetesebb eredmé

nyeket most nem tudott kivívni . A nemzeti kormánynak a
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parasztokhoz intézett felhívása nem szült kedvező eredményt ;

ezek jobban bíztak az orosz kormány biztatásaiban , mint földek

igéretében . A fölkelők tehát nemzeti hadsereg helyett csak nehány

hadcsapatot állíthattak ki , melyekkel egyes ellenséges csapatokat

megrohantak vagy nyugtalanítottak, de nagyobb hadosztálynak

nem voltak képesek ellenállani . Ehhez járult még a régi baj :

viszály, pártoskodás. Minden csapat külön vezér alatt állott , ki a

többitől függetlenül folytatta a harcot. Mieroslawszky tábornok

visszatérvén hazájába, a nemzeti kormány által dictátorrá nevez

tetett ki ; de miután az oroszok által megveretett, átmenekült a

porosz határon . Dicsőségesebb volt Langiewitz működése. Miután

Sandomirban nehány sikeres harcot vívott az oroszok ellen, önha

talmúlag, de később jóváhagyás mellett dictátorrá tette magát.

De az ő szerencséje is rövid ideig tartott . A saját csapataiban támadt

belső viszálykodás menekülésre kényszeríté. Mindamellett hogy

nem voltak képesek a fölkelők eredményes harcot vívni az oroszok

ellen , mégis sikerült nekik az egész királyságot guerillaháborúval

elárasztani . A titkos nemzeti kormány, melynek tagjait az oroszok

nem fedezhették fel, oly tevékenységet , erőt és szervezést fejtett

ki , mely a világot bámulatba ejtette. Nyomatott rendeletet és tör

vényt adott ki , az egész országban adózási rendszert hozott be , s

megtiltott minden adófizetést az oroszok számára ; Varsóban és a

vidéki városokban forradalmi törvényszékeket állított fel. Igy

két ellenséges kormány létezett ; az egyik nyilt erőszakra támasz

kodott , a másik a rémuralom hatalmára. A lengyelek állása azon

ban tarthatlan volt , mert minden közlekedés el volt zárva , s a

vidéki nép megtagadta a támogatást .

Ily körülmények közt a lázadás leküzdése csak időkérdés

volt . A pétervári kabinet már juliusban oly biztos volt győzelmé

ról , hogy a hatalmak minden további beevatkozását visszautasí

totta . Wielopolszky elbocsáttatott és Berg tábornok neveztetett ki

a varsói kormány élére . Hiába igyekezett Napoleon egy európai

congressus összehívása által véget vetni a dolognak ; az előterjesz

tés nem fogadtatott el s Oroszország akadály nélkül haladhatott célja

felé. Az ellenállás nem tartott sokáig ; a nemzeti kormány tevékeny

sége elnyomatott s a hazafiak hangja elnémúlt , s most ismét hírül

lehetett adni, mint hajdan , hogy “ Varsóban nyugalom uralkodik ” .

De a hatalmasak a múltból azt a tanulságot meríthették, hogy a

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV. RÉSZ . 14
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reactio nem képes állandó nyugalmat biztosítani , s hogy a sebek

beheggesztésére hadi törvényszék, ostromállopot s merev zsarnok

ság nem célszerű eszközök. Azóta a kormány azon fáradozik, hogy a

Jengyel népet az eddig örökölhető bérletképen bírt földbirtoklási

jogának adományozása által szorosabban Oroszországhoz csatolja ;

ez a rendszabály alkalmas arra , hogy a lengyel nemességet gyön

gítse, a földművelő osztályt pedig emelje . Egy császári ukas (kiad.

1863. nov. 26-án) , mely a lengyel egyházvagyont az állam által

kezeltetni rendeli s mely a lengyel katholikus egyház független

ségét megtörte, a lengyel klérust szíven találta. A pápa beleszó

lása minden diplomatiai összeköttetést megszüntetett Sz . -Pétervár

és Róma között. A lengyel fölkelés és Karakosoft orosz merénylete ,

ki a várkert kapuján kilépő cár mellére pisztolyt szegzett ( 1866.

ápr . 16 -án ), Sándor reformtevékenységére hátrányos befolyást

gyakorolt . Azóta a sajtóban, az egyesületekben, a szellemi életben

némely megszorítások léptettettek életbe , s a második merénylet,

melyre az ifjú lengyel Berezovszky vállalkozott Párisban (1867.

jun. ) , épen nem gyakorolt a cár szándékának megváltoztatására

befolyást .

2. Németország és a német nagyhatalmak.

83. g. A német szövetséges államok.

Midön a forradalom a német államokban le volt verve s a

politikai élet meg volt törve , csak ekkor emelte fel fejét az egyház

és állam , hogy az elvesztett csatatért újból birtokába vehesse .

A jezsuiták ismét megkezdék működésöket a kath . egyház érdeké

ben ; a hierarchia a megalázott kormányokkal concordatumot és

conventiót kötött ; egyházi egyesületek léptek életbe , melyek tulaj

donképeni céljokon kívül a szabadság és haladás iránti törekvések

ellen működtek. Épen így igyekeztek a kormányok és nemesség a

forradalom zivatarai által napvilágra hozott új intézményeket

mellőzni vagy átalakítani . A szabadelvű miniszterek helyét a leg

több államban conservativ és reactionarius elvű férfiakkal töltöt

ték be , kik képesek voltak az alkotmányleveleket demokratikus

részeiktől megtisztítani , a napisajtót törvények és rendeletekkel

szűk korlátok közé szorítani s a politikai egyesületeket elnyomni s

fölöttök szigorúan őrködni . Hol az egyes kormányoknak nem volt
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elegendő erejök az előrehaladott államéletet visszacsavarni, ott a

szövetséggyülés a reactio segélyére sietett . Ily módon nemcsak

esküvel erősített államtörvények tétettek félre minden gondol

kozás nélkül , mint Hessen-Kasselben , Lippe-Detmoldban , Ham

burgban stb . , hanem némely tartományban , mint Hannoverben,

Würtenbergben , Mecklenburgban , egy rég leküzdött korszak

hűbéri intézvényei is visszaállíttattak az aristokratia javára .

Ezen visszahatási tevékenységben mindkét német nagyhatalom

egymás kezére játszott ; még sem maradt titokban , hogy az

olmützi nevezetes nap után Poroszország és Ausztria között mély

meghasonlás mutatkozott, hogy Berlin és Bécs között oly vetély

kedés uralkodott , mely az egész Németország politikai életére

káros visszahatást szült, s a reformkisérleteket meghiúsította .

A szövetségi gyűlés Ausztria műve lévén , Poroszország csak benső

boszankodással fogadta azt el . Természetes volt tehát, hogy a leg

több közép- és kis állam , melyek csak a szövetségi gyüléstől

remélhették az alárendeltség elkerülhetését, Ausztriával karöltve

haladt és annak minden viszályban többséget szerzett . Igy történt,

hogy a német nemzet egy évtizedig hiába fecsérlé erejét a reactio

győzelmeinek meggátlására . A porosz kormány minden ügyben a

visszahatás terére lépett , a szabadelvűségnek sehol sem nyújtott

kezet ; a szabad államszervezetet mind saját országában, mind a

többi szövetséges államokban árnyékká igyekezett törpíteni . Min

den alkalommal tapasztalható volt , hogy mily segélytelenül áll a

német nemzet a politikai államéletben mindaddig, míg oly formát

nem találnak, mely alatt az ellentétek egyesülni fognak.

Ha a " Nemzeti Egyesület” Ausztria mellőzése nélkül inkább

Poroszországhoz való csatlakozásra törekedett volna , akkor a

“ Nagynémet Reform-Egyesület ” az államszervezetben oly állás

pontra jut , melyen Ausztria , Német- és Poroszország mellett

megmaradhatott volna . Bármily kevéssé kedvezett is a porosz kor

mány a “ Nemzeti Egyesület” -nek, azért a német fejedelmek és

kormányok mindig több-több rokonszenvvel viseltettek a reform

egyesület iránt , mivel saját uralmukat jobban féltették Porosz

országtól , mint Ausztriától . Midön tehát Ferenc József császár ,

miután saját birodalmának alkotmányt adott , felhasználta a ked

vező pillanatot , mivel a porosz kormány az államháztartás rende

zése miatt a képviselőházzal viszálykodásban állott , s a német

14*
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fejedelmeket fejedelmi gyülésre Frankfurtba hítta , hogy ott a szö

vetségi viszonyok fölött tanácskozzanak, csaknem minden ural

kodó megjelent. Mivel azonban a porosz király nem jelent meg a

tanácskozásokon , s a bádeni nagyherceg a reformtervtől megta

gadta beleegyezését, és sem a képviselők gyűlése, mely akkor

Frankfurtban ülésezett, és sem a “ Nemzeti Egyesület” nem volt

megelégedve az egyes tartományok küldötteiből álló gyűléssel,

mely a szabad nemzeti parliament helyét pótolta volna, azért a

frankfurti gyűlésnek nem volt más eredménye, mint az, hogy

fényesen kitűnt ,miszerint még a legmagasabb körökben is lábra

kapott amameggyőződés , hogy a szövetséggyűlés akkori alakjában

és szervezetében a német ügyek vezetésére többé nem alkalmas,

s hogy a német nép egységi törekvésének némely engedményeket

kell tenniök , ilyenek voltak pl. nagyobb egység a pénzügyben ,

mérték - és súlyban, közlekedésben stb . De bármily homályos

útakon vezet minket keresztül a legújabb kor német története,

mégis ezen időből jelentékeny vívmányok maradtak fen , melyek

a nyilvános élettevékenység előhaladásának alapúl szolgáltak.

E vívmányok közé számítjuk első sorban a tiszta nemzeti öntudatot,

mely a német névnek külföldön is becsületet törekedett szerezni.

Még az utókor is emlegetni fogja , hogy az 1859. nov. 10- én tar

tott Schiller nemzeti költő emlékünnepélyének alkalmávala német

nép mily nagyszerű bizonyítékát adá rokonérzelmének és össze

tartásának a szellemszabadság és humanitás terén , hogy a lipcsei

nagy népharc 50 éves évfordulati ünnepélyén, 1863. okt. 18 -án, a

német nép.mily szilárd határozatot nyilvánított , hogy a rajnai

szövetség gyalázatát soha sem fogja többé eltűrni. Egy második

vívmány szintén fentartá magát és sok áldásteljes gyümölcsöt fog

teremni – a társulás (Associationswesen ) népgazdászati célokra.

A socialismus, ezen jelszavával : “ A vagyon tolvajság !" romlottságá

ban mutatta magát ; de a talaj, melyen felnőtt, a munkásosztály

nyomorát és segélytelen állapotát nem lehetett eltagadni.Ezen nyo

morúságon segítenikellett, hogy ne szolgálhasson mindenféle izga

tásoknak és csábításoknak alapúl. Művelt és önzetlen hazafiak

életfeladatúl tűzték kimaguknak ezen gyakorlati emberszeretetet.

Egyesületek alapítása által igyekeztek a nép alsó osztályát erköl

csileg és társadalmilag emelni. Ezen egyesületek alkalmat nyúj

tottak a munkás osztály helyzetének javítására . Tevékenység ,
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takarékosság és rendezett életmód által a családok állapota tűrhe

tővé vált s bizonyos nyugalommal tekinthettek mindnyájan az

aggkor napjai felé .

84. . Ausztria .

A császári állam az 1848 – 49-ki óriási harc után még elég

erős volt arra , hogy a szövetségi gyülést halottaiból feltámaszsza

:s a német népek küzdelmeit egy szabad és méltó államélet után

elnyomja . De ezen következmények nagy áldozatok árán lőnek

megvásárolva. A nagy katonai hatalom fentartása a kormányt

óriási kiadásokba bonyolította, melyek , kapcsolatban a rendőrségre

és közigazgatásra tett kiadásokkal, az államháztartást nagy zilált

:ságba hozták .

Az államadósságok a végtelenig szaporodtak , s mivel a

kamatok külföldre küldettek, az államban minden ércpénz eltünt a

forgalomból s bankjegy által lőn pótolva . A hitel mindinkább

sülyedett ; a kiadások a bevételeket néhány millióval múlták

fölül; a hiányok födözésére a kormány minden évben újabb és

újabb eszközökhez nyúlt.

Mint Európa többi államaiban , úgy Ausztriában is azon

volt a reactionarius párt, hogy mindazt, a mit a forradalom életbe

léptetett, a feledékenység sírjába temesse. Az 1851-ik év decem

ber 31-én kiadott császári nyilt parancsok által, melyek a császár

általmég meg nem erősített alkotmányt érvényen kívül helyezték,

az absolut monarchia ismét életbe léptettetett.

. Az egyes néptörzseknek sokkal kevesebb összérdekük volt,

hogysem oly államformáért lelkesültek volna , melynek egyrészét

nem foghatták fel,más részétmegérteni nem akarták, s melynek

hatásairól semmi tapasztalatuk nem volt. Az a megnyugvás,

melylyel az alattvalók a szokatlan államforma eltávolítását fogad

ták , nem volt a megelégedés jele. Libényi József merénylete

(1853 febr.) a császár személye ellen nem volt összeesküvés

következménye, de mégis nevezetes jele volt az akkori elégület

lenségnek a különben hű Ausztriában .

De a kormány nemsokára belátta , hogy a nyilvános élet

minden ágában javításokat kell tennie, sa nemzetiségi ellenszenvet

engedmények által megsemmisítenie, s szerencsés előjelnek tar

totta , hogy a Kossuth által elásott magyar korona előkerült. De



214 VILÁGTÖRTÉNELEM .

Magyarországban a boszú kardja sokkalmélyebb sebet ejtett, hogy

sem a nemzet elhatározhatta volna magát szerencséjének , jólété

nek és szabadságának sírja fölött a kibékülés kezét elfogadni. Még

a számüzött és menekült honfiak száma igen nagy volt, kik kül

földön bolyongtak és a gyűlölet tüzét szították földieik között.

Az ellenállás áradata sokszor oly magasra emelkedett, hogy új

fölkeléstől lehetett tartani.

Ausztriának többi tartományaiban is sok ellenállást kelle

leküzdenie , mélyen gyökerező előítéletek ellen harcolnia , itt azon

ban még sem vágták el a kiegyenlítés útját, mint Olasz- és

Magyarországban . A középosztály örömmel fogadta azon előnyö

ket, melyeket az urbéri bilincsek megszüntetése maga után ront.

S habár a katholikus ultrák, kik a császári trónt körülsereglették,

elég befolyással bírtak arra, hogy a pápával a concordatum meg.

köttessék ,még is el kellett nézniök, hogy a protestansok a katho

likusokkal egyenlő jogokat nyertek .

Az absolut-monarchiai kormány azonban nem tarthatta fen

sokáig magát. Midőn az olasz háboruban az absolut hatalomnak

tarthatatlansága legborzasztóbb alakban napfényre jött s az állam

háztartás tökéletes ziláltsága újabb intézkedéseket tett szükségessé,

akkor világos lett, hogy csak a birodalom politikai újjászületése

menthetimeg az államot a bizonyos bukástól. Demég mindig oly

hatalmasak voltak a régi nézetek, hogy még egy egész évet paza

roltak el félrendszabályokkal és kísérletekkel. Csak Schmerling

miniszteriumának sikerült az u . n . februáriusi alkotmány által

(1861. febr. 26 ) Ausztriát az alkotmányos államok sorába emelni.

Ezen alkotmánynak számos ellenzői voltak . Nemcsak Velencében ,

hol az alkotmány életbeléptetését " kedrezőbb időpontra” halasztot

ták és Magyarországban, holaz új szervezetet és törvényhozást

" tisztelettel ad acta tették ” , és az osztrák örökös tartományoktól

független belkormányzatra törekedtek , mint azt hazánk ősi jogai

megkívánták, hanem a febr .alkotmány ellen heves ellenzék támadt

még Csehországban és Galiciában is ,úgy hogy a birodalmi tanácsba

(Reichsrath ) való választások tökéletlenül s bizonyos fentartások

kal eszközöltettek . Magyarországban oly magasságra emelkedett a

nemzeti mozgalom , hogy a kormánynak az adót és ujoncokat is

megtagadták. Hogy Magyarország némileg kielégíttessék , a szűkebb

és bővebb birodalmi tanácsban kétféle öszképviseletet hoztak létre,
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amazt a német- szláv tartományok, emezt pedig az egész birodalom

számára . De a birodalmi alkotmány ily alakban sem léptethetett

életbe .

85. §. Poroszország.

Poroszországban a reactio nem alkotmányszegéssel , hanem

az alkotmánynak a király IV. Frigyes Vilmos által történt megerő

sítésével kezdődött 1850. febr. 6 - án . Azon beszédből és szavakból ,

melyekkel a király esküjét kisérte, világosan kitünt alkotmányelle

nes gondolkodásmódja .

Az alkotmányellenes érzület volt a király belpolitikájának

forrása és rúgója. Ha nem mindenben követte is azon kicsiny de

hatalmas párt sugallatát, mely Sthal , Gerlach és Wagener vezetése

alatt az ügyek kormányzatát a feudalok hatalmába törekedett

keríteni ; de azért az egész alkotmány lényegtelen látszattá tör

pült . Csak egyetlen egy kérdésben követett Poroszország szeren

csés és népszerű politikát - a vámegyesület bővítésében és újjá

alakításában .

A vámegyesület megújulásával és az osztrák kereskedelmi

szerződés megkötésével a kormánykörökből is eltünt a német alkot

mánymozgalom utolsó mozzanata , s mivel a francia császár béke

szavai által a külső támadástól biztosítva érezték magukat, a

porosz kormány Manteuffel vezetése alatt bátran haladt a reactio

útján. Mint Hannoverben és Mecklenburgban, úgy itt is a feudál

párt lépett előtérbe , mely a porosz államéletet ismét a korlátlan

uralom állapotába akarta visszavinni . A mozgalom menetében

nem igen talált akadályokra : a demokratia távol tartá magát a

politikai élettől , s a szabadelvű alkotmányos párt bizalmas áten

gedéssel akará meghazudtolni ellenfeleinek rágalmait. A feudalis

párt túlnyomósága mellett könnyen megfogható volt , hogy az

orosz keleti háborúban a porosz kormány nem akart az oroszok

cárja ellen szövetségre lépni , kiben az udvar és nemesség védurát

tisztelte . De a régi fegyveres barátság iránti regényes ábrándozás

sem ment annyira, hogy a porosz kormány Oroszország ügyét

magáévá tette volna .

Kevéssel a párisi béke megkötése után (1856. márc. 10. )

Poroszország a neuenburgi hercegségben (Svájcban a Jura mellett)

támadt királypárti fölkelés által harcias tüntetésekre ragadtatott .
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A francia császár közbenjárására azonban béke jött létre , melynek

következtében a porosz király örökre lemondott Neuenburgra való

jogairól , úgy azonban, hogy a fejedelemség címét megtartotta.

IV . Frigyes Vilmos azon csekély győzelemmel, melyet párt

híveinek megszabadítása által aratni vélt , bucsúzott el a politikai

élet szinpadától ; az 1848-iki évtől kezdve a ziláltság rágó férge

emésztette kedélyét . Ha meg volt is azon öröme, hogy a forradal

mat saját zsírjában látta megfulladni, annak észrevétele , hogy e

romboló korszak elvei még mindig élnek , életének telét homályos

ködképekkel burkolta be . Oroszországnak a krimi hadjárat által

történt gyöngítése és Miklós cárnak halála még fokozta e sötét

világnézetet ; most már szemei előtt a forradalom özönvize ellen

emelt utolsó gát is össze volt rombolva. Már 1857. októberben

mutatkoztak az agybántalom nyomai, melyek annyira növekedtek,

hogy ő már nem volt képes az államügyeket figyelemmel kisérni.

Épen azért fivérét, Vilmos porosz herceget királyi teljhata

lommal helyettesnek nevezte ki . Időközben a trónörökös legidősb

fia , Frigyes Vilmos, házasságra lépett Viktóriával, az angol királynő

leányával . Mivel Frigyes Vilmos egészségi állapotában semmi javu

lás nem volt várható, végre eleget kellett tenni az alkotmánynak

is . Ennek következtében a király 1858. okt. 8 -án fivérére ruházta

az egész kormányhatalmat herceg -kormányzó cím alatt. Erre

Frigyes Vilmos nejével Olaszországba utazott , azonban elgyöngült

szelleme itt sem talált gyógyulást. Nemsokára az olasz háború

kitörése visszatérésre kényszeríté a királyi párt . 1859. nov. 23 -án

Frigyes Vilmos ismét visszatért kedves Sansoucijába, hogy azt

többé el ne hagyja. Itt halt meg 1861. január 2-án .

86. S. Az új aera.

E közben a herceg-kormányzó szabadelvüleg vezette a kor

mányt. Már minisztereinek választása , kik legnagyobb részben a

mérsékelt szabadelvűek közé tartoztak , bizonyságot tett arról , hogy

a porosz államéletben új korszak várható . A nyilvános életben , a

sajtóban, a kamrákban és társaséletben lendületet nyert a szabad

ság. A néppárt kilépett tétlenségéből s a haladók pártjához csat

lakozott . Most a németek azt reménylhették , hogy az alkotmány

szabadelvűleg fog kiépíttetni s hogy mindenekelőtt az urak
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háza korszerű reformokon fog átmenni. Midőn az eddigi herceg

kormányzó, mint I. Vilmos király a trónra lépett , a kormány

rendszer még megingatlan erőben állott . De már 1861 -ben

kedvező fordulatot vettek a dolgok . A német " haladó párt”

programmja oly célokat és törekvéseket vétetett észre, melyek

az uralkodó dynastikus nézeteivel nem állottak öszhangzatban .

Jogalapon nyugvó, alkotmányos állam a törvények uralmával, par

liamentaris élettel, mint azt a haladó párt óhajtotta , ellenkezett a

Hohenzollern-család nézeteivel . Ha a király már a szabadelvű párt

programmjában megbotránkozott, mégjobban sértve érezte magát e

párt állhatatossága által , melylyel e párt a király által megkezdett

hadsereg reorganisálását megtagadta . Az ezen események által

előidézett izgatottság növekedett Becker Oszkár tanuló merénylete

által . Habár e merénylet , melyet egész Németország hangosan

kárhoztatott, nem volt elégséges arra , hogy a király reactionarius

rendszabályokhoz nyúljon ; de ebben mégis a vallástól elpártolt

korszellem hatását látta, mely ellen minden erejéből föllépni leg

első uralkodói kötelességének tartotta . Az okt . 18 -án tartott ünne

pélyes koronázásnak a világ elé kellett tárni, mily véleményben

van a király az egyeduralmi kormányról . Azért hangsúlyozta beszé

dében annyira “ az Isten kegyelméből való királyságot” , azért emelte

ki oly nyomatékosan " hogy Poroszország uralkodói Istentől nyerték

koronájukat s hogy az országgyülés házai csak arra hívatvák, hogy

a királynak tanácsot adjanak . ” Ezzel I. Vilmos oly útra tért, mely

öt erős viszályba hozta a haladás pártjával s a jog és alkotmány

párthíveivel .

Az elégületlenség és viszály már 1862. március havában

annyira fokozódott, hogy a képviselőház abbeli indítványa, misze

rint a kormány köteleztessék a kiadási költségvetést nagyobb rész

letességgel előterjeszteni, maga után vonta a szabadelvű miniszte

rium visszalépését s az országgyülés feloszlatását. A surlódás

fokozódott és ingerült jelleget vett fel, midőn a legközelebbi válasz

tások a kormány hátrányára dőltek el , midőn a képviselőház

többsége megszaporodott és megerősödött számmal tért vissza .

Mivel ily körülmények között semmi kilátás nem volt arra , hogy

a kormány és az országgyülés között az államháztartás fölötti

viszályok kiegyenlíttetnek , kivált midőn a király v. d . Heydt

miniszter elbocsátása után tanácsosait a feudal pártból választotta ,
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s Bismarckot az erélyes, tetterős államférfiut állította a miniszte

rium élére , azért a feloszlatások és elnapolások egymást érték , a

nélkül, hogy a viszály ezáltal megszünt volna.

87. g . Schleswig -Holstein .

A Schleswig -Holsteinban századok óta érvényes örökösödési

rend,mely szerint az uralkodás a férfiágra elsőszülöttségijog sze

rint száll át, az 1852. máj. 8 -ki londoni szerződés értelmében

Krisztián sondenburg -glücksburgi dán herceg számára biztosíttatott

s egyszersmind a schleswig -holsteini hercegség fölötti uralkodás is.

ráruháztatott, hogy a dán birodalom épsége megmentessék . Ezen

londoni egyezség, melyet a német szövetség kivételével az európai

nagyhatalmak is elismertek, a dán királyságra nézve új örökösödési

rendet állapított meg. Ezen örökösödési rendet némi gondolkodás

után a kopenhágai gyülés is elfogadta , ez azonban a hercegségekre

nézve nem volt jogérvényes , mivel elismerés végett nem lőn a

rendek elé terjesztve, a Holstein -Augustenburg ház által pedig

elvettetett. Ennek következtében a schleswig -holsteini hercegsé

gekre nézve oly ostromállapot vette kezdetét, a minő csak győzel

mes ellenségtől elfoglalt és leigázott tartományban várható volt.

Kicsinyes gyülölettel nyomták el és üldözték a nemzeti öntudat

minden mozgalmát, elszakítottak minden köteléket, melyek az

" elhagyatott testvértörzset" a déli rokonokhoz csatolták. Dán katona

ság tanyázott az egész tartományban , hogy a rendőrségnek és

hivatalnokoknak kellő nyomatékot adjon, míg a honfiak a ten

geren túl vitettek , hogy a dán helyeken hazájokat elfelejtsék és

kezesekúl szolgáljanak. A reactio éveiben , midőn a német nép

megaláztatott, a dán kormány kisérletet tett az egész királyság

számára kiadott összalkotmány által bevégezni a " kibékéltetés"

művét. A dán országgyűlés , a schleswigi és holstein -lauenburgi

tartománygyűlés fölött birodalmi tanács állott volna, mely királyi

kinevezések és mesterkélt választások következtében úgy volt

összeállítva , hogy a hercegségek mindig kisebbségben maradtak

volna .

Ezen birodalmi alkotmány a hercegségekre is dán jelleget

nyomott ; hadsereg, hajóhad , vám , posta és pénz mind dán volt.

A régi kötelék elszakadt; Schleswig -Holstein és Lauenburg a dán
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monarchiának csak elszakadt tagjai gyanánt tekintettek Jütland

és a szigetország mellett.

Demég ezen nehéz időben sem volt megtörve a német érze

lem az Elbe éjszaki partjain . Tizenegy schleswig -holsteini képviselő

a birodalmi tanácsban azt követelte , hogy az összalkotmány a her

cegségek rendei elé terjesztessék. Midőn követelésök a dánok által

visszautasíttatott, tiltakoztak a dán alkotmány érvénye ellen . Ezen

föllépés azt eredményezte, hogy a német nagyhatalmak figyelni

kezdettek a dán kormány által egykor elvállalt kötelezettségek tel

jesítésére. Ennek jegyzékváltás lett az eredménye,mely egy évnél

tovább tartott, mígnem az ügy a szövetséggyűlés elé került. Ez

hosszas megfontolás után kinyilatkoztatta , hogy az összalkotmány

Holstein és Lauenburgra nézve nem tekinthető jogérvényesnek ,

kimondotta azonban, hogy Schleswigre nézve érvényben marad s

hogy a kül-, had-, pénz- és tengerészetügyiminiszterek Holsteinra

nézve csak a királynak tartoznak felelősséggel. Ezen nyilatkozat

után a királyi teljhatalom minden lényeges pontban tovább tartott ,

csakhogy Holstein és Lauenburg nem volt képviselve a birodalmi

tanácsban ,mely igy Eider-parliamentté alakúlt. Ezzel Schleswig

bekebelezése ténynyé vált. De a holsteini rendek ezen intézkedést

nem akarták helyben hagyni, s tervet terjesztettek elő , melynek

alapját a birodalom egyes tartományainak tökéletes önállósága

képezte. Erről azonban Koppenhágában hallani sem akartak ;

Dániát Schleswiggel egy “ Eider-állammá” ugyanazon alkotmány

alatt egyesíteni, Holsteint hozzácsatolni és dán érdekek után kor

mányozni, ez volt ama cél,mely után az uralkodó párt törekedett,

Ezen rendszernek megfelelőleg Holstein számára új tartományi

kormány neveztetett ki,melynek székhelye Plön volt, s melynek

élén oly férfiak állottak, kiknek semmi tekintélyök nem volt.

88. 8 . Fegyveres beavatkozás.

A Dánia által előre elkészített igazságtalan tervet azonban a

sors meghiusítá . Mielőtt a mű befejeztethetett volna, a király hir

telen meghalt. (1863. nov.) Utána a londoni szerződés által kije

lölt IX . Krisztián lépett a trónra s a koppenhágaiaktól sarkaltat

ván , érvényre emelte az újalkotmányt.De egyszersmind Augusten

burg Frigyes herceg is, mint VIII. Frigyes , birtokába vette a



220 VILÁGTÖRTÉNELEM .

schleswig-holsteini hercegségek kormányát, s jogait minden

eszközzel érvényre akarta emelni. A német nép , fölismervén a

pillanat fontosságát, szándékát minden erejéből gyámolította .

A kamarákban, egyesületekben és népgyülésekben felszólaltak, s

oda működtek , hogy az éjszaki testvértörzs minden jogát vissza

nyerje. Az izgalom napjaiban minden szem Frankfurt felé irányoz

tatott. Mindenki azt várta és óhajtotta , hogy a szövetséggyülés

fogja birtokába keríteni a hercegségeket; de ezt nem ragadta el a

nép lelkesedése , s megmaradt az executio kérdése mellett. Már

decemberben szász és hannover csapatok nyomúltak át az Elbén ,

hogy Holsteint és Lauenburgot megszállják . A dánok az Eidertől

délre eső részt azonnal kiürítették , úgy, hogy az 1864 - ik év elején

egész Holstein a szövetséges csapatok birtokában volt s két szö

vetségi biztos ideiglenesen át is vette a kormányzást. A német

katonaság bevonulásával a tartomány közvéleménye Augustenburg

Frigyes mellett kezdett felszólalni. Dec. 27 -én Elmohornban egy

nagy népgyülésen hercegnek kiáltatott ki. Fölbátoríttatva ezen

kedvező események által, a herceg azonnal Kielbe utazott. Jóllehet

kezdetben tartózkodott minden kormányzási cselekvésektől, mégis

a feladat nehezebb része még megoldásra várt. A mily engedéke

nyeknek mutatkoztak a dánok Holsteinban , oly dacosan megma

radtak Schleswig birtoklása mellett. Bízván Anglia segélyében , a

dánok biztosan tekintettek jövőjük felé . De a dolgok más fordulatot

vettek. Ausztria és Poroszország most ismét karöltve haladtak s a

novemberi alkotmány felfüggesztését követelték, s midőn IX . Krisz

tián e követelésnek eleget tenni nem akart, kinyilatkoztatták , hogy

most már a londoni szerződést nem tekintik kötelezőnek s hogy

Schleswiget is megszállandják.

Már januáriusban benyomult az oszrák -porosz haderő Hol

steinba Wrangel porosz tábornagy vezérlete alatt. Különben a

német nép a nagyhatalmak harcias magatartását különböző érze

lemmel fogadta. Azonban bármi volt is a nagyhatalmak szándéka,

a hadi események menete egészen más eredményt idézett elő .

A Frigyes Károly vezérlete alatti porosz hadsereg égett a vágytól

kiköszörülni a csorbát, melyet az első schleswig -holsteini hadjárat

maga után hagyott ; és a Gablenz tábornok vezérlete alatti

osztrákok sem akartak a bajtársaknál kevesebbet végezni. Midőn

tehát február első napjaiban a poroszok Kielen át Missunde felé

-
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nyomultak, s azután lefelé vonulva a Schleion átkeltek, az oszt

rákok pedig Rendsburg váron át éjszak felé nyomulva , Dannewirk

hez közeledtek, félt a dán főparancsnok , Meza , hogy a hosszú

erődítési vonalat védelmezni nem tudja s míg ő főerejével az

osztrákok ellen fordulna, addig a poroszok könnyen elvághatnák

előle a visszavonulás útját. Azért egy haditanácsban elhatározta ,

hogy febr . 5 . és 6 -ka közti éjjel Schleswiget és Dannewirket fel

adja s Alsenbe és a düppeli sáncokba vonul. Már febr. 6 -án egész

Dannewirk ki volt ürítve s Wrangel áttehette főhadiszállását

Schleswigbe. Flensburg is minden ellenállás nélkül megadta

magát. Itt Wrangel elhatározta , hogy kettős hadműködéshez fog :

míg a porosz haderő parancsot kapott a düppeli sáncok ellen

való nyomulásra , az osztrák hadseregnek Schleswiget kellett meg

szállania . Ezen tervnek megfelelőleg a poroszok a tengeröböl

éjszaki oldalán Gravenstein felé nyomultak, s miután az Eken

sundon hídat verettek , megszállották Broacker félszigetet, míg a

másik hadosztály Apenrade, Hadersleben és Christiansfelden át a

határig nyomult, sőt febr. 18 -án Koldingba is bevonult,mely város

már jütföldön fekszik , s a nélkül, hogy az angolok fenyegetései

általmegzavartatta volna magát, Fridericia felé nyomult. A már

ciusi napokban a flensburgi tengeröbölnél heves ostrom és védelmi

harc folyt döntő eredmény nélkül. A dánok minden erejüket meg

feszítették, hogy a Dannewirknél kapott szenyfoltot Sundewittnél

lemossák. Szünet nélkül abban fáradoztak, hogy újabb erődítések

és hadi cselek által a düppeli sáncokat második “ Sebasto

pol” - lá változtassák át s egyszersmind az ellenséges csapatokat a

partokon Rolf Krake nevű páncélhajó által nyugtalanítsák. Miután

a poroszok Sonderburg városkát Alsen szigetén felgyújtották s az

ellenség erődítvényeihez közeledtek , márc. 28 -án megkezdődött a

roham és három hétig oly módon folytattatott, hogy a poroszok

folytonos csatározások közt mindig előre nyomultak. Végre ápril

17 -én a hat legerősebb sánc előtt állottak, melyek ellen 18 -án

intézték a rohamot. Borzasztó nap volt ez, mely 1200 porosz

höst, köztük 70 tisztet terített a sáncok közé ; de ez egyszersmind

a dicsőség napja volt Poroszország történetében . A düppeli sáncok

este a poroszok hatalmában voltak, s a dánok Alsen szigetére

vonultak .

A düppeli sáncok elfoglalásával eldőlt a háború sorsa. Május
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12 -én , midőn fegyvernyugvás jött létre , az egész félsziget a néme .

tek hatalmában volt . Csak a tengeren vívtak ki a dánok még egy

kis diadalt . Egy osztrák hajóraj a Közép -tengerről éjszak felé

indult , hogy a poroszokkal egyesülten , a német kereskedő hajókat

védelmezze . Helgoland közelében az osztrákok erősebb dán hajó

rajjal találkoztak s itt harcra kerülvén a dolog, két osztrák csa

varfregatt megsérült és legénységének egy részét elvesztette .

A londoni conferencia most ismét összeült, hogy a béke

fölött tanácskozzék . Jelen volt Beust szász miniszter is , ki a német

szövetséget képviselte . A hat hétig tartó eredménytelen tanácsko

zás után ismét kitört a háború. De mivel Anglia , melynek beavat

kozására a dánok számítottak, nem fogadhatta el a fegyveres

beavatkozást , a háború további menete Dániára nézve meghiúsult.

Többszöri vereségek végre megtörték a dánok makacsságát s

IX . Krisztián alkudozásba bocsátkozott Ausztriával és Poroszor

szággal. Monrad miniszteriumnak elbocsátása képezte bevezetését,

a fegyverszünetnek, mely alatt a három hadviselő állam megha

talmazottjai Bécsben a béke föltételei fölött tanácskoztak . A német

szövetség nem volt képviselve . Ezen dolog növelte a német nagy

hatalmak és a szövetséggyülés közti feszültséget. Mindig tovább

terjedt a bizalmatlanság , hogy Poroszország a hercegségeket be

akarja kebelezni. A békeföltételek , melyek fölött a dán , osztrák

és porosz meghatalmazottak már aug. 1 -én kiegyeztek , e bizal

matlanságot nem szüntethették meg. A békecikkek csak arról

szólottak, hogy a dán király Schleswig -Holstein és Lauenburg

hercegségekre vonatkozó minden jogáról lemond a porosz király

és az osztrák császár javára. A bécsi béke megkötésével à herceg

ségekre nézve a történet új korszaka kezdödik .

3. Az olasz királyság megalapítása.

89. Az olaszországi helyzet és pártállás.

A sardiniai kormány többször tett kisérletet Olaszország

felszabadítására ; de Radetzky ismételt győzelmei Ausztria nagy

hatalmi állását újból megszilárdíták , minek következtében a régi

hatás a nemzet szellemi és politikai életére mindannyiszor meg

ujíttatott . Mert nemcsak, hogy a lombard - velencei királyság volt
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elnyomva jelentékeny haderő és hatalmas erődítések által , hanem

Ausztria volt támpontja a conservativeknek és reactionariusoknak

Olaszország többi részében és a kisebb államokban , melyekkel

szerződések vagy rokonsági kötelékek által volt összekötve. Amo

denai és parmai hercegek bízván Ausztria védelmében, üldözték

nemcsak a forradalmárokat, hanem mindazokat is , kik a szabad

állam iránt legcsekélyebb vonzalmat tanusítottak . Osztrák befo

lyás Toscanában az alkotmányt kiszorította ; II . Ferdinánd Nápoly

és Sicilia királya, bízván az osztrákok gyámolításában , népét

alacsony szolgaságban tartotta . A pápát Ausztria az egyházi állam

éjszaki részeinek (legatiók ) megszállása által biztosította s meg

nyerte a klerust egy kedvező concordatum által . A császárság

ezen nagyhatalmi állását megtörni volt most egyedüli törekvése a

sardiniai kormánynak Victor Emanuel alatt , ki a hazai érdekeket a

nemzeti becsülettel össze tudá kötni , s ki hírneves miniszterének,

Carournak bölcs tanácsait híven követte . De mielőtt fegyverre

került a dolog , be kellett várni , míg az osztrák kormányrendszer

szellemileg alá leszen ásva és megrázkódtatva. Igy látunk az

ötvenes években Olaszorszggban két politikai rendszert , melyek

Felső-Olaszországban a nemzetet két hadi táborba gyüjtötték. Míg

Ausztria hagyományos szokás szerint bizalmát a szuronyok hatal

mába, a klerus befolyásába és a rendőrségbe helyezé , Sardinia az

ellenkező útat választá , a mennyiben a klerus hatalmát gyöngítette

és a szabad államéletnek engedett tért , hogy az olasz nép rokon

szenvét megnyerhesse.

Az osztrák kormány boszankodva nézte a szomszéd ország

mozgalmas politikai életét . A krimi háborúban való részvét által

megnyerte Sardinia , Anglia és Franciaország kegyét , minek az lett

következménye, hogy a párisi béke -congressuson az európai kér

dések fölött az elsőrangú államokkal értekezhetett. Ezen alkalom

mal Cavour egy nevezetes emlékiratban azt igyekezett bebizonyí

tani, hogy tartós béke Európában csak akkor lenne elérhető , ha

a nemzeti egység és Italia önállósága elismertetik . Erre egész

Olaszországban társulatok alakultak az egység kivitelére .

E szellemben legnagyobb buzgóságot fejtett ki a La Farina

-által alapított nemzeti egyesület, melybe Garibaldi is. belépett, ki

családjával Caprera szigetén telepedett le . Ezen egyesület főcélja

volt : Olaszországot Sardiniához való csatlakozás által az idegen
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uralomtól felszabadítani. A radical “ tett-egyesület” melyet Locarno

alapított, s mely Mazzinitól vette utasításait, még messzebb ható

terveket táplált ; de vagy nem tudta, vagy nem akarta a Cavour és

Garibaldi népszerű nevek alatt létrejött nemzeti lelkesedést

bénítani .

Az egész félszigeten bizonyos forrongás volt észlelhető ;

egyes fölkelések, többnyire elnyomatva, folytonos izgalomban

tartották a népet ; Parmaban a herceg meggyilkoltatott ; Nápoly

ban fegyveres csapatok járták be az országot ; Siciliában anar

chia és despotismus harcoltak az uralomért . Ha a sardiniai kor

mány nem akarta hatalmát a titkos egyesületek és forradalmi

párt ellenében elveszíteni , úgy karonfogva kellett az előhaladás

férfiaival haladnia, s még egyszer megkezdeni a háborút Ausztria

ellen . De okulva a múltak eseményein, az olaszországi szabadcsa

patoknál különb szövetségesről gondoskodott .

90. g. Magenta .

Bármily nyugtalanítók voltak is az olaszországi események,

a franciák óvatos császárja nem határozta volna el magát oly

gyorsan bizonyos " eszmékért újból hadjáratot indítani, hogyha

egy esemény nem lép közbe , mely reá nagy benyomást tett . Midőn

1858. jan. 14 -én nejével a dalmüházba kocsizott , kocsija alatt és

körül három szétrobbant ürgolyó oly pusztító hatást tett , hogy az

utca megtelt hullákkal és sebesültekkel, sőt a császár és a császárné

is könnyű sérülést kaptak. A főbűnös Orsini Felix volt , ki több

társával egyetértve követte el a merényletet . Kihallgattatása alkal

mával nyiltan bevallotta , hogy ifjúságától fogva egyedüli törekvése

volt hazája megszabadítása, s hogy Napoleont sok ideig azon

egyetlen embernek tartotta, a kitől ezen megszabadítás kiindulhat ;

mivel azonban nem akarja Olaszországot megszabadítani, meg

gyilkolását szükségesnek tartotta. Az esemény a császárra nagy

benyomást tett . Ő is tagja volt ifjú korában egyik olasz titkos tár

sulatnak , és letette a beavatottak esküjét ; a régi társak őt eskü

szegőnek és árulónak tartották, s azért kellett volna neki meg.

halni. Hogy Napoleon egy másik merénylet ellen biztosíthassa

magát, s hogy Olaszország iránti terveit kivihesse , szüksége volt

Anglia jóváhagyására és semlegességére. Palmerston , Napoleon
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kebelbarátja , rábeszélte Victoria királynőt, hogy a cherbourgi hadi

kikötő felavatásán ( 1858 . aug. 5 .) személyesen jelenjen meg s a

barátság bizonyítékai általállitsa vissza a megzavart egyetértést,

mely az Angliába menekültek iránti nem elég szigorú őrködés

kérdésemiatt eddig a két ország közt fenállott. Néhány hét múlva

Cavour gróf összejövetelt tartott Napoleonnal a plombièresi für

dőben , mely alkalommal a szükséges szerződéseket megállapítot

ták. Bonaparte Napoleon hercegnek, Clotilde hercegnővel, Victor

Emanuel 16 éves leányával történt egybekelése megerősíté a két

uralkodó család közti köteléket.

Napoleon császárnak az osztrák követhez, Hübnerhez inté

zett beszéde, midőn a diplomatia a tuilleriákban a császárnak

újév napján szerencsét kívánt, s Victor Emanuel nyilatkozata a

turini kamarák megnyitása alkalmával,hogy Sardinia nem marad

hat tovább érzéketlen a fájdalomkiáltás iránt, mely Olaszország

minden részéből segélyt esdőleg fölemelkedik , előhírnökei voltak a

háborúnak. Hiába kisérlették meg a semleges hatalmak a békés

kiegyenlítést diplomatiai úton ; Ausztria egy ultimatumban azt

követelte a sardiniai kormánytól, hogy három nap alatt a hadsere

get békelábra állítsa , a szabadcsapatot feloszlassa , különben hábo

rút várhat. Midőn erre visszautasító felelet érkezett, Gyulay,

Radetzky utóda, parancsot kapott, hogy a Ticinon átkeljen . Ez

békeszegésnek tekintetvén , alkalmat adott a francia császárnak

a fegyveres föllépésre . Gyulay Ferenc gróf, ki állását nem tehetsé

gének , hanem az udvari kegynek és születésének köszönheté, meg

állott Lomelina táján , Ticino és Sesia közt, s ott maradt tétlenül,

időt engedve a sardoknak a csapatok (80 ,000 ember) öszpontosítá

sára Alessandria vára köré,mialattGaribaldi “ alpesi vadászai” -val

a hegység aljában állott, hogy onnan az olaszok jobb szárnyát

támogassa.Májusban maga Napoleon ismegjelent Olaszországban ,

8 a vezérletet Canrobertre és Nielre bízva , jelenlétével csak buzdí

tani akarta a franciákat, kiknek egységes és erélyes hadvisele

tével szemben az osztrák főparancsnok távolról sem mutatta

magát nagy feladatára hívatottnak. A buffalorai hídnál történt

véres ütközet után a magentai csata következett (1859. jun. 4 .),

melyben , minthogy az osztrákok részén minden egységes vezetés

hiányzott, a franciák maradtak győztesek. Lombardia volt a

magentai győzelem díja .Gyulay, képtelen lévén a szétszórt csapa

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ .
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tokat maga köré gyűjteni, tüstént parancsot adott a visszavonu

lásra. Futáshoz hasonló sietséggel üríttetett kiMilano, úgy hogy

már jun . 8 -án Napoleon Victor Emanuelmellett a nép örömrivalgása

között bevonulhatott a városba,mialatt az osztrák csapatok vissza

vonulásukat folytatták , s csak a Mincionál foglaltak újabb állást.

91. g. Solferino.

Ausztria viszontagságai más kormányok bukását is maguk

után vonták. Lipót, toscanai nagyherceg már áprilban kényszerült

Florencet elhagyni, mire ideiglenes kormány alakult Victor Ema

nuel védnöksége alatt. A magentai csata után Louiza parmai her

cegnő is elhagyta országát kiskorú fiával, Róberttel, és Svájcba

ment; néhány nap mulva pedig a modenai herceg keresett mene

déket az osztrák táborban a Mincion túl.

Ezen események alatt Németországban nagy izgatottság

uralkodott. Ausztria Poroszországot s a németszövetségi kormá

nyokat a hadban való részvételre törekedett bírni. Egy ideig úgy

látszott, mintha a közvélemény Ausztria mellett nyilatkozott

volna, de későbben oly körülmények léptek közbe, melyek a har

cias lelkesedést kissé lehűtötték. Oroszország nem feledhette

Ausztria magatartását a krimiháborúban , s azért visszatartotta

a németeket a beavatkozástól ; Anglia kinyilatkoztatta , hogy ha a

szövetség részt veend a háborúban , a német kereskedelmihajókat

nem védené többé. Hasonló érzelmet táplált a berlini kabinet

többsége is ; a kormánynak egyátalában nem volt kedve bizonyos

beavatkozás által a Rajnát a háború színterévé tenni. Poroszor

szágban a hadi készületeknek tehát nem volt más céljok ,mint az

ország területét védelmezni s az eshetőségekre előkészülve lenni.

Midőn Ausztria meggyőződött, hogy sem Porosz-, sem Né

metországtól nem várhat segélyt, elhatározta , hogy saját erejére

támaszkodva,még egyszer megkisérlendi a harc szerencséjét. Hogy

a hadsereg bátorságát fölébreszsze, Napoleon példájára maga a

császár, Ferenc József vette át a főparancsnokságot. De az új

parancsnok alatt sem kedvezett a szerencse Ausztria fegyverei

nek. A szövetségesek ellen vívott második csata strategiai hibából

szintén szerencsétlenül dölt el. Egy vérengző harc után Solferino

falu mellett (jun . 24 .) a magaslatot,melyen az osztrák hadsereg fő
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ereje állott , a franciák elfoglalták és megtartották, s így az ellen

séges csatavonalat áttörték . A csata sorsa már-már el volt döntve,

midőn 4 és 5 óra között borzasztó vihar keletkezett, mely a harc

nak legtöbb helyen véget vetett s az osztrákoknak alkalmat adott

arra, hogy jó rendben visszavonuljanak . Napoleon közbejárására

azután nemsokára létrejött a villafrancai és a zürichi béke,melyek

következtében Ausztria befolyása az Apennin -félszigetre megsem

misült .

92. S . A villafrancai és zürichi béke.

A solferinoi csata a francia nemzet győzelmi- és dicskoszo

rújának üde ága volt, mely megszilárdította a francia trónt a

Napoleon -család számára . De e győzelmes uralkodó helyzete nem

volt azért veszélytelen. A sereg a hadjáratban sokat szenvedett ;

a csaták veszteségeihez még sok szenvedés és betegség járult,

melyeket a hőség és mocsárlég idéztek elő . Németországban az

izgatottság aggasztó magaslatra emelkedett . Ehez járult még,

hogy az osztrákok erős váraik mögött oly állást foglaltak el,mely

ből csak bajjal lehetett őket kiszorítani. Napoleon felismerte a

helyzet nehézségét és elhatározta , hogy a legyőzött ellenségnek

aranyhídat épít, és a hadi szerencsét nem fogja veszélyes kisér

letre tenni. Igaz ugyan , hogy a világ elé dobta a jelszót : “ Olasz

ország szabad az Adriáig !” ,mivel azonban e célnak elérése jelen

pillanatban nagyon veszélyeztetett merénylet lett volna, megelé

gedett kisebb győzelmi jutalommal is. À villafrancai fegyverszünet

után (jul. 8 .) a két császár személyesen találkozott egymással,

midőn a béke alapföltételei is megállapíttattak . Napoleon ekkor

annyira meggyőzte a fiatal uralkodót arról, hogy idegen hatalmak

beavatkozása által a békeföltételek súlyosabbak lehetnek, hogy

Ferenc József hajlandó volt a békét elfogadni. Abban egyeztek

meg,hogy Ausztria Lombardiát Peschiera és Mantua kivételévél

Franciaországnak engedi át ; Olaszország államszövetséggé fog

alakulni a pápa tiszteletbeli elnöksége alatt ; az elűzött hercegek

pedig visszatérhetnek, a mennyiben őket saját alattvalóik vissza

hívandják. Ezen három alapföltétel közül az utólagos zürichi

békeegyezségben (jul. 11.) csak az első teljesült. Lombardia a

francia császárnak lőn átengedve, ki azt azután a sardiniai király

15 *
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nak adta, a miért ez Szavoyát Nizzával együtt a francia csá

szárnak engedte át.

A villafrancai és zürichi béke megsemmisíté Ausztriának az

Apennin -félszigetre való befolyását és letevé alapját Olaszország

államiegyesülésének.

93 . g. Garibaldi.

Olaszország művelt osztályaiban már rég útat tört magának

azon meggyőződés, hogy Olaszország a szabad alkotmány áldásai

ban csak akkor részesülhet, ha egygyé lesz és Sardiniához csatla

kozik . A solferinoi csata után az egységesítés nem látszott keresz

tűlvihetetlennek .

Hogy ezen cél eléressék, a nemzeti és forradalmi erők közös

cselekvésre egyesültek. Mivel Róma területét a francia csapatok

védelmezék, a tett színhelyévé a nápolyi és siciliai királyság

választatott ki, hol II. Ferdinánd király meghalt s fia , II. Ferenc

lépett a trónra. De a kormány zsarnoksága a titkos társulatoknak

tért nyitott, és a svájci zsoldosok elbocsátása megfosztá a trónt

legerősebb támaszától épen abban a pillanatban , midőn Mazzini

és Garibaldi főcsapásra nyujtottak egymásnak kezet .Aprilis elején

kezdődött meg a harc. Messinában és Palermoban egyes fölkelé

sek képezték az előjátékot.Garibaldi 1860. május 14 -én kötött ki

Sicilia nyugati partján Marsalánál. Miután a szétszórt szabad

csapatokat maga köré gyüjté s Victor Emanuel Olaszország kira

lya nevében Sicilia fölött a dictatori hatalmat átvette , a fővárost,

Palermot támadta meg. A város felerésze nehány óra alatt Gari

baldi hatalmában volt. Most azonban Lanza tábornok a városból

és a kikötőkben levő hadihajókról borzasztóan bombáztatta a

várost, miáltal a város egy része romokba dőlt. Ekkor az angol

tengernagy közbenjárására fegyvernyugvás köttetett, mely a nápo

lyi csapatok elvonulásával és a város átadásával végződött. Ezen

események alapjában ingatták meg a birodalmat s Garibaldidicső

ségét mindenütt terjesztették .

A déli lakók benne egy olyan nemzeti hőst láttak, ki

előtt minden ellenségnek porba kell hullani. Hiába igyekezett

a király ingadozó trónját új támaszokkal erősíteni, a meny

nyiben a félredobott alkotmányt visszaállította , miniszteriumot

nevezett s amnestiát hirdetett, a végzetteljes “ késő ” gyakorolni
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kezdé hatalmát : a kiáltványt fölkelések követték a száraz földön.

Csak Garibaldi megérkezésére volt szükség, hogy a háború üszke

lángra lobbanjon. És ez nem váratott sokáig magára.

Hat hétre Palermo bevétele után a dictator Messina ellen

nyomult s azt nehány nap alatt hatalmába kerítette . Bámulva

nézte Európa a szabadcsapatok vezérének gyors előhaladását; de

még csodálatosabbak voltak a szárazföldi események. Alig szállott

partra 5000 emberével, Reggio őrsége a várost és várat szabad

elvonulás föltétele alatt azonnal átadta . Mindenfelé feloszlott a

katonaság ; a városokban és tartományokban ideiglenes kormá

nyok alakultak ; mint diadalmas hadvezér vonult át Garibaldi a

félsziget déli részén . Szept . 6 -án hagyta el II . Ferenc fővárosát s

40,000 emberrel a volturnoi vonal mögé Gaeta s Capua várába

huzódott vissza . Garibaldi már a következő nap bevonult Ná

polyba.

Ezen események után nemsokára az egyházi államok sorsa

is eldőlt . A pápai kormány vonakodván a reformokat életbelép

tetni , okot adott a nemzeti mozgalmak kitörésére. Garibaldi nyi

latkozata, hogy ő a Quirinalról fogja az olasz királyságot termé

szetes fővárosában kikiáltani, a nép szívében viszhangra talált .

Hiába igyekeztek a keresztény hívek Európa többi államaiban

minden eszközt felajánlani a pápa világi hatalmának megmenté

sére , az olasz nép hazafiassága és a szabadság iránti sze

retete sokkal hatalmasabb volt , mint a klerikalisok jajveszék

lései. Az sem segített a pápa sorsán , hogy hadügyminisztere,

Merode, Lamoricière , francia tábornokra ruházta a fővezérséget ;

midőn a sardiniai hadsereg Cialdini alatt az egyházi államok

határaihoz közeledett, a nép fellázadt; Pesaroban , Montefeltre

ben, Urbinoban stb . ideiglenes kormányok alakultak. Castelfidar

donál (szeptember 18. ) csatára került a dolog . Mindkét fél bátran

harcolt, de a túlnyomó hatalom rövid idő után győzedelmeskedett.

A pápai csapatok megveretvén , részint szétszórattak, részint elfo

gattak ; Lamoricière kevés kísérővel Anconába menekült ; de mi

dön Cialdini a tengeri város ellen nyomult, s a sard tengernagy is

ostromolni kezdé az erődítéseket , Anconának meg kellett magát

adnia. Lamoricière és az egész őrség hadifogságba került . Nehány

nap mulva Victor Emanuel megjelent Anconában és maga vette

át a főparancsnokságot.
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94. g . Gaeta. Az olasz királyság.

A hadiműködések most élesebb jelleget nyertek . Miután a

piemontiak Capuát elfoglalták, II. Ferenc csapatainak maradvá

nyával Gaetába szoríttatott. Ezen tengeri város bátor védelmezése

képezi a fénypontot II. Ferenc rövid uralkodása alatt. Három

hónapig állott ellen a gaetai őrség. Napoleon elhárítani igyekezett

magáról a gyanút, mintha ő Victor Emanuel politikáját helye

selné; azért nemcsak visszahívta Turinból követét , hanem a

Tyrrheni-tengerre hajóhadat küldött, mely a gaetai kikötőt meg.

szállva tartotta, miáltal lehetségessé tette, hogy az ostromlottak

magukat élelmiés hadi szerekkel kellőleg elláthassák . Midőn azon

ban a nápolyi király segélykiáltása eredmény nélkül hangzott el,

midőn a két Sicilia népeihez intézett kiáltványai sem idéztek elő

fölkelést, akkor már Napoleon is úgy vélekedett, hogy II . Ferenc

eleget tett a hadi becsületnek , s miután a fegyverszünetet kieszkö

zölte, hajóhadát visszahívta . Most az ellenállás még csak rövid

ideig tartott,míg végre a király megadta magát. 1861. febr. 13-án

egy francia hajón nejével együtt Rómába ment. Ezzel vége lett a

két siciliai királyságnak. Victor Emanuel az 1861. március 17 -ki

törvény értelmében “ Olaszország királyának” címezteti magát.

Így az olasz államok, az osztrák lombard -velencei rész és a

pápai város, Róma kivételével egyesítve valának . Cavour bölcse

sége, Victor Emanuel harcias elszántsága ,Garibaldi hazafias érzü

lete s a művelt osztály politikai tapintata által sikerült a nemzeti

egyesülés nagy munkája . De a megszerzettet megtartani nehezebb

dolog volt,mint maga a megszerzés. Ezen nehéz feladat meg.

oldásában Cavour ugyanazon államférfiúi bölcsességgel járt el,

melyet régóta tanúsított . Hogy Olaszország egysége nem tökéletes

mindaddig, míg " Szabad az Adriáig ” jelszó be nem teljesedik ,

hogy az olasz korona legszebb ékességét nélkülözi mindaddig ,míg

Rómamás kezek közt van , nagy boszankodással ismerték el az

olasz hazafiak. De azon cél elérésére most nem lehetett törekedni,

hacsak annyi véres harc vívmányát veszélyeztetni nem akarták.

A dolgok ily állása mellett Cavour nem nézhette jó szemmel

a túlzó olaszok hevességét. A mennyiben ezek jelszavok : “ Róma

és Velence” által a népet izgatottságban tartották, a kedélyeket

bizalmatlansággal tölték be a kormány és az egyeduralom iránt.
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Ezen mozgalmaktólGaribaldi sem tartá magát távol. De az ügyes

államférfiunak sikerült Garibaldit a viszonyokkal kibékíteni, mire

ez visszatért Caprerába. Nemsokára Cavour gróf meghalt (1861,

jun . 6 -án ). Utódai Ricasoli és Ratazzi szintén a nagy államférfiú

útján haladtak . Bármennyire igyekeztek ezek az állam jólétét

reformok által emelni, a tettpárt a dolgok lassú menetévelmég

sem volt megelégedve. Az elégületlenség és a harcias mozgalom

nemsokára oly magasra emelkedett , hogy a kormány kénytelen

volt a kitörés ellen gátot emelni. Bergamo és Brescia környékén

elfogatások történtek. Az elfogottak között voltak Garibaldi kisérői

és barátaiközül is ,többen kik szintén átengedték magukat a forra

dalmiszédelgésnek.Garibaldi elhatározta ,hogy a mintmúlt évben

Nápolyt, úgy most Rómát fegyveres erővel kerítihatalmába. 1862.

juniusban Palermoba hajózott, hol fegyveres önkénytesek siettek

zászlója alá . A tettszomjas ifjúság annál inkább csatlakozott hozzá ,

mivel a tettpárt titokban azt híresztelte , hogy a kormány nem fog

Garibaldi útjába akadályokat gördíteni. Épen ezért kellett a kor

mánynak erélyesebben föllépni. A királynak aug. 3 -án kelt kiált

ványában minden olasznak meg lett mondva , hogy óvakodjék

mindenki a törvényes korlátok áthágásától. Garibaldi azonban

nem állott el szándékától, 2000 önkénytessel Cataniába hajózott,

hogy “mint győző Rómába nyomuljon , vagy annak falai alatt

meghaljon” . Olaszország, sőt egész Európa lázas izgatottsággal

tekintett dél felé , hol a néphős újra megkezdé harci pályafutását.

Aug. 24 - én Melitónálkötött ki és a calabriai hegyek közé vonult.

De működése nemsokára véget ért. Cialdini tábornok hadseregé

nek egyik osztályát Pallavicini ezredes alatt a szabadcsapatok

ellen küldötte. Aspromontenál összeütközésre került a dolog

(aug. 28). Egy véletlen lövés rövid harcot idézett elő , melyben

nehány önkénytes elesett, Garibaldi megsebesült s övéivel fog

ságba esett. Egy kormány-gőzös Palmeria szigetére vitte , hol

fájdalmas sebészi műtétnek kellett magát alávetnie . 1864. szept.

15-én Francia - és Olaszország közt szerződés köttetett, mely a

kormány székhelyének Turinból Florenzbe való áttételét és a

francia őrségnek az örökvárosból való eltávozását megállapította .

Hiába neheztelt a pápa ezen szerződés miatt s hiába szórta átkait

egyik nevezetes encyclicájában a hitetlenekre , világi hatalmának

meg kellett semmisülni, s ez most csak idő kérdése lehetett.



232 VILÁGTÖRTÉNELEM .

4 . Éjszakamerika egyesült államai és Mexicó.

95. S . Pártállás.

Már régóta oly határozott vetélkedés fészkelte be magát az

éjszakiak és déliek kedélyébe, mely az érdekek és nézetek külön

féleségén alapult, s mely végre a rabszolgakereskedés kérdésében

közép- és kiinduló pontját találta . Félszázadnál tovább uralkodtak

a déliek az unióban ; szorgalmuk által a jólét és műveltség magas

fokára emelkedtek ;. Virginia , mely egykor a nagy. Washingtont

síkra állította , a “ praesidensek hazájának ” tekintetett ; a gazdag

nagykereskedők a pénz és kereskedelmi téren tekintélyes egyének

voltak . Az egyesült államok nagyobbodása (Louisianával és Flori

dával) emelte a déliek hatalmiállását. Demár a második évtized

ben az éjszakiak ellenzékbe léptek a congressuson a déliek túl

nyomó hatalma ellen . Mivel az európai bevándorlók leginkább

éjszakfelé vonultak , a déliek azon veszélynek voltak kitéve, hogy

az éjszakiak lassankint szavazattöbbséget nyernek, s túlnyomó

hatalmuknak vége lesz. A déliek tehát a nyugatfelé újra alaku

landó államokat sajátműveltségi körükbe akarták vonni, és külö

nösen a rabszolga -rendszernek nagyobb kiterjedést igyekeztek sze

rezni. Ezen ellentétes irányzatok akkor nyilatkoztak, midőn Mis

souri állam fel akarta magát vétetni az unioba. Egy tekintélyes

párt azt kívánta a congressusban , hogy az új állam csak azon föl

tétel alatt vétessék fel, ha a rabszolgaság abból kizárva marad . Két

évig tartott ezen elvkérdés fölött a vita ; végre a dél férfiai győz

tek : Clay indítványa következtében a rabszolgatartás Missouriban

megengedtetett, de elhatároztatott,hogy jövőben egy államban sem

fog megengedtetni, mely a szélesség 36°, 30 -től éjszakra fekszik .

Ugyan ezen föltételek alatt egyesült 1845 -ben Texas is az unioval.

Még néhány évtizedig megtartá a dél uralmát az unióban ;

gazdagság, műveltség, az állam és hadügyben való tapasztalás

és szilárd egyetértés hatalmat kölcsönöztek neki éjszak fölött .

Hogy a rabszolgatartás ellenzőivel, a " republikanusokkal meg

küzdhessenek , szövetkeztek a “ demokratákkal”, kiknek nagy része

a gazdagokhoz s az alsó néposztályhoz tartozott , s , ezek segélyé

vel mindig saját jelöltjöket választották meg elnöknek , s így az
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összes ügyek vezetését kezökben tartották . Nem lehet bebizonyí

tani, hogy a déliek befolyásukat pártoskodásokra vagy saját céljok

elérésére használták volna fel. Politikájukban és céljukban mindig

magasabb eszmék által vezettettek ,mint az európai államok feu

dalistái és aristokratái; de a rabszolgakérdésben , mely reájok

nézve életkérdés volt, nem akartak alkudozni. Itt mindnyájan

egyért harcoltak; itt álláspontjukat nagy hevességgel védelmezték ,

mivel felismerték, hogy itt minden engedékenység elveiknek leve

retését vonja maga után .

Éjszak republikánusai között már rég alakult egy párt,mely

a rabszolgaság megszüntetését tűzte zászlójára és minden módon

igyekezett alapelvét terjeszteni. A párt székhelye Boston volt.

Száma és moralis hatalma az Európából való bevándorlás által

mindennap növekedett. A déliek tehát minden módon ki akarták

vinni, hogy a bevándorlottak polgári jogokat ne nyerjenek. De

minél hevesebbek voltak a támadások, a dél férfiai annál maka

csabban ragaszkodtak ahoz, a mit sajátjoknak neveztek . Mióta a

“ Kansas-Nebraska-bill” által 1854. május 24 -én minden új terület

teljesen szabadságára volt hagyva, hogy akar-e tartani rabszolgá

kat vagy sem , a Missisippi és Missouri melléke folytonos véres

harcok színhelye volt, a mennyiben a rabszolgatartók a szabad

gyarmatosokkal a birtoklás végett küzdöttek .

96 . g. A polgárháború.

A “ Kansas-Nebraska-bill” -ben a déliek utolsó diadalukat

ünneplék. Az új elnökválasztásnál a köztársaságiak minden erejö

ket összeszedték , hogy pártjokhoz tartozó férfiút állítsanak az

állam élére. Fáradságukat siker koronázta : Lincoln Ábrahám , az

éjszakiak jelöltje nyert szavazattöbbséget. Ezen eseménynyel új

korszak kezdődik Éjszak -Amerika szellemi életében . Az eddigi

harcok között a pártdüh oly magasra emelkedett, hogy a déliek

elhatározták az unióból kilépni és Richmondban külön congressust

alakítani. Az ő magyarázatuk és felfogásuk szerint az unió a sza

bad államok egyesülete volt,mely célúl tűzte ki : " a közös védel

met, a szövetség jogainak biztosítását és jólétének előmozdítását.”

Mivel pedig a cél a déli államokra nézve megszűnt, azért ezek fel

jogosítva érezték magukat külön szövetséget kötni. Senki sem
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kényszerítheti őket, hogy képviselőiket oly szövetségi kormánynál

működtessék , melynek minden törekvése az ő romlásukra van

irányozva . A republikanusok azonban ezen felfogást elvetették , s

kinyilatkoztatták , hogy az unió oly rendezett államtest, melyből

egyetlen tag sem léphet ki, s kimondották, hogy az elszakadásra

teendő minden kísérletet forradalomnak tekintenek , s az ellen

minden erejökből harcolandnak. A déliek azonban nem ijed

tek meg.

Az elszakadás végzetteljes szavát Dél-Carolina már 1860.

dec. 20-án kimondá . E példát nemsokára Georgia , Florida , Ala

bama és Missisippi is követték. 1861. február 18-án független szö

vetségre léptek Montgomeryban , és Jeffersen Daviskorábbihadügy

minisztert választák elnöküknek . A washingtoni kormány még

mindig halogatta a döntő lépést. Csak midőn Beauregard , a déliek

tábornoka Sumter erődöt Charleston mellett erőszakkal hatalmába

keríté , kezdődött el a véres polgárháború. Hogy az éjszaki nagy

hatalommal (fél millió harcosnál többet számlált) szembeszállhas

son, a déli államok elnöke minden fehér férfit fegyver alá hítt. Így

az egész éjszakamerikainép, mely eddig kizárólag az ipar, keres

kedés és mezőgazdászatnak élt, oly polgárháborúba bonyolódott ,

mely az ó -világ legvéresebb harcai által sem engedte magát fölül

mulatni. A szárazföldi háború kezdete az unió seregeinek nem

termett babért; midőn Richmond ellen nyomultak , Run Bullsnál

Beauregard tábornoktól vereséget szenvedtek . Annál erélyesebben

igyekezett a washingtoni kormány az éjszaknak a tengeri hábo

rúra való kedvező helyzetét felhasználni. Az egész délnyugati

partot ostromzárolta s az európaiakat akadályozta a déliekkel való

közlekedésben . Az 1861-ik év bevégződött, a nélkül, hogy az ügy

eldöntetett volna : a portsmouthi kikötőben Virginiában a hajók a

lángok martalékává lönek ; a hova az ellenség a lábát betette , ott

elpusztított helységek mutatták a borzasztó polgárháború nyo

mait ; a csatasíkon és kórházakban leírhatlan inség és nyomor

uralkodott ; számtalan hulla és sebesült lett áldozata a dühöngő

polgárháborúnak . S nem csak a csatasíkon és tengeren dühöngtek

a szenvedélyek : a gyűlölet az ellenség polgári lételét is megsem

misíteni igyekezett. Lincoln a déli államokkal való kereskedelmi

közlekedést tiltotta el, Davis pedig a cukornak 'és rizsnek kivi

telét nem engedte meg, hogy az uniótól ezen nélkülözhetetlen
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élelmi cikket elvonja . Csak a rabszolgakérdésben nem nyúlt még

Lincoln döntő rendszabályokhoz , hogy a kibékülés hídját le ne

rontsą. De midőn a háború a határállamokban komolyabb alakot

öltött , csak akkor ment az unió kormánya nehány lépéssel előbbre .

Az elnöknek szeptemberben közzétett kiáltványa kimondta, hogy

mindazon államokban, melyek még az új év kezdetén az unio

ellen harcolandnak , a rabszolgaság meg fog szüntettetni .

A hadviselésben az 1862-ik év sem hozott eldöntést : az év

első hónapjaiban az unió csapatai több helyen nagyobb előnyöket

vívtak ki , sőt áprilban New Orleanst is elfoglalták, de nyáron és

öszszel a fegyverek egyensúlya ismét helyreállott. Májustól juliusig

az ellenfelek M'Clellan és Beauregard alatt Richmond (Virginia

fővárosa) táján mérkőztek, míg a hétnapos gyilkos csata a város

falai alatt oly kimerültséget idézett elő , hogy M'Clellan kénytelen

volt visszavonulni a Potomacon. A tengeren is egyenlők voltak a

veszteségek. Az unió hajóhada , Merimac páncélos hajó által két

fregattját veszté el, míg végre az unió a Monitorban méltó vetély

társat állított fel. A két vaskolosse harca a norfolki kikötőben

eléggé meggyőzhette a világot arról , hogy ezentúl a tengeri csaták

sorsát csak páncélos hajók dönthetik el . Az éjszaki közvélemény

nem volt megelégedve M'Clellan badviseletével . Visszahívatott

tehát és helyét Burnside tábornok foglalt el . Ez sem volt képes az

ellenséget szilárd állásából kinyomni, főleg miután a frederiksburgi

véres csatát elveszté ( 1862. december 13-án) . Ugyanazon helyen

történt második csatában Jackson tábornok veszté életét . A déli

szövetségesek Lee tábornok alatt Pennsylvaniába és Marylandba

nyomultak, de Gettisbourgnál Meade unió tábornok ellen vívott

kétnapos csata után ismét visszavonulni kényszerültek . A legna

gyobb erőfeszítéssel folytatták a háborút mindkét részről , anélkül,

hogy valamelyik fél jó eredményekkel végezhette volna . Az

1863 -ik év is a békére való minden kilátás nélkül végződött be .

Dec. 17-én veté el a congressus azon indítványt, hogy az elnök

kéressék fel az alkudozások megkezdésére . Az 1864-ik év is keveset

változtatott a dolgon. Minél közelebb jött az elnökválasztás , annál

jobban elvonta a háborútól a figyelmet. A béke pártja M'Clellanra

veté pillantásait ; de a republikanusok annál jobban megfeszíték

erejöket, hogy Lincolnt másodszor is megválaszszák elnöknek .

Határozott győzelmet arattak . 1864. nov. 8 -án Lincoln Ábrahám
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.

másodszor is megválasztatott. De e nemes férfi nem sokáig élvez

hette győzelmét. 1865. april 14 -én Wilkes Booth orgyilkos keze

egy pisztolylövéssel megfosztá életétől. Benne az emberi szabad

ság legbuzgóbb védője szállott sírba. Utóda, Johnson képes volt a

béke áldásos művei mellett a háború által okozott mély sebeket

tapintatos kezekkel behegeszteni. Johnson után Grant választatott

meg elnöknek (1868. nov. 3-án). Alatta építtetett a nagyszerű

Pacific -vasút.

Az éjszakamerikai polgárháború kimenetele végzetteljes volt

Mexicora. Mióta Mexico Spanyolországtól elvált, azóta kilencszer

változtatta kormányformáját ; 43 év alatt 50 egyén uralkodott

fölötte. Midőn 1855 -ben Alvarez tábornok nyerte el az elnökimél

tóságot, ismét új alkotmány szerkesztetett (1857.),mely kiválólag

az egyház jogait sértette . Ezért forradalom ütött ki,melynek kö

vetkeztében a conservativek Zuloaga Bódog tábornokot választot

ták meg elnöknek, ki az 1857- iki alkotmányt mellőzte. A szabad

elvűek pártja azonban ragaszkodott művéhez, a tartományok

népségét fellázította a főváros reactionarius osztályai ellen és

Juarez Benitot kiáltotta ki elnökül. Ez Veracruzba tette lakását és

guerillacsapatokkal polgárháborút kezdett Zuloaga és ennek tábor

noka Miramon ellen . Az Egyesült-Államok ezen viszályt a keres

kedelmi téren saját előnyükre akarták felhasználni ; s Zuloagatól

azt követelték , hogy a tehuantepeci földszoros örök időkre enged

tessék át nekik , ez azonban a követelést visszautasította , mire a

washingtoni kormány Juarezt ismerte el elnöknek. A háborús

idők alatt az idegenek , főleg a spanyolok sokszor nagy sérelmet

szenvedtek jogaikban és vagyonukban , s mivel a köztársaság nem

igen volt hajlandó e tekintetben érdemlegesen intézkedni, az euró

pai három nyugati nagyhatalom erélyesebb föllépésre határozta el

magát . A spanyolok Prim tábornok alatt Orizabában , a franciák

Jurieu de la Glavière vezérlete alatt Tehuacanban táboroztak, az

angol főparancsnok , Sir Charles Wyke pedig Cordovát választotta .

A nagyszerű vállalatban azonban nem volt egység. Juarez a

hatalmak kívánságait visszautasította s fenyegetésekkel felelt.

Későbben a hatalmasok között kitört viszály következtében a spa

nyolok és angolok visszahajóztak s a franciák magukra lettek

hagyva. Most a nemzet és a császár becsülete azt kívánta , hogy a

vállalatot,melyhez oly nagy hűhóval kezdettek, ily dicstelenül ne
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hagyják abba . Loreneez erősítést hozott . Erre Jurieu de la Gla

vière letette a főparancsnokságot és visszajött Európába. Loreneez

azonban nem mert támadólag föllépni. 1862. augusztusban Forrey

alatt új segélysereg érkezvén , az új főparancsnok 1863 elején

Peublát vette ostrom alá , melyet Ortegal tábornok védelmezett .

Három hónap mult el , a nélkül , hogy akár a franciák ostromának,

akár a juaristák kirohanásának döntő eredménye lett volna . De

március közepén a mexicoiak ellenállása gyöngülni kezdett , s a

franciák Bazaine tábornok és Forrey alatt képesek voltak junius

ban a mexicoiak fölött teljes diadalt aratni. Peubla bevététett , s

Ortega tábornok megadta magát. 225 törzstiszt s 11,000 katona

került francia fogságba.

Peubla elestének hírére Juarez a fővárost rémítéssel akarta

engedelmességben tartani . De hatalmának vége volt. A franciák

benyomultak a fővárosba s új államrend alapításához fogtak . Egy

közös tanácskozásban elhatároztatott, hogy a köztársasági kor

mányforma helyett egyeduralmat állítanak föl, melyben az államfő

mexicoi császár címét veendi fel, és a koronát Ferdinánd Miksa

ausztriai főhercegre ruházzák át , ki el is fogadta a felajánlott

koronát . Miután Napoleonnal Párisban találkozott , hol az új csá

szári trón biztonságáról tanácskoztak , nejével Mária Saroltával

áthajózott az Oceánon, és a nép örömriadása között vonult be

Mexicoba . De az új császárság nem tarthatta fen magát sokáig .

Napoleon lassankint visszavonta csapatait , s miután Juarez az

unio védelme alatt visszanyeré korábbi hatalmát, a segély nélkül

magára hagyatott új császárt Queretaroban elfogatta , halálra ítél

tette s 1867. jun. 19-én nehány hű emberével főbelövette .

5. Események Német- és Olaszországban.

97. g. Az udvarok jegyzékharca .

A gasteini egyezség, mely Bismarck miniszterelnököt grófi

címhez juttatá , csak rövid ideig tartó szünetet idézett elő . Porosz

ország törekvése , a kedvező fekvésű éjszakelbei területet biro

dalmi szövetségbe vonni , Bécsben heves ellenállásra talált .

Az osztrák udvar szigoruan ragaszkodott közös birtoklási jogához .

A meghasonlás köztudomásra jutott a hercegségekben is . Mert
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míg Schleswigben Manteuffel porosz kormányzó vasszigorral

kormányzott, Holsteinban Gablenz osztrák helytartó szelidebb

eszközökhez nyúlt. Nemsokára panaszt emelt å berlini minisz

terium azon szelidség és elnézés ellen , s azt igyekezett bebizonyí

tani, hogy ezáltal a hercegségekben a forradalmi pártok újra

lábra kapnak. Mivel Ausztria vonakodott eljárást megváltoztatni,

s nyiltan kimondotta, hogy a szövetség hozzájárulásával kész a

hercegségeket Augustenburg hercegnek átengedni, és hogy azok

nak Poroszország általi elfoglaltatásába soha nem fog beleegyezni,

a viszonymindig feszültebb lett. A sajtóban és hivatalos iratok

ban ingerült hangulat uralkodott. Goxone olasz tábornok Berlinbe

érkezése azon gyanút ébreszté Ausztriában , hogy Porosz - és

Olaszország között szövetség jött létre a császári állam ellen .

Hogy Ausztria a kettős veszélylyel szembe szállhasson , nagyszerű

hadikészületekhez fogott s Benedek táborszernagyot az osztrák

hadsereg élén az Alpesek innenső részén állítá fel, míg Albrecht

főherceg Velencében vette át a főparancsnokságot. Poroszország,

értesülvén a hadikészületekről , szintén fegyverkezni kezdett .

Señmiféle ellenvetések sem voltak már többé képesek a dolgok

menetét megakadályozni: jóllehet Berlinben és Bécsben napot is

tűztek ki a fegyverek lerakására , de mielőtt a határidő elérkezett

volna, Ausztria kijelentette ,hogy Poroszországgal nem szándékozik

háborút viselni, ellenben Olaszország ellen seregeit hadi lábra állítja.

Ez Berlinben okot adott a gondolkozásra ; ha Poroszország fenye

getve érezte magát, úgy az rá nézve mindegy volt, bármely olda

lon erősíti a császári állam csapatait. A fegyverkezés tehát foly

vást tartott Poroszországban s mindig nagyobb mérvet öltött

magára. Egyszersmind Olaszországban a katonakötelezettek

beszólíttattak ; a szabadelyű és hazafias érzelmű Ricasoli lépett a

miniszterium élére és Lamarmora hadügyminiszter átvette a főpa

rancsnokságot a Mincio melletti hadsereg fölött. Minden a háború

kitörésére mutatott; félelmetes izgatottság fogta el a német népet ;

Bismarck gróf volt a legkeserűbb gyűlölet tárgya, mit Cohn Károly

merénylete is .eléggé bizonyít (1866 . május 7 .), ki vállalatának

meghiusulása után a börtönben önkezével oltá ki életét. A béke

fentartásának reménye még egyszer derengenikezdett, midőn a

semleges nagyhatalmak kisérletet tettek az ellenfelek kibékíté

sére ; de ezen remény is nemsokára meghiusult. Ausztria csak
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azon föltétel alatt akart hozzájárulni a kibéküléshez , ha az érde

kelt államok lemondanak a területnagyobbításról .

98. § . Pártállások s az éjszak -németországi háború.

Az osztrák kormány, tekintet nélkül Poroszország ellenmon

dására, junius elején a schleswig- holsteini ügyet a német szövet

ség elé vivé, s meghagyta Gablenznek, hogy a holsteini rendeket

Itzehoeben híjja össze . Ezen eljárást a porosz kormány a

gasteini egyezség megszegésének tekinté s összes hadi erejét, sor

katonaságot és honvédséget fegyverre szólítá . Hasonló történt

·Ausztriában is ; de a hadsereg hiányos szervezése és rosz állapota,

melynek szomorú következményeit már az olasz háborúban lát

tuk, most ismét előtérbe léptek . A hadsereg létszáma nem vágott

össze a beírt adatok számával, s az élelmezési intézetek ellen

hangos panaszok emeltettek . Mivel porosz felfogás szerint a

gasteini egyezség Ausztria által hatályon kívül helyeztetett ,

Manteuffel parancsot kapott , csapatait Schleswigből Holsteinba

vezetni. Ezáltal Gablenz csekély örségével visszavonulásra kény

szeríttetett. Ezen esetet most meg az osztrák kormány tekinté a

bécsi alkú megszegéseül s indítványt tett az összes szövetséges

hadseregek gyors mozgósítására, a porosz hadtest kivételével .

A szövetséggyűlés junius 14-én tanácskozást tartott az indítvány

fölött, s azt egyszerű szótöbbséggel el is fogadá. Most már

a háború kitörésére a schleswig -holsteini ügyek elintézése szol

gáltatott okot . Poroszország Ausztriát minden áron ki akarta

szorítani a közös birtoklásból, s azért az eddigi szövetséget fel

bontottnak nyilvánítá, s egyszersmind , hogy megnyerhesse a

német kormányokat céljának , újabb reformokat terjesztett elő ,

melyek szerint egy új szövetség szabadon választandó parlia

menttel lenne felállítandó Ausztria kizárásával . Ezzel Német

ország politikai életében új fejlődési korszak állott be . Poroszor

szágban hamar felfogták az állam nagyszerű rendeltetését ; bár

mennyire küzdött az oppositió a sajtóban és a képviselőházban

Bismarck miniszteriuma ellen , s a nép nem akart beleegyezni a

háború megkezdésébe : midőn a kocka el volt már vetve , s Porosz

ország hatalmi állása és becsülete forgott szóban , akkor látni lehe
8

tett, mily vonzerőt gyakorol egy jól szervezett állam minden
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egyes tagiára, mily befolyással van azon öntudat, egy nagy egész

hez tartozni, a közérzületre. Jun . 14 -től kezdve elismerte Porosz

ország annak szükségét, hogy a veszélyben forgó hazáért minden

erejét mozgásba kell hoznia az egységes öszműködés kivihetősége

végett. Németország így két nagy táborra szakadt : osztrák és

porosz táborra ; s a nehéz kérdések megoldásátmost már csak a

kard dönthette el.

Hogy a harcoló erők akadály nélkül Csehországba juthassa

nak, hol Benedek az osztrák haderő élén az Elbe felső vidékén

állott, Berlinben azon határozatot hozták , hogy minden a Maj

nától éjszakra fekvő államot felszólitanak a szövetkezésre Porosz

ország vezetése alatt. E célból három államhoz : Hannoverhez,

Szásztartományhoz és Kurhessenhez kérdés intéztetett, valjon

visszalépnek-e a szövetségi határozattól, csapataikat békelábra állít- :

ják- e s hajlandók -e a jun. 10-ről kelt reformok alapján Poroszor

szággal szövetkezni? Ha igen , akkor biztosíttatnak előbbi birto

kaikban , s souverain -jogaikban , ha pedig vonakodnának szövetségre

lépni, akkor szigorú katonai rendszabályoknak tennék kimagukat.

A három kormány a felszólítást visszautasítá , mit a háború meg

üzenése és a poroszok bevonulása követett. A hésseni választó

fejedelmet mint államfoglyot Berlinbe vitték s országát megszál

lották, György, hannoveri király a fővárost s a királyság éjszaki

részét, az éjszakról és nyugatról előnyomúló Manteuffel és Vogel

v . Falkenstein tábornokoknak átadá s hadseregével délen akart

áttörni, hogy a bajorokkal Coburgnál egyesüljön . A porosz előcsa

patok meg akarták akadályozni, de Langensalzánál (jun. 27 -én )

vereséget szenvedtek . A hannoveraiak azonban két nappal későb

ben körül vétettek s megadásra kényszeríttettek . A hannoveri

hadsereg feloszlott, az országot pedig a poroszok foglalták el.

György Hitzingbe ment Bécs mellé. Későbben a szász királyság

is a poroszok hatalmába került.

99. $ . Háború Csehországban s a Majna mellett.

A szász királyság elfoglalása nagyon megkönnyíté a porosz

haderők előrenyomulását. Mielőtt Benedek, ki haderejét Prágától

Szilézia határaig ívalakban állítá fel s főerejével Josephstadt és

Königgrätzre támaszkodott , tervét, a porosz állam szívéig nyo
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mulni, kivihette volna, a poroszok három oldalról Csehországba

nyomultak . Junius utolsó hetében folytonos harc közepette Her

warth Rumburgon és Hünerwasseren, és Frigyes Károly herceg Rei

chenbergen és Podolon keresztül Münchengrätz és Gitschin felé

nyomultak előre, míg Sziléziából az Óriáshegységen keresztül a

koronaörökös nyomult nyugatra velök szembe. Azon heves ütköze

tek után , melyeket Steinmetz tábornok Nachodnál és Skalitznál s

Bonin Trautenaunál vívtak , elfoglalták a vitézül védelmezettKöni

ginhof várost (jun. 29.). Julius első napjaiban,miután Vilmos király

Bismarck, Roon miniszterek s Moltke táborkari főnök kiséretében a

csatatérre érkezett s a főparancsnokságot átvette , a harcoló hatal

mak hadi ereje oly közel jutott egymáshoz , hogy a döntő ütközet

kikerülhetlennek látszott. Ez meg is történt jul. 3 -án Königgrätznél

vagy Sadowánál. A porosz hadsereg a király szemeláttára dicső

győzelmet aratott az osztrák hadsereg fölött . Egész Európa

bámult a nevezetes hadjárat biztos és gyors kimenetelén .

Ugyanazon időben Falkenstein tábornok , ki a langensalzai

események után Manteuffel, Goeben és Beyer hadcsapatait majna

hadsereggé egyesítette, a szövetséges hadsereg ellen indult, mely,

két részre osztva, az egyik a Rhön és thüringi erdő, a másik Frank

furttól éjszakra a Wetterauban Károly bajor és Sándor hesseni

herceg vezetése alatt állott. Falkensteinnak most az volt a terve,

hogy a két hadsereg egyesülését megakadályozza . A terv sikerült.

A véres, noha eldöntetlen harc után Dermbachnál(jul. 4 .) a bajorok

felhagytak az egyesülés gondolatával s a Majna vidékére húzódtak ,

kisértetve a poroszoktól, kik továbbb nyugat felé a Fulda völgyén

keresztül Hanaura nyomultak . Itt Falkenstein ismét a bajorok

ellen fordult , s őket a kissingeni és hammelburgi véres ütközetek

után , hol a vitéz Zoller bajor tábornok elesett, visszavonulásra

kényszeríté Schweinfurt és Würzburg felé. Falkenstein nem

követte őket, hanem a másik hadsereg ellen fordult, mely Sándor

hesseni herceg alatt a Majnától lefelé állott, hogy Frankfurt várost

védelmezze. Midőn azonban a poroszok a Laufuch melletti heves

ütközet után (jul. 13. 14.) Aschaffenburgot véres utcai harc után

elfoglalták , a szövetségesek hadvezére seregével délfelé az Oden

erdőig vonult, mire a porosz tábornok ellenállás nélkül Frankfurtba

nyomult. A város jelentékeny hadisarccal és beszállásolással ter

heltetett, s az utólagos követelésekkel és fenyegetésekkel annyira

TANKÓ : VILÁGTÖRTÉNELEM . IV . RÉSZ . 16
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zaklattatott, hogy a tiszteletreméltó polgármester, Fellner, kerülni

akarván a gyűlölt és törvénytelen rendszabályokban való közre

működést, önkezével oltá ki életét . Nemsokára Falkenstein vissza

hivatott s Csehország kormányzójává neveztetett ki ; helyét a

majna-hadsereg főparancsnokságában Manteuffel foglalá el .

100. g . A háború kimenetele és békekötések.

A königgrätzi csata után nyitva állott az út a poroszoknak a

birodalmi főváros szívéig. Az éjszaki hadsereg szétszóratott ;

Benedek a hadsereg maradványaival Olmütz és Brünn felé húzó

dott vissza ; Bécsben a legnagyokb rémület uralkodott . Ekkor

Ferenc József egy meglepő határozat kiviteléhez fogott. Olaszor

szágban a déli hadsereg Albrecht főherceg vezérlete alatt Custozzánál

jun. 24-én, Lamarmora serege fölött fényes győzelmet aratott s az

ellenséget a Mincioig szorította vissza . A helyett hogy ezen előnyt

kizsákmányolta volna , elhatározta az osztrák császár , Velencét

Napoleonnak átadni, hogy a déli hadsereget Poroszország ellen

vezethesse s Napoleon szövetségét megnyerhesse. Napoleon a vá

ratlan ajándékot elfogadá, kinyilatkoztatta azonban , hogy Velence

átengedésében a két hatalom közti békeközvetítést érti . Először

is fegyverszünetet akart köztük kieszközölni ; de Vilmos király

csak a békére való biztos kilátás mellett akarta a fegyverszünetet

elfogadni, s Victor Emanuel sem igen örült az ajánlatnak. De a

francia császár közvetítő tevékenységével végre is kivitte , hogy

Poroszország és Ausztria közt megkezdettek a békealkudozások ,

a nélkül azonban, hogy a hadjárat további folytatása félbeszakít

tatott volna. Hiába hítta vissza az osztrák császár Albrechtet a

déli sereg egyrészével s ruházta reá Benedek helyébe a főparancs

nokságot; a poroszok gyors előnyomulása a dunai vonal felé lehe

tetlenné tette egy nagyobb hadierő egyesítését a székváros meg

mentése végett. Így Bécsben most el kellett fogadni Napoleon

közvetítése után a nikolsburgi fegyverszünetet (jul . 26. ) , melynek

értelmében Ausztria a szövetségből kizáratott ; az elbei hercegsé

gek közbirtoklásáról le kelle mondania, s bele kellett egyeznie ,

hogy Velencét Napoleon az olasz királyságnak adhassa át. Épen

készülőben volt egy porosz hadosztály Pozsonyt elfoglalni, midőn

győzelmi menetében egyszerre megakadályoztatott . A föltételek

1
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alapján négy héttel későbben (aug. 28 .) megköttetett a prágai béke,

melyben Ausztria bizonyos hadikárpótláson kívül még arra is

kötelezte magát, hogy azon szövetséget, melyet Poroszország a

Majnától éjszakra alkotand , el fogja ismerni, mire Poroszország is

megigérte , hogy a szász királyságot a maga épségében fen fogja

tartani.

Miután a nikolsburgi fegyverszünet a többi szövetséges álla

mokra nem terjesztetett ki, azért a háború a Majna és Tauber

vidékein még tovább is folyt, midőn a fegyverek Cseh - és Morva

országban már pihentek . De ha a szövetséges csapatok eddig nem

arathattak győzelmet, hogy tehették azt most, midőn a majna

hadsereg mecklenburgi, Oldenburgi és más éjszaki szövetséges

csapatok által folytonosan erősíttetett s a csehországi fényes győ

zelmek az összes hadserget elbizakodottá tették ? Mit segíthetett

az,hogy a badeni csapatok Hundheim és Werbachnál, a würtenber

giek Tauberbischofsheimnál, a bajorok Gerchsheimnál és Rossbrun

nál becsülettel harcoltak ; a háború kimenetelére nézve azon véres

áldozatok, melyek a katonai becsület megmentéseért hozattak ,

eredménytelenek voltak . Julius végével a poroszok Würtenbergbe

vonultak s egészen Nürnbergig nyomultak előre. Most már a déli

kormányok is fegyverszünetre léptek ; elfogadták a nikolsburgi

határozatokat s megfizették a követelt hadiköltségeket. Késöbben

hosszas vonakodás után Hessen -Darmstadt, Szászország és a Szász

királyság is békére léptek, ez utóbbi Poroszországgal örök időkre

békét és barátságot kötött. Ezen békekötések által elháríttattak

mindazon akadályok, melyek az éjszaknémet szövetség megköté

sének útjában állottak .

101. S . Az egyesített Olaszország Róma fővárossal.

Ugyanezen időben Velence sorsa is eldőlt. A Napoleon részére

történt átadás után az osztrákok visszavonták csapataik egy

részét s csak a várak biztosítására és őrizetére szorítkoztak,míg

ellenben az olaszok szigorúan ragaszkodtak az ország elfoglalását

illető föltételeikhez. Midőn most Cialdini, kire a főparancsnokság

ruháztatott, átkelt a Pón, sehol sem talált akadályokra. Nemso

kára az olasz fősereg Velence szívében , Paduában és Vicenzában

állott, s már az olaszok tekintetüket Tirol déli részére fordíták ,

16 *



244 VILÁGTÖRTÉNELEM .

holGaribaldi a Garda -tótól nyugatra szabad csapataival a háborút

tovább folytatta . Minden területnek , hol olaszúl beszélnek, egye

síttetnie kellett a királysággal. Egy hadosztály már julius vége

felé csaknem Trientig nyomult előre. Egyszersmind Anconában

készületek tétettek a tengeri hadjáratra. Ez azonban szerencsét

lenül ütött ki az olaszokra nézve. Azon fényes győzelem után,

melyet az osztrák hajóhadvezér, Tegetthoff, az olasz tengernagy,

Persano fölött a nevezetes lissai tengeri csatában nyert (julius 20 .)

a florenzi kormány vágyainakmérséklésére figyelmeztetett . A béke

előzményét fegyverszünet képezte. Victor Emanuel Dél-Tirol és

Friaulra vonatkozó igényeivel felhagyott, s lassankint visszavonta

csapatait, mire a bécsi békében osztrák részről az olasz királyság

elismertetett. Azután népszavazásra bocsátották az ügyet, annak

kitudására, valjon a velenceiek óhajtják-e az egyesítést. Miután a

nép egyhangúlag az egyesítés mellett nyilatkozott, Victor Ema

nuel ünnepélyesen bevonult Velencébe s a gyönyörűen diszített

tengeri város legszebb terén , a Márk-téren fogadta az alattvalók

hódolatát.

A florenci kormány kezdetben meg volt elégedve ezen ered

ményekkel; de a nemzeti párt, élén Garibaldi, a pápai területet is

el akarta foglalni. Az egyesített Olaszországnak csak Róma lehe

tett fővárosa . Hogy ezen cél eléressék , a nemzeti párt Garibaldi

vezetése alatt betört a pápai területre. De a kísérlet meghiúsult.

Egy francia segélysereg a szabadcsapatokat Mentananál (1867.

nov. 3 -án ) megverte. Ezen esemény után az egyházi területet

mindig francia csapatok tarták megszállva , a mely körülményből

világosan kitünt, hogy Napoleon ezen eljárása által a birodalmá

ban levő klerust akarta saját pártjának megnyerni. 1870 . őszig

védte Napoleon az egyház fejét világi birtokaiban.Ezáltal lehetővé

tétetett, hogy a magas klerus, melyet IX . Pius egy általános

(ökumeni) zsinatra a Vaticanba összehívott ( 1869. dec.), üléseit

zavartalanul megtarthassa. Azonban épen most következett be

ama catastrófák egyike, melyek a világtörténelem drámájába néha

a nagyszerű gúnynak egy vonását csak azért szövik be, hogy az

emberi tervek és alkotások gyarlóságaitannálszembetünőbbé tehes

sék. Abban a pillanatban , a mint a jezsuiták többsége a pápa csal

hatatlanságának (infallibilitas) elismertetésével a pápai absolutis

must megteremté, a pápa világi hatalma megszűnt, s az egyházi
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állam az olasz királyságba kebeleztetett. Alig vonultak ki a fran

cia csapatok az egyházi államból, hogy hazájokat a halálküzde

lemben támogassák, a florenci kormány Cadorna alatt örcsapato

kat állított fel a római határra , míg Bixio , Garibaldi egykori baj

társa, Civita -Vecchiába bevonult.Miután a pápa nem akart lemon

dani világi hatalmáról, s a békeföltételeket is visszautasítá, az

olaszok egyszerűen megszállották a pápai területet. 1870. szept .

20 -án Porta Pia előtt tábort ütöttek, s Rómát ellenállás esetében

ágyúzással fenyegették. A városban levő pápai csapatok nem vol

tak képesek szembeszállani, s Róma három óráig tartó ágyúztatás

után megadta magát. Egy népszavazás következtében Róma s az

egykoriegyháziállam az olasz királysághoz kapcsoltatott. A király

ság egyesítésének nagy műve,melynek keresztülviteleért Garibaldi

évekig harcolt, most már bevégzett ténynyé vált. IX . Pius átka ,

melylyel Victor Emanuelt sújtotta , többé nem enyhíthette a sors

kérlelhetetlen szigorát.

6 . A spanyol forradalom 1868-ban.

102. Ellentétek és pártharook.

Időközben Európa figyelmét Spanyolország vonta magára ,

mely a korábbi években a politikaimegrázkódtatásoknak oly gyak

ran szolgált színteréül. A francia császárság - felállítása után a

madridi udvari pártnak sikerült az anyakirályné, Mária Krisztina

segélyével Narvaez minisztert megbuktatni s a királyi hatalmat

emelni. Rómával egy concordatum köttetett ,mely a curiának és a .

spanyol klerusnak nevezetes engedményeket biztosított. Ezen

reactionarius irány még növekedni kezdett akkor, midőn Izabella

királynét templomba menetele alkalmával Merino Márton elmeza

vart pap,megsebesítette. (1852. febr.) Most már a sajtó korlátoz

tatott, a kortes feloszlattatott, s az alkotmányt absolutismus váltá

fel ; a legfőbb állami és katonai hivatalok karlistáknak és pappár

tiaknak (klerikalisok ) adományoztattak . A régi absolutismus visz

szaállítása iránti félelem maga után vonta az összes szabadelvűek

egyesülését. Hiába igyekezett az udvar és kormány reactonarius

miniszterek , mintMurilo , Roncali és mások alatt, az oppositiot a

választások fölötti örködéssel, szigorú rendszabályokkal a sajtó
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ellen , a kortes feloszlatásával s más eszközökkel elnyomni ; az

államcsínytól való félelem s a Krisztina és férje elleni gyűlölet az

ellenpárt tagjait naponta szaporította . Moderados és a progressis

ták " szabadelvű unió ” -ba egyesültek , s a miniszter- és rendszer

változáson fáradoztak. Espartero, Vittoria hercege, elvállalta az új

kabinet alakítását, melyben O 'Donnell lett hadügyminiszter.

Mária Krisztina katonai kiséret mellett Portugaliába vitetett , s

birtokai lefoglaltattak , 1854. novemberben összeült az ujonnan

választott gyülekezet, mint “ alkotmányozó kortes” , melyben a

progressisták képezték a többséget, s melyben nevezetes refor

mokkal törekedtek az államéletet újjá alakítani. De az alkotmá

nyos állapotoknak rendezésében a “ szabadelvű unió ” ismét szét

bomlott. Espartero kilépett a miniszteriumból; Madridban és

Barcelonában lázadás tört ki, melyet O 'Donnell véres szigorral

fojtott el s azután az ostromállapot védelme alatt a kortest felosz

latta. Ez átmenetet képezett újabb kabinet alakítására , melyben

Narvaez , Valenzia hercege alatt a régiModerado-párt gyakorolta a

főhatalmat, s törekedett az ellentéteket kiegyenlíteni. De midőn

a mérsékelt miniszterium a parliamenti főhatalmat “ alkotmányos

reformok ” által akarta korlátozni, s midőn egy szigorú sajtótör

vénynyel föl mert a köztársaságiak és progressisták ellen lépni,

jobban és jobban belemerült a reationarius áramlatba , úgy, hogy

a “ szabadelvű unió ” tagjai, félvén , hogy az 1854 . év vívmányait

újból elveszítik , régi szövetségöket újból helyreállíták, s kérték a

királynét, hogy O 'Donnellt szólítsa fel egy új kabinet alakítására .

Hogy a mérsékelt miniszterium csaknem öt évig maradt a kormá

nyon , azt inkább az általános kimerültségnek , mint a megelége

désnek lehet tulajdonítani. De bármennyire igyekeztek is a mér

sékeltek a királyné kívánságainak s azudvarpárt akaratának eleget

tenni, ők is azon tapasztalatra jutottak , hogy az ultramontanokkal

soha sem lehet olyan békeszövetségre lépni, mely ne az ő kezükbe

játszaná a hatalmat. Mert míg a spanyolok O 'Donnell alatt ered

ménynyel harcoltak Marokko ellen s a tetuani csata után (1860.

febr. 4 .) az ellenséget hadikárpótlás fizetésére és Ceutánál a terü

let átengedésére kényszerítették , azalatt a carlisták Ortega és

Cabrera alatt montemolini grófot, a Triesztben elhalt Don Carlos

idősb fiát akarták a trónra emelni. A vállalat azonban szomorú

véget ért . Ortegal elfogatott és főbelövetett. Montemolin és fivére,
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kik Cataloniában a fölkelőkhöz csatlakoztak , szintén elfogattak s

csak akkor bocsáttattak szabadon ,midőn trónköveteléseikről ünne

pélyesen lemondottak.

Néhány évvel későbben újabb politikai válság állott be,mely

O 'Donnell miniszteriumának visszalépését vonta maga után . Most

már a mérsékelt párt, mely még kormányon volt , megkisérté fen

maradását az ellenséges ellentétek, az udvari reactionarius párt s

a progressisták és demokraták közt, de egyik részen sem talált

méltánylást és köszönetet. A miniszteriumok gyors változása aka

dályt képezett a szilárd és következetes politikai magatartásban ;

csak lassan fékeztethettek meg a lázadások és forrongások,

melyek részint a katonaság, részint a demokraták közt kitörtek.

Kemény oppositió alakult minden társas körben , mely a Bourbo

nok dynastiája s a papi és reactionarius kamarilla ellen fordult.

Hiába igyekezett Narvaez, ki újból a nyilvános ügyek élén állott,

szigorú rendszabályok által az oppositióhoz tartozó hivatalnokok

és egyetemi tanárok (Castelar Emil) mellőzése által a forrongó

kedélyeket féken tartani; minél inkább hatalmaskodott a kama

rilla , annál jobban gyökeret vert azon nézet,hogy a Bourbonok alatt

Spanyolország soha sem vergődhetik méltó államéletre. A köztár

sasági eszmék behatottak a nép minden osztályába ; egy másik

párt “ Iberia egységét” , Spanyolország és Portugalia unióját a

Braganza -ház alatt , írta zászlójára . Mindenütt nagy volt az

elégületlenség az udvari cselszövények és a királyné szeszélyes

önkénye miatt, ki botrányos életét babonás jámborságával s az

egyház és pápasághoz való ragaszkodásával akarta palástolni, s ki

az udvari kamarilla tanácsadásaira sokkal jobban hallgatott,mint

a nemzet hangos követeléseire.

103. § . Izabella királynő elűzetése.

Ilyen ellentétek mellett csak egy mérsékelt miniszterium

reménylhette, hogy az ingadozó államhajót a forradalom és reactió

szirtei közt szerencsésen keresztülvezetheti; azért Narvaez vissza

lépése után a kormány vezetését újból a szabadelvű unió férfiai

ragadták kezökbe, kik között legnagyobb befolyással O ' Donnell

és Serrano birtak . Ezek mindenekelőtt az előhaladás férfiait akar

ták kibékíteni a körülményekkel, a mennyiben a volt kormány
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szigorú rendszabályait megszüntették , szabadszellemű sajtó - és

választási törvényt léptettek életbe s a királynét arra kényszerí

tették , hogy a kamarilla fejeit, Claret atyát és Patrocinio apácát,

az udvartól távolítsa el. Egyszersmind Franciaországgal szorosabb

barátsági viszony köttetett. O 'Donnellmeglátogatta III. Napoleont

a chalonsi táborban ( 1865 . aug.) s egy hónappal későbben a spa

nyol és francia uralkodó családok kölcsönös látogatásokat tettek

Biarritz és San-Sebastianban. De ezen eszközök sem voltak ele

gendők a beteg állam orvoslására . A demokraták és progressisták

magasabb követelésekkel, szavazatjoggal, elszakadással az egyház

és államtól stb . léptek fel. Prim tábornok volt vezetőjök . Külön

böző tartományokban és városokban , különösen Cataloniában és

Valenciában, köztársasági tüntetések és fegyveres fölkelések tör

téntek . De saját tervtelenségükön hajótörést szenvedtek . Prim

délre szoríttatott vissza s hétszáz fegyveressel átlépett a portugali

határon . Onnan Angliába ment, hogy a kedvezőbb időket bevárja ;

legénysége későbben büntetlen visszatérést nyert . De már 1866.

jun . újabb katonai lázadások törtek ki, melyek Madridban , Sala

mancában véres szigorral fojtattak el. Mostmár az udvarnál, hova

az elbocsátott kegyencek ismét visszatértek , megért a terv arra ,

hogy egy tökéletes reactio ‘által a progressisták mozgalmainak vége

vettessék . Egy új miniszterium ,melyben Narvaez nyerte el újbólaz .

elnökséget és Gonzalez Bravo a belügyek vezetését , szigorú katonai

és rendőrkormány által akarta a demokrata szellemet elfojtani.

Ily viszonyok között a községek és tartományok önkor

mányzása szűk korlátok közé jutott, a népnevelés a papok kezébe

adatott, s a kortesgyülés a választás zabolázása következtében

készséges egyénekkel telt meg. S midőn a kortesgyülés mindezek

után sem akart engedelmeskedni, sőt 137 képviselő tiltakozni

mert a katonai és rendőrkormány ellen , az államcsíny egy neme

következett be. Az év végével (dec . 29. 30 .) Narvaez számos kép

viselőt, közöttük a második kamara elnökét, Rios Rosast, elfogatta

s a kanári szigetekre s más számüzetési helyekre küldötte. Hasonló

sors érte Serrano tábornagyot, a senatus elnökét, mivel kihallgat

tatása alkalmával a királynénak ellenvetéseket mert tenni a szi

gorú rendszabályok ellen. O 'Donnells a szabadelvű unió több jeles

tagja külföldre menekült. Oly terrorismus terjedt el a királyság

ban, melyhez hasonlót Spanyolország rég nem látott ; Narvaez
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miniszteriuma egészen az udvari kamarilla befolyása alatt állott.

Egyes lázadások Cataloniában és más vidékeken elnyomattak s

alkalmat adtak a kormánynak arra, hogy a terrorismus rendszerét

ostromállapottal is fentarthassa. A szellemi közlekedés Madrid

és Róma között mindig élénkebb és bensőbb lett. A pápa a király

nénak küldött szentelt arany rózsával, "mint a női erény esz

ményképe” fejezte ki megelégedését vallásos érzülete fölött. A re

actió rendszere még Narvaez halála után (1868 . apr. 23.) sem

mérsékeltetett, sőt Gonzalez alatt még sokkal szigorúbb alakot

öltött magára. De végre is közeledni kellett a boszúállás pillana

tának. A szabadelvű unió , a progressisták és demokraták fejei közös

cselekvésre léptek az erkölcstelen és képmutató királyné s a gyű

lölt kormány ellen. Az Angliában időző Primmel összeköttetésbe

léptek , ki titokban egy postahajón Gibraltarba vitorlázott. Midőn

a királyné San -Sebastiánban időzött, egyszerre azon hír terjedt el,

hogy Topete tengernagy a cadixi öbölben kitüzte a lázadás zász

laját, s szövetkezve a számüzött tábornokokkal, a spanyolnéphez

intézett kiáltványában pártkülönbség nélkül mindenkit felszólított

a kormány megbuktatására . Cadix, Sevilla s más városok rögtön

csatlakoztak a fölkeléshez s forradalmi juntákat alakítottak ;

Prim egy kiáltványt tett közé ezen felhívással : “ Éljen a szabad

ság ! Éljen a népfönség !” Ezzel meg volt adva a jel a forrada

lomra, mely gyorsan elterjedt egész Spanyolországban. Hiába

. tett a királyné kisérletet miniszterváltozással a vihar feltartózta

tására ; a főparancsnokká kinevezett Novaliches áz alcoleai híd

mellett,közel Cordovához , Serrano általmegveretett (szept. 28 -án ).

Néhány nappalkésőbben diadallal vonult be a győző Madridba,hol

Prim , Topete és Olozagáral egyetértve ideiglenes kormányt alakí

tott. Izabella nemsokára meggyőződött, hogy uralmának vége, s

hogy további időzése a spanyol földön reá nézve veszedelmes

lehet ; azért férjével, Marfori kegyencével, Claret gyóntatójával s

számos tagból álló kiséretével elhagyta San -Sebastiánt s francia

területre lépett.

TANKÓ : VILÁG TÖRTÉNELEM . IV , RÉSZ .
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