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I. Nagybrz'tamzz'a. 
(‚д-121816 csllád в’ brlunschweigi. F5 nz‘nngol egy'hil. 
l. Király IV Vilmos (Henrik) (elôbb clarenceiher 

mg), „ш. 21 Aug. 1765; из". 1V György шут 
26 Jun. 1830; nöje Adelheide (Amélia Luíza Theré 
zin) , szász-meiningeni herczegné, 11 Jul. 1818 011m, 
sz. 13 Aug. 1792. 

Testvérei: 1)Edvárd Auguszt, sz. 2 Nov. 1767, 
kenii herczeg, mh. 23 Jun. ,1820; nöiil vevé 29 Maj. 
'1818 Victoria (Mária Luiza) szász-coburgi herczegnéí, 
Emich leiningenì fçjeñelem özvegyét, sz. 17 August. 
1786 , kinek leányára 

Victoria. Alexandríníra, (sz. 24 Maj. 1819), néz 
Nngybriiannia koro'nája. _ 

2) Auguszia (Zsófìa) , sz. 8 Nov. 1768. З) Erzsébeß, 
sz. 22 Maj. 1770, в’ hensen-homburgì видал-61‘ özve 
gye. 4) Ernst (Auguszt), sz. 5 Jun. 1771, cumber 
landi és íivíofdalei herczeg, armaghi gróf, nöje 20 
Maj. 1815 olta Friderika (Carolina. Zsófìa Alexandrina) 
mecklenburg-streliezi herczegné, özv. solmsi fejede 
1enmé, sz. 2 Mart. 1778. Fija. 

György (Fridrik Sándor Ernst Auguszt), sz. 21 
Maj. 1819, Hannover, mellyben спад férjû uralkod 
ham.- ,_ öröklöje. — 

5) Auguszt (Fridrik) sz. 27 Jan. 1773, sussexi 
herczeg, ínverneszi gróf, nrklowi báró, nô'je 3 April. 
1793 olfa Murray Auguszta-kisasszony (sz. 1768), 
mellyháznsság 1801 seminisitteték, innen az ebbôl 
származott gyermekek: в) György (Auguszt) , sz. 13 
Jan. 1794 és`b) Mathilde (Sarolta), sz. 11 Aug. 1801, 
nem bí'rnak bríiannîai herczegi czimmel ’s jusokkal. 
ß) Adulf (Frídrik) , sz. 24 Febr. 1774, cambridgei heljcz., 
lipperaryì gróf, cullodeni báró, 22 Febr. 1831 011: 

‘lmnnoveri vicekirály, nöůl vevé‘l Maj. 1818 Augusztát 



(Wilhelmina Luizát), Fridrik hessen-guidi landgróf 
leányáf. ‚ sz. 25 Jul. 1797. Gyermekçi: 

в) György (Fridx‘ik Vilmos Károly) , sz. 26 Marl. 
1810. h) Auguszta (Carolina. Sarolta Erzsébet Máx-ia 
Zsófia Luiza), sz. 19 Jul. 1822. c) Mária (Adelaide 
Wilh. Erzs.), sz. 27 Nov. 1833. 

7. Mária., sz. 25 Apr. 1776, 30 Nov. 1834 oltn 
а’ gloucesteri hel-cz. özv., 100,000 for. jövedelme van 
’s 1806 Turion doctor 2 4mil. for. тамады hagya rá. 
8) Zsótìa., sz. 3 Nov. 1777. 

Atyja testvérének Vilmos , 25 Allg. 1805 mh. 
gloucesteri herczegnek leányn: Mathilde (Zsóiìa), lz 
23 Maj. 1773. _ 

l1. Az ország alkofó részeí: Angolország 2378 nu. 
mf. 13,089,338 lak. Vales 350 nsz. mf. 805,236 l. 
Sko'lország 1467 nsz. mf. 2,365,8071. Irland 1511 пн 
mf. 7,767,4011. öszvesen 5706 nsz. mf. 24,027,782 L 
’s idc számlálván a’ szárazi és tengeri eröt, melly 
277,017 föböl áll, 24,304,799 l. . 

Angolorsziig 4l, Vales fejedelemse'g 12, 51:61‘)! 
szág 32, ’s Irland 32 grófsúgrn v, megyére „так. 
Birja. még Nagybritunnía Europában: Helgolandot (szi- ' 
get а nsz. mf. ’s 2300 lak.) , a’ normanni szigeteket (12 
nsz. mf. 56,000 1.), Gibráltárt G паи. mf. 17,024 1.), 
's мыть (8 nsz. mf. 120,839 1.). Europán kîvi'll bi1' 
86,120 nsz. mf. 137,014,533 l. Az egész birodalom tes! 
мы: 92,225 nu. mf. 161,419,332 1. ‚ 

Vallés, Az angol ‘дум: tagjaì v. piîspökösek (0 
él'sekkel ’_s 42 píìspökkel) 13,561,219, presbyleriumo 
80k 1,800,000, Kath. 6,000,000, Methodisták 460,000, 
Mennoniták 150,000, Dissenterek 1,200,000, Zsidók 
12,000. Közönse’ges levén a.’ "aliásszahadság, папа]: még 
itt: Indcpendensek, Anabapiìlták , Quäckerek, Unita 
шик, 'Atheísták ’sh 8 föoskoláiban 15357 tanulnnk. 

_ 111. Országalkotmány. A’ föhatalom egy fejedelem 
’s a’ nemzet kezében van, melly utolló képvíselöi ál 
ы veszen részt nhban, kik a’ felsö és Май parlamen 
tekben gyülnek öszve. A’ Нину czime: Nagybrilall 
niának ’s Irlandnak kil'álya, a’ hit védöje , Lancaster 
és Cornwall , Rothsay e's Skótország herczege; braun 
schweig-lineburgi herczeg, Hqnnovernek királya, n’ 
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jóniai ищет]: fejedelmi védöje. A’ lairály legidôsebb 
Iìja vnlesí herczeg. 

Vitézrendek: 1) a’ kék nadrágkötöé, alk. 1350; 
2) в’ bogácsrend Skótország zámárà, alk. 787, ‘Ева 
szaáll. 1540, megujìt. 1687; 3) a’ Patrikrend Irland 
számára, 1783 elta; 4) a.’ Batlirend, alk. 1399, meg 
uj. 1725 ’s 1815 olía 3 osztálybnn létez, mellyek a.’ 
nagy- ’s középkereszteseké és lovagoke'; 5) Sz. Mihály 
’s Sz. Györgyrend, 3 osztályban, а’ jóniai szigetek ’s 
Маша számára, 1818 olta. 

II. Franczíaország. l. Toscana atún. 
III. Ausztrz'az' Csúszárság. 

Országló család a.’ lothrìngeni, kalk. hilvalláson 

1. Császár I Ferdinánd (Károly Leopold Мне!‘ 
Ferencz Marcellin), sz. 19 Apr. 1793 , magyar királyá 
koronáztatott 28 Sept. 1830; а.’ császárságbau Aatyjáí: 
2 Mart. 1835 követé; nöje 27 Febr. 1831 они Caro 
lina (Mál‘ia. @una Pia) sal'diniai herczegné, sz. 19 
Sept. 1803. 

Testvérei: 1) Máx-ia Luiza, sz. 12 Dec. 1791, 
Parma. herczegnéje (l. Parma). 2) Mária. Clementina , 
ez. 1 Mart. 1798 ,a’salernoi herezeg m'ije. З) Ferencz 
(Károly József) , sz. 7 Dec. 1802 , nöje 4 Nov. 1824 
она. Zsólia , bajar lierczegné , sz. 27 Jan. 1805. Gyer 
mekei: ‚ 

a) Ferencz (József Károly), sz. 18` Aug. 1830. 
1)) Ferdinánd (Maximilian József), sz. 6 Jul. 1832. 
с) Károly (Lajos József Máría) , sz. 31 Jul. 1833. 

4) Mária Anna (Franc. Therézia Jos. Medm'da), 
sz. 8 Jun. 1804, а’ prágai nemes dámaintézet арт: 
ßsszonya. 

A’ császár mosfoha nnyja: Carolina (Auguszfa), 
bajar herczegné, sz. 8 `Febr. 1792, I Ferencz свё 
szár özvegye 2 Mart. 1835 olía. 

Atyja тени/61111: 1) Károly (Lejos János József 
Lörincz), sz. 5 Sept. 1771, iescheni hel‘czeg, $666 
bornagy, nöül "ещё 1 Sept. 1815 Henriette nassau 
weilburgi hel'czegnét , sz. 30 Oct. 1797, mh. 20 Dec. 
1829. Gyermekei: 

~ 
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s) Therézia (Mária Izabella), sz. 31 Jul 1816. b) 
Albert (Fridrik Rudolf) sz. 3 Aug. 1817 , ezered. és a’ 
44 számu gyalog ezered tulajdonosa. c). Károly (Fer 
dinánd), sz. 29 Jul. 1818, ezeredes és az 5l идти 
gyalog ezered tulajd. d) Fridrik (Ferdinánd Leopold), 
sz. 14 Maj. 1821. e) Mária (Carol. Ludov. Kristina), 
lz. 10 Sept. 1825. f) Vilmos (Ferencz кашу) sz. 
21 Apr. 1827. 

2) József (Antal János) , sz. 9 Mart. 1776 , Ma 
gyarország fötábornagyja ’s nádorn; nöül vevé 1) Ale-V 
Xandra Paulovna. orosz nagyherczegnét , 30 Oct. 1799, 
mh. 16 Mart. 1801. 2) 30 Aug. 1815 Hermine anhalt 
hernburg-schaumburgi herczegnét, mh. 14 Sept. 1817. 
3) 24 Aug. 1819 Mária (Dorotya Luiza Wilhelmina 
Carolina) würtembergi hercßegnét, sz. 1 Nov. 1797. 

Gyermekei: 2dik nöjétöl: a) Hermine (Amalia 
Mária) ’s b)1stván (Ferencz Victor), schanmbnrgi 
herczeg , ezered. és az 58 sz. gyalog ezered tulajdonosa, 
ikrek, sziil. 14 Sept. 1817. Bdìk nôjétöl: с) Sándor 
(Leopold Ferdinánd), sz. 6 Jun. 1825. d) Francisca 
(Mária. Erzsébet), sz. 17 Jan. 1831. e) Józset` (Károly 
Lajos),sz. 3 Mart. 1833. 

З) János (Józs.Fáb. Sebestyén), sz. 20 Jan. 1782, 
юный; tábornagyja, a’ lxadi földmérés és várerösite's 
föigazgatója, az 1 sz. dragnnos ezered tulajd. 4) Raj 
ner (Józs. Jän. Mih. Fer. Jeromos), sz. 30 Sept. 1783, 
táborszernagy és Lombard vicekirálya, a’ 11 sz. gynlog 
ezered tulaj., nöje 28 Maj. 1820 olta Francisca (Má 
ria Erzsébet) savoyen-carignani herczegné , sz. 13 Apr. 
1799. Gyermekei : 
. а) Mária (Carolina Augúszta Erzsébet Margit Do~ 
rotya), sz. 6 Fehr. 1821; Ь) Adelheid (Franc. Мёд‘. 
Rsinere Erzs. Clotilde), sz. 3 Jun. 1822; с) Leopold 
(Lajos Máx'. Fer. Jul. Eustorgius (дек-11.), sz. 6 Jun. 
1823; d) Ernst (Kár. Felix Mária. Rain. Gottfr. Cy# 
riax), lz. 8 Aug. 1824; e) Zsigmond (Leop. Rain. 
Mária Ambr. ВЫШЕ) , sz. 7 Jan. 1826; f) Rainer (Бега. 
Máris Ján. Evans. Fereucz Hygin), sz. 11 Jan. 1827; 
g) Henrik (Ant. Már. Rainer Kár. Gergely) ,sz. 9Maj. 
1828; h) Maximílián (Károly Már. Rajner Józs. Mar 
мы"), sz. 16 Jan. 1830. 
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5) Lajos (Józlef Anton) , sz. 13 Dec. 1784, 1111101 
szernagy, pattantyúság igazgßtójn ’s a’ 8 sz. gyalog 
ezered tulajdonosa. 

11. A’ birodnlom alkotó részei: 
Alsóausirîa . . 368. пи. mf. 1,246,520 lak. 
Felsöaustria . . 340 _ 835,431 _.. 
Steyermark . `. 400 _ 855,720 _ 
lllyria . . 519 --~ 1,190,000 _ 
Tyrol és Vorarlberg 519 _ 784,472 _ 
Csehország . . 949 _ 3,888,828 `-- 
Mox‘va és Schlesia 482 _ 2,037,941 _ 
Magyar - , Tót -, ’s 

Horvälox'szágok ’s 
határszéleik . 4181 _ 10,472,142 _ 

Erdély . . . . 1100 --- 1,148,420 _ 
Galicia .- . . . 1548 _ 4,380,508 _ 
Dumm . . . ’ 274 _ 320,415 —— 
Tengermellék . . 143 _ 420,971 _ 
Katonai határszél 609 _ 1,016,322 _ 
Lombárd-Velencze 852 _ 4,278,902 _ 

*___-____ 

öszvesën 12,295 _ 33,482,902 _ 

Nemzeti kì'xlönbség: 
Szlávok . . 14,875,000 Czigányok . . 110,000 
Németek . 5,850,000 örmények . . 13,500 
omzok . . 4,400,000, c-örögök . . 4000 
Magyarok . 4,100,000 Clementinusok 1500 
0151101; . - 1,800,000 Törökök, Fran. ‚ 
zsidók . , 470,000 так ‘ш. .. 1000 

Valláskiìlönbség: 
Kafhûlikllsûk 25,441,000 Zsidók . . . 470,000 
óhitüek . 2,000,000 Unußriusok . 50,000 
Reformatusok 1,600,000 Örmények . . 13,500 
Lutheranusok 1,150,000 Muhamedanusok 1,000 

Bécsì, prágai, pavîai, paduai, рев“, Iembergi , 
innsbrucki , grätzi , olmůtzi fôoskoláiban 8508 тащит)‘. 

111. А’ bìrodalom örökös monarchia, melly kü 
lönbözö, egy testé olvadt ’s eloszthuflan tartományok 
ból 611. A’ föhatalom a’ császár kezében van , ’l Cask 
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Magyarországban korlátoltatik alaptörvények által, hol 
a! В’ fejedelem ós rendek közt, kik két táblámíl ta 
nácskoznak az „мандат. elibe (‘ы-$026 tárgyak fe 
lett, meg van oszolva. A’ Кстати: mind a’ férjfìui, 
mind a’ leány ág örökli. 

A’ császár czime : .Ausztria császára , Ierusálem , 
Magyax‘-, Cseh-, Lombard--, Dalmát-, Horvát- ’s Tótor 
szágok, Galicia, Lodomeria és lllyria királya, Ausz 
tria fö-, Toscana nagyherczege, Lothringen, Salzburg, 
Módena és Párma, Steyer, Kärnthen és Krain 'her 
czege , Erdély nagyfejedelme , Morra.’ márkgrófja , Ve 
lencze, Szandomir, Masovia, Lublin, Felsô- ’s 11156 
schlesia , Auschwitz és Zator, Tesclieu és Friaul , Berch 
tesgaden és Mergentheim herczege, HabsburgLTyrol, 
Kyburg, Görz e's Gradisca grófja, Felsö- ’s Alsólau 
sitz és Istria markgrófja; Volhynía, Podlachia és 
Brzesc, Triest, Freudenthal, Eilenburg ’s а’ windi 
márkság ига. Van közép J3 kisebb czim is. Mint ma 
гуд!‘ király, apostoli felség melléknevet visel. A’ 
asászári magzatok föherczegeknek ’s fôlierczegnékuek 
neveztetnek. . 

Vitézrendek: ,udvari megtiszteltetések : 1) az arany 
gyapju 1429, 2) csillagkereszt (aszonyrend) 1668 
olta; érdemrendek: 3) Mária. Therézia. katana-randje 
1757 olta 3 osztályban; 4) Sz. lstváné, allí. 1764, 

s З oszt., 5) Leopold rendje,A 1808 ulta, 3 oszt. , 6) a’ 
va koronáé, 1815 megujit. 3 oszt., 7) az Erzsébet 
Therézia katonarend 1750 olta.; egyházi rendek: 8) 
s’ Német~, 9) Johannitarend, ’s 10) Csehorsz. a’ ke 
resztes Юнга]: veres csillagos rendje. 

lV. Urosz császárság. 
Orszägló сыпи‘! a' holstein-goilorpi (óhitii). 

l. Császár: I Miklós (Paulovits), sz. 7`Jnl. 1796, 
bátyját, l. Sándort, 1 Dec. 1825 követé, nöje 131111. 
1817 olta Alexandra Feodorovna (elöbb Sarolta), po 
rosz kir. herczegné, sz. 13 Jul. 1798. Gyermekei: 

1) (Nicolajevits) Sándor, koronaörökös, sz. 29 
щи‘. 1818. 2) Mária Nicolajevna, sz. 18 Aug. 1819. 
З) Olga Nicolajevna, nz. 1l Sept. 1822. 4) Alexandra 



V11 

Nicolajevna, sz. 24. Jun. 1825. 5) (Nicolnjevîts) Con 
stantin, ndmirál, sz. 2l Sept. 1827. 6) (Nicolàjevifs) 
Mik-16s, sz. 8 Aug. 1831. 7)‘ (Nicolajevics) Mihály4, 
sz. 25 Oct. 1832. 

Testvérei: l) Mária Paulovna , sz. 16 Febr. 1786, 
szász-weimari nagyherczegné. 2) Anna Paulovna, sz. 
I9 Jan. 1795, ne’metalföldi koronaörökösné. 3) (Pau 
lovits) Mihály, sz. 9 Febr. 1798, nöje 19 Febr. 1824 
olfa Ilona Paulovna (görög egyházba. lépte elött Sn» 
tolta Frid. Meir. würtembergi herczegné, sz. 9 Jan. 
1807. Leányai: ~' 

l) Máriz; Michailovna, sz. 9 Mart. 1825. 2) Ег 
zsébet Micllailovna, sz. 26 Maj. 1826. З) Kntalin Mi 
chailovna, sz. 28 Aug. 1827. 

Il. A’ birodalom förészeî Europában 72,869 nsz. 
mf. 41,866,317 lak-kal, Azsiában 275,767 пи. ml'. 
12,407,190 lak. , Amerikában 24,000 nsz. mf. ’s 50,000 
lak.tesznek. Bx'r hát Oroszország öszvesen 373,703 nsz. 
mt’. 54,273,507 lak. ' 

Nenrzeti 'kiilönbségz Szlávok 46,000,000, Ne’me 
tek 425,000, Finnek 2,900,000, Kauknziak 928,000, › 
Tatárok 2,190,000, Mongolok 207,000, Mandshurok 
50,000, Szamojedek 57,000, Eszkimók 81,000. 

Valláskülönbse’g: Óbñiìek 45,610,000 , Kathol. 
4,600,000 , Luth. 2,560,000, Reform. 83,000, Herrn 
hutiak 9500, Filipponok 7500, Mennonìták 6000 , 
ůrmények 388,000 , Muhßmediek 4,400,000 , штамп 
207,000 , Zsidók 580,000 , Samánok 700,000. 

Orosz Lengyelország 7600 nsz. m?. ген 8,800,000 
lak. , kik nyelvekre nézve : 700,000 Lengyelek, 800,000 
Lithvaniaiak, 5,520,000 Kisoroszok, 180,000 Oroszok, 
50,000 Tatárok , 120,000 Lettek, 50,000 Moldvaiak, 
1,300,000 Zsidók; vnllásokra nézve: 2,400,000 romni 
Kath., 1,040,000 gal-6g Kath., 3,230,000 ohniiek, 
180,000 Roskolnikok , 50,000 Muhamedìek , 1,300,000 
Zsidók. ‚ 

Egyetemeî: а.’ pétervári 206 , moskaui 541 , khan 
kovi 464, _kńzáni 209, glorpáti 539, lfievi , helling 
‘он! 389, vnrsói 589 tanulóval. 

Az orosz birodalom korlâtlan monarchia , mellyben 
In ux‘ßlkodó akaratja egyetlen törvény. Lengyelország 
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szerkezete в’ 25 Febr. 1832 költ császári végzet sze 
rínt röviden ez: Lengyelország örükre egyesitietik a’ 
hirodalommal, csak a’ Мнений’ ’s а’ kormányzás ágai 
válasziatnak el a’ többi birodalomrészek igazgattalászi~ 
tól , a’ haderô ellenben szétoszlattatik ’s az orosz had 
erövel öszveolvasztatik. A’ királysńgot lielyiartó igu 
gatja. еду kormány- és stntustanácscsal, ki а’ Péter 
váratt lakó lengyel тйпйвйег-вйабпв‘йоЬ1101161 tudósitja. 
Az ország vajdaságokrn osztatása megmarad ’s в’ kön 
jó feleiii tanácskozás végett tartományi rendek al 
kottatnak. A’ koronaöröklés mind fériiui, mind leány 
¿gra szál. 

А’ császár czime: Minden orosz császárn, Moskau, 
Kázán, Asztrakán, Lengyelország, Szibéria., taurial 
Chersonesus czúra, Pszkov urn, Szmolenszk , Lithva~ 
nin, Volhynia., Района, Finnîöld nagyfejedelme, Ева! 
föld, Livföld, Kurföld és Szemgallen , Szamaiten , Bia 
lystock , Karelia , Tver, Jugoria , Perm , Viätka, Bol 
gárország ’s más tartományok fejedelme , Novogrod, az 
alföld , Tsernigov , Riäsan , Poloczk , Rostov ‚ Jaroszlav , 
Beloje Oszero, Udoría , Obdoria, Kondinia., Vitebszk, 
Mstiszlav ura ’s nagyfejedelme, egész éjszaki táje'k. 
az imeri , kartalini, gruziai és kabardi tartományok um, 
в’ cserkeszi ’s hegyek közt lakó fejedelmek ’s mások örô 
kôs és feudali: urn, Sve'dország örököse, Sleszvig, 
Holstein, Stormarn, Ditmnrschen és Oldenburg her 
czege. A’ csász. ház ñjai ’s leányni orosz Yhirodalmn 
nagyherczegei ’s nagyherczegnéi czimet шишек, 0 
сей". magassága. liozátétellel. 

Vifézrendek. Udvari megtiszteltetések: l) Sz. An- ' 
dtásrend 1698, 2) az asszonyi Katalinrend 1714 oda, 
3) sz. Машин Sándor rendje, Il.` feje’r sasrend (elöbb 
lengyelországi), 5) sz. Anna rendje 1735 olía, З osz- _ 
tályban; érdemrendek: 6) az elôbb lengyel Szanisló 
rend, 7) sz. György rendje ‘ 1769 òlfa, . csak kafonák 
számárn, 4 osztályban, 8) Vladimirrend 1782, 4 оп 
tályban, polgái'ok ’s щиты: megjutalmazására, ’s 0) 
Iz. János rendje, egyliázi személyek számára. 
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V. Poroszország. 
Dŕszâgol n' Hohenzollern család (protcslans vallafsu). 

1. Király: 111 Fl'idrík Vilmos, sz. 3 Aug. 1770, 
kôv. atyját, II Fridrik Vilmost, 16 N01'. 1797. N61: 
l) 24 Dec. 1793 alfa Luiza, mecklenhurg-strelìtzi 
herczegne', mh. 19 Jul. 1810; 2) bal kézzel 9 Nov. 
1824 olta Auguszta, gróf Harrach Ferdinánd leánya, 
sz. 30 Aug. 1800, ki liegnitzi herczegné czimet visel. 
Gyermekei: 

1) Fridrik Vilmos, sz. 15 Oct. 1795, koronaörö 
kös, nöje 29 No". 1823 olla Erzsébet, bajor kil'. 
herczegné, sz. 13 Nov. 1801. 2) Vilmos (Fridrik La 
jos), 51.22. Mart.d1797, kir. altábo1-nagy"s a’ ßdik 
hßdosztály vezére, nöje l1 Jun. 1829 olía Auguszfa 
(Már. Luiza Камин) , zász-weimari herczegné , sz. 30 
Sept. 1811. 

Fija: Fl'idrik ‘Шлюз (Miklós Károly), sz. 18 
Oct. 1831. 

3) Sarolta. (Friderika Luiza Wilhelmina), sz. 13 
Jul. 1798 , orosz császárné. 4) Károly (Fridrik Sándor), 
sz. 29 Jun. 1801 , altábornagy , nöje 26 Maj. 1827 olta 
Máría (Luiza Alexandrina), Иди-‘шейный herczegné, 
sz. 3. Febr. 1808. Gyermekei: 

a) Fridrîk (Károly Miklós), sz. 28 Mart. 1828. 
b) Luiza (Máría Anna), sz. 1 Mart. 1829. 

5) Alexandrina (Friderika ‘Villxelmina Márîa Ilo 
na) , sz. 23 Febr. 1823, a.’ mecklenburg-schweríni lmgy-l 
herczeg nöje. б) Luizn (Aug. Vilh. Amalia), sz. l 
Fehr. 1808, Frídrik németalföldi herczeg nöje. 7) Al~ 
bert (Fridrik Henrik), sz. 4 Oct. 1809, tábornngyl 
örmester, nöje 14 Sept. 1830 olta Mariana (Vilb. 
Frid. Luiza), némefalföldi kil'. hçrczegné, sz. 9 Maj. 1810. 

Leánya: Friderika (Luiza Vilh. Mariana. Sarolta), 
ya. 21 Jun. 1831. 

Testvérei: l) Lajos (Fridrik Károly), sz. 31 Aug. 
1772, m11. 29 Dec. 1796, özvegye Friderika, 111001: 
lenburg-strelifzi herczegné, 1798 Fridrik выше-111111111 
felsi hel'czeghez , ’s еппе]; holta után 1815 a’ cumber~ 
lundi herczeghez ment nöül. Gyermekei: 
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a.) Fridrik (Vilmos Laj.), sz. 30. Oct. 1794,altá- 
bornagy; nôje 21 Nov. 1817 olta Luiza (Vill1.), an 
halt-bernburgi lierczegné, sz. 30 Oct. 1799. Ennek gyerm. 
l) Sándor (Frid. Vilh. Lajas), sz. 2l Jun. 1820. 2) 
György (Frill. Vilh. Ernst), sz. 13 Febr. 1826. 

b) Friderika (Vilh. Luiza Amalia), sz. 30 Sept.. 
1796, Anhalt-Dessau herczegének `nôje. 

2) Vilbelmina (Frid. Luiza), sz. 18 Nov. 1774, 
németalfölali királyné; 3) Augllszta (F1-id. Kristina), 
az. 1 Maj. 1780, а’ hesseni “Наций nöje; ¿1.)11enrik> 
(Kár. Frith), sz. 30 Dec. 1781, gyalogság tábornagyja, 
a’ решит-52631 Joliannitarend nagymestere; 5) Villnos 
(Fridrik Károly) , sz. 3 Jul. 1783 , lovasság tábornagyja 
’s Maincz várának igazgatója, nöje 12 Jan. 1804 она 
Mariana. (Amalia), hessen-homburgi herczegné, sz. 13 
Oct. 1785. Gyermekei: 

a) Adalbert (Henr. Vilmos) , sz. 29 Oct. 1811 , ör 
nagy; b) Erzsébet (Mär. Carol. Vieh), sz. 18 Jun. 
1815; c) Valdemar (Frid. Vill1.), sz. 2 Allg. 1817, 
alhadnagy; d) Мёд-На (F1-id. Franc. Ang. Hedvig), п. 
l5 Oct. 1825. 

Nagyatyja testvérének Ferdinánd lierczegnek gyerm. ` 
1) Luiza (Frid. Dorotya Philîppina) , sz. 24 Maj 1770, 
Radzivil herczeg nöje; 2) Auguszt (Frid. VilmI Henn), 
sz. 19 Sept. 1779, gyalogság tábornagyja ’s a’ Paf 
tantyúság feje. ' 

11. Az ország részei: 
Brandenburg 730 пи. mf. 1,579,939 lak. 

 

Pomerania . . 567 -— 912,223 -~ 
Sclllesia. . . . 741 —- 2,464,414 « 
Szász tartomány 460 — 1,449‚587 _ 
Vestfalia . . 367 _ 1,261,996 — 
Bajnamellc'k . 491 _ 2,253,687 _ 
Porosz tartom. 1,178 ~ 1,989,608 --- 
Posen . . . 536 — 1,р5б‚278 — 
Neufcliatel . 13 -‹ 56,073 -— 

öszvesen 5,087 _ 13,125,033 — 

Nemzeti különbség: Németek 10,350,000gSzlávok 
2,073,000; Francziák 90,000; Zsidók 167,330. Vallés: 
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Prutestansok 7,941,721; Kath. 4,915,153; Mennoniták 
14,756; Zsidók 167,330. Föoskolái: а’ berlini 1800, 
hallei 888 ‚ boroszlói` 829 , lionni 832 ‚ königsbergi 
437 , greifswaldei 154, miìnsterì 361 tanulóval. 

Ill. Poroszország igen kevésé korlátolt monarchia; 
kôzönséges országrendek ugyan nincsenek; de {arto 
mányi rendek ìannak, tanácsló szóval ’s adók 1111052 
tásába való hefolyással. Egye'biránt minden felségjus а’ 
király kezében van; ö а’ tôrvények forrása , 6 ren 
deli el az ország gazdaságát ’s ö az egész status erö 
miivénelc rugója., A’ koruna. férñui ágon örökös. A’ 
király a.’ ne'metrszövetségnek tagja. 

A’ Нину czime: Poroszország királya, Branden» 
burg márkgrófja , Schlesin. fejedelmi ’s legföbb lxerczege, 
mint Glatz grófságnak is, Alsórajna, Posen, Saxonia, 
Engern , -“lestpha.len, Geldern ‚ Magdeburg, Cleve , 
'Jülich , Berg, Stettin , Pomerania , а’ Kassubok és Ven 
dek , Mecklenburg és Krassen herczege , Nürnberg burg 
grófja, Thüringen landgrófja, Felsö- és Alsólausitz 
márkgrófja., orániai herczeg, Neufchatel és Vallangin, 
Rügen , Рады-11110111 ‚ Halberstadt, Münster , Minden , 
Kamin , “Venden , Schwerin , Ratzeburg ‚ Mörs , Eichs 
feld és Erfurt herczege, Hohenzollern gróf‘ja, Henne 
herg fejedelmì grófja, Ruppin, a’ мышц, Ватт 
berg, Hohenstein, Teklenburg, Schwerin és Lingen 
grófja, Rostock, Штанга, Lauenburg és Bülow um. 
Van közép és kisebb czim is. Az elsösziilött Poroszor 
szág koronnörököse, a’ többiek Poroszország herczege 
és herczegné czimeket viselnek. ’ 

Vitézrendek: l) а.’ fekete sasl-end 1701 , 2) a’ ve 
res sasrend 1724 она. Érdemrendek: 3) a’ pour le 
mérite 1740 , 4) а’ Johannitarend 1812 , 5) а’ vas Ветви! 
1813 e's 6) a.’ Luizarend, asszonyirend, 1814 olfa 

VI. А’ ne'met szò'vetse'g fejedelmez'. 
A’ nzövelsëg gyiile'slxelyc Frankfurt (a’ Main folydmellett). 

l) Austria (1. 111 lap). 
2) Poroszország (l. 1x lap), ‚ 
З) Bajorország. Kir-:ily: I Lejos (Kár. Aug.) n. 

25 Aug. 1.786, atyját, I Maximiliánt, köv. 13. Ом. 



x11 -.1. к 

1825 , nöíîl lvevé 12 Oct. 1810 Therézia (Sarolta Lulu 
Frid. Amalia.) szász-altenburgi herczegnét , sziil. B 
Jul. 1792. ‘ - 

Gyermekei: 1) Maximilian, koronaherczeg, sz. 
27 Nov. 1811. 2) Mathilde, sz. 30 Ang. 1813., 26 
Dec. 1833 olta Lajosnak a.’ hessen-darmsladti nagyher 

`czegség örökösének nöje. 3) Otto, sz. 1 Jun. 1815, 
Görögország királya. 4) Luitpold , sz. 12 Mart. 1821. 
5) Adelgunda., sz. 19 Mart. 1823. 6) Hildegard, sz. 
10 Jun. 1825. 7) Alexandra, sz. 26 Aug. 1826.)Adal- 
bert, z. 19 Jul. 1828. 

Testvérei: 1) Angnszta (Amélia), sz. 21. Jun. 
1788, lenchtenbergi özvegy herczegné. 2) Carolina 
(Augnszta) , sz. 8 Febr. 17927 29 Oct. 1816 olta I Её’ ~ 
rencz шип-Бай császár nöje, 2 Mart. 1835 olla öz~ 
vegye. 3) Károly, sz. 7 Jul. 1795, lov. tábornag-yja. 
Mostohatestvérei: 4) és 5) Erzsébet és Amalia , ikrek, 
sz. 13 Nov. 1801 , ama porosz kornnaörökösné, e’ Já 
по: szász herczeg nöje; 6) és 7) Zsólia (Frid. Dorotya) 
’s Mária (Anna Leopold.), ikrek , sz. 27. Jan. 1805, 
ama Ferencz austriai ís'iherczeg, ez a’ száz koronaörö 
kös nöje. 8) Ludovica (\Vilhelm.), sz. 30 Ang. 1808, 
9 Sept. 1828 Maximilian (József) bajar herczeg (8.’ 
pfalz-zweibriicken-birkenl‘eldi melle’kághól) nöje lett. 

Az ország szerkezetes monarchia. Uralkodó vallée 
a’ római kath. 

4) Szászország. Király: Antal (Kelemen Theodor), 
sz. 27 Dec. 1755, bátyját Fridrik Augusztot 5 Maj. 
1827 köv.; nöji a) 24 Oct. 1781 olta Maria sardinìll 
herczegné, sz.'17 Jan. 1764, mh. 28 Dec. 1782; b) 
18 Oct. 1787 olta M. Therézîa anstriai fôherczegné., 
lz. 14 Jan. 1767, mh. 7 Nov. 1827. 

Közuralkodó : Fridrik (Augnszt) , kir. herezeg, 1I 
Sept. 1830 olta. 

Szerkezetes monarchia, két kamarával, Az 111111110 
dónak „на“ a’ rom. kath. 

5) Hannover, szerkezetes kìrályság. Királya: 1V 
Vilmos, kir. helytartó Adolf (Fridrik), cambridgei here 
ezeg (l. Nagyhritannia), 

6) Würtemberg, szerkezetes ország. Királya: I Vil» 
mos, и. 27 Sept. 1781 , Мура 1 Егйдгй; után király 
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lett 30 001. 1816. МЫ. 1) 8 .Tun- 1808 olla Carolina. 
(Auguszia) hajor herczegné, kitöl 1814 elvált, most 
l Ferenoz özvegye; 2) 24 Jan. 1816 olla Katalin Pau 
lovna, orosz nagyherczegué, sz. 21 Maj.,1788, mh. 
9 Jan. 1819; 3) 15 Apr. 1820 alta Paulimr, (sz. 4 
Sept. 1800) atyja lestvérének, Lajos herczegnek, 1e~ 
állya ’s Márin (Dorotya Luíza \Vilh. Carolina) hel'czeg 
nének, Jözsef föherczeg ’s Magyarország nádora. выб 
nek, testve're. 'Az uralkodó család az ágostai hitval 
ls'st lartja. 

7) Baden, nagyberczegse'g, örökös monarchia, nép 
képviselôi szerkezettel. Nngyherczeg: Leopold (Károly 
Frid.) sz. 29 Аня-1790, ux'alliodniv kezde 30 Mart. 
1830; nöje 25 Jul. 1819 oltß Zsófîa, IV Gusztáv 

`Adolf svéd király leánya., sz. 21 Maj. 1801. Сует 
mekei: . 

a) Alexandrina, sz. 6 Dec. 1820; b) Lajos örô 
kös nagylxerczeg, sz. 15 Aug. 1824; c) Fridrik, sz. 
9‘Sept. 1826; d) Vilmos, sz. 18 Dec. 1829; e) Кай 
roly, sz. 9 Marí. 1832-, f) Mária Amalia, sz. 20 
Nov. 1834. 

Az uralk. ház ágosfai hitvallásu. 
8) Hesseni válaszlóság, szerkezetes monarchia, egy 

lcsmarában iìlö népképviselökkel. Választó és пагу 
herczeg I1 Vilmos , sz. 28 Jul. 1777 , urslk. kezde 27 
Febr, 1821,nö1"11vevé 13Febr. 1797 Augusztn. porosz kil'. 
herczegnét, sz. 1 Maj. 1780. Gyermekei: 

1) Carolina, sz. 29 Jul. 1799 2) Fridrik` “filmes 
l Oct. 1831 Olla közuralkodó, sz. 20 Aug. 1802, nöje 
30 Sept. 1831 olta., bal kézre, Gertrude schaumburgì 
grófné, sz. 18 Maj. 1806. 3) Mária sz. 6 Sept. 1804, 
szász-meiningeni herczeg nöje. 

Az uralk. ház. relormala hitvalláson van. 
9) Hessen, szerkezetes nagyherczegség. Nagyhercz. 

11 Lajos, ágostai hitvalláson ‚ sz. 26 Dec. 1777 , 0r 
szágló lett 6 Apr. 1830, nöje 19 Jun. 1804 olta Vil-„ 
llelmina badeni herczegué, sz. 10 Sept. 1788. Gyer 
mekei: ' _ 

a) LajoaL1 örökös, sz. 9. Jun. 1806, nöje 26 
Dec. 1833 olla. Mathilde bajar herczegné, sz. 30 Aug. 
1813. b) Károly austriai tábornagyi ôrmester, sz. 23 

-b 
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Apr. 1809. c) Sándor, sz. 15 Jul. 1823. а) Mária, sz» 
8 Aug. 1824. 

10) Holstein , monarchiai szerkezetiî herczegség, 
tartományì rendekkel. Agostai hitvallásu herczege: 
1V Fridrik dán király, 1805 она. (L. Dánorszńg.) 

11) Luxemburg, monarchiai szerk. nagyherczeglég, 
у népképvîselökkel. Nagyherczegl Vilmos Németföld (l. 

e.) királya. 
12) Szász-VVelmar, szerkezetes monarchia, вёр 

képviselökkel , kik еду kamarában tanácskoznak. Ago 
stai hitvallásu nagyherczeg: Károly Fridrik, sz. 2 
Febr. 1783, uralkodik 14 Jun. 1828 она; nöůl vevé 
3 Aug. 1804 Mária orosz nagyherczegnét, sz. 16 
Febr. 1786. Gyermekei : 

a) Mária, sz. 3 Febr. 1808, кашу porosz 11er 
шее,’ nôje. b) Auguszta, sz. 30 Sept. 1811, Vilmos po 
rosz herczegné. с) Károly nagyhercz. örökös , sz. 24 
Jun. 1818. 

13) Szász-Meiningen-Hildburghausen, monarchiai 
szerkezetîì herczegség. Agostai llitv. herczege: Bern 
hard (Erich Freund), sz. 17 Dec. 1800; ul'alk. kezde 
24 Dec. 1803; nöje 23 Mart. 1825 olla. Mária, Hes 
len választójának leánya., sz. 6 Sept. 1804. Fija 

György örökös herczeg, sz. 2 Apr. 1826. 
14) Szász-Altenburg, monarchîai , de rendek мы 

korlátolt, herczegség. Agostai hitvall. herczege: József 
(Frid. Ernst György Károly); sz. 27 Aug. 1789; 
uralk. kezde 29 Sept. 1834; nöje 24 Apr. 1817 olta 
Amalia, Lajos wiirtembergi herczeg leánya, sz. 28 
Jun. 1799. Gyermekei: — 

a) Mária, sz. 14 Apr. 1818. b) Therézia‘, sz. 9 
Oct. 1823. c) Erzsébet, sz. 26 Mart. 1826. d) Alexan 
dra, sz. 8 Jul. 1830. e) Luíza sz. 4 Jun. 1832. 

l5) Szász-Coburg-Gotha, monarcbíai szerk. 11er 
czegség, ne’pképviselökkel. Agostini Юнга". herczege: 
Ernst, sz. 2 Jau. 1784, uralk.9Dec. 1806 olía. МЫ 1) 
31 Jul. 1817 olla Luíza, шёл-50111411 herczegné, elvált 
1826, mh. 1832. 2) 23 Dec. 1832 olta Мёд-101, sz.~17 Sept. 
1799, Sándor wiirtembergí herczegleánya. Gyermekei : 

' a) Ernst, örökös lierczeg, sz. 21 Jun. 1818. 2) 
Albert, sz. 26 Aug.~l819. 
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16) Braunschweig, mon. цех-11. herczegség, nép 
képviselökkel. Agosiai hitv. hercz. Vilmos (Aug. Lajos 
Maximilian Frid.) sz. 25 Apr. 1806, köv. Миф“ 28 
Sept. 1830. 

17) Mecklenburg-Schwerin, попы-11111111 szerlr. 
nagyherczegség , népképviselökkel. Agostaì hitvall. 
nagyh. Fridrik Ferencz, sz. 10 Dec. 1756; uralk. 24 Apr. 
1785 olta; nöíil vevé 1 Jun. 1775 Luiza иди-50111111 
herczegnét, sz. 9 Mart. 1756, mhalt 1 Jan. 1808. 
Gyermekei: 

l) Fridrik Lajos, sz. 13 Jun. 1778. , mh. 29 Nov. 
1819. Nôi в) 23 Oct. 1799 olta Ilona, olosz nagyhercz., 
sz. 24 Dec. 1784, mh. 24 Sept. 1803; b) 1 Jul. 1810 
olta Carolina Luiza, szász-weimari hercz., sz. 11 Jul. 
1786, mh. 20 Jan. 1816; c) 3 Apr. 1813 она Au 
guszta, hessen-homburgi her-cz., sz. 28 Nov. 1776. 
Elsö házasságából szí'xl. 

u) Pil Fridrik örökös nagyherczeg, sz. 15 Sept. 
1800, nô'je 25 Maj. 1822 olía Alexandrinalporosl 
hercz., ц. 23 Febr. 1803, kivel Fridrik Ferenczet, Lu 
izát és Fridriket nemzé. 

ß) Máx-ia, sz. 31 Mart. 1803, a’ пап-«шпиц: 
urslk. herczeg testvérének, Györgynek, nöje 7 Oct. 
1825 olía. 

Másodikból :'y) Ilona, sz. 24 Jan. 1814. 
2) Gusztáv (Vilmos), sz. 3l Jan. 1831, magri» 

burgi kanonok. 3) Sarolta, sz. 4. Dec. 1784,'Keresz 
tély Fridrik dán herczeg nöje (elvált 1812). 

18) Meckleuburg-Strelicz, mon. szerlr. nagyher» 
czegség, népképviselökkel. Agostai 1111"!!- nagyhercz. 
György (Frid. Kár. József), sz. 12 Aug. 1779; uralh'. 
lcezde 6 Nov. 1816; nöje l2 Aug. 1817 olta Mária, 
Fridrík hessen-casseli landgróf leánya, sz. 2l Jan. 
1796. Gyermekei: 

а) Luiza, sz. 31 Maj. 1818. b) Fridrik Уйти, 
sz. 17 Oct. 1819, nagyh. örökös. c) Carolina ,f sz. 10 
Jan. 1821. d) György, sz. 11 Jan. 1824. 

19) Oldenburg korlátlan nagyherczegség. Agostini 
hitvall. nagyh. Auguszt (Pál Fridrik), sz. 13 Jul. 
1783; uralk. kezde 28 Maj. 1829. Nöi: 1) 24 Jul. 
1817> alta Adelheid, anhult-bernburg~schaumburgi herez. 
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sz. 23 Fehr. 1800 , mh. 13 Sept. 1820. Ettôl gyerm. 
a) Amálin, sz. 21 Dec. 1818. b) Friderika, sz. 8 Jun. 
1820. 2) 24 Jun. 1825 olta Adelheid testve’re lds., sz. 
10 Mart. 1804, mh. 31 Mart. 1828. Gyerm.: Miklós 
Frid. Péter, örökös, sz. 8 Jul. 1827. 3) 5 Maj 1831 
jegyzé el Caeciliát, 1V Gnsztáv Adolf elöbbi svéd ki 
rály leányát, sz. 22 Jun. 1807. 

20) Nassau, mon. szerk.`herczegség, rendekkel. 
Reform. hitvallásn herczege: Vilmos, sz. 14 Jun. 
1792; nralk. kezde 1816: N51 1) 24 Jan. 1813 olta 

`Lniza, szász-hildburghansenì hercz., sz. 28 Jun. 1794, 
mh. '6. Apr. 1825. 2) 23 Apr. 1829 elvevé Paulinát , 

vPál wiirtembergi hercz. leányát, sz. 25 Febr. 1810. 
Az elsüvel nemzé: 

a) Theréziát, sz. 17 Apr. 1815. b) Adolfot sz. 24 
Jul. 1817, örökös. c) Móriczot, sz. 21 Nov. 1820. 
d) Máriát, sz. 29 Jan. 1825. 2dik nöje'vel: e) Ilonát, 
Il. 12 Ang 1831, f) Miklást, sz. 20 Sept. 1832. 

21)Anha1t-1)essan. Ref. hitvall. herczege: Leo 
pold (Fridrik), sz. 1. Oct. 1794; nralk. kezde 9 Ang. 
1817; nöje Friderika, porosz hercz., sz. 30 Sept. 1796. 
Gyerm. a) Friderika., sz. 24 Jun. 1824. b) Fridrik, 
sz. 29 Apr. 1831 , örökös. 

22) Anhalt-Bernburg. Agostaî hitv. hercz. Sándor 
кашу, sz.-2 Mart. 1805; nralk. kezde 24 Mart. 
1834; nöje 29 Oct. 1834 olta Friderika, schleswig 
holstein-sonderhurg-glůcksburgi hercz., sz. 9 Oct. 1811. 

y23) Anhalt-Côthen. Ref. hitv. hercz. Henrik, sz. 
'30'Inl."l778; -nra1k. 23 Aug. 1830 olta; nöiil ‘ещё 
18 Maj. 1819 Auguszta, reusz-köstritzi herczegnét, sz. 
З Aug. 1794. 

24) Schwarzburg-Sondershansen, monarc. szerk. 
hercz. rendekkel. Agostai hitv. hercz. Günther (Frid. 
Kan), sz. 5 Dec. 1760; uralk. kezde 14 Oct. 1794; 
nöje 23 Jun. 1799 olta Carolina schwnrzburg-rudol 
stadti herczegné, sz. 21 Jan. 1774. Gyermekei: 

1) Emilia, sz. 23 Apr. 1800, Lippe-Detmold 
hercz. nöje. 2) Günther, örökös , sz, 24 Sept. 1801; 
nöi: a) Máris schwarzburg-rudolstadtì hercz., sz. 6 
Apr. 1809, mh. 29 Mart. 1833; b) 2.11m. 1835 olta 
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Mathilde,hohenlolle-oehrîngenî hercz., ss. 3 Jul. 1814. 
Gyermekei: 

n) Erzsébet, sz. 22 Mart. 1829. b) Károly Gün 
ther, sz. 1 Aug.1830. e) Leopold, sz. 2 Jul. 1832. 

.25) Schwarzburg-Rudolstadt, mon. szerk. hercz. 
rendekkel. Agostai hitvall. hercz. Günther (Fridrik), 
sz. 6 Nov. 1793; urslk. kezde 2S Apr. 1807; nöje 15 
Apr. 1816 olta. Auguszta anhalt-dessaui hercz., sz. 18 
Aug. 1793. Gyermekei: 

l) Günther, örökös, sz. 5 Nov. 1821 2) Gusz 
“г; sz. 7 Jan. 1828. 

26) Hohenzollern-Hechingen, mon. országlás, ren 
dekkel. Kath. hitvall. hercz. Fridrik (Hermann Otto), 
sz. 22 Jul. 1776; uralk. 2 Nov. 1810 она; 116111" 
vé 26 Apr. 1800 Paulina. Магний-видам hercz. , sz. l» 
Febr. 1782. Fija 

Fridrík, örökös, sz. 16 Febr. 1801, nöje 22 
Maj. 1826 olta Eugenia lellchtenbergi hercz. , sz. 28 
sept. 180s. 

27) но}:епиоЦегп-Зйдтах’йпдец, mon. orsza'glás, 
rendekkel. Kath. hitv. hercz. Károly Antal (Fridrík), 
lz. 20 Fehr. 1785; uralk. 17 Oct. 1831 olts; nöůl ve 
vé 4 Fehr. 1808 Murat Antoinettet, sz. 5 Jan. 1793. 
Gyermekei: 

l) Annunciata, sz. 6 Jun. 1810. 2) Károly, örö~ 
kös, sz. 7 Sept. 1811, nöje Jozéŕ'a badeni hercz., sz. 
21 001.1813. з) Amâlia, sz. во Apr. 1315, Edvard 
szász-oltenburgi herczeg nöje 25 Jul. 1835 olta. 4) 
Friderika , sz. 24 Mart. 1820. 

28) Lichtenstein, mon. országlás, renrlekkel. Kath. 
hitv. hercz. János (‚Убит‘), sz. 26 Jun. 1760, au 
strísi tábornagy; uralk. 24 Mart. 1805 olta; nöiil ve 
"ё 12 Apr. 1792 Jozéfn Zsótìa fiirstenberg-weitrai land 
g'rófnét, sz. 20 Jun. 1776. Gyermekei: 

1) Alajos, örökös, sz. 26 Maj. 1796; nöje 8 
Ang. 1831 olta. Kinsky Francisco grófné. 2) Шайба, 
sz. 5 Sept. 1798, gróf Eszterházy Vincze nöje. 3) 
Józéfa, sz. 1l Jan. 1800. 4) Ferencz, sz. 25 Febr. 
1802, austriai örnagy a’ Lichtenstein-huszárolmál. 5) 
Károly, пакете 14 Jun. 1803, austriai ömagy s’ 
\\lìirtemberg»huszároknál. б) Henriette, ss. l Apr. 
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1806, grót' Hunyady ‚Мне! nöje. 7) Fridrik, sz. 2l 
Sept. 1807, визы-18.1 kapitány a’ Ferdimínd-huszârok 
nál. 8) Edvárd, sz. 22 Febr. 1809, austriai Кар“. 
_Gollner gyalog ezerede’ben. 9) Auguszt, sz. 22 Apr. 
1810, aust. Кар“. а’ Lichtensteín-huszároknál. 10) 
ma., sz. l2 Sept. 1811, hercz. l‘aar Károly nöje. 1l) 
Rudolf, lz. 5 Oct. 1816. 

29) Вещи-Нанси, mqn. országlás, rendekk'el. A) 
ldösebb v. greitzi ág. Азов!“ hitv. hercz. XIX Неп 
rik, sz. 1 Mart. 1790; uralk. 29 Jan. 1817 olta; nö 
je Gasparina rohan-rocheforti és montaubani herczeg 
né. Leányai: l)Luiza, sz. 3 Dec. 189.2; 2) Erzsébet, 
и. 23 Mart. 1824. 
‚ч 30) В) lfjabb ágak: a) a’ schleizi; Бегом; LX1! 
Henrik, sz. 3l Maj. 1785; uralk. 17 Apr. 1818 011B; 
)1)a’ reusz-lobensteini és ebersdorlî; herczeg LXXII 
Henrik, sz. 27 Mart. 1797; uralk. l0 Jul. 1822 olta. 

31) Lippe-Detmold, mon. országlxis, rendekkel. Ref'. 
hitvalhhercz. Leopold (Pál S‘ándor), sz. 6 Nov. 1796; 
uralk. 4 Apr. 1802 olta; nôiil vevé 23 Apr. 1820 
Emilia schwarzbarg-sondershauseni hercz., sz. A28 
Apr. 1800. Gyez'mekei: 

1) Leopold örökös, sz. l Sept. 1821. 2) Luisa, 
sa. 9 Nov. 1822, cappeli és lemgoi fejdelema'sszony. 
3) Valdemar, sz. 18 Apr. 1824. 4) Friderika, lz. l 
Dee. 1825. 5) Fridrik, sz. 18 Oct. 1827. 6) Hermann, 
sz. 24 .1111. 1829. 7) Sándor, sz. 16 Jan. 1831. 

32) Schaumburg-Lippe, mon. òrszá`glás,rendekkel. 
Ref. hitv. hertz. György Vilmos, sz. 20 Dec. 1784', 
uralk. 13 Fehr. 1787 olta; nöül vevé 23 Jun. 1816 
Ida waldecki herez., sz. 26 Sept. 1796. Gyermekei: 

1) Adolf, ôrökös, sz. 1 Aug. 1817; 2) Mathilde, 
sz. 11 Sept. 1818; 3) Adelheid, sz. 9 Mart. 1821; 4) 
Ida, sz. 26 Maj. 1824; 5) Vilmos, sz. 12 Dec. 1834. 

33) Waldeck, mon. országlás, rendekkel. Agoslai 
hitv. hercz. G-yörgy (Henrik Frid.), sz. 20 Sept. 1789; 
‘наш. 9 Sept. 1813 olta; uöiil ‘дн/ё 26 Jun. 1823 

:Emma anhalt-bernburg-schaumburgi herczegnét; sz. 20 
Maj. 1802. Gyermekei: 

1) Auguszta, sz. 21 Jul. 1824. 2) Hermine, lz. 
29 Sept. 1827. 3) György, örökôs, sz. 13 Jan. 1831. 
4) “мы Melander, sz. 24 Jan. 1833. 

9 



“ r 

uit. 

816 

de, 

X1! 

34) Hessen-Homburg, mon. országlás, rendek ne’l 
ki'll. Ref. hitv. landgróf: Lejos (Vilm. Frid.), sz. 29 
Aug. 1770, poros: gyalogság tábornagyja; uralk. 2 
Apr. 1829 olta; nöiil vevé 2 Aug. 1804 Auguszta 
4nassen-usingcni herczegnét, sz. 30 Dec. 1778 (elvált 
1805). ‚ 

35) Lübeck, 36) Frankfurt (а’ Main mellett), 37) 
Bremen, 38) Hamburg, szabad városok, demoeratiai 
szerkezettel ’s a’ birodalom teljes gyiîlésébeń minde 
nik 1 szóval. 

VII. Belgium. 
Onziglô esslvid s' szs'sz-cobnrg-'gothsb Ágoslai hilvnlla'son» 

1. Király: I Leopold (György Keresztély Frid.), 
sz. 16 Dec. 1790; uralk. 21 Jul. 1831 они. Nöi: 1) Sa~ 
rcito. nagybritanniui herczegné, mh. 6 Nov. 1817; 2) 
9 Aug. 1832 alta Luíza , Lajas Filep franczia király 
lerinya, sz. 3 Apr. 1812. Fija: 

Leopold, sz. 9 Apr. 1835., koronaörökös. 
11. Az ország szerkezetes örôkö's monarchia, 510 

nsz. mf'. 3,827,222 lak., kik nemzetekl'e nézve 3,570,000 
Belgák, 10,000 Németek ’s Batávok , 782 Zsidók, va1- 
lás-tekintetben pedig 3,420,198 Kath., 12,394 Protest., 
782 Zsidók, 7.81 ki'llönbféle hitvallásuak. 

A’ király czime: l Leopold , Belgák királya. 
Vitézrendek: 1) Becsiiletcsillag, 3 oszt., azok meg 

jutalmazására, kik 1830 а’ hazának kiti'mö szolgálatot 
tettek; 2) a’ Leopoldrend, 4 oszt., 1832 alk., polgâri 
’s katonai érdemrend; 3) vas keresztrend, 2 oszt. 

VIII. Da'uorszrig. 
Az orszziglió csalsid ágostsi hilvsllísu. 14. 

tai 
10; 
23 

lz. 

;1 

1. Kïŕály: 1V Fridrik, sz. 28 Jan. 1768; uralk. 
kezde 13 Mart. 1808, megkoronáz. 31 Jul. 1815; nò'je 
3l Jul. 1790 olla. Май-111, hessen-casseli herczegné, sz. 
28 Oct. 1767. Leányai: 

1) Carolina, koronaörökösné, sz. 28 Oct. 1793, 
l Aug. 1829 olts. Ferdinánd dán herczeg uöje. 2) Vil, 
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helmîus, sz. 17 Jan. 1808, 1 Nov. 1828 Fridrik dán 
Метис; nöje lön. 

11. Az ország 2665 nsz. mf. nagy, 2,067,079 lak., 
kik 1,209,531 Dánok, 648,000 Németek, 70,000 Frie 
пе!‘ és Angolok, 55,000 Normannok, 6000 Zsidók; hit 
vnllásokra nézve Luther. 2,045,931, Zsidók 6000, Kath. 
2000, Reform. 1200, Herrnhutiak 1500, Mennoniták 900. 

Az ország férjfini ’s leány ágon örökölhetö m0 
narchia, tarlományi rendekkel. \ 

A’ király czime: Dánország, Vendek és Gâthok 
királya, Schleswig-Holstein-Stormann, Ditmarsehen 
és Lauenburg ’s Oldenburg herczege. 

Vitézrendek: l) Elefántrend; 2) Danebrog érdem- ` 
rendje 4 oszt. és 3) a’ de l’Union parfaite-rend, Мг] 
tink ’s asszonyok számára. 

IX. Egg/lám' bírodalom. 
Korlátlan monarchia, mellynek határtalan hatslmu 

parancsnoka ’s uralkodója a’ romai pápa, ki most XVI 
Gergely (elöhb Mauro Capellari), sz. 18 Sept. 1765 
Bellunohan; 21 Mart. 1825 cardinalís, 2 Febr. 1831 
pápa lett. Nagys. 811 nz. mf. 2,574,329 lak. Romá 
ban magában 1834ben 39 píispök, 1424 pap, 1857 
szerzetes, 1359 npácza, 598 seminarista volt. 

A’ PáPn czime: Szolgák szolgájs ’s a’ kath. egy 
luíz piispöke, О Szentsége mellékczimmel. Vitézren 
dek: 1) az папу sarkantyn 1559, 2) laterani sz. Já 
nosé, 1560 ’s 3) sz. Nagy Gergelyé, 1832 ОШ‘. 

X. Gò'ràgország. 
l. Kath. hitv. király: 1 Otto (Frid. Lejos), sz. 

1 Jun. 1815 , Lsjos bajor király 2dik lijn', az egy 
felöl Angol-, Franczia-c's Oroszországok, másfelöl a’ 
bajor király közt 7 Maj. 1833 Londonban kötött Вкус 
zés szerint Görögország trónjárl meghivatván , elfogadâ 
Naupliában 21 Fehr. 1833 költ patense'nél fogvs a’ Мг. 
méltńságot ’s 1 Jun. 1835 valósággal is áltvevé ш. 

I1. Az ország Btartományból (félsziget v. Morea, 
sláraz v. Livadia ’s ищет!‘ v. Archipelagus) áll, mel 
Чей 10 megyére a) Argolis és Korinthns, b) Aehsja 
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és Elis , e) Messenía , d) Arkadia , e) Lakonia „ f) 
Aetolia és Akarnania, g) Attika és Boeotia, h) Lokris 
ё: Phokis , i) Euboea, k) Kykladák) osztatnak , ’s 

v720 llsz. mf. tesznek, 830,000 lak. Ezek: Görögük 
Bolgárok, Albaniaiak , Oláhok ’s Ne'metek, kikböl áll 
a’ haderö nagy résse. l Dec. 1‘834 olta, midôn a’ kil'. 
lak Naupliából Athenebe tétetett által, ezen utolsó az 
ország fôvárosa ’s kir. lakhely. 

lll. Az ország korlátlan monarchia. A’ kil-lily ezi 
me: Görögország királyn. Vitézrend: a’ Megváltó 
relldje, 4 oszt., alk. 1833. ' 

Х1. Jo'm'az' köztáraaság. 
Ãll 7 szigetböl (Korfu, Paxo, S. Maura., Ithaka, 

Kephalonia, Zante, Cerigo). 47 пи. mf. 175,398 lak. 
1814 olta Nagybritannia védelme alatt; melly ott egy 
lord-föbiztost (most Howard Douglas tábornagyi (irme-` 
ster)k tart. E’ kezében van a’ kstonai hatslom. ‚-\’ szer 
kezet sristocratiai, egy föstntustitoknokkal, a’ tanács 
és törvényhozás két elnöke'vel. 

XII. Kralao'. 

Az 1815ki bécsi congresz által létre hosatott sznbml 
Yáros és köztársaság, Austria, Pol'osz- és Отпетый 
gok «выше alan, 21 ш‘. mf. 123,151 lnk. Az igu 
gató tsnács elnôke most Wieloglowski Gáspár. 

XIII. Барса. 
Herczeg (kath. hitv.) Károly (Lajos Ferd.) sz. 22 

Dec. 1799; uralk. kezde 13 Mart. 1824; nöje 15 Aug. 
1820 olts There’zia ssrdiniai hercz. sz. 19 Sept. 1803. 

¿1 

_ Fija: 
Ferdinand , sz.'~ 14 Jan. 1823. 
A’ herczegség szel-kezet által korlátolt monarchie , 

népke’pviselökkel , 19 à nsz. mf., '145,000 lak. 
Az urslk. czime: Lucca Мешхеде. 
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XIV. Mo'dena. 

Korlátlan monarchiai szerkezetîi herczegség. Kath. 
hitv. hercz. az austriai ház mellélrágából: 1V Ferencz 
(fJózs. Kar. Ambrus Szaniszló) föherczeg, sz. 6 Oct. 
1779; uralk. 1814 olta; 20 Jun. 1812 nôiil vevé Be 
atrix ван-‘11111111 herczegnét, sz. 6 Dec. 1792. Gyer 
mekei: 

1) Therézia, sz. 14 Jul. 1817. 2) Eerencz , lz. 
l Jun. 1819, örökös. 3) Ferdinand, sz. 20 Jul. 1821. 
4) Maria Beatrix, sz. 13 Febr. 1824. 

Nagys. 98 nsz. mf. 380,000 lak. 
A’ hercz. czime: Magyar és Csehországok kir. 

herczege, austriai fôherczeg, Módena, Reggio, Miran 
dola, Massa és Carrara herczege. Neve után: 0 kir. 
magassága, tetetik. 

XV. N e'metalfó'ld. 
I. Király (ref. hitv.) 1 Vilmos (Fridrik), sz. 24 

Ang. 1772; 16 Mart. 1815 olta uralkodik; nöîil vevé 
1 Oct. 1791 Vilhelmina porosz hercz., sz. 18 Nov. 
1174. Gyermekei: 

1) Vilmos oraniai herczeg, sz. 6 Dec. 1792; n6 
je 21 Febr. 1816 olta Anna Paulovna orosz nagyher 
czegné, sz. 19 Jan. 1795. Gyermekei: a) Vilmos, sz. 
19 Febr. 1817. b) Sándor, sz. 2 Aug. 1818. c) Fridrik, 
sz. 13 Jun. 1820. d) Zsótìa, sz. 8 Apr. 1824. 

2) Fridrik, sz. 28 Febr. 1797; nöje 21 Maj. 1825 
olta Luiza porosz hercz., sz. l Febr. 1808. Leánya: 
Vilhelmina, sz. 5 Aug. 1828. 

3) Mariana, sz. 9 Maj. 1810, Albert рогов: her 
czeg nöje, 

I1. Az ország 661 nsz. mf. felcszik , 2,784,036 lak., 
kik 1,900,900 Hollandiak v. Batávok, 280,000 Vallo 
nok, 150,000- Friesek, 252,000 Németek, 50,000 Zsi 
116k, 1,700,000 Reform., 28,000 Kath., 350,000 Luth. 
Azsiában 4225. пи mf. 6,561,700 l. Afrikában 131 
nsz. mf. 15,000 1. ’s Amerikában 504 nsz. mf. 90,000 
l. bir. ’ 

111. Az ország 2 kamarában öszvegyíìlni szokott 
rendek által korlátolt, férjlìui ’s leány ¿gon örököl~ 
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hetö, monarchia. A’ király, mint Luxemburg мы’. 
herczege, a’ német szïîvetségnek tagja. / 

A’ кашу czime: Némelalföld királya , Luxemburg 
nngyherczege, Omnia-Nassau herczege. A’ koronaörö 
kös oraniai herczegnek neveztetik. 

Vite'zrendek: l) a’ katouai Vilmosrend, 4 oszt. 
2) a’ németslföldi oroszlány-rend, 3 olzt. 

XVI. Pa'rma. 

Mon. szerk. herczegség, rendek МИНИ. Kath. Ы!“ 
herczegnéje: Maria Luiza császárné és föherczegné’ 

i sz. 12 Dec. 1791 , Napoleon franczia császár özvegya 
5 Maj. 1821 olts. Nagys. 103 nsz. mf. 440,000 olasz 
és kath. lak. — ` 

Uralk. czim: Pármau, Piacenza és Guastalla her 
czegnéje. A’ mostani: О csász. felse’ge mellékczimét 
megiartotta. Vitézrendfa’ constantini Sz. Györgyrend, 
1816 megujit. 

XVII. Portugal. 
l. Kan.. мы. királyné, а’ Braga‘nza házbdl п 

(Donna) Maria da Gloria, sz. 4 Apr. 1819. Atyja, Don 
Pedro, "olt braziliai császár, Portugal koronájáról 
lemondván , 2 Maj. 1826 olla (ё: pellig 18 Sept. 1834 
értkoruvá шины-а“ ki a’ corfesektöl maga) uralk. 
Férjével Auguszt leuchtenbergi herczeggel, ki 28 
Mart. 1835 mh., alig élt 3 hónapig. 

Atyja. testvérei: 1) Mária There’zia, sz. 29 Apr. 
1793, Péter spanyol детская nöje. >2) Francisca, sz. 
22 Apr. 1800, Károly spauyol hercz. nöje. 3) Iza 
bella (Maria), sz. 4 Jul. 1801 , 10 Mart-tél 1826 26 
Fehr-ig 1828 országolt. 4) Don Miguel, sz. 26 Oct. 
1h02. 30 Jun. 1828 magát Portugal korlátlan hatalmu 
hirályává kiáltá ki; e’ miatt bátyjával háboruba keve 
redvén, Maj. 1834 elfogaték, justartásairól lemond 
ván Portugalt Maj. végén e1 kelle hagynia, most 
Olaszországban tartózkodik, hol Aug. 1834 a’ 1e 
mondásba iktatott köteleztetéseknek nyilván ellenmon 
dott. 5). Jozéfs, sz. 25 Jul. 1805, 2'Dec. 1827 olla 
Loulé marquis nôje. ‘ 
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11. Az ország 1722 пи. mf. nsgys. 3,013,950 lak. 
Afrikai birtokni `28,489 nsz. mf. 1,057,000 l. az 619101 
ak 312 пи. mf. 575,900 l. tesznek. ‚ 

III. Az országlás korlátolt monarchiai; a’ Код-от“ 
minakéf 6g örökölheíi. A’ király czime: A’ portngali 
és algarvei birodalomnak, a’ tengeren innen és tul Afri 
kábsn , királya, Gníneának , a’ hajózásnak , aethiopiaí, 
arabiai, persiai és imliai hóditmányolmak és kereske 
déseknek ига. Melléhczime: Leghivebb felség. A’ trón 
örökös _koronaherczeg, (ennek legidösehb lijn beírai 
herczeg), a’ többi gyermekek portugali`herczegek és ‘her 
czegnék nevet "ise1nek. 

Vitézrendek : 1) Ordem militar de Christo , 1319, 
2) Ord. mil». de Sao Beńto de Aviz, 1213, 3) 0rd. mil. 
de Sant-.lago da Espada, 1288, 4) O. m. da Torre e 
Spada 1459, 5) O. m. de N. S. da Conceiçao de Villa 
viçosa Padroeira de Reino 1818 6) O.m. de Santa lla 
bel (asszonyok számára) 1804 olía. 

XVIII. San lllurz'no. 

Europában leglaisebb , Marino neviì dalmáttì által 
alapittatott , 1300 olta az idö riszontagságai közt mind 
eddig fenálló 7sV 1817 V11 Piustól fiìggetlennek esmert 
liöztársaság, l‘nsz. int'. 7000 lak. Szerkezete aristocra 
lico-democraliai. 

XIX. Sardinia. 
Knlh. 111!"- kîr. csalnid Savoyen-Carignan. 

1. Király: Károly Albert, sz. 2` Oct. 1798; király 

v. 

lett 27 Apr. 1831; nöje 30 Sept. 1817 olta Mária The 
re'zia toscánai hercz., sz. 21 Mart. 1801. Gyermekei‘: 

1) Victor Emanuel, savoyeni herczeg, sz. 14 Mart. 
1820. 2) Ferdinând gennai hercz., sz. 15 Nov, 1822. 

Nénje: Francisca, sz. 13 Apr. 1799, Rainer au 
striai föherczeg nöje. 

Savoyeni ág: a’\]0 Jan. 1824 mh.. király Victor 
Emanuel gyerm. а) Beatrix, sz. 6 Dec. 1792, а’ m6 
denaihercz. nöje, b) Therézia, sz. 19. Sept. 1803, а’ 
luccai herczeg nöje, c) Carolina (Múr. Anna Pia), EL 
Theréziával egyszerre 19 Sept. 1803 , Ferdinánd au 
striai császár nöje», d)Kristina, lz. 14 Nov. 1812 a’ 
sicilíai Мг. nöje. 
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Il. Az ország 1363 nsz. mf. nsgy, 4,142,177 lak. 
kik 3,865,077 Olaszok, 300,000 Savoyardok, 30,000 
Zsidók , vallásokra ue'zve 4,194,077 Katll., 21,900 Val 
deusísek, 30,000 Zsidók. 

111. Az uralhodó korlátlan hatalml'l. Czime: Sar 
dinia, Cyprus és Jerusálem királya, Savoyen, Genua, 
Piemont herczege ’sah a’ koronaörökösé: savoyeni 
herczeg. Vìte’zrendek: 1) Online supremo della SSma 
Annunciata 1361, 2) Equestre Militar ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, 1434, 3) Real ordine militare 
di Savoja 1815 , 4) Real ordine civile di Savoja 1831 
olta. Y 

XX. Schweiz. 

22 független cantonból v. megyébò'l álló 1125"! 
gég, melly köziinse’ges dolgait a’ cantouok által vá 
lasztatui szokott kl'ildöttek gyi'llésében intézi el. Gyii 
léshelyek: Zürich, Bern és Luoern, minllenik 2 évi g. 
Elnök поп canton polgármestere, me'llyben sor sze 
rint a’ gyíilés tartatik, Excellentia czimmel. A’ gyiì~ 
lés Jul. l hétföjéu kezdödik. Az 1835 6 Jul-ín fel 
nyitott gyi'llés' elnöke Tavel Károly berni polgárm ter. 

A’ 22 canton ь Uri, Schwyz, Unterwslden , la 
rus , Zug, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen, Bün 
den, Aargau, Bern, Freiburg, Thurgau, Ticino, 1Vaadt, 
Wal-lis , Genf, Basel (tiszta democr. медь), Zürich, 
Luzern, Solothurn (Mish-demon'. ней‘) és Neuen 
hul-g korl. monsrchiai „мишени, 696 nsz. mértf. 
2,018,443 lak. , kik 1,450,289 Németsk, 400,112 Fran 
cziák, 122,070 Olaszok, 49,000 kiilönhféle nein шм 
liek, ’s 1840 Zsidók, 1,248,183 Protest., 731,343 
кмь. ’s 1840 zsiran'k. 

Czime: Helvetiui szövetség. " 

XXI. Sicilia. 

Országol a' kath. hitv. Bourbon-esalád. 

I. Király: lLFerdináml, sz. 12 Jon. 1810, sp1,- 
nyol infsns (-herezeg); uralk. 8 Nov. 1830 olta; nöñl 
vevé 21 Nov. 1832 Kristina sardiniai hercz., lz. 14 
Nov. 1812. - 

с 
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‚ 1I. Az ország färészei: Nápoly 1491 nsz. mértf, 
5,858,136 l. és Sicilia sziget'e 495 nsz. mf. 1,893,857 
1. öszvesen 1987 nsz. mf., 7,752,003 lak., kik 7,039,780 
Olaszok, 80,000 Arnótok, 2000 Zsidók, 7,039,780 
Kath. , 80,000 egyesůlt Görögök , ’s 2000 Zsidók. 

111. Az ország kevésé korlátolt monarchia, melly 
mindkét ágon örökölhetö. A’ király czime: Mindkét 
Sicilia és Jerusálem királya , spanyol herezegr , Párma, 
Piacenza és Castro herczege ’s Toscana. örökös ладу 
herczege; a’ koronaörököséz' calabriai herczeg. Vitéz 
rendek: 1) Sz. Januariusé, 2) a’ Ferdinánd- és Er» 
demrend, 3) a’ katonai Constantin-rend, 4) kat. Sz. 
G-yörgy-rend, 5),E1sö Ferencz rendje. 

XXII. spalzyolorsxág. 
Országol а‘ kath. hitv. Bourbon-család. 

l. Királyne': [I Izabella (Mar. Luiza), sz. 10 Oct. 
1830; országol 29 Sept. 1833 olta, anyja(KristinaV1 
Ferdinánd özvegye) gyámsága Blatt. ' ’ 

Testvére: Ferdinánda, sz. 30 Jan. 1830.> . 
Atyja testvérei 1) Kxíroly, sz. 29 Mart. 1788; 

nöje Francisca portugali herczegné , mh. 1834. Gyer~ 
mekei'. a) Károly, sz. 3l Jan. 1818. b) János,'sz. 

_15 Maj. 1822. c) Ferdinand, sz. 19 Oct. 1824. 
2) lzabella, sz. 6 Jul. 1789, Sicilia királyának 

.özvegym 3) Ferencz, sz. 10 Mart. 1794, nöje Luiza 
siciliai herczegné, 9 gyermek anyja. 

1I. Az ország Í8446 nz. mi'. 13,953,959 lak. Azsiá 
5han 2420 nsz. mf. 2,182,967 lak. Afrikában 154 nsz. 
mf, 209,798 lak. Amerikában 2503 nsz. mf. 1,090,600 
lak. ’s Australiában 57 nsz. mf. 5,349 lak. bir. 

111. Spanyolorsz. mindkét n'gon örò'kölhetö monar 
chia, Apr. 1834 olta országrendekkel, 2 kamarában. 
Az uralk. czime: Spanyolország királynéjs., kath. fel 
lég mellékczimmel; a’ koronaörökösé: asturiai 11er 
сжег. Vitézrendek: i) az arany gya'pju 1429 2) Mária 
Luizarend (asszonyok szám.) ‘3) Károlyrend 1771 , 4) 
Sz. Ferdinand és Sz. Hermengilde rendje 1815 ,- 5) 
Mária-rend 1816, 6) Sz. Iznbellaamerikai rendje 1815, 
7) Alcantara-rend 1177, 8) Santiago-rend 1170, 9) Mon. 
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tesa-rend 131.9 (е’ 4uto1só papok нём), 10) María 
Lùiza-lzabella‘rend (katon. rend.) 20 Jun. 1833 она. 

XXIII. Sve'dország e's Norvegia. 
Okszágol az дамы; hitv. Bernadotte-ház. 

1. Király: XIV Károly (Jánoâ), sz. 26 Jan. 1764, 
koronaörökössé választ. 21 Aug. 1810; köv. XIII Кё 
rolyt 5 Fehr. 1818; Svédországban 11 Maj., Norve 
giában 7 Sept. 1818 koronázt. meg; nöje 16 Aug.v1798 
olta Clary Eugenia, sz. 8 Nov. 1781, megkor. 21 
Allg.' 1830. Fija ’s koronaörökös: 

Oskâr, sz. 4 Jul. 1799, nöje 19 Jun. 1823 olta 
Jozéfa‘leuchtenbergi hercz., sz. 14 Mart. 1807. Gyer 

-mekei: 1) Károly schoneni hercz. , sz. 3 Maj. 1826 2) 
ваша“ пр1аш11 herczeg, sz. 18 Jul- 1827- 3) Oskár 
keletgothlandi hercz., sz. 21 Jan. 1829. 4) Sarolta , 
sz. 24 Apr. 1830. 5) Miklós dalarnai hercz., sz. 24 
Aug. 1831. v 

Il. Az ország 2 förésze: Svédország 7935 пи. 
mf. 2,888,196 lak. és Norvegia 5798 пи. mt'. 1,139,849 
lak., öszvesen 13,736 мг; mf. 4,028,045 lak. Nyugot 
indiában Barthelemy szigetét birja 2 пи. mf. 18,000 
ы, A’ шт 2,860,196 svédek, 1,130,840 Norvégek, 
9,100 Lappok, 7000 Finnek, 2,500 Németek, 845 
итак, 2,200 Francziák ’s nel., 4,023,200 Luth., 
4090 Kath. (ide „дышал a’ Barthelemyn Кубке! is). 

III.v A’ fértiui ágon örökös monarchiát országren 
dek Кап-16101561‘. A’ király czime: Svéd- és Norvég 
országok, a’ Vendek és Góthokr királya; a’ trónöröklöé 
kornnaherczeg; a’ többi herczegeknek a’ király ad czi-I 
щеке‘. — 

Vitézrendek: 1) a’ Seraphim-rend, 2) Kardrend, 
3) éjszaki csillag, 4) Vázarend, 5) X111 Károly rendje. 

X XIV. Tó'rò'k ország. 
Országol a’ Muhnmedi hitv. Osman-család. 

l. Padisah v. szultán: Il Mahmud, Abdul-Ha 
mid tìja, sz. 20 Jul. 1785, trónra emeltetett 28 Jul. 
1808. Gyermekei: 
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1)4 Salyha, szultánné, sz. 16 Jun. 1811, férje 
1834 olta На!“ basa, fegyvertármester. 2) Abdul Med 
siíl, sz. 20 Apr. 1823, tronörökll'i. 3) Hadidsa, 32111 
tánne', sz. 5 Sept. 1825. 4) Adile, szultánné, sz. 21 
Maj. 1826. 5) Abdul Aziz, sz. 7 Febr. 1830. 6) Hai 
rié, szultánné, sz. ,23 Jan. 1831. ‹ l 

11.- Birtokai: Enropában 9,817`nsz. mf. 10,003,000 lak. 
Azsiában 20,633;- — 10,190,400 _ 
At'ríkában 16,750- — 3,114,000 _ 

щ 

öszvesen 47,200 —— —- 23,307,800 _ 
kik 13,552,000 Mnhamedánok, 4,000,000 Görögök, 
1,400,000 Örménye-k, 613,000 Kath., 380,000 Monophy 
siták, 300,000 Neszioriánok, 5,000 János-keresztények, 
3000 Protest. , 620,000 Zsidók, 100,000 Yezidák, 60,000 
Druzok , 40,000 Nozairok. ‚ 

111. Az nralkodó korlátlan; a’ legföbb világi és 
egy'házi hatalom kezében van. A’ trónt Osman férlìuì 
maradéka örökli , de'nem mîndég a’ ineghaltnak fija 
v. az elsôszůlött; innen ycsak csaknem minden trónvál 
tola'st vér undokit. 

Czime; Mi szultán, szultán fija, Chakan, Chakan fija, 
Il Mahmud szultán khán, ama gyözedelmes szultán Ab 
dnl-Hamid fija, a’ világ teremtöjének végetlen ke 
gyelme "s Muhamed Mustafának, a’ próféták legföbbi 
kének, kin Isten áldása nyugodjék, csudatétele által 
Mekka, Medina és Knds városoknak, mellyek felê fordul 
arczal egész világ, mikor imádkozik, szolgája és ига, 
ama nsgy városok Istambol, Edrene és Bursa, mel 
lyeket minden fejedelem irigyelve ~néz, nem kůlönben 
Scham és Misr városok, egész Aderbeidsan, Mogreb , 
Barka, Kairvan, Haleb, Irak Arabi, egész Arabistan 
és Afrika, Anatoli e’s Rumeli tartományok padisahja ’sat 

Vite'zrendek: 1) a’ hold rendje, 1797, 2) а’ 1li 
csöség rendje 19 Aug. 1831 olta. 

XXV. Toscana., 
Nagyherczeg (a’ kath. hitvallásu lothringeni ház 

ból) 1l Leopold, sz. 3 Oct. 1797; ‘ura1k. kezde _1S 
Inn. 1824; nöi: 1) 16 Nov.’1817 olta'Anna szósz 
hercz., sz. 15 Nov. 1799, mh. М Mart. ‘1832. EttôlV 
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gyerm: a) Máx-ia. Carolina, и. 19 Nov. 1822 , b) Au 
казна, sz. 1 Apr. 1825. 2) 7 Jun. 1833 olta Anto 
nia siciliai hercz. sz. 19 Dec. 1814, kivel nemzé: с) 
lznbellát, sz. 24 Jun. 1834, d) Ferdiuánd örökösher 
czeget, sz. Jun. 1835. 

Nagysága 395 nu. mf. 1,350,000 1. kik 1,310,700 
Olaszok, 9,300 Zsidók. 

A’ nagyherczeg korlátlanul uralkodik rendek nél 
kiil. Az öröködés mindkét ágra megy. Az uralk. ezi 
те: Császári herczeg, Austria föherczege, Toscana 
nagyherczege, Ó csász. magassága melle’kczimmel. 
Vitézrendek: 1) Szent lstváné, 2) Szent Józsefé (ér 
demrend). 

Franczíaország. 
Orszůgol А’ Bourbon-Orleans нам‘! (kath. hitv.) 

`I. Kirúly: I Lßjos Filep, Francziák királya,e1öbh 
orleansí herczeg, sz. 6 Oct. 1773; “бита iìlt 9 Aug. 
1830; nöje 25 Nov. 1809 olta. Mária Amálìa, siciliaì 
herczegn'é., sz. 26 Apr. 1782. Gyermekei: 

1) Ferdinánd (Fil. Laj. Kár. Henr. Józs.) , orle 
вы! herczeg , koronaörökös, sz. 3 Sept. 1810. 2) Lui 
zn (Mär. Ther. Sarolta lzabella), sz. 3 Apr. 1812, 
belgìumi királyné. 3) Mária(1(risztina Carol. Adelheid 
Francisca Leopoldina.), sz. 13 Apr. 1813. 4) Lajos 
(Kár. Fil. Rafael), uemoursi hcrczeg, sz. 25 Oct. 1814. 
5) Clementina (Carol. Leopold. Clotilde), sz. 5 Jun. 
1817. 6) Ferencz (Ferd. Fil. Laj. Mária),joinvi1lei 
herezeg, lz. 14 Oct. 1818, 7) Henrik(Ödön Fil. Laj.), 
numalei herczeg, sz. 16 Jan. 1822. 8) Antal (Mär. Fil. 
LBL), montpensieri hercz., sz. Ы Jul. 1824. 

A’ király testvére: Adelaide (Eugenia), orleansi 
herczegné , sz. 23 Aug. 1777. 

Bourbon mellékág: X Károly (Fìlep) , sz. 9 Oct. 
1757. 1795ig artoisi gróf volt; eklcor Monsieur (ko 
ronaörökös) czimet veve fel, de honától Фей/01, nagyob 
bára Holyroadhouseban (Edinburgh теней) lakott ; 1813 
Francziaorzágba visszatért ’s 16 Sept. 1824 шт, 
XVIII Lajas, ho-lta után királyszékre filt, mellyröl 
2 Aug. 1830 a’ knronaörökölsel Lajçlsal egyiitt uno 
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kája, s’ boi-deauxi herezeg, részére lemondott ’s most 
családjával Prágában tartózkddik. Gyerm: 

1) Lajos (Antal), sz. 6 Aug. 1775, nöje 10 Jun'. 
1199 olta Máría Therézia XVI Lajos király leányn, 
sz. 19 Dec. 1778. 2) Károly (Ferd.) berryi herczeg, 
SZ. 24Jan. ~1778; meggyilkolt. 14 Febr. 1820; nöůl 
vevé 17 Jun. 1816 Cal-Mina siciliaì herczegnét, sz. 
5 Nov. 1798 ‚ 1832 olta. gróf Lucchesi-Pulli (a’ Cam 
po-Franco nápolyi herczegi házból) nöje. Elsö 16116 
tôl gyerm. a) Mária Luiza (Therézia) , artoisi пение; 
né, sz. 21 Sept. 1819. b) Henrik (Kár. Ferd. Mńl'ia 
Dieudßnné) bordeauxi herczeg, sz. 29 Sept. 1820. 

Eldödei a’ trónon: 

1) Capet- család: Саре! Hugo 987 mh. 996, Ro 
bert mh. 1031 ‚ 1 Henrik mh. 1060, I Filep mh. 1108, 
VI Lajos mh. 1137, VII Lajas mh. 1180, II Filep 
mh. 1223„VII1 Lajas mh. 1226, IX Lajos (szent) 
mh. 1270, III Filep (merész) mh. 1285, IV Fílep 
(szép) mh. 1314, X Lajos mh. 1316 , VFi1ep(ho|szu) 
mh. 1321 , IV Kál'oly (szép) mh. 1328. 

2) ‘Лион-“1111111: VI Filep mh. 1350, János (jé) 
mh. 1364, V Károly (bölcs) mh. 1380, VI Károly 
mh. 1422, VII Károiy mh. 1461, X1 Lajas mh.1483, 
vm Károly mh. 1497. 

З) Orleans-csalúd: XII Lajos mh. 1515, l Ferencz 
mh. 1547, 1I Henrik mh. 1559, I1 Ferencl mh. 1560, 
IX Károly mh. 1574, III Henrik mh. 1589. 

4) Bourbon-cualád: IV Henrik mh. 1610, XIII 
Lajos 1643, XIV Lajos mh. 1715, XV Lujo! mh. 1774, 
XVI Lajos mh. 1793 , XVII Lajos mh. 1795. 

Francziaország 1792161 1804ig köztársaság, innen 
l814ig, Bonaparte Napoleon alatt, császárság. 

A’ Bourbon-csaiád visszahelyeztetése : XVIII Lajol 
l8l4--1824, Х Káruly 1830ig, midön le kelle 
mondania в’ koronáról. 

II. Az ország Eul‘opában 10,050 nsz. mf. tesz, 
32,560,9341. Europán kiviil bir 5197 nsz. mf. 2,301,400 
lak. Az egész hát tesz 15,247 nsz. mf. 34,862,334 lak. 

A) Földje. Francziaország, Europa Iegnagyobb, 
leggazdagabb ’s legvirágzóbb országainak суше, .161 
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kerekitett» ’s hatalmas egészet képezö status. Fekszik 
в.’ kel. hosz. 12° 21'--26° 4' és az éjsz. sze'l.42° 
23'-51 ° 3’ közt, közép e’s nyug. Europa mérséklelt 

'részébem Határai: é. a’ Csatorna, calaisi -tengerszn 
Э 7 ros, Németalföld s n német szövetséges statusok; 

kel. ugyanezek, Helvetia ’s Olasznrszág; dél. a.’ {61:1 
közi tenger; de’lnyug. Spanyolorsz.; nyug. az atlasi 
tenger. Nagysága.: 10,050 пи. mf. 32,560,034 lak. 

Fôhegylánczai: н) délnyug. a’ Pyrene'k Franczia- és 
Spanyolországok közt 120 o'rányirn , 5 szekérúttal; leg 

` magasabb caúcsai: a’ Mont Perdu 10,600, Vignemale 
10,300, Pic du Midi 8900, Canigou 8600, Marboré 
9800 láb.; Ь) délkel. az Alpesek (itt cotti Alp. névvel), 
Piemont é Francziaorsz. мы; csúcsai: a.’ Viso 13,000 
’s a’ Genevre 6100115.11.; c) n’ Jura és d) Vogelek 
(Vasgnu) éjsz., Németország felé; e) Ardennák Leth 
ringenben én Champagneban ; f) Corsicábnn a’ 8_9000 l. 
magos Monte rotondo és Monte d’ oro. Fokai: a’ la 
Hougue a’ Csatornánál, Sicie és Tailland а’ földközi 
{ангел-лёд 

Vizei: а) Tengerei: 1) nyug. az atlasi, 2) éjsz. 
в’ Csaforna és 3) a’ német tenger, 4) dél. ‚а’ földkö 
zi tenger. 22 megye tengermelléki , mi a’ kereskedésre 
fontos köri'llmény. b) Folyói: 1) а.’ Loire (legnagyobb), 
120 mf. folyása után az atlasi tengerbe ömôl, mint 
2) a’ ~Garonne is Gironde ne'vvel, 3) а’ Seine, 4) 
Rajna (határsze’li folyó), 5) Maas, 6) Schelde, 7) 
Rhone ’s számtnlan kisebbek. 

Csatormii: a) a’ languedoci v. canal du midi 
(déli csat. 22 mf.) az ntlasi ’s földközi tengereket бы. 
7е1‹б61;‚1’) st. quentini (6 mf.) két helyen (egyik l 
mf.) föld Blatt, a’ Seinet és Scheldét, с) а’ briarei 
(l5 mtl), a.’ Sein'et és Loiret, d) а’ charollesi of’ 
Saonet és Loiret, e) dijoni „а’ Seinet és Saonet, f) 
a’ Monsieur v. franche-comtei a’ Rhonet és Вадим, 
g) a’ bourgogneí (53 mf.) a". földközi tengert és Csn 
tornát egyesiti. Több kisebb на‘. is van, mint Sedan 
míl , St. Denisnél , Párizsnál , Rennesnél, Beaucairenál , 
Arlesuél , Berryben , [тыл-{взамен , Gascogneban ’st 

Egalja kiìlönbözô, mit hegyek ’s tengerek пош 
nzédságn., folyo'k, el'dc'ík ’l más helyi körůlmények 
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okoznak. Ezért a’ franczia égal 3 részre osztatikt' a) 
délire а.’ Pyreuéktöl Isére dep. közepéig, hol olajgyů 
mölcs íerem , b) középre , a’ Gironde torkolatja és El 
szasz éjsz. oldala közt , hol méga’kukoricza megérik , 
’s c) éjszakira, mellynek nagy részében mar nem te 
remhet szôlô. 

Terményei: legföbb a’ bor, föként az ország déli 
felében , Guyenneben , Gascogneban, Languedochan, 
Bnrgundban és Champagneban. Az olajfa Готов Pro 
vencenak és Languedocnak. Az éjsz. térségek bövel 
kednek gabonával, de a’ belsö tartományok sziiköl 
köduek. Dohány, festönövény , gesztenye , len , ken 
der sok terem. Erdei сваи itt ott vannak; tíibb щё 
kon sziik a’ fa. A’ hegyek ásványokra nézve szegé 
nyek; спад: vasa van sok éjsz.; ellenben tengeri, for 
rási és kösóval , salétrommal és kŕ'ezénnel gazdag, mint 
“шахмат, porczellán-agyaggal ’s ásványos 101111 
sokkal is. Házi állatok közt juh legtöbb tartatik.'Kas- 
miri v. tibeti ke'cske’k szaporodnak дам. A’ lótartás 
csak Normandiában és Limousinban jó; másutt több 
goud fordittatik szamarakra és öszvérekre, mellyek 
legszebhek Poitouban és Auvergneban. A’ Pyrene-mel 
lékiek sok disznót hizlalnak. Delen sok selyem ter 
mesztetik. ‘Раб kevés. A’ földközi tenger sok tinnha 
lat e's szárdellát , az atlœsi temérdek csigát ad. 

Azon 54,009,776 hektarnyi (1 -l1ekt.=2775 пи 
béesi öllel és igy több 1 magyar úrbéri holdföldnél, 
melly 1600 паи. bécsi'ölet teszen) mivelhetô földböl, 
mellyet az ország magában foglal ,még 7,185,475 hekt. 
bever, posványoktól , fôvenyhalmoktóles mocsároktól 
ifedetve. 

B) Az ország lakói ’s elosztatása. A’ nép száma 
1831 végén 32,560,934 volt. Lak-he-lyei: 86 megye, 
1,620 város , 1451 mvár., 37187falu (1830 még 14,239, 
ben nein v'olt oskola), ezekben templom ’s kńpolna 
56,000, a’ status e’s község épiiletei 22,000, ház 
5,431,000, ma1om176,000, huta ’s gyár 35,000, aca 
demia 50, collegium 292, katouaoskola 2, ранни 
tyns-I ё: hadi földméröosk. 1, politechnica он}. 1, tengerì 
kat. osk. 1, hajózásosk. 44, kir. törve'nyszék 27, kerel 
kedési iörvényszék 215 , tengeri löl-"ényszék 10 van. 
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A’ követkamaránnk 1830 vég'én benynjtott tudó 
sì-tás szerint a’ városi nép 7,661,203 lakót, а’ falusi az 
egésznek ë , v. 24,184,208 lelket tett. A’ várogi nem 
гей ôrereg 964,434, a’ fmlusi` 3,044,418, öszvesen 
4,008,849. A’ kiállitható l'ész (20-30.. évesek) a’ "á 
rosokbnn 262,560, fnlun 828,825 , без". 1,091,385 , a’ 
talponálló nemz. ôrsereg városokban 107,031, faluk 
ban 337,803 , ван. 444,894. 

Nemzetkiìlönbség 1828. Francziá és Vallon 
29,485,000, Német és Németalföldi 1,080,000, ‘Brey 
пай 1,090,000, Ваз]: 115,000, Zsidó 60,000, ’l 11'1 
lônbféle eredetů 170,000. 

N'yelvkůl. 1831. Franczîa 29,180,560, Német 
1,140,000 , Gall (Bretagneban) 1,050,000, Olasz 185,079, 
Flandl‘îai 177,950, Bank 118,000. 

Valláskůl. V1828. Kath. 30,620,000, Profelf. 
1,310,000, Zsidó 60,000, Anabaptista. 2000, más felpe 
kezeti'l 8000,'1’apság 1832 és 1833: n) Kath. 14m/ek, 
66 píîspök , 174 genernlís vîcarius , 600 kanonok, 767 
elsö és 2534 második osztâlybeli lelke’sz , 26,776 segéd 
lelkész, 6184 vicarius , ,3,500 pensionnire ésV semina 
rista, бы“. 40,712. b) Protestans: 1) reform. 326, 
2) luth. 223 _ 549 , legtöbben az alsórajnsi megyében. 

Föoskolák :_ 1) a’ párizsi (Шар. 1200) 5672, а’ 
törvényosk. 3889, az orvusi 1783 tan., 2) a’toulousei 
(al. 1233) 1193, 3) montpellieri (alapit. 1289) 730, 
4) aixi (al. 1409) 117, 5) caeni (al. 1433) 270, 6) 
bordeauxi (al. 1447) 103, 7) straszburgi (al. 1538) 
813, 8) montaubani (al. 1810) 358 ‚ 9) lyoni (al. 
1300) 70, 10) roueni (al. 1801) 65, 11) poitiersi (al. 
1431) 206, 12) rennesi (al. 1801) 260,13)besançoni 
(al. 1564) 76, 14) dijoni (al. 1722) 409 fsnulóval. 
1833 "égén 62 normalîs osk. volt 1944 1an., kik kö 
zi'xl 1308 a’ községek, 245 а’ status , 118 sajátköltségén 
‘диап- А’ ñnoskolák száma 33,095, Ь’ lanulóké 1,654,828. 

C) Francziaorsz. hajdani tartományi, megyéi és 
не]: jelesebb városai: 

I. Flandern és Hennegau. 1) Шипы megye. 110 
nu.' mf. 989,938. Lille v. .Rg/Mel, a.’ Deulenél, 
69,860 l., erös ‘чёт, fegyverfár, börze, pénzveröház, 
képiróosk., képgyiìjt„ p0sztó-, csipke-, börgyárak , k6 
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uénbánya. Valenciennes a’ Scheldenél, 19,850 l., 
Мг, nagy szegényintézet, mellyben 800 árva tarta 
tik, batiz», csipkegyárak. Fresne, Vieux, Conde ¿s 
Anzain ‘Мин, ege’sz országban Iegjelesebb köszénhá 
nyákkal. Camôray (Cameryk) a’ Sche1déne’1,16,000l., 
Fenelon (mh. 1715) emléke, hires len ’s batizgyár, 
beke 1529, szövetség 1507. Dünks'rchen tengeri vá.. 
ros kikötövel, 24,500 l., tengeri academia, hires 
ostrom _1583. Conde 70001., vár. Douay a’ Scarpe 
ш“, vár, 19000 1., törvényacad., pnttantyuosk. губ. 
rak. St. Amand a’ Эти-репы, 8500 1.,hires len. Mau 
beu/'ge а’ Sambrenńl, 5800 1. hires fegyvérgyár. В‘) 
vines , ůtközet 1214. `ÃChateau Camöresía, be'ke 1559. 
Malplaquet ůtk. 1709. 

II Artois. 2) Pas de Calais megy. 126 nsz. mf. 
655,215 l’. Arras (hajd. Nemetacnm) a’ Scarpenál 
22,173 l., vár ,` gyárváros , olaj- ’s gabonakeresk. Ca 
Iaíl, has. nevů ‘сидел-шагов vmellett, 8800 1.; az 
Angolorsz'ágból jôvëk itt szálnak ki. Boulogne, meg 
erös. teng. város 20,860 1., kereskeüés,kereskedö tör 
ve'nyszék, hajóosk., földmiv. társ., teng. ferdôk. И! 
filnek Байта az Angolországb'a evezök, inert а’ tenger 
folyásánál fogva. 2 óra вы“ már Doverben ‘читай 
St. Omer az Annál, 19,000 l. poszh5-, dohány-, bör 
„так. Azincourt, falu, a’ Francziik 25 Oct. 1415 
V Henrik angol királytól megverettek. 

111 Picardia. 3) Somme m. 112 пилы‘. 543,7041. 
Amiens (hajd. Samarobriva) а’ Sommenál 42,032 l., 
vár, tud. acad., posztó-, kazimix'-, pamut-, böl'-, 
lznppam, szônyeggyárak; hiresek pastétomni; héke 
Franczia- ’s Angolorsz. кап 27 Mart. 1802. Aàbevillc 
в’ Sommenái 19,0001., igen régi posztógyár 400 dol 
gossal. Creny , itt а’ Francziákat az иду nev. fekete her 
‘же; 1346 meggyözte. 

1V Isle de France. 4) Aisne m. 136% nsz. mf. 
513,000 1. (éjsz. réze Нева-6151101 fmozik). Laon 
6800 I. Bliicher meggyözi Napoleont 9 ’s 10 Mart. 1814. 
Soissons az Aisnenél 78001., Chlodvìg megveri Syagrius 

‹ helytartót 486. St. Quentin a’ Sommenál 12,500 l., 
hires vászon-, batiz- ’s pamufgyár.; a’ Francziák Mont 
morency Май a’ Spanyoloktól ’n Néme‘talföldiektôl 
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‚детишек 1557. Chateau Thierry, сваи: a" Рого 
szok, Огонек e's Francziák közt 12 Febr. 1814. La 
fontaine itt szììl. 1601. Lrepy ,_ béke 1544. La Fe'rc 
az Oisenál , fegyvertár, рай. osk- Vervínßbéke 1598. 
La Capelle és His-.sun , hirelek az itt font legñnomnhb 
Голых-61. . 

5) Oise m, 110 пи. mt'. 397,725 l. Beauvais 
13,000 l., sz6nyeg-, gyapjugyár. Compiegne az 0in:-V 
nál 7200 1.', sze’p kastély. Chantilly, pomzellńngyár. 
Ermenonm'lle, itt hm. Rousseau 1778.` .Nag/on, itt 
szůl. Calvin 1509. 

6) Seine és Oise m. 113 naz. mf. 448,1801. Ver 
milles 20,791 l., 1672-ig мак vadászkasre’ly, l789ig 
kir. lak., nagy fegyvergyár. Nagy- és Kístrìanon, 
Marly kir. kastélyok. Malmaison, kast., ebben hm. 
Jozéfa, Napoleon elsö nöje, 1814. St. Cloud, l 6r. 
Párizstól, Napoleon kedves lakhelye; a’ szövetkeztek 
fôhadszálása APL-Jun. 1815; мая egyezet 1815; 
ш Henrik meggyiu.. 1589. Sevres , hires porca-gym" 
St. Germain en Laye 10,000 1. kastély; béke 1679. 
Rambouillet 5000 1., hires merinojuhtartás. Meudon 
kir. kast. St. Cyr, asszonyi nevelöintézet, mellyet 
Napoleon kat.- oskolává шт. Mante-berg, ůtk. 1465 

7) seine1n.6¿1mz.rne 935,1081.1wriz¢,fövár.él 
kir. lakliely, a’ Seine két partján , 890,431 1. 30,0“) hún., 
24 kaszárny., 14 játe'kszín., 10,000kalmárbolttßl, 3300 
kávéház., 8 nagy, 200 kisebb postahivat. Utczáit 4656 
lámpás világitja. Ранний: Lbuvre, Tuileriák, Palais 
Royal ‚ Luxembourg v. а’ pairkamal'a palotája, а’ Bouh 
bon pal., v. követkamara pal., az Elysée-Bourbon, Tör 
vénypal., а’ nemzeti inte’zeté , becsůletrendé, a.’ bör 
zéé, az érseké. Közönségeg épületek: а’ városház, 1:61‘ 
katonák roppant háza (5000 ember számára) , pénzve 
röház, katouaosk., 'csillagásztorony. Fötemplom a' 
Notre Dame. Legszehb ’s legtágasabb pîaczok: a’lovng 
játék-, Vendome-, des Victoires-pian, XIV Lajosé, 
a.’ király-, de Greve-piacz. Nevezetes hidak: а.’ ром 
neuf, XVI Lajosé ’s а’ pont des arts. Sétahelyek él 
közönse’ges kertek: а’ Tuilerìáké, a’ Luxembourg pa. 
lotáé, a’ kix‘ályi v. növéuykert , а’ Palais-Royale, ’I 
az elysiumi mezö, Tanitóintézetei, kônyvtárai (a’ kil'. 
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400,000 köt.), tud. és mivészi gyiijteményei, 7s tndós 
társ. számosak. Vannak: mnzsikai conservatoriuma. 115 
mivész és 600 nevendék számára, igen jó siketnéma~ 
’s vakinie’zetei. St. Denis 5600 l., МЕРЫ)!’ apátság, 
szép temploma kir. temetô; nevelöház 500 leány 126 
mára, kiknek atyjai a’ becsiiletrend lovagjai. Vincen 
nes, status tömlöcze; itt vágezteték ki Enghien 11er 
ozeg 1804. 

8) Seine és Marne m. 108 nsz. mf. 523,893 l. 
Melun a’ Seinenál , Meaux a’ Marnenál , sajtkereske 
dés. Fontainebleau 64001. itt mondott le Napoleon 
a’ trónról 22, Jun. 1815 ; béke 1762; itt tartatott V11 
Pius paps 1809- 1814. 

V. Champagne. 9) Ardennes m. 105 nsz. mf. 
289,6221. Mezieres 38001. a’ Maasnál , "111- ,hadi 10111 
méröosk. Sedan a’ Maasnál 12,000 l., vár , ágynöntés. 
Rocrny, vár, ütk. 1643. Givet és Charlemont, 520111 
közt fekvö két erös wir, az utolsó meredek sziklńn’s 
csaknem megtńmadhatlan. Atlígny Kegyes Lajos bün 
hánóhelye 829.. 

10) Marne m. 154.)r nsz. mf. 337,076 1. Chalons 
sur Marne (hajd. Catalaunum) , 11500 l., vár; itt 111 
között meg Aetius Atlilával 451. Rheims а’ Veslene'l 
35,9001., az elsö e'rsek laka, kereskedö város; a’ 
t'ranczia királyok itt koronáztatnak meg. Epernay 8’. 
машет“ 5000 l., Sillery és Ay, legjobb champßgneî 
borok honai. St.v Menehould, itt fogatott meg fnttá 
ban XVI Lajos 1792- La Fere Champenoíse, iitk. 
25 Mart. 1814. 

11) Aube m. 110 nsz. mf. 246,3611. Trayes(hß1d- 
Trecae és Augustobona), gazdag gyáros város, 39,156 
I. Arci: és Bar, iitk. 24 Jan. 1814. Claírvaux fé 
gen apátság. Bríenne, kat.-os1mla, mellyben tannlt 
Bonaparte; iitk. 1 Febr. 1814. 

12) Felsömarne m. 120 nsz. mf. 249,827 l. Chau 
mant‘säoo 1., vasbányák. Lang". 7100 1., hires ké 
seket ’s ollókat csinál. St. Dizier a’ Marnenál, bajó 
kst ¿piti 

VI. Lothringen. 13) Maas v. Mense m. 118'r nsz. 
mf. 314,588 1. Bar le Duc 11,500 l., hires gyárak. 
Domremy, az orlesnsi sziíz ('mh. 14.31) sziil.-helye. 
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u“, Verdun, vál' s’ Muni! 9800 l.; Kegyes Lajas líjaid ’ 
` nnk osztúlyegyezete 843. Montmedy kil hwtárva'r 12001. ¿lili Varennes , itt таит fel XVI Lajas futtáhan Jun. 1791. 

‚ 14) Mosel v. Moselle m. 112 nsz. mf. 417,003 1. 
sagf’ Met: а’ Moselnél, 45,276 Il.,- erös ‘чёт, fegyverlár , 
‚на- gyńrak , ржи-011., Kegyes Lajos sirja.; romai МНЕ 
к: vés отмена: öŕdöghî‘dnévvel. Thionville u.’ Mosel 

nél 5700 l. Bitch, fellègvár. 
, l 15) Meurthe m. 118 nsz. mf. 415,568 l. Nancy 
Ekel a’ Meurthenél, Lothringelsilek hajdsn fövár., tudós 
но“ társ., virńgzó gyárnk, és шейка“, hires gyertya; 
V11 iìtk. 1477; Szanîszló (Stanislaus) lengyel király laks 

1736-1766. Lünem'll-e a’ Meurthenél, 12,000 l., bé 
ke 9 Febr. 1801. Ifs'c, 18.19 felfedezett ладу sóaknl. 

‚ Saarůurg , Pfalzóurg, Toul, megerös. helyek` 
iöriìtés. F _162 :ágil гуд???) ш.ь106 xflszàrînf. 397,987- 1'..v zem. ¿PIM _. _ . om ferez, Ires ~er 0 . Gerardus: 'EMM liu-es sagt. Mirecourt Jó тип. eszlmzoket сайт“. Rams 
‘ .. Deleg Темы‘; s _ 
l hun' VU Шли. 17) Alsörajnsi m. 88 nsz. mf. 540 , 

I ' 213 l. Штампы-5, ,1, 6r. a’ Rsjnáto'l, nz lll mellett, Íl'a 0_1:- ná_gy e'röség` ,_ 50,000 1., 1681-ig német birodalmi várol р 
elstlfe‘l‘l`ë` :gunner n'evu, 1015,?’1365 épltt. templomûnsk tor ‚ ya 426 lah., ладу 1мга|у1 kastély, egyetem, protest. 
'05? a, theol. föoskoln, [вычет-161’, tudós társ., fühl» >gyi‘ljl‘., 
nay a könyvtár, csillagásztorony, patt.~osk0la, tôbh gyár.Í 
шт?‘ ’ m mmm fel 1435 ’s 1440 kön Gänsneisch v. mine 
шт’ közönse'gesen neyezte’kvçuttenberg János n’ köńyvn‘yom 

г, "u" там. Hagenaar, l/Íeusenburg, Zaòern, Schleu 
stadt ими. f 

11%‘: 18) Felsörajna'i m. 17 nu. mf. 424,258 l. Kol 
i9,r¿_ :my ‚ l., губит!‘ ,élPfeñ‘el-(sz. 1756 , mh. 1809) 
van“ bonmá 1f `@merma/11nA ,9600,1., p0sz_tó-, 11801111!- s' lofäëlrghfllgibrlezsuctz(150;) 1.„ var. H11/zungen eros fa N _ al o 1g eronaana .f ` shzlê, V111 Fgnnche (fondé. 19) Felsölaone m. 118 nsz. 
bajo', mf. 338,910 1,. Vesoul, hott termali-»Gray vashń-‘T 

шаге!‘г Ьихсийд meleg Тех-1161‘. » ‚г. ь“ 
“и. „ 20) poul». lsu. 101,2, nu. mf. 205,535 l. Besançosa’ß 

„fn-Bk. Вышний! , szép, régi (МИ. Vßsolstioy’s erössálm ’1 
‚дуг. d cJ 
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28,796 1. Caesar mverte Ariovìstot K. e'. 57. Pomar# 
lier vasbánya, fegyvergyár. -f l 

21) Jura n1. 95 nsz. mf. 312,504 l. Lons le 
Saulnier, 7200 1., nagy.sóakna, márvány-, ‘швы; 
nya. Dole, ‘чёт, romai régîségek.’salíns 7500 l. 
sóakna. . ‘н = 1 

IX. Burgund (Bourgogne). 22) Ain m. 103 nsz.' 
mf. 346,630 l. Bourg 7000 l., marhakeresk., сама 11 
Mart. 1814. Gex 2500.1., kik Ylok órát csinálnak. Fer 
ngy, Voltaire (mh."l778)-1akhelye. ‚ 

23) Saone és Loire m’. 162 nsz. mf. 523,970 l. 
Maçon , 10,500 l., в.’ Saonenál, bort terrAeSZLCIUgny, 
мы“ hires apátság. Chalons sur Saone 12,000 l., 
kereskedö és gyáros város. Bourbon Lancy, meleg. 
ferdök, romai vrégîségek. 

24) Cote d’ or (aranydomb) m. 165 nsz.1nf. 375,877 
1. Dijon (Май. Divio), termékeny te'rségen , az 011 
chenál 23,845 l., egyetem , tud.' társ., a’ burg-„undi her 
czegek hajdani palotája., borkeresk., gyárak. Nuys él 
Pomard , a’ legjobb burgundi bor honai. Chatillon ‘a’ 
Seinenél , 4000 1., vashámòrok, congresz 1814. ‘Aub 
onne , ágyuôntéa. ’ ‚ 

25) Yonne m. 134 nsz. mf. 352,487 l. Auxerre 
12,000 l., bortermesztés. . 

Х. Orleannois. 26) Loiret m. 127 nsz. mf. 305,270 
I. Orleam а’ Loirenál 40,3401., selyem- ’s más дуб 
„к; az orleßnsi szůz emléke , ostrom 1429. › `! 

21) Loire és cher m. 121 nu. mf. 235,7501. 
Blois 15,000 l., keresk., kôsziklába vágott romai "iz 
vire’s. Vendome а’ Loire mellett: 7000 l. 

28)l Eure ё; Loire m. 110’E nsz. mf. 278,820 I. 
Chartres az Eurenél, 14,000 1. gyárak. t 

XI. Maine. 29) Sarthe m. 118 ns1. mf. 457,372 1. 
Le Mam 20,000 l., viaszgyertyagyár, ke'resk. La 
Fle'cke a’ Loirentîl kat-oak. 1 

30) Mayenne m. 98 nsz. mf. 352,586 1.-'Lavall’ 
Mayennenál 16,0001. Mayenne 10,000 1. ` ï »‘ “ 

XII. Anjou. 3l) Maine és Loire m. '139 гид‘ mt‘.y 
467,871 I. Angers, 29,978 l., sok gyńr. "Saumur 
10,5001. romai régíségek. , l f 
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. X111. Touraine. 32) Indre ё: Loire Ím."l34 nsz. 
mf. 207,016 l. `Tours 20,920 l'. a’ Loirenál , terme'keny 
~he1'yen, innen Franczinorsz'. kertjének neveztetik, se» 
lyemgyál'ak ; Martell Károly megverte az Arabokat 732. 
Amboise , gyárak. '-"` ` 

1 XIV. Berry. 33) Cher m. 133 пи; mf. 256,0591. 
Bourget , 18,000 1., дуть 

34) Indre m. 133 nsz. mf. 245,289 1."С1‹т‹ш 
roux 10,500 l., vos és más gyárak. Valençay, a’gpg 
nyol lfîrálycsalád itt (artatott 1808-1814 . 

XV. Nivernais. 35) Nievre m. 134 nsz. mf. 282,521. 
l. Nevers a’ Loírenál, 13,020 l., gyárak, ágyuöntés. 
Cosne, horgony ’s más vas gyárak. ’ 

XVI. Bourbonnais. 36) Allier m. 130 nsz. mf. 
298,257 l. Bourbon l’ Archambaud,'ferdôk,a’Bour 
bonok, .tulajdonképen Clapet Hugo aliyai elôdeinek 
törzsöklxelye. ~ ' -‘ 

XVll. Lyonnais. 37) Loire m. 92 mz. mf.` 301,216 
1. Month-izan, gyárak. St. YEtienne 33,000 l., se 
lyemgyúr., tiizaknászoskula. Beamten’ Loirenál, мы‘ 
kiildökereskedés.- _ ‘— Н . _ 

38) Rhone m. 54 пи. mF.' 434,420 l. Lyon , (hajd. 
Lugdunum) а’ Rhonen'dl, 145,075 l.,l Párizs után leg 

_ jelesb város; hires selyemgyáraiban 905000-en 1101502 
nak; в.’ Saone és Rhone` itt folyván ösevé, nagy а’ 
kereskedés ;_ tud. lscad., lyceum , пиву könyvtár a’ Je 
sniták hajd. fe’nyes collegiumában, régise'gek mus., 
leg'régibb baromorv. osk., két n'agy kórház; a.’ convent 
seregétôl megvetetve'n, igen ладу véronfás törtënt 
benne 1793. Villefranche a’ Saonenál, 5300 1., bor 
keresk. Tarave, egész tájékon hires muselingyár. 

XVIII. Auvergne. 30) Рцу de Dome m. 1.54 nu. 
mf. 573,'1061. Clermont-Ferrand (Augusta nemetum 
hajd.) 30,010 l. tud. acad., könyi'tár, губит, bor 
term., romai régis., kövitö forrás. Riom 13,000. Thiers 
11,500 l, Зубков VÃI'US- ‚ ‘ 

40) Cantal m. 106% 1111. mf. 258,594 LAurillac - 
gyár. vńros 10,000 1. Chaudeçaíguu meleg ferdök. 

xix. Muelle. 41) creuse m. 106 mz. mf.2ß5,3s4 ' 
l. (диете: 4000, Aubunon a’ Creusenél 42001. gyárak. 

d 2 
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XX. Limoulín. 42) Corrèze m; 105 ‘m1, mf. 
294,834 1. Тины 8100 1. gyńrak., papirolmal., nog, 
Vfegyvergyár. Pampadour, hires ménel és merinojuh 
.tax-túa. . Y 

43) Felsövienne, m. 102 mmm?. 285,130 1. LI' 
.mogu (huid. Auguatorítum) a’ Vienneuél, 25,612 1., 
hire! gyárak. St. Leonard 5800 l. ozinbánya. 

XXI. Saintonge él Angoumois. 44) Charente m. 
104 nsz. mf. 362,531 l. Angouléme a’ Charentenál 
15000 l. feng. oak., pusknporgyár, ígyuöntés, papi 
rosgyár. Cognac 3000 1. pálinkakerenkedés. ‚ 

45) Allóclmrente m. 130 nsz. mi. 445,249 1. La 
Rochelle , erös váron, szép kikötô, 12500 l., keresk. 
Rochefort, 12,500 l., jeles hadi kikötö, tengeri fegy 
vertár ’s osk. Napoleon itt iìlt hajóra 15 Jul. 1815. 

XXII. Poitou. 46) Vienne ш. 132 naz. m?. 282,371 
1. Poitier: a’ Clainnél 21,562 1. (hajd. Limonum é» 
Piclavíum), scad., gyárak., iìtk. 1356. Chatellerault 

Va’ Viennenék, 8200 l. дуб". ‚ 
47) Két Sèvre! m. 114 nsmmf. 294,8501. Niort 

16,500 1., neaů., könyvtár, ónbánya, gyapjugyár. ТЬош 
‚ан 2600 1. ’n lzép kast., elöbb N_ey marsall najátja. 

48) Vendée m. 130 ma. mf. 330,3501. Bourbon 
Vendée 2700 1. Вид!" d’ Olonne kikötö, 4700 ll. Hi 
rel az e’ megyében 17931-1795 fovlyt háborn‘. 1 

XXIII. выезде, 49),Als61oire m. 13s n'u. mf. 
Y410,003 1. Non”.- (naja. Nanetum) a’ 1.011: е. sevre 
Nantaise теней, 71,700 kçregk. lak. 1V Henrik edi, 
ct’ume. в’ protest. valláa slabldlágára nérve 1598, (viu‘ 
yzavétetett 1685,). Békeköçés Vendéevel 1195. Faim.' 
boeuf 3700 l. kikötö. — 

so) me е. ‘тип; m. 120 nu.' mf., 541,052 l. 
Rennen n’ ‘дым meil. 29,311 1. кегель, egyefem, 
gyárak, ágyuönte'l. St. ’Mala сем; v51", kikötôvel, 
`10,000 l. {епа- scad., fegy'vertár; Fou'gç're; és Vitre', 
gyárak. 

51) Éjlznlrparti m. (Cotel du nord) 138( nsz. mf. 
508,512 1. Brieux, 111616, 10,000 1. ’ ’ 

52) Finisterre m. 131 nlz.mf. 524,396 Brest 
(hnjd. Brivatea), tengeröbölnél, jelel Indi kötö, meg' 
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erös.. 26,655 l., feng. scad. Quimper> 9500 1. teng 
`мах-“1:. Morlaix, kikötö. 

‚ 53) Morbihan m. 128 nsz. mf. 432,522 1. Vorr 
я", kikötö 11,000 l., keresk. L’ Отдела‘, kikötö, 
18,000 1. Quiberon 1900 L ß’ течений, а’ kivôndor 
lottak megver. Jul. 1795. 

XXIV. Normandia. 54) La Mullclnelcsstornai) m. 
114.j- nsz. mf. 591,284 l. St. La a’ Virenél 8300 1. 
Cherbourg tenger mell. 16,000 1. Napoleon milliomo 
kat költve’n rá, most jeles hadi kikötö, keresk. , гуд 
rali, Вега!“ törvényszék. Granville, kìkötô 7800 1. 

55) Calvados m. 1015 nsz. mf. 494,702 1. Caen 
Il Ornenál 38,161 l. tud. acad., gyárak, kel'esk. Hou 
jleur a’ Seine torkolatjánál, 9700 l., keresk. мышь 
Lisieux 10,500-*1., gyárak. Falaise, hires vásárak. 

55) ome m. 115 nsz. mf. 441,881 l. Alençon s’ 
Sarthenál 13,800 l., sok gyâr. Solígny, Trappisták 
hires klastroms. L’ Aigle hires ti'rgyńr. 

57) Eure m. 110 nsz. ш’. 424,248 1. Evreux: 
9700 1., gazd. és оп’. tár., gyapjugyár. Ivry, iìlk. 1590. 
Louviers 10,000 l. gyapju- ’s posztógyársk. цини 
¿oeuf a’ Seine ‘оп-201116611“, itl kötnek ki в’ Rouenig 
nem evezhetô hajók. - _ 

58) Alsóseine m. Rouen a’ Seinenél, 90,000 1. 
(hajd. Rothomagus), kerssk., Ielenczház 1300 gyermek 
kel, tud. társ., teng. osk. Haare de Grace a’ Seine 
tprk.-nál, 23,800 l., nagy kikötö,.ebb6l спицы: 01a; 
Ejszakamerikába menti МИН. Harßeur 11111616- DÍCPPßs 
kikötů, haj. osk., Мех-1113103“. Aumale, hires й". for» 
rások. Fécamp, 8000 l., kik sok lieringet fognak. 

.XXV-XXVIII. Guyenne, Gascogne, Perigord és 
Navarra. 59) Gironde m. 200,11”. mf. 554,2251. Bor 
ilelux (hajd. Bunlígala) a’ Garonnenál 93,549 l.; szép 
hid (1700 l. hoslzu), kir. kas'tély, posnpás játéksain, tui. 
tán., siketnéma-intézet, protest. тайны-шт, teng' 
mk., sek Буй‘, nagy borkeresk. ’s bortermesztés. St. 
Emilion, Prez'gnae, Sauter-ns, Graves, Langorun. 
Margaux, Medoc, Barsac, hires hort termesztenek. 
Blaye 5000 l., erös Мин. Сотни, iìtk. 1587. 

60) Landes (pusztaság) m. 174 nsz. mf. 281,504 l, 
Mont de Marsan a Помет“ 3100 1. Dax meleg ferdôk. 
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61) Aisópyrenet m. (Navarra és Beal-n) 147 nsz. 
mf. 428,401 l. Pau 11,400 1.,'IV Henrik itt пай}. 
1553 ’s Károly János svéd Мину- Bayonne az Adour 

. ¿g Nive mell. 14,000-l.,`kikötô, keresk. , várfitt ta’ 
láltattak fel в’ puskatörökfbnjonnett) 1679, ’s itt mon 
dott le a’ koronáról n’ spnnyol kir. cshláñ ‘5 Mai-18081; 
vhéke 1563. A’ Bidnlsoán t'eküsznek‘o’ Fáczánsuigetek, 
mellyeken kött. a’ pyrenei béke 1659. Urllze'x 68001. 
hires sódorok, ütk. 1814. St.- Jean Pied 'de Port, 
pyrenei föországút'Pamplonábn. ` ‘ 

62) Felsöpyrenei m. 99 nsz. mf. 233,031 1. Tar 
¿es az Adournál 8000 I., lpßp.-gyá.r. Bagne'reie'de Bz' 
gorre, szép tájékon, Ißarégeav és vCauterets ‘бы’. 
források.~ ‘i — . 

63) Geri m. 123__‘T nsz. :11119312100 1.1‘Aulc1a 
97001. A „ь ‘ 

64) Tarn és Garonne m. 71 nsz. mt'.v 242,509 l. 
Montauban в’ Tarnnál, 25446 l., reform. egyetem, 
tud. társ., csillagás‘ltorony. Moz'uac, lísztkeresk. 

65) Lot; és Garonne m. 102 nsz. mf. 346,885 l. 
Agen a’ Gnronnenál 12,000 l.,._tud. társ., vitorlnvń 
szongyár , keresk. Villeneuve 10,000 l. . 

66) Dordogne m. 171 nsz. mf. 482,750 l. Peri 
l¿gueux az Islenél 8500 1. gazd. ’s' term; hist. társ. MÍ 
remontnál hires hurling’. Bergerac borkeresk. 

67) Lot m. 98 nsz. mf.283,827 1.- Calw" 12,000 
l., gyár, horkeresk. ‚ .‘ 

68) Aveyron m- 167 nsz. mt'. 359,056 1. [Мода 
7400 1. Villefranche 8800 1. Cransac hires ferdô. 

XXIX. Languedoc. 69) Torn m. 105 nsz. mt'. 
335,844 1. Alby 10,600 l., az Albigensisek föhelye a’ 
13 иди. Gaillac 7000 l., burkeresk.- ï 

70) Felsögaronne m. 112 nsz. mf. 427,8561. 
Toulouse (hajcl. Tolosa) a’ Gnronnenál,-53,8l91.,tud. 
társ., egyetem, clillagáutorony, könyvtár, ágyuöntés», 
gyárak, keresk., ШК. az Angolok él' Francziák Iközt 
l0 Apr. 1814. Bagneres de Luchon, meleg ferdök.' 

71) Aude m. 120 ‚пи. mf. 270,1551. Carcasson 
ne az Audenál 13,000 l., pos'stógyár, borlreresk. Nar 
bonne, csatornánál 10,500 1. -se1yem-, olaj-, horter 
meszte's. ` ‚ '_ 
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72) Herault m. 133 nsz. mf. 346,207 l. Mont 
pellx'er (hajd. Mons puellarum, v. Mons Pessulanus) 
35842 l., egyetem, ol'vosi osk., sok gyár, пиву ke 
resk. Cette 800() 1., nagy raktárak, kikötö, tong. osk., 
czukor- és selyemgyńrak , tengeri’sókésziie's. Mautha 
zin, lI'Vrontígnon ё: Lünel hires muskatályhorokat ter 
пением}. Beziers, bájolóf tájékon, 16,000 l., sok 
gyár, se1y_em-, 116r-, olnjterm. 

73) Gard m. 105 nsz._ mf. 357,3831. Nimel 
(hajd. Наташа), 39,068 1., onf. ’s gazd. társaság, tud. 
scad., nagy selyem- ’s más‘gyárak, Roma után itt van 
legtöbb régiség, egy nmphithentrum 17,000 nézöt fogad 
be; Protestansok üldöztetése l816..4ígues Mortes, innen 
evezett 1X Lajos 1248 Egyiptomba keresztes lnadra 
’s 1269 Tunisba. Beaucaire 10,0001., egy mf. van a' 
Pont du Gard a’ romni mivészség emléke. ‚ 

74) Lozére m. ,Q7-nsz. mf. 140,347 l. Mende a’ 
lLotnál 5500 l. › А : - ‘ ‘ l 

75) Felló'loire m. 88 nsz. mt'. 202,0781. Le Puy 
en Velay 15,000 1., душ-11111111. 

76) Ardeche m. 107.1r nsz. mf. 340,734 I. Prí 
ral 4000 1. Annonay 7700 l., hires pap.-gyár. Mont 
gollìer itt találtn fel. a’ levegöhajót 1783. 
’ XXX. Foix. 77) Arriégem. 88 n|z.mt`. 253,121 

1. Foix 4500 l. .4x ß’ Pyrene völgye'ben, legnxelegebb 
ferdök Francziaorsz. Itt fekszik Andorral köztársaság, 
6 községgel, 9 nsz. m. 15,000 1., a’franczia király és 
urgeli půspökfve'delme Май; fôhiráit elek választják, 
most ez, majd атм, váltálng. Föváros Andorra a’ 
Blliránál, 2000 l. - ‚ ‚ ì 

XXXI. Roussillon. 78) Keletpyrenei m. 78 nsz. 
mf. 157,052 ‘1. Perpignan,l erös ‘бы 15,0001., ágyu 
öntés ,.‘lelyemterm., borkeresk. ; klsemiri `keoskék 1819 
01“. - 1 11, 

‚ XXXII. Provence. 79) Rhonetorkolati m. 96 nsz. 
mt'. 359,473 l. Marseille; (hnjd.Malsilia) a’lyoniöböl 
nél, 145,000'1.; Párìza és Lyon uta’n legjelesb város; tud. 
tán., képiró-, orv-, tengeri qlk., fiìvészkert, nagy 
vesetegházak, izép ’s tágns kikölö, lok gyár, шагу 
lliex'elk., найдешь, tinn-, korallhalásznt az áfrilmi par 
ton. Canis, Ciotat, teng. várolok becse's borrel ’l 
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délî gyììmölcsök-kel. Chateau d' If, "мамаша". 
Aix (ММ. Aquae sextile) az Arenńl, 23,1321., theol. 
és törwlcnd., nagy känyvlár, selyem- és pnmutgyá 
„к, meleg ferdôk, hires Май. Lambesc hires olaj. 
Arles (hajd. Arelas v. Arelatum) 20,2001. vasgyárak, 
тыс; ferdôk, romaì régiségek; в’ Crau mezö mellefte 
lok не!‘ jnhot táplál miroir fiveivei. St. Remy , го 
mai diadaliv, mausoleumfTaratevn ll’Rhonenál 11000 
l. Provence hojdnni ygróîjnimik 151m. v 

80) Var m. 133 mz. mf. 317,501 l. Frejus, a’ 
perttól nem menne, пей‘! tájékon; 2300 1., kíkôtö д 
itt й“ hajâ‘ra. Napoleon 27 Ада-‚11814. Antibes, 50001., 
lßîkñtö, innen суете]: Corsicńbn , ’s itt вы“! ki „Ь 
razrn Napoleon, mikor E‘lbńból Не"; jölt, Mart. 1815. 
Brígnaller, nagy kerelbede'st iiz вин" sziiváv'à‘l. Se, 
Tropez, kikötô. Toulon (ММ. Telo Martial), a’ föld-- 
közî tenger теней , régi , иду , -erös (сидел-1 város, 
30,171 1., tengerî fegyvertár, 4500 gályarab, ventes. 
Ми, яе1уеш- és sznppangyárak , nagy kikötö; az án 
gol hajósereg mverte n’ spanyolt 22 Febr. 1744. Hye 
res, szép Рей-‘бай város 7000 l. közel hozá a’byereei 
мёдом}, kevésé шишек. 

81) Alsóalpeli m. 134 nsz. mf. 155,806 I. Digne 
bájoló termékeny tájékon, п Alpese‘k iövében, 3500 
I. Menosqne 5500 1. selyem-, »olsj-, borterm. 

XXXIII. Avignon és Orange. 82) Vaucluse m. 
66 nsz. mf. 239,113 l. Avignon (hajd. Avenio) a’ 
Rhonenál, 29,400 l. МН. palolńjábsn мы: a? pá'pák 
1308--1376; jeles sclyemgyársk. lf'aucluee, itt van 
kôsziklân Petrarca магнит“ forrásß Sorgue ne’vvel. 
Carpentras 9000 l., könyvtár, gyárlk. 

XXXIV. Danphinée. 83) Felsöalpesi m. 103 nu. 
mf. 120,1021. Gap 6700 1. alpesi termények ’s régi» 
se'gek museuma, tud. társ. Briançon l’ Durancenúl , 
erôs ‘чёт’ в’ Mont Genévren Евгений! Olnszorezágba 
vivö orsz’ágl'lt мене“ , 2100 l. 

84') Drome m. 124-1, nsz. mf. 299,556 1. Valen 
ce s’ Rhonenál 9800 l., fellegvárában hm. VI Piu. 
1799. Taín hermitage-borárólhîres.Hentelìmürllßœ 
1., bor», 04051’ =éi амуниции -‘ - 

_ м. 



>KLV 

ôcz. 
мы. 

1‘, 

-.85)`lsëre ‘lm’ 161 nsz. mf. 550,258 .1. Grenoble as 
‘некий, erös- ‘бы: (hajd. Cularo és Grstisnopolis) 
24,888 l., könyvtůr, _fiìvészkert , tud. és orv. társ., 
sok губа‘. ВауанГЁйБЫуц a’ hires Bayard sziil. helye 
1476. Gua'fllunál еду hideg vizíi forrás néha lángot 
vet ki. llt von, vnd tájékon, sz. Bruno has. nevìì. 

rszerzet ala'pi'tdjíiillr"C1086)"eze11ája. Cremíeu 20001. 
a’ Dauphinolr hsj'd.' мы.’ [Леппе a’ Rhonenál 13,000 
1., könyvtár, lok gyár, horkeresk.,`romai rég., a’Tem 
plarius-rend eltöröltetése 1314.' ' 

XXXV. 86) Corsicsi‘megye'195,407 l. Corsica 
Опыт-11651102 tlrtozó lxíge't a’ földközi tengeren; Sar 
diniától~ a’ San Bonifacio teugerszorosa “Лавина е1. 
Nagys. 178 nsz.'mf. 18 vár. 6 mvár. ’s 560 fal. Bât 
több költségbe keriìl, mint. a’ mennyi hssznot ad, még 
se íirômest válnék meg az anysország tôle, тег! más 
hatalmasság kezében ладу kárt okozhatna да" franczia 
lereskedésnek. A’ nép Olaszország lakói. közt legpal 
Iérozatlanabb ’s némelly helyen féluad', innen гавайс 
zásra ’s lopásra hajlandó. Föhelyek: Ajaccio, tang. 
város 7000 1., a’ franczia kormányozó, piispök és fö. 
törvényszék helye. Bonaparte Napoleon itt „Ш. 15 
Aug. 1769. Bastía'teng. vár. 12,000 LSan Bonifa 
cio , 3000 halász lak. Ponte Vecchio# legszebb kikötö. 
Corte 2000 1. Calm'. 1100 1. 'Nf 17h35. 
е-пё д _ ' г r, 

' ` ’ Gyarmatí.- 4* " 
A) Azsiában: Pondichery, Ka 

" rikal e's Mahé 20 nsz.mf. 130,000 l. 
B) Afrikában: 1) Senegál mellélre ’l — _ 20,000 -- 

2) Bourbon szigete 12. Szabad. 27,645 — 
Rabszol. 70,285 ——— 

 

öszvesen. _ 97,930-~- i ` 
msxgir . . 5,000 —— 1,800,000 
А: eddig meghódittat. csak 73,233 ,- - 

С) Amerik . : 12 Martinique 17 -Szaln 23,417 — l" 'l' = ‚ ` _ Rabszolg. 86,299 — 
м 

' üszvesen - ‘109,716 ~ . inn-1 
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' -2)Glmle1ol1pe 36 ч Sub. 22,324 
‚ Rmbsloig. 97,339 -f 

,. '1 l . 1› . ‚ д ^ önregçn ` 119,663 
3) Cayenne . . i н Sub. 3,786.. 

, ‘ - _ ‹ Rahnolg. 19,261 H 

‚ ‹ öszvesen 23,047 . 
‚ .’ ‚ @unan-inserer 61; -ß -r- 2.0001 

5) Вашими, Me» ‚ 
— rie ждите, les . 

ММ”. i 5 т ч” 1.1.6001» 

1 Jan. 1831 alto l Oçt. 1834,13 ,Mnrtiniquerh 
Guadeloupe-on, Cayenne-on, Bourbon'izigetén 23,268 
rnbgzolga bocsáttatott szabadon. ‘ — 

111. Az оный; szerkezete örököl monarchia. nép 
képviselökkel. A’ végrehajtó hatalom n’ király ke 
zéhen van , de a’ tärvényhoaíp él ßdávetés juss meg 
von оно!“ a’ király és orlzágrendek közt. A’ ki 

»rály személye nent él megsérthetlen , hanem ministe 
rei felelni (ах-шипы: umm-61 a’ nemzetnek. A’ ko» 
ronát csak a’ férjtiui ig ürökölheti. A’ nemzet kep 
vise1öi2 komarában iilnek: l) a’ pnirklmoro tagjai 
(most 5 kir. herczeg, 200 pair) holtig viselik mél, 
tóságokat, 2) a’ követkamara, a’ megyéktôl 5 évre 
választott kiildöttek tanácskozásának helye; 1832 a’» 
követek száma 456-111 ment. 

Czime a’ királynak: Битый!‘ királya. Legidů 
»ebb Щи: Ог1евпн1 herezeg nevet visel. 

Ministerei: herez. Broglie, a' minilterium elnöke ée 
min. ‚мм-щекам; ků1-, marquis Maison типа" 
imdb, 'l‘iiou haiůgynká, Hamann ñnanczot, Guizot 
köz. tenitást, Dnperré admiral tengeri ’s “лишай, 
Persil ящик-‚щиты ’s vellás’t , Внешне! keren» 
kedést tárgyazó dolgoké, miudnyájan minist. 115111521 
toknok cxinekkel. 

Czimere nz országnnk: a’ status pecsétnyomóján 
.egg душ könyv látható e’ „штык“: Charte de 1830, 
felette korona,kir. pálczával ’s nz iguság kezével ka 
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ien, 
`,268 

nép 

meg 

lille' 

mél~ 

jńeson álló keresztben , a’- czimerpaizs megôl hiron 
"Кий zászlók emelkednek fel; alól ezt olvashatni: l 
Lejos Filep , Franeziák királya. 

Vilézrend: a’ becsůletrend, slap. Napoleon 1802, 
1816 он‘ 5 out. A’ többi vitézrendek eltöröltettek, 
’s csak a’ Juliuskereszt, melly 30 Dec. 1830 jött lét 
re , mint az ugyanaz'on év J uliúsában kitört Штаба" em 
lékeztetö jel, emlithetö. 

Legfôbb törve'nyszék а’ cassatioudvar (нешта 
dást semmisitö fötòfrve’nyszék). E’ nem mond ite’letet 
al tárgyban,_ hanem a’ biróság illetölégét vingüja 
meg ’s oz ůgyet, _ha ennek rnegitéle'sében form. v. 
tñrvény sértetett meg, I_nál törvényszékhez “тир. ß 
oeztálya van; n) section des requêtes, ‘репу a’ folyß 
шайбы!‘ elfogadhntóságát, 1|) ‘пену a’ polgári ’s c) 
пену а’ bî'mpereket nézi áltnJ. Elnöke nz 131111531!!! 
nilter. Ez вы“ van minden törvényszék, 

Mindenik megyének saját igazgatója van prnefe 
ctus névvel , lritölv fi'xggenek az alpraefectulok ’s из» 
légek bil'ái. 



.'v' ~ „к; Francziaország történetei.: 
A’ franczia királ'y'ok laj'stroma. 

Merovs'ngek t’. Merovà‘ue шайба. 
Meroväus `.` _ _. . . . . . 448 `45|! 
chixaerich “' . . . 458-481 
Clodwîg . ' . 481-511 j'rhierri “ваты, 0.0.1.3.., childebert, I 

clomr(cnnlwigiijaì)V . . . 511-553 
motor, egyedül . \ . . . . 55s-561 

Chilperieh . . . . . . 561-584 
Clotar v(1I) . . . . . . 584-628 
Dagobert . . . . . . 628-638 
(дым; (и) . « . - . . . 638-656 
тот (u1) _ . . . . 656-670 
Thierri (111) . . . . . 610-001 
охват; (111) . . -. . . sol-_005 
Childebert (Ill) . - ‚ . — ‚ 695-711 
Chilpel'ich (Il) . . . . . 711-715 
Thiel-ri (IV) . . . . . 715-720 

egyedůl . . . . . 720-742 
Chilperich (III) . . ' . . 742-752 

Nagy Ka'roly cealádja. 
Kis Pîpin . . . . . . 752-708 
Nagy Károly . . . . . 768-814 
Jámbor Lajos . . . . . 814-840 
Коран (1)Károly . . . . S40-877 
Dadogó (II) Lejos . . . . 877-870 
Lejos (III) és Karlmann . . . 879-884 
Узнав vngy П Károly . . . 884-888 
Endes v. Odo párizsi gróf . . 888-898 
Egyiìgyiì ‘аду III Károly . . . 898-923 
Raoul burgundi herczeg . . . 923-936 
Tengertńli v. 1V Lajos . . ‘ . 936-954‘ 
Rest vagy V Lajos . . . . 954-986 

Capel Hugo családja. 
Ezt ’s а’ többi országló családokat 1. feljebb в’ XXX iup. 
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Gallia romai uraság eló’tt ’s так. 

Francziaország legrégibb idöbeli népeì 
csaknem csupán hóditóik, a’ Romaiak, iro 
mányiból esmeretesek. Ezektôl Galloknak, 
önmagoktól pedig .Kelta'knak (Celtáknak) 
neveztetnek. -Caesar hadakozóknak , mindég 
fegyverzetteknek ’s küzdésre készeknek irja 
azxokat; eg'yébirzínt könnyelmüek, henyélôk, 
Пишет vende'glök, bizodalmasak,lnyiltok ’s 
adakozók. Az erôsebh jusáraannyit‘tartot 
tak, hogy nöik ’s gyermek‘eik éltére.„is ki 
terjeszték аи- А.’ vDruìdák (pap'aik) birtak ,csupán nemi esmeret'ekkel ’s a’ 'irönnyen hi 
vöV népen egyházi átkok „мамы uràlkod 
ván, 6k nyelték el. az országnak minden 
galzdagságát. A' Gallok jó кают“: voltak; 
:nire sokat tettek költôik (Bárdok névvel), 
kik táhori énekeket danoltak , mellyek a’ baj» 
nokokat l-elkesitett'ék, ’s a’ hôsek nevét örö~. 
kitették. Alkotmányjok aristocratiaì volt. А’ 
városok v_énei, bajnokok ’s vezérekV ke’pzék 
azt, mit most nemességnek nevezünk; ennek 
’s a’ papsa'gnak keze’ben vala a’ gazdagsa'g ’s 
.hatalom; а’ nyomott köznépet ellenben rab 
наций; ’s nagy szegénys-_ég вином. Gallia 
забиты“: statnst képze; az orzá egyes 
tartomainyaitv fejedelmek igazgaták, ik ka 

1 
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‘отдай! vagy nemesektöl választata'nak , 
’s olly szoros határok közé szoritott hatalom 
mal, hogy egy Caesarhoz igy szóla: A’ sta. 
tusnak épen annyi hatalma van rajtam, mint 
nekem rajta. ‚ Y 

K. e. 50 évvel romai hadmesterséggel 
Caesar '10 e'v мы: diadalmaskodék ‘a’ Gal 
lok vitézségén; mert forte’lyos politicája visz 
s’zavonäst hintegete a’ szövetkeztek köze', ’s 
most ezzel , majd amazzal fogván kezet, 
egyiket а’ másik uta'n meggyôzé. А’ meghó 
ditott Galliában ’ gyarmatok'jöve'nek Мне, 
a'_ Gallok Romaiakká “шаман mivészet ’s 
pallérozottság vitetének közìkbe., molly e 
Iôbbi vadságokkal legyütt vitézse’geket is 
levetkezteté velek. rEzen mivelödésre tett lé» 
pe’sek 's a’ Romaiak мы bevìtt czélirányos 
földmivelés‘ Gallìa't nem soka'ra vìrágzóvlí 
tevëk, de az anyaország telhetlensége’s би 
kényeshelytartói által zsirja kiszivatván, 
belsö é'gyenet'lenségektôl szétszaggattatván , 
idöv'elynyotnorult állapotra jntott e’ gyönyö-' 
riitartomány;r a’ romai' pallérozottsäg, mi 
vészség és tudományok elenyészének ’s tu 
datlanság foglalahelyet keblében, mellyre 
а’ Trajanusok, Antoninusok, Marcus Aure-i 
liusok boldog uralkodása alatt и] élet haj-f 
nlala de'ríilt:l rolt. 1 ` i v 
German és 'góth népek megteiepedége-I 
` n Galliában. -‘ . . f1, , 

gyesV csäszárokáhal nehezen ta'mogatott- rou 
. ’ ‚ " _ 3.1211` ‚. — А’ már önsulya alatt rogyadozott '-s e- ` 
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mai birodalommivelt tartományait a' 3 видя. 
K. u. éjszaki Europa több barbar- népei kee 
dék háborgatnì, azoknak gazdagságától ’s 
gyönyörü fekvésétöl megbájoltatván; hanem 
most haderôvel, majd e yezetekkel ’s ajándé 
Мишка! ismételtávoztat kelienségeìket a’ R0 

' maiak, söt az elfajult Roma gyakran egyik 
ellenségének fegyvereit vhasznaílá másiknak 
visszaverésére, ’s végrea’ barbarck legioi~ 
nak egész tartomänyokat mutata ki, hogy 
ezekben megtelepedvén , а’ hata'rokat véd 
jék. E1. utolsó eszköz igen veszedelm'es va 
la; тег: а’ barbarok megtanulva'n a’ romai 
hadmesterséget, Yvéde’n helyett magok roha~ ' 
nának a’ romai birtokokra, mellyeknek Ro 
ma gya'va országlói alatt, тьма ‘urai lö 
nek, mint a' Ra'napartok védésére I'negtele 
pitett F rank-ok elgìumnak , a' nyugoti (16 
thokV Spanyolorszzignak , ’s délszaki és a’ 
Burgundok keletî Franczìaországnak. Min 
den bal-barok Кбит’ legnagyobb öszveköttetés‘ 
ben a’ Frankok állának a’ Romaiakkal; ‘бы; 
nemzetségeik vagy hadse‘regeik mindenikét 
szabadon välasztott parancsnokok veze'rlék, 

4mint többek közt az 5 'száz. elsö felében 
Theudemer , Hlod, Mervey , Childerich. Éit-e. 
valósa'g al Pharamund, ki elsô királynak 
emlìttetlk’.l nem bizonyos. Hlodot Ae'tius, го 
mai tábornok, meggyözé mint a’ bal-barok 
több népségét is, és Roma uraságát',rövid 
idöre vjsszahelyezé, Armoricumot (ma Bre 
tavne kivevén , lnelläy függetlennek nyilatko ' ‚ей Merï'ey (Meńr'ovaeus mh. 458) arról ne 
vezetes, hogy a’îMeroüngek országló сва 

_ 1 ,A 
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ládját alapitá. Uralkodása idejében 5201-011 
csésen kiizde Aetius Attila'val, a’ Gallia’ra 
rohant Hunnok hatalmas fcjedelmével, 451 
а’ catalaunumi (most Chalons sur Marne) 
mezön Champagneban. Ezen gyôzedelem 
ne'lkiil talán mai napig бане volnának ke~ 
veredve a’ Gallok a’ Hunnokkal. Mervey 

‘ ñja 1 Chìlderich, 463 meggyözé a' Góthokat 
Orleansna’l. 481 mh. 's 16 éves iìjára, Cl0d~ 
“'igra, hagyá az alatta állott frank 161-2001‘ 
nek, ‘пену Salîak (azaz, Saale-melléklek) 
nevet viselt, vezérlése't. - Romaiak , Fran 
kok és nyugoti Góthok szakadatlan 11112110 
0е1 töltik а‘ következö idö'közt. A’ romaì b1 
rodalmat végre ledönté a’ Herulok és R11 
giak veze'rn, Odoacer, K. 11.476; Anjout es 
Mainet Szászok, Sequaniát (utóbb Franche 
Comte't) Burgundok, a' déli tzç‘tományokat 
a’ Loireig nyugoti Góthok foglalák el;> aly 
éjszakiakért Frankok *s Alemanuok (101111 n 
german rablóesoport egyesíilete) küzdének; 
a’ törbbit :nég Romaiak és Gallok bil'ta'k, 'S 
Armoricum fñggetlenv maradt. 

Frankok hóditási Clod'wig alatt. À’ né 
pek polgári állapotja Frailcziaországban. 

Clodwig birtoka kîçsiny vala 's kíilönb 
féle frank nemzetségektôl hatäroztatéli. Nagy 
ravágyó levén ’s minden hóditói tehetségek 
kel bìrván, eltökélé ege’sz Gallia hatalma 
alá hajtása't. Egy frank törzsökkel 651100026 
Vetkezék ’s megvervén Syagrius romai ve 
zért, ki Soissonsban uralkodék a' galliai 
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Romaiakon , Мадам ’s lefejeztete'. Ногу Gal. 
нём rnagyobb befolyása legyen, а’ burgundi 
ki'rúly leáhyát ,vevé nöül, ki keresztény va 
la, ’s иду látszik e’ házassa'g ‘ещё Clodwi 
got a’ keresztények védöjévé, kik tevék a’ 
lakók többségét ’s ezentul hiven ragaszko 
dának hozá. Sziiksége is “На a’ gyámolitás 
ra; mert kevésselazután az Alemannok lé 
pének fel, mint a’ Frankok vzígytársai. Ke 
zet fogva a’ parti Frankokkal, 496 megüt 

'közék az Alemannokkal Ziilpichben Kölnnél 
’s ’meggy'özé azokat. Gregorius chronìkairó 
мех-За: а’ gyözedele'm kétes levén, miután 
hìjáhan` Шин volna isteneit 'segitségül, nyil 
vános ‘fog‘à'iï‘äst teve Clodwig, hogyy keresz~ 
yte'nyse’gre térend , mi szämos keresztény ka 
tona’nak bátorsägát annyira felgyulasztá , 
hogy teljes gyözedelmet nyerének. Remi 
gìus v. Remi piispôk kÈreszteléKmeg (5t és 
'seregénèk egyrre’sze’t (3000-‘Frìnkqa'l tölsbet) 
Rheimsban. Anastasîus akkori pa'pa чужд 
öriilt ezen, hogy „Legkeresztényebb“ 011 
met ada neki. 

*mi* Clodwig Pdrizst (ещё lakhelyévé , melly 
még Lutetiänak neveztetók, a’Párizsiak fö 
värosänak orös várätól. Clodwig a’ kiilönb 
féle frank törzsökök kirälyait megöleté , 

 

‘uraság'a'nnlr nagyobbitására, ’s magát’tevé 
‘Мышей! 'fejévé. Tett'etés„ képmntata's es ke 

yetlenség Clodwig characterének ‘битый. 
’ sztönözése're ké't te‘stve’r, Cambray fejedei 

. ‘mei , Rognach‘ar‘és Bichat, мышь nlattva 
ìóìkte‘il meälrötöŕ‘ztetve ls'ezébe ‚атак. Férjñ Щ mon a 'az olsönek, ’s meg hagyád ma 
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gada! kötözni, ’s Выйдя‘ а’ szerencse’tlent. A' 
másikat e’ szavakkal: Nyomorult! ha sagi 
tetted volna bátyádat, nem kötöztetett volna 
meg, hasonlóul földre terìté fegyverével. Mh. 
Párizsban 511. Nagy Constantìnhoz több tekìn 
tetben hasonlita, jelesen kegyetlenségben’s 
nagyrava'gyzísban, mellyekre a' "allást ева 
közül használta. Ugyanezt'tette Nagy Károly 
's más hóditók is.` 

Tekintsük meg Gallia ekkorì népeìnek 
állapotját. A’ Frankok v. szabadok v. rab 
szolgák voltak. A’ sznbad fe'rjůak évenként 
megjelentek a’ Mársmezön törvényhozás ré 
gett. Kirälyaikat szabadon “Наций , "de’reg- ‘ 
desen а’ meghaltnaklegidôsebh fljára esett a' 
választás. A'- Burgnndok erkölcsei vadàbbak 
vollak, mint a’ többi galliai nc'pekéi. A’ 
nyug. Góthok csaknem egészen Spanyolor 
szágba vonnltak. A' Gallok megtarták rg' 
szìnt polgńri alkotmán .jokat, mennyihen a’ 
hóditók megengedék. ivel ~popoli 'közülök 
szoktak lenni, nem csekély befolyások vala. 
Köz dolgokban romlott latin nyelv bi1-t el 
söséggel a’ Frankoknál , kik“ végre egészen 
öszveolvadtak a’ Romaiakkal. ‚ 

Clodwig лишай. Реидайвти'ё. 
А’ Galliában kóborlott hóditók nem 

gyülekezének öszve,hogy Clodwig ̀ 1111111 ural 
kodót válaszszanak; мы: fljai megosztozá 
пак a'l. országnn; Dietrich Metzben, Chlo 
domir Orleansban, Childebert Párizsban 's 
Clotar Soissonsban lakék. »Az qrszág е’ ne’gy 
részre szakasztatása szünetlen. belsô hábor~ 
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gást szült.. mellynek folyamatjav зимы.“ 
dorodással, mint tanúsággal tölti el az ol 
vasót. Belsö zavarok közepette is szerencse 
kìséré a’ Frankok fegyvereit, тег: 535 a' 
Burgundokat hatalmok alá hajfák ’s a' Gó 
thokat az Alpeseknél fekvö tartományokból 
kikergeték. Justinianus csa'sza’r ez idö 16] 
han engedé a'ltal a’ frank királyoknak а’ ro 
mai birodalomnak Galliához való jusát és 
Clotar, ki eleinte csak soissonsi kira'ly va 
la, иду hm. 561, mint Clodwig öszves tar 
tományinak ига. Fijai megosztottak azokon, 

"de шт; közös birtok maradßt. А’ két ki- ‘ 
гдудёдЕуефедипде és Brunehìlde, szünetle 
Щ“ свмёъйдедушёвзы. Az elsö beimulásra 
méitó mere'szse'ggel, lélekkel ’s elfajultsa'g 
gal birt; személyesen vezérlett seregével 
több vgyözedelmet nyert; az utolsó elpzír 
toit katonáitó1~.;e1hagyat,v|ín , 613 Orbeben 
Schweizban) elfogatékfnFredegunde ñjának', 

e Шин-пак, kezéhe adaték ’s borzasmèhnlállal 
végezteték ki; jelesen 3 napi kinoztatás után 
tevéreteteték, 's a’ táborban alzi és felhor 
doztaték, azután haja,'egyik' lába` ’s egyik 
katja vad lovak farkához kötözteték, ’s szét 
szaggatott teste ve’gre mege'getteték 628. 
,l Ezen idököz keve's tudnijérdemest nyujt; 
itt kell mindazáltal a’ feudalismus eredetét 
_kel'esnünk , melnly ollyk A119515741“,ìgìeig nyomá 
Francziaországot ’s mellybôjknôyeîkinz orszœig 
erejét elnyeiógszázfejü sn'rka'ny. A’ feudum(hìt- 

,be’r) t. i. (Шу birtok >vala , _melly az ajaíndé 
kozó (fejedelem)` eránt lbebizonyìtott ’s jö 
vendöben is bebìzonyitandó hüségért adatott 
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a' vazallnak (igy neveztetett a' feudum tu 
lajdono'sa) , has'zonvételre , de csak holta'ig , 
vagy mig az ajánd'ékozó eránt hiv шагам‘; 
következésképen 'ez вы marade’kára nem 
ha yhatta, lianem ennek и] adománylevelet 
ke lett eszközölni’e а’ fejedelçmiöl. Kéöbben 
мышцы örñkölhewk lettèk a’ Гама“; 
birtokok. А’ hitbéri rendszer 'eredetét а‘ né 
1net nemzete‘ktöl vette, mellyek azt egész 
Europábah el'terjesztették. Ezek ugyanìs mai 
`l\lémetország0t ’s a’ romai birodalmat elfog 
lalván, csupa szabad emberekböl állottak, kik 
jó szántokból lettek а’ hóditó запад` tagjai,” 
мои feltétel alatt, hogy а’ A.foglalmányból 
färadtságokhoz képest részt kapjanak. Min 
denìk hóditó csapatnak sajxít vezére, шей 

‘пеП: ismét еду közönséges veze'rek v. foja 
delmek volt, ki a’ legnagyobb re'szt magán‘ak 
шпал, а’ hóditmányt hiveì közt шишек 
lhoz képest elosztotta, ‘поп kôtelezéssel, 
-hogy szíikség „мы“ zászló'a alatt kato 
náekodjanak -alattvalóikkal едут‘. Ebböl 
számtalan visszaéle's sza’rmazott; mert a’ ha 
talmas feudalisták birtokaìkat , mellyek, mint 

y emlitém , örökt'isök lettek, hiveik közt fel.. 
oszthatván, ezek nem a’ fejedelmet, hanem 
az ajándékoz'ókat tekintették közvetl‘en ‘bruik 
nak, kik óket engedetlenség „ешь“ mé’g`~ 

-foszthatfták ez adománytól. Inngnhà nagy 
`takin-teni feudálista a’ fejedelem ellen fel 
‘kelt , terméz‘etesen nem enne'k, hanem ain 
annak ügyét védték а’ ТендаНзёЫудидН ai, 
'sszorosan véve nema’feudalishí ` géhe a’ 
fejedelemtôl, hanem ez щиты ‚ ik gyak 
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ran legves'zedelmesebb köríilményekben ‘von 
ták meg a’ seïitséget uroktól , mi több огнё got siralmas á ‘lapotra ушами, mint hnzánkat 
IV Béla király Май , а’ Tatárok beütésekor, 
's Francziaorsza'got, mint alii'bb megla’ljuk. 
Kl'rályi ház ищу-{ай (Major domus). Mun 
Каша!‘ királyok. Martell Károly. Kis 

Pipin. 
Az utolsó Merovìngek csak névvel va 

lxinakkirályok, mert gyengék levén, udvariak, 
kik közt legföbb a’ Major domus volt, ’s ha 
tahnas földbirtokosok ‘м feudalisták uralkod 
tak valósággal. A.’ Major domus eleinte vá 
lnsztate’k, de utóbb hivatala örökös leve ’s 166 
vel olly hatalmat kerite kezére , hogy и] 
királyi háznak oda létet. A’ esak czìmes ki 
ráiyok Major domusaiktńl palota'ikba zárat» 
va, munkátlansa'gban éltek ’s tekinteteket 
elveszték, honnan semmitcsinálóknak (Fai 
néans) neveztettek. .Illy gyáva uralkodók 
»voltak II Clothar 628 történt halála uta’n: 

I Dagobert (628-638), tékozlóffejede 
.le'm, ki F rancziaorsziígot sulyos adókkal ter 
helte, hogy klastromokat e’pittetilessen ’s 
ágyasa‘kat tarthasson. Еду népdalban jó ki 
ìl‘ailynak печени": ugyan , de 15,000 выт 
oak, kik orsziígában menedéket kerestek *s 
engedelmet nyertek telen által ott ma'rsdn'i, 
levagdaltatása , kevés emberiségre штат. 
Szerzetesek 'szentté tevék. Eloi nevüorálsn 
’s Наций-пока esaknem azért foglalatosko 
d_ék a’ status jövedelmeivel, hogy a’ klas 
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tromok számát szaporithnssa. II Clodwig 
(638-656) , kìnek Íìjai az orsza'gon megosz 
tozván, ezeknek egymással ellenségeskedé 
её: a’ Major domusok élesztgették, 05111: 
hog! snja't hatalmokat neveljék ’s a’ napou 
ként sülyedezö királyi családot végre el 
nyomják. III Clotar (656--~670), III Thìerri 
(Theodorich) (670-691), III Clodwìg (691 
_695) , III Childebert (695-711), III Ва 

obert (711-715), II Chilperich (715-720), 
V Thierri (720-742), ’s a' legutolsó Me 

roving, III Chilperich (742-752), csak czi 
mét viselék a’ királyi méltóságnak, mellyel 
szorosnn véve a’ Major domusok birta’k. Leg 
kitetszôbb ezek közt Heristall Pippin v. Pi 
pin (mh. 714), ki 2S év alatt az osztozäsok 
mìatt szétdarabolt Franczìaországot ismét e~ 
gyesité, а’ Frieseket adózókká tevé, a’ Ва 
jorokat, Szászokat, Alemannokat ’s Thürin 
gìeket meggyözé ’s Mársmezö névvel az e16 
kelöbbek gyülekezeteit visszaállitzí. Fija, 
Károly, kitetszô vitézségéért Martell, Ka 
Iapács, melléknevet kapa. Bajnokait 32611 
telen fegyverben tartá ’s csaknem imzídtaték 
azoktól. А’ Maurok, kik Mohammed 2155216 
ja alatt Spanyolorszägot már elöbb elt'oglalák, 
Francziaorsza’g felét is elboriták. Károly a’ 
poitiersi hires „мы“, 732 meggyôzé óket 
's a’ Pyreneken tul hajtá. E' gyözedelem 
nélkül talán ege'sz Europa ezen jövevények 
és Muhamedanismus zsa'kmánya, 's az euro 
рай nemzetek sokoldalu szellemi kifejlésének 
vége lett volna. Az is теща ze'st érdemel, 
hogy Ka'roly az едут, me lyé volt csak 
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nem egész Francziaország, birtokaìt elvevé 
’s bajnokaì megjutalmazáára és hadakozá 
sail-a fordìtá; innen a' szerzetesek, kik e’le 
пёс leirák , nem igen szép emléket теней neki. 

Martell Ka’roly nem tevé fel а’ koronát 
fejére; ellenben 'lìja, Pipin, szülgségesnek 
‘аж-га: azt nézeleìnek létesitésére. Ugyessége 

‘czélhoz juttatá öt; vitézse'ge megnyere' а’ had~ 
eröt, hizelkede'se а’ papsa’got. Zakarias pápá-~ 
hoz e’ kérdést tevén: Illetheti-e azt a’ korona, 
ki nem alkalmas országolni , ha a’ királyì ha 
talom jó kormányzó kezében van? ez azt fe 
lelé: А’ czim is аж illeti, kinél af hatalom 
van, _’s a" törvényes király 111 Chilperich, 
szerzetessé шипы: 751. A’ pa'pát Pipin azzal 
jutalmaza' meg, hogy a’ Longobárdokat meg 
gyözvén , az ezektôl вне“ Exarchatust (mel 
lyet a’ Longoba’rdokla’; Görögöktôl foglal 

— tak volt`e1) nèkifsßikñvetkezö pa'páknak 
ajándékozä, mia'ltal ampliati): >világi batal 
mát alapitá. Pipin a’ papoktól igen l'xnngasz 
taltaték ’s a’ pápától ma’sodik„Mózsesnek, 
második Dávidnak nevezteték. О vala elsô, 
ki méltóságát egyházi szertartás által szentté 
.teteté ’s magát fôpap vzíltal királyá keneté. 
Igy viteték be Francziaorszfigba a’ kìra'lyok 
felkenetése, hogy ogy koronabitorló a’ ki-` 
vxfa'lyszéken megerôsittessék.: ‚ —` „мы 

Р1р1п‚‹11сзбзё3 vel uralkodott; kiiine' vl’ 
Marurokat а’ d_élsza i franczin tartományok 
ból , 's Né¿metországban штате: szerze ma 
vgának. Minden fangos ta'rgyat 's törvényho 
zá'ast> püspökôk ’s Vföldbirtokolsok gyülései 
nek qdafjltal, niellyoknél а’ valav alaptör 
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vény: Törvények csak a’ nép és király meg 
egyeztével hozathatnak. 
Nagy Károly. A’ nyugoti császárság 

rövid idó’re visszaállittatik. 
Nagy lelki munkássäggal és sok haw 

lommal bi1-ó férjñ и] polìticai rendet állithat 
ugyan elö; de ha а’ n'éptöl nem segittetik ’s 
Фен/ей а’ köz iparral nem egyezök, akkor 
semmi maradandót se ‘съем. Pipin országát 
két ñja, Käroly és Karlmann , közt felosztá; 
e' korán meghala 's Károly egyedül országla. 
А’ Lombárdok v. Longobárdok királya , De 
siderius , ki egész e'jszaki Olaszorszägot birta, 
akkor hatalmas fejedelem vala. E’ leányát, 
Berthát, nöiil ajánlá Károlynak, Ы eddìgi n6 
’étöl elválván, Desideriusnak veje lön. De 

ároly а’ lombárdì _herczegnét is elhajta', 
mint magtalant , mi ’s a’ miatt, тег: Deside 
rius a’ pzípát birtokától meg akarta fosztani, 
hogy Karlmann , ki neki hasonlóul veje volt, 
fijait „еще olasz királysa’gra, háboru tört. 
ki Károly és Desiderius közt. Károly meg’ 
vevén Lombárdorszfíg fövárosát, Paviát, k1 
vetkezteté îpa't királyi méltóságából ’s Had 
rian pápa Kxíroly feje're tevé a’ Lombárdok 
vas koron'síját. Romai királyá. léte után a’ 

`szegény, de vitéz Szász-okat, kiknek еду“ 
Ien ve’tkek a' volt, hogy an idegenektôl va 
ló fiig‘gést gyiilólte'k, iikará‘Károly ‘11133116 
nimm» 33 évi küzdëslie'kerüie е’ Кйго1упа1« 
Kereszt'án'y- tanitók ’s v‘árörîz'etek álial végre 
meggyózeté óket, тем ugy látszik , csak az 
'ért téritteté' keresnténységre né'. hiég` pogä’ńy 
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népet, hogy мы“ kò’nnyebben vehessen eröt 
rajta. Wìttekind rettenthetlensége ’s csudált 
vitézsége sikeretlen vala. Ezereket mészárol 
tata le Károlyköziilök, ’s a’ megmaradta 
kat birodalmának ma's täjékira telepìté által. 
Minden végzetì vérrel voltak ìrva ellenek. Ez 
idö alatt Spanyolorsza’gban is ki akará ha 
talmát terjeszteni; de itt kevésbe’ boldogul 
hata a’ Maurok ellen. Mert visszatértekor а’ 
Baskok (vnd nép а’ Pyreneken) rgícsapának 
hátvédörére Ronces Vallesben, spanj'ol Na 
varrában, leva’gäk seregeinek nagyobb re'szét 
’8 ._Podgyászát kîrablák. Roland, provencali 
költůlçtßè olly Agyakran magasztalt hös, is elesélîfa семьи. Ama nagy terve ellenben, 
hogy a’ csaíszári koronát fejére tegye, elsü 
le. 799 ékesite’ fel öt azzal III Leo pápa , а’ 
mélyen síilyedt> roinai. nép e’ kiáltása közt: 
Eljeli Károly, a'j! .,di'osö ё: béke 
szeretô császa'ra, ki Istërŕ, baeîîáltal Кого‘ 
пйиагоп‘тев! Igy мы"; vissza a' Coesarok 
lairodalmritl ama barbar királyok utódja, kik 
egyesült erôvel forgatákrazt fel. 

 

Népének sziikse’gesfelvilágosodására os». 
kolákol; hoza llétre , mellyekben grammatica, 
мая , olvosás, számola’s és egyházi éneklés 
tanittatának. ' Ez oskolák csak klastromok 
han "s püspökök palotáibml “(ешь-Швей, 1111-.l 
vel apok__,v _rinakge etklr‘tudńsaivamœkorf nalnp Legkiäsltszöbhîyzek Кбит": -Flaccus Al 
cuìnus‘, Alchim v. Albin, _Yorkban 736 дай]. 
angol петь“, ki Károlytól ais udva’rhoz 
hivaték és sok jeles 'tudóst.képze'. Karoly 
szakadatlan hadàkozása ,kökben ïmaga Is ta 
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nnlsí a’ grammaticát. Telet 's ‘пазы Aa 
chenben tölte ’s itt tartá ama nagy 87111639 
ket, mellyekben píispökök, fö'ldbirtokosok 
's a’ mindenik grófsa'gból щиты: 12 зва 
bad fe’rjñu, tanácskozänak a’ hozandó tò'rvé 
nyek (capitulariák) felett. Ke'rdés: megfe 
lele-e a’ köz jónak törvényhozása? Fel. Men 
nyihen az akkori МЫ: megengedték; тех‘! 
bár fáradhatlan munkássa'ggal ’s általában 
йога vadságának megtámadására elég erövel 
birt, még se állîthatá-helyre а‘ romai biro 
dalmat 's pallérozottságot. Idejének társa 

' saigos viszonya v. földhez v. fegyverhez vala 
kötve ’s а’ ne'peknek meg hosszas hányatá 
sokat kelle kiállanìok, mielôtt amaz éle'nk és 
mnnkás társaságos‘a'liaporra jotának, molly 
e'n alapul a’ mostnni pallérozottság. Helyesen \ 
jegyzi meg Montesquieu, hogy Károly а’ 
nemességet а’ papsäg e’s ne'p -elnyomásában 
meggátlá, mindég hadakozással foll‘g'lnlatos-- 
kodtatván. .1 

Egyesitni akarván а’ Vnyugoti hirodal 
mat a' keletivel, értekezni kezde Iréné esti 
szárnéval ’s m'fír meg volt határozva a’ há~ 
zassági öszveköttetés, midön Nìcephor patri 
cius Irénét тамады megfosztá ’s klastrom 
ba za’rá. Nagy hire keletre is elhata ’s Igaz 
sa'gos Наши , bagdadi kalifa“, követséggel 
’s aja'nde'kokkal (ezek közt egywíitöórával,Í 
melly elsö vala nyngoton) tisztelé meg öt. 
Több zsinatnak valo.l elnöke. А’ püspôkök 
'befolya'sának keveshitése're felmenté шока! 
had'SZOIgáIat alól ’s а’ kìrályok által elvett 
papl birtokoke'rt kárpótlásnl vtizedet vive be'. 



A15 

Az egyhäzi fenyitéketjavitä ’s megakadályo 
ай, hogy klastromok menedékül szolgálván, 
vétkesek bünletlene'gének eszközeivé fajul 
Задай е1. Törvényeket hoza fe'nyiize'sre, pénz 
re ’s kereskedésre-nézve. Birodalma egyes 
re'szeiben korma'nyegyesületeket rendele, ’s 
a' tartoma'nyokat küldöttjei által bejáratá, 
hogy a' törve’nyek fentartiísára ügyeljenek’s 
а’ ne'p panaszait. kihalgassa’k. Illy sok'szoros 
és mindenre kite'rjedö munkássäg mellett sa 
ját házi dolgairól is pontosan gondoskodott. 
Minden számadást elibo kelle terjeszteni , 
meg a’ megeine'sztett tojások számát is. 

YKároly а? Sza'szok, Bajorolr, ’s Avarok 
gyözöje, Europa legnagyobb része'nek ига, 
eloszta’ birodnlmát lijai Кбит. Pipint 01:15: 
orsza'g ’s Lajost Aquitánia (Francziaország 
nyugoti része а’ 140119161 a’ földközi tenge 
rig) királyává* выделит meghalvzín, La 
jost közorsza'glóul vevé `rBernhard 
unokäját olasz királyá koronáìtatta. ¿11201143? 
ban már e’ hatalmas országla's végén mutatj“7 
kozának а’ következo" szerencsétlenségek jef 
lei. А’ dán és svéd tengeri rablók Normann 
(éjszaki emberek) névvel , me'g Károly élt’ê-- 
ben kezdének a’ franczia partokon pusztitni 
’s öldökölni. Károly e’v beütések- nìeggátlá 
sára megs'zemlélé a’kikötöket ’s hajókat é it 
tete; de rendeleteì köàben meglepéték a’ НЮ 
láltltil '8`á4.'~-"_ fiel# ' ‘ ' ‚ 
n'ïff'Klírolyńendkivül nagy’s eró's valagha 

zi eréuyeit‘n’ тёмный-61: mindnyájan ma 
g‘asztalják. Mérséklettnek , ìgazsa'gosnak, ta 

.karékosnak , adakozónak ’s‘ïéletmódjlíban~ 
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egyszerünek iratik. ‘Ногу ölethßte meg illy 
fejedelem 30,000 Szárszt? 

° .lámbor Lajos. Papság hatalma. Isten ‹ 
itéletei. Párviadal. Nyelv. 

A’ Károly hatalmas kezétöl keményen 
таит: féket gyenge ñja,Lájos,annyira meg 
ereszté, hogy atyja roppant épilménye ösz- ’ 
veroskadtJámbor Lajos magányos személynek 
minden erényeivel birt ugyan , ezenkivül vi 
téz, мы: ’s шт vala, de hogy Károlryf 
nak méltó örököse legyen, erre több kelle. 

~ Mintnatyja, ugy б is elosztá 817 a' birodalmat 
ñjai , Lothar, Pipin és Lajos, közt, ’s egyet 
közuralkodóvé теща fel; de midön engedel 
mességre akará „вы szoritni, ellenségként 

\ lépének fel Iellene.` Négy lázadn's а’ gyenge 
császár országlását‘hosszas háboruvá ‘1111101 
tatá. Bernhard unokaöcsçsét ’s olaszy királyt; 
818, meggyözç’ ’s megfenyité; elôször Гей] 
té.z el most a' csa’szár mérséklettse'gét, тег: 
af.lázadó szemeit kiszuratá, mire a' потеп 
csétlen három nap mul’va mçghalt; ile _majd 
annyira gyötreték le'lekesmerete mardosásìçól, 
hogy a’ papság minden egyházi fenyìtékénak 
’s lealaqàonyitásánnk alá veté mggát,„M£S.o-- 
dik nöje, 014101- .1щ111,_‚Кй1‘01у й]г1д\‚а1я‚‚1дази 
nával, ujrosztályra birván б‘, többi íìjaì ¿1017. 
keltek ellene. A’ császsír engede ’s’ugy meg?! 
alázá magát , hogy nôje'nek elfogßtásgíball 
megegyeznék. ‚ Majd ism'e't szabnddá. .NWÓ 's 
щиты kezdemutatni Будды?“ ‚. kik 832À 
u_)ra fegyvert fogánglç, a’ риф részekre v0- ' 
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mik , a’ császiir serege közt visszavona'st виб 
rának el, magát letevék, ’s Lothár üle' a’ 
császárì székbe atyja helyett, kit nehäny püs 
pök holtigi nyilvń‘nos bünba'na’sra itélt. 834 
a’ csa'szär bünba'nó ingbe öltözködék, behin 
te’ maga’t hamuval ’s klastromba шить. 
Е’ hallatlan megaláztatás felébreszté а’ nép 
ré'szvétét; párt kelekedék, mellyhez csatla 
Война!“ 1ё1е1‹евтегеЭе1‹г61 ösztönöztetve, 
íìjaì is, a’ bajor és aquitaniai királyok; Lot 
hár megverete'k., bocsánatot nyere 's vissza~ 
ide Olaszorsza'g királyszékébe. Lajos ismét 
e'sászárrá levén, a’ méltósága’t meggyalázó 
píispököket keményen megliünteté. De Judit 
nagyravágylása ismét fellobbantá а’ had tüv 
nét. Lajas meggyôzé а’ мыши bajor Lajost 
’s bsínattól elemésztetve meghalt 840. „‚ 
lsysfA’ papság Lajas országlaísa alatti sze 
repe"megjegyzést érdemel. Nagy Кайл-01)’ рв 
Iiticäjának eszközéül használtaoazt; Lajos 
ellenben mint hatalmassägnak, hódolt annak. 
Amaz а’ pápát vila'gi fejedelemmé (ещё, hogy 
a’ népek мамы: ’s engedelmességét hálada 
tosságától megvásárolja; ez a’ romai püspö 
kök lábaihoz borula, kik elöbb atyja lábai 
elôtt térdepeltek. И: kezdôdik a’ hzírmas ko 
rona hatalma a’ királykoronákon, itt a’ the- 
ocratia önkénye , melly III Incze pápa`(1198 
_1216) alatt olly rettentö leve. A’ püspökök 

`csupsín за?!‘ hatalmokat tartották törvényes 
nek, temérdek gazdagsággal birtak, botránkoz 
tató fe’nyt íiztek ’s pánczélt vìseltek, mint 
bajnokok. Egy ‚арт emlittetik , kinek 20,000 
rabszolgájánál több vala. Lajos ezen evan» 

‘ 2 
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gyéliommal ellenkezö visszaéléseket el aka 
:a’ «тем ’s ezáltal a’ papság Мах-‘13115: ’s bo 
„папаша: maga ellen gerjeszte'. ’- l — 

А’ kor tudatlansága ладу УЁЦЮЪЁЭЁ 4llu 
-za a’ törványkezésre. Az a' v'élemény ural 
kodék t. i. hogy Isten elöbbßteend csndát, 
mint az ártatlanságot ` megbukni engedje; 
eze'rt а‘ vádoltnak, hogy magát kitìsztìtsa, 
Вал-1:1: forro vizbe v. olajba kelle mártanì, 
tüzes vas adaték kezébe’sat. ’s ha sértetlen 
шагам, felmenteték. Másszor párviadal ¿3n 
té el a’ peres kérdést, ’zua’4 .gyöztesnek tu 
lajdonittaték igazsaíg. Gyakran a’ tanuk és 
bìrák is kéntelenìttetének öszveverekedni.. 

A’ Romaìak latin nyelvet'` vìvének, he 
Gallìába; a' Frankok ’s más barbarok ell-on 
ták azt ’s e’ romlott latin nyelvnek a’ celta, 
teut s’ góth nyelvekkel lett öszvekeveredéséböl 
származa az ugy nevezett romani beszédmód, 
"s nyolczszäz évi ráspolyozás után а‘ mai 
franczia nyelv. . 

А‘ birodalom hanyatlása Kopasz Károly 
alatt. A' feudalisták‘uralkodásának ’ 

eredete. " " 
Jámbor Lajos orsza'ga, bär belöl ron-„ 

Qsolt vala is, kivül fentartá magát;l ellen 
ben flja, Kopasz Kaíroly, alatt`öszvedi'ile. E’ 
maga gyenge fejedelem, ’s orszägläs'a szeren 
csétlen esetek hosszú нога vala. Lajos holta 
után a’ három testvér egymás ellen fegyyert 
fo a. Lothzír а’ 1е31‹16$е1э1), ki csäs'za'rj: zimvet viv- 
др e, ke’t testvéxie’töl-meggyózeté'k Fonç'e‘ney 
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nél, Burgundhan, 841, midön y100,000 em 
ber esék el. Ekkor ostorozák-'a’Normannok 
is Francziaországot,mellynek felét elpuszti 
ták, Párizst ele’geték ’s Käroly, mint a’ ha 
nyatló Roma hajdani gyáva császárai, pa 
zarlva halmozä 'ííket ajánde'kival, csakhogy 
Vvi'ssznvonuleísra birja -óket, de e’ tettével be 
ütései ismétlése're ösztönzé e’ kegyetlen ellen 
néget,` mell'yfféyenként kiszála a' fr'anezi'a 
partokraw’s végre „аду adókkàl kellev Ká 
rolynak népét terhelnìe, hogy n' rablókat 
kiele'githesse. E' mellett belsö nyugtnlanság' 
is hziborgatá Kärolyt, тег: а’ nagyok és püs 
pökök a’A föhatalom felett kíizdének` egymás 
sal.’ñ Amazok gyöztek egy gyiilésben, melly‘ 
böl а’ nép kizáratolt 846; ezek рейд 858 а’ 
kira'ly letevésével állottak bosszut ’s a"ko- 
ronát Német Lajosnak, kire elöbb ‘бытие: 
mondtak egyházì átknt , adák. Igy egyfelôl 
a’ papok ’s nemesek visszńlkodá'sai rongáläki; 
másfelöltengeri rablók dlila'k Franciia‘oräzrî 

ot. Ekkor erösödék meg a’ feudalistákural 
odásn is , melly Р‘гапсйаш‘пйЬ‘Ьап‚151191 

lék ki. Gallia moghódittata'sakor rnnìa'l'~ tisz 
tek kormányzák az egyes tortoìn'ányokat, most 
gróf (comes) azar. „темным ‚ iìnajd' ve 
zér (Herzog, dnx) czimmel. Ezen hadi és 
statusszolgálatok betöltésének гид: а’ fran 
czìa királyok magoknak ‘fentartákì'hanem 
Károly gyáva országlása nlatt e’ tisztviselôk 
függetlenekké tevék magoknt a’ királyi bata 
lomtól, söt méltóságaik örökössége’tis ki tu 
dák tôle csikarni. Ebböl 11j uralkodó hata 
talom származa , v. helyesebben, az ország 

‘l 
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lás annyi tag közt oszla meg, n’ hány tar 
toinányból álla a’. bimdalom. Azonközben f6 
úr а’ király vala, de csak árnyékhatalom 
mal, mivel idôvel a' király nem vala egyéb, 
mint elsô nz egyenlök közt (Primus 'inter 
pares)..-E' politicai тайне!’ lu'íségen alapu 
la. Az alattvaló vazallnak,l а’ fejedelem fe» 
udalis úrnak nevezteték. E’vsenkit se esmert 
urának; a’magyok ellenben mindnyájan az 
ö vazalljai, ’s ezeknekismét sajät vazalljaik 
’sìt. valának, иду, hogy a’ feudalis bata 
lom polypus-módra ve’getlen ágakra oszla szét. 
A' feudum (hú'ségbér) azon feltétel alatt ada.` 

`¢ 

ték a’ vazallnak , hogy katonäskodjék a1._ 
ajándékozó zászlója alatt, e' pedig védelmet 
's bátorságot igére amannak. Lálhatni, hogy 
csak ugy létezhete nemi rend illy rendszer 
ben, ha а’ feltételek mindke't részrôl szen 
tiil megtartattak: de a’ kölcsönös szószegés 
megzavará a’ rendet ’s igy а’ feudum enge 
detlensé forrzísa leve. A’ nemnemesek v. 
faluk la ói nem vazallok, hanem földesurak 
joba'gyai voltak, ’s ennek felszólitására тёп 
loja alä kelle menniek. A’ politìcai és 1:11‘ 
sasági öszveköttetés e’ душ-1211611 mindenik 
lépcsönek csak a' következett alsóbb lépcsön 
то“ közvetlen hatalma. ’Sez a’ feudalis or 
sza'glzís névvel esmeretes politicai rondeur 
rövìd áltnëzete. vL.,~feljebb а’ 7 lap. 

#'05 ' l-` 
.i |_| ‚ ‚ a '.. I I 

‘Auf ,f , ` 'a 'La д ъ 
"îvll‘i'l \‘ 1-11' 'Ir ` l .1 « ‚ ‘Ь. ' ’ L .l 



21. 

ч; àï‘lsïs'ń 

А’ királ-yi havtalom hanyhtlása és' $261; 
‘dai'abol'tatá‘sa. Károly csaláñjának ve'geî. 

д’? Normannok 'n_legtelepedése.`<l - 
‚ “ .Kopasz-Károlyt (mh. 877) utódai gyen 
gese'gekre ’s tehet-et’lenségekre néz've vfelyíil 
юный, ’s csak патент: emlitheti a’A törte' 
netiró. Károlyt fija, >Dadogó vagy »II Lajos 
(877), ezt 111 Lajos és Karlmann követ'e'k 
879. vEzèk idejében Boso, Коран Károlj* só 
gora, országot alapita _Prove‘ncebam l884 a’ 
korona Vastag Kaírolynak, ki esászár névvel 
Németországon uralkodott , ajánltaték. eA’ 
Normannok dlíla'saikat folytatván, máriPa' 
rìzst is bekeriték, mellyet Odo v. Eu'des, 
рай-1231 gróf, vitézül véde. Két évi vivás ntán 
а’ csa'szársegitse'get hoza, dans' Normannok 
иду megrìjlsszlákßt, hog'yliékét vásárlana 
tôlök. A.’ nagyoklólßâï@ néltóslígáb'ól lete 
t’çtve ’s közönségesen камне hm. 888. 
Ordögöktôl annyira félt, hogy eszét “ещё. 
Most Eudes gróf, mint 'az ifju III v. Együ 
Буй Károly gyámja, vevé ált az‘országlávst, 
noha a’ korona’t saját feje're tehette v0lna`; 
de csak 898-ig‘ országolt, ’s VKa'roly egyediil 
morada a’ királyszéken. " ъ” 

Ekkor ülepedének le nz é’jszaki tengeri 
rablók, Rollo vezérek alatt, ki Károlynak 
vazallì híiséget eskñvék, Franezìaorsziígnak 
Neustria nevü rászében , molly rólok Norman 
diának'nevezteték. Rollo Normandiát sze 
rencsésse' tevé. E’ hajdani rabló kapitány leg- . 
keményehb törvényeket hozâ a’ pusztitás el 
len ‘в népét földmiveléshez шейный. „д 
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Egyñgyii. «Károly ministere a' nagyokat 
meglníntva'n, еще!‘ a’ kirzílyt korona'játólmeg 
fóßzták. Rotbert v. Robert, Eudes типу 
öcscse lépe 'helyébe, de Ka’roly megütközvén 
vele', snjxít kezével vágá le az и] ykira’lyt. El 
lenben Robert Íìja, Bölcs Hugo,‘meggyözé 
Károlyt, ’s elfogván , holtigì fogságba tevé. 
Hugo csak F ranczìaország heljczege печей 
vön fel, ’s nem fogadá el a’ királyczimet , 
mellyet Raul burgundi herczegre ruháza, ki 
nek országläsát pártviták nyugtalaniták. Egy 
nagynak eszébe juta, hog'y öt éves ñját ér 
sekké tetesse pápai felmentés és „дамы“ 
mellett, 's 18 éves hxíboru töre `ki mìatta, 
mellyben a’ piispökök -is мы vevének , ré’» 
sÄzint hadsereget szerezvlényi-észint egyhlízì 
átkokat szórvńn. Raul holta után (936) Hugo 
IV Lajost, Egyiigyü Károlyñját, tevé 16111 
lyá. E’ tengertuli (outremer, tranàmarìnus) 
melléknevet kapa, mìvel Ángolországb'an пе 
veltetett. Azl ifju Нину majd menelièdhì 
akara "Штаб! , de ez igen is éreztetë vele, 
hogy mint ‘выдан; ország kìrálya, semmi. 
Hugo t. i. elfogatá c’ít, de majd ìsmét зва 
badsa’gba helyeze’. ' *agb 

Lajost 954 íìja, Lotha'r, követé Hugo 
megegyezte'vel, ki ke’t év mulva elhunyván, 
hatalmát Íìjára, Саре: ") Hugora, hagygí. L0 

 

‘) A’ Саре‘: (cappatus, sìpkás) melléknév toursì 
sz. Máx-ton придёт! veszì eredetét, mßllyet 
a' párizsì grófok 's Franczîaország herczegei, 
mint sz. Márton toursi apátságának bìrtokosi» 
vìseltek. A’ világi nugyok ugyanis akkor ké 
при szerìnt keriték Киста а‘ legjövedelme 
sebb egyházi birtokokat. ` 
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thár neini lélekerövel birván, _valamivel tíìbb 
„имею volt a’ nagyok elött. Lotharingiát, 
melly száz év olta Eris almäja vala a’ fran 
czia és német királyok közt, 980 Otto császár 
nali.- engedé, ki ôt feudalis ura'nak megesme 
re'. V, v. Rest Lajns (986-987) csak еду 
évig orsza'gla ’s berekeszté Nagy Ka’rolyxna 
radékinak sorát. Orökösödési jus szerint 
nagybátyjának kellett ‘volna következni; de 
Capel: Hugo даётся vazalljai is baráti által 
magát kizíltatá királynak 987, mi annál ki 
vilietöbb vala, mîvel а’ kira'lyi tekintet igen 
uláxnenvén , a’ többi herczegek ’s grófok ke 
vés becset tulajdonîtának a'.koronának ’s 
аж hìvék, hogy mint királyhoz is hasonlók 
liugohoz" «flip-._ 1411" А 
1:‚ ilfllf Ч’? wwf» ¿ni ‘if Ё . 

Feudalís orsz'áglás és Capet családjának 
’ ' ’ 'kezd'gte ' 
_ ‚ Нп‘ЗоВЬцйшаЪап magát megkoronáztat 
ván, hogy ñjának, Robertnek, a’ kira'lyszék 
re bizonyos Шаг nyisson ,_ eztlközországlóul 

_vevé. Lotharin iai Karol , a’l koronáhqztab ‚ ‚ g Y 
tott jusát fegyverrel próbálá kivivni, de ki 
adaték, Laonban elfogaték, mire ke't év mul 
va meghalt. 996’követé .foglyát Hugo tis Paí 
rizsban,'papoktól ’s матрацы, kiketigen 
kedíelt, гарантию. A.’ nep" semmise vala 
а’ statusban. Capot családja királyszékre ju 
tását a' feiidalis rendszer által okozott'zür 
zavaroknak köszönheté, ’s most Hngoval e» 
Èyütt az is királyszékre le'pe. Egy'srzer ан: érdé Hugo egy pártos gróftól: Ki tese gróf~ 
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~ rá? mire az 'e' szavakkal felelt: î’S ki tere 
tégedet király'li’! 

Robert ajtatos , de szerencsétlen fejede 
lem vala, Nóje, ne etlik izi rokona ’s egy 
Кол-125215163‘ alkalmáfva , hol б 1‹егевиасуа‚то1г‚ 
keresztanya levén , bär a’ püspökök által 
felmentetett , házavsságát n’_ papa4 véì‘ferte‘- 
Матвей nevezé, Ífelbontá ’8*‘az _ebben meg' 
egyezett pñspökêket 'letevé ; a’ — tölibiek egy 
’házi ‚шт: môn‘dáhak a’ királyra. Tüstënt'el 
>távomínalç tôle a’ nngyok, ihasai, nehányan ki 
'viil, elszaladának, ’sa' näla шаг-1141111‘ ìl~ 
letni se тега: ôt én az ételmaradékokat 
'tíizbe „жжет csnk király, de ember se 
vala 6 többé , vakbuzg'ó alattvalói ем“. 
Hogy létezhetett volna helyes orszfigltis illy 
körülmények közt’! Ugyanezen fejedelem , 
kiállván egyházig büntetését , ‚ az eretnekezett 
Manichaeusokat Ё’) VOl'leansban nagy innepé 
lyességgel megéîetteté. Második nôje, Con stanze, Furìa va a, ’s‘ívijait lfízadásra ingerlé. 
Robert еще‘ közülök, Нет-Шаг, királyá 
`kenete,_ki nem levén l'e'gidůsebb, ny'ilván ki 
итак ,~ hogy nz elsös'ziilöttee'gnek még ak 

.y VPersiában ‚в‘ 3 ezánezármszott vallásfeleke» 
` ш. Saper király Mani v. ` Manahe'm nevü or 

'vosa марш; , ki ezt' tnnitá: .Két ‘там lény 
« létèz, jó és rest, v. keleti штаммы szerint 

'l _ >világosság és setótsëg; Kristus tetszô "sf nem 
,3_-va1óságos testben ¿iárt e’ földöh, ’s штампа 

¿s halála. a' megromlott embertermészet meg» 
tisztulásátábrázolják. E'felekezet темпе ‘ег 
jede , 'tiìbb százndîg tarta y's__‘ige'n díihösen 1.11ъ 
dözteték. _ . L.. ' 
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kol' nem vala elö'usa a’ koronához. Szomom országlása’t~ emlélcezetessé teszi ama borzasz 
tó éhség is, midön emberhust ettek. ‚ 

1 Henrìknek eleinte anyja, Constanze, ellen kelle csatáznîa, ki testvérét ellene felf 
ülteté. Azuta'n Wilhelm herczegtöl, 11111- ennek 
atyjaína'l elôbb menedéket talált, el akará venni 
Normandiát, de megvereték. Ez idôben mon» 
date'k ki innepélyesen а’ pa'päk föurasäga. IX Leo zsinatot tarta Francziaorsza'gban, n’ 
kìrály megegyezte nélkül. Ez a’ zsinat a' pa' 
pát nyilatkoztatá ki egyha’z fejének 1059, ’S 
ezolta Francziaorsza’got gyakran` pa'pák 11090 
tei 1101-набитый. Y 

>Ez idó’közben nyomä legìnkább a' Гвада 
lis ŕendszer -ís Franczìaorszägot, melly alatt 
a’ ne'p csaknem három szäzìadig nyögött ’s le~ 
irhatlan nyomorus'á ba sülyedt; mert a’ köz 
ember, mint rabszo` ga, s‘orsa, kevésé 11111611 
bò'zött az igavonó barométól. Kiki büntet 
lenül verhete', bénithatzí, sôt meg is ölheté 
rabszolgáját. Ama feudalis alaptörve’ny :Nincs' 
föld> 111‘ nélkül, gyökeret vere e's ìgy nem 
vala ba’torsághe‘ly az eröszakoskodó nemesek 
elle'nykik a’ köz rendetlensé'gben igazi rah: 
16k vala’nak, -m-idc’ín a’ ki mást nem пусто", 
maga nyomatott. A’ nemesek e's papok köl~ 
esönö'sen rahlák egymást Щ a’ népet tönkre 
tevék. lTesten-615s egyh‘œízi hatalom uralkod 
takv esupa'n; pedig' a’ 1101 ököl dönt el min 
dbn perf és' ñìét vis'sza'mìndçn sérte’gt, ott 
n'mcs агата az igazsa'gnak. A' lovanszolgá lás,fmellyrôl a’ Frankok màjd semmit se tud 
tak ’s fegyverhordozás, kirekesztä jusa leva 
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а‘ nemességnek. Egyetlen-lovas, aczél baj 
noköltözetével büszke, nemes ege’sz környéket 
meg'ŕeszkettelte. A’ rabszolgäk, kik el'ííßs'agnk.-` 
kal lvitettek háboruba, gyalog мощами. Ro 
bntt'al, vámokkal, minden nemû `adókkaì', 
mellyeket кают“: ’s egyházi ноша“: hajtá-> 
nalï be , terheltetve , ’s a' nemesek szemér» 
met és természetet fellázitó jusai ‘Ню! (il-Y 
lyen jelesen а’ jus prinme noctis , elsö éji. 
jus') lealáztatva, nem шаг; а’ rabszolga, mil 
ért koczkáztatá életét, inert semmi sajátja se 

vala. A’ faluk lakói falusiaknak, a’ várbso 
kéi polgároknak neveztetének. Mindketten 
ига“: számára dolgoztak , kik gyakran em 
bereikkel nyakokra тетей élôsködni.` A' 
polgárok reménylheték , hogy lvaîaha lava'- 
gnk-lesznek. , Y ' „ 

vEgyébìránt a’ nemesek csatázásai határ 
talanak voltak ’s rokonokra és szövetsége 
sekre is kiterjedtek. Egy család pere 30 évig 
‘атм háburu mezejévé is változtatnnémel'ly 
идёт. Minden kastély és apátság vál‘l v, 
inkäbb rabló barlang volt, mellyekben щи 
tákA szálntalan z‘sarnokok ¿zsákmányjokah 
Franczìaops-zág megmérh‘ellen csatamezôt 1:15!! 
ze. .Végre kifárasztá а’‹ szüntelenì mészlírllís 
magát a’ vadságot is; egy zsìnaton istenbé« 
ke vìtete'k be=, mivel emberektöl nem leheta 
békét rexnényleni. Ezzel a’ papság igen jóté 
konyan bata az akkori barbar idôre , те" 
legalább szent napokon, hetenként csötörtéìkL 
estétôl vasárnap-estig, advent »,’s böjt alatt 
és uagyjnnepek után 8 napig'nyugodván -a' 
(единый, az embnx'e’k` ez idö На!‘ _iza‘dab 

Í 
и 
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ban lélekzhettek. ’S e’ borzasztó jeleneìëk 
mind a’ feudalis rendszer szíileményì valá» 
пай, п1е11упе1‹ pusztitó eröszakoskodn'sìt ciak 
egyházi átok korla'tola'. ‘ ' 
Pápák önkénye. Elsó keresztes háborln 

_ I Filepnek, I Henrik ñjänak , hossz'as 
uralkoda’sát (1060-1108) nevezetes 1011600 
tek je'lesitik. Fattyu Wilhelm, Normandia 
herczege, 1066 áltmenvén a’ Csatornán, el 
foglalá Angolorszägot. 1067 VV'ilhelm, rend~ 
kivüli elhiza'sa miatt a'gyát örizvén, вы kér 
dezteté gúnyolva tôle Filep: Mikor fog душ‘ 
mekágyából felkelni ’s elöször egyhäzba men 
ni’.l mire вы felelé \Vìlhelm: Nein sokära 
e's pedig Pa'rizsban, ’s annyì душ-губ: fogok 
gyujtani, hogy Franc'ziaorszäg lángba borib 
tatik általok. Számtalan мёда: vál‘os és fa» 
lu valósitzí> e’ fenyegetést. Itt kezdödnek 
Franczia- és Angolorsza'gok hosszas ellenke 
déseì.' Normandia e’s Beauce мыши а’ há 
lioru els'ö mezei. Ekkor tört ki a’ ne’met свё 
siárok V’s päpák közt is az investitura (püs 
pökök ’s apátok egyházi birtokokba helye 
zésének jusa) feletti visszálkodás , mellynek 
VII (‘цех-Ее” nagyrava'gyása ada szikrát. 

Filep gondatlan tettével orszäga keblé 
ben is nagy zavart okoza. Nöjére , Bertini 
га , ráunván, megmutattatá, hogy rokona ’l 
ezen ürügy alatt elküldé magiítól , Bertrade 
anjoui grófnét, ki nem akaráfifjuságát vén ‚ 
és #köszvényes Aférjével tölteni 's a’ királyt 
kecseivel megnyeré, vevën‘nöü-l. E’ mintt 
11 Orbán pápa kizárá az egyházb’ól Filepe! 

3 
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{095,mît legnagyobb rendetlenségek kôvettek, 
mellyek még inkább nevekedtek, midön Il 
Pascal papa a' Poitiersben tartott zsinaton 
isme't átkot mondata követei által F ilepre; 
mivel azon nagyok, kik más nöket vettek, 
a' király рай-111117 védvén, fellázadának, ’s 
köveket hajigálának a’ pápa követeire és píis~ 
pökökre, ’s egynek fejét is szétzúzák. Vég 
re megengesztelé Filep a’ pápát ’s a’ párizsi 
zsinaton, hol a’ király télen meztelen lábbal 
jelent meg, felmenteték ve'tke alól ’1104. 

E’ mély tudatlanságot, mellybe az em 
bereket а’ feudalis rendszer helyezé, végre 
szétoszlatá a’ keresztes háboru, melly rend 
kivüli történetet a' vallásos lelkesültség $1 
litá elö. VII Gergely ’s utäna II Orbán t. i. 
eltökélék, a’ szent föld visszafoglalását, 's 
e’ nagy tex-vet Remete Péter (szül. Amiensben; 

  

_Cucupetronak,Petrus Cucnllatusnak is never. 
teték a’ cucullustól, sipka) munkába vevé. 
Egész Europát bekóborolván, a’ Евгений 
nyek, kiket a’ szent föld elöbbi nrai, a.' 
kereskedést üzô Arabok, jól fogadtak, de 
most _a’ Törökök nyomtak ’s csúfsággal illet 
tek, állapotját ollyr siralmasnak rajzolií, hog? 
százezerenként foga'nak fegyvert a’ Маше! 
mannok ellen; rabszolgák, hogy azon föld 
tôl, mellyhez voltak bilincselve , megmene~ 
kedjenek; vazallok, feudalis uraik jármánnk 
Ievete’se’re; adósok, 'hogy hìtelezöiket oda 
hagyhassák; általában mindnyájan, a’ paradi» 
«som megnyeréséért; öregek, asszonyok, дует 
mekek, fejedelmek; szerzetesek, lovagOk 'S 
püspökök ezt kìálták: Isten akaratja ez! -’l 
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lfelkerekedének, és а’ ruhájokra vart viaxes 
keresztröl 1101-051105 vîlézeknek neveztetének. 
E’ zabolátlan csoportot Péter vezeté. Dńlás 
és Zsîdók, kiket kézre 1101-1111010, gyìlkolá 
sa vala'nak nyomaì , honnan Kálma'n magyar 
király nagyobbära levagdalá öket. Szeren 
csésebb vala bouìlloni Gottfried alsólothrin 
geni herczeg serege, melly 9.1110. 1099,v husa» 
szas sanyaruság utánmeglátá, ’s 15. Jul. meg 
vevé Jeruszílemet, mellynek királyává Gott 
fried kìältaték ki, de e’ nem fogadá el 11511161 
tósá át, nem akarván ott arany ko`ronát vìselni, 
1101 ` r»idvezitö tövis koronával kkìnoztatott. 
M lesfüìhnítlenek ezen táborozás következé 
sei, ~mert"'a’ .népre nézve fogyatt a’ 161111111‘ 
tokosok száma, -költség mìatt ezek kénytele~ 
nittetve’n birtokaik egy részét a’ királynak 
v. papsá‘gnak eladni; a’ lkiráìy pedig, meg 
menekedvén bíiszke vmàl'jaîitöl `,"kik`számo- 
san levének áldozati ‘а’ kel'ëäï‘iâgáìäh‘kêm 
gyob‘lil hatalomra kezde emelkedni.' v5*".5‘ man" se' ‹ ‘ 

A" királyi hatalom nevekedése közsé 
gek v, városok felállittatása által, VI 

l’ ,äh-‘iii ‹' v 1' . ` 5:1{111 ‘sk-»HMM @Stag @JUS alim» _ _ ‚‚ ‚ »l 
A" franczia királyok ekkòri birtoka csak 

11'»'---20fó1'äny-î1-a`f âteljiedìe;‘fl_4i~l‘aifrizs kíîrül; 'VI 
Lejos nagy munkésságot mutata az 011001101 
51, normandiai 65 isle de francei bárók', 
mint vazalljai, hatalmának- megtöre’sében, kik 
ha'ramiák módjára 101111111 ki nz útazókat.Csak 
ning '.egyet megalá'za, háromsz‘or kelle várát 
vlvma. Az -an'gol királynl folyt hadban’ 15-71 
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téziil viselé magát Бары. yV Henrik császár, 
mint az angol Нину veje , F rancziaországba 
акта ümì. Lajos felszólitá а’ korona föhb 
vazalljait és serege 200,000-re nött. A’ Né' 
metek azonban a’ Rajnán innen vonula'nak ’s 
a’ Franczia'k azonnal visszavehették volna az 

' Angolország alatt volt Nurmandiát, de a’ 
herczegek ’s grófok tartván, hogy а’ király 
elhatalmasodik, hazamenének, ’s a’ királyt 
»haderö nélkül hagyák. Jámborsága mellett 
is egyházi átok mondaték rá. Mìután iìját 
örököséve' felkenette, mh. 1137. 

Országlása fontes idöszakat csinál Fran 
cziaország törte'neteiben. A’ szerencsétlen 
nép вона javul, mert semmiségéböl emelke~ 
dik ’s а’ statusban helyet kezdfoglalni. Több, 
nemesség ’s papság вы vetett és a’ Нину. bir 
tokainak határában esett, városban lázada's 
töre ki. A’ király nem nyomhátá el v. мы“ 
nem. akará; mert hasznosabbnak-találá, ben 
“ы; magának vgyzínnolokat; szerezni. Szuka 
datlanul csatázván vazalljaival , kiknek rab 
lásaitól a' polgárokat nem men'the'te' meg, 
всей szabadságát lnege‘smege' ’s megengedé 
neki’k, hogy ma okat ve’djék. Szabad vala 
öszvegyülekeznie , alkotmányt bbvinniek 'S 
витамин kinevezniek,>~ holottreläbb se 
lnkhelyeiket »nem hagyhatákeL-se lmeg nem 
házasodhatŕínàk földes uraik( .me'gegyqzte nél 
kiil-I F egyveres _eröë képzénekkgvzáraìk~fn» 
lai .megett szabadon 1ё1еЬрЬепе1<фё1щ1Мт 
ëén ’sl iizheték kézi mesterségeikgä, Èmei'tnem élhettek', hogy fáradtságok gyîimölcse't elöb 
bi ziarnpkaik, elveendik. Ещщаргд népsta» 
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'tusok a’ királytól vett szabadsäglevélnél‘fo щ 
vn , a’ nemességtöl függetlenek valának , s 
községeknek neveztettek. A’király'p'éìdáját 
töhb feudalìs ńr követe', ’s hogy vagyona 
roncsolt állapotjfín segitsen , jobägyait, jó й 
zetése'rt, szabadsa'gba helyezé. Sok helyen, 
a’ nemesse'g ellen felkelve'n, erôszakkal kép 
'Lének а’ polgärok szabad közse'geket. Csak а’ 
szab'ad városok falai közt vala szabadság, mel 
lyet hogy a’községek megnyerjen‘ek, а’ kirzí 
lyok védelme alá adák magokat,’s ezen ösz 
vekött'etés igen nevele’ a’ királyi мышцы ’s 
hatalmat. E' kötél még erösebb leve, midôn a’ 
király а“ nemesek мы hozott itéletek fel 
jebbvitelére kirzílyi birákat rendelt, kik a' 
"P5Pet 81118201: ’s a" fcuflalismus nyomása ellen 
ve'dte'k. ‘ 

_Sugcr apát. Filep Anguszt. 12ik мы‘. 
VII Lajos a’ korona birtokaìt Aquita 

niával és Poitonval нечем, nôül veve'n ezek 
nek öröklöjét, Eleonoriít 1137. A’ champa 
дней gróffal folyt háborukor egy templomot, 

l mellybe i300-an Бит“: meg magokat, leé 
getvén , e’ там-„ну lélekmardosa's nyugtn 
lanitá ót, hogy , m`îdó'n szent Bernhard , clair 
vauxi apiít а’ m1180011( keresztes háborut hir 
detnë,a’ kirn'ly, kìrályné , egész kir. udvar 
és 200,000 ember “оп аЬЪап részt; de siker 
nélkül; тег: VII Lajosnak ’s III Konrad 
német császárnak , 2 évì táborozások шёл , 
hadseregek semmivé tetetvén, vissza kelle 
jôpiek. Ellenben Frnneziaorsza’g belsô kor 
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I mányoztatására/nézve hasznos vala e' la. 
borozás. _ . 

‚ Mivel t. i. a’ st. denisi klaetrom apätjai 
egyszersmind. a’kiräly tanáesnokai is valli 
nak, Suger akkori apátra bizaték-az 01:52:13 
la'gLajos távolle'te'ben. Ezen kormányra ter 
шеи férjñ', a’ mëg Чаша; Lajos alatt ,kinek 
ó ministere volt, elkezdett munkát {Мумий 
Ёв a’ nép java igazán szive’n fekvén, Franczia 
orsz'ágot olly vira'gzó állapotra emele', mint 
c_saklehete akker. rTanácsa ellen tevé afki 
rály, visszajötte шёл, ho y nöje't, ki ôt, 
тех‘: inkább Szerzetes volt, mint Шин)‘, nem 
igen szenvedhette "s egy ifju Törökkel ke 
leten botránkoztató öszveköttetésben élt, 
magától elcsapá. А’ kìrályné erre Planta в 
net Henrik normandiai herczeghez, ki é 
söbben angol király leve, mene nôül, Fran~ 
cziaország harmadát vivén` magával rneny 
asszonyi ajándéknl. Itt alapul részint az an 
gol királyok aina ‘наду- batalma Francziaob 
szágban, mellyel erötlen feudalis uraikat, a’ ranczia. királyokat, kìknek Eranczia'or' 
szzigban feküdt birtokaike'rt vazalliai „Май, 
gyakran megreszkettették. Midön [Henrik 
angel király iijai atyjok ellen .felkeltek, -La 
jos segité öket, de hijában. Ajtatoskodó 's 
oktalan éltét 1180 végzé. Fija, .` . ' . L.' 

II Filep Auguszt , “мёд-15311: In’ Zsidók, 
kikneklkezében vala а’ kereskedés és gaz.. 

V. dngshág,l kiüzése’vel kezdé. Binonyoq napon 
zsinagogáikban mìndnyájokat .elfogntaí ,-«drá 
gnsa’gaîkatelvetete' , ingatlanjgváîk koruna 
bìttokivá tetetének 's kölcgò'g adott pénzek 
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nemmisitteték , mindazáltal az adósoknak 
{O0-tél 20-at kelle a’ király pénztárába ñzet» 
niek, Ezt követé az öket szaímüzô királyi 
végzet. `A’ ñanderni gróf ellen vìselt csatá 
ban ,erôs charactert mutata ’s kiirtá az or 
sza'got Brabalntiak név alatt háborgató zsi 
ványokat,.kik hosszu ke’sekröl Cotereaux 
пай is neveztetének. A’ pápa legatusának is 
erösen ellenálla. Az angol kìrályt', ki`Fran 
eziaorszägnak felét МПа, meggyözé. »Késöb 
ben ennek utódjaívalj-oroszlánszivü Richard 
dal, а’ szent földre ment , hog'y Jerusálemet 
Szaladìntól visszafeglalja M89; de a’ két 1:1 
rály csak a’ st._ jean-aerei várat veheté meg. 
Наша jötte uta'n beiite Filep Normandiába, 
Richard ta'vollétében. Nöjétöl elválván, a’ 
pa'pa egyh‘a'zi átkot monda rá, ’s az o_rszágra 
interdictumot teve1200. Illyenkor mise nem 
mondat‘ott ,l istentis'I/.telelt nem tartatott , hus 
étel eltiltatott, házasság nem катит, 's 
egymássalìlbesze'ln-i nem volt szabad. Filep 
nem gondola az ìnrterdictummal ’s elvevé a’ 
püspököktöl világi javaikat. А’ statusra néz 
ve fontes >lépélse `vala az is, hogy, Amidŕlèn 
Földjétvesztett >-Linus', angel ki-,rályyvágy 
társát, Arthurt , `meggg'yilkoláj, F ilep Jánost‘,l 
mint vnzallját, a’ párizsi fôtörvényszék; äl 
tal halálra itéltete', és Normandiát, Анри! , 

,Tourainet .'st. а” franczia korona részére be 
lluzä. Igy Везде a' feudalìsmus által = еддуеп 
gitett kir‘ályì llatulom ismét eröre Карт. Fi 
lep valaelsö fxapczimkìrály, ki шинш 
«mit tarta,A ай uj csapástyejte‘a’ h_vazeil-lnklm 
-1 ` l. =‘ _ . ‘ .Ásfj »A-ë‘sl’» 
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rink valának, mint éhség. Szakadatlan ha 
анкет gátlá a’ földmivelést, minek élelmi 
szüks'ég és halzílozás levének következései ’s 
а’ ternetetlen haltak dögöt okozának. Igy 
egyesíile minden a’ szerencsétlen emberi nem 
zet sanyargatására! 
VIII és IX Lejos. A’ királyi hatalom 
neve kedése igazságszolgáltatás bevite 
tese ты , ’s а’ nemesség kegyetlen 6n 

kényének eltöröltetése. 
VIII v. Oroszlán Lejos (1223-26) meg 

gyöxé III Henrik angol királyt F rancziaor 
szágban, elvevé tôle Rochellet és ma's erös 
helyeket, ugy, hogy Angolorszäg franczia 
birtokait csak Gascogne és Bordeaux tevék. 
Minna’ III Incze által bevitt eretneknyomo 
ай: védöie, Raimund toulousei: -gróf ellen, 
kit eretnekek pártolzísának üm'igye alatt bir 
tokától meg akara {сенат ‚ `keresztes ere? 
get vezete; de hajótörést szenvede feltétele. 
i2 éves íija helyett özvegye, castiliai Blan’ 
ea, vivé az országlást. Е’ nehány hatalmas 
"шанс megnyugtatván , Мумий а’ toulousei 
gróf ellen Кошек hadat, ki utóbb neki häséget 
eskiivék, az Albigensisek kiirtására kötel-ez 
vén таза“. -Számtalan égetö farakáefñstöl 
ge;.zsinatok eltiltäk világiaknak a’ ‘нем 
irás olvasás'át; imádságok latin nyelvenftàî'# 
tatának, mellyet a’ ile’p ‘нашёл-19,. д" l 

IX Lejos, kit az egyház пешие]: пе 
vez, bajnoki vitézséggel ’s pœliticában ret-` 
tenthetlep bátorsággal igaz keresztényi álli 
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hatatosságot pärosita. Az Angolokat ke'tszer 
megveré, kik еду saintongei мыши va 
zallját, Hugo de la Marche grofot, segiték. 
IV Incze Il Fridrik császa'rt átok alá vetvén, 
е’ kiüzé Romából а‘ pápát, ki Francziaor 
szágban kerese menedéket, de Lajos elég 
elszántsággal bira ат: а’ csendháborìtótól 
megtagadni, mire ez a’ lyoni püspöknél, ki 
egyszersmind földes úr vala, huzá meg ma 
Ей‘; 1245. Lajos ладу betegségbe esék ’s аж 
ìgéré, hogy ha felgyógyul, keresztes had 
dal menend a’ szent földre. Teljesité is foga 
dását; hanem bär vitézség csudáit tevé is 
Egyiptomban, éliség ’5 nyavalyák elpusztiták 
hadnépét ’s maga is fogságba esék 1249, 
mellyböl 400,000 franknyi, akkori idöhez ké 
pest temérdek, váltságpénze'rt szabadult ki. 
Anyja holta után (1254) egészen az жмём; 
foglalatosságainak szentelé magát. Soha su 
volt fejedelem békeszeretôhb 's lélekesme 
retesebb, mint 6. Hatalmas vazalljai közt 
fen tudta tartani a' békét. Azon nemeseknek, 
kik egyszersmind az ö ’s az angol Нину‘ 
vazalljai voltak, azt javalván, hogy еду bi~ 
zonyos föurat esmerjenek, ö rá esék а’ vá 
lasztás. Az `angol vazallok le akarák termi 
királyjokat , mìvel a’ magna chartát megse'r 
té,"s Lajos választaték biróvá, ki а’ Sza 
badság fentartáaára ìtélt. Lajos tesltvére volt 
Károly, anjoui gróf', ki а’ рёрёю1т$1сй11а 
koronájával megajándékoz'tatván, va’ Hohen 
staufenek családjának utolsó 'osemetéjét„ Con 
тайм, ki а’ tagliacozzoi szerencsétlen сва 
tában elfogaték, 29 Oct. 1268 lefejezteté. „е 
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E’ szomoru idöhez képest elég virágzô vala 
Francziaorsza'g a’ шину hölcsesége által.Ba"r 
a’ püspököket megfosztá vilxigi birtokaiktól, 
mégis Franciscanus lesz, ha nöje vissza nem 
tartjn. A’ keresztet sohn se tevé le ruha'já~ 
ról, ’s vén kara mellett is и] keresztes hadról 
álmodozék. Rcménylvén , hogy a’ ‘tunisi beit 
megtéritendi, Afrikába eveze, hol a’ Топ-6 
homokon nagyobbára elhult` népét maga il 
liöveté 1270. 

Orszägläsa alatt fontos változäsok ‘б: 
téntek а’ Franczia'k közt. A’ capitulariak v. 
Nagy Ka'roly törvényeì regen feledésbe men 
tek 's lnindenik vfeudalis uradalom а’ földes 
úr szeszélyei vagy szokási törvények szerint 
igazgattalék. Mindenik földes úrnak snja’t 
törvenyszeke vala, melly elötl iigyöketököL 
lel ‚так а’ perl6 felek. Lajos törvényeket 
készittete, mellyek szerint kormányoztassék 
lfranczìaországnak ö alatta volt része. Eltìl 
tri a’ párviadalt, mint ìsten itéletét; bizo 
nyitványokat f’Ls tanukat kivzína e’ helyett az. 
igazsa'g kivilägitúsára ’s az emberiség ama 
nemes elvét, mellyet mindenütt, hol ember 
sznbads‘ágáról ’s életérôl van szó, he kel 
lene vésni, t. i. а" törvény mìndég hajlóbb 
felnl‘enteni, mint kárh'oztatni, létesité. А’ 
va’rosoknak just ada, hogy paìrek v. esküd 
tek Юга! 11ё|1еззепе1с:шеёитвей’гё az iigyek 
feljebbvitele't, mellyeknek végre а’ király, 
mint n’ feudalis iga'zsägszolgáltata's legfel 
söbb lépcsöje, elibe kelle terjesztetniek. Meg» 
llecsülhetlen nyereség valmer. a’ királyi ha 
(Маша ’s bátorság a’ népre nézve. Egy na 

 

Ю 
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mest az anjouî gróf, Ми! amnnnak pere 
vala , Aelfogata; à’ nemes iigyétfa’ király eli 
be terjeszté ‚’ ki a’ dolgot megvìzsgáltatva'nï, 
n' nemest szabadságba helyezé ’s а’ király 
öccse elvesztá pel-ét. Illy igazságszolgáltatás 
akkorî hallatlan vala. A'memesek családha‘ 
dai,«.~mell,yek~ben а’ rokonoknak, örökségelc 
ellve'szte's‘e-falett, жён: kelle venniek, eltil 
ulvttílwik".y ‘Affpánzveretési jus, mellyet sok 
nemes ‚ышдыь; korlátoltaték. Igy sok te 
kin-tetben IX Lajòs az igazságszolgáltatás vi‘sz 
sza'állitója; kán', hogy 'vallásbuzgósága gyn 
kranlmesshe raga'tlá; тег: az Isten .és szen 
t'ekgnevéree‘skürvůk ellen kegyetlen hiintete' 
seket'rendeltf’s bevivé а’ borzasztó eretnek 
uyomoza's't. Mindazáltal а’ рйрёй’гешенеш 
ségé'nekelszánlan ellenálla ’s а’ hires prag 
matica* sanctiobftn, me‘lly a' franczia egyhäz 
szabadságait megerôsité, egyházi hivatalok 
.'árulzísát,> ’s '1r-’i pápák pénzcsikarásaìt шоу“ 
rá, n'yilván kimond‘ván , hogy‘országa egye 
diil Istentölfügg.. - . ‚ . 

HIV. Merész Filep. Szép Filep. Templa 
фазой. Párizsi parlement. 1‘3dik század. 
u, Lajgqß'holta után fija fplytatáa’ esami 
l:.ástfl‘u l' 'ellen ,'melly а’ hékét adon ‘7656г 
légmeg.; дщцыгшдпх vpgy Meré‘sz Fi 
Iep „,„vissçatére Afrikából F rancziamrsza'g- 
be', hol A_ngig),fl.“izílgyjának, a’. yoìtouixgrófnek, 
messzgteijedg >birçtokziit.d да’ -,korom‘íval @gyef 
“fée даты afyiänakàßnrbé~lyétöl.'ë dm- l# 
Bram. . Рфщцб! ‚;. ‘гецще‘гёыщвёё »_ мы‘: 
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dön ez, attól tartván, hogy befolyxíszlt, m‘i~ 
vel а‘ király második “вы felette szereté, 
elvesztendì, а’ királynét еду mostoha-íijtí`~ 
на}: megmérgelésével ’s azzal vádolta , hogy 
a' castiliai kìrályal is áruló leveleze’sbe erase-_ 
kadett volna, felkötteté az ärulkodót.«-Al-bit~ 
tokos nemességen nagy csapást ejte, mert. le. 
veles nemességet osztogata, ’s mind'kettônek 
egyeulö гиды-ада. Midön angòńiailPéw’i",I 
Siciliänak elfoglalásäért, IV ~Márton ßfran~> 
czia születésü pápától, ’s F ilep csàládjäh'ak 
barátjától, egyházi átok ан vetteték, ’s ke 
resztes hábm'u hirdetteték Péter ellen, Filep 
vevé' fel a’v fövezérse'ge't és Spanyolorsze'gban 
iszonyu diilást, те , .az asszonyokat ’s tem-» 
plomokatjseïkimélé meg; de Francziái свадь 
nem mind nyavályák váldozati levén ‚` ‘виде! 
пёЦкйЪЬъбЦе- viss'zate'rnie , mire 1286 Perpigs-r 
nauban mh.: Követé fija 

:12j IV v. Szép Filelnfl Edva'rd,' angol 16 
rály, minteGuyenl'e birtokosa, vazalljának 
esmere' magát ’s hódola neki. Nem sakára ogy? 
angol é; normandiai hajóslegény öszveveszé. 
nek д‘: aman eztmegölé. A' Normamiok'hon. 
ФОК halfílállßli. megboszula'sárag bekóborllik 
a', tengert, hanem megveretének ,az Angolok 
tel‘,~ kik Rochelle ‘környékén a'~‘s`zdrazon il 
n'agyfpusztìtást мыть, шер E'dv'á'rdtól e-l - 
le'gtéteit'kivzïnç, de hem дует‘, i'rlrîérlrl‘ldvá'ŕf 
dot ‘, yinint _gnyelnneji‘ herez'egef;v és‘igy' vaza'n; 
je: a'A ìba'rrelk " tërvénys'zéke Yeli be iHëzIéL" {lif v ‘n’ l`nem'je_ eht‘meg ‘вену ‘идёт?! ар e-~y Май)‘ Щб! Ь‘?! leve,” mell;be"lï'inndern‘ й! 
мешеаеизишш а‘ " ñanderni gróf" ай: 
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шведы lépe Edvárddal. Az Angolok meg# 
»veretének ’s Flandern franczia birtok leve. 
VIII Bonifácz büszke pápával is heves vi 
tája vala F ilepnek; inert pénze szüken levén, 
a’ papsa'gra adót, de csekélyet, тете, az иду 
isnyomott népet akarván kimélni. Tíistént 
megjelene a’ Clericis laicos czimíi bulla, 
molly mindenvilágìak-számára ñzetendô a 
dót megtilta a’ papoknak, a’ romai széknek 
engedelme nélkül. Filep hasonló parancsot 
kíilde a’ vila'giakhoz. A’ pa'pa másodìk bul-` 
lát is ada ki Filep ellen, de utóbb is enged 
nie kelle, söt IX Lajost szentek sorába ikta 
‘й. De ismét kiüte köztôkA az ellenségeske- 
dés. A’ pápa követe, еду franezia püspök, 
olly szemteleníil viselé тайги, hogy a’ ki~ 
riíly elkergeté ndvnrából. A’ pápa, ezen 1520 
nyu haragra gerjedvén, и] átokbull'ákat 526 
ra, ’s a’ `kira'lytól , interdictum büntetés 
alatt, kiva'uá megvallani, hogy a’ p'ápa ke-t 

elméböl király. Filep _ijedés helyett ezt 
elelé; Scìat maxima tua fatuitas, Nos in 

temporalibus nemini subesse, aliter creden 
tes fatuos et dementes reputamus', ’s Воду 
népéiaen gyámolt találjon , 1302 nemzeti gyíi-4 
Ilésl: Шина öszve, ’s ebbe a’ községek is, 
тонус]: azolta harmadik rendnek neveztet 
tek, követeket küldének. Mindhárom rend 
а’ király függetlenségének fentartäsára па 
vazott. A’ papság akart ugyan _el'ein'te nemi 
la’gyitást a’ pápára nézve, lde a’ nemesse’g el 
leneuszegíilt. Méltánf'csudálkozhaték a’ har 
„мак rend azonbefolya'sán, hogy az огней; 
dolgaiban résztßvehete; de pénzre vala „ы; 

4 ‚ 
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lég, ezt pedig a’ nép ñzeti. Innen helyesen 
.mondja еду franczia történetiró: A1. ország 
gyiilések derék eszközök az országlások ke 
zében adók eszközlésére. 

А’ pápa is tarta gyülést, mellyben ат 
nyllatkoztatá ki, hogy a’hármas korona min-v 
denható. Nogaret Wilhelm, Francziaország 
f6 ügyvédje , ellenben egy nemesektöl 's 
piispököktöl tartott gyülésben а’ pápát csalás 
.sal és eretnekséggel vádolá. ЕМ: egyházi átok 
-követé ’s а’ franczia koronát Bonifácz Al 
.bert austrìaì herczegnek ajánlá. Filep No 
garet “fllhellnet és Sciarra Colonnát, VIII 
Bonìfácz megesküdt ellenségeit, Olaszorszá ~ 
.ba küldé, kik Anagniban, hol tartózkodé 
a’ pápa, haderöt gyüjte'nek ’s elfogák Boni 
fáczot. Kiszabaditá ugyan б: a' fellázadt nép 
három nap mulva, melly idö nlatt szüntele 
ni halálfélelemben vala , de megörüle ’s m h. 

„Н Oct. ’1303. каюте feloldá Filepet av. 
egyházì átok alól. Ez idô tájban a’ Flander 
-niek is fellázadtak, egy vén takzícs vezérlé 
se alatt ’s több F rancziát lenyakazának. Az 
artoisi gróf ellenek mene, de Courtrainál 
20,000 F rancziát veszte. А’ király személye 
sen támadá meg tehát ellenségét, hanem sem 
mire se mellete 's a’ ilanderni grófot vissza 
kelle helyeznie, csak nehány várost tart 
ván meg. ` 

A’ Templariusok vitézrende ellen indi 
_ мы per, a’ Fìlep uralkodäsa alatti legne. 

vezetesebb történetek egyike. A’ király ép 
pen annyira nem szenvedheté e' hatalmae és 
дама; vite'zrendet, _melly saját statuut ké 
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реже a' status keblébeu, mint V' Kelemen pä 
pa. A’ vitézek egész Francziaorszägban hir 
telen elfogatának1307, ’s kinpadra vonatván, 
mindent magokra valla'nak, a’ mi csakv tö 
lök kiva'ntaték. 13_12 a’ rend eltörölteték ’s 
birtokai Sz. Иное lovagjainak adatának. A’ 
nagymester Molay .Takab és több fötiszt, à’ 
pápa bîztossága által , megégettetésre itélte 
tének; lángok közt is vitaták ártatlanségo 
kat; Mi vala oka e’ borzasztó kegyetlenség 
мы А’ "ПёиеЬ ìszonyu gouoszsägokkal vá 
doltatánakyannyi hizonyos, hogy а’ rend 
gazglag, kevély,‘ erkölcstelen vala e's nagy 
ius'okkalbirt; de ’biráiïse тыла!‘ _egy perez» 
lezel is Ajobbak. 

lFilep а’ ne'pet nagy adókkal terhelé, 
a’ kò'zò‘nse’ges hitelt,rosz pénzt veretvén, alá 
мыши! ‚ ’s a" Zsidókat ltìüzé, Ногу` kincsei- ‘ 
ket elvegye. A’ ljékétlenség “аду та1а‚’з lil' 
zadästól kezde tartani, mi б: вйьа'дбтйё 
1285, Más részröl nekj Aköszíinhetôkzla’ 'reil 
dek‘öszvelìivatása, Champagnenu'k :és VLyon 
nnk ад kdronával egyesittetése ’s» aîparlament 
nek Pärìzsban alapìla'sa. Ez elôbb rvándorló 
tò'rvénys‘zék vala, melly a’ királyt h'yonmn 
követé ’s> kìrályoktól пятно‘! nemesekbßl 
бит Mivel a’ csak fegyverrel bänó ńemések 
se ìrni, se olvasni nen1¿tudtak, hät tôrvény 
lhldó ' ìrnokok ‚ több'nyire papok, adattak mel 
_léjek, kik hekik tana'csnokaik volt'ak. А’ ne 

‘kiiies ek lassanke'nt vis'szávonpltak t’s Еду efzek 
‚1 `‚апц!!^а|‹ паду‘дЪЪёгщЫгёВ. А’, pairelr, e16 
‚ V«its':,fsldln'm'.mok v. faz мы: f6 дым, 

niegtarták pàrla'ínehltbe тьма: jusok'at, F.' 
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törvényszéke vala; de sajátképen, a’ király ei ide ‘11131. IX Lajos olta egész ország iigy tekfeljebb. Bevivé Filep a’ romai törvényt is, bìzonyos permenetet határoza meg, a’ törvény- tanulást kötelességgé tevé ’s a’ hatalom és 
befolyás еду részét tudományos és törvénytu.-A 
dó emberek részére huzá. ’ 13 száz. végén már tevének az embe 
гей nehány lépést а’ mlVeltSégbeD» IX Lajos alatt könyvtár kezde alapittatni ; Baco Roger -angel szerzetes, korának csudája, annyira filent а’ természettudoma'nyban, hogy ördön gösséggel мамаши. А’ theologusok és scho 
lasticusok koczódásai még m A’ Sorbonne (ifju papokat képzö intézet) 2111111: tatott. A’ polgárság politiçai hatalomra еще! 
j мы, _eröife lkarpott~ ’sj a’ királyi hatalomneln kiii‘a'l‘érzé', mino' hasznos legyen’azzal‘valo 

' l f." 'í11t,‘ valahányszor urszággyülés hivatott ' ‘Èzŕeköttefése ,Y melly xnindannyiszor meg 
“’ мы”, ‚А 

геъвйыёаё jobbágys 
-f’fßmewSzòpy' Filep háror ilija'alatt.' 4”" ‘n‘n‘f'ïA’ királyi hatalo ‘lf'lnelly 'már S’zép 'l ep’ alatÈ‘nal yn' Yôìlaene’lìêt vteve , ennek 3 

ág- felszábàdmá'ëa 

f1' ä’älatt ée igef'e 1111111 meg magasabbra e ’ w îe‘ůqçg‘f‘ ivmfvfëäz@kedeLajosiOmegna» ".ůallnleg’nleve elèädbli történet a’ решат)!‘ ' Lìzabadokkzl 'c et'ètése‘;- kii‘á‘lyll 'gâÍpéldät tiene 1315 ösi’birtokâililili' ‘.îgyf, __ ‚ i " tancs'e'sal : ’Miv'ël feiêmesì Y‘ltörvçepniie Szefiint ' nii‘ndîh'íembeit‘làszabad‘, ’satfj’ëla ‘n’eme‘sek t ö'j' r ~ ~¢~ ' ~„-.,-f,.~rr- - ё‘ @kf„fî‘ŕë‘„eiäaîeŕe°stmenge? 
\ 

indég tarto'ttak. ì 

61111111’- . 
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дм äal'adaínak szolgaságban, részìnt meg~ 
-szo va'n a’ уйма‘, részint nem birván a' 1:1 
vánt pénzt leíìzetni. A’ Zsidók visszahìvatzí 

»nak „de еды: hogy ismét kiraholtassanak. 
Mi Lájpst il eti, af" közjó igazán szivén fe 
kiidt`; akàdp y0z`á af; nyomásokat ’s védé a' 
patasztokát. 1 - _. l 

V v; Новый Filep (1316-13-21). .kite 
kesïzté a’ püspököket a’ parlamentbôl; a'l òl- ‹ 
gárokngk медный а’ fegyverhordoz st , 
hogy a’ személyes háboruskodá'soknak v ’ ët 
lzakaszaza, v. talám hogy megfosztván a' á 
z'gdás eszközeitôl, Vaf közs’égeket utóbb kön 
nyïebbeniglnyomhassa. Ez id_ó olta Ваша: a’ 
'királyolía’ v,n_épet Ihatártalan ‘hat‘alglp né 
.le'nek eszközéül használni. A' községe-klie ‚ i 

lIe‘p kapitänynkàt neveze, hog a’ király решё 
,ben a’ìpolgárokat ve'zérelj'ék'. en felfegyvex‘. 
gott polgárok ваш]. пепшрц öi'seijeget ké‘peztek, 
{пену az akkori háhorlikhangyakrnnelg'íßqg 
dnl,t Bélpoklowkon és Zsidókon iszoziyfnke 

_ l Yenségek. kövqtntetének gil, azzal vadoItat 
u (Wiel а’ hélwklvssé Юге Zsidó-.k 155“ 
1 . "О. t0», boem’ km ,at mesmétsßßl‘ik 
„gnupg ._ avplyát~ gzántszándékosan „шаш 

_päy kiççholtaqhagsanak, ‚врата - Iiiigetffal;l ylek meg. Ah. Zsidókezen rah` ' 
- - #gli фрез köszafiniA а" vilxi ‚а‘ válgói'ç ‹ ̀  ЩШЩЧЁЬ sßellyeknât peinés" _— _ältal e’. 'sze’penßgétleno‘f yagyôlug 

'sßz‘îgbóly wie». Y: Едем www 
. „çgyenlö niértékeç ‚злым‘ vi 
‘ f L . Owásb@ ‚. 1ё‘ч‘1‘11ч‘г’ Wl» 

‚ »viril z' ‚щ Unef-¿§72     
 

ism' -f 
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lV _(Szép) K‘zíroly (1321-1328) sok-ñ 
_nancz-haszonbérlöt '8 nelnest büntete meg a' 

'ne’p nyomatásáe’rt. Az Angolokkal Guyen 
neban esatäzék. 32 óve'ben gyermektelenül 
halván meg, III Edvárd angol шину, mint 
Károlynak anyai ágon unokaöccse , kezdejnst 
vitatni a’ franczia knronához, hanem a’ pai 

'rek valoisi Filepnek, ki mellékágon 'szent 
Lnjostól származ'ott, ада“: azt. 

 

Valoisi Filep ’s János szerencsétlensé 
gei. Burgundi mellékág. »t 

Vl Filep országla'sa szerencsétlen ese 
tek läncza. Elöször a' Flandernieket, kik 
Artevelle nevü paraszt vezérlése alatt 3:61‘ 
jok ellen fellázadtak, veté hatalma alá; azu 
tán III Edvárdot kényszerité hódolií'sra Guyen 
neért, ki ezt csak azért tevé, inert nem va 
la hadra ke'szülve. Hanem sógora , 111 R0» 
bert, artoisi gróf, kit, mivel hamis okleve 
lekkel igyekezett jusát Artoishoz bebizonyît~ 
ni, méltán számüzött, az angol kirälyhoz 
illanván , dühös had tüzét lobbantá'fel'Fran 
cziaország ellen. III Edvárd öszveheszélv'én 
а.’ Flanderniekkel ’s a’ német birodalomtnal, 
fegyvert foga n’ franczia Кол-(тайги, Edvn'ráV 
pártjn'n töhb franczia nagy is volt. A’ Fran 
cziák 120 hajója ’s 40,000 embere 1341 az, 
Angoloktól Slu'ismíl megverete'k. Bretagne- - 
banis pusztitó háborut gerjeszte a’ mont‘for 
ti gróf, a’ király unokaöccse ellen. “темп 
röl Edvard càapa be Normandiába'I-Ia'rëourt 
Gottfried áruló tanzícsára , m-egázegvén a’ 
fegyvcrnyugvást ’s Párizs knpui elibe nyom‘u 
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:la: lelmégis Picardiába vonula vissza,v hol 
Cressynél az oktalan hévvel utána nyomult 

'Francziákkal 1346megíitközék ’s 30,000-et 
ejte <el 'közülök. Legtöbbet сете е’ nagy 
gyözedelemre n’-fekete herozeg , III Edvard 
iìja‘, ’s az а’ k'örülmény, hogy a' Franczia'k 

A'renden túli nagyravágyáshól v. katonai híisz 
keségböl ńem akartak kézìjjal lóni', mellyet 
gyäväk fegyvere'ne'k neveztek, hanem idege 
веке: béreltek ari-a; az Angolok ellenben 
egész osztályokat állitának fel kézijjal. Vil 
lani irja, -hog'y ágyuk is használtattak ezen 
ñtközetben, de alaptalanul, mivel akkori 
franczia és angel irók egy szót se emlitenek 
n' felöl, 's igy a'gyui kétség НИЦ azon lö 
kö erôml'ivek, mellyekkel az Angolok (й: 
laptákat vagy tüzes golyókat hajigáltak a' 
Franczia'kra. 

E’ gyözedelem következésében Calais: 
vivá Edvard , melly iszonyu éhségre jutván, 
megadá magát. Calais pulgárni királyjok 
iránti tántorithatlan hüségek „дышит 
Bára oda hagyák városokat, melly vesztesé 
get a’ király nagylelküleg megtérite. E’ sze 
rencsétlenségeket magy éhség és dög (fekete 
halál ne'vvel) követék. Az utolsó ege'sz Eu 
ropát bekóborlá "в а’ nép negyed részét elra 
gadá. Rémülés és békétlenség а’ legfelsöhb 
fokra ha'gänak; senki se akart fegyvert fog 
nì ’s adózni. A’ köz jövedelem, egyedüi Ola 
#10k kezében vala , kik hiztak, mig a’ nep 
adózzís alatt nyöge. Végre kiíizete'nek ef na 
ddlyok. Saját testeket vérig veré rajoskodok 
jail-tak {Мах-611 falura, vélvén, hogy önsarA 
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nyargatásokkal az [иен haragját шедевра: 
telik.« A’ király» bútól terheltetg'e, f’s- nlatt 
va‘lóitól gyülôltetve mh. 1350. ' O viveÍ be a' 
sóra vetett adót. Országlása alatt kapcsolta 
tZotkt a’ franczia koronához Dauphiné azon fel 
tételalatt‘, h'ogy a’ koronaörökös dauphin 
сайте‘: viseljen. ‚ II Humberßnßauphinének 
utolsó birtokosa, t, i.. .egyetlen ßiiját, midön 

 

Inyilt ablaknál játszodoznek vele,.az alatta 
folyó Rhoneba ejté, min- ugy megszomorodék, 
110%)? а’ világ örömeirôl lemondván, bìrtokát Fi epnek engede', б maga'pedig egy Demon 
kos-klastromba mene. Ekkor adá el anjoui 
Johanna» is Avignont a’ pápáknak.. mi: 

Filep fija, János (1350-1364) épen olly 
oktalan e’s szerencsétlen volt, mint atyja. 
стадии‘: соппегаыеёйпай, Eu grófnak, 
lefejeztetése'vel kezdé, gyanuból‘, hogy Go 
nosz Károly navarrai királyal, ki а’ franczia 
koronät keze're keritni kiváná, egyetért. 
1355 III Edvárd megtámadá Francziaországot 
’s .lános a’ rendeket битый, segedelem 
репы: kérvén tôlök. Figyelmet érdemlö вза 
ka ez_ a’ franczia törte'netira'snak‘. Szép Fi 
lep kivivé a’ királyi hatalom függetlenségét; 
megmente' аж а’ pápa hatalmától ’s megerö 
site’ а’ rendek öszvehivása által, kiknek sa 
ját jusaikról legkevesebb helyes megfogások 
se Yolt. Azt vélék, t. i. azok, lwgy 053k 
а klrály kivánatinak jegyzö könyveikbe leen» 
d6 beiktatására Миша]: öszve. De most más 
helyezetet vevének , ’s ezen Lelv lien-int cse 
Vlekvének: A’ királynak nine: jusa adót ген. 
ni a' népre a’ пешие: jómihagyása nélkiil', 
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mellynek nevéhen ök beszélnek, ’s az adó be 
` hajta’sa’ról és mi ‘czélra forditásáról 6k, mint 

a’ пешие: képviselöi, fognak gondoskodnì. 
Küldötreket rendele'nek a’ megyékbe, adó 
szedö kiildöttség névvel; ällandó biztossägot 
neveze’uek ki, melly a’ kìra'ly kormányzáysá 
ra íígyeljen; jó rendeleteket teve'nek a' fe 
lesleg czélirxínyos haszna'lása’ra ’s a’ király 
költségeìnek korlátoläsára; vc'gre katonasze 
dést végzének a’ községekból. 

A’ valesi herczeg, Edva’rd fekete ller 
сие; nevü höá Щи, azonközben pusztitá Fran~ 
cziaorszaígot, 8,000 emberrel, nagyohbära 

'Gascogneiakkak alkalmas helyen besánezol 
vän magät Poitiersnél. Ищи; 60,000-rel meg 
ta’mada’ 6r, de „нем megvereték ’s elfoga 
,téln Károly, a’ koronaörökös , öszvehivaí a"A 
rendeket, kik most is иду mutatkozának, 
mint nép видном , ’s jusaiknak iigyës védöi. 
А’ közönse'ges -békétlenség err’lsekké levé 
ôket. A’ nép panaszaìnak megvizsgáltatását 
kiva'na'k, Lecoq piispöknek ’s Marcel keres 
Кеды‘ elölja'rńjának elnöksége alatt. Az ud 
varnak segédpénz igérteték ugyan, de csak 
bizonyos` felle'telek mellett; minìsterek és 
statustana’csnokok helyelt az ország härom‘ 
rendelböl tîsztvìselök választatának a’ типу 
mellé, min az идти‘ megütközvén, а’ геп 
деК56щ5|1ндуё5а ellen próbála adót szedni, 
де a’ nép nem engedelmeskedett. А’ мае‘: 
teha't 1356’ ujra öszvehivata’nak ’s az идти’ 
kéntelen vala magát а’ kivánt felte’teleknek 
alávetni. ‹ ‹ r `1 ' 

с‘ 
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Hogy pénzt kapjon, a’ koronaörökös a 
zon eldödeix-iltal mzir Митя: eszközhez nyult, 
llogy a’ pe’nzt meghamisitá, mi a’ népet igen 
Sujtolta. A’ Párìzsiak tellät fellázadának Mar 
eel vezérlése alatt. Navarra'kirtilya eddigì 
fogságäból kiszabadnlván, nevelé a’ nyug 
talansa'got. Most n’ dauphin, швы Marcel 
tarta beszédet a’ néphez; az utóbbinak na 
gyohb pártjavolt, mint honlìnak ’s polgár 
rendböl származottnak. Gonosz Károly наду 
ravágyó csendháhoritó köriilmények szerint 
hasznziltaték ’s Pa'rizsbanigazi népuralkodtis 
jöve létre; esmertetö jelül a’ vezérek vel'es 
és kék v:sipka't viseltek. Máx' a’ városok Pá 
rizszsa'l leendö öszvekötéséndolgozék Marcel, 
midôn а‘ dauphin, ki országló nevet veve 
fel, 1358 Pa'rizsból elillana ’s Compiegne~ 
ben а’ rendeket öszvehivti. ‚ 

. Ege'sz Francziaország végetlen ziirzavar~- 
han volt. A’ nemesek használni kivánák a’ 
rendetlenséget ’s а’ parasztokat elöbbi vas 
jármok alá‘akarák hajtani; de а’ parasztok vil 
laval A’s bottal fegyverezve, а’ neinesség ka- ' 
stélyaira rohantak, ezeket kirahlák ’s a’ hirto-À 
kosokat kannibali kegyetlenséggel öldöse'k; 
jelesen еду nemest nyárson meg‘sütének ’s n6~ 
jét és lea'nyát ahból enni kényszeriték. A’ ne 
messe’g maga részérôl fegyveres csoportokat 
huza öszve ’s färadtság nélkiil levagdalá ama 

f rendetlen ’s roszul fegyverzett ne'pct. Ezen 
irtó had paraszthad(j'acquerie) neven esme 

f retes' és a’ fegyveres paraztok becsületes 
embereknek (Jacques bonshommes) never.`~ 
цепей, 

д. 
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_ A’> törvényetlenség szörnyüségeiröl ’s a' vpolga'rhad.vérengzéseirôl csak ogy le'pés та: 
la hätra a’ мыть" hatalomra; kimen'ilt 
ségbël közöns'égesenpmegad az ember min 
дню: Ext: behiiumyitfíkA а’: compiegnei ren, 
dek... Segëilpe'nz és önkéntes ajándék né'vvel 
megigérekr an adóket’sa’ mìtaz .elöbbi ren 
бей tettekç eltörlék„mim:la'zaéók és homí- l 
rulók mivét. «Töhbrköveft fizeteléltével , Pá 
rizs beza'raték’s megadámaga't; Marcelmeg 
öleték ’s az orszáïgló isme’tl bem-ene a’ {6% 
mba. А д »v‘ ` ' ~ ‘щ ' ' 
.pw Иное 1360~vìsszakapá szebadsa'ga't, An 
goletszággal _..egyességet kötvc'n , mel-ly sgae-> 
rì`nt“orszäg.á-nak feléröl lemonde; . чз Y4 mil.I 
tvall-ért ígére, vhanem‘ke'ssöhben a’ váltsâgpénz. 
3 milexgmsza'llittatékle fs az _Angelok megele’g‘ 
ve'uek Francziaország harmadá'val.. De-'Jänol 
а’ 'ì-milliomot se „мы“; öszveï’s visszatére 
Londonba, hol végze' e’ltét. Le'lekesmeretes‘ 
ségén"kivül,'.Salisbury ìszépl даты volt 
öszveköttetése is`vala oka visszaténtének. Bur 
дамы, melly örökse’gke'nt szxíllott resi, ifjabb 
fúánhk adßi‘,.M1e1|'-ész Fiflepnek.,tffeudumul ’s 
eiukemiete,~ а? Jair“ lbhngumii'házaak. ‹ ` 
oßïnafes. ‘ь. .lm “ 'lf ‚ -'«‘~."1«'I l " JV». . ’_i 

V:KérolyNDugueselim-‘A’ kír. Идиш)!“ 
isńfét; ffçlbmërigeqikgiläreáaad;-; ‚ 
-М1я1ёп LVg Kámly (1361-1380) ‘ а’ király 

szókre -ültçgm'mde'n .javith'isv'fkivánf f's'ï‘tói‘wòï 
kat is умные, ‘тег: foliosw-»ésfii'gyes-fefelle-g 
lem volts Az embereket tirdäfltinílaäzta'ni fs 
штат. »Gn‘nosz Kárblyinèm-sziine mega; 

5 i 
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(щеке: koholni "szKärolyt háborga'tni. Du 
guesclin 'ellene kiildeték ‘s megveré'ôt. Bre 
tagneban мёд’ mindég-dühösködék а‘ had tü 
ze. Montfort az Angoloktól „Зимы; ’s meg 
gydze’ és elfogá Duguesclint, -mi bëkét~eez. 
közle. Ekkor а’ katonák az embíeriség' osto-` 
rai válrínak. „Ha Isten katona volna, mon 
да Talbot ’angel vezér, ö is dlílna.“ Ha va 
lameliy ezered szolgálatjából elboesáttatott, 
annyi volt, mintha ragadozó állatok tetetlek 
volna szabadsa'gba, háborutkelle ellene inditni 
-’s igy a' béke háborn forrása leve. Többek 
közt' egyszer olly hatalmas hara'miacsoportot 
képzének e’ koborló 4kutomik, -hogy angl 
lenek küldött 12,000 fegyverest „штамп 
csak ugy menekvék meg -tölök 4 a’. МИН‘; 
hogy re'sziht Spanyol-', rëszint Olaneoglgzfdgba 
vonultak- hadi szolgálatba. Dugueselî‘n ismét 
fell‘épvén a’ badi pálya’ra, egy-ütk'öietben a' 
fekete herczegtôl ujra elfogaték. ‘ 

V Kárloly okos takarékossa'ga в’ közön 
neges. pénztńrt ismét jó ällapotba helyezé; 
Guyenne lakosi zugolödni kezdének nz an» „ 
gol urasa'g ellen. Käroly ezeń alkalmat иш 
nálván, .had-at ìzene, mellyet lìug'nesbl-in‘ißös 
lzerencse’sen végze. A’ pairek törvényszéke 
az angel herefpégeket, mint мамы, чёт; 
iizé ’sffranczia birtokaiket behuzáńDugues 
clin ," Н connètable-á'nevezteték, végre baj 
Щ az~fitéletet ‘в аи’АпЁоТМШГМйиЁЬотбЬбЬ 
Bretagneban, îmellyînek hemzege Angular 
szágszövetségese ‘видными-‘49. Navar 
nfa királyúnak' и] hitszege'seigsńsf. bretagneil' 
berczegellen, kit Valatt‘mlóíf~k ez. Анри: 
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nyomosan segitének, oktalanul intézett hos: 
szas häboru, fo lalatoskodtaták Ka'rolyt ural 
kodásának иго só esztendeìben.' Országla'sa 
atyai vala ’s n’ történetirók Bölcs mellékne 
vet adának neki. ' ‘ 

A’ 14 „джаз emberi lélek nehány lépést 
‘Не. Mig a’ Capucinusok а’ feletr veszeked 
tek,s6t verekedtek is, ha kapuczoknak vagy 
fejfedôjöknek hegyesnek v. kereknek kell-e 
Миши felfedezé a’ compaszg' Flavio Gioja, 
mások szerint Giri Na'polyhan, és Schwarz 
Bertalan, v. igazi nevén Arklizen Konstn'n 
ti/n, Franc'iscanus Schweizban , a’ puskaport, 
melly a’ hadmesterségen igen nagy мыши: 
teve; a’ személyes "itézség veszte ’s a’ ln 
vagság, mint а’ bajnokok nehéz fegyverzése 
is, megszünt. -V Károly kedvelé a’ tudomá 
nyokatl’s 900köt¢ витке öszve könyvtärába, 
hauem nagyobbáraastrologìáról szólókat. Az 
egye’temek идти szaporìttaték , de csaknem 
egyedül theologia és cz'éltalan dialectica tu 
nittatának bennek. Sallustìus, J. Caesar 's 
nehány más latin irók munka'i, mellyek kla 
stromokban megmaradtak, francziára 101115: 
tattak. Ke’tséghe hozhatlan érdeme a' szer 
zeteseknek, Воду könyveket gyüjtögettek és 
leirtak. ' ' 

Rendek. VI Károly kiskorusàîga. Órült 
sége. Polgárhad. ` 

f 

VI Károly „ищи“ (1380-1422) a’ l Iegszerencsétlenebbek egyike. Még gyermek 
Ievén , nagybátyjai , az anjeui, berryi él bul:-. 

\ 



54 
 

gundi herczegek, veszekedtek az orszxiglti 
son 's › gyämságon. Az anjoui herczeg leve 
nyertes, ki az alattvalók vagyonänak elrab`~ 
láával meggazdagodott, söt mikor a’ király 
ért koruleve, n’közönse'ges pénztárt is kezére 
kerité. A’Pári'zsiak fellázadänak ’s nem_aka- 
rának adózni, mìn a’ király megijedvén , 
öszvehivá a’ rendeket. l‘lzek segedelempénzt 
ige'rtek , >de az udvar önkéntesen szaporitván 
яйца’ пёр moggyilkolá a1. adószedôket. Kato 
nasäg küldeték tehát, melly l’ärizs környékét 
feldúlá ’s csak temérdek pénzen válthatá meg 
magút a’ szerencsétlen várus. А’ király ek- 
kor Flandernben táborozott, hol a’ fejede 
lem (a’ burgundi herczeg veje) ellen felke 
l'öket sok ve'rontás után elnyomá. Visszatér 
Vvén, bement Pxirizsha 1383, ’s több Запад és 
.olôk’elö p'olgárt nyakaztnta le. A’ többiek 
nek nagy váltstigpénzért kegyelmeze meg. 
-Lerázván nagybátyjainak `jármát 1388, hogy 
maga uralkodjék, az országl dolgail Clisson 
connetahlera ’s kedveltjére bizá. Bourbon 
herczeg (ki ifjabb a'gon IX Lajostól szárma 
zott) visszajövén az afrikai muzelmannok el~ 
len folyt táhorozásäból, mellyben több di 
csöséget, rnint hasznot aratott, elbeszéle 
teivel annyira felhcvité az ifju királyt,‘hogy 
já Шеф; keresztes táborozáson töré fejét a' 
Törökök ellen; hanem rábesze'ltetvén, had 
erejét majd a’ Francziaorsza'ghan lakott VII 
Kelemen pápa gyämolitászíra szxíndékozék 
kñldeni , IX 'Bonifácz romai pa'pa'f'e’llen. E'Len 
oktalan fel'tétel is fñstbe nient; mert meg 
akarván gyilkolni báró ста,’ ama 11111111’ 
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’ mas gonosztevök egyike, kik Francziao'rszlig 
ban büntetés nélkül tapoda'k aÍ törvényeket, 
Clisson connetable-ot ’s Bretagneha,_mellyfne~k 
herczege öt oltalmába vette, illanván., mi 
dön a’ Нину kiadata'sät nem esz'közölheté , 
megindula seregével Bretagne felé. A’ mansi 
„мы“ ńtazván, еду feje'r öltözetü, de iszony 
tató tekin'tetl'i einher elìbe идти: а’ ЪоКОтЬЫ,’ 
те3‘1‹ар]а‚ lovának kantárát ’s kiált: Meg 
állj ne menj tovább, el ‘аду árulvax 
V'I‘t'ìrtëi‘x'e'tesen követöinek egyike é'ppen ezen 
pìllanatban megtalzilá ütni láncsájával szon; 
szédjáuak sisakját ,’s e’ véletlen csattanás ат: 
hìteté el а‘ királyal, hogy már ölni „качай 
az öszveesküvök. Ezen свете!‘ olly borzasa 
tó benyoma’st tônek Károly gyenge ya'gyve 
lejére, hogy egyszerre megôrülvén, addig 
hadazott kardjával ,mig ей е1 neln tört ’s 
kötve Mansba'vìsszaviteték. E'z-az eset a’ hä 
boru tüzét eloltá. Magäliozîjüftf‘ngyan AKil 
roly, de következö történet miatt isŕné't'ńsz 
szaesett. Egy udvarî dámájának férjllez men 
-tekor a’ kìrályné Максим tánczmulatság‘ot 
adn. A’ király б‘: udvarival gyapjuból ’s вид: 
böl készìtett vad ember öltözetet veve fel. 
Tánczolások közben az orleansi herczeg х‘Лег 
tyát ltarta a’ vadak egyikének arczához, mi 
re ennek азиаты, а’ többiekével egyíitt , 
lángok boriták el. M'indnya'jan áldozati le 
`vének az Мамина!‘ а’ királyon kivül, kit 

‚ Berry herczegné mente meg, köpenyegét rá 
‘vetv'érn Gyógyitásaezentul lehetlen vala ’s 

_ esak >néha jöve magához. A’ királynak еще!‘ 
öriilt állapotja egész штамп veszedelmes 
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szakadásokat sziilt. Szerencsére az Angolok 
kal fegyvernyugvás köttetett. II Richard 
nôül vevé VI Károly lezinyát 1395. 

Azonközben oszägkonnányozóvá az or 
leansi herczeg teteték, ki а’ szerencsétlen 
kìrályal olljyr embertelenlil bant, hogy sok 
szor mind maga, mind gyermekei sziikse'get 
szenvedtek. Az и] orsza'glónak kineveztetése 
irigyse'get gerjeszte Bátor .Iános burgundi 
herczegben. Ennek engesztelhetlen gyülôl 
ség ’s két pártra szakadäs leve szüleménye. 
Az országló nj adót terjeszte а’ nép elibe. 
János, ki maga is megjelent a’ gyülésben, 
hogy a’ nép kegyét megnyerje , ellene vala 
az adónak. Elhagyá Párizst’s véleményének 
állapitására baderövel tére vissza 1407. A’ 
herczeg és királyné elfuta'nak, ha‘nem a’dau 
phint János visszatarta'. Azonközben a’ két 
ellenséges herczeg megengesztelôdni намек, 
együtt vacsoráltak ’s egy ágyban háltak. De 
egyszerre az orleansi herczegre gyilkosok 
rohautak ‘s megölék. János megvallá tettét 
’s elhagyá Pärizst; de nem sokára Изна 
jött nagy sereggel. A’ meggyilkoltat вены 
se sajnálá, mert közönségesen 'gyülölteteth 
Söt Petit János Franciscanus védte a’ 8:71! 
kossägot, aat állitván, hogy zsarnokot meg 
ölni Май-Мне‘: szabad, mellyelvet a’Jesuìták 
késöbben megujitottak. János azután meg 
Veré а’ vila'gi pl'ispökjeli (mivel e’ nem akart 
papi személy lenni) ellen felkelt Lüttichieket 
’e dìndalmasan jöve vissza Párizsba, hol хват 
nok~módon uralkodott ’s а‘ királyt az идут‘` 
ral együtt hatalma alatt tartotta. 4 
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Az Orleansi ifju herczeg Armagnac gróf 
jától segittetve'n, atyja meggyilkoltatásának 
megboszulására, feliité a’ lázadás zászlóját. 
Az ország több pontján kiüte а’ had tüze, 
1411; egyik párt Armagnacoknak, másik 
Burgundiaknak nevezé magát. Szerencsétlden 
séggel fenyegetözö fellegek vonulának Fran 
cziaország felibe. 

A’ polgárhad folyása. Angololî I’iárizs- 
han. Allandó Parlament. 

Franczìaországot ez idöben büszke na 
gyok dúlák. Ezen pártvitfikat meg kell kü 
lönböztetni a’ hajdaniaktól. Mert mig а’ feu 
dalis rendszer tisztaszígában megmaradt, a’ 
nagyok, mint független fejedelmek , egymäs 
hirtokaira vxígytak. Dermiolta а’ király juta 
legföhb hatalomra, a' nagyok (többnyire kir. 
herczegek) nem egyma's, hanem a’ király el 
len ’s uralkcdói hatalomért küzdének. Sem 
miben se fajul el__ annyira a’ nép , mint olly 
szakadásokban, mellyekhez kir. herczegek 
csatlakoznak; elfelejti az ekkor saját, hasz 
пёс ’s mások szenvedélyeihez ragaszkodik. Illy 
zavarokban csak гола!‘ nyernek , a’ többiek 
megcsalattak, v. áldozati а’ lálzmának; a’ 
lgmha „назад, elöl tüz, hätul viz közt le 
vén, most egyik , majd másik gyözedelmes 
nek zsákmányja; sŕit nem мы“ idegen el 
lenség is használja а’ ]б;а11{а\1па$ ’5 foglal 
mányokat teszen a’ belsö ellenségeskedéstöl 
rongált` orszńgban. 
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Igy telt Francziaorsza’gban V Henrik, 
angol kira'ly, ki 1415 seregével kisza'lla ’s a’ 
Somme-on áltlnene. A’ Franczia'k szäma na~ 
gyobb vala, de rosz helyen támndva'n meg 
az ellenséget, Azincourtnál megveretének. 
A’ gyözedelem ez úttal nenn huza nagy kö 
vetkezést maga után, mert toväbbi vállala- 
tokra az Angolok gyengék voltak, ’s a’csa 
tornan visszavonultak. A’ Franczitik közt 
azonnal megujula a’ pártvita. Az armagnaci 
grófVHenrikkel alkudozék ’s megesmeré 
franczia királynak. A’ kìra’lyné Ja'nos része're 
alla, mivel ôt fogsa'gból , mellybe kicsapon 

ó életéért a’ kira'lytól záraték, kizabaditá. .Iáuos visszajöve Párizsba ’s iszonytató véron~ 
tást teve ellenségei közt; 3 nap alatt 3500 
qmber gyilkoltaték rneg tömlöczökben; ut 
cza’kon folyt a’ vér ’s a’ kir. palota udvarán. 
A’ hóhér János bara'tinak számába tartozott, 
kinek kezét ,#,yakran meghitten szoritgatá. 
Azonközben V Henrik Normandixít elveve’. 

A’ dauphin 1419 a’ montereaui hidon 
öszvejött .Irlnossal, hol e’ meggyilkoltaték. 
A’ kira'lyné kezet foga János fijával a’ dau 
phin ellen. Vl Henrik mìndkettövel beszélt 
Troyesben ’s orsza'glóvá nevezteték, mire 
nagy pnmpäval I’árîzsha ment ’s nôül vevé VI 
K'á'roly leiiny'fit. Еду franczia ta’bnrnokot,mi- 
vela’ tisztelet ellen ve'tett, а’ kirälyra lne 

‘lv‘ôn találvzin tekinlenì, a’ Bastilleha' zárata. 
Henrik kevés idô mulva meghalt ’sVVI ~Kä~ 
_roly 1422 maga is ulzína ment. Klirtya'a‘zolta 
-van’köz hasznälathan. Eleinte az elmenya 
valyás király mulattatására szolgált, azután 
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а’ fôbb tzirsaságoknál is divatba jött; innen 
Карта!‘ franezia alakjokat. 

A’ parlament, melly elôbb csak egy 
esztendöre vala kinevezve, most állandó lett, 
öt a’ tanácsnokoknak arra is` volt jusok, 

hogy a’ királynak и] tagokat terjeszszenek 
elö. E’ nagy hatalommal azért birtak, тег: 
erényeikért ’s egyen’ességekért igen tisztel 
tettek; késöbben visszaéltek azzal. 

Ezen rendetlenségek közt nz egyetem 
is különös hatalom volt, mellyI sok ezerifju 
karját teheté mozgásba. Szabadsägainak e 
gyikénél fogva tagjait , ha valamelly genosz 
tettet követének el, kihuzá a’ polgárì 161’ 
vényhatósa'g itéletmondása alól, .mìböl gyak’ 
ran büntetlense'g származott. Egyébiránt ez 
is az elôjusok akkori szellemének szíilemá 
nye volt. ’ . 

Az orleansi szüzQVII Károly. Fran 
cziaország visszafoglaltatása. 

A’ koronaörökös, VIIy Károly, a’ ki 
rálynétól ’s V Henriktöl számüzetve'n , mint 
országló , a’ párizsi parlamentet Poìtiersbe 
tevé által.- Lafayette tábòrnok‘meggyözé Ban 
génál az Ang‘olokat. A' franczia ’s angol 
király halála után az orszägló pártja ismét 
felemelkedélì. Me’gis a’ bedfordi herczeg or 
száglónak hirdettete ki magát Pärizsban, a’ 
csecsszopó VI Henrik neveben.y Francziaor~ 
szágnak felénél több vala meg An‘golok ke 
,zében, kik a’ burgundi hatalmas “herezegtöl 
s a’ bretagneìtól is segittettek. VII- Károly 
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vitéz, de gyenge ’s gyönyörüse’geknek 116 
doló vólt, játszóta’rsai 's ägyasai uralkods'. 
пак rajm. Elveve ugyan 1424 neha’ny erö 
séget az Angoloktól, hanem elveszté a’ ver 
neuili ütközetets Dunois, Lahire, La Tre 
mouille, vitéz lovagok, de rosz hadvezérek 
voltak. Mär minden elveszve lenni látszék, 
Orleans ingadozék, midôn еду dom~remii 
(Lotharingia'ban) pa'sztorlea’ny, d' Arc Jo 
hanna, lépe fel csatamezöre 1429, azzal bá 
toritvän az elcsüggedteket, hogy ô Istentöl 
Francziaorsza'g szabadìtzísára küldetett. Ele 
inte kinevetlelék, дата“ csudáltatek. Aczél 
bajnoköltözetben, kezében zászlót tal-tva, 
ment a’ ser-eg elött ’s fellnenté Orleanst vi 
vatás alól. Mint mondá , Istentöl küldete'sé 
nek föczélja, а’ királynak Rheimsban leen 
d6 megkorona'ztatäsa vala, kit ellenség ke 
zében volt földön keresztiil 40 nlf-re vive, 
’s csudavállalatja't végrehajtä. De а’ szeren~ 
cse ищу! elhagyja a’ hös lea'nyt. Compieg 
neböl, hol menedéket kerese , kiütvén, mi 
dön viss‘zate'rt, а’ kapukat beza-írva ‘атм, 
köz ve'lenlény szerint a' "árparancsnok, Flavy, 
rendelésére, irigyelve’n ez, hogy a’ várnak 
védetése egyedül .Iohannának tulajdonittatott. 
Az Angoloktól elfogatva’n, törve'nyszék eli 
be állitraték , :nelly а’ Sorbonne 9 tagjából 
’s 35 apzítból és szerzetesbôl ‘той, az eret 
neknyomozás vicariusának, Martinnak és 
Cauchon beauvoisi püspöknek elöll'ile'se alatt. 
A’ пешие! gyalázatjzíl‘a ezen `csupa ищете“ 
Francziából ‘Шок: törve’nysze'k` boszorkány» 
Säggal vádolván, Rouenben megégetteté, 30 
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Maj. 1431 ,"Johannát, kinek egyetlen vétke 
liázájánà‘k megmentése vala. _ 

Äz‘onközben VI Henrik Pa’rizshan meg’ 
koronáztaték, mig Käroly csekély'pénztárät 
mul'atkozásokra tékczlá; innen-Lahìre azt 
mondá neki egyszer „Vígabban nem lehet or. 
szágot elveszteni,'mint Felse’ged.“ De’majd 
felébreszté öt szép ~kedvese, Sorel Agnes, 
munkátlanságából. A’ hurgundi herczeg is , 
nem szenvedhetvén Bedfordbiiszkese’gét‘,sze-A 
gyenelni kezdé, hogy rokdna ellen` idegen 
fejedelemmel álla szövetse'gbe 's VII Kzíroly 
al” megbékült. Pŕírizs erre 1435 megnyìtá ka' 
puit, az Angolok kitakarodának a’ városból 
’s a’ király diadalomhan mene be. Férjñasa’n' 
csatáza erre'KärolyV-Monterenunál; Norman 
dia ismét övé leve ; -'Pa‘lhnt levereték ’s nzv An-` 
golok rémíilve fiitänak honokba 1451. -A" 
franczia nemzet most i'âmét erôrc Кара ,~m"elly- 
nek alapját az egyetértésrtëäéif~ A’ тату 
nralkodásának utclsó éveit а'теид Yìàs‘znhe-î 
lyezésére forditá , ‘r'nelly »nemesi fogglalatossá-V 
gäban 4csak ä"_rosz indiilà‘tni‘daiŕphinnak', Lajos'n'ak',"felkélé'se z‘av'ará‘ meg öt. 'Ez' inty 
jának több jó harátit felülteté, Dauphi-nëba 
’s innen a’ bnrgundi herczeghez szalada. Más 
felöl Iános _alençoni h'erczeg kezdc az Ango. 
lokkal alkndozni. Az ebbölszärmazott nyng 
talanságok ’s bú‘sirha dönték.- a’ királyt 
|461. Gyaläzatos anyja, Izabella ,_ Inég az 
Angolck Párizsban léte alatt, ny‘olnorultan 
“шеи el. "3 ` —’ 
" i" E7.“ örsz‘äj‘glás‘alátt aînép erkölcseire és 

políticájä’ra nézve `fórïfo§vált`ozdsok törìi'ul-- 
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tek. A’ nagyok, 1:0г1а11о1п1акт-‘110010001! 
hatalmát, nevelék azi. _Rendör (ценам-11133. 
rie), azaz, állandó lovasság ällxittaték'fel, 
mint gyalngság is , szabadlöve'sz névvel. I,Nenn 
leven honnan {if/.emi , nehäny község ipuùatl.. 
taték ki nekik lakul, hol a' nép költségén 
éltek.’ A’ katonasa'g tartása'ra adó vetteték 
a' ne’pre, а’ rendek, kik feledékenyaéghe. 
mentek, megegyez'te nélkül. Mindenik tar 
tomány szokási törvényei `irásba kezdének 
tetetni. A’ dbaseli zsinat 1431 megkeskenyité 
a’ pápák hatalniát ’s ugyanezen szellemben 
készité a’ papsa'g hourgesi gyiile'se amahirbs 
pragmatica sanctiot., melly a’ franczia egy 
hn'z szabadságainak alaptörvénye, Ez által а: 
juskikötések es ann _tak (a‘zazyegyházi‘ hir. 
tokokl elsö évi jöve eltmëi', mellyek-aäg'tipůf 
nak „дамы-ми) 011611111е1ёпе10‘п a’. pu‘s‘pö.- l 
kök välansztatása .isrnét heviteték e .,a’ romai 
s’zlâ‘khe'z fvaló ' .jigyfeljebbvitel xeltiltate'k. Af; 
Parlament jegyzŕikönyyébe 1iktatá .e’„t<'í,r{;v§nyt._ 
A’ következìett orsnáglásßlatlt, i§rnél;„, enklmif 
Sittegelk ugyaanmâßt‘a’ Päpe e161? я 11611111 fëfveny, de mégav mudég. :kaveeíìfaaae 
Szlnt" ‘1 'fil ‘lÍ'Í f'* 1411? „111111 

‹-‹’‹‘„“1:‹1 ’a aof 

XI Щ“- A’ Dép' ëlflyvlhatîůël’ëä’ 
gyok megaláztatása'. »,¿Àwqnìn 

i ‚‚ ‘ .. 1' 'l "`. 
-XI Lejos, forte'lyns és hitszegô 11110110 

lem, olly tökéletes despota vala, Ihogy ve 
szedelmes példaada’sa nïzsarnok‘säguak bol 
dogtalan oskolájáulßçolgált. fejadg» 
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lem, mint III Richard és Borgia, tartá (Не: _ 
mustrául. 

A’ nemesség fiiggetlensége, feudumok 
által megerösittetve, me'g mindég fenállott; 
annak kìirta'sa vala tehát a’ király elsö gende 
ja, melly a’ ne'pet is nem csekély haszon-nal 
biztatá. A’ nagyok öszveszövetkeze'nek ellene, 
„Köz jólét szövetsége“ névvel. Merész Кё 
roly, Burgund öröklöje ’s Bourbon és 'Berry 
herczegek megütközének Montlherine’l а’ ki 
rályal 1465,4de egyik rész se nyert. Lajos 
egyezetekkel végzé be a’ ha'borut, engedni 
lzltszék , csak hogy и] készületekre idöt nyeh _ 
jen ’s Normandiát, mellyet öccsének adotti 
feudumul, késöbben viss'msveve'. rHenemI‘ke-ï 
ve'ssel ezuta’n saját-‘hálójávalf~ fog‘ate’k' Íneg.r~ 
Merész Kärolyal öszvejövén, midônezthi 
zelkede'sekkel halmozá, alattnmban pedig a’i 
Lüttiehieket ellene fellaízitni szánde'kozé’k,- 
Ka'roly ôtet tíistént ell‘ogatá ,.'s kényszorité а’: 
Lüttichiek elleni táborozásban l'észt venni. ’ 
Károlyal akal‘t Lajas megbékülni, de ala 
csonylelkü ministere ,' Ballün, minden erre 
tett lépést sike-retlenite. Lajosltestv'ére mé 
!‘eggel kivégezteték, -’.s n'em'mlnptalanul La 
josjöve gyanuha‘, т1кг1г1ъ1упа1сйй‘йдуй15201‘; 
gált,`hògy 1472=Lajesnak hadat ivlenjen. SukA 
dúlńs ntán Benuvaisna'ßl,- hola’ hös Hachette 

\ Johanna által neki bátoritott asszonyok isc'l 
segiték az ellenséget ‘казачий, elhagyá -а’ 
szerencse Ka'rolyt. 

Angelors-zńgot régolta rongzílák meghaf`v 
sonlások ,` мёд-13 haszmílá kìrälya af nyugo-»z 
dalomnak еду pillanatját, hog'y hajdanijuœ‘ 

h 
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{ах-121511: Francziaországhoz megujitsa. Lajos 
>adót igért ’s békében maradt. Hogy наду 
biítyján ak anjoui нет“ pl'ovencei grófnak és 
siciliai királynak , birtokait kezére kerithes 
se , mivel Renát a’ burgundì herczeggel ér 
tekezésben volt, azzal fenyegeté , hogy par 
lement elibe állitja, mire Renät lemonda 

_ Anjouról, плену-а’ koronáhozkapcsoltaték. 
Ugyanazt tevék Renát örökösei Provenceml. 
Igy' (иди Lajos tollal és csalássail is hóditni. Me'gìs kijátszaték ravaszsäga, l urgund örö 
kös herczegne'jének austrìai Maximiliännal, 
a’ császáf fijával, lett öszvekelése ältal, 
melly ba’zassa'g hatalmas ellenséget teve 
Francziaország szomszédjává , ’s.hosszas 1111 
borukat szülei~Franeziaerszág és az auslriai 
ház közt. Megmenekedett ellenben Meréiz 
Károlytól, nagyravágyó ’s nyugtalan ellen» 
eégétöl , ki hadvágyból „дышат: a’ Schwei 
мат, bär е’ szegény ne'pnél nem "olt mit 
rabolnì; hanem a’ büszke hóditvó egész sere 
gével egyiitt temetöjét találzí Schweiz föl 
dén a’ murteni íitközetben. Nevezetes e’ had 
а’ szabadsa’g e's цепями-все: törté-neteiben. 

Gonosz мы: `’s kegyetlenkede'sek 1:61 
ték XI Lejos országlásänak uto'lsó éveit. 
Еду erôs várba-zárkozva ,'.fe'lt ala'ttvalóitól , 
inasaitól, -íijától, söt .orvosától is. Még ba" 
bonás hìtében is kitñnt csalárdsága. Minde'g 
ereklyéket hol'dott mocskos yruhái'n. Gyakran 
fogadá jobbulását, de elsô alkalommaliamét 
elfelejté аж, ’s igy még a’ szenteldetß‘is meg 
akará esalni. ,A_ggódva kiviíná‘ïíl'etét Ilì’llj-r 
teni, bär _a’ мамаша regtege's kinossá ттё 
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аж, mig 1483 a’ halál el nem szakasztá an~ 
nak fonalát. 

Lajos nem e'rdemel leereszkedô fejede 
‘ lem nevet, bár polga'rokkal meghìtíen tar 

salkodott ’s herczegeket e’s nagyokat 1616162 
tetett v. vas kalltkzíba zzíratott is, mert na 
gyokhoz kegyetlen, alsókhoz kemény volt.' 
A' mesterségeket elömozdita', de telhetlen 
ségböl , ’s azért kiva'ná a' nép jólllétét, hogy 
annäl több adót vethessen arra, О vivé be а’ 
postát is, hogy vas kezét annál messzebb 16 
nyujthassa. A’ törvényeknek mindentegyen~ 
16611 alávete' , тег: korlátlan királynak nincs 
mit félnie rahszolga'inak egyenlôségétól. Az 
igazgata'sba rendet hozar he, mcrt despotis 
musban szükséges a' r'end. Alattvalói közül 
4000 végeztete ki, ’s gyakran megfecskendé 
а’ gyermekeket atyjok vérével ’s mógîs 6 
kezdé elöször a’ „Legkeresztényebh Нину“ 
czimet viselni. Föelve e’ vala: Tettetés nél 
kül nem lehet uralkodni (qui ne sait dissi 
muler, ne sait régner). lgen csalatkozék, 
mivel ne'peknél isnyiltság sziìl bìzodalmat. 

V111 Kámly. Rendek. olaszországi м 
. ditások e's bal esetek. 15 szá'zad. 

'VIII Käroly atyja halálakor 13 éves volt , 
’s azv orszäglás nénjére , Beaujenì Annára , bi' 
zatott. Az orleansi herczeg,VKárolytńl 5261’ 
mazva'n, kezére akará ат: keriteni, de sike 
retlenül. A’ rendek Toursba hiva-ttak. 1484 , 
’s a’ herczeg részére nem kedvezö itéletet> 
~mond`tak. Kétségbe hozaték: ha van~e7jus0k 

6 
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a’ rendeknek ezen kérdést eldöntenil „'S ki 
dönthetné el más, felszólala Pot, a’ ne|nes~ 
ség követe, mint az af nép, melly szabadon 
választá elöször királyait, mellyr adá nekik 
mostani hatalmokat’s melly tartja sajátké 
pen kezeiben a’ legföbb hatallnat? ’S mikor 
azt mondom, nép, értem minden polgárok 
öszveségét, akármelly ranguak legyenek.“ 
Illy beszéduj vala ’s mély benyomást kelle csi- ‚ 
nálnia. Ezutän» a’ rendek a’ nép nyomoruságá 
val foglalatoskoda'nak, ’s meghatároztatott, 
llogy az adók kétharmad részszel kevesittes 
senek , mellyekkel XI Lejos terhelé a’ népet. 

Az orleansi herczeg azonközben Bre 
tagneban pártosokat gyüjte, de а’ királyé 
tól Saint-Aubinnál megvereték ’s hät-om e'vi 
fogsággal büntettete’k, mellyböl csak >ogy 
izabadult ki, hogy, midôn Bretagne örök~ 
lôje , Anna , austriai Maximiliantól (meghal 
ván elsö nôje, a’ hurgundi herczegné) eljegyen 
teték, ö, ki maga is szerette Anna't’s ettól 
‘дном szerettetett, befolyásána'l fogva a’ 
gazdag herczegne’t arra birta , hogy kezétVIll 
Károlynak nyujtaná, mi által Bretagne a’ 
kpronához kapcsoltatott 1401. 

Az ifju kìrály azon gondolatrajö‘ve, hogy 
hóditó lesz , ’s az udvariak elöre szerencsét 
kivántak нем gyözedelmeihez. Az anjoui häz 
“к 4Nápolyhoz való уши swlgä-lt iirügyül 
háborura. Károly elindula serege'vel, hßgY 
edöbb Nápolyt, azután Konstántinápolyt fog» 
lalja el. Eljuta Florenczbe és'l‘lomába, de ‚ 
VI' Sa'ndor pápától , mostgya’molittntott, majd 
elarultatott. Nápoly hevenyében franczîa 
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kézre került , ’s innepek és hßrczjátékok mu» 
lattaták а’ gyözöket. Azonban Lumbardiá 
han erös szövetkeze's jöve létre a’ Francziák 
ellen, kiknek hadnépe az Apennineken visz 
szavolíula; Fornuovánál megiitköztek, hol 
a’` 8000-böl _állott franczia sereg , egy óra le 
folyta elött, 30,000 Olaszt, kik sarkokban 
voltak, visszavert 1498. Nápolyt azonban el 
veszte'k a’ Fl‘anczia'k. Ferdinánd, áruió cha 

‘ racterü spanyol kirély, ki magát VIII Кё 
roly szövetségesének nevezé, a’ francziasereg 
maradványát is kikergelteté cordovai Gon 
salvo által. A’ Francziák nyereség helyett 
utálatos bujakórságot vìttek honokba. VIII 
Kärolyt szél ù'té meg. Comines azt ìrja ró 
la , hogy szìvjósa'ggal akaratosság párosodott _ 
Ъеппе. 

A’ 15 szäzad ve'gén felfedezé Colombo 
Amerika’t ’s Vasco de Gama a’ jó remény 
fokát körülevezé; a’ compasz útat nyita az 
nj világ felé, a’ kereskedésnek és nagyra 
vágyásnak. Kereskedr’ii nyerekedés és pénz~ 
halászás, mellyek eddig 1101-111101511 `valának, 
terjede'nek el a' földgolyóbis mindkét felén. 
E’ végre tengeri ńtazaísok tetettek, mellyek 
az embereket oktata'k ’s az elöitéletek kor 

' látját széttörék. Guttenberg a’ könyvnyom 
tatás feltalálászíval megbecsulhetlen 5101511 
latot teve az emberi nemzetnek; mcrt а’ tu 
doma’nyok szövétn'eke elolthallan fényel 11111 
‹1‘61‹1е a’ "ilágon ’s könyvek sokasodäsa által 
a’ tudatlanság és fanatismus kiszorìttatának. 
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XII Lajos- Külf'öldi háboruk. Atyai 
országlás. 

Lajos (1489-1515) uralkoda'sa, idegen 
politica nélkiil , legszerencsésebb volt volna 
Francziaországban , mert 6 talán minden fran~ 
czia királyok közt legjobb. A’ népet, melly 
ôt atyjanak nevezé, igazán szerette, ’s a’ na 
gyokat eröszak nélkl'il korla'tolta. Szeren 
csétlenségre hóditás diihe foglala' el a’ nem 
же‘: szivét ’s Lajos engede a' köz bo'dultság 
пай. Nöjét6l,kit atyja erövel vetetett el vele 
’s Lajos testi és lelki Ке11ете11епвё5е1"На": 
gyülôlt, elvalt, hogy VIII Kairoly özvegye't 
vegye el ’s Bretagnet megtarthassa. Elei után 
just tartva'n Mailandlxoz , útnak inditá sere 
gét. 20 nap alatt övé leve Mailand, mint 
Nápoly is 1501. De itt gyôzének Ferdinand for 
télyai;v a’ Francziák Cerisollesnél megvere 
tének ’s Nzi-polyt elveszték. 

Azután II ,Julius pápával kelle kiizdenie, 
ki személyesen vezérlé seregét ’s rohanás 
alkalmával maga is kapnszkodék a’ falakra. 
Ekkor csaknem egész Europa öszveszövetke~ 
же“ а’ hatalmas venécziai közta’rsaság ellen. 
Lejos támadá meg elôször a’ Venéczi-aìakat 
’s’megvei-é. De а’ papa és Ferdinand spa 
nyol király elárulák,’s a’ Schweizìak, kik nem 
a’ murteni hôsök valának, hanem a’ 105161) 
bet ìgérönek МАК е1 magokat, elhagyák'öt. 
Erre öszvegyüjte' Lejos a’ papszígot, melly a’ 
papa ellen háborut végze és pénzt ada. Ga 
ston de Foix megveré a’ Spanyolokat Ва 
vennánál 151‘2, de elesék. Pc'nz nem vala, 
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’a a’ Francziák visszavonula'nak Mailandha, 
a’ hires Bayard vitézi теней mellett is. La 
Tremouille ismét elönyonlult, de Ncvaronál 
a’ Schweiziaktól megveretett. Picardiában 
is szorongaták az egyesült Angolok és сей 
szäriak a’ Francziákut, ’s а’ Schweiziak Di 
'onig elömentek.Végre egyezet kötteték XII 

ajos és VIII Henrik angol király közt, ki 
nek huga amannak második nöje vala; de 
utóléré a’ halál 1515, ’s nem tehete annyi 
jót Francziaországnak, mennyit kiya'nt. Gaz 
dálkodó fejedelem vala 's az adókat keveS 
hité; az érdemet rejtekében is fel tudá ke 
resni', kedveze a' földmivelönek ’s kézmi 
ves'nek; az igazsa'g kiszolgáltatäsára мете 
sen vigya’za; ’s a’ törvénynekv tulajdonitá a' 
legföbb hatalmat. ‚ › 

А’ rendek Lajos orsza'glása alatt csak 
mulékonyjelenet valának. Egyetlen hatalom, 
melly a’ nemzetért kiizdeni мылом, а‘ par' 
lament vala, de alkottatása szerint ez is csak 
peres tárgyakra korlátoltatott. Mìndazáltal 
mint fötörvényszék is hasznos volt, mert a’ 
törvényesse'g szoros fentartása által az önkény 
rendes határ közé szorittatott. 

I Ferencz. V Károlyal folyt csatázzi‘sa. 
Luther és Zwingli. Reformatio. 
XII Lajos polgárok, I Ferencz nemesek 

kira'lya’nak nevezteték. Mellékágon ez is V 
Károlykirálytól sza’rmazott. Megnyerö külsó 
1vellbirt , "На , bökezii , szép nemnek hódoló , 
bcçsületszeretö , lovag , de rosz politicus volt'. 
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_ „Hijában dolgozunk, monda egyszer XII La 
jos , cz a’ nagy ifju mindent сном.“ Igaza 
volt. Az Olaszországban folyt háboru vìvé 
sére Ferencz minden bìróhivatalt pénze'rt ada 
el. Marìgnonäl, két napi véres küzdés uta'n 
meggyözé 1516 a' Schweizìakat, kik most a’ 
császa'r mellett harczoltak. Azuta'n XLeoval _ 
concordatumot köte, melly а’ pragmatica san 
ctiot semmìsité,a' püspökökyälasztatńsát el 
törlé ’s а’ franczia egyhlíz jusaìt а’ pápának 
és kìrálynok adá által. Duprat kanczellár 
köté >e' käros egyezetet, mìvel cardinalìs ki 
vánt lennì. ‚ 

А’ német császárszék megíirült. Ferencz 
is vágyott arra , hanem а’ csäszär és spanyol 
király fija üle fel arra V Ka'roly név"el.Fe~ 
rencz 1519 kezet foga VIII Henrìkkel Károly 
ellen, de ez el tudá ôket szakasztani egy 
mástól. XLeo pápa is egité a’ császárt, 
csak hogy a’ Francziáktól elvegye Mailandot, 
hol azok igen meg gyülóltette'k magokat. 
Egész Europa öszveszövctkezett 'Francziaor 
sza'g ellen, mellynek egyetlen kitetszö ve 
zére , Bourbon connetable, elégedetlenségbôl 
az ellenséghez ment által. Ferencz nem тези 
té el bátorsa'ga't ’s Olaszol'szn’gba ment, mi 
utän a’ csa’sza’rnak Provvncera üte'sét szeren 
csésen meggátlá. Legìdösebb tábornokìnak 
tanácsa ellen megütközött Paviánäl hárolyal 
1525, de oroszla’nyi szelnélyes "itézségg mel 
lett is elfogaték .’s Madritba viteték. О har~ 
тайн: franczia király, ki csatamezön fog 
sa'gba esett (IX Lajos Egyiptomban 1249, ’s _ 
Ja'nos a’ poitiersi ütközetben 1356). F erencz 
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szabad'sága't Burgundontvásärl'á meg ,` ’s két` 
liját kezesül Май Ka'rolynak; de ez egyezet~ 
höl semmi se leve, тег: a’ burgundi rendek 
nem akartak más fejedelmet esmerni. Fe, 
rencz ismét szövetséget köte Károly ellen az 
и] pápával, VIII Henrikkel ’s а’ Venécziai 
akkal, sereget külde az Alpeseken által,Ná~ 
polyt vivatá, de ki kelle тайги-0011111 Olasz~ 
orsza’gból , mert a’ döghaläl hadnépe'ben nagy 
kart teve. A’ béke Cambraiban iraték alá 
’s 211111. tall. igért Ferencz váltsa’gul lijaie'rt. 

Ez idöben álla elö a’ reformatie , melly 
szabad gondolkodást ’s а’ politicában "1111550 
sabb nézeteket szült. X Leo, hogy szent Pé 
ter temploma'ra elég pénzt szerezzen , 111111110 
csänatot árultata pénzért. Ezt az utálatos ke 
reskedést Németorsza'gban Tezel Domokos 
szerzetbeli barát üzte , kit Luther 1110315 
madván , elszakada számos követöivel а’ kath, 
egyháztól ’s >alapitá a’ Protestansokat. Ka' 
roly eleinte iildözé öket, de utóbb 052055153 
böl megkimélte. Ferencz öszveszövetkezett 
velek Németorszägban, de csak azért, hogy 
Ka'rolynak árthasson; honában pedig lassń 
tüzzel végeztette ki a’ szerenesétleneket, а" 
Parlament jóváhagyása mellett. 

Sforza mailandi herczeg azonközben , 
hogy а’ császzzírnak _kedves dolgot tegyen, 
Maraviglia mailandi nemest, ki udvaräna'l 
franczia kävet személyét viselte, álnokul más 
mailand'r nemessel öszveveszette. А’ per vége 
az utolsónak megöletése volt, miért Sforza 
a’ franczia követet elfogatá ’s lefejezteté. 
Ferencz ele’gte'telt kivánt ’s 1535 megujitá 

1 
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justarta'sát Mailandhoz. De Sforza a’ hadi ke’,-' 
születek alett. mh. ’s Ka'roly elfoglalá Mai» 
landot, Igy ismét háboruba keveredék Fe 
re'ncz Károlyal, ki szerencséjével . bu'szke 
levén, most már Francziaország meghoditá 
sáról kezde álmodozni. Be is üte, legjobb 
tábornokinak tana'csära nem iigyelve'n, do 
sikel'ellenül; mert seregét éhség ’s betegsé- 

‘дек ugy megrongálrák, hogy meg se шт 
hetett a’ Francziákkal ’s szalad‘va kelle ‘11.52 
szavonulnia, ’s fájdalommal neznie, miként 
agyalák le a’ provencei pal'asztok hadere 
jének еду részét. Ezenfelyül azzal is "$101 
шёь, hogy a’ dauphint méreggel végezte ki, 
a'mbzir ártatlanul, mert mit nyert volna e’ 
czéltalan tettével Károly, Ferencznek 'több 
fìjai leven? Inkább terhelheti gyánu Medicis 
Katalint, Ferencz “так fljának nöjét, 
férje'nek akarván ezáltal a’ .gonosz asszony 
n’ kira’lyszékre Шаг nyitnì. Károlyt mindaz 
által a’ parlement törvénysze'k elibe idézte, 
's mivel nem jelent meg, Artois és Flandern , 
mint franczia feudumok behuzattak. Erre 
Ferencz Szoliman szulta'nnal foga kezet. De 
e’ mesterse'ges terv hajólöre'st szenvede, mert 
Ferencz elkésett, ’s nem egyesülhete a’ Ta 
rantonál kisza'llott Tör'ökökkel , kik е’ miatt 
visszavonultak. 1538 III Pal papa 1() e'vi 
fegyvernyugvást eszközle a’ két fejedelem 
közt ’s Károly~Ferencztöl bätorságos áltiita~ 
zást nyere Francziaol'sza'gon keresztül Семье, 
те11у ellene felkelt. Más talän használta 
volna ez aìkalmat a’ tôle kicsikart “1115115 
pénznek visszafizetésére, de Ferencz nem tette; 
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’s hogy a? császár annyìszor megcsalt ellen 
sé ének lov-agi charactere’be bizott, Ferencz 
пе nagy becsületére va'lik. 

A’ két fej'edelem ismét meghasonla ’s 
1542 и] háboru tört ki. A’ franczia hajók 
egyesüle'nek Barbarossa török parancsnoke’i 
val, Az engbieni gróf nyertes lr'ín ug‘yan 
Olaszországban Cerisollesnél, de e’ gyôze 
delem semmi hasznot se hozott Francziaor 
szágra. Károly, VIII Henrikkel Вашей fog 
va , Soissonsig nyomult, ’s ala’iratá a’ cres 
pyi békekötést. Erre valla's miatti Щит“: 
zavarák meg Franczia nrszäg nyugalmát. Ca 
brieres c's Merindol provencei kerületek la 
kói, kiknél az Albigensisek szóhagyomänyai 
fenmaradtak, bevevék Luther tanitását. A’ 
provencci parlament tíizre itélé öket. Az 
Olaszo'rszághól visszatért hadsereg végrehajtá 

_az itéletet ’s a' hit dicsöségére 3000 embel' 
vagdaltaték le rablók által, kik mngok is 
nehezen vala’nnk jó keresztényck. Mh. /Fe 
rencz bnjakórsa'gban 1547. _ 

I Ferencz Francziaorszzíg legkorlátla 
nabb királyainak egyike. Minden jóvá-ha 
gya's nélkül terhelé adńval' а’ népet; rend‘ek 
helyett az udvariakat (notables) hivá öszve, 
kik mindenben megegyeztek; a’ galliai еду 
háznak fejévé magát tevé, könyvvizsgálatot 
vive be; a’ birói hivatalokat eladá; ’s rosz 
példaada’sával megvesztegete' a’ néperkölcsét. 
Dicsc'retére válik, hogy sza'zadját érté, а‘ 

. miveltse'get és tudományokat elôsegélé ’s4 a’ 
párizsi egyetem javila’sában különös serénység. 
gel fáradozou. ó март а’ párizsi мыши: 

I 7 
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(college -de France) ’s а’ törvényszékeknél 
franczia nyelvet vive be. 

II Henrik. I Ferencz háborujának 
folytátása. 

II Henrik oharactero sokban hasonlita 
муть“ és igy orsza'glás'a is. A’ hzíhoru V 
Károlyal Farnese Octavio miatt, kit а’ csá 
szár Pármától meg akart fosztani, Henrik 
pedig segitett, megujult; Metz, Toul és Ver 
dun frnnczia felsöség alá jövének. V Károly 
az elsöt 100,000 emberrel hijzíbnn ‘дуб, mert 
Guise herczeg а’ lothrìngeni häz,' melly ntóbb 
Francziaoréza'gban igen hatalmas leve, elsö hi 
res ища, elüzé onnan a’csziszzíriakat 1553. Kä 
roly két város lerontzísával álla boszut ’s Eu« 
ropa csudálkozása'ra letevé az uralkmla'st, 
Воду éltét klastromban végezze be.' Császár 
öccse Ferdinand ‚ spanyol kîrzíly fija II Fi 
lep leve |555. Ez idejének XI Lajosa ’s Eu 
ropziban leghatalmasabb fejedelem vala , mi 
re öt két hathatós eszköz segité: Peru és 
Mexico aranyja, ’s a’ vallás. Mig a’ Fran 
так folytaták а’ ha'borut Olaszorszägban, 
nzalatt Filep vezére a' savoieni herczeg 1557 
nagy gyözedelmet nyert rajtok Saint-Quen 
tìnnél. Nagy ijedtség lepé meg а’ meggyôz 
мкм; Pál'izs megerösitteték; а’ Spanyolok 
mégis akadálytalanul bemehettek volna, ha 
Filepet természeti fontolgatäsa‘ vagy мы" 
n_zon félelem , hogy serege a’ föva'rosnál el 
нём ellenzíllást táláland, vissza nem сапоги 
volnn. Guise herczcg, ki az ország hely 
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tartójává neveztetett, majd helyre hozá e’ 
csapa'st , >elvevén az Angoloktól Calaist 1558, 
melly 212 esztendeig volt ellenség keze'hen. 
Ezt békekötés követé Chateau-Cambresìsben. 
Calais visszaadása't, S év mulva, megigére'k 
ugyan a’ Franczia'k, de soha se teljesitették; 
Metz, Toul e's Verdun is franezia uraság alatt 
maradtak. II Henrik, hugänak а’ savoieni 
herczeggel ’s leányának II Filep spanyol ki 
rályal tartott menyegzöjekkor, harczjátélt 
ban , gróf Montgomery (видны: kapita'nyá 
tól megölete’k 1559. Az ö és тур uralkodások 
alatt kezdôdik _az asszonyok Francziaország 
ra nézve veszedelmes befolyása. II Henrik 
Poitiers Diana által vezetteté magát, ki már 
atyjzín is uralkodott. Rabelais elmésen irja 
le ’s a’ nyilts'zivü Brantôme olly hiven rajzoija 
a’ két kirríly nralkodását ’s az erkölesi rom 
lottságot, ‘югу az illendöséget is- megsérti. 

‚. 

Vallásfelekezetek II Ferencz alatt. 

A’ XI Lajostól elnyomott nagyqk a’ ki 
'rályi ha'znak hiv pártosai lettek. Az udvar 
fényüzése a' kira'lyhoz lánczolá azokat ’s igy 
engedelmességhez szoktak. Most külsö há 
horuk nem foglalatoskodtaták ôket töbhe', 
’s pártvitäk kelekedének, mellyekre okul val 
lás szolgált. Condé h'erczeg ’s биде, а’ па 
varrai Нину, mindkenen a’ Bourbon házhól, 
vala'nak a’ protestans párt fejei. Guise, Stn 
art Ma’ria nagybätyja, vezérlé a' Katholiku 
‚мы. Montmorenci connetablennk hasonló 
ul rala рай-‘5:1 ’s a' király álnok és танго 

7 ’ ‚ 
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dásra vágyó anyja, Medicis Katalin, kö 
riilményekhez képest pártolá v. árulá el azo 
kat, sulyegyent igyekezvén fentartani koz 

~tök. Elve e’ vala: Szakadások általv ural 
kodj. Olly elv, melly szerint királyszékek 
népek nyomoruságán alapulnak. 

Bizonyos tisztviselö felakasztate'k, mert 
protestans vala; hìtsorsosì ennek |negbozu- 
lására 1560 Amboiseban öszveesküvének, de 
Guise semmìsité zándékjokat ’s az öszvees 
küdtek fegyveres kézzel estek el. A’ Refor 
matusok kivégeztete'sei naponként gyakorib 
bak lettek ’s hìjában kivántak valla’sszabad 
sa'got а‘ fontainebleaui gyiile'sben. Ez Orle 
ansba идеи“: által, hova a’ Bourbonok is 
meghivattak. Condé itt elfogaték ’s a' 11111211 
tól c`sak a' kìrály véletlen halála (1560) 
mente' meg. II Ferencz jó indulntu ifju volt, 
*ki mindaza'ltal munkzítlanul töltvén el éltét, 
csak nevét hagyá maga utrín a’ történetìrónak. 
Követé 10 éves öccse, IX. Károly. 

IX Károly. Polgárhad. Sz. Bertalan éje. 
A' rendek az elmék megnyugtatására 

semmit se tettek. Hospital nemeslelkü kan 
czellár hijában próbálá azokat inérséklettség 
re ’s egyetértésre birni.. Csak a' pragmatica 
sanctio visszaállittatását viheté kl, a’ püspô 
kök választatászira nézve. Most’Katalin a’ 
Protestansok részére lépe , -kik itt Hugenot~ 
táknak neveztettek. A’ perlekedések eltávoz 
tatására Poìssyban 1561 vallásbesze'lgetést 
«акта, те11у az elkeseredést még inkább ' 
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nevelé. Ekkor telepedtek le a’ Iesniták Fran 
cziaországban ’s a’ királyné még is gondol 
kozás-szahadsa'got hirdetett. ' 

Guise herczeg embereinek vassyi (СЬат 
pagneban) erôszakoskodásai nagy vérontást 
okoztak а’ Hugenctták közt. А’ herczeg t. i. 
szämos kisérettel мышей а’ mondott váro~ 
socskán. Az itteni Protestansok éppen ak 
kor gyiilekeztek öszve egy a’ väroson kivül 
fekvö csiirbe istentisztelésre. A’ herczeg em 
berei közül nehányan oda mentek ’s guny 
szavakkal és köhajigálással háborgaták az 
öszvegyülteket, kik azt visszonozák. Ebból 
verekedés lett; a’ herczeg oda siete, a’ Мг 
mát lecsilapitni, de egy k6 arczon találá. 
Most valósa’gos csatázás kelekedék, melly 
ben mintegy 60 Hugenotta, férjfi és asszony, 
esék el ’s 20D-nal több sebesitteték meg. E’ 
vala a’ következett polgárhadak ’s az ezek 
böl folyt számtalan roszak jelszava. A' 
Protestansok 1563 Dreuxnél а’ kìrályiaktól 
megverettek, ’s mindkét sereg vezérei, Mont 
morencî és Condé, fogságba estek. Erre 
Guise herczeg Orleanst kezdé vivni, de meg 
öletett Pcltrot angoumoisì nemestöl. Rövid 
béke kövelkezett. A’ Katholikusok bíintetlenl 
nyomásai ujra elkezdödének 's a’ Hngenot 
ták ismét fegyvert ragadtak. Condé el akará 
a’ királyt ragadni, hogy az országlást kezé 
re kerìtse, `de czélja nem~ valósult. 1567 
Saint-Denisnél ütközet törte’nt, mellyben 
egyik fél se nyert ’s Montmorenci elesék. 
Az ezt kövctett egyezet csak rövid szünetet 
iziilt. Angol és német Protestansoktńl в" 
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"gitség jôvén, Jarnacnál nj ütközetre jöve a' 
dolog a’ Kathnlikusok e’s Hugenották közt, 
kik az anjoui herczegtöl , a' kiräly öccsétôl, 
megverettek. Itt végzé hadi pa'lya’ja't Con 
dé 1569, Montesquioutól, az anjoui herczeg 
testörkapitányjától , hitszegöleg hätulról föbe 
lövetvén, „паб“ már megadta magät. Coligny, 
okos vezér, и] haderöt gyüjte és sikergtlen 
né tudá tonni a’ herczeg gyözedelmét. О Na 
varra ilju kirälyát, Henriket, kit katonai 
pályára nevelt, tevé a’ Protestansok vezére' 
vé; mindazältal az anjoui herczeg и] gyöze 
delmet vön Montcontournál. 

Ke’tszeri veszteségek után is hasznos béke 
kötést nyere'nek a' Protestansok, de csak 
elaltató békekötés vala ez. Katalin 4 he- 
lyet (Rochellet, la Charitét, Montaubant és~ 
Cognacot) mutata ki bátorsa'gokra, polgári 
és Yvallás-szabadságot ada nekik ’s fejeiket 
«z udval'hoz édesgeté,l1ol csalóka szivességével 
elaltatá ezeket. Navarrai' Henrik Margitot, 
a' király hugát, jegyzé el nôül. А"; Vala 
végek az innepélyess'e'geknek, midön a' ki 
m'a'lyìak, éjel, lármaharanggal jel adatván, 
a’ Hugenotta'k ha'zaira rohantak, ’s nem és 
korkülömbség n'élkül levagdalák шока: 1572. 
А‘ Louvre vérben feredt, a’ vérszopó Нину 
ablakából lövöldözte 'alattvalóin Hasonló 
kegyetlenségek történtek az они“; egyes ré 
szeiben ’s csudálni lehet a’ gyilkplásva'gy ezen 
szédelgésében' а’ kirälynak Кв"! tisztviselöje't, 
Опыт és Curzayt, kik а’ királynak, mint 
hóhérnak, -nem akartak szolgälni. А’ nemes 
_szivü öreg Coligny hasonlóul megöleték ’s 
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teste akasztófára függeszteték. Midôn a’ ki» 
rály udvarával а" haltet, ki már rothadniE 
kezde, meglátogatá ’s еду udvari-orrát bü- -` \ 
dösség miatt‘eltakará, ezen utälatos szavak 
ra fakada Károly: „Megölt ellenség шага 
minde'g kellemes.“ Henrìknek ’s az Щи Соп 
dénak le kelle mondaniok hitvallásokról. 
„Mise, hala'l v. Bastille,“ dörge Käroly а’ resz 
ketö herczegekhez, mìdön elibe vìtettek. A' 
kìrály nyilván kihirdetteté, vhogy minden az 
ô parancsolatára történt; a’ Parlament tet 
szését kinyilatkoztatá ’s évenkénti innepet 
és_ húesńjárzíst rendele , 100,000 Françzìänak 
meggyilkoltatäsáért! Mrïr a’ cs'upa „Sz'. Ber-1A 
tńláhnp'ît'ŕ‘. Rév bol'zadástokuz az ujabb id_Ö' 
ben , ls mégis találkoztak védöi. ` „ ""М‘ 

'.-| Uldözéseknek ’s kegyetlenketléseknek 
mindég ugyanazon következések van; а’ már 
tirhalál kövietëket szül ’s a' Protestansok vére 
is szaporitá azok számátfA’ háborn -tíize uira 
fellohbant ’s az anjouì herczeg 24,000-et ‘тези 
te el Rochellevivásáhan 1573. Az asszonyok 
is elszántsággal küzdének. Következett év 
ben a’ Be'kétlenek pa'rtja jöve'létre, mellyel 
n’Hugenották egyesültek’s csatázásokat foly~ 
taták. Е’ történetek közt mh. a’ király 1574. 
Bámulnì lehet, hogy ezen 'vérhen .gyönyör 
ködô fejedelem költészettel ’s tudományolíkal 
foglalatoskod ott. l _ l u, „y à, их‘: „x á'îàuê; 

»af-m2 и’ I" Liga. Tizenhatosak. III Henrik.' 
Az anioui herczeg, ki` lengyel királyá- 

Yálasztatott, haza iöve Lengyelországból lll 
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Henrik névvel. Mint hadvezër vite'z és sze 
rencsés volt, ellenben királyä léte után kisà 
lelkii, tunya, njtatoskodó leve ’s штата 

Yfeslettségnek add lnagát. Többek tanácsát 
megvetvén, nyilván a’ Protestansok ellense'-~ 
gének vallá magát. Occse az alençoni her 
czeg ’s navarrai Henrik, öszveszövetkeztek 
ellene. Egy beke-edictumban a’ Наземный 
poigári jusokat nyertek 1576. Ez a’ szent 
ligát (vakbuzgó Katholikusok egyesületét) 
szülé, melly a’ vallás és király védését te 
vé kötelességévé, Guise Henrik vezérlése 
дан, kinek a`"liga vak engedelmességet 
eskiidt. A’ rèndek Bloisbaôszvehivattak 1576, 
hol a" ligaisták vivék a’ szót ’s a’ király` 
megesmeré a’ ligát. Fegyver fogatott ’s 
mindkét fél szemmel tartá egymást. A’ li 
дать késöbben a’ királyal is keveset gon 
doltak 's а‘: kérdék а’ pa'pa'tól: Lehet-e a’ 
vallás javára а’ király eránti engedelmesség 
röl lemondani’! mire a’ pápa igennel felelt. 
Guise ekkor az öreg Bourbon cardinalist tevé 
a’ liga fejévé, ki minden europei kath. fe 
jedelem nevében nyilatkozvrínyt boesáta Кбит 
re. Az udvar ezen megrettenvén, a’ ligaisták‘ 
nak sok just ada. V Sìxtus navarrai Hen 
rikre ’s Conde'ra átkot monda, hanem ezek 
fel se vevék ezt. A’ három Henrik (Guise 
Henrik, III Henrik 's navarrai Henrik) há 
boruja kitört és Stuart Ma'ria kivégeztete'se 
(1587) nevelé a’ Katholikusok dühét. Cou» 
trasnál megveré navarrai Henrik a’ királyia 
kat, kikßt Joyeuse e's más kedveltek veze'r 
lettek, de Guise Henrik is gyö'zedelmet vön 
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ez idö ta'jban a’ német Protestansokon, kik haià 
ró Dohna alatt a' Seineig elönyolnultak, {тап 
czia hìts'orsbsaiknak segitséget akarván hczni.` 

Azcnközben Pa'rizsban lázadás íite ki ,- ’ 
Tizenhatosak névvel, Еду neveztetvén a’ köz 
ségek 16 fertályaìról. A’ Sorbonne, inelly 
öket pärtolá, ат itélé, hogy ügyetlen feje 
delmeket az országlástól meg lehet foszta'nì. A’ 
Nanciba душ: ligaisták а’ király elibe tör 
vényeket szabtak; e’ most ltekinteté'vel nkart 
élni és Schweizereit Pärizsba hivá. Tüstént 
fegyvert fo‘vának a’ polgárok, az utsza'kat a’ 
Lonvreìg e 'rekeszték ’s a’ schweizi hadné- 
pet bezáräk. A’ kira'ly elillant, а’ fövárost 
a’ ligának ’s Guisenek hagyvzín. ’S ez az el 
rekeszte's napja (journée des barricades). A’ 
liga и] szövetkezésre kényszerité a’ királyt 
az eretnekek ellen. ’ 

Ujra egybegyültek a’ rendek Bloisba 
1588, hol ismét a' liga tagjai birtak >elsôse'g 
gel. A’ trienti concìlium végzeteivel veszte 
getvén a’ dra’ga idôt, lnegfelejtkeze’nek a’ 
rendek a’ helsö csendesse’g helyreállitásáról. 
A’ Guisek hatalmok -legfel'söbb polczán 111 
lának, ’s könnyen játszhaták Pipin és Capel: 
szerepe't, Erzé ezt III Henrik, ’s mivel nyild 
ván nem támadhatá meg ôket, alattomban 
gyilkoltatá meg. Guise Henrik egy asztalken 
döje ala' rejtett levelke'ben vigya’zóságra in 
шеи, e’ szavakkal: „A’ király meg akarja 
herczegségedet öletni“; de nem ügyelt rá ’s 
plajbászszal ezt i‘rá alá: „Nem szabad neki“ ’s 
a’ papìrost az asztal alá vetéLmiért éltével 
adózott. A’ liga veze'rének elvesztén iszonyu 
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dühbe jöve; egyhzizi szónokszékekbôl a'tkok 
dörgének a’ király fejére ’s az, ki а’ parla 
mentlien ellenmondott , a’ Bastilleba záraték 
’s hivatalától megfosztaték. Most a’ mayen~ 
nei herczeg, Guise Henrik testve're, vevé ál 
tal a’ liga vezérlését, melly olly hatalmal' 
vala , _hogy a’ király kezei közt csak nehány 
város Шах-ада. Most lätá Henrik, melly „ак 

` Séges navarrai Henrikkel megbe'külnie; e’ 
nyilt karokkal fogadá öt,. ’s minden méltat 
lanságot elfelejtett‘. A’ pápa ellenben átkot 
monda III Henrikre , ki most szövetségesé 
vel Párizs felé ищи“. Mär St. Cloudba ér 
keztek , midó'n Clement Jakab, ifju Потоп 
kos szerzetebeli, a’ királyt késsel szìvén (ш 
161811589. А’ Párizsiak meginneplék e’ Бо 
nosz теме: ’s а’ gyilkos szeutnek tekinteték. 
A' fortélyos Katalin is ugyanezen évben mh. 
minden párt átkaitól Найти". 

A’ liga vége. IV >Henrik Párizsba 
menetele. iôdik század. 

A’ Valois ház kìhalt, ’s navarrai Hen 
rik, n’Bourbon házbóLiile a’franczia király 
ныне, mint IX Lajos utódja ’l nagy tu 
lajdonságaina’l fogva érdemes is vala arra. 
Hegyek 's pásztorok közt nevekedve , sem 
mit se tuda ö arról, a' mi királyokat elront. 
Fegyverrel ke'nyszerittetvén jusait kivivni , 
szerencsétlenségek által megpróbältatva ’s baj 
társainak sanyaruságaiban osztozva, mint tö 
kéletes fejedelem, ugy lépe fel atyjai пё 
1:ёЬе‚ Francziaországnak csak nehäny «a1-i0 
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mányi esmerék meg ôt királynak; mindenre 
nézve szükölködék ’s mi több, а‘ mayennei 
herczeggel kelle küzdenie , kinek seregében 
spanyol gyalogság (ekkor egész Europában 
legjobb) szolgált. Mär Angolországba akart 
menni segitségért, midön Mayenne-al Arques 
па“ találkozék ’s 5000 emberrel gyôzedel 
met veve ellenségén 1589. Most egyenesen 
Pzírizsnak tarta ’s csaknem elfoglalá a.’ fö 
várost, hol nagybátyja, az éltes Bourbon car 
dinalis, X Károly névvel királyá Мыши“. 
Henrik me'g egyszer meggyözé Mayennet 
lvrinél1590 , hol az ellenséget üldözô kato 
náihoz ezt kiáltá : Kiméljétek a’ Francziákat. 
Ekkor megszállá Párizst. A’ liga dühösen чё 
dé magát, fanatismustól lelkesittetvén, ’s pa 
pokból és szerzetesekbôl ezeredeket állita. 
Kegyetlen éhség dühösködék a’ városban; 
emberesontból örlének lisztet. ЕМ megtud 
ván Henrik, élelmet engede bevitetni a’ szü 
kölködöknek, Majd megjelene Farnese Sán 
dor, II Filep vezére, seregével , 's kénysze 
rité Henriket a’ vivás félbenszakasztására. 

Azonközben a’ savoieni herczeg elboritá 
Dauphinét e's Provence-ot; az nj papa XIV 
Gergely Henrikre zítkot monde ’s 11 Filep › 
délnek sátánja, а’ Tizenhatosak `segitségével 
azen dolgozék alattomban, hogy magát {ган 
czia kirälyá választassa. Henrik Rouent viv-` 
ta , hanem ezt is hasonlónlfelmenté Farnese 
1591. A’ häboru csaknem egész Franoziaor» 
szágot ellepé. Párizsban uj párt lépe fel Po 
litìcusok név alatt, kik a’ békétlenekhez 
csatlakozának. Ezek mérséklett Katholiku~ 
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sok voltak, kik a’ király megesmerése ziltal 
békét kivántak.v A' pártfelek, hosszas vér 
ontás által elgyengittetve, közledni kezdé» 
nek egymáshoz.A’király eltökélé hitvalla’sa 
megváltoztatását. Megér, monde, Pa'ri'zs egy 
mise't. Mayenne ala’irá а’ fegyvernyugvást , a’ 
liga nevetség tárgya lôn ’ szétoszlott. Utol~ 
só próbatétele vala a’ kirälyt alattomban meg 
gyilkoltatni Barriere Péter, elôbb hajós, most 
katona által , hanem a’ feltétel kitudatott ’s 
Barriere nagy kinok közt adá ki lelkét. 22 
Mart. ‘|594 mene be királyi pompával PárizsÁ 
ba IV Henrik. 

A’ y16 század, a’ reformatie által az em 
beri lélekre nézve a’ legdicsöségesebbek egyi 
ke, most lefolyt. Megmérhetlenek a’mivelt 
ségben ’s világosodottságban tett lépések. Co 
pernikus, Gallilei és Toricelli, ’s mások az 
eretnek-nyomnzás daczára, a’ philosophiát 
az okosságra és tapasztalásra alapiták, mig 
а’ párizsi egyetem a’ felett versengett, hogy 
a’ q betút k-nak, ’s igy a’ quisquis-t quis 
quìs-nek v. kiskis-nek kelle-e kimondani’l 
Baco kanczellár rendet vive be az emberi 
esmeretek körébe; Montagne megmutata' az 
emberi lélek szabadságát, azemberröl irt ‘1125 
gálódásaiban; hanem a’ politìcában nagy fé 
lénkséggel tettek nyomozásokat. Morus, Bo 
ldin es »Grotius a’ polgári tärsaság törvényeit 
inkább а‘ régìeknél v. a’ bibliában keresék, 
mint` a’ természetben. A’ reformatie nemi 
köztársasägi szellemet szült ’s a’ protestans 
politicusok 1575 alkotmányos statuskormány 
za'sra tervet Видишь-„1- ‘го-"в" hanem illven 
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Мед: elfogadäsára ezen idôkor még nenl volt 
alkalmatos; mert , mint minden idôben, mi 
kor az emberi lélek bilincseit lerázza, “gy 
most is a' vallási és polìticai szabadság el 
lenségei egyesültek, hogy azt isme’t hitczik 
kek e's hata’rtalan hatalom jn'rma alá hajt 
säk. Legmunkásabb volt ebben az ekkor lét 
re jött Jesuiták rendje. l 

IV Henrik orszá'glása. 
Henrik elöször is а‘ parlamentet állitá 

vissza, azutän a' Protestnnsokat ё: ligzít 
akará együvé~olvasztani. Az utolsó drágán 
adä el megbe'külését; Brissac marsall Pa'rizst 
1,675,400 livreért engedé által; Rouenért 
3,477,800 liv. kelle fizetni ’s i. t. A’ király 
éltét több izben fenyegeté veszély, mert a' 
Jesnitáktól gyíilöltetetl.l 1595 a’ parlement 
tanácsa’m kitiltatának az egyetemból 's tem 
plomokból; de a’ papa nam oldá -fel egyházi 
a'tok alól elöbb a’ kìrá|yt,mig ìsmét vissza 
neuf helyezé a’ rendet hivatalaibn. Mayenne 
még nem vala megalázva; Henrik ezen el 
lenségét is meggyôzé Fontenai-Françoisnál 
’s megbocsáta neki. Ba'torsa'gára Chalon, Sevres 
és Soissons városokat kapá 6 évre, söt 350,000 
koronás tallé‘rra ment hadköltségeit is kìíizeté 
Henrik. Az epernoni herczeg fella'zadn, de 
lenyomaték, II Fìlep, kinek Henrik hadat 
izent, elvevé Amienst; hanenx. 1597 a’ Spa 
nyolok visszaverettek. Mercoeur’, bretagnei 
helytar‘tó , "s a’ liga pártolója, is engedel 
mességre kényszerittetett ’s II Fileppel, ki 
nem sokára mh. 1598 egyezet köttetett. 

/ 
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A’ Protestansok nyilván kikele'nek san 
muri gyiilésekben sorsok javitásänak elmel 
lözése miatt. Henrik а’ nantesi edictummal 
akart а’ 'dolgon segitni, de bär ebben a’ pro 
шагам vallás szabad gyakorla'sa kevély tü 
relem korla'tolásai alá vala vetve, buzgó 
Kntholikusok mégis igazszígtalan kedvezé s 
nek tekinték azt. ’ 

Polga’rhadak a’ magok közt egyenetlen 
nagyokat elgyengiték, innen könnyii‘ vala 
Henriknek öket korlátok közt tartani. El 
lenben a’ tartományi helytart-ók , ama zür 
zavaros idöben,-határtalan hatalmat keritettek 
kezekre, ’s most агга törekve'nek, hogy аж, 
mint a’ Kopasz Käroly alatti grófok, 21111111 
dóul megtartsák.’s feudalis uraságot vigye 
nek be. Mayenne , Mercoeur, Nemours, örö~ 
kös uradalmakàt akarának szereznì; Biron, 
ugyanezen czélra , alkudozni kezde a’ savoie 
ni herczeggel, A’ terv e’ vala, hogy Fran 
cziaország ul'akból ’s „наша fejedelmekböl 
áiió szövetséges statussá tetes sék, mint Né 
metorsza'g volt. A’ dolog felfedeztetetl; ’s а’ 
parlnment ve'gzete szerint Biron, bär a’ ki 
`rälynak régi bajnoktársa volt, lefejeztetett 
1602. 

Henrik országlása'nak utulsó törte'netei 
közé tartozik: a’ pápának tett igérete, hogy' 
а’ Jesuitákat visszahivja; Entragues Henriette 
öszveesküvése, kinek Henrik házasságot igért, 
de az errßl szóló iromänyt Sully nevü minis 
terének mutatván, ez а’ papirost királyának 
висте láttára sze’tszakasztä, ’s midön Hen 
rik igy szólana hozá: Megôrült kegyed’! ezt 

l 
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felelé Sully hidegen: „Adná Isten, hogy egész 
országban egyedül én őrültem volna meg“, 
mire a’ király elálla feltételétől; továbbá а’ 
pápa, Venéezia, Spanyolország és Holland 
közti békeeszközlés. Henrik felfegyverkezék 
Austria ellen, ’s örök békérőbés minden 
europai fejedelmek öszveköttetéséről álmo 
dozék, midőn egy Ravaillae nevü rajosko 
(lótól, 'a' la Feronnerie utczában meggyilkol 
taték 1610. 

Barátjának 's ministerének , Sallynak, 
segítségével a’ kormányzást és az ország jö 
vedelmeit rendbe hozta. Előbb az adónak 
csak ötödrésze ment а’ kir. pénztárba; Sully 
rendelésére a' közjövedelem alhaszonbérlői 
nek közvetlenül a' kir. pénztárba kelle a’ pénzt 
beñzetnîek, ’s_ nem а’ főhaszonbérlőkébe, mi 
előbb igen, sok csalásra szolgáltatott alkal 
mat. A'temérdek kegyelempénzek kevesebb 
re szállittattak 's а’ finanztisztek nagy szá« 
ma csak а’ sziikségesre szoríttatott. Henrik 
nek jó szíve volt ’s tudta magát szerettetni; 
hanem korlátlanul uralkodott. Mindennek meg 
kelle előtte hajolnia, még a' parlamentnek 
is. Alig lehet egyébiránt öszveegyeztetni, 
hogy írhatta alá az a' fejedelem, ki azt akar 
ta, hogy minden parasztnak tyúk legyen fa 
zekában, ama kegyetlen parancsolatot, melly 
egy vad tengeri nyulat megölő parasztot ‘$1 
korbácsolásra és gályára ítélt? Az is méltan 
hányatik szemére, hogy a'játékot és az 
szonyokat igen szerette, 's alattvalóinak nő 
it elcsábította. Különben leereszkedő volt, 
‘s most is él a’ nép emlékezetében; olly di 
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csôség, mellyel mind ekkorsiig, a' franczia 
királyok közt, egyedül 6, bir. ‘ 

Richelieu. XIII Lajos. Despotismus. 
XIII Lajos csak 9 éves levén , anyjá 

пай, Medicis Maíria’nak` adá a’ parlamentaz 
országla'st, 's igy olly just tulajdonîta ma 
gának, mell)r a’ rendeket illette Wina. Az 
elöbbi uralkodfis kjó rendeletei eltüntek; Sul 
ly hivatalából elbocsa'ttaték ’s az általa meg 
töltetett pénztár kiürittete'k. Concini Horen 
zi 1i (utóbb Ancre marsall) ’s nöje Galigai, 
dúlák Francziaorszägot, az országlónéra nagy 
lsefńlyässal birván. Az’elökelök ’s pártfelek 
ismét felemele'k sárkány-fejeiket. A’ rendek 
1614 öszvehivata'nak, de az idöt hasztalan 
czivódässal vesztegette'k. Ez utolsó gyüle'sek 
vala a’ revolutioìg. A’parlament hijfiban ра 
naszkodott a' rosz kormzínyzás miatt; Con 
dé herczeg, a’ békétlenek ’s Protestansok 
feje, elfogaték. A' kirzíly eîe'sz bizodalmát egy Luynes nevü apródjába elyeze', ki ezt 
leginkábh azzal nyerte meg, hogy neki ne 
hány kitanitott csókát aja'nde'kozott, mellyek 
mint solymok, ugy mentek apróbh madarak 
ra. Luynes rábeszélé a.’ királyt, hogy a’ mi 
nistert távoztassa el ’s az országlóné järmát 
vesse le, ’s a’ ¿yengeségln'ílV kegyotlen ki 
rály Concinit megöleté, mi a’ Louvrehoz vi 
v`ô hidon történt. Concìni nöje biibájossa'g 
gal vádoltatvän , megégetteték. Temérdek 

l vagyonokat az и] kedvelt kapá ajß'ndék‘lL 
Anyját Lejos számüzé ’s keme’nyen bzint vele, 
mumatt a’ királyné kétizbeli> nyugtalansa'got 
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gerjeszte, neha'ny nagytól segittetve. A’ Pro 
testansok több izben felkele'nek ’s hasznos 
békekötéseket vivtak ki. 

Most (1624) Richelieu cardinalis vevé 
kezébe а’ status evezöjét, ki mint Concìni te 
remtme'nye, eddig félrevonulva e'lt. Hajthat 
lan vas akarattal birt ’s égett keble ul'alkoda's 
vágyjátol. Mint despota xnindent letiport. XI’ 
Lajos példáját követvén, elöször jött azon 
gondolatrn, hogy a’ nagyokat megrettentse ’s 
hiztossa'gokat nevezvén ki, többeket halálra 
ite'ltete. Testôrrel veteté magát köriil, az ad 
miráli ’s connetahlei fö hivatalokat eltörlé, 
mivel ezekkel nagy hataloln vala öszvekötve. 
ßa’r eleinte a’ Protestansoknak kedvezni lát 
szott, mégis eltökelé elnyomatásokat. Esz 
tendeig viva' személyesen La Rochcllet, val 
lászabadsa’gok egyetlen menedékét; a’ vá 
ros bösen védé magát rettenetes éhség 111152 
titásai közt is; egy angel hajósereg segitsé 
gül jöve ugyan, de mégis végre meg kelle а’ 
"ál’OSllak magát adnia 1627. A’ cardinalis a' 
reformata hitvalläs e’w‘édfalait fóldig lcronta- _ 
tá, ’s а’ protestans sereg vezérét, Rohant, 
megadzísra kényszerite’. A’ Protestansok szö 
vetséges köztársaságot akartak alapitni, mint 
Holland. Ha czélt érnek, melly egészen más 
most Europa törte'netirata! 

XIII Lajos orsza'gläsäról tulajdcnkópen 
szó se lehet, mert szorosnn véve Richelieu 
uralkodott, ki elött hajolt meg minden térd, 
al kira’ly pedig csak a’rnyék volt. Roussillon 
megveteték 1628, az nustriai ha'z a’ 30 éves 
ne'metháboru által , mellyben a’ franczia ud 

8 
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‘ mag 

 

var nyomosan segité a’ Svédeket Austria e1 len, megaláztaték,« Spanyolországgal több had 's különbféle szerencse'vel viteték, Ca talonia Francziaországhoz kapcsoltalék. Ri chelieu lelke а’ politicának minden rugóit mozgásba tudá helyezni ’s Fraucziaországot as hatalom-pontra emelé Europában. E gyébiránt e’zen orsz'ńglés bélyege szomoru ’s а egyhangu, mint mindeniitt, hol önkény ül kormányon. Idöröl idöre mutatkozék ugyan ellenállás, de tüstént lenyomaték ’s kegyet len büntetés mondaték a’ vakmerökre. Igy végezteték ki Morillac marsall 1630 ’s Mont morency herczeg, ki fegyveres kézzel foga ték el, a' toulousei parlamenttöl 1632 halál ra itél'teték , bár a’ király megkegyelmezett neki. Saint Maur , Ecouen és Chantilly bir tokok а’ Condé házra száltak, mint nèmzeti jószágok mellyeket elöbb Montmorency her czeg birt. Cinq-Mars e’s de Thou 1642 lefe ‘eztetének, mivel a’ cardinalis ellen бане esküdtek, bär а’ király tudtával, ki а’ min ldenható minister büszkeségét már nem örö mest szemlélé.Végre meghala a’ швы-1101: pap. XIII Lejos szabadabban lélekzett, de nem sokára ö is utána ment 1643 , mintha Riche lieu megparancsolta volna , hogy a’ sirha is kövesse ót. VII Károly és IV Henrik korlät lan uralkodások legalább fentartá a’ franczia character mozgékonys"gät; de XI Lajos és Richelieu lenymnák ’s lealacsonyita’k ат. Di 
eséretére válik Richelieunek}'4 la Bca 
demia alapitása. И’, „ ì 

l 
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Mazarin. XIV Lajos kiskorusága. A' 
Fronde. 

XIV Lajos 5 éves korában teteték kìrály 
székre. A’ parlament îsmét magának vevé az 
orsza’gla's áltadäsänak jusát, a’ király any 
jára , austrini Máriára ,.‘bìzván ат. Mazarin 
Olasz, az orsza’glóné kedveltje, kit Rìchelieu 
еще“ fel, uralkodott helyette. Ez ügyes és 
önke’nyíi fe'rjñu vala, ki az orsza'glás legfôbb 
es'lfközének az älnoksîígot шпона. Az Austria 
ellen indìtott német 30 éves häboru Мут 
taték, lnellyben az ifju Enghïen (késôbbì nagy 
Condé) igen kìtünteté magát. Rocroynálés 
Freìburgna'l gyôze. Turenne megnyeré 1644 
а’ nördlìngeni íiiközetet ’s elvex'é Dünkìr 
client. Conde' gyöztes leve Landaunál. A’ Své 
dek igen hasznos szövetse'gesek valának e’ 
háboruban. А’ westpllaleni békekötés végét 
szakasztá az ellenségeskedésnek, a’ német _ 
birodalmat alapitn', de а’ csa'szárì hatalmat 
igen korlátßlá. Felsö- ’s Alsóelsasz Fran 
cziaorszzíg részeivé tetetének 1648. 

A’ békekötés nta'n kìtöre a' nagyok bé- 
kéllensége Mazarin cardìnálìs ellen, ’s e'gye 
sülvén а’ pa'rlamentel, képze’k az ugyneve 
иен Fronde-ot. Oka ennek а’ nép felettébbi 
nyomatäsa "ala, mit a’ nagyok nem akarván 
engednì, többen elfqgaltak közülök. Ezek 

` közt volt Conde, ki visszaknpván szabadszí 
gát, mìdön nj szëlvésztöl kelle tnrtanìa, a' 

`YSpanyol udvar szolgzílatjába ‚том, melly a.' 
Frondenak szövetségese volt. Visszatért u 
gyan Conde 1652 7000-ed |nagával’s~a’ Saint 
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Antoine külvárosig, hol~ Turenne темп-16 
a' franczia haderöt, benyomult; me’gis sike 
retlen volt a’ Fronde egyesüle'se; mert fejei 
nek haszonkerese'se nem csak megga'tlá e’ 
pártot L’. hogy az egész javára valamit tegyen, 
hanem sietteté szétoszlata'sät is, mi a’ ki 
rályi hatalumnak ’s a’ fortélyos minister 611 
kényének erösebb alapra zillását nyomosan 
segité. Tarta 1654ig. Condé isme't Németal 
föidre ment a’ Spanyolckhoz. A’ háboru még 
sokáig tarta közte ’s Turenne kôzt, mig a' 
pyrenaei békekötés el nem altatá аж 1659; 
Franczìaország' mcgtartá Artoist, Roussillont 
's Elsaszt. XIV Lajos nöül vevé 1661 M. 
Therézia spanyol herczegnét. Mazarin mh. 
az általa gyakorlott despolismust igen jó ke'z 
ben hagyván maga ntán. А’ 14éves Lajos kinyi 
latkoztatá, hogy most maga fog uralkodnì 
's a’ Parlament gyíilésébe "adászöltözetben e's 
csizmában, lovagló korbácscsal mene, ‘недра 
rancsolván annak, hogy a’ status dolgaiba 
azontul'ne avatkozzék. 

XIV Lajos. Rend és nagyság а’ korlát 
lan hatalom mellett. 

_ Lajos. leghatalmasabb europai fejedelem 
törekvék lenni ’s el is érte czélja't axon leg 
kitetszöbb férjfìak közmunkása'gával, kiket 
feltalálni szerencsés vala. Colbert javitá a’ 
status jövedelmeit, segité a’ kereskedest és 
kézi mesterségeket, gyámolitá a’ tudo'ßàkßt 
’s rendbe hozá а’ status kormrín бак ág’f* 
it. Riquet kitetszö szellemíi4 erjíiu vagyonat 
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’s éltét feláldozá, a’ llanguedocî csatorna äsa’e 
sában. Tengeri erö álla elô, me'lly az angol 
lal és hollandival megmérkôzhetett; mert 2 
évvel Colbert holta elôlt (1681) 198 felfegy 
verzett vhajóból állott ’s a’ matróczok szálna 
60,000-re ment. IV Filep holta után Spanyol~ 
országnak háborut izene Lajos azon ürügy 
alatt, hogy M. Theréziának, ki nöje volt, 
mint Filep leányänak, “за van a’ spanyol 
korona'hoz. Flandern rövididô mulva, Fran 
checomté 3 hét мы: meghódittate'k; de Hol 
land, Angol- e's Sve’dorszägok, öszveszövet 
kezvén ellene, az aach'eni békeköle'sben Fran 
ehecomtét visszaada', Flandern ellenben Fran 
cziaorsza'gnál maradt, mellyel Vauban sok 
va'rral megel'ösitett. 

Az emlitett szövetse'g álral hóditásäban 
meggätoltatvän, elôször is Hollanddal akará 
éreztetniLajos boszuállását ’s 200,000 embert 
kl'iltlött 1672 e’ virägzó köztärsaseíg ellen, 
Angolország'gal kezet fogva's Condé (ki azon 
közben visszajött honába), Turenne és Lu 
xemburg vezérlése alatt a'ltmene a’ roppaut 
haderô a’ Наций‘), kisértetve Lajostol, kind 
vari fényjétôl 's gyönyöreitöl köriilvetetve 
kocsin Кбит; azt; mégis Julius Caesarhoz 
hasonlittaték. Hollandot elboritván, kemény 
feltételeket teve a’köztársasäg elibe. A’ két 
Ségbeesés kiilönös lelkesedést önte a’ Hol 
landiakba. Ruyter admiral töbhszer дуби 
delmeskede’k‘az angol ’s franczia hajo'sere 
en: а’ lakók áltva'gak а’ tölte'seket ’s viz >»z boriták el földjeket, csak hogy szabad 

ságokat ‘винный: ’s Lajosnak ki kelle ta~ 
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/ karoduia onnan 1673. A’ büszke király нот‘ 
szédai most felfegyverkezének kevélységé 
nek megaliízása'ra. De ô ismét elfoglalá Fran 
checomte't ’s Pfalzot Turenne által tüzzel 
vassal dúlatá. Condé megütközött 1678 Hol 
land helylartójával Senefnél , hol 25,000 em 
ber vágaték le haszon nélkül. Duquesne a’ 
franczia hajósereget fe'lemlitövé tevé 3 дуб 
zedelmével a’ földközi tengeren , ’s a’ nim 
wegeni békekötés megerösité a’ franczia {еду 
verek foglalmányait. l 

. Azonközben a’ hollandi helytartó Fran 
cziaorszzígba beiitnì próbát teve , de Luxem 
burgtól meggátoltaték.1681 elveteték a’ Fran 
cziák által Straszburg. Lajos Algirt. lis ägy 
uzlatä, hogy а’ tengeri rablókbn ищете: 
öntsen a’ franczia hajólobogókeriint; Genua 
hasonló sorsot tapasztala, mert Мёд’: segi- ‘ 
tette. Most a’ kìrály hatalnuínak legmugasabb 
pontjän álla; soha se temje'neztek annyit fe 

-jedelemnek, mint vneki , még személye is 
“мамам, mint nagynak és szépnek reme 
ke. Versailles fe'nye, melly, mint örvény, 
nyeié el az orszäg pénzét, szakadatlan bó 
dultszígban шт‘ öt. Az eretnekek-kiirta'sára 
is eltántoriták Íigyelmét hadminister Lou 
voìs, kanezellzir le Tellier, la Chaise szer 
zetes e's Maìntenon asszony , ki a’ királyon 
hatärtalanul uralkodott. Jesuiták, nsszonyok, 
költíik ’s szónokok telszéssel tapsoltak a' 
nemtelen feltételnek. A’ Sevennek közé hit 
ezónokok küldetének dragonosakkal , _kik-ß’ 
Reformatusokat lemészárlák téièßérvëgeft- EPZ* követék: a’ nantèsi edictnnrv ìäslßhuzamß 
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i685 , több protestans templom lerontatäsa’s 
gyermekeknek szüléiktöl elraboltatása, hogy 
kath. hìtvallásban neveltessenek. 800,000 bé- 
kés polga'r vándorla ki e’miatt honából ide 
gen tartományokba, mellyek azokatnyiltka 
rokkal fovadák ; vagyonaìkkal a’ nemességju 
talmaztatek. Europa öszveszövetkezék Augs 
burgban illy despotîsmus nyomásá ellen. А’ 
szövetség lelke Holland helytartója, az orá 
niaì herczeg volt, ki III \Vilhelm ne'vvel az 
angol királyszékre hivaték-, a’Stuartok meg 
fosztntván attól. Lajos a’ Какова-тенге“ II 
Jakabot pártfoga'säbu vette. Iszonyitö häborn 
lobbant feLLonvois minister parancsolatárn 
Pfalz isme't тише! vassal dúlate'k. Luxem 
burg meggyözé \Vilhelmet Flerusnál, Stein 
kírchennél és Nerwindennél; Wilhelm érté 
а’ lladmesterse’get, de nem volt szerencséje. 
Сайты, közkatonából leu tábornok, meg 
veré Savoìent. Ellenben Tourville, bär az 
angel-hollandi hajóseregnél elöbb erösebb 
volt, 14 hajót „шеи: el HoguenáLMindelRltt 
sóhajtának a’ népek ezéltalan vérontás alatf. 
Gyengültségbôl Ryswickben béke kötteték 
1697, mellyet Lejos most nem mint paranf 
csoló irl: nlá; тег!‘ Francziaorszäg elszegé 
nyedett ’s meg vala alázva. ’ 
Szerencsétlen esetek XIV Lajos alatt. 

i “(ИК század. 

А’ spanyol kirzílynak nem vala Кбит‘ 
"""-~\lßn агата“; miután Francziaorszäg ’s Au 

акта közt snkáig ingadozott, végre XIV La~ 
jos, unokäja számára, kedvezö végrendeletet 

ъ 
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osikara ki, noha tudhatá, hogy sulyos há 
boruba fog mìatta bonyolóáni. Angolorszá 
got is magára haragitá, II Jakab fiját pärtol 
valu. Unokáját, V Filepec, Spanyolországba 
küldé, e' szavakkal: Nincsenek többé Py 
renék. Eugenius herczeg, kit Lejos büszkén 
iitasita el magátol, midôn szolgálata’t aja'n 
lotta, mert alacsony termetü volt ’s keveset 
mutatott kiilseje, vezérlé а’ császári haderöt 
’s Savoienben több gyözedelmet nyere az idös 
Villeroin. A’ savoieni herczeg, Victor Ama 
de, elhagyá Lajost; Marlborough, a’ Leo 
pold csa'szarral szövetséges Angolorsza'g ve 
zére, gyöze Ne'metalfölden, de Villars is meg 
veré a' csäszáriakat I-Iochstettne'l 1703, hol 
mindazaltal еду e'v mulva a’ Francziáknak , 
Eugenius és Marlborough elött, vissza kelle 
vonulniok. Az Angolok elvevék Gibraltart 
és Barcelonát. Vendome, lV Henrik méltó 
unoka'ja , megveré Eugeniust Olaszorsza'gban 

,1706, mig Marlborough Ramillìesne'l "631111 
la’ztó gyözedelmet veve Villeroin. Most meg 
va'ltozék a’ szerencse délen; a’ franczia had 
sereg 'Purim-aal megvereték ’s Toulon viva 
ték; nz austriai föherczegMadridban királyá 
korona’ztatr-í mngát ’s V Filep elveszti Spa 
nyolorszägot, ha Berwick marsall, Il .lakab 
terme'szetes fija, az almanzai ütközetet meg 
nem nyeri 1707. Eugenius éjszakról délre 
.vonult, ’s délröl éjszakra, hol Lillet Marl 
boroughal elfoglalá. Lajos békét kért, 17013;l 
de keme'ny feltételek adattak elibe,~t. ' 
unokája a’ spanyol koronäról Г"! le 
Népének, melly mar a’ terhés adókat nellai` 
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bi1-ta, nyo'moruság'át nem tekintve , eltökéle' 
t'èhá‘t a' háboru folytata’sát. Hösi ellenállás 
utá'n4 а’ franczia sereg Villars alatt, Ма1р1а+ 
quema,- megvereték 1710, mi az ellenség~ 
nek nagy vesztese'gébe kerüle. A’ király’me’g 
egyszer' megala'zá magát; de ajánlatai nem 
fogadtata'nak el. Most Vendome Spanyolor 
szágban ismét fe'lemli'tökk'é {ещё а’ franczia 
fegyvereket;_Marlborough elveszté az udvar 
kegyelmét ’s eltiint4 a’ csatamezörköl, mire 
Angolországgal‘fegyvernyugvás kötteték. Vil' 
lars- Denainnél irácsapyánlflugeniusra, ’s tel-A 
jes gy'özedelmet vevén raj'ta‘171v3, Utrechtben 
béke köttete’k, 1melly több s_tatust mente .meg 
végpiisztula'st'ól’. ErreJ Villars áltvonula а’ 
Rajnän, visszaveré а’ császa'riakat ’s aláirzi 
_Eugeniússal a’ rastadti békekötést 1714. E’ 
dühös háboru vé'ge 'obb vala, mint F ranczia ország'várhatä. A’ d’ünkircheni kikötönek le 
rontatás'a legalázóbb felte'tel. A’ koronaörö 
k'ös’ekkor tájban történt halála , mint a’ bur 
gundi herczegé (az elöbbinek ñjáé) is csordul' 
tik tölte'k`Lajos keseriise'génekpoharát. Mh. ‚ 
1715, 77’- e’ve'ben.` _26001 mil. livr.` adósságot 
hagya maga után, ’s 1' mil. embernél tòbb 

»áldoztatott fel általa. Éltében imádtatott, 
holta után me'g porát is` átkozá a’ n‘ép. 

A’ 17 szäzad XIV LajosénakAnevezte# 
tik, mert fe’nyüzésével, ’s bizonyos nagyságf 
era'nti izlésével annak fénygíre sokat tett. De 
mi jot штата: Lajos? OFrancziaországot 
h'atalmassäiteve‘ Europäban, de belöl rabszol 
gaszíg nyomä va’ népet; az 6 hibája , hogy a’ 
Franczìáknak s'okáig nem volt nemzeti cha 

9 
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racterek; mivel a’ dicsöse’get e’s szerencse ja 
чай: maga egyediil osztogatá, elvevé a’ nem-_ 
„мы öuállását, ez elfelejté magát , c'sak 
hogy királyáról goudoikozzék’s mìdön ez azt 
mondá: En vagyok a’ status! elhive'. Hiu fé 
nye a’ népnek, melly ugyis elég hajlandó сви 
dálkozásával, bálványozásával és пай: bol 
dogságánakfeläldozásával a’ pillanat kedvelt 
jének telnjénezni, Швей: tévelygö útra tán-A 
toritá. Lajos országlása alatt csinositák a’ 
franczia nyelvet Racine, Boileau és Moliere, 
remekmiveikkel; де‘ Lajos né!kiil is nagy 
hirt szereztek volna Francziaországnak Cor. 
neille , Pascal, Lafontaine, Fenelon, La Bru 
yere; az okosság szabadabban munkálódhatott 
's a' nagy Нину: nem csudálva, a’ lélek ne 
mesebb ’s hasznosabb elmélkede'sekre emel 
kedett volna. А’ fiiggetlense’g szelleme, mel 
Ifet a’ Fronde elleni küzdés ébreszte fel, 
nem nyomatott volna el; a’ közönséges em 
beri jó vizsgáltatása nem halasztatott, ’s a‘ 
17 зайти! talám az okossäg és teremtö er6 
százudjának neveztetett volna. 

Hogy а’ gondolkozäs szabadságát kön 
nyebben elnyomhassa , hit _fegyvere’vel éle a’ 
despotismus. Bossuet vala XIV Lajos monar 
chiájának apostola , ki annak csalhatlanságát 
predikálá. A' Jansenisták *) üldöztettek , nem 

 

‘) Jansen Cornél (mh. 1638), ypernì píispök (Né 
metulfölden) ат tanitotta, sz. Адамов Véle 
xnénye szerint, hogyA az einher, természeti rom 
‚тамада miatt, csupán isteni kegyelem belsö 
малышам anal tehet jót; továbbá, hogy 
következetes legyen, azon józan okosságot fel 
l-izitó gondolutra. jött, hogy laten némelly em 
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annyira tudoma'nyjokért, mint aze'rt, mert sa 
ját gondolkozásmódjok vala ’s az egységet 
megzavarák. Egész Francziaországnak ugy 
kelle gondolkoznì, mint a’ Нину; innen 
jöve a’ ke’pmutata's ‘канатов máza, melly a’ 
romlott erkölcsöket takargata’. Egyébiränt 
Lajas, ki olly korlätlan vala, hogy még á 
gyasaìnak se engeyde befolyást, végre gyon 
мадам, La Chaise Jesuitától ’s egy éltes 
asszonytól, Maintenontól, Scarron özvegyé 
и’)! , engedé magát vezettetni. 

XV Lajos orszá'glása. IS-dik 52621111 
XV Lajos hasonlóul 5 éves korában Щ: ki 

rályszékre. A’ Parlament félretevé a’ meg 
halt Нину végrendelete’t ’s unokaöccsét, az 
orleansi herczeget, nevezte ki korlátlan or 
száglóvä, ki eszes ember volt ugyan , de az 
uralkodás foglalatosságaival keveset gondolt. 
Az utolsó orsza'gla's önkényüsége és szeren 
cse’tlense’gei kifáraszták а’ Francziákat; a’ 
nyomás jármától, melly az udvar szertartá 
saitól ’s tiirelmetlenségétöl a’ társaságos élet 
be is áltment, megmenekedve'n, kicsapongó 
's zabolätlan örömnek ада“: magokat, mint 
gyermekek, kik zse'mbes tanitójok felvigyá 

 

bert , önkénye szerint, boldogságra, másokat vál- ’ 
tozhatlanul örök kárhozatra.- rendelt, de kik 
legyenek választattak! kik elkárhoztak ? e' föl- ‘ 
dön tudni nem lehet, hanem niindenkjnek az _ 
lsten kinyomozhatlan itéletére kell magát hiz 
nin. A’ Jesuitáknak lágyabb nézeteik “спад: 
e’tárgy felôl, штат engesztelhetlenül iii» 
сами а‘ Jansenistákat. 9* 
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nésala‘lóikisnbadultak. A' spanyol háboru 
val, mellyet. Alberoni card-inalis és spanyol 
minister lobbanta fel ,— ’s melly egéz Euro~ 
pdt zürzavarral fenyegeté, akarák XIV Lajos 
adósságait leiizetni. Law, scotfi, ki bajtársát 
párvìadalban elejtve'n honából elillant, íinanzréndszert hoza magával, melly kiván 
сайт fogadtaték. Minden megcsaltak kész 
pénze'vel fizette’ték,r kik» e’ helyett papirosok 
kai ’s óriäsi remlényekkel> vakittattak; az egész 

'nemzetet megzavará az actiakereskedés. A' 
papirospénz a' vert pénzt 6000 mil. livrevel 
haladta; а’ beváltás lehetlen volt ’s a' zugo. 
lódó nép kegyetlen boszuáli'ása'tól nehezen tu 
dá Lawot az orsza'gló megmenteni. Végre 
a’ papirospémr.> атамана fele’re „штамп 
le, a’ mi nehän'yat.meggazdagitott, ellen- 
ben számtalanokatv koldusbotra ’ juttatott. Az 
urszágló herczeg ’s társai dorbézolása és faj 
talan élete az- udvartól a’ városra is killatott 
'sa' gyalázatos életmód. számtalan köve‘tö 
Бес maar. . a ‚ 

Az országló elhunytakor (1723) a’ ki 
“Ну ért korát eléré. Bourbon herczeg leve 
minister, kinek hivatalviselése csak a’ Pro 
testansok üldöztete’séröl esmeretes. Fleury4 
apát, ki jöve utána, nemes gondolkozásxr ’ss 
éles itéletü férjfiu vala; a’ ma’r 73 éves'ôreg 
teljes- mérte'kben birt nyugtató ’s-engesztelô 
tehetséggel.ÓFrancziaors‘zägot hosszu be'kével 

Íboldogitá; de ezt XV Lajos ipának, Lesczìnski 
Stanislaus lengyel kirá'lynak , yorsza’gaból ki 
uzetése megzavarta. Szöuetse'gek kötteté 
nek ’s a’ ‘Nagy Péterrel egysesültAustriának 
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had мышь Az 1734ki olasz -táborozäs 
végválasztó. vala; Be'csbeil be'ke kötteték, 
melly Lothringent Francziaorszägnak мы, de 
иду, hogy Stanislaus birja haltáig. 

rAz austriai örökség felett 1740 ЕЩЁ“ 
ha'ború, melly M. Theréziát atyjänól rásza'lt 
tartomänyinak elvetetesével fenyegeté, «ke 
vésbé vala szerencsés. ‘Több franczia sereg 
törölteték el, egyetlen esata’zás nélkíil. Perosa 
ország hires kìra’lya, lII Fridrik, nagy sta 
tusférjñ és tábcrnok, elfoglalá Schlesiát. E’ 
,háboruban Franeziaország Poroszországnak 
és a’ bajorválasztńnak, ki a’ n_émet császár- 
korona’ra va'gyott, 'szöretségese vala, ’.45 Ап 

olcrszággal , Hollanddal "s Piemont'xal kün 
e. A’ szàsz marsall 1745 meggyözé a’ fon 

tenayi iilközetben a’ Её: elsóbb hatalmasságet, 
'hol XV Laios maga is jelen vala. Olas-zor 
szágban ell‘en'ben váltoìzó _sze-rencsével folyt . 
‚а‘ háboru’s az aacheni beke 1748 Ведущие; 
szakasztá annak végét M. Therézia’ra néz’ve. 
Tengeren dühösködék a’ háboru. Franczia 
kereskedök elfoglalák Madrast ’s a’ franczia 
kereskedés Keletindiában tekintetet nyere. 
Stuart Edvard а’ Francziák segitségé‘vel ki 
вида Scotországba, de siker ne'lkül. 

A’ háboru ismét kiüte 1749, ’s az ellen» 
ségeskedések me'g'n’gyarmatokban is дам; 
ködtek, mellyeket еду ángel hajósereg hábo» 
ruìzenet nélkül штаба meg. Eleinle sßerenf 
csések valának a’ franczìa fegyverek Cana: 
Ila'ban ’s Europában 1755.‘Richelieu elYWe 
Mahont ’s egy tengeri они“: megnyerenek 
a’ Francziák 1756. Estrées marsall megvere 
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az Angolokat Hastenbecknél 's elfoglalá Ha 
novert. Europa régi politicája e' háboruban 
ege'szen felforgattaték; legkülönösebb szövet 
kezetek köttetének. Francziaorsza’g Austria 
val egyesüle Poroszorsza'g ellen. II Fridrik 
elveszni látszék; de a’ Soubise alatt ellene 
menô számos> birodalmi sereget Roszbachnál 
teljesen meggyözé 1757. A’ vérontzíst végre 
megszünteté a’párizsi béke 1763, melly Fran 
cziaországgal amerikai birtokait elveszteté 
Ujorleanson kivíil. 

Boldogtalan vallásversengések ’s politi 
‚ cai fortélyok, mellyek a’ pápn csalhatlansá 

gát alapitó Unigenitus bullából eredtek, za 
так“: Lajos országlását. A’ Jesuiták meg 
ujiták üldöze'seiket a’ Jansenisták ellen , sôt 
a' Parlament is kezdé Loyola tanitványinak 
hatalmát érezni. Az udvar te'kozlása ‘s a’ 
Нину, ki ne’pét nem szerette , botránkoztató 
e'lete, nevelék a’ közönséges roszat. Lajos {а} 
talau személyek Качай közt henyeséggel tôl 

’ té napjait ’s az orsza’g dnlgait hitvány embe 
rekre bizta, fel se veve'n a’ kenyérért МЫШ 
zó ne'fi nyomorusägát. Az elfogató parancsok 
szabadon iizék játékokat ’s Maupeon kanczel 
Iár nem yszélqyenlé nemtelen teremtményeit 
birószékekbe ííltetni, kik az ez idöben 52111: 
ségtelen jó lelkü embereket kiszori'ták on 
nan. Egy felöl minden erkölcsi ’s polgári 
törvény illy nyilvános kigunyolása ’s eszte 
len te'kozlás, más részröl az ebböl követke 
хе“ emberi eröt felyülhaladó nyomás, gyOl'S 
lépe'sekkel sietteték ama rettentô idôszakot, 
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midön a’ sokszorosan meg‘sértett emberi jusok ‘ 
ЬогиавгйЫЫъадёзЪап Ve'l’eS boszut állának. _ 

' ' Choiseul minister mindazáltal nemi te 
kintetet szerze honának külfölden, elfog 
lalva’n Corsika’t. A’ Jesuìták, mivel a’ por 

Vtugali király éltét el akarák oltani ’s gyn 
nuba jövének, hogy Damiens Ferenczet is‘ 
6k késztete'k Lajos meggyilkolására, kiiize 
tének Francziaországból. Avignon, mellyet 
a’ Francziák elfoglaltak, a’ pa'pának, XIV Ger 
gelynek, a’ Jesuiták eltöröltetéséért, köszö 
netül visszaadate'k 1773.“ A’ bretagnei par 
lamentben La Chalotais, honszeretetböl, pa 
naszt teve a’ kormányzók pénzzsarola'sai mi 
att, miért tömlöczbe zárate'k. Ki a’ 111110125‘ 

vlanszíg ellen kikelt, áldozatjalleve annak. 
Fussuk által a' 18 sza'zadot, mellyet a’ 

tudatlansa'g, fanatismus és szolgai lélek pár 
‘МЫ annyìra kärhoztatnak. Bär melly Эдак 
ságos gyaläztatäst érdemelv is az ekkori or 
меня; romlottsága, mégis е’ vala amaz idó 
szak, mellyben az emberi lélek Francziaor 
s‘zágban szabadabb irányt veve. Tudomzinyos ‚ 
tekintetben Lamotte különës ‚цитата бп 
állásra ’s и] pälyát nyitni törekvésre mutat 
nak; Fontanelle a’ tndomän okat ne'piekké . У 
tevé ;, Montesquieu а’ népek erkölcseinek, hi 
'tének 's törvényeinek merësz felvila'gositásńt 
tlizé >ki magának; Voltaire philosophiai Szel 
lemet vive а’ literaturába; Massillon az egy 
házì szónokszékbe iilteté által ugyanazt’s rö 
vid idöre a’ keresztény ékes szóla'st a’ józan 
okosság tolma'csává “пай. Kivándorlott Pro. 
testansok, föleg Bayle , igen terjeszték а’ 
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gondolkozás szabadságát. Az Angolo’k val 
lási kérdések vitatásában nagy mere’szséget 
mutatának, mellyet Voltaire, kìvel II Frid 
rik tudós levelezésben vala, bévvel követe. 
Francziaországban philosophusi elmék eg'ye' 
síilének encyclopaedia kidolgozására, azaz, 
Baco nagy ’ ideájanak abc rendben létesite' 
sére‘. Más kevésbé hires- egyesület, az 0e 
cono‘mistáké, me’g többet mivele a’ köz jóra; 
mert еще}; am >ñgyelmét a' közönséges 
boldogság nyomozásära vezérlék; vìzsgálgatni 
kezdék a’ népek nyomoruságainak okait ’s а’ 
köz lélek kifejlék. 

Mig a’ nyugt'alan Voltaire, d’ Alembert, 
Diderot, Duclos, Mably, Condillac, Mar 
montel, Helvetius a’ bal itéleteknek, mel 
lyek az emberi lélek elômenetelét Египта: 
ták, vermet ástak, egy ember remete pályti 
На, saját keble'böl ’s természettel társalko 
dásából meritett philosophiäjäval , az erkölcs . 
tudományt a’ hitet elnyomó számos megtáma 
ешь ellen védni lépe fel. Rousseau fvala 
ez, ki latta, hogy a’ philosophusok csak ron 
tanak, de nem épitenek. Amazok oskolája 
nincs többé , az övé most is fenáll. Hiuságá 
tól Штатам, komorsrígától me'gvakit 
tatva, Rousseau gyakran különös véleménye 
ket veve tollára, de gyakrabban igazságot. 
Ujra teremté a’ Francziák erkölcseit; csa 
ládéletre ’s egyenlóségre visszavivén azokat; 
az udvar és a’ despotismus alatt"lételhez 
szokas megbénnitzíl a’ nemzetet, de 6 meg’ 
mutatá ennek a’ természetet; a’ sziiléiktôl. 
csak egy pillanatra is alig méltatott Бунт?’ 
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keket anyjok ölébe tevé 's atyjok karjai kö 
zé vìsszavezeté; az asszonyi méltósägot fel 
jebb `emelé , mcgtanitván a’ szép nemet amaz 
erényekre , mellyek által a’ 'hazának _derek 

 

polgárokat nevelhet. Meg többet {нем Rous- ‚ 
seau, elöre mcgmondá t. i. 6 a' lázad'rist, 
mellyre ligen sokat сем Contrat social czi 
mii mfunkájával, az elméket köztársasa'gi ide- ‘ 
~ákkal tele ним ’s felhevitve'n. 
Elôjelei а’ lázadásnak XVI Lajos ország. 

шва alatt- - 
 

Midôn XVI Lajos a’ kirälyszékbc últ, 
már el vala kezdödve a' lázada's az elniék 
ben. Nyilvános kitörésének meggátlására két 
tit állott nyilva a' király elôtt; t. i. v. ог 
szággyülés volt hirdetendö , melly az ország 
sérelmeit megorvosolj'a',` v. neki maga'nak kel 
lett a’ nemzet мышц „грамм ’s a’ fel 
hevült föket megnyugtatni. Lajos elöbb az 
utolsó тьмы! nyula, de majd felhagya 
azzal, 'An-gm birván illy nagy czél kivivése« 
hez szükse'ges elszántsäggal , ’s lélekeróvel. 

ATurgot és Malesherbes ministerekké тещ 
nek, kikb'en nagyr észtehet " ’ ‘kel nagy ere’ 
nyek is párosodának. Turgo , ki az Oecono 
‚идти elveivel tartott, "s еду tartomány 
bölcs koiwá'nyzäsa által magának köz tiszte 
letet sz'arëett, elfoglalá helyét, azo_n _nagy 
felte’tellel,` hogy mind ama va'ltozást kivlgye, 
mellyeket a’ köz vélemény kivánt ’s a’ ki 
"ily is szükségeseknek megesmert. Turgot 
a'y'robotot, a' feudalismus utolsó nyomát, s 
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a’ klastromokat eltörölni, a’ Protestansokat 
` visszahivnì, le'lekesmereti'szabadságot' adni, 

polgári törvénykönyvet ke'szitni, röviden az 
Oeconomisták elveit le'tesiteni akartal Illy 

y ujitó az udvarnak e’s kiváltsa’gosaknak Её: 
ségen kiviil nem tetszett, mert a’ visszaéléìs 
minden javitäsnak ’s ujitásnak terme'szeti 
eilensége. Maurepas, ki megöszült az udvar 
ай! , a' kiváltsa'gosakat ösz'veszövetkeztete’ 
az idôközben ujonnan visszahelyezett parla 
menttel; rettentô szélvész tört ki a’ hazája 
holdogságáért fáradhatlannl munkálódó mi 
nister ellen, ’s az ifju király вы; gyenge 
volt ezt romlott udvara, -melly a’ rendet Буй 
lôlte ’s takarékosságról hal'lani se akart, 
kiab'älásának fela'ldozni. Az udvar örömin 
nepet tartott, a’ nép дуг/‘поп; a’ közò’nse'ges 
nyomorusa'g dacza'ra az udvari fényíizés ma 
gasa-bb pontra ha'gott, mint valaha. Maurepas' 
a’ közjövedelem-korrnä'nyzäsät Necker Gen 
iire és Protestansra Май. Tanu’ja, hogy a’ kor 
szellemnek me'gis valamiben engedtek. 

Azonközben az Angolok 's éjszàkameri 
kai gyarmataikA közt, mellyek az anyaor. 
szzígtól elszakadtak, báboru tört ki. „Függet 
lenség vala igazi, ’s téára (ем: vá‘m szinlett 
oka a’.véronta'snak. Az Amerikaiak felkelése 
a' 18 sza'zadi Francziákban szükségképen nagy 
lelkesedést szült. „Segitse’g nyoma's ellen, 
szabad status alapita'sa,“ ezen szózat‘hevité 
а’ franczia ifjusa'g keble’t. A’ nemesse'g is, 
mellyet a’ philosophie és szabadsa'g elveì 
lelkesitének, osztozott ezen érzetben. Az 
ifju Lafayette utazék el legelöször за?“ költ 
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ségén ’s a’ nemzetnek jelt ada`1778. Ö vala 
az и] sz'abadság elsö önként; vállalkozott' 

-bajnoka. Franklin, hona függetlenségének 
atyja, a' versaillesi' cabinetet is megnyerte, 
mert Angolországnak megvkelle машина. 
A’ háboru vége megfelelt e’ kivánatnak., a' 
franczia hadi hajók minden tengeren becs't'ì 
letteljelentek meg és a’ francziaszárazi haderö 
nyomosan segité a’ pplgártábornokat, VVaS 
hìngtont; A’ рай-1251 békében 1783 a1. egye 
sült statusok szabadsága megesmerteték ’s a' 
Franczìák olly történeteket b'eszéltek' el ho 
nokban , mellyek мы" fontosV tárgyul 5101 
gáltak elmélkedésre, ——— mert: szabad és okos 
ne'ppel esmerkedtek meg. 

De e’ háborura kölc's‘önözések ‘(Май ай!‘ 
вёёезыд, mellyek' a’ köz pénztárt me'g na 
g'yobb zavarba hozták. Necker errôl irt mun 
kájában eszközt mutata„`1nikép lehessen a' 
dolgon segitenì’i E’ s’zerint mindennek adózni 
kellett volna, miért a' nemesség és papsäg, 
melly attól ment akart maradni, megbukta 
tá Neckert. Most Calonne lépe fel, erôsen 
feltevén, hogy mindent rendbe hoz. Vig han 
gon szóla a’ takarékossägró'l , melly‘ a’ pa 
zérlást nem rendite meg; minden esetre vala 
eszköze, minden körülményrel rendszere ké 
szen; szóval az udvar embere volt, mert olly 
változtatásokkal kecsegtette аж, mellyek а’ 

` rendetlenségkéjelmességeivel meg fognak fér 
nì. A’ пешие: majd Ми‘, hogy Calonne csak szé 

‘ delgö volt. Ez elöször is kölcsönözéshez nylllf, 
' olly ad óhoz,melly a’jövendôre utasittatik,hogy 

a' jelen'baj orvosoltassék. Calonne javala» 
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tinnk közönse'ges jóvahagyata'st akarva'n esza 
közölni, a’ jellesbeket (notables), azaz, az 
udvar elsöbbjeit ’s a’ föbb tiszteket öszvehi 
‘Чаи; a’ kira’lyal 1787; 140 mil. pénztr-irhìjányt 
jelentett he, ’s pénzt kivánt. De igen meg 
csalatkozott; а’ kiva’ltsa’gosak heves lärma't 
inditottak ’s Calonne-ot megbuktalák. Sokat 
tett erre késöbbi XVIII Lajas, a’ notable 
ok kanczelláriájának elnöke. Ezen gyíile'suek 
lehet mindazáltal kös’zönni , hogy a’ robolto 
lás eltörölteték e's tartományi viílasztottsägok 
vitete’nek be, mellyeket ma'r Turgot kiva'nt. 

Brienne érsek, udvari kedvelt, leve 
,most minister, bär általában nem Volt alkal 
matos arra. Földadó és be’lyegtaxa, a’ király 
személyes jelenléte' _mellett is visszavetteté 
nek a' parlarne töl. Az udvar még nagyohb 
ijedtse'ge're a’ lament a’ rendek öszvehi 
vatäsát siirget 5;“ ezzel а’ nép kegyét meg 
nyere', a’ királytól'e'llenben Troyesbe sza'm 
ù‘zeték, honnan azen lfelte’tellel , hogy a’ 
xiiinistereknek kölcsönözend6420 mil-ban meg 
egyezend, visszate’rt Pa'rizsba; de nem teljesité 
i érete't, mert а’ kölcsön belajstromoztatását 
a király la’rmásan sürgeté, ’s csak erf'íszak 
hozájárulta'val viheté ki az udvar a’ товар" 
kölcsön beìktattata'sát az ország adóssa’gkö’ny 
vébe. Itt kezde az orleansi herczeg ellenpár 
tot mutatni , miért az udvartól eltiltatottv 's 
Villers-Cotteretsbe sza'müzetett. 

A’ parlament elnémitäsa'ra a’ ministerek 
azen tervet ke'szite'k, hogy a’ korma'nyzás 
Iuegye’kre v. törvényszéki kerületekre osztas 
50k: 'i еду fötanács állittassék fel, mellynek 
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tàgjái á’- 'kil‘á'lyî häz herczegei, a’ pairek, e' 
legfôbb polgári, badi ’s egyházi tisztek lo-'A 
gyenek ’s a’ statuslajstromai'ba val'ó beikta 
‘бы vigye. Epremesnil parlamenti tanács'-v 

 

nok 17S8'nyomába akadt а’ йтоЪшаК’з közlê ' 
выдавать A’ parl’ament tiistént ellen~ 
monda minden'rendszernek, melly önkényen 
alapìil.' A’ ‘nep’ magasztalá 's ve'de' a’ parla 
ment ища!!! a’ benyomult haderö ellen. Epre~ 

\ mesnil és Goîslard mindazáltalI megadák ma 
деда‘: a’ király testörének, csak- hogy erö 
szak ne történjen. A' lparlement még egyszer 
meghivaték rendkìvůli gy'iilésre'l Versailles 
ba, mînek'n’ `pa'rlament ujra ellenmonda. Azon 
közben` a” köz'jövedelem szorultsa'ga inindég 
feljebb h‘ágott, a’ király ismét rneghivá Кес 
kert,I kit a’ nép igen tisztelt ’s egyszers 
mind a’ rendek 17’8'9 leendô öszvehivatását 
kihirdeté.l Brienne bukta Pa'rizsban еду báb 
nak, kinek fejére piispöksüveg (агент, IV 
Henrik szobra elötti megégettetésével inne 
peltet‘ék. Mär folyt itt amott ver. Az ország 
részeiben a’ forrás épen 0115r nagy volt. A' 
Parlament Bretagneban Va’ lázada's -felloban 
tásán dolgozni látszék; Dauphinében a’ há~ 
rom re'ndet-egy e’rzet le’lkesité mînden би 
kény ellen".- 

Necker Brienne botlásit és er'öszakait 
jó'vd’ tevé. A’ рая-Штаты: vis'szaál 

littaltaîki, a' párizsì mär engedékenyebbnek 

 

mutatk’oz’ék а‘ rendek eránt. A’ törvényho-A 
zó tanácskozások-régi módjätfujra behozá; 's 
ìgy a’ szavazáa rendek szeñnt mene, mint 
1614. Ezáltal a’ ke'telsö rendnekïa' nemer 
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ségnek és papságnak , több szava volt, mint 
a’ harmadik rendnek. De a' hajdani Богини: 
nem illének többe' az и] idôkhez ’s a’ honíi 
jak azt kivánák, hogy a’ harmadik rend an 
nyi számu szóval birjon, mint a’ két elsó. 
Minden ujságiró tolla ‚шума jöve e’ Мёд’ 
dés felett, mellytöl fiigge az. ege'sz politicai> 
rendszer. Sieyes munkzíjában e’ kérde'sre: 
„Mi a’ harmadik rend“, e’ vala felelet : „A’ 
nemzet.“ Ezolta két pärt képzôdék, a) az 
aristocratáké, kik kiváltságaikat iparkodá 
пай megtartani ’s minden „дышат: ellen 
zének, de gyengék valänak’s csak az udvar, 
fôpapszíg és nemesség többsége tarta velek; 
b) a’ honfijake' , melly a' parasztok‘ból ,mes 
terse’giizökbôl, polgársägból, alpapszigból, 
’s a’ nemesse’g egy részéböl alla.Í XVIII La 
jos és sok Anlerikából viszajött ifju kato 
natiszt az udvarnál honíinak mutatkozék. Meg 
nagyobb leve а’ zavar, midön a’ Parlament, 
féltvén befolyását, ha az огней; rendei ösz 
vehivatnak, e' közönséges gyiilést gátolni. 
ìparkode'k 's nem levén más fegyvere ellen- 
dolgozni, a’ kö‘vetek miképen választatástí 
так ’s szavaza'sán'ak vitatása’val hinte kon 
kolyt. Hosszas és lleves véleményküzdés utáil 
végre а’ 30 Dec. 1788 költ statustanácsi vég 
zet eke'pen dönte' el a’ ke’rde’seket: Az or 
sza’g rendeinek gyülése legalább 1000 követ 
böl álljon ’s а’ harmadik v. polgárrend kép 
viselôinek sziíma egyenlö legyen a’ nemes 
Ség éS papsa'g kíildötteiével. ЕМ a’ _válasz-~ 
tások követek ’s Francziaország késziile а} 

'It 
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Szerkeztetó nemzeti gyül’és. Julius 14. 
A’ “Назад gyülésekkel politicai clu'b« 

bok is képzöriének , Angolország példája sze 
rint, csak hogy- Francziaországban sze’1ve« 
szesebben üte’nek ki. Eleinte mindazáltal bé 
kések voltak ’s a' szónokok a’ népet bámu 
lásba hozák ugyan, midön e'rtésére ada'k, 
hogy jusokkal bir; de nem szólita'k fel, hogy 
jusait; gyilkolással, szerezze vissza. Nehány 
választás lármzís vala; a’ bretagnei nemes 
se'g nem akart: követeket kiildeni; a’ proven 
сей , Mirabeaut, ki szenvedélyes és ellenáll 
hatlan ékes szólŕísa mellett messzebató és 
vgyors belátással birt a’ politica'ba, iigyes és 
munkás férjfi , de nagyravágyó, fonäk nevelte~ 
tése ’s atyjának keménysége niiatt kicsapongó 
erkölcsü, ’s az önkénynek engesztelhetlen el 
lensége volt , mert sokáig sanyarga fogságban , 
grófMìrabeaut , kiben Marius , Sylla e’s Catlli~ 
na együtt lappangzinak, elmellözvén, ezáltal a’ 
harxuadik rendnek ada követet ; mert Mirabeau 
a" gazdag nemesi földbirtokosoktól 1651011‘ 
tatvzín, posztóboltot nyita fel, midc'in a’ polgár` 
ren‘d zíltal megváiasztatot't, ’s most iparkodásá 
па‘: egyetlen czéljávzí azt tevé, hogy az (it visz 
szataszitó nemességgel mennél mélyßbben 
éreztesse, kit bántott meg és kit idegenite 
«l лифты! А’ válaszfók ma так мы ki 
vánataikaf ’s kérelmeiket követeiknek. Mind-vv 
háromi rend annyiban öszveegyezett; hogy 
kôzönse'gesen czélirányos тактика: siii' 
gelte.,A Az udvar Versaillesbi;` hiya’. ößzve un' 
rendeket, hogy köanyebben vezéïelhesse m1 

‚с. 
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nácskozásaìkat. A’ gyülés innepélyes fel 
nyìttatásakor a’ harmadik rendnek nemi meg 
szomorìttatást kelle tapasztalnia az udvari 
szertartások miatt. Követeinek p. o. egészen 
fekete ruha'ba kelle` öltözködniek , a' _neme‘s-l 
ség ellenben tollakkal 's ekesse'gekkeljeleneZ 
meg; ez előtt bemenésekor a’ gyülésterem' 
ajtajának mindkét szárnya kinyittatták, a'v 
harmadik rend pedig kéntelenittete'tt csak a" 
félig nyílt ajtón betolakodni. Az öszvegyült 
soksa'g észrevevé ezt, ’s kìálta: Eljena' har 
madik rend! E’ halgata ’s kezde gondolkoz-k 
ni, miként emelhesse fel fejét? l 

Az'ülések közös tereníében se a’ papság , se" 
a’ nemesség nemjelent meg, ’s mivel azok а’ 
harmadik rend'javalatära, hogy a’ veszed elme"! 

e meghasonlást kerüljék, nem ügyeltek, nem; 
zeti gyülés“ nevet vevének fel а’ polgárság 
követei, azon hozzáadással, hogy in'ìndenmás 
gyülés törvénytelen. Ezen erőszakos lépés 
felélni-eszte „даты figyelmét. Megengedé 

ésgtárwát'nifkírály előtt , de e’ katonák 
„др hhcsola а’ terembe. Ettől nem messze 
valaegy táìiczterem ; a’ harmadik rend minden 
követei~ ide siet'e'nek ’s megesküvének , hogy 
nem oszlanak szét addig, mig Francziaorsza’g 
polgári szerkezetet nem kap. A’kìräly param’ 
csalá a’ rendeknek , hogy három kamarára 0-" ' 
szoljanak', de а” harmadik rend mozdulatlanúl' 

>maradtyazl: nyilatkoztatván ki, hogy a’ kép} 
viselők megsérthetlenek. Mirabeau :gy ki» 
álta fel: „Csak ' a*puskatörök hntgliűûiák'en 
ge'diink“ ‘в így lí’ né'p fôlxatalniaï l'll'íŕíŕ' ekkor 
Yalóban fen'áll'ott. А‘ nexu'esâîg' egy ’s au 
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papság nagyol‘b része önkënt, a* tôbbi рейд 
részint a’ király nyilrános parancsára, részint ' 
mivel a’ körülrne'nyektöl kényszerittetett, е 

esüle a’ nernzèti gyülésseLA’nép. diedalmas îbdék , az aristocrata'k pedig alattomba’n ter 
veken dolgozänak. A’ békétlenség napcn-l 
ke’nt nevekedett; {Мед midôn 2050.00 katana 
kerité be Pa'rizst , Necker azen parancsolat 
tal boesa'ttaték el, hogy nem csak azudvalá-y 
ból , hanem Franeziaorsza'gból is ‘Щит-оды‘ 
ki, ’s a’ n_emzeti gyülés hijában -siirgetíé a’ 
haderö eltávoztatását. Most a’ fcrrás vlegmaga~ 
sabb pontra haga; a’ franczìa testôrakezet 
foga a’ néppel az idegenek (Schweiziak) .el 
len; minden fegyver-hez пути; hadeszkëzök 
tárai feltöretének ’s' fegyvermivesek mühe` 
lyei kiraboltatának. A’ hajdani‘zsarnoksa'g 
védf'alâ ,‘a’ Bastille fe-lé vonula a’ fergeteg, ide siete a’ di‘rhös csoport 14 Jul. V Kairo, у 
idejében 1369 tetetkék le ezen épület talpkiiveg 
hogy ellenség- v. nyugtalan Parizsiakv ellen 
oltalomhelyiil szolgáljon; demajd statustöm 
lò‘cznek használtatott, kmellynek borzasztó 
{Май közt az önkény e’s fortély sok ärtatlant 
áldoza fdl vadindulotxínak. A’ Pa'rizsiake у’ 
szerre ezeredekre oszták fel magokat , a.’ Á a 
stillera rohanának, megvevék azt ’s földig 
leronták; de csak б: `statusfoglyot találának 
benne, mi tanuja XVI Lajos szelid országe 
läsának. =‘‹ ' ï’? 

‘Ч Az mlvar зверинец‘, a’ haderôt elta 
‘оный ?в Neckert visszahivá.l Párizsßaillyt, 
ki viré n’ tánczteremben az`elnökse'get,.ne\- 
vezé'mairré "l lLafayettel: a’ Ñnemhieti önpb 

` ‚ ‹ ` 10 \ ‘Т; 
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rancsnokává. A' Нину Párizsba jöve, 's há 
romszinü cocarde-ot, mellyet Camille-Des 
moulins, ifju ügyvédc'i, tett fel legelöször a' 
nép öszveszövetkezésénekjeléül , kapa Bailly 
tól, a'néppel való öszveköttetése'nek jele'ül. 
Bailly Lajost a’ va’mrudnál diszes beszéddel 
fogadá el, а’ ne’p örömkiàltása közt. Talán 
vége lett volna itt a’ lázadásnak, de elkez 
dödének a' kivändorlások ’s a' mozga's tovább 
s tartott. Mig a’ nemzeti gyülés az emberi 

jusokat, mïnt‘a' polga’ri alkotmány alapját, 
‚мы , dühös gyilkolók kóborla'nak a'város 

‘ han szertesze't, mind azokat levagdalák,kik 
nép ellenségeinek mondatának, ’s gyujtó 
szereket hajigáltak a’ nemesek kastélya-iba. 
E" törve’nytelenségeket, rabläsok 'követék. A' 
papság 's nemesse'g 4 Aug. lemonda jusairól 
u' közönse’ges csendességért. Еду éjela’feu 
dalismusnak minden maradványát semmisì 
Ш: а’ nemesség és papsa’g ikövetei; de kiil- — 
dôik nem egyezének meg e' lépésben, mel 
Iyet féçlelem v. lelkesedés тете általok. Az 
kiváltsagosak be'kétlensége ’s a’ külföld fe 
nyegetözö mozga’sai még inkiíbb ingerle'k a’ 
népet, melly mindeniitt azon ponton ällott, 
hogy fegyvert ragadjon. Ehez jöve a’ nagy 
ken’yérsziikse’g. Teme'rdekfcsoport nyomula 
5 és 6 Oct. Versailles felé ,(mert а’ kira'lyis 
mét e‘lhagyá a’ lárma's Párizst) legborzasztóbb 
kicsapongásokkal, söt a’ királyné élte is 
veszedelembe‘n’ñorozg, ha--Lafmyatte nemzeti 
testiírserege azonfpillanatban , midůn вы“ 
>gyilkosx ..11’v ’ kastëlyba мышц; ‘megakará 
ölni', segitse'gére nem ,16.2K népvteletorokf 
kal kiváná; Воду а’ kìrsily Párìzsba men 
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jen; e' teljesite' azt,' ne'pcsoportoklól 's а’ 
nemzeti gyüléstöl, melly kevéssel шею!‘ 
Versaillesban nyitá meg üléseit, de sok ne 
mes elszakada tôle , kisértetve. 

Ekkor ke'pzödék Pa'rizsban а’ Jacobinu 
sok (igy nevezteték gyiiléshelyérŕil, melly 
egy eltörölt Jacobinus-klastrom mit), ‘61- 
ve'nyelleni , díihös egyesülete, melly a’ nem 
zeti gyiile's mellett ennek megbuktata'sára е 
melkedett fel. Eleinte a’ clubbjó gondolko 
zfisu követekböl ’s honñjakból a’llott , de 
minden tôle reme'nylett jó füstbe ment, mi 
helyt a’ nép akaratja'nak vezetését tl'iz'ék ki 
magoknak сиди! mgjai. Mint tüzhely, иду 
ta'pläla’ e’ keblében a’ fök lelkesedésének pa 
ra'zszít, mert csak ez a'ltal vala egyedíil lehetö 
az и] rendszer védetése külsö ’s lielsö meg 
megtámadók ellen.' A’ zabolátlansa'g áltmene 
az erkölcsökre is, melly ellen a'nemzeti 
душ“ keme'ny törve'nyeket ada ki. A’ (101 
gok régi rendje felfo‘rgattaték, ’s ujnak be 
lmzäsára törekve’nek. Sajtó- ’s vallásszabad 
ság viteték be; az országmegyékre osztaték, 
a’ nemesség czimei megszüne'nek; a’ papsa'g 
birtokai nemzeti jószágokká tetetének. A’ 
haderô hasonlóul megtele szabad Медная]. 
А’ parlamentek ellenmondása ’s ellenällása, 
mint a’ kivándorlások is, nevekedének ,innen 
179() nagy nemzeti innep rendeltete'k , melly 
nek cze'lja közönse’ges engesztelödés vala. 

’ Jul. 1li-ke, a’ Bastille lerontafa'sa'nak napja ‚ 
lválasztaték erre. A’ ne’pnek`, hadseregnek ’s 
nemzeti testörseregnek sok ezer követe gyii 
lekezék a’ Mársmezíire ’s hiise'get e‘skiì'vék 
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a’ nemzetnek, törvénynek e’s kirfílynak, ki 
jelen vala. Soha se tartaték innep fényes eb 
ben és több lelkesültse'ggel; öröm és remény 
tölte minden szivet. A’ hon oltára köpül az 
egész gyülekezet egyetlen család lenni lát 
szott. Ellenben az aristocraták , kik nem бато 
zának a’ köz lelkesültségben, nevetségessé 
tevék ez innepet, а’ kivándorlottak száma, 
hìrdetme'nyek ellenére is nöttön m’íttfs a ’nem-r 
тете: mindég szélifeszesebb jövendö fenyegeté. 

A’ nemzet ajándékai mellett is napnn~l 
ként nagyobb zavarba jöve a’ közönséges 
pénztár. Necker leköszönt. Aristocratîai club, 
bok állának elô, mint lázadás ellenségei. 
Nagy hiba vala а’ nemzeti „мамы, 'hogy 
a’ kath. papságot polgári szerkezet alfívete' 
’s esküt kìvána tôle. Ezen и] szakadás szn~ 
uporìtá a’ be'kétlenek számrit. А’ nép, had 
мб ’s tengerì katona'k közt n_yugtalans'á‘goi: 
röre’nek ki. Mirabeau mh. 1791 "s vele ki 
dült a’ szerkezetes monarchia fôoszlopa. 
Mint Rousseau és Voltaire, a’ Pantheonba 
temettete'k. Egyszer az a’ hir kezde szárnyalni, 
hogy a’ király, udvara sugalataìra halgat 
van, elszökött, ’s Varennesba‘n, a’ )lémet~ 
e-rszágba “Зуб úton, megfogatott. Vila'gos 
"ala, Воду ki akai‘t vándorolnì. Pái‘izsba 
visszavitetve'n, a' néptöl komor halgatással 
fogadtaték. A’ nemzèti gyiile's elvevé tôle a’ 
korma'nyt, bevégzé az urszág polgári пер 
kezetét ’s elébe tevé? hogy irja alá аж. De 
e’ mail' csak üres szokás volt;e’s`zav`ak„Meg- 
szüntek az! elôjusok, köztársasfígf‘ kil „как 

>> птица 's ezerszeresen hangzának vissza а‘ 
s   
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felzúdult ne'ptôl. A’ nemzeti gyüle'sben t. i; 
igen gyenge vala az ellenmondás', Maury, Ca 
zales és Epremersnil hijában fénylettek szóno 
ki tehetségekkel. Mounier e's Lalley-Tollen 
dal, kik az angol Parlament két kamaraját ki 
‘так, alig kaptak pártolókat, mint Petion, 
Buzot és Robespierre köztársaságvitatók is. 
A’ többség, _mellyhez Rabaut-Saint-Etienne, 
çhapelier , Clermont-Tonnerre, Noailles, Vol~ 
ney, a’ tervekbenlkimerithetlen Sieyes, az 
alaposDuport, a’jansenisticus Camus, az éles 
látásu ’s ékesen szóló Barnave, a’ törvénytu 
doma’n‘ybnn jártas Thouret, az ügyes Lameth 
’s más kitetszö fe’rjliak, tartoztak, a’ több 
ség mondom gyöze, fsidemocratia altal Коты 
toltatott monarchia alapittatott. Е’ nem ke 
vés la'rmát csinzílhAi köztársaszigiak a’ monar 
chia miatt felkeltek az uj polgári szerkezet el 
len а’ Mársmezön ’scsak fegyvererövel nyoma 
tänak el Lafayette és Bailly эта‘. А’ nemzeti 
gyüle'sben a’ jobb oldal is, azaz , a’ тамада 
sak, ellene szegült olly szerkezetnek , melly 
:_ninden Franczifít egyenlövé tevén, az e16 
jusokat eltörle’. A’ polgári alkotmzíny mindaz 
által elfogafltaték ’s elfogadtatäsát innep fé 
nyesité; de az elméket külöubféle gondola 
tokfg lalatoskodtaták. 

U éseit 30 Sept. 1791 bcve'gezve'n, a’ nem 
щей gyüle’s и] népképvìselôket választata , 
midön azen nagy hibát követé el, hogy sa 
ját tagjait Y kik munka’ját talrin fentarthatták 
volna , kirekeszté a’ most létre hozatott tör 
vényhozó gyülésbôl, mellyben bzír köztársaßä 
gi szellem uralkcdott, mégis vala szó benne 

er) ¿Yassin-_ 5‘ ‘ 
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szerkezetes monarchiäról. Hanem a’ tökélete-’~ 
site's csalóka Швей, ujitásvägy ’s тем-Мыши" 
való mer'ész bizakodás, mellyeket nehéz vala 
alkalmazni, terme’szetesen nagy akadályokat 
g'örditênek a’ munkálódxís ú’tjába. Hinsa'g,ha-- 
szonkerese's v. tévelygés, sok nemest tul üzé 
nek a’ hatfíron; a’ kirälyi ház herczegei Kob 
lenzben va'rakoza'nak а’ visszatérhetés pillana 
tára , hogy a’ régi állapotot visszahelyezzék; 
а’ velek szövetségesfejedelmek .korlátlan 
hatalom felállitásáról gond штамп ’s Leo 
ром csa'szár és a’ porosz Нину Pillnitzben 
öszveszövetkezének Francziaorsza'g ellen. 

Ha egy pillanatot ve'tünk a' nemzeti gyù' 
le's luivelete’re, meg kell vallanunk, hogy 
botlásai ’s képzelgô szédelgése mÍellett is, 
«némelly'r hasznos-rendelet jöve ki1 tó'le. Nem 
щей örsereg állittaték fel ’s a’ haderö и] szer 
kezetet kapott, melly szabadsäg elvein a 
lapult; 'minden llivatal, maire, birák, kor 
ma’nyozók, tisztviselök, az illetö tö'rvényba' 
tól'igokîválasztásätól fiiggének; a’ kiilönb 
féle hatalmak kiilönválasztata'nak; „шашек 
fs be’kebira'k , városi e's büntetö törvényck vi 
tetének be; a’ mesterségiizést 's nemzeti szor.-y 
дышат nem ga’tlák többé czéhek; _ sok ezer 
szerzetes te're vissza a’ polgzíri ta'rsasa'g mun kas keble'be; monopólok ’s több sulyos adó 
trünének el; végre cze'lira’nyosabb oskolai ta 
m-tasmod hozaték életre. 

Tëfîŕényhózó gyülés 1 Oct, 1791I f òlta. 
«ìç‘fx- l»Az emlitettt törvényhozó gyiile’s három 
Р‘Щ‘та „05118: Иду mint` a) a' mérséklett 
kò'ztársaszígvitató , mellyben Vergniaux, C0“ 

» J1EE: 
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doi-cet, Brissot és Gaudet ’s Gensonné tün« 
döklének, 's Girondistáknak nevezteték, mi» 
vel Gironde megye lfegjelesebb követeiböl 
állott; b) a’ Cordeliers párt: (igy nevezteték 
gyiiléshelye'röl), mellynek clubbjában Dan= 
ton , Camille, D_esmoulins és Fabre d’ Eglanf 
tine vivék a’ szót; с) а’ szerkezetes 16:61)’ 
ságot kivánóké, melly kevésremehete ellen 
kezôivel, kik a’ nép szavától gya'molittattak. 

Bär «különbözö szempontból indultak ki 
_ 'e' pártok, a’ királyi hatalom ellenì. gyülôl 

se’gben mindazáltal nagyobbára megegyeztek'. 
A’ király próbált ugyan ellenállani, nélnelly 
jóváhagyás “Эдем elibe terjesztett ve’gzetek 
nél vetoja’val élvén’, mellyet:- a’ легкие‘ 
adott neki ; de ez a’ jus csak árnyékkép -va 
la, nem levén vele sîkeresitö erc’i és hatalom 
öszvekötve. Petion girondista választatékpá 
rizsi maire-é,ki a'Feuillansok (mérséklett roy 
alista'k) clubbja't l)eZa'rata'.‘A’ kìváridùl‘lók va 
gyona’ra zär teteték ’s a’ papoknak ujesküt 
kelle tenniek. Nemszere'tett ministerek bot 
Нет me'g inkább nevelék a’ királyì hatalom 
-elleni' bizodal’matlanságot'. ‘Az assignatok be 
cse felettealáment. Egyszersmind az а’ hir 
jöve, hogy a' st. domingói nyugtalansii'gok a’ feje’rek és szin'esek közt fenyegetözôbbel; _ 
1eu0k,‘~m'i0ha a' feketék is» -beavatkoztak 
>azokba. 'Az országröbb -vairosaiból бЫбЫ‘ё4 
sekrôl szóló hirek‘ szárn'yaltak Párizsban, 
föl‘eg Avignonból', laol еду рйгс-ъггапсяйаог 
пйд‘ьоз -kivánsi ‘a’ vtirost kapcsoltatni, a’ 
yne‘mze’ti g'yñléslvégzete szerint, más-.ellenben 
päpai félsöség, мам Ычйщ maradni. Iszonyè 
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tató véronta'ssal lakola az utóbbi ellenkezö 
véleményéért 1792, de az öldöklôk bñntet» 
len mnradtak. A’ kivándorlott kira'lyi her~ 
czegek ellen ранняя teteték; a’ háboru az aj 
tó elôtt álla. yMit tevö vala a' király, to 
vábbi segitse'g nélkül , «azenv moz ások közt? 
А’ gìrondìstákhoz kezde hajlani , iknek inye 
szerint weve-fel mìnistereket. Ezek közt va 
lxínalißoland, kinek nöje köztársasá ì ё!‘ 
мены, i'romänyairól, bátursu’gáról s ha 
lálárńl olly hires leve , és Dumouriez. Ez 'a' 
kìrályt rá birá, hogy a' gyülésbejöjön's Аи 
strìának hadat izenjen. Az elsö ellenségee 
kedések keve’s dicsöségekre ища!‘ а’ Fran 
oziáknak; ujonczok vala'nak még ezek ввё 
szen ìdegen pa'ly‘œíjokon; Lillenél ugy elré 
mültek , hogy saját vczéreket megölték. 

Azonközben a’ gyülés Мумиё a' király 
ellen dolgozását, ki 'alattomban minìstereì 
nek rendeleteìt akadályuzá, ’s a’f kìvándor 
lott herczegekkçl >leveleze. Elöázör is a' vé. 
dés és támada's „маты-газы meg а’ ki- 
rälyt al -nemzeti gy'üle’s, elbocsa'tván a’ kif. 
testörsereget , ellenben 20,000 fôböl álló tá 
bort rendelvén Pa'rizs falai alzi. Nyilván le 
het látni, hogy а’ király megbuktata'sa " 
lemondzísra kényszeritése vala czél. A' 529 
rencétlen fejedélem, ki habzás és hìrtelen 
kedö ’s éretlèn rendeletek közt ìn'gadozék és 
mìndég helytelen idöben mutata elhatáromtt 
ságot, elbocsátá ministereit. Azonnal öszve 
neregle 20 Jun. еду csudálatos, lázadó cso 
port , kalandos jelke'pekkeltfelczifräzva , ke 
„тащить ‚а‘ gyüìés tereméu, ' a* Tuile 
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rìákba mene, a’ királynak fejére tevé a’ ve 
res sipka't ’s ezen illetlen és la'rmńs jelenet 
után szétoszla. A’ Girondisták és Petion tar 
tatának e’ lárma okaìnak, legalább elnézte'k 
azt. Az utolsót letevé hivatalából a’ király, 
de a’ gyülés visszahelypzé; a’ szerkezetes 
kira'lyi méltósa'g e' szerént mar el vala tö 
röltetve. 4 

Hirtelen oda hagyá Lafayette a’ hade 
röt , mellyet veze'relt, megjelent a’ sorompó 
elött ’s a’ biinösök megbüntete'se't és a’ ja 
cobinus-clubb beza'ratását kiváná. Meglepö 
vala e’ lépe's , de következés nélkül шагам“, 
nem levén sikeresitô erô. A’ megijedt udvar 
nem gyämolitá a' mere'szt. A’ király meg` 
gyözhetlen idegense’get mutata а‘ polgári szer» 
kezet iránt, ’s kivülról ‘чёт: segitséget es 
szabadittata'st. L'uckner tzíbornok harem ak 
Кот tajban elfoglalt helyet veszteel. A’ki 
rally elleni gyiilölse’g kétszeres leve ’s а’ Ja 

‚ cobinusok a’ királyi nie'ltósäg eltöröltetése't 
síirgeték. A’ kifejlés rettentö pìllanata kö 
zelgete ’s e’ kinyilatkoztatzís: „A’ haza ve~ 
szélyben forog“ siettete'azt. 14 Jul. ujra in 
nepelteték. Petion v. наш! ordìta'k a’ pár 
tosok; mert a' sokság mindég azt köy’eti,kit 
a' köz véleme'ny ba'lványoz. Marseilleböl, 
600 diihös öszveszövetkezett jöve Párizsba, 
a’ meg most is mìnden Franczia keblétlángra 
lobbantó marseillei tzíbori dall zengése közt, 
’s nagyobbitaí a’ fellázadt csoport számait. Az 
udvar, idegen segìtségre számolván, most 
is megveté a’ Girondista'k pártját. A’ jacobinus 
clubb fejei megtámadást határozának el,I ’s 

` 11 
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a’ nemzetì gyülés, nem akarvzín ôket La 
fayette elleni fenekedésekben segiteni, még 
inkább elkeserité a’ dühöseket. Az ellenség 
tulmene a’ hatärokon ’s a’ braunschweigi her 
c‘z'eg fenyegetôzö hadi nyilatkozványa а’ ne' 
‘li’et iszonytató dühbe hozä. Petion a' sectiok 
ban (a’ városfertályok egyesiiletei egyenként 
véve) a’ шину letetetését (ещё tanácskozás 
tárgyáva'. 9 Aug. a’ nemzeti gyüle’s, a’ по 
table-oktol (kik közt volt a’ nemes lelkíi ’s 
emberszeretö Larochefoucault-Liancourt) (ш 
dósittaték a’ minden pillanatban kirohanandó 
lázadás felöl. Ezt borzasztó- zúgäs követé a’ 
gyiilés teremében; török csillogának , de 
semmi se történt. Az ё] bele’pe; a’ lärma 
harang megkondul ’s a’ Schweiziak, a’nem-V 
щей örsereo' ’s az elbocsátott testôrsereg ön 
kent-valla’lkozottai, és a' hajdani nemesek 
a’ Tuileriákba rohannak, hngy a' Нину: 
védjék. A’ Нину elfogadja Röderer,inegyei 
íigyvédö , javalatát, hogy a’ nemzeti gyùlés-Í 
ben ker’essen menedéket. Azonban a’ lázadás 
tart. A' jacobìnus-clubb a’ kò'zség tana'csäba 
esupán Danton pártosait emelé hivatalra. А’ 
Tuileriákban legna'gyobb zíirzavar uralko 
dik; a’ fegyveresek tüzelni kezdenek ’s a’ 
marseillei csoport, melly az elôcsapatot kép: 
ze, eleinte visszanyomatik a’ vitéz Schwei 
ziaktól. De ismét megujittatik a’ ta'madás, 
а’ Sch'weiziak ellen, kik ma’r minden tölté~ 
seket kilövöldözék, ágyuk ällittatnak ki, más _ 
sietôleg felfe уши-шеи: csoportek'vv satlakoz 

széke lerontaték.' па!‘ а’ 'lxízadók oz ’s а’ fraucziav ki ok 6gY 
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Sze'lveszesen ’s minden rend nélkül mondá 
ki most а’ nemzeti gyiilés а’ király letete 
tését ’s csalsidjával egyiitt a’ Templebe zära 
tá. A’ Минус!‘ szobrai, meg IV Henrike 
is, mint kirälyszig jelei, széttörete’nek. ‚Еду 
rendkiviil felállitott törvényszék patakkal 
onta vért. Danton valaigazsa'gminister; Sept. 
elsô napjait 1000-nél több polgár vére teszi 
emlékezetesekke'. 

Mig a’ Francziák за“! kezeikkel igy diihösköde'nek magok ellen, a’ poroz kirá y 
Champagne térsége’ig elr’inyomnltg' de elöbb 
Dumouriez, мы) Valmynäl Kellermann губ 
zedelmet убив!‘ а’ Poroszokon , ’s Franczia 
orsza'got megtisztiták külsö ellenségeitöl. Egy 
erre tett felszólitás kövekeze'sében 300,000 
ember siete a’ hatfirhoz, olly lelkesültség 
gel, millyent сна]: illy idöszak szülhet. Sza 
badsa'g és hon valánnk jelszavak 's csuptín 
щей tölték minden Franczìa keblét. 

Nemzeti convent. Robespierre. Retten 
tés szaka. 9dik Thermidor. 

Olly borzasztó jelenetek következnek 
most, mellyeket az akkori ‘ЕЩЁ rémíìlve 
szemlélt ’s a’ maradék borzadva fog olvasni. 
Zabola’tlan szenvedélyek dühöngö vulkánná 
egyesüle'nek, melly halált e's pusztitást for 
ralt keblében, ’s iszonytató дамы teve ki 
rohanása. Senki se mene nyugalmasan iítján, 
mert щ‘ idö örvénye magával ragada’. Sza 
badság neve alatt despotismus emelé fel fej ét ’s 
patakként folyt: a' ver, állitólag a’ haza ja 
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vara. Szomoru Vtörvénye a' szíikse'gességnek, 
melly szerint roszból kell jónak származni! 
А‘ törvényhozó gyüle's eonventet hìva öszve, ‘ 
melly 21 Sept. a' kira'lyméltóságot eltörlé 
’s' közta'rsaság nevet ruháza Franczìaorsza'gra. 
Tüstént elfoglala minden hatalmat, még a' 
biróit is; mert XVI Lajosra ite'letet kelle 
hoznì, ki ellen а’ convent tagjainak egy тё 
sze , mint vádló , lépe fel. „Ellenség áll ka 
pnink- elött, törvénytelenség és árulás dü 
hösködnek keblünkben, despotismus kell te 
hát , hogy czélhozjussunk,“kiáltänak ezek, 
’s valóban fel is emelkedék az önkény szöl'-, 
nyetege ez‘er fejével. Három testezetgyakor. 
lä e'. kegyetlen despotismust: a’ convent, ja? 
cobinus-clubb ’s párizsi község. A' két utol 
só legerösebb volt 's nem ügyelt törvényre. 
А’ nemzeti conventben két ellenpárt küzde 
egymással: a' Girondistáké és Jacobìnusoké; 
az elsök fejei kìtetszö észtehetségü férjñak 

- "оЦаЬ, az utolsók erejeket а’ clubból és 
községhôl meriték. А’ ё‘уаыиагоз Marat, a’ 
rettentö Hebert gyámoliták öket, la'zitó iro 
mányaìkkal ’s egyenlöség ideäjival tüzbe hoz 
va’n a’ népet. А’ marseillei взором: is egye 
siíle-velek. Most и] етЬег lépe fel a’ törte' 
netek mezejére, ki nyugodtság,` honszeretet 
’s mérséklettse'g ‘Лапша alatt hideg, kegyet 
len lelket rejtegete ’s kinek ve'rszomjuhozá 
её: irigysége és kevélysége kiele'githetlenné 
tevék. Robespierre vala ezen szörnyeteg, ki 
nek ke'pmutató fekete lelke, а’ polga'r-ere' 
nyek leplébe takarózva, borzasztó boszut for-i 
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МЫ , 4melly egesz Franczìaországot köny- e's 
vérözönnel boritä. 

A’ Hegy (máske'nt Montanisták, a’ la 
montagne, li’egy, franczia szótól; igy nevez- ' 
tetnek a’ .lac0binusok, mivel a’ convent te 
remëneklegmngasabb helye'n, mint hegyen, 
ültek) ugy vélekedék, hogy XVI Lajosnak 
mulhatlanul fel kell áldoztatnia a’ köztársa 
sa'g alapula'sära. Foganat ne'lkül hangza el 
Malesherbes nyomos szava a’ király mellett, 
ki most, ke'sön bäná meg, hogy ezen eré~ 
nyes férjliu jóra czélzó tanácsáira nem helga 
им. Vergniaux is munka's volta’ Нину ügyé 
ben; de a' dühöngôk csoportja fenyegetni 
kezdé a’ birákat ’s a’ Hegy halált ordita La 
josra. A’ „Bünös“ egy szajjal mondaték ki 
az ártatlan fejedelemre. A’ gyülekezet har 
mada arra szavaza, ho y >az ügy eldöntete's végett a’ néph'ez vitesséì felebb; 387 szó fel 
te'teletlen halált sürgete; 334 a’ királyt fog 
ágba tet'etni, v. sza'müzetni, ‘аду megölet 

ni kiva'ná, de haladékkal. A’ Girondista'k 
hija'ban iparkodának, haladékot sürgetvén, a’ 
halálite’letet semmisitni , melly ollyr csekély 
szátöbbséggel mondate'k ki, ’s ve’grehajta 
te'k az 21 Jan. 1793. Lajosnak a’ tulajdonit 
taték vétkül, hogy a’ kirälyi méltóságról 
olly képzetei voltak, mellyekben minden ki 
rály neveltetik ’s öröklött hatalmát meg akar 
ta tartani. Ha azonban meggondolta volna , 
hogy a'kira'lyoknak együtt kell haladniok a’ 
kor szellemével, ha nyiltabb ’s bizakodóbb 
volt volna a’ `101)!) honíiak eránt, kik vele 
kivántak tartani, nehezen lett volna, Fran 
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cziaorsza'g annyi undok jelenet piacza. Igaz, 
hogy a’ természet folyamata szerint а’ király 
vére is csak emberi vér, de politicai tekin 
tetben másként van a’ dolog; mert a’ nagy 
ШК sorsn'nak mély befolyása van а’ népek 
történeteibe ’s elestek kiolthatlanul hat az 
elmékre. Lajos és nem sokära a’ királyné 
fejének eliittetése is több szörnyüséget huza 
maga után, mint a’ septemberi öldöklések 
’s a' rettentés мака. 

Vendée felkele, egész Europa fegyvert 
ragada ,_ a’ convent csak merészségben laitván 
szabadulását, hadat izent. 14 hadsereg $111! 
taték ki, badtapasztalás nélkül ’s értéktelen 
assignatokkal. Custine megveve' Mainzot, 
Montesquieu beüle Savoienbe, Lille a'gyuz 
taték, de mégis ellenälla az Austriaiaknak, 
Dumouriez Belgiumot, melly ma'r 1789 olta 
mozga'sban volt ’s azon ponton álla, hogy 
Austria jármát levesse , elboritá, miután а’ 
jernappei sánczokat puskatörrel, melly {еду 
vernem éppen megegyezö volt a’ franczia dii 
hös elszántsa'ggal ’s kipótolta a’ hadmester 
ségben való járatlansa'got, megvette volna. 
A’ tábornokok a’ nl_arseillei tábori éneket 
zengedezteték ’s a’ bajnokok énekelve repül 
tek a’ gyôzedelemre. А’ küzdö franczia poln 
gár köztársaságában olly jövendöt látott , 
mellyben beke ’s boldogsäg fognak honolni, 
bár а’ szabadságfa gyökereitvérrel itaták ül 
мы. Turenne egy maradéka nagy becsület 
nek tartá, hogy Francziaorsza'g elsö gráná 
tosának neveztetett; efry Biron a’ royalisták 
011€“ шепе Vendéebe s az ifju Orleans a’ 
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hép s'zabadsá áért küzde, mig atyja a’ Hegy 
röl , hol Еда ité név alatt íilt, vérpadra hur 
czoltaték. „ 

` Azonközben а’ Montanisták boszút {ог 
ralának a’ Girondisták ellen, kik amazok 
mészärlzísainak ellenállani iparkodtak, Ma 
rat ellen , ki még 60,000 fôt akara leiittetni, 
nyilvzín kikeltek ’s Herbert-t elfogaták. Sike 
lretlenül próbálván a’ Girondistäkat meggyil 
kolni, lázada'st támasztának ellenek. 31 Maj. 
megkondult a’ lármaharang, egy kibérlett 
feg'yveres csoportjelene meg a’ gyülésben, ’s 
22 Girondista számüzetését ’s lefejeztetését sür 
цене kéré. Ezek а’ változhatlan Lanjuinais-n 
kìvül mind is kivégeztettek. A’ñép képviselôi 
sérthetlense'gének ezen elsö megtámadtatása 
veszedelmes példát ada. Corday Sarolta, kinek 
kedvesét, egy ñatal katonatisztet ‚ Marat 
megöleté, hogy a’ Gìrondistákért bosziít $11 
jon, keresztüldöfé a’vérszopó szive't. E’ször 
hyeteg a’ Pantheonba temetteték. 73 követ 
ellen adaték ki elfogató parancsolat. Szerke 
zet készittete'k, de mar csirájában elfojtate'k 
’s ama rettentö kormányszék vevé kezébe az 
igazgatást, mellynek tagjai hóhérok’s itélet 
mondata guillotine voltak. 

Nehéz volna ezen maga nemében egyet 
len idöszakat kevés vonallal elöadni. A'con 
vent olly politicai ritkaság, melly talán so 
ha se tünikfel többé. A’ legmerészebb erö 
abban gyakran félelem következése, az e 
gész iszonytató óriás, a’ Hegy едем Euro 
pára lángot szóró ~’s lávzijával Francziaor 
szägot elboritó vulkán ’s а’ clubb атак üreg 
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vala , 1101 kovácsoltatának a’ nienykövek. 
Gyorsaság ’s erŕî bélyegzik ezen ritka despo 
tismnsnak, minden tettét. Еще: kar emelke 
dék~ fel mindenütt, hösérzetet, bódultságot , 
kegyetlen'séget, engedelmességet és halált ter 
jesztve. Az ellenállást kìkerülh'etlenmeg 
öletés követë. Hagymázos szabadsa'g egyii 
gyü v.lgonnsz lelkíi apostolaì a’ìtörvényeket 
despotìsmusnakhirdeték, mig а’ convent vak 
önkénye а’ 11аи11‘0п`1111 mene ,’s természettel 
ellenkezö végzeteket hozott. Sohase ha'gott 
magasabbra a’ political yfszédelgés e’s soha se 
nemzett óriásìabb 's borzasztóbb szörnyete 
äïhA’ franczìa fegyverek szerencsések voltak. — inden f6 tébolyodottnak lálszék e's sohase 
uralkodék örültség korlátlanablníl , mint ak 
kor, midön az okossa'g innepét ülék a’ Fran 
czia'k. Némellyek feláldozák magokat, hogy 
egy szerencsétlent megmentsenek; mások el 
lenben legjobb barátikat vérpadra vivék ; 
szóval minden fela'ldoztate’k az elfacsart, phi 
losophiai rendszerekbôl öszveszedelt nézetek 
nek, mellyeket az emberegyenlôség eszelŕlséJ 
ge vezérle. ‘ 
` De majd próbáktetetének ezeu rettentö 
járom lerázására. A’ Girondisták ’s constitu 
tionalisták v. polgárì szerkezetet vitatók, kik 
lnint а’ köztársaszígi egyetértés háboritóì 111 
döztenek, Caenben ’s Lyonban felkeltek. А‘ 
convent Lyon lerontata'sät elve'gzé. Kartács 
záporral boszulá meg Collot, hogy 29111161: 
szinben kifütyóltetett. Marseillebe hnsonlń 
nl véres törvényszék küldete’k ’s neve a’ vá 
rosok sorából kitörölteték. Toulon megnyitá 
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kikötôje't az Angoloknak, Nantes pedig vìsz* 
sza'veré a' Vendéeieket. A’ Hegy mindenfe 
le' kíìlde fegyverzetteket, hatalmiínak vissza 
álli'tásära, kik vérrel bélyegzék útjokat. Meg 
St. ,Domingoban is szárnyalának halálparan 
csaì. Carriernek hosszasnak latszván' a’ guil 
lotinoza's, ezerenként fulasztatá vizbe sze 
rencse'tlen polgártársait. A’ gyanusokra néz 
ve törvény hozatva'n, egész »Francziaorsza'gban 
borzasztó munkásságban "alának a' ve'rtör 
ve'nyszékek. A’ tábor se vala bátorsa'gos me 
nedékhely. Houchard, Angolokon nyert дуб 
zedelme után, követé elödje't, Custinet, a’ 
vérpadra. A’ szükség legfelsöbb ponton állott, 
mert kereskedés és mesterségek megcsñk 
kentek. Gabonaszálitásra és élelemre tett 
taxák még inkább nevelék azt. Nyugot tüz 
ben állott. ’S ugyan azon emberek, kik gyuj 
togata'sokat ’s gyilkolásokat parancsolának , 
szavazának béke idején a’ halálos büntetés 

’eltöröltetésére, alapitak a’ conservatorinmot 
’s polytechnica oskolät! Nagy eszü férjfiak 
mutatkozának a’ közönsé es iólét biztossá vgában, a’ Montanisták jelesbjeìben. Carnot 
czélinínyos inte'zme’nyeivel lítat nyita a’ had 
erônek gyözedelmekre, bar árnlkodókkal 
kelle küzdenie. Dumouriez tábornok ellen 
se'g kezébe ada a’ convent biztosait, kik lita 
sitványokat hozának neki. Guilottinetól fe 
nyegettetve'n kivándorla, miuta'n hijzíban ìpar 
kodék a’ Francziákat az ellenséggel egyesi 
teni, hogy kezet fogva iissenck Pärizsra. A’ 
weissenburgi sánczsorok hasonlńul árula'ssal 
áltadatának. Más oldalon ezalatt egy ifju 
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pattantyustîszt, Bonaparte, sokat тете Touloti 
megvetetésére, hol az Angolok, kitakarodá~ 
sok elött, a’ francziahajósereget szétrontották. 

Robespierre szüntelen rettegett ; méë 
voltak ollyanok, kik v. eszekkel v. elfajult 
sa'gokkal felyülmulták öt. Elöször Hebert-t 
’s pártosait tevé el láb alól; azután a’ rette 
netes Dantonra, régi gyilkos-pajtására, jöve 
sor, ki a’ lázadásban gazdagodás eszközét 
tekintvén, а’ szigorú Jacobinusok elött hi-` 
telét elveszté. Esnleretek, пиву hir ’s észte 
hetségek sza'miizettek lajstromába iktattaták 
a' Francziákat. A’ kit csak meg lehete ka 
paritni, Мнений honiijak, ’s a’ polga’ri szer~ 

 

Кате‘: па yobb tekintetü baráti közül, mint 
Bailly, houret, Chapelier, André-Chenier, 
mind me ölettek. Lavoisier éppen egy termó 
szeti tito felfedezésének pontja'n vala; de 
e’ se mentheté meg’l ôt a’ halálos csapástól; 
hóhér pallosa alatt ira Condorcet az ember 
tökéletesedési tehetségérôl. Robespierre, ha 
lottaktól körülvetetve, hirdeté a' legföbb lényt 
’s innepet szentele annak, kit csupán nevé 
röl esmert. 

Megtekintve ezen borzasztó jeleneteket, 
mellyek gyakran al'ap nélkül látszanak elô 
állani, hogy tábornokokgyözedelmeikért meg 
bünteltettek, Vendéeben egy csatavesztést 
más követe, mintha szántszzíndékosan tör~ 
нём volna, végre hogy a’ lázadás támasztói 
magok lettek ennek elsö áldozati , ан lehet 
gondolni, hogy mind ez talán külsô fortély 
mivelete volt. Nagybritannia ministereinek 
t. i.3 mil. _font_vala kivetve évenként szabad 
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használatra, minden számadás nélkül; ’s a’ 
`s'zëivetkezett fejedelmek, lnìnt közönségesen 
vélék, elhatározák F rancziaországot felosz 
tani. A’ bizonyos, hogy ha e’ saját dúlásai'ra 
hagyatik; annyira elgyengitik honokat a’ 
Francziák, hogy igen érezhetö csapás jöhet 
i‘ájok kivülröl. 

De ideje bevégezni olly országläs raj 
zolatát, melly fárasztó volna,ha egyszersmind 
hösi tettek nem találtatnának benne, mellyek 
az emberiséget jusaiba visszahelyezék. Ro 
bespierre nem birä többé félelemben tartanì 
a’ Montanistákat. Billaud rázá le elöször a’ 
jármat. Azok a’ Jacobinusok, kik Danton párto~ 
sai voltak, v_eszedelemben láták magokat ’s 
egyesüle’nek a’ dühösebbGirondistäkkal.Ther~ 
midor 4kén nyilván fellépe Tallien а’ gonosz 
tevö ellen ’s levoná undok képérôl az álar~ 
czot. Saint-Just hijában vëdé а’ szörnyeteget. 
„Le a’ zsarnokkal,“ hangzék mindenünnen. 
Robespierre most pártosaival едут: elfoga~ 
tek. A’ lármaharang kongásära felkele ugyan 
mellette a’ pórnép; de Barras a’ nemzeti ör 
sereggel a’ convent nevében, fáradtság 1161 
kül elfoglalá a’ tanácsházat. Hanem a’ zsar-. 
nok már elesett, halálos sebet kapvän pisz 

` tolylövéstöl, mellyet maga, mások szerint 
@gy rendörzö Síitött rá. 28_ Jul. 1794 végzé el az 
ö és 22 társának gyalázatos életét ugyanazon 
guillotine, melly ala annyi nemes férjñt és 
asszonyt vitetett. De kegyetlen boszukivánás 
mocskolá ez igazságos törvényszéket is. A’ 
Thermidoristák számiizék a’ Montanistákat. 
Déli Francziaország royalistái felkelének, 
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gyilkoló csoportokat képzének 's kik paran 
csoltak elöbb a’ guillotinenal, most magok 
ve'szte'k el fejeket aletta. lgy hoszabbìtá 
а’ boszukivánás a' rettentés szakát, mellynek 
nńdoksägát az is neveli, hogy a’ gyalázatoä 
Marat emlékezete meg innepeltetett. E’ ször 
nyüse'gek közepette egy pnskaportár is leve 
gôbe repült ’s iszonytató dúlást teve. 

1795 még tevének nehän'y próbát a’ Jn 
cobinusok, kik ellen a’ Thermidoristák fegy 
verzett eröt n'llitáhak ki, ñatal emberekböl, 
kik a’ rettentés sz'akäban feláldozlakért bo 
szut szomjuztak.` Еду kenyér-szükség miatt 
tämadt néplázadás lenyomaték ’s 17 Monta 
nista fogaték el. Billaud és Collot Cayenö 
neba deportáltata'nak. Мёд egyszer feleme 
lék fejeket а’ Montanìsták, 20 Maj. elfoglal 
van a’ convent teremét, hol Feraud követ 
megöleték. Mär kezében tartá St. Antoine 
és St. Marceau küllvárosok Jacobinnsokkal 
tartó ’s 30,000 föböl a'lló pórne’pe a’ gyôze 
delmet, midön Legendre а‘ convent “511845 
gere meg-_'elent polga'i'okkal 011 terme, meg 
tis’zti'tzí а teremet e’ szemét néptöl, ’s a’ Ja 
cobinusok kegyetlen országlásának és а’ pór 
nép uralkodásának végét szakasztá. 6 Mon 
tanìsta önkényes halállal elôzé meg 11196 
geztetését. Vendéevel is be'ke kötteték e' 
tájban, :nelly a’ dolgok régi rendszere't ‘1152а 
szatérni reményle'. E’ tévelygésekhôl mind 
azzíltal felrijasztá Vendée lakóìt Hoche ve 

>ze’r ta'borozäsa, mellyet azuta'n Tallien rvég 
ze be Quiberonon, hol az Angolok a’ fran 
czia -partokra kivándorlottakat rakának ki. 
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Végre a’ convent áltlátá, melly szük 
séges legyen a’ belsör zenebona sulyja alatt 
nyôgö hont megnyugtatni 's jó szerkezet ál 
tal a’ háborgó pártokkal vértôl gôzölgô gyìl 
kaikat letetetni. 23 Jun. »1795 nyujtá be a’ 
conven-tnek a’ l1 tagból állott biztossäg ne 
vében, Boissy D’Anglas a’ köztársasägi szer 
kezet tervét, mellyet a’ convent elfogada ’s 
egyszersmind azt végzé , hogy akkori valósá 
gos tagjainak ё része választassék az п] tör 
vényhozó gyülés tanácsnokaivá. Ezen ve'gzet 
politicai tekintetben igen szükséges volt; 
mert и] tagok választatásának esetérc a’ köz 
társasa'g további fenállását a’ royalistäk fundor 
lataitól lehetett féltenì.Párizs királysa'got óhaj- 
tó sectioinak teha't mind e’ nem telszctt. Nenn 
a’ Jacobinusok, nem St. Antoine ’s St. Mar 
ceau külvárosok kelének most fel pórhada 
ikkal a’ convent ellen , nem, hanem St. Ger 
main külváros, a’ gazdagabb ’s legtekinte 
‘tesebb polgárok lakhelye, ’s nem régiben 
vvisszatért kivándorlo'ttak, aristocraták, és 
royaliatäk> fészke, lázada fel és izene ha 
data’ conventnek, 40000-et állitván ki. A’ 
convent hasonlóul haderöt parancsola elö ’s 
Bonaparte Napoleon/ra bizá a’ fövezérséget, 
ki Tonlonnál kitüntetett‘vitézségéért az olasz 
orsza'gi seregnek tábornokává neveztetett 
ki, de a’ Jacobinusok uralkodásának elenyé 
sze'se olta, mint gyanus, hivatalától megfosz 
tatva élt. 5 Oct. 1795 volt a’ végválasztó csa 
ta napja. . Bonaparte golyóbisokkal ’s Канб 
csokkal szétszórá a' polgárokat ’s еду óra 
alatt 2000 halott fedé a’ harczmezöt. 13110311 



134 

tások 's kivégzések меди-691161‘ a’ gyó'zedel-_ 
met. Kin is gyôztes vala а‘ convent. Ро 
l'OSZ- és Spanyolországok meghékiilének; H0 
che a’ weisenburgi sánczsorokat vìsszavevé; 
a’ wattigniesi e’s ñerusi iitközetekben `lour 
dan tábornokmeghóditáBelgiumot,mellyetegy 
ve'gzet Francziaorsza'ghoz kapcsola. Holland, 
mellyet Pichegru foglalt el hires teli tábo-.- 
rozása'ban, midön seregével jagen mene ál 
tal e's huszárai hajókat fogdosa'nak el, 111116 
viai köztársasäggá alkotá maga't. Csak Pitt 

’ és Angolorszäg, ’s Austria maradänak Fran~ 
cziaorszzíg ellenségei. 

III polgári szerkezet 23 Sept. 1795.Di-- 
rectorium. 18-ik Brumaire(9 Nov. 1 799). 

A" nemzeti convent legmélyebb látásu 
tò'rve'nytudói, kik közt vala a’ tudós és едут 
nes lelkü Daunen, az éjszakamerikai egye» 
siilt statusokéhoz hasònló alkotmányt készi: ‹ 
tének; a’ törvényhoza'st Её: gyülekezet gya 
korlá, egyik az ötsza'zaké, másik a’ ve'neké, 
mellynek È évenként ujonnan választnndó vala, 
A’ végrehajtó hatalom ötdirectornak (La Be 
veillére-Lepaux, leghevesebb republicanus, Si: 
eyes helyett, ki a’ hivatalt nem fogadta'el, 
Carnot romai lelkii nagy hadmester, Revbel 
heves, hajthatlan, haszonlesö, de tapasztalt 
’s munkás férjñ, Letourneur, ki magaít a’ 
convent utolsó csatáiban igen kitüntette és 
Barras, kevély, fortélyos ’s magät a’ köz 
tärsasa'gnál inkább szeretö ember, kire biza~ 
tek a’ hadi dolgokra iigyelés) adaték, kik 
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közül еду évenke'nt ujonnan va'lasztatott. A’ 
directorium örökségül törve'nytelen despo 
tismust, 3000 mil. becsetlen assignatot, még 
mindég egymással küzdô pártokat, közön.-l 
séges bizodalmatlanságot ’s külsö és belsó 
hríborut veve ältal. A’ Luxemburg palotában 
а’ végrehajtó hatnlom gyakorlói б: szalma 
széket ’s egy szliette asztalt találtak. ’S a’ 
dolgok e’ helyzetében feltevék, еде“ vìlág~ 
gal szembeszálni. A’ közönséges pénzta'rak 
üresek valänak, az orszägot szükség nyoma', 
a' kereskedés megsziint. A’ nép nagy részét, 
mellynek, az eddigi kormánytól gazdagon 
fizettetve'n, lázadás leve fôfoglalatosstiga, 
's a' guillotine véres jelenetei mulattató lát 
väny vala, ismét munkássa’ghoz kelle szok~ 
tatni. Hogy lellete e' nehézségeken gyözedel. 
meskedni’! A' directorium azokra támaszko 
de'k, kik nyugodalmat óhajtának 's közévp 
‘На! välaszta, mell)r Francziaorsza’gban olly 
sikamló; ezért: olly ingadozók rendeletei. 
§ikerek mindazáltal volt; mert az assignatok 
`s`ülyedéséböl s’za'rmazott mozgzísokat lecsila 
piták; a’ royalisták öldöklései déli Franczi 
aországban lassanke'nt megszünének; Ven 
déet, annyi ezer Franczia temetöjét, Hoche 
ifju hös mérséklettse'ge ’s munkássága, ki 
gyözedelmet ’s efgyeztetést egyenlöképen ér 
te, megnyugtatá. A’ kormänyzás szabadsa'g 
elveire alapittaték ’s'a’ köztársaság nem va 
la többe' iires hang. A' mértékek и] rend 
szere hasznos egyenlöséget sziile egész or 
sza'gban; középponti oskolák bevitetése igen 
nze’lirányos vala а’ népoktattísra. Külföldi 
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dolgokra nézve а’ directorium a' nemzeti 
convent politicáját követé; meggyôzetteknek 
szabadsa'g hìrdetteték ’s egész Europa kor 
látlan hatalomtól és feudaljsmus alóllee'ndô 
felmentetéssel a'lnittaték. Moreau visszavonu 
lása Németorsza'gból 1796 annyi dicsôséget 
szerze neki, vmint fényes gyözedelem. Az 
Angoloktól Corsica elveteték ‘5 Humbert ve 
zérlése alatt Irlandba is kìszálának a’ Fran 
cziák, de kevés szálnmal, ’s igy kiva'nt kö 
vetkezés nélkiil. A’ 28 éves Bonaparte, di 
csôséges olaszországi táborozásában elvevé 
Austriätól Mailandot ’s Velencze hajdani 
büszke aristocrala'iuak hatalmát eltörlé. Bé 
'с51 merész útja által eszközlé a’ campo-form'roi 
békekötést 27 Oct. 1797 ’s Olaszorszägban 
két и] köztärsaságot, a’ póninnenit és pón 
111111, 1еге1111е‚ 

E’ szerencse’s táborozások mellett 15 
Francziaorsza'g fa'jdalommal tapasztalá 5111111 
keblében az igazl polgári boldogsa’g nagy hi 
jánya't. A’ szenvedett despotismusra emléke 
ze's bìzodalmatlanságot támaszta a’ végrelxaj 
tó hatalom ellen ’s korlátoltatá azt. Igy 
crötlen leve a’ direclorium ’s hatalmával 

_ cgyütt tekintete is mélyen siilyedt. A’ ki 
rályság fénye, mellyhez a’ Francziák annyîra 
ragaszkodtak, nem ragyoga többé; a’ directo 
rìum keve's költse'ggel tartá fen magát ’s 103111 
latossa'gait fény 0151111111е1]е511ё;52й111о5 hadse 
regek tartására cseke’ly adó is ele'g vala. A’ 511] 
tószabadszíg zabolátlanabbul terjeszté a’ Véle 
me'nyeket, mint elöbb; a’ pártfelek, szárnyaló 
lapjai kények szerint kelének ki az országla's 
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ellen, gyalázást, gunytfélelem’s biintete's nél 
kül okádván annak minden léptére; mertFran 
cziaországban kedves a’ fe’nyel büszke'lkedö 
orsaáglzís, a’ mostanit pedig igen polgárinak 
találá a’ közlársasäg. A’ royalistäk pártja, 
mellyet a’ Bourbonok sza'mos ügyvivöi hoz 
tak életre, munkás vala Clichyben. A’ kön 
nyenhivö Vendeeìek helyebe, kik papjaik 
’s a’ nemesek szavainak minde'g hiv követöi 
voltakfs a’ királyszék és ollár iigyében fegy 
vert fogtak, Chouanok, éji lázadok, lépe'nek 
fel, kik az orszäglitakat bátorsa'gtalanokká 
tevék. Grenelle piaczon a’ Jacobinusok meg 
próbálák a’ Montanistákat visszaállitni. 
Csak eröszakkal lehete ellenállani egy Ba 
beuf, Poli ’s mások fondorkoda'sainak~ A’ 

/tana'cstagok и] valasztatásakor 1797 royali 
stak tevék a’ többse'get, kik a’ direetorium 
megbuktatására törekvéseket nem igen tit 
kolzík. A’ dìrectorok ketteje (egyik Carnot) 
ezen szövetséggel tarta. A’ többi häromnak 
választania kellett, hogy v. megsértsék az 
alkotmányt v. megbukni engedjék. ’S ök 
az _utolsót választák, annak ve'désére. 12000 

_katonát "схеме, ennek következéséberí, 
Augereau, Bonaparte Vtudósitasának megvivö 
je, Párizsba ’s elfoglalá a’ törvényhozó test 
tereme’rt, mellynek 51 tagja, mindkét elnö 
ke és idöszaki ìratok több kiadói deportati- - 
ora itéltete'nek. E’ Fructidor 18kaín (4 Sept. 
1797) történt. 

Azonközben Bonaparte tábornok, Зуб 
zedelmeie'rt most a’ nép kedveltje , а’ campo 
formioì békekötés után Pa'rizsba jöve, hol 

12 
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nagy tisztelettel fogadtatott, melly мазута. 
vágyásának természetesen „Паб: adott. Le 
hetett is látni, hogy kedve volt Julius Cae 
sar szerepét jiítszani. Rábirá a’ directoriu 
mot ama táborozásra, melly olly kalandos 
vala, mint a’ keresztes hadak ’s 40000 bajnok 
20 Maj. 1798 Toulo'nban hajóraült, hogyEgyip 
tomba evezzen, lnellyjeles, becses termeszt 
ményekkel gazdag, fekve'sénél fogva 1010: 
te fontos tartomány teljesen kipótolta volna 
az elvesztett nyugotindiai gyarmatokat, az 
anyaországot a’ keleti kereskedés urává tet 
te ’s igy a’ Francziáknak gyülölt ellensége 
ik, yaz Angolok, megalázására litat nyitott 
volna. ’S épen ez okból titkoltatott el a’ 
legmunkiísabb hadra készülés igazi czélja, 
mellynek Angolország tartate'k és, senki se 
vevé észre, hogy a’ directcrium Egyiptomra 
függeszté szemeit. A’ köztzírsaság meghatal 
mazattjainak büszke hangja ujra öszvevesze 
té azt Europával is. Angolorsza'g aranyja 
öszveszövetkeztete' Oro'szországot és Анн-1111 
’s Suwaroff (Манок-321181111 mene 1798. A’ di 
rectorium Massenát Schweizba külde', a’ ber 
ni aristocraták önke'nyes uraságának “111511111 
zására ’s a’ waadtlandi népuralkodäs ‘16116 
sére. Az egyiptomi gyözedelmeket trombi 
táió tudósitásokkal egyßütt érkezék meg a’ 
franczia hajósereg, mellyet az Angolok ad 
miralja, Nelson, semmisìtett, abukiri sze 
rencsétlenségének hire. Nelson diadalmasàn 
eveze az ángol hajókkal Nápolyba, ’smeg 
nyeré itt az udvart nézeteinek. Еду fran 
czia sereg megfenyité ezért Nápolyt ’sRomät, 
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hol Bonaparte József еду béke'tlen népcsw 
portot fellázita ’s az ezen szavakra „Eljen a’ 
köztärsaság“ ta'madt lárma alkalmával Du 
phot franczia tabornok megöleték , Berthier 
fövezér a’ directorlum parancsolatára romai 
köztársasa'ggá tevé, a’ pápat vìlägi hatalmától 
megfosztva’n. De majd ismét elveszték a' 
Francziák Olaszországot; Moreau és Joubert 
seregei maroknyira olvadának. Mär úton 
vala az orosz-austriai täbor, a' felfegyver. 
zett kivändorlottakkal, Francziaország ellen, 
midön Massena megvere’ azt. Most ismét mo 
solyga а’ szerencse а’ Franczia'knak. Olasz 
Ország ujra meghódittaték; Egyiptomból, 1101 
a’ tudósak fontes vizsgálatokat tettek, a’ ka 

`10111111 nekik a’ pyramisokhoz ritat nyitván, 
kedvezô hirek jövének; Hollandban Brune 
meggyéizé az Oroszokat ’s Angolokat és a' 
bataviai köztársasa'got ismét életre hozá. 

Francziaorsza'g gyöztes vala, de nyug 
(alan fejek uj fergeteget koholának, a’ nem 
zet ’s kormányzás közé zavart hintegetve'n. 
Mindkét tanács gátlá v. semmisîté a' directo 
rok rendeleteit, kik hatalmokkal visszaél~ 
vén, közönségesen gyülöltettek. A’ papok 111 
döztetése és deportáltatása nyugtalansägot 
szült, mint a' statusadóság kétharmaddal ke 
vesbittetése. A’ nyerekedök , kik решать. 
sal meggazdagodtak, a’,royalisták, kik a’ 
hajdan "isszatérését ’s monarchiát kivántak, 

` az élelemszálitók, kik а’ szegény katonák 
roväsára zabolátlansa'g és romlottsa'g mag` 
vát hintegeték, a’ tábornokok ’s hadbizto 
sok, kik -idegen -tartományoknt tervszeresen 
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rablának ki, mindnyájan erôvel teljesebbpr 
száglásért kiáltozzínak, v. , ollyunért, melly 
nemesleveleket ’s rendjeleket adhatna. A’ kö 
zönséges elégedetlenséghez jövén Angol-, 
Orosz- és Törökorsza'gok 's Austria 65 Ná 
poly uj öszveszövetkeze'se Francziaorsza'g el 
len, megijede a' directorium. Revbell, a` 
directorok legelsza'ntabbika, Moulin és La 
Reveîllére letevék hìvatalokat. Az elsö he 
lyét a’ számolgató Sìeyes foglalá el, ki lat- 
ván а’ szerkezet ingadozásät, nj ’s köz egye 
zetböl, nem еду párt fondorkoda'sából, 5261‘ 
mazó, erövel teljes orszńgläst szändékozék ala 
pitni. Tervének kìvìvésére eszközül 1111101‘ 
nokot vélt szükségesnek, kinek erô legyen 
kezében azt létesitni, ’s Joubert olaszorszá 
gi uj fôveze'rre vala czélzzísa; de ez a’ no 
vii csatában elesett. Azonban a’ rendetlenség 
naponként hatalmazék. Bonaparte a’ dolgok 
helyzetéröl tndósittatva'n , oda hagyá az 
egyìptomi sereget, 'Kleberre kbizván ennek 
ve'zérlését, de igen kellemetlen állapotban. 
Az alkalom igen csalogató vala. Alme'lkod 
va láták ôtet Francziaorsza'g szárazára ki 
szálni, hol nagy tisztelettel fogadtaték. Sì 
eyes most Bonapartéra függeszté szemeit’s az 
öszveskñvés tervét közlé vele. E’ szerint a’ 
lármás és népes Párizsból St. Cloudba végzé 
álttetetnì a’ vének tana'csa , bär nem voltju` 
sa rá, а’ törvényhozó testet ’s a’ hata'rozat ` 
végrehajtását és Pa'rìzsban ’s környe'kén а‘ 
katonai föparancsnokságot Bonaparte'ra bizá. 
E56. Nov. 1799 történt, mellyen Bonaparte 
több gyalog és lovas ezeredet parancsola Pá 
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rizsba,ka/tonavizsgälat ürügye alatt, ’s 1111 
ségre esketé azokat, mire ö is hiiséget es 
küdött a’ vének tanäcsának mellyet azon 
igéreléve’l, hogy senatorokká teendi öket 
megnyert ugyan de az ötszäzak tanácsában, 
mellynek elnöke bátyja, Lucian, volt, e’ 
szavakkal fogadtaték „Le a’ dictatorrall“ 
Megrémülve, visszavonul most Bonaparte, 
gránátosai által ve'detve ’s csak Lucian menté 
meg ôt e’ veszélyes helyezetben, ki odahagy 
van elnöki székét ’s a’ teremet, lóra kapa 
és a’ katonasäg elött gyilkoló szändékkal vá 
dolá a’ tanácsot, melly a' jo honfìjakat ki 
akarja irtani. Bonaparte ekkor neki bátrad 
van, pnrancsolá a’ gyülés мешает; Tíi 
нём berohana Leclerc a’ gránátosokkal a’ 
terembe, puskatörôk villogának, dobok ri 
jasztó hangja elnyomá az eröszak lnìatt pa 
naszkodó törve'nyhozńk kiältását ’s nehdny 
percz alatt megiirült a’ terem, a’ követek ré 
szint ablakokon ugorván ki, részint elfogat 
va'n. Е’ Brumaìre18-kán (9 Nov.) történt, mel 
lyen Bonaparte mint zsarnok, ’s Sieyes, mint 
tökfö jelent meg. 

Consulság. Császárság. Napoleon sze 
rencséje és hóditmányai. 

Bonaparte szerkezetet készittete, melly a’ 
legfôbb hatalmat egy consulnak, ki ö maga va 
la, adá, mert vakitásul, csak tamícsló szóval, 
még két más consul (Cambacéres és Lebrun) 
alla mellette. A’ törvényadó hatalmat a’ 100 

_ tagu tribunatus és a’ háromszaíz> törvényhozó 
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tanácsnok gyakorlá ; amaz a’consulok általja 
valt törvényeket birálgatli, ezek pedig igent 
v. nemet mondtak azokra, de vitató jusok 
nem volt. Törvényt egyik se javalhatott. 
Еду szerkezetre iigyelô tanzics (sénat conser 
vateur, fentartó tanács) állittaték fel, 80 
taggal , mellynek, jó fizetésée'rt , csak a’ vala 
kötelessége, hogy mindent jóvá hagyjon. A’ 
közta'rsaság nevezet, bär csak árnye'k volt mar, 
megtartaték. Bonaparte merészségével, kitíinö 
észtehetségeivel , 's mindent felfogó lelkével , 
megvakitá ugyan а’ nemzetet, de a’ hadse 
regnél nem csekély ellenállást talält, mel 
lyetközta'rsasa'giszellemlelkesite.- Az egyip- . 
tomi haderöt мы Törököknek ’s Angolok` 
nak hagyá és csak csekély maradva’nya te'r 
hete annak vissza honzíba. A’ szabadsa'gok 
kivivására felkelt st. domingoi Négerek meg 
zabolázására is 40,000 vén katonát külde , ki` 
ket a’ téritö körök e'getö hévsége nagyobbára 
Певица. Egyetlen gyözedelmi jele e’ vesze 
delmes táboroza'snak Toussaint-Louverture, 
a’ Szerecsenek veze're volt , kit Bonaparte еду 
várbau nyomorultul elveszni engede. Az elsö 
consul ellenben rendkiviil soket nyert ат‘! 
tal, mert a’ közta'rsasaghoz szitó ven kato 
náktól megmenekedett, az ujabbak рейд mind 
az ö teremtmé/nyei voltak. ’ 

Béke vala a’ nemzet- és Europa kiván 
saga. Tett is erre lépe'st Bonaparte, saját 
kezével irvän III György angol királynak , 
de аудита se itt, se a’ bécsi udvartól nem 
fogadtaték el. Az мамы megbántatottFran 
`cziaík hallatlan lelkesült'séggel ragadának 
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most fegyvert ’s 60,000dicsöségszomjúzó baj 
nok jöve által az Alpeseken, nevezetesen a’ 
nagy sz. Bernáton, Bonaparte vezérlése alatt, 
Olaszországba , hol‘ Melas austriai vezér Ge 
nuzin kiviil mindent elfoglalt ’s az Angolok 
kal egyeteírtve már Proveneeba akart betit 
ni. De mennyire megrémíilt, mìdön Bonapar 
te gyakorlott seregével Piemontot és Lom 
bárdiät elboritá ’s az austriai haderö elött 
minden öszveköttetést elzára. Gyors lépe'sek 
kel ’halada Bonaparte diadalmas pályája'n ’s a’ 
там-1111501 hires ütközetben (14Jun. 1800) Au 
striät minden elôbbi gyt'ízedelmeinek gyii 
mölcsétöl megfosztván , ismét ura leve 011152 
orsza’gnak. Hasonló szerencse koszoruzá a’ 
franczia fegyvereket Németországban H_ohen~ 
lindennél Moreau alatt, ki most Bécset fenye 
geté. A' lunevillei békekötés 9 Febr. 1801 
t. k. Belgiummal ’s a' RajanÍ bal partjával 
nagyobbitá Francziaországot ’s a’ lombardi ’ 
tartoma'nyokat nz alpesinneni köztársaság re' 
szeivé tevé. Olaszország és Schweiz oltalma 
alá adák magokat; Piemont Francziaország 
hoz kapcsoltaték. Spanyol- ’s Angolorszägok. 
is megbékéltek a’ köztársasäggal Amiensban 
1802. Ezen 18 hónapnyi béke Francziaország 
nak ’s egész Európának óhajtott csendessé 
get sìerze. Az elsöbb éldelé egy pillanatig 
azon jóle'tet, mellynek virägzására e’ boldog 
honnak csak nyugodalom szükséges! 

Erre több republicanus fogaték el , azzal 
vádoltatva’n, hogy Brutus töréttakarák az 
elsö consul ellen használnî. A’ royalisták az 
esmeretes pokolmachinával akarak élete’t el 
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‚ oltani. `Bonaparte e’ vesze'lyt hasznälä, вта 
poritá testörét ’s hatalmát erösité. F uché, 
а’ rettentö politìának gyala'zatos mi stere, 
tudósita’ ôt Francziaorsza’g cselekedeteìrôl ’s 
gondolatiról. Мёд; halalmasabb politia't sze 
reztete magzínak heves magasztalói ältal a’ 
nép Кбит; kiket azzal nyere meg, hogy a' 
pa'pának , a’ kath. рарзйдг szerkezetes vissza 
helyeze'sére, concordatumot javalt. Más , igaz 
ságossa'ghoz és politiczíhoz illöbb, lépés и] 
ragaszkodókat huza hozá, t. i. a’ kivándor 
lattakrn Ноты számüzést megszüneté ’s is 
me't fe‘lnyiltá azoknak llonokat. Ezért neve 
mindenütt magasztaltatek ’s a’ senatus Bo 
naparte consulsa’gát 10 évre nyujtá. Hogy 
törvényesség era'nti tisztelete't megmutassa, 
1803 a’ Bourbonokat felszólittatá, a' його 
na’ról való lemonda'sra; de ezektöl tagadó 
feleletet kapott. Ezt 1804 Bourbon-Condé, 
enghieni herczeg, agyon löve`tése'vel boszulá 
meg. Pichegru és Cadondal , kik a’ Bour 
bonokat vissza akarák vinni ’s Moreau, ki 
maga'hoz hasonlónak jármzít nem "iselé szi 
vesen, a’ Bonaparte ellen koholt öszvees 
küvésbe bebonyolódának. A’ két elsô bün 
tetése keve's részvételt' gerjeszte; de az- u 
tolsó elfogatása, kit, mint gyó'zedelmes had 
vezért, mind a' katonasäg, mind a' nép be 
csült, nagy iigyelmet ébreszte; innen meg 
выведен n' tö'rve'nyszék azzal , ‚Воду a’ vá 
dolt halálos biintetés helyett Ejszakameri 
káha számiizessék , тег! már észrevehetó‘vala 
a’ forrás. A’ houlognei мы); ’s_ Angolorszá 
got fenyegelö kiszáläs hamat lecsilapìták 'a' 
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lármiit, ’s Moreau elfeledteték. .Iegyezzůk 
meg Bmparténak azon elvét , hogy ö a’ Fran~ 
cziákat mindég eßfyma'st felva’ltó lätványokkal 
tudta 4mulattntnì s ligyelmeket arra vonni', 
lnire akarta. Angolországgal , Malta miatt, 
18 Maj. 1803 megujulván a’ háború ’s a’köz 
tärsasa'g keblében öszveesküvések "101111110: 
van, majd arról kezdének Bonaparte imádói 
gondolkozni, hogy a’ messzeterjedö hon fen 
állása ’s boldogsa’ga erösebb uralkodzísi rend 
szerre alapittassék, melly egyszersmind a’ 
fönek is elég bálorsa’got adjon.` Cure'e javalá 
ezt legelöször a’ tribunatusban, minek Car 
not tüzesen ellenszegült, ’s ezÀ és a’ poly 
technica oskola ellenmonda'sa vala а’ köztár 
iasa’gi szabadsa’gnak utolsó sóhajta'sa. A’ ta 
nács elfogadzí a’ javalatot, a’ honszeretö Lam 
hrechten és a’ nemes szìvu" Gregoire-on ,az el 
nyomott Szerecsenek .barátján kiviil. 418 1804 innepe'lyesen kihirdetteték а’ tanács 
z'égzet, melly Francziaorsza'got császársa’ggá 
te\'é ’s a’ koronát Bonaparte Napoleonnak 
ada. VII Pins pápa Párizsba hivate'k ’s az lir 
felkentje'vé tevé Enghien herczeg gyilkosát 
2 Dec., mire a’ Franczia’k e'ppen olly hevesen 
rohantak az 11j császár la'baihoz, mint elöbb 
a’ kira'lyszéket ledöntö la'zadás örvényé'be. 
Ekkor birodalom nagy mélto'sägai ’s fe’n es ndvari hivatalok is дышать felgmarsall'ok 
neveztettek ki ’s .csász. fötörvényszék jöve 
le'tre, hogy a’ csász. csala'dnak,az orszäg fö 
tisztviselöinek vétke'rc'íl, felségárula'sról ’sat 
itéljen. A’ tanács megmarâdt, de а’ 111111105 
nokok választatása és száma а’ császärtól füg 

13 " 



146 

gött, a’ törve'nyhozó test is alla, mint a’ tri 
bunatus is, de e' csak 19 Aug-ig 1807, mi 
dôn elleninondásaiért eltöröltetett. A’ civili 
ste 25 mil. frankra tetetett. 1805 Napoleon 
Mailandba mene, hogy az olasz köztársaszí 

ot királysággá változtassa, feltevé fejére a’ ëajdani lombardi királyok vas knrona'ját, 
mellynek rendét alapitá’s már arról lcezde gon 
dolkozni, hogy testvéreinek is koronákat 
Izerezzen. De éppen ezzel ’s a’ békekötések 
megsértésével, hozá létre maga ellen több 
europai fejedelem harmadik öszveszövetke 
zését. Nevezetesf-n az olasz tengermelléket, 
Pármát ’s Piacenzät Franczianrsza'ggal , Gua 
stallát Olaszországgal egyesité, Luccát ё: 
Piombinot рейд , herczegse’g czimmel , Eliza 
nevü testvére férje'nek , Bacciochinak , adá. 

Illy eröszakoskoda'sok tehát “На fel-é 
breszték Europa figyelmét.0roszorsza'g, meliy 
most (Pal csa'szár, Bonaparte heves csudáló 
ja udvarának nehány nagyjaitńl megölettet 
vén) a' londoni udvar befolyásätól Иду’, 
Austrial és Sve'dorsz'fíg szövetségbe állának 
1805 , mellytôl Napoleon Poroszorszz-igot Ha 
nover oda ige're’se’vel elvonta. A’ berlini ud 
var e’ boldogtalan politicája által bizonyos 
volt már az и] врбщэтзёё ‹"еа2е(1е1те. Au 
stria egyedül volt kitetetve az ellenség f6 
csapásainak, mert az orosz segitség, távol 
volt ’s Angolország csak pénzzelfés hajók 

lkal hadakozott. Innen Austria csak 9’Aug. lépe 
a’ szövetse’gbe, mellyet a’ londuni ’s péterva'rì 
udvarok már 11 Apr. 1805 lkötò'ttek. Meg ké 
szülöben voltak a’ szövetkeztek , még alig ju 



147` 

»tott el Gallicia hata'ra'hoz az Oroszok elöcsapat 
V~jamiidón a' bonlogneì haderö felkerekedék ’s а’ 
Rajna felé "oìlula Napoleon , Davoust , Soult , 
Lannes és Ney vezérlések alatt, nem kiilön 

~ben a’ hollandi sereg Marmont, a' hanoveri 
.Bernadette ’s az egész lovassa'g Murat alatt, 
ugy hogy 300,000 fegyveres boritá el délsza 
ki Németorszägot, ’s olly hirtelensóggel, 

-hogy'az Oroszok , kik a’ Poroszok ‘Яга! egy 
hónapig visszatartattinak, meg nem érkezése 
miatt magára hagyatott austriai fövezér, 
Mack, Ulnlban bekeritteték ’s 20 Oct. 25 
ezered "идёт! megadá magät a’ gyözedel 
mesnek. Ferdinand fôherczegmerész elsza'nt 
sa'ggal nyita magänak útat 's menekve’k meg 
a’ lovassa'ggal az elfogata'stól. Azonközben 
az Oroszok megérkeztek , de késôn , mert Na 
poleon diadalmas seregével шёл‘ Brünn elött 
это“. Utközetre jöve a’ dolog'Austerlitzne'l, 
hol Ferencz és Sa'ndor császa’rok megveret 
tek ’s Ferenez csa'szár kéntelen vala aláirni 
a' pozsonyi békekötést 26 Dec. 1805 , melly 
szerint lemondott az olasz kira’lysäg részére 
Velencze földérc’il a’ tenger mindkét partján, 
a’ Bajoroknak Tirolt, Vorarlberget ’s Pas 
sau részét, hasonióul Bajororszzignak, Wür 
tembergnek és Badennek a’ sväb-austriai bir 
tokokat adta Breisgauval ; ellenben Salzburg 
és Berchtesgaden Austriához , Würzburg Tos 
canához, mint a’ nevezett ke't tartoma'ny ak 
kori birtokosa’hoz kapcsoltatni~,Breìsgau urti 
nak, Ferdinand föherczegnek pedig, ma's kair 
potlás adatni rendeltetett ; a’ ne'met rend наду 
mestersége is az austriai ha’znak adatott, ’l 

13 " 
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Antal гамме; .nzonnal kineveztetett magy 
mesterré; végre a’ bajor ’s wíirtembergi vá 
lasztók királyczimet Марий, ’s a’ badeni'vn' 
lasztó független fejedelemmé tetetett. Az 
elöbbi öszveköttetés e’ -szerint a' német fe 
jedelmek közt'felbomolván a’ Németorsz'a'g 
és német császár nevezet'ek 1806 teljesen meg 
займы: létez'ni , :nelly utolsó czi-mríil Ferencz 
csa'szár még 10 Aug. 1804 lemondott ’s ma 
gät -7 Dec. anstriai császßírrá koronzíztatta. A’ 
német birodalom helyét a’ rainai szövetség 
foglalá el , mellyet , a’ birodalom szerkezeté 
nek fogy‘atkozásait a‘dván oknl , 16 németfe 
je'delem köte Párizsban, ’s Napoleont védö 
jévé nevezé. A’ szövetse'g gyü‘léseinek hely‘éve' 
maini Frankfurt ‘Малыши. Most Nápoly 
ellen, melly nehány nappal' az misteriiczi 
csata elôtt, a’ Мат neutralitás egyezete el 
1ene're,egy ott kiszällott отл-110301 sereget 
barátságosan fogadott, ’s а’ szövetkeztek ter» 
véhe be volt avatva, köszörülé fegyverét а‘ 
hatalmas. A’ näpolyi kir. ha'z megsziintnrale 
kodni, dörgé Napoleon, ’s Masseria és Bona 

 

parte József tüstént útra indulänak az itéle- ‚ 
tet мать-арт. Megérkezni ’s a’ fôvärosba 
bemenni, еду volt; a’ királyi ház Palermoba 
мы: ’s 18 Jul. 1806 Bonaparte József Äkif 
rálynak kiáltaték' ki a’ lázadó Nápolyban, 
mint nem -sokära Bonaparte Lejos Holland» 
han. Май Poroszorsza'got éréV utól a’ Fran 
czitíkkal köföd: veszedelimes 'barátság siml 
-mas катит“. Az Angolokkli "folyt al 
vkudoz'áaok, mi-dön Napoleon ‘leg‘kisebb vos 
nakodá's ne'lkiil räálla, ï'hogy а’ berl'mi :nd 
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vernal; igért Hanover vis'szakapcsoltaisék An 
golorszaghoz, fele'breszték az el‘a'mitott po 
rosz királyt szuönyada'sából, de ke'sömEhez jövén Angol- ’s roszországok ingerlése is, 
fegyvert foga tehát Fridrik ÑVilhelm függet 
lensége’nek kivivására, segìtség-igérést kap 
ván Sve'dorszägtól és а’ Sza'szoktol. ’S ez a’ 
4dik szövetség Franoziaország ellen. De Na 
poleon nagy тьмы! egyszerre ott terme 
.Ienánal, hol 14 Oct. a' porosz haderöt tel. 
jesen szétszórván , Berlinbe'diadalmasan mene 
be, ’s 6 hét alatt a’Rajnától az Odera'ig min 
den i‘öldet hatalma ala hajta 9 mil. lakóval. 
Berlinben költ parancsainal Год“ alapitá a’ 
szäraz földi rendszert, mellyszerént, az An 
golok kereskede'sének elnyomására, minden 
szárazi fejedelemnek megtilta' angol porte' 
kák bebocsátzísát ’s ärulhatását. 

Mar Lengyelorszägba is álthata а’ hadi 
la'rma; mert alig éré el Napoleon a’ lengyel 
hatzírt, fegyverre szólìtá a’ nemzetet, füg 
getlenségének visszaállitásával biztatván. 
Lengyelországot и] rennány kezdé táplálni, 
hogy a’ mindenható‘császár zászlói al-att lli 
e'letre jövend. Két sereg alla ki а’ véres pá 
lya'ra, Zajonczek e's Poniatovszki vezérleâek 
alatt. Ог’овиогзийёг saját темпами féltvén, 
hasonlóul nagy készülateket teve ’s шефа‘ 
ditá hadereje't Verso ‘вы, hova Napoleon 19 
Dec. erkezett meg. Két csata, az eylauì (7, 
8 Febr. 1807) ’s friedland‘i (14 .Iun.),e’ tibo 
rezást is bevégzé, mellyek az ого" haderöt 
Ieverék. А‘ tilsiti békekötés 7 .Iul- 1807 leeg 
erösité маршем: а’ hatalom legmagalebbA 
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роща", mellyet valaha eiérhete. Portmzor'-q 
nag ingadozó polîticájáért katonasággal meg 
rakaték. \Ves't'falenben kir.*ályszék стенке‘ 
de’k fel Bonaparte Jeromos számára. Soha 
se tékozla' a’ szereucse olly vesztegetve ado 
mányit, mint Napoleonra. Bámult a’ világ illy 
gyors és fontes következésii gyözedelmek 
hallására 's térdet hajta'olly óriási'hatalom 
elött. De Napoleon nagyravagyása nem (2168’ 
vék meg ezzel, egész Europára ìrányzá telhet 
len szemeit, mellyekkel minden embert nul 
lának tekinte, kik csak arra volnánakteremt 
ve , hogy egyetlen egynek, kinek таят tar 
(й, nagyságát nevelje’k.~ Egyedül akará б 
korának historiáját tele tölreni ’s cze’lt ért; 
mert maga F ranczlaország 'is elenye'szik mel 
lette. ‹ — 

Napoleon büszkesége', bal esetei 's 
bukta. 

Gyakran ismételte‘tett, hogy Napoleon 
Francziaorsza’g elvesztett nyugodallnát és sza 
badságat, dicsôség' fényével elégé kipótolta. 
De' mi ér fel az ember legszentebb javával, 
a' szabadsággal? Igaz, hogy Francziaország 
a’ hóditás ál dicsösévétöl megvakittatván, ugy 
látszék, mintha önkényesen nyujtotta volna 
nyaka't szolgaság ja’rma alá, de mégis ‘он 
tett marad , hogy Napoleon amaz anyának, 
mellynek iijai érte véreket kiontotta’k, szabad 
sa'gátelnyomta. Мёд’ fenálla ennek a’rnyéka а’ 
tribunatusban, melly a’ polgári törve'nykönyv 

.aM- s-{zerkeztetésekor véleményét szabadon ki mer 
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в mondani; de mivel törvényes mnnkásságát 
gyakorolni merészlé, Napoleon ezt is bezárata' 
9Aug.1807. A’ közönséges tanitzisból mono к“! csinált ; egyetemébe'n az ifjaknak csak 6(3' 
:säszár) штанги. Szónokszékeikben Isten 
küldôttjének hirdetëk öt a’ papok. Канта’ 
lemességet teremte, csaknem mint IV Hen 
-ik elôtt volt. Täbornokok általa vite'zren» 
lekkel halmoztatva, ’s idegen tartományok 
V"ijldeivel- megajándékoztatva (Beauharnoil 
Odön, Napoleon mostoha fija, fogadott csász. 
herczeg, Olaszorszag alkirálya ’s a’ bajo! 
király veje; a’ császár bajta’rsa, Berthier, 
neufchateli , Talleyrand kíllsö iigyek minis 
tere benevcnti, Bernadotte pontecorvoì her~ 
нед, Murat clevei és bergi nagyherczeg ’l 
i’ császárné onokahuga, Beauharnois Stepha~ 
nia , а’ hadeni örökös hc’fczeg nöje leve) ugy 
tisztelék öt, mint urokat. [Чет аша vngyon 
talan parancsnokok valának ezek töbhé, kik 
a’ Francziäkat honok védésére gyalog ve 
rérlék. Honszeretö férjfiak, mint Jourdan 
és Perignon, йога eltünt , Hoche, Dessaix, 
Marceau,l)u ommier,Kleberelhunytak. Vol~ 
tak mindazá tal még a’ haderônél férjlìak, 
mint Lecourbe , Gouvion-îaint-Cyr, Lefebre, 
Dejean, Dessolles e's Lannes, kik méltósá 
gokat fentartottzik, ha'r alávetették magokat 
az и] parancsnoknak. Hajdani Jacobinusok, 
nemesi czimekkel nevetségesen felczìfrázva 
’s kivándorlottak , kik az elöszobába bebo 
csättattak, versenyeztek’ a’ legalacsonyabb 
Csiiszásban, magokat porig lealázván. A’ На] 
dani monarchia adórendszere, visszae'le'sei ’l 

 



152 
 

‘темы; pazérlása ismét bevitettek. Mo' 
nopól'ok ига léteztek. Ke’rlelhotlen könyv 
‘издана! bilîncselé a’ sajtót, az esküdtek 
törvenysze'ke зачёт természetét elveszté, бам 
tartók (praefecte) 's más apró despoták ki 
дроби“; a' szabad kormányzaíst; а’ császár 
neveze ki minden tisztviselöt, kik általába'n 
sér’thetlenek vala'nak, ’s csupán а’ statusta 
nácsnak, melly maß'a is függ’ô ’s ушами“ ala esö egyesület vol’t, ta'rtozának felelettel. 
Követek választata'sa nevetse'g ezen állitólag 
l'çépviselöì országltísban, mellynek törvényel 
af’ мм;- decretum v. tanácsvégzet névvel 
Надо“ parancsolatai voltak. ÑA’ személyes 
тьмы; eltůnt, ’s több Bastille alla késnzen 
az önkény szolgálatja'ra. Еду 19 s'zázadhoz 
nem illô büntetô törvén‘yltöiiyv kìészitteték. Na 
pcleon eretneknyomoza'shoz liasonló rend 
óre még a’ hallgatzíst is g'yanusnak találá, 
a’ gondolatokat is me 'bü'nteté ’s egész Euro 
pára kiterjeszté háló'ját. A’ katona-öszveiratál. 
ezen emberi e’leftre fett rettentö adó, borzasz 
tij ińunkássa'ggal hajtaték be; Franoziaország 
ifjuságáf a' tana'cs adó gyanánt adá мы a' 
despotának évenke'nt, ki százezerenként ve 
iefte ан ve'rmezôre, тем, mint vádoltatik, 
me'lyeu ниша az emberi nemzetet ’s szolgai 
lelkektôl, kik hozá, mint sz'erencse ñjiihoz , 
mint méhek mézhez, ugy ragaszkodtak, vetet 
vén körül, — igazsa'gu volt. 

Alig helyeze’ magzít Napoleon éjszakon 
el keleten‘bátorsägba, midön a’ pyrenei fél 
Stiget ällapotja и] hóditásra ösztönözé> ót. 
Portugal t. i. hiv barátja lnaradt Angolország 

\ 
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пай. Napoleon мы: ser'eget külde a’ limiti*-a 
hcńiudvar megfenyitésére, mit e’ Iátván," 
29 Nov. 1807 angel örizetA Мак Brazìliába' 
мы". Junot franc-zia наше: 30 Nov. Ми‘ 
dalmasan ment be Lissabonba, ’s hirdetmé 
nye szerint a’ Braganza ház elfutásával le-` 
mondott az orszägról ’s megszünt nralkodni. 
Hasonló fergeteg vonula a’ spanyol királyi hz'rz 
felibe is, mert egyeuetlenség uralkodék a’ 
Bourbonok közt Madridban. Napoleon, kit 
biróvá välasztdnak, elfogá ‘IV Károlyt a’ ko 

 

yronaörökössel едут: , ’s штурм, .Iózsefet 
nevezé spanyol királyá,Na'poly koronáját ре‘ 
dig sógora, Murat, fejére ‘ещё. Е’ miatt a’ 
spanyol nemzet ‘ешь Europa hódîtói ellen 
ésjsok ezer Franczia.falálá sirját évenként 
Spanyolországban. Tapasztalák most Napo 
leon és Francziaorsz'ág, mit tehet a’ 1е3ра1Ъ 
lérozatlanabb nép is, ha a’ hon felvilaigoso-r 
dott baráti эта! veze'reltetik ’s papokt’ól ra 
joskodäsig tüzelteti'k. H’allván Napoleon had 
erejének szerencsétlenségét , roppant haderö 
vel штаты: а’ Spanyolokot elnyomni. De 
elóbli bátorsa'gba kiváná helyezni манипу 
ait e'jszakon. Е’ végre öszvejött Sándorral 
Erfurtban (28 Sep. — 14 Oct. 1808). Barzit 
S'ág látszék a’ ke't csäszárt egymáshoz Карма! 
lli 'S_ most Napoleon 200,000 elnberrel rohana 
Spanyolországra. Nyomon követé Napoleont 
a’ gyôzedelem ’s már "ég'veszedelem Генуе 
geté a’ Spanyolokat, mìdôn Ferencz csâszár ~ 
1809 ига hadat izen a'vFrancziáknak , ’s Na 
poleon ke'nyszeritteték hatalmas seregét Bécs 
ellen vinni. Az eszlingeni és wagrarni gyö 
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zedelmek sikeretlenné tevék Austria erökŕi' 
dését ’s a’ bécsi beke 14 Oct. 1809 2000 nsz. 
mftöl és 3 mil. lakótól fosztá meg Ferenczet. M. 
Luiza kezét is megnyere' Ferencz császártól; 
mert elöbbi nôljétöl,` Beauharnois Jozéfától 
elvált. Több Нину diszesité jelenlétével e’ 
fényes öszveköttetést, mellynek gyümöl-cse' 
egy év mulva egy Ни leve, kit atyja mär 
bölcsejében romai kira'lynak neveze. 

A’ franezia departamentek most Romá 
tól Hamburgig terjeszkedének. Egész Euro 
pa iigyelmeze Napoleon имён, de e’ neki 
nem vala még elég. (1812) Oroszországot 
szándékozék megfenyitni, mivel ez а’ száraz 
földi rends'zert tova'bb nem akarta fentartani. 
Angolorszäg kezet foga Orosz- és Svédor 
szágokkal , melly utolsó Bernadette-ot emelé 
királyszékére. Napoleon többi Europával 
Oroszorsza'g ellen nyomula; 400,000 ember, 
kik б: kevés fáradtsággal konstantinápolyi 
császárrá koronázhatták volna, szemlélé Mos 
kaunak rá nézve veszedelmes längjait; mert 
Sandor, lätvän, hogy Oroszai Napoleon dia 
бытия seregével nem mérközhetnek meg, 
scythiai véde'smódhoz nyult, a’ meleg égalj 
hoz szokott Francziák elótt t. i.ŕ mindent fel 
душам“; 15 Sept. Moskau, a’ birodalom 
anyavärosa, is Миши‘ lett, ’s Napoleon Ьйзша 
ke hadai, kemény tél idején _élelmektöl ’s haj 
lékaiktól megfosztatva, leirhatlan nyomoru 
ságrajutottak. Igy a’ természet végre megzabo 
Iázá ama hatalmasnak kevélységét, melly 
már maga'nak a’ lehetlenségnek se akart en 
gedni. Derék bajnokit a’példätlan hideg meg 
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îeme'sztvén , e’gyedül szalada Kremlböl a" cui 
rok hajdani tiszteletes palotájából, Párizs‘ 
ba, hol rémitö és nevetséges dühösségbe jött 
az iti ’s amott mutatkozott szabadabb Шея": 
miatt. ` 

П] remény kezdé mindazáltal a' szeren 
csétlen császárt kecsegtetni, mert 10dik Jan. 
1813 a’ tanács 580,000 embert, lovat és 1150 
mil. fr. ada neki. Liitzennél (v. Groszgörschen 
nel) 2 Maj. `megveré Napoleon az ellene ment 
Poroszokat és Oroszokat; Drezda ismét’fran- 
czia kézre keriile ’s a’ szász király ujra Na 
poleon szövetségese leve. Két 20 és 21 Maj. 
Bauzennél és Wurschennél nyert gyôzedelmei 
Lausitz birtokosává tevék Napoleont. A’ лб 
v_etkeztek Schleziába vonultak, a’ Francziák 
Boroszlóig nyomultak. A’4 Jun. Peischwitz 
ban kötött fegyverszünet harmadfél brina 
pig félbenszakasztá a’ vérontást. Azonbau 
ege'sz Europa elpártolt Napoleontól. Mégil 
becsületes békét köthetett volna a' prágai 
congresz alkalmával , hol Austria, letevén 
a’ szövelségesi szerepet, mint békéltetö lépe 
fel; de Napoleon hajthatlansága semmiben 

 

_ se akart envetlni ’s mindent elveszte. Lei - 
D . ‚ zig mezején ‚мы meg a’ Mindenható e’ nagy 

hadmestert 18 Oct. 1813, hol azonkivül , 
Воду alìg vala 200,000re 300,000nél több el 
le“, még a' Szászok és VVürtembergiek is eI 
pártoltak tôle. Еду év alatt szétbomla a’ ropi 
pant birodalom, söt Europa urának már sa~ 
ját országát kelle védnie, mert a’ szövetke- 
же" fejedelmektöl nyomon követteték. 
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E’ táborozá's Багдад a’ vitézség è’s had* 
 

` Менты-565 сёи’аашыеаш. Soha se volt Na~ 
poleon nagyobb, mint most. Frnncziaurszzí5 
gi тьмы“ längesze'nek erejét, esüggedhet 
lenségét ’s léleknagysäga't nyilván bizon Еда. 
Caekély haderôvel käzde’ittô az övéné sok 
kal nagyobb ellen, mìvel megeaáfoljá ozon 
véleményt, Воду csak soksággal gyözött. 
De az elnyomott ’ járom alá- Пита"; Fran' 

Ycziam‘szág is ela'lla most tôle. A’ tör'vény* 
hozó fest néma tagjai ismét megszólamlá’nak; 
a’ szabadság hangja egész Németorsza'got ält 
aengé 's a’ királyok használák a’ szabadabb 
ideákból, mellyeket utóbb, mint veszedeimese 
Вы, elfojtani iparkod-n’nak, származott segit’sé 
get. Jan. ve’ge {вы ál-tvevé' Napoleon a’ Sereg 
személyes vezérle’sét, m‘iuttin M. Luizlit:A 01" 
száglóvá nevezte volna ki, ’s ezolta buktáig 
csaknem mindég` gyözedelmes es ellemségei~ 
nek rettentöje volt. Csak aLuíbornok-inak-dru 
Ива ’s a' megvásdrolható tanácsnak hitsze 
gése buktllták Мед ôt. Briennenél (29 Jan. 
1814>), Champ-Aubertnél (10 Fehn), Montmi 
railnél (11 Fehn), Joinvillersnél (14 Fehn), 
Nangisnál (17 Fehn), Montereaunál (18~Febr.) 
egfymás után leveré а’ Poroszok, Огонек, 
Austriaiak ’s Németek hôscsapatait ’s извне; I 
vìsszavonulásra kényszeritéChampagneból a’ 
hatär fele'. gyözed'elmei mellett Napo 
leon is тезисы‘, 's gyengültségének e'rzése 
ama mere'sz tervre vezeté, hogy a’ htiborut а’ 
lzövetségesek brita megé, а’ Rajnn ésMosel 
közti tartomân’yokba, tegye мы. Itt a' vá 
rak keze'ben levén 's népfelkelés ‘Щи! segit 
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tetve'n, a’ пышным: alvágßa ellensé 
«get semmivé tehette volna; de terve Tetton 
born porosz táhornok által elfogatott levele' 
böl, mellyet nöje'hez irt , napfényre jövén, 
füstbe ment, mert a’ szövetkeztek egyene 
sen Pa'rizsnak vevék litjo-kat,-mig Napoleon 
е’ felôl semmit se tud-va, a' Rajna fele' vonullt. 

Delen .is szerencsétlenül'folytak dolgai. 
Az egyesült Portugaliak, Spanyolok és An 
golok kiiizék az elejekbe kiildött `kevés szli 
mu Francziäkat ’s Francziaországba beiite' 
nek. A’ toulousei ütközetben, тайне‘: ellen 
állás után, megveretének a’ Francziák. A’ 
herdeauxi maire ‘шайб а’ várost az Ango 
loknak, Psirizs csak polga'rai, kórkaton' 
’s a’ polytechnica oskola nevendékei a'ltal 
védetvén, nem mérkńzheték meg az idegen 
seregekkel ’s megadá тиф: 31 Mart. 1814. 
A’ tanäes, Napoleon redfligi -legengedelme 
sebb eszköze, вы minden rosa гены-„ь meg 
elôzô segédje ’s legcsúszkdlóbb hizelkedöje, 
`nem szégyenlé most undoritoszemtelenséggel 
kimondanì azon úr trónból letetete'se't, ki 
elôtt eddig rabszolgai alázatoskndással ha' Iongott és tele torokkal panaszkodni a1. е1 
Ien, kit elöbb szakadatlan ima'da’ssal bál 
ványozott. Majd kihirdetteték, hogy a’ esti 
szár Elba szigetébe fog, császári- czîmének 
-megtartása mellett, "s 2 mil. ¿yi íizetéssel 
дивизий. Némellyek fejér шайб: vivének az 
ntczákon ’s a’ Bourbonok `nevét kiáltozák, 
»kik közledének ’s a’ katonai öszveiratßis és 
droits réunis adó eltörlését megige're'k. Az 
enel, de fortélyos Talleyrand iigyeie'se alatt‘ 
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a’ senatorok szerkezetet készite'nek, melly 
csaknem ege'szen be van iktatva a’ chartába 
’s meghivák XVIII Lajost n’ királyszékre, 
azon felte'tellel,hogy ökethivatalokban 11:15)‘ 
ja meg; azután aläirák Napoleonnak alap 
okokkal támogatott letetete’sét, mellyet a" 
szövetse'ges fejedelmek jóvähagytak. Fraa 
cziaorszäg régi hatärniba szorittate'k. 

Napoleont terhelikngyan hibák (hanem 
ki ment ezektöl’l); de meg kell ellense’ ének 
is vallania, hogy rendkiviili férjii va a ô, 
kit nagy tettek halhatatlanitnak. Figyelmét 
csupán az они‘; java'ra fiiggesztvén, Cher 
hourgban kikötôt épittete ’s а’ Mont-Cenis-n 
és Simplonon alkalmas orsziíglítakat 05111011 
zam; Romát а’ gyilkosoktól ’s Olaszorsza'got 
a’ zsiványoktól megtisztitá; Pärizst meg 
szépité; száraz földi rendszerével и] r'ugót 
ada Francziaországban'a’ nemzeti szorgalom 
nak, mellyet a’ béke még magasabb fokra 
emelt; végre a’ statusok e'letének, mellyet 
a’ mult század despoticus szelleme mintegy 
halálos szunnyadäsba szenderite, elevensé 
get ’s и] létet ada, 

A’ Bourbonok visszahelyeztetése. Szziz 
' nap. 

Franoaiaorszäg a’ békét legszebb remé 
nyekkel ’s örömzajjal köszönté, mert Na 
poleon járma és a’ végetlen häboru nagyon 
elcsigázák. A’ Saint-Quenból költ nyilatkoz~ 

l (жён, melly több, revolutie idejebeli, alap 
tò‘rve'nyt megerösite, megnyugtatä az elme 

А.‘ 4 
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'keb Francziaország ’s Europa ha'la'val' tar 
toznak XVIII Lajosnak, hogy képviselői al 
kotmányt adván népének, jó példát mutata 
a' fejedelmeknek. ‚Зенит-ой, kiknek száma 
парт-Шато“, képzék а’ pairek kamarájét. 
A' követek kamaräját az ország törvényhozó 
teste, tevé. XVIII Lajos , nyilatkozványában 
tett ígéretéhez képest, hogy/t. i. szabad szel 
lemü alkotmányt viend be, megerősíté a’ 
charta't. Némelly fogyatkoza'sai mellett is 
elegendő bátorságot talált volna ebben a’ nép, 
ha csak különben pontosan gyakorlatba jö 
hetett volna; de -e’ nehéz vala. A’ császár 
rendeletei még fenällottak; a'.charta sokat 
igére, semmit se teljesíte. А’ VIII évi szer~ 
kezet uralkodék a' népen 'sa' charta éppen 
ezen VIIIx év szerkezetén és Napoleon önké 
nyes végzetein alapula. A’ községeket, nem 
zeti őrt, esküdtek törvényszéket, megyéket, 
sőt még а’ követvélasztásokat és rendkívül 
nagy költségvetést is a' végrehajtó hatalom 
kezében tala'la'k a’ Bourbonok; ezenkívül fe 
lelettől ment főpapság vevé körül lépcsőn 
ként ezen középpontot, me'llyből megy ki ’B 
mellybe tér vissza minden. Gyakran kérdez 
ték: Megtörtént-e az ellenrevolutio, azaz, 
eltöröltettek-e a' revolutio idejében tett ren 
deletek? Erre azt lehet felelni: Ama render ’ 
letek egy részét ma’r Napoleon maga semmisité 
’i kivevén az adózás és törvényszékek előtti 
egyenlőséget, minden régi lábon állott ’s igy 
az ellenrevolutio megtörtént. А’ képviselő 
ség rendszerével ismét visszahelyezé Lajos 
n’ revolutioból származott intézmények egy 
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részét; 's ha a? császár rendelményei helyé 
be szabad szellemüek lépnek, úgy ismét 
egészen visszaállittatnak azok. 

De épen semmi se történt, A’ ministe 
rek megelégedtek а’ charta kihirdetésével, 
de gyakorlatba nem hozák. Csak az abban 
foglalt szavak feletti szőrsztílhasogata'sokkal 
foglalatoskodtak. Takarékosság vala szüksé 
ges és tékozlás (МН a' pénztárt. A’ Napole 
on alatt elnyomott, de szét nem bomlott pár 
tok felemelkedének. Képtelen justartäsok ki 
elégithetlen telhetlenségre mutatának; а’ 
törvényellenes despotismus alávaló szolgái 
árula'sokról ’s ôszveesküvésekről beszélének, 
hogy magokat ajänlhqassák; tiszttartók, kik 
a’ katona -öszyeira.tást l'abszolgakereskedés 
gyanánt üzték, azzal _álla'nak most elő, hogy 
ezt a’ щипцы“ (törvényesség) javára tet 
ték. A’ nemzeti birtokok tulajdonosai nyugta 
lanittattak egyik pa'rt reménysége v. a' má 
síknak fenyegetései által; ’s а’ hadseregben, 
melly befolyásának elvesztése miatt békét 
len volt, mozgások mutatkoza'nak. 

Egyszerre а’ hallatszék, hogy Napole 
оп 1 Mart. 1815 Elbríból elillant ’s Cannes 
nál 1200 főből állott csapatjával kiszált; 
majd, hogy már egy ezereddel Grenobleba, 
erre a: nép örömkiáltása közt Lyonba jöve, 
végre, hogy nagy táborral Párizs felé nyo 
mul. Minden megrémül е’ hírre, a’ kira'ly 
’s herczegek ujra megesküsznek a’ chartára, 
a’ polgárokra ’s haderőre bízzák a'I .véros vé 
dését 's fogadjak, hogy a'.n.ép szabadsága 
legszentebb előttek. Napokon hasonló biz 
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мышцам: hirdete ki , feline а’ kirälyr'zék 
re ’s a’ Bourboaok Gentbe futa'nak. 

Francaiaorsza'g nem tuda', mellyik-,tör 
veny szerint korma'nyoztassék,lde a’ rend 
majd visszatére isme't. A' képviselök kame 
rája öszvehìvalék ’s “Наций gyüléav мы“. 
teték. A'köríilmények kényszerite’k Napole 
ont a’ szabadsa'ggal Кем-“кидай ; innen a’ nep 
elibe jńva'hagyäs ve'gett ideigi potlékactát 
terjeszte, melly a’ chatta uta'nazása vala. 
Azonközben Bécsben a’ congresz folyt ’s Tal 
leyrand, XVIII Lajos ministere, feszólitá 
a’ fejedelmeket , hogy Europa csendessége' 
nek haíborgatója ellen egyesüljenek. Svéd 
’s Törökcrsza'gokonés Naípolyon kivül egész ` 
Europa fegyvert foga. 1,365,000 före шеи}: 
а’ szövetkeztek hadereje.` A’ nemze‘ti 6r ’s 
hadsereg, a’ hatärokhoz siete’nek, de as. ide 
gen haderö minden ponton áltmene azokon. 
Nyugoti ’s délszaki Francziaországban ne 
hány ezel-ed elég vala a’ ta'ma‘sztott nyugta 
lanság elnycmäsa'ra; a’ waterlooi ütközetben 
рейд 18 Jun. 1815 elveszté Napoleon Инду 
széke't, mellyre még alig lépe fel. Pärizs 
megadá maga't; a’ képviseló‘k, kik Lafayet 
te sürgetésére a’ jusok kinyilalkoztatástít meg 
ujiták 's а] szabad sze‘lemíì szerkezetet te 
vének fel, 'sze'toszlxínak Napoledn "1113011 
szor lem'onda az orszäglásról. ’s az Angolok 
Бездна adsl таят, kik (it Francziaorszägtól. 
1800 óränyira iartzik {оды Sz. Ilona 51139 
tén. A’ hadsereg a’ Loire-on ältvonula, ’s el 
lena'llás nélkül engedvén a’ szétoszlató ра 
rancsnak, fela'dozá hona nyugodallnänak meg 
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csail: reményeit. Francziaorszäg tapasztalá 
‘ mosta’ visszafizetésjusät; tartoma’nyinak egy 

részébe idegen seregek szálittatanak, sarczol 
taték e's dlilaték. 8 Jul. visszamene a’ ki 
"Ну Párizsba. 

A’ szfíz nap szerencsétlen szaka bizonyxí 
ra nevezetes. 15 évì`szunnyada's után ismét 
felébredt a’ szabadság szellelne Francziaor 
szágban. Napoleonellenállásra talált; a’ had 

'sereg ’s nemzeti örök az 1792-ki lelkesiilt 
ségre emlékeztete’k a’ Francziákat. Katona 
e's polgár ismét közledének, a’ bajnokok pol 
gárok levének. Nem bzilványoztaték többé 
lNapoleon , hanem csak egyesitò' pontnak né 
zete'k, mellyet a’ körülme'nyek szükségessé 
tettek. Ve'gre a' szabadsägról e's honról való 
gondolkozás ébredezni kezde a’ nemzetben, 
melly azokat mar regen elfelejtette. 

A’ várak egy ideig védék magokat. 
Híinìngen, bär gyenge ôrizetvala benne, va 
lamennyire fentartá az austrian' haderôt. 

Ellenmozgás. 5dik September. Válasz 
._ tás-törvények.` Ministerium. 
Sulyos vala a’ király helyzete. Idegen 

haderö által viteték be az orsza'gba, melly 
` nagy hadi adó alá vetteték. Palorája ellen 
ágyuk állitlatának ki , Francziaországban 
legnagyobb rendetlense'g uralkodék. 28Jun. 
kinyilatkoztatá a’ király, hogy a’ Код-тайну 
zásban talán hibák követtettek el ’s megige' 
re', hogy a’ chartát gyakorlatba 's a’ ke’pvi 
selö alkotmáuyt létre hozandja` 
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Az 1815'Ki csufsa'gból kinyomòzhatlan 
па!‘ (introuvables)l пением kamara, hijános 
választó gyülések és Lajos-lovagok által 
"нажать. E' minden dühös szenvedélynek 
eilenmozgásra jelt adni la'tszék. А’ törvény 
székek, Канта‘ îtélö székek 's alsó törvény 
hatóságuk igen sok embert ite’ltek halálra , 
kik poiitìcai vétkek miatt bepanaszollattak. 
Feladók, részìnt hajdani Jacobinusok, fog 
lalák el a’ tisztviselök helyét; a’ holtigi 

- bìróhivatalok megujittattak. Franczianrszág 
(НИ részében, mellyet'royalisták, Vex-det! 
pártnév alatt dúltak, több gyilkola’s büntetlen 
marada ; Avìgnonban Brune megöleték, azon 
költött hir alatt, hogy megölte magát. Ra 
mellel , ki a' Нину nevében jeleni:k meg, il 
letlenüi ba'ntak; szerencse'tlen Mameluckok, 
kik Napoleonhoz ragazkodtak, Marseille 
ben eröszakosan kivégeztetének. Nimesben' 
1816 sok Protestans megöleték ’s gyilkolóik 
szabadon jártak, mivel panaszlójoknak, Ar 
gensonnak , a' törvényszék halgatást paran 
свои. A’ polgárrend üldözé a’ hadi svemé~ 

~ lyeket. Mint a' száz nap alatt , ugy most is, 
vìsszañzetésíil, többen politicai felvigyázás 
ahí tetettek ’s házaik megvizsgáltattak. A' 
kamarában tüzes szónnkok léptek fel ’s javala 
tokat tettek, mellyek a' пешие! bátorságára 
’s talám a’ királyszékre nézve is , nem igen 
nyugtatŕik voltak. Végre a’ közönséges bé 
kétlenség, mellynek az Isere megyében ki 
tört lázadás tanuja vaia, értésekre adá a' mi 
nìstereknek , hogy ideje а’ folyót elgátolni , 
:nelly annál sebesebb leve, mennél keske 
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ixyebben ‘(Луи Idegen идут-ой is kinyìlat 
koztaták e’ kivánatjokat. A’charta fenyeget 
teték, de a’ Sept. 5ke'n költ rendelet biztositá 
ай, ’s egyszersmìnd „тьмы а’ kamarát. 

Az и] kamara mérséklett politica be~ 
folyäsa alatt választaték. Lassanként megszün 
tek az üldözések; köz lélek képzödék; uj, 
a’ chartäval megegyezö, rendeletek igérte 
tének; av. országlás türelmesebb leve ; а’ köl 
clsônös oktatás az os-kolákban elömozdìttaték 
ésA csudálatos lépéseket teve. 1818 а’ tagok, 
kik и] törvény szerìnt a’ kamnrába lép’tek, 
ötöd része a’ szerkezetkivánóknak lenyomó 
sulyt ada. Аж orsza’g határánál volt 150,000 
föbôl álló ìdegen> had 6„mellyre támaszko dának az aristocratáääívpzék‘ëÉI-Ianem a’ köajó kárára amal po 1 ‘ей rendszer , melly 
arös támaszpontot keresvén, ezt egyes szemé 
l'yek kedvelése'ben ’s nagy ñzetésében taláhi 

‚ ve'lì, holott csupán а’ közöuséges véleményen 
nlapul, alattomban mìnde'g lnélyebb gyöke 
ret Vert. Rendkivüli adök теней‘: is neveke 
dék a'költség. А’ szabad szellemii ellenpárt, 
a' nép véleményeinek trombirtája, Íìgyelmet 
ébreszte a’ visszaélésekre és szükséges ‘1151 
toztatásokra. Az aristocraták, tìtkos leve» 
leìkben hìjában kérvén segitséget a’ МИНИ‘! 
§61, läták, hogy a’ kamarában nem soka’ra 
engednìek kell а’ nép szavának; мы ellen» 
szegülének a’ választásì törvénynek. A’ pai 
rek kamarája, melly eddìg kevés ñgyelmet 
ferjeszte', elfogadá az ezen törvény kfxrláb ‘Эй! tárgyazó javalatot, sôt még 60 ран’ Че 
vezteték ki, hogy а’ szavak többsége a’ ран‘ 
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kamara részén legyen. Ellenben a’ minis 
terek ‘а’ közönse'ges véleményhez‘szitván‘, 
1819 a' sajtńszabadságnak Кий/ещё törvényt 
elfogada'k ’s a" közönséges hîrlapok szaba 
dabban kezdének irni. De maid felbontak 
az itéletmonda's nélkiil sza'miizettek visszahi 
vatása felett folyt tanäcskozás e's a’ törvény 
tanulók közt kitört nyngtalansa’gok, a’ mi~ 
nisterek és szabad szellemüek közt volt 
egyetérte'st ’s midön erre több talán jó 521111 
déku, de sajátnézetei által megvakittatott 
férjfi, a’ välaszta'si törve'nyek megváltoztatá» 
sát kezde’ sürgetni , Saint-Cyr , Dessoles és 
Louis minîsterek, nem akarván e’ ‘111102111 
ta'sban részt venni, letevék hivatalckat ’s a’ 
néP becsiile'se követé öket. AA’ Spanyolor 
sza'gban kiiitendö revolutie ’s‘egy törvény 
szerint ‚интим: 'követnek reltzívoztatz-ísa, 
me’g inkább nevelék a’ szakadzíst 1820. . 

Varatlanul azon tudósitás jöve, hßgy 
a’ berryi herczeg еду rajoskodó gyilkos ál 
tal leszuratott. Minden igaz hazalit, kik а’ 
ìnultból elég tamiságot meritetlek, ’s tudták, 
minó hasznot vehet ezen vérhöl a’.legf6bb 
hatalom , азотом elôérzet lepe meg. Decaze 
minister, ki bär megtámadta a’ választási 
törve'nyt, közönse'gesen szerettetett, megbu 
katék. Utódjaì öt szó (mellyek magokéi vol 
tak) többségével , a’ föváros zugása közben, 
kivivék ama 'választńsi tñrvënyt, melly a’ 
leggazdagabb választoknak kétszeri магаз 
Ilafäst adott. Követeken, kiknek e'törvény 
nem нашем, történt eröszakossá'gok, köl 
esönös boszuállást ’s zivataros népfelkelést 
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okozának. Több nap вы: szórhatä ezt пёс 
a’lovassa’g ’s eröszakhoz is kelle nyulnia. 
A' ministerek erre több hadi személyt idézé 
nek a’ pairek törvényszéke elibe, mivel mesz 
szeterjedt öszveesküvéssel vádoltatának. Е 
zen vizsgálatok alkalmával 1821 , amaz em 
bernem, melly lázitńknak ’s lármacsinálók 
nak neveztetik ’s zendülés alkalmával annyi 
zavart okoz, a’ роты: elámi-tja, inkáhb 
hogy szaporitsa, mint csilapitsa, a’ zenebo 
пёс, most is igen munkzís volt. Mi a’ tör 
vényhozó gyíilekezetet illeti, e’ szótöbbség 
nél fogva mindég ujabb 1‘;у‹’5яе‹1е1те1‹ег nyert, 
mellyet az _uj törvény :íltal könnyen maga 
részére huzhata a’ kamarában. 

Az 1821ki и] választások a’ kamarzínak 
mzír is számos jobb oldala't’fszaporiták. 1822 
az ülés felnyittatásakor megbukatá a’ nagyobb 
lzám a’ ministereket, bar ezeknek köszönék 
ama törvényt és elnököket, kìknek pártol 
asa alatt választatzínak nagyobbára tagjai. 
Más ministerek lépének fel, kik mar inkább 
halgatának ama többség szellemére. Az el 
bocsa'ttatott ministerek,kárpotlásul,v.a’ pairek 
kamarájáha léptek, v. statusministeri Íize 
tést kaptak. А’ sajfószabadság ellen igen 
kemény e’s korlátoló törvény hozaték, melly 
az irók ellen támasztott perek megitélését 
a' jurytól v. esküdtek törvényszékétöl eive.-~ 
vé , hogy а’ könyvszerzöken önkényesen le 
hessen uralkodni. A’ folyó iratokray nézve 

vkiilön törvény adaték. 900 mil-mil nagyobb 
költségvetés, millyen a’ császárság idejében 
'le volt F rancziaorszzígban, fogadtaték el, 

s 
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„мы; nélkíil, a’ jobb oldal szótöbbsége 
által. A’ bal oldal nem szünt meg hiv мог 
galma, ’s а’ köz jónak fáradhatlan elölnoz 
ditása által, magát а’ nemzet szeretetére ’s 
ЕЩЁ-{та érdemessé tennì. ‚ 

Heves küzdés kelekedék azonközben 
а’ számosan visszate’rt kïvändorlottak ’s а’ 
lázadás okozói közt, ultraroyalisták ’s libe 
ralok pártnevekkel; amazok, nagyobba'ra 
hajdani nemességböl', a’ régi királyságot, 30 
évi elenyészte шёл, változás nélkül vìssza 

`akarák helyezni, ezek ellenben szabadabb 
és korszellemm'el megegyezôbb ideákhoz ra 
gaszkoda'nak. Lajos az elsökkel tarta. Nu 
poleon alatt a’ nevelés katonai volt; most a' 
papsa’g kerité kezére az ifjusäg „штат. De 
1823 eldönté e' kérdést: Az ultra v. liberal 
párt gyôzzen-e? VII Ferdinand, spanyol ki 
rály t. i. ke'nyszeritteték olly alkotmányt el 
fogadni, melly hatalmät csaknem egészen 
semmisiâé ’s ôte! ärnyékkirälyá tevé, miu 
tánìgen kemény lépéseivel a’ corteseket meg 
bántotta volna. А’ franczia aristocraták most 
szüntelenül ösztönözék Lajost, hogy meg 
szorult roknnát segitse, ’s fegyverrel is sze 
rezze vissza ennek a’ korlátlan hatalmat. 
Ezt tehát csak hzíboru viheté ki Spanyolor 
швы". De видным általában ellenke 
шеи а’ Francziák nemzeti érzésével. Ugyanis 
a' franczia seregek ismételt meggyôz 'tései ’s 
bal eseteì e' tarfományban még igen élénk em~ 
lékezetben voltak; továbbá a’ Franczizíknak 
olly nemzet leültetését kelle eszközölnìek, 
melly egyebet nem чёт‘, csak hogy polgári 
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szerkezet-készìtés által védfalat ада": ‘от 
ni az 'önke'ny\ ’a nyomás ellen, mit а’ Fran~ 
'cziäk magok hnsszas szenvede's utän érhet 
tek el. A’ diplomaták ’s tapasztnlt txíborno 
kok teha't hevesen ellenmondának e' tervnek. 
De nem kevésbé makacsul sürgeté ат az ul 
На“: pa'rtja, ösztönözvén а’ kìra'l t, hogy a’ hadsereget nyerendô vitézrende‘klcel ’s bc 
„(штаммы lelkesîtse ’s a’ törvényesség 
rendszerét nagy példával erôsitse meg. А’ 
kiräly tehát 28 Jan. 1823 lmdi beszédében 
kinyi‘latkoztatä változllatlan akaratját, lmgy 
IV Henrik egy ivade'knínak trónjät ve'dendì , 
’s a’ spanyol kira’lysa'g végveszedelmét meg 
gátlandja, mire 100,000 Franczia dll készen, 
a’ királyi häz еду herczege'nek {брал-аист 
noksága авт. Kevës nap mulva az angou 
‘lemei herczeg, Юге bîzaték a’ föveze'rség ‚ а` 
î'agusaì her’czeg Marmont marschall, ’s Guil 
leminot tzílìornagy, még Napoleon za'szlója 
alatt tanultjeles és víte’z bajnok, (melly инт 
‘tásna'l, mint а’ következe's bebizonyìtä, sze 
rencsésebb nem lehetett), kiséretében, 6 36!‘ 
da-bataillonnŕil katona-vizsgúlatot tarta а’ 
Tuileriäk идут-Ан. L-fírmás vìtatások Кби 
ték ezt, a’ sziíkse'ges költségek megszerzésére 
nézve, hel -az ultrák ismc't gyöztek, mert 
239 szó 19‘ellèn [00 mil. (тапки! ajaínla arm. 

Most keme'ny rendeletek hozatának а’ 
szahad lszellemü irók ellen. Lacretelle és Le- 
brün tö‘rtónetirók nyugpe'nzeket elveszte'k; 
de Lavigne Kázmérnak. а’ si-cìlìai est leiró 
_]'ának-,Ie kelle tennie könyvta'rnoki hivafa ¿t5 Jay, Richelieu cardinalis e'ltének Шаг. 
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rioja, ’s Jouy academicus, kemény kifeje 
zéseikért, a’ st. pelagiei foghäzba vitetének. 
Hasonló parancsok adata'nak ki politicai 1116 
szaki iratok nehány kiadói ellen is. Gouriet, 
a’ Lunes Parisiennesszerkeztetôje, 300 frank 
lizetéssel ’s két hónapnyi fogsággal 111111191 
щёк, egy holdban tartott diplomaticai bäl 
leirásäért, mellyel a’ veronai congreszt gunyo 
111 ki; borzasztóbb vala Magalonnak az Al 
bum kiadoja'nak, sorsa; mert 13 hónapnyi 
raboskoda’sra, ’s e’ felett 2000 frankíìzetésre 
itélteték, söt Si. Pelagieból Poissyba viteték 
gyalog, еду ittas, gályára ìtélt gonosztevóf 
vel öszveköttetve, ’s itt rabruhziba öltözve 
szalmakalapokat kelle fonnia. Ugyvédôje, 
pere'nek heves ve'désée'rt, Bicctrebe zárate'k. 
Mind a’ polgárì, mind a’ hadi tisztek közt 
пиву 1‘1111ож1в01‹ tetetének. Megye-igazgatók, 
mairek, tábornokok, ezeredesek ’s alsóbb 
tîsztek elbocsáltanínak hivatalokból, mihelyt 
a’ dolgok 11j rendje elleni idegenség gyanu 
jába jöttek. I 

Végre benyomultak а’ franczia hadak 
Spanyglorszzígba. Közönse'ges várakozäs el 
lenére csaknem legkìsebb ellenzílliíst seta 
lállak. Napoleon bnkta olta egészen megvál 
toztak a’ dolgok Spanyolorsza'gban. Amazt 
nem szenvedhette'k a’ papok ’s nagy batal 
mokat a’ ne’p felzenditésére ’s vallásos ra 
joskodással pa'rosodottnemzeti gyiilölségre for 
dita’k, иду, hogy Napoleon mindenik Spanyol 
ban megengesztelhetlen ellenségre akadt. 
Ellcnkezöke'pen vala most. Ugyanezen pap 
sa'g védfalul szolgált most a’ Francziáknak, 

’15 
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a’ cortesek ellen, kik birtokait, Защищё 
gat ’s könnyii élte't el akarák venni; tehát 
feltüzelé a’ népet, hogy az elöbb annyira 
gyiilölt Fran`cziákat, baratinak, szabad'itói 
nak és az igaz hit védöinek tekintse. Igy 
kevés hónap alatt hatalma alá hajtzi az ап 
goulemei herczeg egész Spunyolorszzígot ‚ 
meghóditá Cadizt ,I mire Napoleon пиву erö 
ködésével se mehete. 2. Dec. 1823 mar meg 
érkezék Párizsba а’ franczia föparancsnok ’s 
Cadiz legutolsń védfalától trocaderoi herezeg 
nevet Кара; mivel ez sajzít veze'rlése alatt 
T.etetett meg. Agyuk dörgése közben ment 
be Spanyolorszäg hóditója a’ Tuileriákba, 
hol a’ kìrzíly e’ szavakkal emelé fel ôtet tér 
deiröl : Fijam, megele'gszem veled! Most. meg 
"ala err'isitve Lajas királysze'ke, de csak еду 
évig íilhete azon, mert 10 Sept. 1824 elhunyt, 
éltének 69 ’s uralkodásának 10 évében, ’s n’ 
koronát az artoìsì grófra, ki X Káruly ne 

 

vet veve fel, hagya'. 

X Károly. Julius'i lázadás. 
'Midön Ka'roly eldödeinek méltósa'gfít 

агента, Ville'le vala а’ lninisterium feje, ki 
'épen olly keve'sé türheté Franczìaorsza’g sm 
badsägait, mint ига; innen hivatalviselése 
szakadatlan háboru a’ìcharta ellen , mellyetl 
Saját fegyvereivel, a’ kamarákkal , tuda vl' 
ni ’s erötleniteni. Hogy anual bizonyosab 
ban jussanak czélhoz, a’ király ’s ministere 
minden erôszakos lépést kerůlének. _Ka'roly 
azon kinyilatkoztatással üle fel a’ kiräly 
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székre, hogy a’ chal-tät megei‘ösitendi ’s mxír 
29 Sept. ellörlé а‘ fulyó ìratok vizsgálata’t. 
22 DecQorsza'ggyíilést hirdete. melly 182513 
Jun-ig tarta. Hijában kele ki е’ gyùle'sben Foy 
közönségesen tisztelt ta'bornagy a’ kiván 
dorlottaknak, kiknek jaifai az orszég részére 
eladattak, fizetendô 1000 mil. fr. tevö évka 
mat ellen. A’ kamatszálitás törvénye is, 
melly (а’ spanyol háboru 207,827,000 fr. ke 
rülvén, Spanyolorsza’g pedig csak 33,877,700 
fr. leve'n köteles íizetni , ’s igy а’ ministeri 
um gazdälkudn'sl-«l kénytelenittetvén gondol 
kozni) ан ûröl 4re leve', ’s 1824 а’ pairek 
kamaräja'tól ‘дышат-Неман, áltmene, noha 
végrehnjtata'sa, a' köz velekedés ellenállván, 
sok nelle'zségre tala’la. 29 Maj. 1826 а’ кап 
ségvctés elfogadtatása uta'n megkoronäztaték 
Károly llheimsban. Eskiije, hogy а’ chatta 
szerint fog uralkndni, épen olly 11j, mint 
Готов vala. Mär 17 Apr. 1825 megesmere' a' 
kîriíly Haiti függetlenségét. Késöbben a’ 
spanyol-amerikaì köztársaszígokkal való ke 
reskedés nyìttaték fel, de ezek függetlensef# 
gében csak 18 Oct. 1826 egyezelt meg nyil 
va'n а’ pzírizsi udvar. Nagybritanniäval ha 

’ józásì, Braziliávnl kereskedési és bara'tsa'gi 
egyezetek köttete'nek. 

Az orsza'gla'snak ezen nemzeli szorgal 
mnt ’s kereskedést nynmosan elömozditń né 
zetei igen megnyerék а’ ne’p tetszését, a1, 

’ 1826ki knmaräk ülésében (Кий. 31 Janwégz. 
6 Jul.) A’ luinisteriuln igy kivivé, hogy 31 
и] pairrel erösödjék. Az elsöszülöttek iirök 
léskori elsôse'gjusát сад-дат törve'ny még se 

15° 
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vitetheték ki; тег: abban a’ nemzet и] ari 
stocratia alapja't tekinté, 's minde'n Franczìa 
törvényszék elötti egyenlöségének eltörölte~ 
tésétöl tarta, innen а’ pairkamara 8 Apr. 
1826 félreveté e' törvényjavalatot. Többi fon 
tosalíb ta’rgyai e' gyüle’snek : Montlosier pana» 
на a’ Villéle minister (bär ez is csak szövetsé 
geseket, nem pedìg urakat akart а’ Jesuitákban 
találni) pártoläsa alatt naponként messzebb 
harapózó jesuìtìsmus ellen, melly а’ galliaì 
„душ szabadsa'gát elnyoma'ssal fenyegeté; 
Onvrard pere, melly a' spanyol táborozásra 
szükse'ges dolgok szálita'sáról szóló ’s a' hadì 
elölja'róság hìbái, gondatlansa'ga és hin-telen 
kede'se „пан több mil. kärt okozott bayon 
пей egyezetet ta'rgyazá;.hanem hercz'eg Bel 
lune had minister, Guilleminot és Bordesoult 
tábornagy (pairek) is bebonyolódván, a’ 
per lassú folyamata után 3 Aug. 1826 oda 

A1mene ki a’ pairkamara itélete, hogy a’ vá 
doltak elleni törvényes munkálódásnak nìncs 
alapja. Az iigy titkcit, fôkép ama körülményt, 
ìnennyi pénz fnrdittatott legyen az alkotmány 
véde'sével felhagyó Spanyolok megvesztege 
tésére? homály fedLOA" Görögök ügye'röl 
is vala szó a’ követkamarában; de а’ szen~ 
vedö elnberìségjajgatására sìket Villéle Jun. 
1826 azt felelé: A’ cabinétek bölcs diploma 
ticája majd megsziineti a' szenvedéseket. E' 
’s a’ könyvvìzsgálás visszaállittatása nem cse 
kély zajgást okoza a’ nemzetben. De Villé 
le, ki a’ király határtalan bjzodalmával büsz 
kélkedett, felhegyott a’ me'rséklettséggel ’s 
nem ügyele а’ köz véleményre, melly a’ mi 
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nisterium ellen naponként hevesebben kele 
ki az orsza'glás önke’nye ’sjesuitismus miatt. 
Мёд nagyobb leve a’ békétlense'g , midön 29 
Apr. 1827 a’ nemzeti ôrsereg vizsgáltata'sakor 
nehány szó hallatszván a’ ministerek ellen, 
az ege'sz рай-1251 ó'rsereg szétoszlattaték. De 
midôn a’ szabadsa'got ben el akará nyomni 
az orsza’glás, kin védé azt ’s Angol- és Orosz 
országok nemes tettét követvén, 6 Jul. 1827 
alxíirá az elnyomott Görögök felszabadula'sát 
tárgyazó londoni egyezetet. A’ nép zngoló 
dása azonban mindég nevekedett, ’s Villéle 
azáltal akara szert tenni а’ szavak többségé 
re, hogy a.' királyt и] választó kamara ösz 
vehivatására ’s 76 и] pair kinevezésére birja , 

_ mire Károly 5 Nov. 1827 a' követkamarát 
sze'toszlata’. De az uj va'laszta'sok nem a’ mi 
nisterek nézete szerint történve'n , sôt 19 ’s 
20 Nov. lárma is törvén ki, Villéle és tar 
sai 4 Jan. 1828 letevék hivatalokat. Most 
Martignac, Francziaország legnemesebb pol- _ 
gárinak egyike , ——- kiben nagy ész , elragadó 
szónoksäg ’s szeretetre-méltósa’g pa'rosodá 
nak , ki elött a' pa’rtoskodások gyülôlsége el 
ne'mula ’s kinek egyetlen czélja hona'nak sza 
badsága, be'kéje ’s boldogsága vala, -- leve 
belminister. A’ Martignac nemes lelkét es 

_ merö nemzet nagyon hivé, hogy a’ charta, 
ministersége alatt, igazsäg lesz 's nem te 
kintvén sulyos helyezetét Károly udvarána'l, 
egyszerre mindent kivánt tôle: u. m. turvényt 
a’ választáskori csala’sok ellen; a' 811516161‘ 
vények la'gyittatását; megyék és községek 
szerkezetét és szabadságát, ’s a’ nemzeti ör 
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sereg,mellyet Villéle eltöröltetett,visszaállit- 
tatását tárgyazó törve'nycket ;‘tovähbá tinancz-` 
ja'vittatást;a’ királyi r'ìrsereg, ’s a’ Schweiziak 
eltöröltetését ’sat. Martignac engedékcnysé 
get javalt, de Károly hajthatlan luaradt. Sôt 
Martignacnak e’jóra czélzó terve se nyere kì 
vánt sikert, hogy a’ kirälyt, a’ nem‘cet hozá 
vonzńda'sa felöl megl akarvain г‘3162111, a’ leg 
szabadabb szellemü tartomänyba, Elszaszba , 
útazásra birá; inert Károly, meglepetvén a' 
nép szives hńdoläszítól , azt hive' , hogy Fran 
cziaország saja'tja , ’s акт-111111052 , nem pár 
tol el tôle. Innen minden javalatra azt fe 
lelé: Semmit se engedek , ’s nem sziinök meg 
a’ vallas és királysa'g hasznához képest cse 
lekedni! Mindaza'ltal sok törte'nt n' köz vé* 
lemény érzete szerint: 11. m. Morexíba Mai 
son alatt haderö kiildeték, melly azt a’ török-l 
egyiptomi seregektöl megtisztitá ; kereskedés 
és mesterségek virágzásba hozatának's Fran 
cziaország szerencsésen kezde versenyezni 
Angol- ’s Németorszägokkal és Schweizzal , 
termesztményekre ’s készitményekre nézve; 
a’ tengeri erö ’s a’ franczia hajólobogó tekin 
tete Brasiliában, Nyugotindiában és a’ kö 
zéptengeren visszaällittatának, ’s csak a’ ke 
vély algiri dey, Hussein, háborgatá a’ fran 
ezia h'ajókat. Häboru határoztate'k el tehzit e’ 
rnbló ellen, ki Francziaország fejedelmi ’s 
kirekesztöjusát a’ part mentében 60 órányira 
terjedö tkorallhalászatra nézve nem akarii 
megesmerni , söt a’ port-.ival‘és Algirral kö 
töttegyezetek daczára el akarzí ama birtok 
Okat foglalni, egy franczìa hajóért, mellyet 
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Bona lakói 1818 kiraboltak, a’ kárt nem té 
rité meg , еду 1825kì egyezet ellenére Fran 
cziák áltnl ve'delt két romai hnjòt elfogott ’s 
hosszas síirgetésre is csak a’ hajósokat adá 
ki , végre Deval franczia consulra , azon adó 
sa'gért, mellyet 6 Francziaorsza'gon , mintiegy 
30 év elôtt velt gabonáért, követelt, nem 
ifa'rva'n el а’ törvényes „штат, légyve 
röjével tìibbszeì’ räùte. Ezen meggyala'zás, a' 
becsületére oily sokat tartó franczia nem 
zetre nézve hn'boru-izenet vala ’s a’ követ 21 
Jun. 1828 visszajövén, azonnal bekerité а‘ 
franczia hajósereg Algirt ’s zárva tartá', bär 
sikeretlenül, mìvel e’ rabló fészek tenger 
felöl cSàknem megvehetlen. De menjünk 
vissza Párizsba. 

Itt Martìgnac ministeriuma erös helye 
zetet venni ‘намек; de a’ congregatio (apo 
stoli , jesuitapárt) egyfelöl a’ miveltség e16 
haladásámk teve álttörhetlen gätat , másfelöl 
а’ nemzeti lélel: elnyomásán dolgozék. Legin 
kœibb tiine ki ez a’ hadi tisztek elöle'ptetésében. . 
Francziaorsza'g dicsöséggel koszoruzott 166 
szaka'nak legjelesebh fötisztei elmozdittatá 
nak ’s ollyanok jövének elsô katonai hiva 
talokra, kik franczia zászló alatt soha se 
küzdöttek. Károly 62 segéde Кбит 3 idegen 
vala , kik e’venként 70,000 fr. huztak. Ellen 
ben 76 altábornagy fél fìzetést Кара, 's 233 
marsnll közt ë résznél több vala szolgálat 
ne'lkül. 27,000 bajnoknak, kikno` zsoldja 
1814 olta ílzetetlen шагам, panasza ki se 
halgattaték, ellenben а‘ kivándorlottak kair 



176 
 

pótlf’ísa 's pail-ek jövëdelme 60 mil. Феи‘. Kò‘z 
béketle'uséget gerjeszte Schweiziak tartfísa , 
holott szolgálatra alkalmas katana teljes. 
számmal talállathatott. A’ közjövedelem tá 
ränak даты: iS akada'lyozä az udvari рай‘: 
Ье101уёза. А’ kivándorlottak titkos penziói , 
ñzete'sek nagyobbitásai 'ste'. temérdek pénzt 
nyeltek el ’s а’ ministerek ke'nytelenittcté 
nek 1828 lefolyta elött 80 mil. fr. kölcsö 
nözni. Ezen nkok~miatt tiizese‘n kele ki ах 
oppositie (ellenpárt) a' 27 Jan. 1829 felnyi 
tott kamnrában. Többek közt а’ doha'nymo 
nopól eltöröltetése't sürgeté, de e1. a’ finan 
czia szomoru helyezete ‘Май-183748’ meg 
tartatni rendelteték. Leghevesebb vita ta'madt 
a’ községi >szerkezet ’s megyeì tamícs felett. 
Ez a’ kérdés „мы: fel t. 1. Meg kell-e 052 
tani a’ községek és megyék kormányzásának 
eddig az orsza’glzís kò‘zép pontjában egyesì 
т: hatalmát, а‘ helységek községeivel 's 
megyék tanácsaival , v. nem? ’s kell-e Fran~ 
cziaország 40,000 községének szerkezetet ad 
ni, melly szerint a’ községek választott kép 
viselöinek jusok legyen a’ köz dolgok kor 
mányza'säban részt venni ’i Kell-e ? ebben meg-Í 
egyezett Martignac а‘ nemzet kivánságzíval ; 
hanem а’ választásforma minöse’ge're, a' vá 
laszto jusra, választathatásra, ’s a’ községek 
jelesebbeinek engeflendö jusokra nézve, kü 
lönbözö nézete'i voltak а‘ ministeriumnak e's 
követkanfdrának. А’ törve'n 'avalatot vizs áló l f l l l J I 
blztossa azt klvana, ho nunden 300 fran e f l ¢ п l lys д l klg adozo birJon valaszto _]ussal, a megyek 

9 
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főtanácsnokainak kíneveztetésében. Ezt az 
udvar és a’ ministerek ngy tekinték , mint ‘a’ 
democratia felemelkedésének 's ebből szár 
mazo veszedelmeknek alapját, népönkény, 
lázadás és törvényetlenség hirmondójáhlgeri' k 
lármás leve а’ vita, főleg 7Apr., midőn Mar 
tlgnaonak e’ szavakra kelle fakadnia: „А’ me 
gyek tanácsnokainak kinevezése királyi jus 
esllgy а’ jelen törvény csupa kegyelem, te 
hat a kamarának nem lehet azt messzebb ter 
jeszteni, mint a’ király Шинный ‚ 's ha ja 
valatomban legkisebb változás tetetik , én nem 
felelek a' király előtt ;“ mire Sebastiani ezt 
felelé : „Igy hát nincs helye az értekezésnek , 
ha а’ minister, hogy igaza legyen , а’ király 
jusaira hivatkozik.“ Az elkeseredés neveke 
dék; Végre az igazság- és belministerek el 
távozán/ak a’ teremből; de egy óra mulva is 
mét megjelenének 's visszahuzák a' törvény 
javalatot a’ király nevében. Igy а’ meglin 
sonlás a’ választó kamara és országlás közt 
tökéletes leve. П] 
fel e’ javalatban is , hogy a' király által bi 
zonyos paireknek tett, 1,784,000 frankra menő 
örökös adományok , 5 procentes évkamatokká 
tetessenek ’s a’ közönséges adóságok nagy 
könyvébe Назад-пак , mi 24 Apr. 1829 nagy 
szótöbbséggel elfogadtatott. Hanem el is veszté 
ez idő olta a’ pairkamara, melly a’ nép ká 
rával csak saját hasznáról gondoskodott, а’ 
nemzet bizodalmát; sőt 3 szabad szellemü 
követ, de Pradt, Chanvelin és d’ Argenson 
oda hagyák a’ kamarát, mellynek hosszas 
üléseiben semmi se tetetett az ország igazi 

botránkozás kútfeje nyîltÀ 
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javára. Legfontosabb vala a’ katonai törvény 
könyv elfogadtatása. 31 Jul. a’ kamara szét 
oszlattaték. A’ nemzet egy része elégedetlen 
vala azzal, mivel a’ bal oldal v. követek ma 
kacs ellenmondása okozá ama fontos, noha 
hijányos, községi és megyei szerkezetekről 
szóló törvénynek visszavetetését; ámbár ezt 
azon ritka jelenetnek kell tnlajdonitni, hogy 
a' nép 's királyi párt legtüzesebb védői, noha 
különböző nézetekből, ugyanazon czélradol 
goztak; á’ nép pénzzel megvesztegetett kép 
viselői t. i. jól tudták, hogy a’> javalat csak 
vakítás és így kedvesebbet tesznek-az nd 
varnak, ha nem fogadják el azt, a’ néppárt 
ellenben az utolsó ministerium által elkese 
rittetvén, mindent v. semmit se akart ’s így 
а’ fél szabályok mindkét féltől elvettett'ek. A' 
'ministeltiumnak pedig gyengeség és ingado 
zás, háiiyaték szemére ’s az udvar nem alap 
talanul vádoltaték, hogy a' szerkezetvitatók 
hevességét lázadásra törekvésnektekinté, ’s 
minden javalatnak makacsul ellendolgozék. 
Legközönségesebb ócsárlást talála а’ status-* 
gazdálkodás. Az adóság 1814 olta 1829-ìg 
1500 milliommal szaporodott ’s a’ kamatok 
200 mil. tettek. Az 1829ki költségvetés 980 
mil. hága 's mégis volt deficit! Е’ mellett is 
megengedteték a' ministeriumnak, hogy 42,l 
mil. vehessen fel kölcsön, Algir nem igen 
dicsőséges vivatása'nak folytatására ’s Mo 
reában 14,000-b6l álló sereg tartására.Végre 
a' congregatìo és aristocratismus а’ status 
kormány minden ágában diadalmaskodának, 
még a' ministereken is. Hyde de Neuville 



179 

tengeri minister rendeleteit , mellyek által , 
Angolorsz‘zig nyomdnkn шейки, а’ gyarma 
tokban egyenlökké akarla törvényszékek е 
lôtt tenni а’ fejércket ’s szabad feketéket, 
a’ gynrmati tisztek nem kíiveték; milniatt4 
Guadeloupe ’s Martinique szigeteken lázadó 
mozga’sok ‘дней ki, ’s utolja'ra is mìnden 
régi állapotban maradt. ' 

Martignac ministeriuma azonközbcn nem 
csak a’ néptöl szenvede szemreha'nya'st; ha 
nem а’ királyi párttńl is, melly azzal “((10 
lá azt, hogy a' közönséges kivánatnak igen 
engedvén, а’ szabad szellemü pártot mégme-` 
részehbé tevé ’s a’ köz véleményt feléhres'l. 
té. Мёд kevésbé korlätolhatá most Martig 
пас felvilzígosult ministerinma az apostoli 
párt vakbuzgó fondorkoda'sait, ’s az идти‘ 
nézeteit. Elôbb gróf de la Ferrnnnays , kiil 
minister, szeme'lyes tekintete gyálnolul szol 
gált a’ ministerìumnak az ndvarnál; de mi 
dön е’ betegeskedése mialt hivatalát letette , 
elveszté а’ ministerium a’ sulyegyent ’s а’ 
eongregatio gyôze. Félelem nélkül emelé е’. 
fel mnst fejét ’s hasznjfilván a’ lninisterium 
ellen mind az udvari párt, mind а’ nép ré 
széröl tett vádakat, ezt знати а’ király fii 
lébe: „Most látja Felséged ‚ minô alattvalói 
vannak; ha bizodalmasan ’s kegyelmesen 
bánik velek , jótevö keze megvetve taszitta 
tik el. Ezen embereken vesszc'ivel kell ural 
kodni.“ Käroly hajla e’ ireszedelmes tnnácsra, 
’s elvégzé olly mìnìsterium kinevezését, melly 
teljes erövel védje a’ királyi pártot. De ki 
legyen feje? Latìl nngyravzigyó` cardinalis 
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és Polignac, a’ királyi lxdz különös keilvelt 
je, küzdének egymríssal е’ méltósägon. A’ 
cardinalis gyenge oldala'n ostromlá a’ Минут, 
elibeterjesztvén ama nagy érdemet, mellyet 
menyben szerez, ha papot emel uralkoilás‘ 
ra; e' теней Aa’ шрам! is ajánltaték. A' 
király ingadozott a’ cardinalis föpapi rang 
jától való félelem és igen kedves Polignacja 
ira’nti nagy szereteteiközt. ЕМ n’ papsä 
iparkodék rábirni, hogy vallás tekintetébö 
mondjon le vńgyjáról, de Polignac azt vá-- 
laszola’, hogy bär igen tisztell a’ menyet, 
de e' földön is kiván valami lennì, ’s meg 
ige'ré , hogy többet ген а’ papságért, mint 
akármellyik cardinalis. Ehez 'öve Welling~ 
ton ajánlása is. Martignac t. ив)" lńtszék, 
mintha Oroszorsza'ghoz szándékozne’k szítni , 
Frauczîaorszâg haszna e' lépést parancsoló 
lag kivrínván, mi ha megtörténìk, Nagybrì 
tannia hatalma keleten csökken. Wellington~ 
nak tehát gondoskodnia kelle, hogy olly ember 
lépjen а‘ franczia ministerium elnökségére , 
kitól a’ külföld ne tarthasson. Ki vala erre 
alkalmasabb Polignacnál , a’ király ime’ fran 
czia szellemtöl, ’s belátástól iires kedveltjé- 
ne'l’! Mindent elkövete tehát Wellington ér 
demes tanlitvaínyjáe'rt és barátjäért,--s’ Poli 
gnac gyôze. 

Kzíroly e' l0dik`(1814 olta а’ 62dik) mi 
nisteriumát a' következö nagy történetek ala 
posabb esmerhetéséért , közlebbröl kell meg 
tekintenünk. Feje annak Polignac, Károly 
hoz hnsonló gondolkozásmódu ’s e'rzésü ud~ 
Vari, a’ ne'pnek engesztelhetlen ellensége 's 
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а‘ kîrályi hatalom tántorithatlan pa'rtolója, 
szenteskedö, mint ига, az udvariak hìzel 
kedése és papok kegyelése ‘Яга! , csekély kor 
mänyzóì tehetségeinek esmerésére nézve meg 
‘пышной, ’s kìriílya kegyelmében felette 
bizakodó гаммы“ terelntmény; ezekben 
kell oka't keresni, hogy az aläbb elöadandó 
nyaktörö útra „щитом“. ’S illyen gyenga 
emberre bìzá a’ szerencsétlen kîräly ingó he 
lyezete't és 32 mil. heves Franczìa sorsát! 
Másodîk szeme'ly vala a’mînìsterìumban gróf 
de la Bourdonnaye, а’ trón legtüzesebb védöje , 
kìmîndég legerôszaknsabb szabályokra ösztö- — 
nözé a’ Минут, ’s fenyitö vesszôt tanácsla,hogy 
а’ nép lázada'sra ingereltessék ’s ekkorkard? 
dal-és hóhér pallosával lehessen rajta ke 
gyetlenkedni. Egyébira'nt eszével felyůlmulá 
Polignacot, ment, vala szenteskede'stöl , mel~ 
lyet csak kiilsöképen mutata. Azon titkos 
remény táplála' , hogy idövel Polìgnacol he 
lyéböl kiszoritandja.'l"engerì minìsterré Rigny 
admiral, navarinì hös, vala kinevezendö, l1a~ 
nem e’ nem akará jó hìrét illy emberek tár 
saságával bemocskolnì 's nem Года“ е1 аж 
ajänlott Шума“, melly most D’ Haussez 
elôbb bordeauxì praefectusnak, kinek elveì 
a' körülményekhez képest мышцами. 
Pályaíját Vendéeben kezdé, mint а’ Choua- 
nok feje. А’ kìnílyi ügy, mellyért kiizde, 
teljesen elnyomatván, olly hévvel szòlgält 
ke'söbben Napoleonnak, hogy ettôl bárósa’ 
got érdemlett. A’ császár bukta utfín elsö 
"ala, ki a’ ha'rom займы elpártolt’s a’nyiló 
f'élben levö liliomokhoz szegôdék. Követle 
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~ tzírsa, а‘ minìsteriumba le'pe. А’ 

 

“ё ‚ mìndég Щит szavaza a’ministeriumjnel 
lett ’s most, mint a’ két elsöbbnek mélló 

ñnanczìa 
Chabrolra bizaték, kirôl a’ Párìzsiak ат.‘ 
mondäk: „I'lajle'konß ulìntnád ,(xslísz, mint 
kìgyń ’s ravasv., mint róka.“ Nagypecsétör 
Courvnisierleve, jó lelkú ,de gyengeember, 
_ki balul értelt ajtntosszígból ’s fejedelme 
iránlì felette nagy hìvse'ge'böl kötelezettnek 
tarta' magzít, а’ kìr'ríly akaratjzínak vakun en 
gedelmeskednì.Legìgazszígszeretöhb"ala Кби 
tök bn'ró Montbel , közönséges tamìtaís-mini 
stere. Elöbbì élte tiszta volt ’s becsületére 
mìndóg вода! lartotì. Hanem pärtszellem , ’s a’ 
ne'ppa'x't képzelt Сетей miatli aggodalma és n' 
Нину akaratja ira'nti "ak engedehnesse'g б: 
is clragadák, a’ птицу: hozó ordonnance 
ok (Мг, parancsok) aláìra'sára. На a’ mini 
sterek valamellyìke megérdemlé, ‘Иду fu 
ta'ssnl a' boszua'llás körmei közül megmene 
kedje'k, б vala az; 's szerencse'sen el is П 
lant Angolorsza’gba. Hadi mìnìstel‘ré Bour 
lnont tzíbornngy, ki jótevöjét, Napoleunt, épen 

‘а’ csatamezö :írulla el VVaterIÓnzíI, nevezte 
мак. Ezen válnsztás leglzízìtóbb seb vala, 
mellyet az и] lnìnìsterium a’ fra'nczìn becsíi 
lete'rze’sen ‘те; mert kézzel fogható vala 
ama nemtelen czél, hogy olly стыд-г remény 
lett Bourmontban az udvar, kit, mint az - 
egész nemzetlöl gyülölt hála'datlant, Fran~ 
ставший; közjawítól a'lthäghatlan fnl эта 
kaszt el ’s már helyezeie :íllal kényszerit 
так az udvarnakfeltételetleníil engedeimes 
kednì. 
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Különbözö benyomäst okoza az uj mi' 
nisteriumFrancziaorszégban. Az önkény trom 
bitäsai, а’ kil'ályi párt ujságai, tele torok 
kal harsogtaták: „Most mutatkozik Käroly 
ìgazi királynak, inert merészli koronäjzít az 
ujabb Jaeobinusok, a’ szabad szellemüek, 
fondorkodási ellen védni.“ A’ köz vélemény 
lapjni ат liirdeték , hogy 'eljött az idö, melly 
ben Frnncziaország, jnsainak védéséért, leg 
lievesebb kíìzdést fog kia'llani. A’ ministe 
riumot elöállitó alapokok felvilágittattak ’s 
Polignac és ministertársai tehetlense'ge éltek 
folyamatjábńl megmutattaték. Leginkább ki 
czégérezteték Bournlont, azon cze'lból , hngy 
a’ haderö, mellynek fóntossága nkkori kö 
rülmények közt nyilva’nos vala, tôle elide 
genittessék. Altalánosan az egész ministeri 
umnak kereken kimondaték, hogy а’ nemes 
franczia пешие: elött, melly еду Ville'lenek 
olly llamar nyakát töl‘é, Polignac ymeg nem 
fog állhatni , ’s dìadalmaskodvá hivatkoza'nak 
a' lapok а’ legközlebb öszvegyülendô kama 
r'fíra , mint törvénynapra. 

Majd a’ ministerek magok is meghason- i 
länak. De la Bourdonnaye t. i". utálá Polig 
nncot gyávasa'gfíért; eleinte csak azért gyá 
molitá, 110,3’)г hid lenne, mellyen czéljára 
jusson, reménylvén, hogy kiküszöbölendi az 
elsö ministersëgbôl. A’ leghevesebb royalis 
táktól segittetve tehzít igen kemény szab'rílyo 
kat kivánt; Polignacot nyulszivüséggel vá» 
dolzi ’s az udvariakat fel akará ellene zudit 
ni. De e’ nagyrava’gyó levén, bárlnelly ár 
ron is iparkodék méltósa'gzít megtartani. Ek 
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ker Károly közikbe lépe. Polignac Зуб“, 
De la Bourdonnaynek ki kelle le’pnie 
talából, ’s helyét Guernon de Banville, cse. 
kély hirü elnber, foglalä el. Nagy öröm 
mel nézé e' koczódäät a’ nép, ellenségei keb 
lébeu. Most már nyilván la’txí, minö e'rzetek 
lelkesiték ezeket, u~ m. kik a’ király irzínt leg 
tisztábh engedelmességet hirdettek, ’s még» 
is egyik kitolá a’ mäsikat határtalan пазу 
ravágyásból. ‘ - 

Azonközben a’ kamarák irtozatos'napja 
közledék. Minden fáradtság ’s praefectusok- 
nak kíildött parancs ellenére, hogy csak ki 
rályi párthoz szìtók választassanak, a’ nép 
gyöze. A' lapok jövendölése valósúlni kezde. 
A’ bal oldal v. néppárt rettentô többséggel birt. 
Minden nyelv -Polignacon perge ’s lehete 161 
ni, hogy ha ki n'em lép , Károly trónja leomol. 
А‘ király maga nyitá meg а’ kamai'át. Be» 
széde fenyegetö vala, t. k. mond-a: „Fran 
cziaország pairei 's' megyei követek! nem 

hiva-' 

kételkedem közmunkássa'gokon azen jóra -. 
ne'zve, mellyet tenni akarok. Reménylem, 
nem halgatnak a’ gonoszsa'g által elterjesztett 
hivtelen sugalásokra. Ha fondorkodók 0112113 
lásomnak akadályt tesznek, mit ugyan nem 
gondolok, hiszem, hogy а’ Franczìák kirälya 
ik iránt mindeg bebizonyitott sneretetében 
elég erôt fogok találni azoknak elnyomása'ra. 
A’ szerencse'tlen király ezen utolsó 510131‘ 
nál olly nagy tüzbe jött, hogy kalapia kezó 
bôl kiesett, mellyet orleansi 1.5105 Р11ер ve 
ve fel. Különös elöjelentés , melly kevél 
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hónap mulva teljesedék! А’ pairek ’s a"kö- 
vetkamara iobb oldala tetszéssel fogadá a’ 
beszédet, nem ellenben a’ többség és a’ nép. 
A’ követek azt felelék, hogy Polignac minis 
teriuma nem egyezik meg az orsza’g javával _ 
’s e’ “Пан: 221еп irák alá. А’ király nem 
iigyelvén a’ többség véleme'nyére, ministe 
reìnek veszedelmes tana'csát követé, пёс 
oszlatá 19 Mart. ‘1830 a’ kamarát, ’s mivel 
а‘ követek hétévi törve'nyes munkáss-ága meg 
szůnt, felszólitá a’ Francziákat, hogy más 
gondolkozásu uj követeket válaszszanak а’ 3 
Aug-ra halasztott országgyiilésre. Igy a’ mi 
nisterek ügyét задачам tevé, a' szerkeze 
tes monarchia Szellemének ellenére, :nelly 
szerint a’ királyszéknek mìnden törvényelle 
nes nézeten felülemelkedve kell lennie. Kä 
roly megsértéve’természetlen lépéssel méltó 
ságát ’s а’ szabad szellemüek használák bot 
lásät. A’ praefectuspk azonban parancsot kap 
tak a' választások vezérlésére; a’ restesek 
hivatalvesztéssel fenyegettettek, a’ sikerrel 
munkn'lódóknak elölépések igértettek. A’ nei) 
vakitására ’s a’ szótöbliség megnyerésére Al~ 
gir is eszközül veteték,h0gy az itt nyerendö 
gyôzedelem dicsösége vìsszaszerezze a’ Fran 
cziák jó érzetét а’ В0игЪ()п01‹,1х‘г1м. Sikeret 
lenül neveze' az ellenpárt e' költséges tábo 
rozást polìticával ellenkezönek, ìgazsa’gta 
lannak és tervetlennek , 37,615 ember ’s 4526 
ló teteték hujóra Bourmont v‘ezérlése alatt, 
mi> 55,186,900 fr. Кий". Minden esetre el» 
végezteték, hogy hathatós eszközökhez Жен 
nyulni, mellyek csalhatlan sikerrel “идти 

v 16 
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zák az önkény poroszlóinak ipark'odását. E' 
miatt а’ mérséklettebb tagok, Chabrol ,és 
Courvoisier, kilépének а’ ministeriumból. Az 
nj ministerium egészen az elsô minister пё 
zete szerint állitlate’k öszve; Montbel а’ Íì~ 
nancziaosztályt kapzí; belminister az épen olly 
merész, mint nagy eszü Peyronnet, наду 
pecsétör ’s igazsa'gminister Chantelauze, a' 
grenoblei törvényszék elnöke, leve; a’ s a 
tus épitményeîre ügyelô и] ministerium baró 
Capellere bizate'k. Azonközben az orsza'glás 
pere a' saitóval folyt, mellyet Dupin, Mé 
rilhou és Barthe hires iigyvédök merészen és > 
sikeresen védtek. Egyszersmind titkos‘társa 
ságok, mellyeknek fôrugói B_arthe és Odi 
lon-Barrot valának, Íìgyvelmeztèték Franczia 
orszsígot Polignac s_rñsznkos lépe’seire. A’ 
közönséges be'kétlensëg а’ nép alsóbb osztály 
aim is elragada; тег: nz-1829--30 közti ke 
mény tél nagy drágnség‘otokoza, melly miatt 
n' nép nem akart adózni, söt fel is lázadt.. 
Ehez jñttek az asszonyöltözeiben lappangó 
haramiák rablásai дыма“ Francziaorsza'g 
'han ’s az iszonytató félelmet okozó gyujtoga 
nisok, mellyek Normandiából Párizslg ter 
jedtek. ’ . 
` Hogy n’ feihevült elméket a’ kö'ßleriö kö 
vetvälasztásra nézve megnyugtassa, 13 Jun. 
a’ Нину feiszólitást bocsáta ki а’ nemzet~ 
hez és választókhoz, mellyben t. k. Еду szó 
la: „Az utolsó követkalnara nézetimet elesmer 
te 's közmunka'ssa'gn't megtagndta, mi ne 
kem, mint népem atyjának, szivfa'jdalmat 
okozott, mint Минут pedig megsérlett. Fi 
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ëyelmezzetek királyotok szavára. А’ chatta 'enállzísa lesz minde’g törekve'sem egyetlen 
czélja; de hogy ezt elérjem , szükség kero 
nám szent jusaival szabadon élnem ’s еще!‘ 
nek tekini'etet szereznem 'sat.“ Hanem e' eza-` 
vak ellenkezô értelemben vetetének ’s Algir 

' meghódiltatásának fényje se zült kedvezö be 
nyomást a’ nép érzetében, a’ belsf'í kormány 
zas részére. А’ választa's a’ király nézeteivel 
ellenkezöképen вы: ki. Ai 18 Mart. költ 
feleletre пап/ат“ 221 követ ujra elválasz 
taték. Nagy vala a’ Íigyelem а’ 3 Ang. fel 
nyitandó országgyülésre. Károly az elmék 
felhevíìltségévcl nem gondolva, 26 Jul. 6 
menydörgôr ’s Europa ñgyelmét felébresztö 
parancsot bocsäta ki, nîellyek а’ nemzet és 

`Bourbon-haz idôsebb ága közt elkeserede'ssel 
folyt pert eldönték. Az 1) felfüggeszté az 
idöszaki sajtó szabadságát; a’ 2) аж "уйм 
kòztatá ki, hogy az utolsó választásokra olly 
veszedelmes befolyással volt fondorkodások 
eltávoztatására, а’ király hasznzílandja a’ sta 
tus ba'tnrságáról 's korona мышцам gon 
Idoskodás jusát; `ellez jött 28 czikk а’ királyi 
.hatalom nevekedését tárgyavzó ’s а’ nemzet 
jusait rendkivül megsértö nj követválasztási 
formára nézve: a’ 3) машина a’ jelen kö 
vetkamarát, попа még el se kezflé iiléseit, 
mivel a’ штык eltántorittattak; a’ 4) az 
11j “Лапша: 6 és 18 Sept-re halasztá ’s a’ 
kamarákat28dikra hivá meg; az 5) ’s 6) több 
и] statustanácsnok kineveztetését fnglalá ma 
gában. Еду a’ királyhoz'intézett 's‘minden 
minister által aláirt jelente’s amaz alapoku 
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kat adá elö, mellyek az orsztíglást ill erö szakos lépésekre birák, a’ királyszéket ’s 
országot lázadtís-támasztással -fenyegetö sajtó 
visszaélései ellen. E’jelente'st a’ nep háboru~ 
izenetül vevé; mert nyilván la'tá, hogy a' 
király, 's ministerei, fökép Polignac e's Pey 
ronnet, igazi czélja, а’ kamara többsé ének 
megbuktatása's a’ ki'rályi hatalomnaka nem 
zet akaratia képviselöi hatalmán leendö fel 
iilemelése. 

Az elsô nap nyugodt vala; a’ kamatok 
estek, Mangin, a’ policzia feje, tele tagesz 
tatá a’ fßlakat sajtószabadságot tilalmazó 
parancsokkal. De majd fellobbanták а’ lap’ 
pangó tüzet idöszaki sajtók irói , kikre leg 
elôször szórá Károly parancsainak menykö 

` veit.' A’ gya'rosok müllelyeiket bezzirzik, a’ 
könyvny'mntatók el’bocsáták mnnkásaikat , 
csnk a’ Temps 65 National állának ellen a’ 
tilalomnak, 561 ez utolsó 26 Inl. 43 iró 611111` 
aláirt ellenmondzíst repite ki a' kinpnrancsok 
ellen. Erre a' policzia а’ folyó iratok kindói~ 
nak házaira roliant ’s lepecsétlé v. öszvezńzá 

`‚ а’ National, Temps , I‘lgnro , Journal 1111 
commerce sajtóit. A' kiadók a’ törvények 06- 
delmét szólitäk fel 's a’ kereskedési 161160)’- — 

15261: elnöke, Belleyme, azt nyilatkoztatá ki, 
hogy az ujszígiróknak jnsok van lapjaik kia 
dását folytntni, mig engedelex‘nért benynjtan 
dó folyamodások eldöntetik. Azonközben az 
ellmcsátott dolgozók ezerenként kóhoroltnk 
Párizs 111021110; mesterlcgények ’s ifjak , mei-r 
sajátképen ezel: kezrlékY a’ 162011651, ltírmá 
zának ’s kurjongat'ának; a’ csoport mindégr 

l) 
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nagyobb leve; mînden a' pìaczokra tódula, 
fökép а‘ Palais-Royalhoz. В! kivilágitott á 
bráznlatokatlehete Май а’ minîsterek és Je 
“мы: ellen. Vad kiáltás hallntszék: „Наш! 
a’ minìstereknek! Eljen а’ Charta l“ Pulignac 
ablakait behajigálák. Puskatörök szétůmék` 
ugyan a’ nepet; de az elkeseredés nöttön 
nött. А’ csata kedden, Jul. 27ke'n , kezdôdék 
el. A' rendör nem birv'fín a’ minden pìllannt 
ban nevekedö „мёд“, а‘ haderöt hivá se 
gitségre. _Mangìn közvetlenül Polignactól ka 
pa sznbályokat; 40 elfogató parancs hocsát 
taték ki 's а‘ feleletterll Мн": levö ujszígkia 
dńk la Force fogsägba ‘аминь: küldendök. 
Marmont marsall már 25 Jun. parancsot Кн 
pott Polignactól, hngy а‘ katonassig vezér 
Шеф: vállalja fel, fegyvererôvel szändékoz-ï 
ván a’ népet мамам kényszeritni. Polìgnzw- 
„Kegyelem“ kìßíltást reményle; a' nep el 
lenben Bosszua'lläst ordita. › 

А’ Temps nemengede а’ hatalomszńnnk. 
Lapjai mìndenfelé repkedének. А‘ rendö‘r 
végre eröszakkal tört be; de a’ nymntntók 
alxlakokon szórák ki az ujságot а’ nép közc'. 
Ugyanez idôben gyülének öszve a’ Párìzsbnn 
volt szabad sxellemü megye-követek Périer 
Kázlnér hzíïg'ílmn. Hanem csnk 28ban irá alá 
62 követ Alldry «le Puyraveaunäl Gnizot vá 
laszát, mellyben a' törvényellenes parancsok 
ellen kìkelének. Elvégze'k, hngy Marinuht 
marsallhuz is biztosságot' külgldnek. 50 ’s ne 
häny pair öszvejövo Broglie herczegnél, el 
lenmondást készite ’s а’ klrìílyhoz felìrást ha~ 
txíroza meg, hogy paraîncsaìt vegye vìsszn. 
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Közönséges elkeseredés és a’y felsöbb`fs mi 
velt néposztsílyok méltó boszonkodása, а’ 
felzlldult népbe bátorsa'got ’s tl'izet öntött. 
Fegyverta'rak kiüritteìtek ’s kiki siete (‘еду 
verével , millycnt vkaphatott, a’ piaczokra. 
Czédulák szóratánnk „ё: е’ felìratokkal.' „El 
jen a’ köztársaság l Eljen II Napoleon l“ КМ! 
«так: „St.Cl0udra, ki а’ ßourhonokl“ Most 
az országlás fegyvert fogata a’ királyi testör 
rel, Schweizinkkal, rendôrrel ’s nehány gyn 
lOg _ezereddeL А’ Palaìs-Royalban folyt az 
elsö ver. Makacs kiizdés- után' szét'üzé ne 
hány kartzicslövés а’ ne'pef, melly ezt éjel а’ 
kir. czimerek ’s ‚ищем leszaggatásäval 
boszulfi meg, а’ lámpákat Széttöré, а’ puska 
portárakat, fegyfxe'nkoväcsnk mühelyeit kiü 
rité, a’ kövezetehßlnaggata' is zärhalmok 
kä (barrìkgdsn'ytornyozá. E’ zárhalmok а’ 
Párizsiak'jnliuài „штамп nevezetesek. 
Czéljok ai шеи“; elzárása ’s а’ haderö вза 
bad munkássigának gátlása vala; egyszer 

vSlll'llhlfli" .küldök megettek menedéket Сам! 
takußäaka' kövezetzárhalmok (inert fa, kocsi, 
hzí’zi butor, söt Нашем is, használtatott) szá 
ma 4055 ‘ей, mire 125,000 metres köveze 
tet kelle felszaggatni,’s igy az egész párîzs'l 
kövezet „lb részét. 1`nsz. inetre 25 kôbôláll, 
шип а’ helyéböl kimozditott kövek szäma 
3,125,000,7következésképen еду követ 50 font 
jfíllal véve, a"nép 24 (ira alatt 156,250,000 fon 
то: emelt. А‚’- kövezet javitása 250,000 fh ke'. 
rült. A' nép (“Ню fökép az érseki paleta fe 
lé huzóde'k, melly-:ege'szen feldúlaték. 2Sban 
"38891 Pfírìzs ostrom-állapotba lualyeztetélz.> 
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De már elfoglalií a’ nép a’ teniplomtornyokat 
és lármát harangoza. `A' Notre-Dámák tem 
plomrin háromszinii za'szló loboga. A1. elribhi 
nemzeti örseregben ноша“: polgárok, fegy 
veres kézzel siete'nek a' „мамка: vezetnì. 
A’ polytechnica oskola nevendékei is felke 
lének a’ ne'p iigyében. Ugyanezt tevék a’ ba 
romorvnslást és törvényt tanulók. Töbh pon 
ton’s egész nap tarta a' csata. Mn'r e’ napon 
18,000 pulgar álla fegyverben. A’ Pa'rizsiak 
vitéziil viselék lnagokat. А’ katonák Назад. 
lóul hiven véde'k a' király viigyét. Degnz or?y 
szzigliis és önbiznttságátńl megvakittatntt Po; 
lìgnac, illy elszánt ellenxíllzísra nem leven ke'f 
szen, за“: botlásaik öne'rzetében nem cse». 
lekvének nyoniosan és kellö vigyrízrisziggal. 
A’ montmartrel halmok kezekben valiínak,À 
’s a’ vincennesi pnttantyúság csak parancsn 
kat vára, «le egyiket se hnsznzilák. Gyors 
резцы‘ ’s kurìraik a' felkeltek ‘Щи! elfoga» 
ta'nak ’sja’ telegraphok Ierontata'nak. A’fliif 
шайб csoport minden pillnnatban nevekedvén, 
(бы) altisztvìselô :ílla a’ Ane'p része're {в elvo-` 
mi n’ badi néplöl az élelmet. Ma'r 28ban dél 
ben nem vala ennek löszere.974,000 fr. озна 
tek el идут‘ közte;i de pe'nzért is semmit se 
Кара“ a’ polga'rnktól. Магнит: marsnll le 
vert lélekkol 's fájdalznas szivvel lnunka'lódék. 
Az ôreg bajnnk, ki máx' ezerek vérét ontä 
ki ’s100na'l (бы) csatamezön Знай‘: Portugal 
hatxírhegyei’tôl Moskauig, megrettent е’ ра 
rancsolatra, lm homít уйти „м hajtsa ’s 
polgártársainak -ve'rével fertôztesse fegyverét. 
Ezért nem birt most ¿Lama tábomoki hìdeg 
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мышцы; melly az iitközethelyét azaha 
don repülé által; mert Pa'rizs volt a' vérpiacz 
’s a’ polgárháboru fekete fellege teljes sulyal 
lebege а’ felett.28ban reggel а’ ministerek el 
bocszíttatásn ’s a’ parancsok visszavetete'se 
még mindent lecsilapitott volna. Mert e' na 
pnn Lallitte, Périer Ktízmér, Mauguin, Gé 
rard tábornagy ’s gróf Lobau, puskatûzen ’s 
zárhalmokon keresztül, Marmonthoz mentek, 
azon штаны, hogy а’ vérontást sziinesse 
meg ; ök visszahozzák а’ rendet, ha a' pa 
rancsok megsemmisittetnek, a’ministerek el 
bocsáttatnak ’s a’ knmarák Aug. 3ka'ra бая 
vegyüjtetnek ; hnnem Polignac а’ max-sali ál 
tal azt ìzené nekik : „A’ felte'telek minden ér 
tekezést lelletlenné tesznek.“ Erre Lañitte ez 
zel válaszuln: „Hát polgárháboru lesz.“ А’ 
mnrsall meghajtá magait 's a’ követek "Евпа 
tél-tek, Illr‘llost a’ nép ìäůhössége teljes eröben tört ki. ig a’ St. enis, St. Martin, St. 
Honoré ’s más utczákbnn csatázó kirfserege 
Кос ifjak és vének nem csak lövésekkel ’s 
kôhnjigzílásenl köszönte'k, hanem gerendák 
kal, fedelcserepekkel , sôt ege'sz kémények 
kel is, mellyeket n’ katonákra döntének,egy~ 
mástól elszakaszták, mig a?. asszonyok forro 
vizet, galiczsavat, välnsztóvizet, egy зяби‘! 
minden ártalmas eszközt elövevénék, hogy 
fôképen а’ gyülöletes rendôrt semmisitsék, 
azalatt a’ va'rosház ha'romszor megveteték ’s 
foglaltaték Наша , mig végre a’ polgńrok mn 
rndának annnk birtokábamflnnen adák ki _ 29ben Dnbourg tábornagy, ¿immer ezeredes 
és Baube а’ király irzínti engedelmességetfel 
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mondó hirdetményt. Ke’t vilägrész szabadsá 
gának bajnoka , Lafayette tábornagy, a’ nem 
щей seregek fôparancsnokává neveztete'k ki, 
's а’ nép kurjnngatásától kìsértetve és a’ fel 
hevült ifjusa’gtól körülvetetve, а’ városház 
felé nyomult, hol a’ haderôre nézve teljes 
hatalommal ruháztaték fel. Мёд е’ пароща' 
Pa'rizsbun öszvegyůlt követek,ideigi orszäg 
lást állitänak fel ’s ministereket nevezének ki. 

A’ csata azonközben legnagyobb elszánt 
sággal folytattaték. Gyermekek ’s asszonyok 
keveredének а’ csoportba. Amazok egyes 
katonákat fegyverzének le, ezek a' sebese- 

’ ket kötözék. A' polgároknak mìndenfelöl ho 
zaték étel, ital, segitség; a katonaság el 
lenhen semmit se, v. a'rtalmas dolgokat ka 
Pott , mint az 5dìk gyalog ezered veresre fe 
шеи vizet, hánytatóval vegyìttetve. A’ kìr. 
haderô nagy veszteséggel a’ Louvre és Tui 
leriák felé visszavonula. Amazt a’ Schwei 
ziak vitézül védék ; 11 órakor mégìs megve 
ты: ’s 1 órakor a’ Tnileriäk is a’ nép keze're 
kerülének. A’ Marmontól oda rendelt Schwei 
ziak, kifogyva'n lôszerekböl ’s élelmekböl, 
letevék fegyvereiket. A’ Tuìleriák, minden 
papnevelö intézet, ’s ve'delenlre bekerìtettrház, 
а’ st. cloudi és rambouilleti paloták kìrabol 
tatának. X Károly trónjára halott ültetteték 
's a' Tuilerìákon két lláromsziníi zászló lobo 
ga. Igy 29ben 2 órakor vége leve a’ csatá 
nak. A' szabadság hösei öszveölelkezének's 
békésen sétáltak háromszìnü koka'rdáikkal az 
,utczákom A’ ne'p e’ gyözedelme’re sokat tett 
azon hir is, hogy 20,000 felkelt nyomulRou 
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enbôl St. Cloud felé, hova 29ben fognak 
megérkezni. Ezt ugyan csak Marmont ijesz 

 

- tésére папаша“: ki; hanem a’ bizonyos vala, 
hogy az éjszaki várfalnál 20,000 felkelt душе 
бвце, Passy, Auteuil, Sevres és St. Cloud 
fellázadt lakóival egyesülni akarván. A’ ki 
мну éltét veszély látszék fenyegetnì. Mar 
mont tehát parancsolá а’ katonasägnak,hogy 
29ben 12 órakor a’ Louvreból e’s Tuileriák 
bril takarodjék ki és a’ Cllamps~Elysées-en 
keresztül St. Cloudba menjen. А’ nagy 0511 
lagboltozatnál találkozék a’ király népe a’ 
felkeltekkel, ’s csak 5 fertályórányi küzdés 
után mehete be a’ marsall St. Cloudba, 'hol 
а’ király mellett keve’s katonasa'g vala. А’ ' 
ministerek шёл’ 28ban oda illanänak. В: 
most а’ legnagyobbl elhatározatlanság ural 
kodék. Marmont St. Cloudba indulása elött 
kevéssel , a' városháznál levö biztosságnál kö 
vetség, mellyet Argout, Semonville és Vi 
trolles tettek, jelene meg, Károly nevében, 
azon izenettel , hogy a’ király parancsait visz 
szavette ’s и] ministeriumot alkotott. А’ vá 
rosi biztosság tagja Audry de Puyraveau ezt 
válaszolá : „Egész nap a’ nép e’ kiáltäsát hal 
lók: Le a’ Bourbonokkal! Egyebet Kegye 
teknek nem mondhatunk.“ Mauguin ezt tevé 
hozá: „Mdr késö.“ Erre Argout Lafitte-hoz 
mene, kìnél a’ megyék követei öszvegyültek. 
Lafitte, mint a’ gyüle's elnöke következöké 
peri felele : „Tegnap engesztelödéstjavalánk. 
Semmit se uyerénk. Fegyvernek kelle az 
iigyet eldöntenie. Mi gyözénk. Ezentul töb~ 
bé n_em franczia király X Károly. Kegyed 
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alkudoznî akar. Mi ezt válaszoljuk: Nincs 
mar ideje i“ Argout ez észrevételt (ещё , hogy 
szerkezet szerint a’ hiba a’ ministereket ter 
heli; a’ kìrálymegcsalathatik. Ekkor Laf 
fitte a' követekhez fordula , mondvän : „Kétség 
ШИН, uraim, szükségtelen, hogy ez az úr 
шубы) itt mulassun.“ Most Argout elment. 
Azután Forbin-Janson jelent meg, bátorsa'gos 
kiséretet kiva'nva'n Mortemart herczeg re'szé 
re , ki Х Károlytól az и] ministertanács el 
nöké'vé tetetett ’s a’ követgyülésbe Мин-1601. 
А’ követek kinyilatkoztaták, hogy Morte 
mart-t reggeli 1 óráig elvárják. Mortemart 
nem jött el. A’ va'rosházban Lafayette ural 
kodott; neki mutaták be magokat а‘ követ 
ségek. A’ va’rost Laborde kormänyzá, mint 
párizsi praefectus, de Lafayettetöl függve. 
30ban nyugodt vala Párizs; ez elestek elte 
mettetének. Még e’napon Laffitte hirmondót 
külde az orleansi herczeghez. Csaknem mìn- ` 
den megyei követ „на vala. Most betoppana 
Broglie. „Mit tegyünk? kérdé , köztärsasa'g 
ról beszélnek. Az ifjuság messze ment.“ „Csak 
egyetlen eszköz van , felele Laflitte , a’ köz 
társaság kikerülésére; kiältsuk ki az orleansi 
herczeget királynak.“ Nehányan ellenmondá 
nak. Végre abban egyezének meg, hogy ka 
marát képezzenek ’s ebben döntsék el a’kér 
dést. Igy menté meg az e'sztehetse'g és 3:1; 
dagslig aristocratiája а’ statust, monarchiát 
és,közënséges hitelt; mert а’ köztärsaságot 
polgárháboru , külsö had,belsô rendetlenség, 
vagyoupusztulás és nemzeti megbukás kö 
vette volna. 

17 " 
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A’lkamara öszvegyiile. A.’ vélemények 
kiilönbözôk valának. Több követ Х Károly 
családjához szi'ta. Collin de Sussy áltadá 
Laliittenak Károly parancsait az uj ministe 
rìumra. nézve , hogy а’ követekkel közölje; 
de e’ hévvel azt felelé: Uram! én nem va 
gyok X. Károly postája. Périer Kázmér ez 
Маг: leveleze St. Clouddal ’s elfogatik , ha 
Laffitte а’ követek sértbetlenségére nem hi 
vatkozik. А’ nép se igen маты; az orleansi 
herczeghez húzni , mert midôn fejedelemse'ge 
kihirdetteték, széttépé az ujságlapokat. А’ 
Bourbon név még gyiilöletesebb vala а’ so 
kaság elött, ’s a' városi biztosság maga ré 
мёд-61 hirdetményt bocsáta ki, e' kezdö вта 
vakkal: X Károly megsziint uralkodni. 

’ Latitte Lafayette tábornagyot megnyer 
ve'n, elvégzé 60 követ 30ban , hogy az orle~ 
ansi herczeg, ki ekkor Neuillyben vala, 
hivassék meg a’ fövárosba, országkormrány 
zónak, de a’ nemzeti szineket tartsa meg. 
A’ Párizsban öszvegyült pairek is (ЗОап fe 
lyííl) 'óváhagyák e’ le’pést. Este 1l órakor :mir PJárìzsban volt a’ herczeg ’s 31ben reg 
gel мешает: nála Laliitte, a’ mellé rendelt 
követséggel, a' Palais-Royalban. Az aján 
latot elfogadá ’s liirdetményét e’ szavakkal 
végzé: „А’ chartamost igyság lesz.“ Midön a’ 
városbázhoz mene, útköîben mindenfelöl ki 
áltozának. „Eljen a’ köztársaságl Nem kell 
több Bourbon! Eljen Lafayette l“ Csak itt 's 
amotthallatszék:„Eljen azorleansiherczeg !“ 
A’ városház elött levö le’pcsöken a’ herczeg 
karját Laiìittenak пунш’: ’s ke’ré Lafayette~ét. 
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Ez a’ herczeget me'gölelé 's ö és Laffitte a’ 
nagy teremìg vezeték, hol az ország tábornagyi 
had nagyjává kìáltaték ki. De megmutaták neki 
a’ fegyverzettekkel ’s ágyukkal megrakott és 
zárhalmokkal keritett Grévepiaczot ’s Dubourg 
tábornagy eképen szóla hozá : „Felséged tudja 
szíikségeinket ’s jusainkat; ha ezeket elfe 
lejti, fogjuk mi azokat {этапам tndni.“ A’ 
herczeg most hìrdetme'nyt olvastata fel, melly 
ben a’ szabadsa'g következö kezesei 1031111 
tatának: „А’ nemzeti ôrsereg visszaállìttatäsa 
’s ennek befolyása tisztei va'lasztatásába; а‘ 
polgárok közmunkássága a’ megyeì ’s vál'osi 
szerkezeteknél ;jury (esküdiek törvényszéke) 
n’ sajtóve’tkek megbira’lására ; a’ ministerek 
’s alsóbb tisztviselôk feleletterhe; á’ haderö 
törvényszeres korlátoltatása; и] követek vá 
]asztatäsa azok helyébe, kik köz hivatalt 
kaptak.“ Midôn erre а’ herczeg a’ nép ked 
veltét, Lafayette-et, megölelé ’s a’ nemzeti 
za'szlót `kezébe vevé, örömkiáltás töre ki, 
’s а’ va'rosi biztosság, a’ Károly letetetésé 
rôl szóló hirdetményt közönséges helyeken 
felragasztatá. De a’ közta’rsasägra vägyás 
naponként hangosabban kezde nyilatkozni és 
csupán Lafayette személyes tekìntete ’s nyug 
tató szavaì vezeték vissza partjai közé a’ 
hullámzó folyót. - 

Х Károly, ki St. Cloudban nappal va 
dászattal , este kärtyával tölté ‚ idejét, csak 
ke’sön, 30ban délután, tudá meg а’ dolgok 
igazi helyzete't. Hallvaín,` hogy а’ katonasa'g 
nem akar a' néppel csata'zni, hogy minden- _ 
iitt háromszinii zászló lobog, ’s a’ nemzeti 
огне; oszveseregel , hogy ezerek sietnek Pá 
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rizs felé, б: ellenben csak 3000 védé, elha 
Буй 31Ьеп reggeli 3 órakor St. Cloudot, 's 
lnivel Versaillesba nem hocsáttatott be, a’ 
nemzeti örségtôl ’s lármaharangoktól Генуе 
gettetve, Rambouilletbe ment. Innen irt az 
orleansi herczegnek 1 Aug., hogy parancsait 
visszahuzza ’s a’ kamarákat 3 Aug. felnyitja; 
de e’ hirre, hogy Gérard 20,000-‘rel Ram. 
bouìllet felé készül, 2 Aug. költ levelében 
maga ’s a’ dauphin lemondának, a’ bordeauxi 
herczeg részére , a’ koronáról , ’s az orleansi 
herczeget, kihez vala е’ levél ìrva, meges-' 
тел-ё]: országkormányzónak. Hanem e’ le 
mondást , melly az ország levéltárába геге 
te'k, a’ Franczìák nem esmerék meg, тем: 
azt engedé ma'snak, mivel maga se birt töb bé. A’ Párizsiakat ez annyira hoszontá, hogy 
haddal akarák Kärolyt Rambouillet elhagyá 
sára 's elútazásra ke’nyszeritnì ’s 3 biztost, 
(Schonen , Maison marsall és Odilon-Barrot,) 
küldének hozá, hogy szaín‘dékokról tudósi 
tsa. 40,000 ember közledvén Párizsból , 3 
Aug. este 10 órakor elútazott Károly csaläd 
jával egyiitt, miután testörét elbocsátotta 
volna. Cherbourgban 16 Aug. hajóra üle ’s 
Angolorsza’gha eveze. 

Azonközben а’ helytartó felnyitá3Aug. 
a’ kamarát. Elöször is az 1814ki~chartán te» 
tetéuek váitoztatfísokv, hogy kegyosztó cha 
racterét elveszitse, minden szótól ’s kifeje 
zéstöl megtisztittassék , mellyeknél fogva 
az önkény а’ nép jusaiba kapkodhatne'k 's a’ 
Цитата“: jusai világosan meghata'roztassanak 
e's erös'alapra állittassanak. Ezen “топа 
tások következök: az elöbbi Charta ôdik czik 

. \ 
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ke , melly a’ romai kath. hitet teszi status 
‘пышным, semmisittetik ’s a’ 7dik czìkk 
ben, melly a’ kereszte’ny hitvalläsok $201 
gáinak a' status pénzttírából leendö ñzette 
tésérôl szól , csak mellékesen érintetik, hogy 
a’ Francziák többse'ge a’ kath. hitet vallja; 
könyvvizsgälat örökre eltöröltetik; a’ кашу 
adhat ugyan ki törvények végrehajtatására 
szükséges rendeleteket, de azokat erejektöl 
soha se foszthatja meg ’s a’végrehajtás alól 
senkit se menthet fel, egyszersmind meg 
határoztatik, hogy idegen haderô csak а‘ 
kamara megegyezése'vel vetethetik 201325 
latba ; Atörvényjavalás jusával a’ király, pair» 
és követkamara egyenlöen bir, holott elôbb 
csak arra vala jusa a’ kamarának, hogy a’ 
kira'lyt törvenyjavaläsra kérje; a’ pairek ka 
marájänak iile'sei nyilvänosak; а megye'k 
követeì 7 helyett 5 évre választatnak; а’ 
követkamarába léphetés kora 40 évröl 30m 
teteték le ’s а’ követvälasztóké 25re; a’ va' 
lasztó gyiìlések elnökei többé nema’király, 
hanem a’ választók által neveztetnek ki ’s 
a’ választó kamaníé, kit azelött a’ типу 
5 ajánlott tag közül teve, szótöbbség által 
vúlasztatik; a’ választó kamarának jus ada 
tìk a’ ministerek ellen vádlólag fellépni 's 
ezeket a’ pairkamara elibe idézni; rendki 
vüli törvénysze'kek felállittata’sa a'ltalänosan 
tilalmaztatik. Az и] chartát a’ herczeg 9 
Aug. aláirván, ’s szentül megtarta'sát eskü 
véssel igérvén , а’ status rendjét Марш‘, ’s 
a’ megürült királyszékre, Francziák kìrálya 
czimmel, felüle. 
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Lajos Filep. 
A' status talpkövének illy megrenditte- 

tése után nem térhete vissza hamar a’ ogen 
desse’g, az igen e’le'nk, könnyelmii e’s inger 
lékeny franczia nemzet keble'be. Filepnek 
két párttal kelle küzdenie, u. m. a’ köz 
társaságival, melly reménységében megcsa 
latván, nem szünt meg az и] király trónja 
allí vermet ásni ‘в; Ka'rolyéval , melly még 
mindég hevesen véde' a’ megbukott királyi 
ház ügyét. Tiizes vita kelekede’k e’ kérdés 
felett: Szükséges vala-e а’ változa's Fran 
cziaországban ’s miképen kellett volna tör 
ténnie l Különbò‘zô véleme'nyek koholtata'nak 
a' sajtókban,clubbokban, a’ szónok-, ’s tör 
ve'nyszékeken; me’g különbözöbbeket hinte 
getének а‘ zenebonáskodók. A’ nép remény 
lé, hogy a' lázadás а’ gyülöletes droits réu 
nist (v. azon rendkiviili adókat, mellyek 
borra , gyíimölcsborra , serre, pálinlcára, sóra, 
dohányra, ka'rtyára, bérkocsikra, aranyat 
’s ezüstöt bélyegzö vasakra 'sab tetettek ’s 
neveket onnan kapták, mert ezen kiilönbfé 
le'tárgyakt‘ól Íizetett-adók iegy közönséges 
ìgazgatóság alatt egyesittettek) megszüneti , 
mi nem történvén, elégete’ Bordeauxban ’s 
másutt az adólajstromokat. Párizsban зашё 

\ nak a’ ke'zmivesek, nem levén munkájok, 
’s minden erômíívet széttöréssel fenyegeté 
nek. Ezerenke’nt tolonga’nak békétlenek a’ 
Palais-Royalba, jobb ìdôért щита. Már 
a’ 9 Aug. után következett‘elsö napokon, 
mind мышь“ , mind a’ megyékben, olly 
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nyugtalan vala а’ nép, hogy a’ kira'lynak 
felszólitásna'l fogva lkelle azt nyugalomra 
inteni 15 Aug. Ez okból a’ törvényhozás és 
belsô kormányzás legfontosabb foglalatossá 
ga, а’ nemzeti örsereg szerkezete vala , az 
1791ki törve’ny цех-1111. Lafayette а’ 16 Auß'. 
1830 költ parancs által az ege’sz nemzeti ör 
sereg föveze’re’vé neveztete’k ki. Csak a’ pä 
11251 84,000-ег tett. Azután közönséges тип 
kák rendeltettek’, hogy a’ dologtalanoknak 
keresetek legyen ’s e’ czélra 5 mil. veteték 
kölcsön. Hanem a’ sajtó támadásai `megren 
diték a’ ministeriumot, mellyetmég 11 Aug. 
1830 Filep , közép úton menve, részint зва 
bad' szellemüekbôl, l'észint az apostolipárt 
ból “Ядвига ’s tagjaì vala'nak: Dupont (de 
l’ Eure), Gérard marsall, herczeg Broglie, 
Guizot, báró Louis, gróf Molé és gróf Se»l 
bastìani, toväbbá levélta'ska ne’lkül Laflìtte, 
Périer Kázme'r, idösebb Dupin és Bignon , 
ministertanácsnokok. Leghevesebb kifejezé* 
sekkel gyala’zá'a’ sajtó Molé küliígyek mi 
nisterévé neveztetését ’s Talleyrand, ki ро 
lìticai rendszerét ann'yisgor megva'ltoztatta, 
londoni köovetté választatását; panaszkodék ` 

l a pénzváltók ’s pénzaristocratia nagy be~ 
folyxísa mìatt; minden akkori biró визовый 
tatása't kiváná, mivel Károlyhoz szitanak; 
azt veté szemére а‘ kamarának, hogy meg 

>hatalmaztatását álthágta ’s megbizás nélkül 
változtatä meg az orszäg szerkezetét; a’líá 
rolytól kineveztetett paîrek letetete’sét épen 

f azon Charta megse'rtete'se’nek mondä, mellyß 
,nek áltha’gatása okozá а’ lázadást; végre az! 
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vitata', hogy a’ chartán tett változtatások, 
csak mint ideigi rendeletek, fogadtnttak el 
’s a’ nép itélete alá kell bocsáttatniok, tehát 
a' követkamara általános megujittatását $111‘ 
geté. Мёд‘ hangosabban kele ki a’ köz vé- _ 
lemény а’ ра11’1 méltósa’g örökösse’ge ellen. 
A’ király se kimélleték meg; gunydalok ’s 
ca_ricaturäk jövének ki ellene. 

E' tájban töre ki a’ papok és Károly 
pártján levök gyülölsége az uj rendszer el 
len délszaki Francziaország városiban, Cet. 
teben, Montpellierben, Nìsmesben , 's a’ 
nyugtalanságokat katona hatalommal kelle 
elnyomnì. А’ sereg hódola ugyan az и] 01’ 
száglásnak; de még sok Károlyhoz húzó tiszt 
vala abban; ehez jövének még az elöbbi. kir. 
ôrsereg, ’s az elbocsátott rendör, mellynek he 
lyébe а’ király 16 Aug. 1443 fôbôl álló värosì 
ôrizetet állita fel. Ezen uj törvény, hogy еду 
katonatiszt se tetethetik ki birói itélet nélkiil, 
védé Kziroly pártosait hivatalokban; innen ha~ 
di nyugtalansa'gok is намек ki Metzben, 
Nancyban, Dijonban ’s másutt; hanem a’ 
katonák magok kitaszìták keblekböl ezen 
tiszteket. Legnagyobb elkeserede's mulatko 
zék pedig a’ ne'gy elfogott exminist , Ро 
lignac, Chantelauze, Peyronnet és uernon 
de Banville ellen. Mìután a’ vincennesì ka 
stélyban' a’ követkamara biztossága'tól 11111111 
gattattak, elvégzé n’ kamera, hogy 29 Sept. 
mint hazaa'rulók ellen , väd tetessék. 

Ezalatt а’ kamarák az uj rendre meges~ 
,küdtek; töhb pair és követ nem {ещё ezt, ’s 
kilépe; mások kifogásokkal ’s záradékokkal 
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teljesiték а’ kamarák kiva'nszígzít. A’ nem 
zeti gyülés 15 év elött számüzött tagjai (ré 
gicides), Labbey de Polnpiéres javalatára, 
törvény által visszalńvattak, a’ pairkamara 
sürgetésére a’ szentségtöre’si törvény eltöröl 
teték; a’ juliusi csatában megsebesittettek 
nek ’s az elestek maradékaìnak jutalmak ’s 
penziók rendeltettek. Egy biztosság dolge 
zék a’ választási törvény változtatásán. Lu 
cas és de Tracy а’ halálos büntetés eltöröl 
tetését javalák, miben Lafayette segité ôket. 
12 Sept. törvény hozaték, hogy mindenik 
követ, ki ñzetéses statushivatalt kapott , uj 
“Лапша alá vettessék. 

Az orsza'glás maga re'sze'röl а’ kormány 
zás uj rendhezke'pestì szerkezésévelfoglala 
toskodék; de természetesen sok, elôbbi 01‘ 
száglás alatt szolgált, tisztviselö fosztatván 
meg hivatalától, ez uj bekétlenséget szült; 
mert t. 1:. 75 tábornok közül 65 ,szorittaték 
1:1 ujak által; 39 gyalog ’s 26 lovas ezered 
uj ezeredest, ’s 31 fontes wir nj parancsnokokat 
kapa; 86 megyekvrmányzó közül 76 , 277 al 
>kormányzó közül196, 86 fötitoknak közül 
53 ’s 315 megyei kormánytanácsnok közül 
127 teteték le. А‘.’ íinanczia-ministeriumban 
legkevesebb változás történt; mert itt: napon 
ként nevekedék a’ munka sulya. Az 1830ki 
rendkivüli költségekre a’ flnanezia ministe 
re 67,490,000 fr. kivánt, mellyekböl 55 mil. 
az 1115111гёьогозёвгагогйиагёй ; igy az ‘l830ki 
költse’gvetés 977 mil-ról 1050 mil-ra hágott. 
A’ haderö helyreállitása is nj költségeket ki 
vánt. Oct. 108,000 Канта állittaték, Ami há 
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borutól való félelmet gerjeszte; hanem б 
Oct. gróf Molé megnyugtatá a’ nemzetet, azt 
nyilatkoztatván ki, hogy ввёл Europa épen 
ugy kivánja a’ beke fenállzísát, mint maga 
Francziaorsía’g. 

A' clubbok merészsége ellen erövel dol 
gozék az orsza'glás, miben a’ polgároktól is 
segitteték. A’ népbarátok tärsasága szétbon 
taték ’s a’ „Segits magadon“ egyesület el 
oszla. Késôbben mindkettô Мумиё, de ke 
vesebb ñgyelmet gerjesztô módon , öszveköt 
tetéseit és egy pár év mulva félemlitve lépe 
fel a’ politica mezejére. Neluíny párizsi to 
longást, midön köztársasági szavak is hal 
latszának, fôke'pen a’ 18 Oct. 1830 kitört nem 
csekély nyugtalansägokat,Guizot me’g kezdeté 
ben elnyomá a’ nemzeti örsereg segitse'gével. 

Igy menének a’ dolgok ben; de lássuk 
rövìden Francziaország vizonyait kíilsö ha* 
talmasságokkal, Lajos Fìlep királyszékre 
jutása után. Az országlfis békét kivänt E11 
ropával ’s fen akarta tartani n’llását az europai 
föhatalmasságok rendszerében , mire шинш 
tatlanul szükséges vala а’ párizsi és bécsi 
egyezetek szentül megtartatása, következés 
képen csak azon egyetlen felte’tel alatt re 
ménylhete’ gróf Molé, hogy az europei föfe 
jedelmek Francziaország и] rendjét ’s az и] 
ors‘zágló häzat megesmerendik, ha Europa 
eddigiv népjusi állapotja változatlanul mara 
dand. Angolország tevé elöször ama lépést 
’s Baudrand täbornok 25 Aug. mint Filep kö 
vete elfogadtaték a’ st. jamesi udvartól. Kö 
vete'k Austria és Poroszország. Logtovább 
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kése Oroszorszsig, melly háborura is Кёл 
nek mutatkozék. Annál élénkebb vala a’ né 
pek helybenhagyása, ’s mar 25 Auw. felkele 
ugyanazon czéllal Brüssel Belgiumban; Spa 
nyol-, Olasz-, Német-, Lengyelországokban 
e's Schweîzban hasonló mozgásoktól lehete' 
tartanì; mert a’ cabinetek eleinte ke'sedel 
mezvén, a’ juliusi hösek ’s az uj orszägló 

'ház hiveì a’ népekkel akartak öszveszövet 
kezni ’s a' párìzsi szabadsa’g-propaganda tag 
jai minden tartomxínyt, 1101 ата sympathia 
békétlenségben mutatkozék, bekerite’nek lá 
zasztó hálójokba. Meg a' ministerek is Зуд 
moliták a’ külföld feliiltete'se'nek tervét, 
hogy háboru esete’re Francziaországot 11610: 
sägba helyezzék. Sôt Sarrans szerint az or 
száglás közalapitója vala az olasz e's spa 
nyol propagandának ’s az alkotmányt siirge 
t6 Spanyolokat útlevelekkel és pénzzel segi 
tette , de ezek, Filep VII Ferdinand spanyol 
királytól franczìa kìrálynak megesmertetvén, 
mind elmaradtak. 

Lajos Filep vé re „minden europai Feje 
delemtöl, kivevén a módenai herczeget, meg 
esmertetett királynak ’s a' franczia diploma 
tia elöbbi öszveköttetéseibe visszale’pe; de 
országlása a’ népek mozgása ’s a’ bécsi béke 
kötésben elx'endelt népjusi viszonyok felbom 
Ива által olly veszedelmes helyezetbe jöve, ‚ 
hogy v. a’ hatalmassa'gokkal, v. a’ népekkel, 
minden elôtt pedig a’ kevély franczia nem 
zettel kelle meghasonlania. А’ propaganda 
’s и] rend minden baráti fen hangon sürgete'k 
Рх‘а110211101‘5263г segitse'gét Belgium ügyében , 
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mìvel a’ franczia hasz-on kiváná, hogy az or. 
sza'g hatärán fenyegetôzve álló bástya, az 
orosz udvarral rokon orániai ház Belgiumon 
uralkodása, ledöntessék ’s az ez által elzárt 
rokon nép a’ Francziákhoz szorosabban kap 

`csoltassék. Egyszersmind a’ `111111151 hösek 
ugy tekinték а’ népek sympathiáját, mint 
eszközt, mellyel Francziaország méltóságát, 
befolyását es hatalmát kin helyreállithatják, 
Schweizban ’s Olaszországban, söt а’ Néme 
tek közt is szövetségeket találni, Lengyelor 
sza'got Ol'oszországtól, ’s a’Rajna bal ран-11111 
Németországttñ elszakasztani reménylék. Ha 
nem а’ háboruszó ’s egy pillanat Francziaor 
szág belsô állapotjára , visszarettenté a’ léza 
dás barátit minden mere'sz lépe'stŕíl. A’ ma 
2дйпуоз, mint közönséges hitel titkos hatal~ 
ma, a’ kamatok leesése, Europa megbukása ’s 
az elvekért támadó világkíizde's változó folyá 
sa, szükse'ggé ’s kötelességgé tevék mìnden ud 
varnak a’ ljékét. Csak a’ péterväri udvar látszék 
ke'sznek а’ belgiumi kérdés miatt fegyvert fog 
nì ; Sebastiani tehát nem sziint a’ hös Lengyel 
országot biztatni ’s az Oroszország ellen in 
ditott had folytatására ösztönözni, hogy en 
nek Íigyelmét Belgiumtól elvonja ’s igy a' 
többi sz'a'razi hatallnak fegyvereit hüvelye 
ikben tartassa. Angolország legìnkäbb félt 
europai háborutól; mert ebben Francziaor 
szág mellett v. ellen kelle részt vennie. Ha 
sonló félelem lenge Filep királysze'ke körül, 
’s lnég se vala szabad ат: ta'volról is kinyi’ 
latkoztatni; ellenben, az orsza’glás hangjo 
nak a’ nemzet elôtt kevélynek, hadakozónak, 



207 

sôt fenyegetôzönek kelle lenni. Sebastiani és 
Soult csak lehetlennek mondák az orosz há 
borut , de káros oldaláról mélyen halgattak; 
innen azzal vádoltaték az országlás az ellen 
párttól , hogy a' háboru legkedvezôbb pilla 
natät nem haszna'lá. Midôn а’ nemavatkoza's 
feletti kérdës kezde fenforognì, emlitett kel 
lemetlen helyzete miatt egy volt a’ pärizsi 
udvar azok közt, mellyek leghangosabban 
siirgeték ezt az elvet. De két hónap mulva 
austriai harlerô mene Módenába ’s táboroza 
az egyh/äzi bírtokban. Ez annyira megsérté 
a’ franczia büszkeséget ’s alásülyeszté а’ 
nemzet király iránti tiszteletét, hogyl’érier 
merészen, sôt vakmerön, elfoglaltatá Anco 
nát 23 Febr. 1832, mi uj bony-olódásokra ada 
okot. A’ vatican fenyegetözék ’s F ranczia 
országnak engednie kelle, de, bárkitaka 
rodának katonäi Olaszországból, -Anconát 
megtartá. Ellenben Angolország igen ova 
Vkode'k a’ fegyveres részve'teltöl, ’s megelég 
vék a’ diplomaticaival. Ugyanazon részvét-~ 
lenségi elv megállapittaték Portugal és Spa 
nyolország közt, mint Schweizra nézve is. 
Nem lehete, nem vala szabad háborunak ki 
ütni , ezért kelle Lengyelorszägnak diploma 
ticai avatkozäs nélkül elveszni. De épen 
Val-só bukta ’s а’ Lengyelek sorsa ébreszté 
fel а‘ Francziák biiszkeségét ’s az orosz 161 
деп szenvedett bal esetek keserii emlékeze 
îét, теПу а’ franczia nemzet Oroszok elle 
n'l gyülôlse'gét Filepre ’s rendszerére is 1111 
vivé. Innen jô, hogy Filep országlása вза 
kadatlan küzde's a’ pártok szenvedélyessége'. 
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vel, a’ clubbokkal ’s szövetkeztekkel , a’ pór 
nép gonosz tetteivel, gyujtogata'saival ’s 1:51‘ 
máival. Mär az is, hogy Francziaorsza’gnak 
inindég talpon kelle állania háboru-kiiités ese 
tére, lázitólag bata а’ belsòI állapotra ’s зайц 
telen ingerlé а’ békétlenséget, változa’skivá 
мы, ’s ujitásvágyat. ‘ 

Azonközben a’ ministeriumban változás 
történt. 2. Nov. 1830 Laíitte a’ ministerta 
nács elnöke ’s a’ ñnanczìaosztály, marquis 
Maison marsall, pair, kiilügyek minister 
statustitoknoka; gróf Montalivet, pair, bel 
minister ;. Mérilhou status-tanácsnok tanitás 
és miveltség ministere, 18 Nov. Soult mar 
sall és pair ’s dalmatiai herczeg hadminister; 
gróf Sebastiani, pair, külminister ’s gróf d' 
Argout, pair, tengerì minister lönek. Az 11j 
ministerium elibe nagy'nehézségek gördülé 
nek; mert 22 Nov. Belgium megfosztá az ora 
niai házat а‘ koronától ’s 29 Nov. а’ Varsó 
ban kitört lázadás ’s a’ ne'met népek mozgá 
sai megzavarák az europai statusok viszo 
nyait és nagy hadi késziileteket okozának. 
Francziaország is késziilt háboru esetére Bel 
gium íigyében, eleinte csak а’ nemavatkoza's 

'elvének fentnrtására, ’s Soult a’ haderö {бра 
rancsnokává nevezteték. Három sereg ren 
delteték táborba Lilleben , Metzben és Stras 
burgban, 4dik Gérard alatt а’ Moselnél ’s 
МИ: а’ Pyreneknél vala öszvegyülendö. Fe 
nyegetôzve nyilatkoztatá ki Latiitte а‘ nem 
zet e’rzete szerint a’ követkamarában: „An 
gol- ’s Francziaorsza'gok szorosan egyesiil 
tek az europai béke és szabadság fentartá 
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‚зёга, ’s Francziaország1 ,500,000 embert állit ki 
ezen czél elérése’re,mindazáltal azidegen orszáë 
gok dolga'ba nemavatkozás elve'nek szentül 
meg kell tartatni.“ Illy fen hangen beszéle'sre 
sokat teve az, hogy a’ fellázadt Lengyelekkel 
küszködö Oroszorsza’gtól nem lehete tartani. 

A’ belsö béke bizonytalanabb volt, mint 
valaha. Károly pa'rtolói nyilva’n kimonda'k, 
hogy az uj renddel nem elégszenek meg ’s 
hogy e’ nem is lesz állandó. A’ párizsì ifjak 
némelly várakozásaikban megcsalatva'n, zajos 
lelkesültséggel' vitaták а’ köztársasägot. A’ 
щита-1501:, nem levén kenyerek, öszvecsopor 
tozának ’s ama rajoskodóknak könnyü "ala 
öket lázadäsokra elcsábitni. Innen számtalan 
per folyt politicai vétkek miatt. Az ujságirók 
közt legtöbbszer büntetteték meg a’ köztár- - 
saság rendszere mellett ’s Filep orsza'glása 
ellen leghevesebben szóló Tribune; két év 
alatt (1830 Aug-tél 1832 Aug-ig) 64szer. Leg 
nagyobb ñgyelmekébreszte Párizsban , mint 
Europában is, a’ kilökött lninìsterek pere. 
Az országla's és Filep nem akara’nak vérité 
letet mondani azokra; törvény szerint а’ pai 
rek, mint birák, se itélhették ama szeren 
cse’tleizeket halálra; hanem a’ nép, melly a’ 
belsö zavar miatt minde’g több szükse’get ’s 
fogyatkozást szenvede , boszuálla'st ’s Ище 
szedelmet kia'lta a' `111111151 la'zadás okozóira. 
Innen lármäk törtek ki; legveszedelmesebb 
vala 20 Dec. 11’1л1хе111110пц1г palota'nál, hova 
vitettek a’ minìsterek kihalgattatás végett 
Vincenne’sból; hanem a’ törvényhatósa’ ok, 
föképen Montalivet és Lafayette bátorsaga, 

18 
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a’ рыдать és tanulók elszántsa'ga, megmen 
ték Párizst a' fenyegetôzö мёд/65%“. E’ 
sietteté a' per eldöntetését ’s mielött a’ kö 
zönség gondolta volna az itélethozást, máx' 
kimondaték az 21 Dec. esti 11 órakor, miutän 
az exministerek még 6 ór'akor visszavitettek 
volna Vincennesba. Ez ìtélet а’ ministere 
ket hazaárulóknak nyilatkoztatá ki; тег‘: а’ 
25 Jul. költ rendelet által az 1814ki chai-tät, 
a’ választási és sajtó szabadságot biztositó 
törvényeket megsértette’k; a’ Юг. hataloln а‘ 
törvényhozást sajátjává tette ’s 6k, kik az 
1814ki charta 13 czikke szerint feletterh a 
latt vannak, bär a’ rendeletek -törvényelle 
nessége't látták, aláirták ezeket, végrehaj- 
tatásokon iparkodtak, ’s a’ Минута}: azt is 
javalák, hogy Párizst ostrom-állapotba he 
lyezze. Mint hazaárulók tehát czìmeik , mél» 
tósa'gaik 's vitézrendeik elvesztése mellett 
holtigi fogságra ’s a’ perköltség megtéritésé 
re , itéltetnek, Polignae e’felyül meg polgá 
ri halálra is. A’ nép elkeseredett vala; de 
a’ csendesség 21 és 22 Dec. is fentartaték. 
Az exministerek Hamba vitetének. Az elég 
ületlenség szava ez alkalommal föképen a’ 
követkamara ellen hallatszék; sôt а‘ poly~ 
technica, törvény-és orvososkolák , mellyek 
а’ törvények tekintetének fenállására sokat 
tettek, el se fogadák a’ kamarn köszönete't. 
Hatalmáról tett észreve'telektöl ìngerelte‘tve, 
letevé Lafayette 26 Dec. 1830 az ország nem 
zeti örseregén viselt föparancsnokságfít _’s 
gróf Lobau nevezteték ki` a’ párizsi nemzeti 
órlereg vezére'vé. A’ király maga is elyeszté 
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a' nép szeretetét; mert rendszere “010116510 
kább távozott a’ juliusi lázadás elveitôl, {61:11 
pen a’ köztársasági intézményeken alapuló 
népfejedelemségtöl. А’ lázadó párt segittetni 
kiváná a’ felkelt-népek iigyét, ’s vissza akará 
szerezni a’ hajdani diadali` dicsöse'get és az 
orszäg köztársaságkori hatäraìt. A’ pénzha 
talom 's bankosok ellenben, kik e’ vakmerö 
csatában, mellyre a' propaganda czélzott, a' 
hitel és jólét romlását ’s a’ köztärsaság le' 
tesülésében fejetlense'get láttak, csendesse’-v 
get és békét óhajtának, a’ monarchiai 1111111 
lomhoz ragaszkodának ’s kimélék a’ kül 
földdel fenállott viszonyokat. Ezolta napon 
ként hevesebb leve а’ két part közti gyülöl 
ség. Megengesztelödésekre közép útat (juste 
milieu) választa ugyan Filep rendszerül; de 
az országlás ennek magyarázásában ’s alkal 
mazásában annyiszor hibzízott, hogy végre 
gúny és rágalom tárgya leve. Letevén Lafa 
yette az egész nemzeti örseregen viselt “1116 
Ъап óriási föparancsnokságát ’s Dupont a’ mi 
nistel'iumból, mellyben a’ bal oldal nézetei 
vel tartott, kilépvén, azonnal lehete látni, 
mìcsoda ìrányt veend az országla's’! Dupont 
helyét 27 Dec. 1830 Mérilhou foglalá ‘el, mint 
nagypecsétörzö ’s vallas és tanitzís ministere 
Barthe, eddig a’ páriz'si kir. törvényszék el 
nöke leve. Most az 1 Jan. 1831 költ ordon 
nance а’ párizsi nemzeti 6150101;Р pattantyusa' 
gának, mivel kinyilatkoztatá, hogy a’ pari 
zsi népre semmi esetben se fog tüzelni, 5261 
08211181: ’s uj szerkezetet parancsolt; de ezzel» 
uj elégületlenséget gerjeszte, melly Jun. 1832 
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valósággal is kitört. A’ két rendszer 111111116 
se a’ követkamarában vala leghevesebb, hol 
minden parlamenti kérdést örvényébe ragada 
aflázadó pa'rt, mellyben szónokì tehetségek~. 
kel leginkább kitetszettek:a’ lelkes és esme 
retekkel gazdag Odilon-Barrot, a’ seinei dep. 
praefectusa és statustanácsnok (ama hivata 
lát elveszté, erröl lemonda), Lamarque éke 
sen szóló tábornok, Mauguin ’s Berryer nagy 
eszii és merész ügyvédök. 

Mauguin Jan. 1831 a’ ministerium poli 
ticájät a’ belgiumi e’s lengyel ügyekre nézve 
megtámadván, mind a’ kamarákban, mind a’ 
folyó iratokban még tiizesebben kezdének 
a’ had- és békepártok tusakodni. Ugyanek- 
Ног nagy vita kelekedék a’ juliusi 111211111“ 
democratiai elve'nek a’ municipalis és uj vá 
lasztási törvényekre leendô alkalmazása ’s 
ennek korlátolása v.kiterjesztése , e's a’ 1161: 
ségvetés megállapìtása felett. Mind e’ tár-` 
gyakra nézve a’ többse'g az országlás köze'p 
úti rendszerét követé. Az orsza’g háborura ké 
szült, hogy az 1814 és 1815ki egyezeteken ala 
puló békét fentartsa. Az uj választásitörvény 
nevelé a’ Francziák választásjusát ; mert a’ vá 
`lasztási jus 200 fr. jövedelemre szálittatván 
l'é, n’ va'lasztók száma 80,0001‘61 200,000-re 
hága, mellyböl Párizsramagára 35,000 jöve, 
’s a’ választathatás 500 fr. rendes adora tetet 
vén le, ezek száma 8000r6l 24,000re ment. 
A’ külsö politicára nézve azt nyilatkoztat'fi 
ki Sebastiani a’ követkamarában:l „Az emlitett 
>egyezeteket megszegni annyi, mint egész Eu 
ropát fegyverfogásra felszólitani; de a’fran 
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czia haderö az elöbbi orsza'glás hibája miatt 
olly gyenge állapotba sülyedt, hogy háboru 
folytatás lelletlen. Gérard és Soult ugyan 
segitének e' roszan; hanem ha Francziaor 
szág a’ Lengyeleket segitni akarja, elôbh 
minden Franczia- és Lengyelorsza'gok közt 
fekvö statust el kell fnglalnia. A’ franczia 
országlás tehát fegyverrel semmit se tehet 
Lengyelországért. ’S ha a’ franczìa udvar, 
monda hasonlóul Sebastiani a’ pairkamarában, 
minden nép függetlenségének elvét шедев 
merte is, azért nem köteles a’ fellázadt népe 
ketfegyverrel segiteni, hanem csak аж az'„el~ 
vet akarja fentartani, hogy más hatalmassa'gok 
a’ ne'pek és országlások ügyeibe ne avatkoz 
zanak. Belgiumnak F rancziaországgal leendö 
egyesittetése pedig Angolnrszägot és Euro 
pát hadra hivná ki ’s a’ világ ìsmét zavarba 
jöne.“- Ez okból a’ király se fogadá el a’ bel 
giumi nemzeti congresz által második ñjának, 
a’ nemoursi herczegnek, ajánlott koronát (17 
Febr. 1831), mit a'pairkamara, Jourdan mai'-` 
sull javalatára, megköszönt. 

Károly pártolói azonban használák a’ 
köz békétlenséget.'s а’ pártok zligását. 14 
Febr. , mint a’ berryi herczeg halálának nap 
ját, választák Francziaorsza'g .több re'szének 
fellázitására. Párizsban a’ St. Germain l’Au 
xerrois templomban gyzíszinnepet rendelének 
"s ennek végével а’ st. cyri katona oskolá 
nak еду nevendéke , Conny Felix, magát V 
Henrik (bordeauxi herczeg) védöjének kiält» 
v_án ki, a’ koporsóra, mellynek szegletein 
négy fejér zászló loboga , a’ bordeauxi her 
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czeg képét танка. Most еду más Щи lépe 
elö, mint Filep pártolója. Ezt elöbb зяби“ 
tás ’s ve'gre iszonytató lárma követé. A’ nem 
zeti ôrsereg visszanyomaték. Más nap a’ nép 
lerontá amaz elöbbì udvari templomot, az 
épitésmesterség gyönyöríi ernlékét, mint a1 
érsek, ki a’ tegnnpi ünnepély föokának tar 
taték, palotáját ’s conflansi mezei lakát is; 
részint maga leszaggatá a’ kereszteket ’s li 
liomokat, részint az elöljárósággal leveteté, 
a’ megyei követeket, t. k. Dupint, fenye 
gelé, az 1823ki spanyol táborozás diadalivét 
is ledönté. Hogy а’ Bourbonok emlékezete 
végképen kiirtassék , a’ királynak magának 
is meg kelle változtatni liliomos családczi 
merét, ’s a’ liliomok minden közönséges épü 
letröl , söt az ország pecsétnyomójáról is el 
tiintek , ’s most ezen kinyitott könyv 12111111 
tú e’ szavakkal: „1830ki chatta“, felette ko 
rona, királypálczával ’s az igazság kezével; 
a’ czimerpaizs megöl háromszim'i „мы 10 
bognak; alant ez áll: „l Fìlep Lajos, Fran 
cziák királya.“ Mart. и] nyugtalansägok v8' 
lának. 12ben a’ Pantheon feltöreték 's egy 
csoport háromszinü zászlóval tolonga az ut-l 
czákon, kiáltozvn: „Háboru Austriaés Orosz 
ország ellen! Eljenek a’ Lengyelek‘.“ 

Ezen lármák uta’n,--mellyek nem csak 
a’ legvagyonosabb kereskedöket, gya'rosokat, 
földbirtokoso'kat ’s pénzvált’ókat bu'ktaták meg, 
hanem Párizs városät is több izheli ’s öszve» 
senr40 mil. fr. tevö kölcsönözésre ke'nysze' 
май, ini emésztési adó bevitete’se’t ’s ещё!’ 
tal а nep elkeserede’sét szüle' ,- kilépe Ь“ 
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fitte a’ ministeriumból. Sari-ans, Lafayette' 
volt tìtoknoka, ezt az okát adja: hogy az or 
száglás és külsö hatalmak közt több fontos 
levelezés folyt, mellyek гей nehe’z felelet 
terhet húzhattak ’s meg se közöltettek vele. 
Nevezetesen Maison m’arsall, bécsi követ, 
herczeg Metternich ama feleletét'irá meg Se 
bastianinak, hogy Austria, nem esmervén 
meg a’ nemavatkozás elvét, eltöke’lé, nem 
csak Parmába és» Módenába, hanem Olasz 
országnak mind‘en tartományába fegyveres 
erôt küldeni, hol lázada's mutatkozik. Ezt meg 
tudván Laffitte, ki egyébiránt is, mint La 
fayette, Dupont, Odilon-Barrot, Comte ’s 
mások, csak-azért alkalmaztaték köz hiva 
talra , mert egy volt azok közt, kiket a’ nép . 
legìnkább tisztelt, az uj orsza'gla's pedig ipar 
kodék a’ nép bizodalmát megnyerni, 16116 
szönt hivataláról 12 Mart., Pérìer Käzmért 
ajánlván maga helyébe. 

Périer v. a' középút (juste-milieu) mi 
nisteriuma. 

A’ király nem kedvelé ugyan Périert 
uras hangjáe’rt ’s mint az orsza'g fôfô 11150111 
sát, e’ mellett kemény, ’s igen ingerlékeny 
embert, de esmervén mély belátását ’s erös А 
characterét, а’ ministerium feje'vé tevé. Ez 
a’ ministerium еду a’ legemlékezetesebbek 
közt, mellyek valaha Francziaországban le' 
teztek. Elnöke kitanult bankos, kereskedôi 
esmeretekkel gazdag, de kormányzäsban cse 
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kély e'sztehetégii ’s szük lelkü Périer. Nem 
titok Párizsban , miképen jutott temérdek 
gazdagságához@ azaz, uzsoráskodással. Al 
talában nem vala tudományos miveltsége ’s 
politicai esmereteit csupán több évi megyei 
követségének köszöné. Innen épen semmit 
se tudott a’ status igazi czélja'ról ’s rendel 
tetésérôl, nein az okossäg czéljai létesitésé 
nek eszközeiröl. Esmeretlen vala elötte a’ 19 
dik század, eme philosophiai kor, szelleme, 
melly a’ mult sza'zad végén ege'sz Europa 
szárazán elterjedvén, most minden nemzet 
philosophál’smellyet egy 40 év oltu, politicai 
helyezetei ’s ujitásai által, felvilágosittatott 
nemzet kormányán ülö férjfinak szükségképen 
vezérfonalul kell tal-tenia, ha honíijaival és 
minden kortársával küzdeni ’s öszveiitközés 
be jöni e's kirńlyszéket ’s országlást felfor 
gatni nem akar. Csak а’ jelen pillanat haszv na vala förugója kormán zása’nak. Vezérlö, 
elveket nem találhatni ab an ’s a’ cselekvés 
ösztöne mindég történet, ’s viszonyok. Ninos 
itt ezélok egysége, nincs több napra kitl'izöttA 
terv. A’ status nem kormányoztatìk, hanem. 
egy napról másra "tolatik; ninos tekintet a’ 
jövö pillanatra, nìncs rá nézve jövendö. ’ 
ministertanács Périernél börze; a’ 111110111 
procent állapotja a’ ministeri határozatok si 
nórmértéke ; csak kereskedöi (ésigy nem kor 
mányzási) *s jó szerencsére számolt ne'zetek 
divatoznak itt, elölátás ésbizodalom nélkül. 
Innen minden bels6_ szükségesség, „törvény 
szeresség ’s hatärozottstig nélkiil történt. Sem 
mi se foly változhatlan akaratból; minden 
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s‘ze'i'eŕnese jiíték. Csak ьаыдтыйёжёый 
nem szaba‘däágrôl. Becsület esmeretlen _szóä‘ 
es'h’k:> bit‘el. fódoiog. Allhat'afódság a’ legközön 
ёёёддеръ' ig‘ázàgŕok", р. o.` hog?r -Jul.`-1830 lgíziadríul volgfm" „ly мвощышоь királyzék. 
raf jufiaísrítl -`sèfmmisitette , -` liogy megigértetett 
а’{`1еп3уе1петие%5вёЁ’Темы-шва ‘вы. makacs 
ta'gailása. vTzíntoritha'tlanság‘ milal n'e'm eltöäi 
kélt sz ándék, hogy rendszere férjñasan vii 
"тек ki, hanem érzékélîlenség minden- nem 
tetszö kivánatra nézve, ’s yätalkodottság, mel' 
lyet se rágalmazás, se g'u‘nyolás nem rendit 
hetett meg». A’ belministerséget Périer ma 
дабы!‘ vevé; bfiró Louis íin'anczia ministeref 
Barthe nagypecsétörzô, igazaa’g-minister ’s 
а’ statustanács elnökeí gróf'Montalivet val 
las és tanita's, gróf Argout kereskedés és kö 
-zönséges munkák ministere , de Rigny .alad 
mirál tengeri és gyarmatmìnister leve; Зои“ 
marsall hadminìster maradt és gróf Sebas 
tiani megtartá a’ külügyek ìgazgatását. Gróf 
St. Aulaire a’ romai ‘ото: követséget kapá. 
Igy Sault-t kivéve egy néptôl kedvelt név se 
vala az и] ministeriumban. u. 

Périer kormányzási tel-ve: a’ monarchia ‚ 
megerösìte’se, a’ beke fenálla'sa, a’ különb 
féle pärtok lenyomäsa, röviden, az orsza'g 
keblében nyugalom, kin beke, volt; тег: 
csak igy halgathata L. Filep nyugodtan, ha 
a’ köztársasäg baráti valamivel hevesebben 
koczogtak ajtaján ’s igy nem félhete Périer 
statuspapìrosaì kamatjának aláesésétôl ’s mind 
maga, mind tiszttársai méltóságának elenyé» 
ßzésétôl. Hogy ezt ele'rje, 19 Mart. tartott 
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beköszönô beszéde'lien,¿ minder), polga'rt Ее! 
szólit közmunkáslságra, ’s_,kétj‘esà‘köu ,áltpvln 
reményli ,c1,e'ljgíhoz jutása't. ‚ Elzsä, a’ kormápyf 
zás egységg те"; sgerint egy `lélweknelul kgll. 
а’: ‚. штаты .nralkvůei ,'S, :ez а? lél'èk; 
az ermîkbíil.,44 ki, 61 volt, ‚ folyjori/ki; .més д; 
fej delen» se груши; el аж; Ге1е1е1югЫаш 
egépz ,ministeriumpt uyomjaj’s nem különvé 
ver. mindenilç»` egyesI l .tngját... Ma'sodik eszköz : 
minden tiggtviselößgyse'ge, mort, иду mond, 
azorszláglástökéleteg' en .edelmesaéget kiván 
a’ tisztviselöktöl, a'zez, ogy a7.mini§teritun- 
на!‘ vakon engedö' eszköz öklegyenek; ’s épen 
ez olhçighvevé m‘agának Rérier n’. belminis` 

 

terse/geg: ‚ —‚ y „ ›- v. ; „1 
_ Az _ui rendszer ellen elóször Lothringen 

ben (Мышка), _azuta'n Párizsban ’s másutt 
ńllánaklelç'ënemzeti. egyesiiletek, mellyeknek 
czéljok'a’ volt,„hogy а’ statust a’statns ellen 
védjék. Saját költse'geken akartak hnderöt 
“Manif @Sak kemńlëyßég» v’1‘1»Jrénsztvesvöi.y tisu 
viselôk leteîifésejltal mehetel rn’ a’ ministe 
riu‘xu, h'ogy-illy'veszedelmes, Lafayette 'té' 
bornok ’s más'megyei követek áltaLpártolt, 
öszveköttetés terjedése meggátoltassék. A' ‚ 
király elsö hadiy segédje , Laborde tábornok, 
ki egy valu L. -Filep „királyszékre jutáeänak 
legmunkásabb eszközei közt, Lamarqueitá 
Пустой,’ Odilon-Bnrrot statust‘anácsnok e's sok 
mzis ‘ладу ъешмеьй çférjíiak , kik` az egyeßü-v 
Юге]; tagjai uoltak',l Мини“: hivatalokat. 
Mási részröl ‚и‘ olzszágláxi` hadiY készületeket 
tere , aLAuStriaiak Olaszorsz‘ágban elönyo 
mulván. Gérard- шахта" ‘Маты: ‚а‘ sei-eg fó 
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parancsnokává , melly az Alpesek tövében va 
la öszvehuzandó. De e’A csak ürügy volt; jol 
esmerte Périer Francziaorszäg gyenge olda-l 
Ш, ’s azért pendité meg a’ hálioru húrját, 
mert pénzre volt sziiksége, azt pedig tudta, 
hogy a’ háborut kiváknó többség kész akár 
mellya’ldozatokat tenui, ’simo czélt ére,Fran 
cziaország ugy szórá ki a’ milliomokat, mint 
ha játékpénzt vetett volna ki. Az elöbbi 1320 
nyu uagy ’s 1,177 mil. fr. tevö költségvete's 
hez még 200 mil. kölcsönözés engedteték meg 
a’ flnancziaministernek. Mind e’ mellett is 
nevekede'k az orszäglás zavarodása, mint a’ 
nemzet szüksége és békétlensége is. Dél (Nis 
mes) és nyugot (Vendée) csak haderö által 
védethettek a’ Károlyt pártolók mozga'sai el 
len. A’ bal oldal v. ellenpárt azzal vádlá a' 
minìsteriumot, hogy elhagyta az Olaszokat 
’s Sebastiani azt hiínyá а‘ propaganda szemé 
re , hogy segitség-igéréssel a’ pyrenei 1151521 
get lázadäsának мы: adott. Lafayette, mon 
da ô, e’ tárgyban levelezik ’s mi több az or 
száglás tudta ’s akaratja nélki'il. Mauguin 
ellenben igy szóla а’ követkamarában: Fran 
cziaorszägnak mindenütt ellenségci vannak, 
hol aristocratiai elv uralkodik; csak ott kell 
tehát szövetségeseket keresnie, hol democra 
tiai elv létez. y 

6 April. per kezdeték a’ decemberi 
nyugtalansa'g alkalmával elfogott 19 sze'mély 
ellen. Nagy ñgyelmet gerjeszte ez а‘ pärizsi 
közönségben, a' мыши viselete miatt, kik 
igen szabadon vallottak; t. k.~egy ifju kere 
ken kimondá, hogy ô köztársasági párttal 

19* 
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tart 's ne'zetének szabad kinyilatkoztatása 
nem vétek , ellenben esztelenség köztársasa'g 
alapitására öszveesküvést koholni , mivel ez 
már magából a’ nemzet akaratjából is létre 
fog jöni. A’ királyi iigyvédô, Persil, felte 
ve a’ panaszt, mint hazaárulók ellen ’s ha~ 
lálos bíintetést javalt. A’ nép e’ miatt, 2113 
ni` kezde; az exministereket, kiáltá, meg 
.tudák menteni, ’ a’ `111111101 gyözedelmesek 
halálra hurczoltatnak. 16, 17, ’s 18 Apr. nyil 
van kitört a’ lázadás ’s а’ nép а’ Palais-Roy 
alt fmyegeté. „Le a’ Bourbonokkal l Eljen a’ 
köztársaság! Eljen II Napoleonl“ hallatszék 
az utczákon. Hanem a’ nemzeti örsereg és 
haderö ismét visszahel ezé a’ csendességet. 
E’ nyngtalanságok ’s adi költségek igen 
gátlák a’ statusgazdálkodás elôhalada’stít. А’ 
sel-eg t. i. 209,616 emberrôl ’s 47,306 lóról , 
434,146 emberre, ’s 91,797 lóra haga. 

Végre a’ Francziák uj kamara-kivánása 
teljesedék, mert a’ király a’ 15 Jun. 1831 
szétoszlatott kamarát 23 Jul-ra meghivá. De 
mìelött tovább haladnánk Francziaország 
történeteiben, vessiink egy ke't pillanatot uz 
elôbbi kamara érdemeire. Bär ìdövesztege 
tést ’s ingadozást vetnek is szemére az el- 
lenpárt lapjai, még is soketY tett az illy rend 
kiviili e's veszélyel teljes idöben а’ monar 
chia'szabad szellemü szerkezete're. Ezen ka 
mara munkája: a' nemzeti örsereget, a’ ju 
liusi hösek nemzeti jutalmát, *) községi 

,ffii 

”)_Е2 cmlékpénz, mellyen a’ galliai kakas 11111111. 
tó cserfakoszorúval ’s e' felirattal: Vévdöinel'a 
а‘ háladatos baza; hátulján három koszoru 
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szerkezetet, megyei kôvetek ‘Напитки, 
eskíidtek törvényszékét, a’ szentségtörésról 
szóló törvény eltöröltetését, ñzetéseket 's 
nyugpénzeket, a’ kormányhìvatalokra' еще!‘ 
megyei követek országgyülésl munkassaga 
nak megszüne’s'e't, a’ katona-állitásnak tör 
ve'nyhozás által leendô évenkénti жена“: 
roztata'sát, lázadást ’s rabszolgakereskedést, 
melly tilalmaztatik, ta'rgyazó törvények. A’ 
követkamara , Baude és Delessert javalatok 
ra, a' Bourbon ház idösebb ágát Francziaor 
szágból örökre számíizetni ’s birtokait egy 
év alatt eladatni , egyszersmind XVI Lajos 
halála napjának innepeltetését eltöröltetni 
is síirgeté, de amaz a’ pairkamarában né 

`melly va'ltoztatást szenvedett, ez általában 
félretetetett, ’s igy а’ ]а"а1аЁо1‹ ez úttal tör 
vényekké nem lehettek. Az и] követ-válasz 
tások elkezdetvén, a’ kìrály az éjszaki ’s 
keleti megyéket belítazá, mi a’ választások 
ra jótékony befolyással volt. 

Az и] kamarára két Готов munka véra 
kozék, u. m. az 1831 és 1832diki költségve 
tés ’s a’ pairse'g örökössége feletti kérdés. 
Az oppositie hevesebb vala most, mint va 
laha azelôtt, mire részint Varsó eleste, a’ 
lyoni , 's grenoblei lázada'sok ’s Vendée fel 
kelése, részint Périernek ingerlékenysége ’B 
kormányzási botlásai sokat tettek; тег: ezen 

van e’ felirattal : 27, 28, 29 Julius 1830,* Ha 
za, Szabadság; széle'n e’ панк: A’ Francziák 
kìrályától Маши. 3500an kaptak , ezek közt 
11 asszony, 7 leány. 
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erővel teljes férjfì szigorusága gyakran szen 
ve'délyességig ment. Az ország javára k'eve's, 
a’ Iszahadsfíg korlátolástíra sok történt. Fen 
зима! panaszkodának, hogy а’ status и] ve 
szély örvényéhez közelget 's hogy semmi 
hagy és hasznos se tetetik а’ nemzet dicsőségé 
re. Francziák Francziákkal küzdének's L. Fi 
lep kîi'ályszéke alatt kettős vermet ásának a’ 
köztársasághoz és Károlyhoz sziták. L. File 
pet személyesen gyülőlék a' juliusi hősek ’s 
а’ papság még mindég megtagadá tőle a' Do- ' 
mine salvum fac идет-ы, sőt annyira nem 
szenvedheté az 11j отданы, hogy két Filep 
által kinevezett püspök , bár a’ szent széktől 
megerősittettek is, egyet e talála idősebb 
pûspöktärsai közt', ki felszentelte volna. 

Illy helyezetben derüle fel Filepre Maj. 
5ke, Napoleon halálának napja. Périer e' 

' nagy ember pártjának megnyerésére azt ja. 
‘вы , hogy Napoleon lerontott szobra a’ Ven 
dome-piaczon állittassék fel. А’ kereskedés 
ministere segédpénz-gyüjte'st hirdete az 1 Jan. 
1832 elkészítendő szoborra. Azonban az a’ hir 
repkede, hogy addig is egy fa szobor fog 
a” lerontott szobor alapjára tetetni ‘в a’ nép 
csoportonként tódula oda v5 Maj.; de sem 
mit se talált az alapon kívül. Hogy még is 
híjában ne jött leg en , az alapot megkoszo 
ruzá gyöngyvirágga és rózsával. Ezen hó 
дома naponként ismételteték; de 10 és “ben 
lárma tört ki, .mivel katonaság rendelteték 
a’ piaczra , melly a' népet nem engedvén az 
alaphoz menni, tolongás ta'madt. Vér mind 
azáltal nem folyt; de annál több На; mert 
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в!“ ЬоЬвп: огошгейшбйеи‘пуйгв fecsken 
-dökkei » ‘buy ¿beven ine/grammer@ a’ жрет, 
‘hogy Ы; ‚атм «мышцами kényfblenme 
t‘ék'.' Еду pdrizlì' lap ezen nj irend’szbrzö, 15132 
К‘бм fá’ i juste i ìmilieu (ltt‘izepfiít')>- ‘plgttántyujäí 
на!‘ uev‘ez’é. _ liban már kat‘dlapok‘atv is' озв 
fogata; 's t«többeket elńporau‘fkatonäságyinì 
-ért a’ `nep when 'niár nem aim'yirâ' fkoszoru‘ìii 
„мы, mim boszmtlliást'forralya, fel'etie'nàgy 
'számmal jelelle' -meg a’ mondo'tt "hely‘en, 
hanem szerencsére‘ egy имевшие-‘тампо 
~mak ’s hét-swt. mit el u mep-_monts napja. 

‘231111. 1831‘ïelnyita’a’ kî'ráßly'à' kama 
vrákat.l Besz'édé- niegnyul tàtó vala, tg i.- k6.. 
~vetkezöket -nyilatkoztata ki: hog'y‘ Belgium', 

gmellynek- Francziaorsziíg >fenyeg‘eté'sér'e épi 
tett várai lehúzatnak-,Ua' helyett , hegy' _Hol 
landd'al e eülve a’ _kiŕályok ellen 'Védö fa 
lul szolgá na, most terme'szetes szövetségesle 
Francziaorsziígnak, mellynek kösziìńi Belgi 
um létele't és függetl'enségét; hogy a' Franc‘zia 
hajósereg a’ Tajoba benydnm-lt ’s шашек 
kapa Portugal zsarnokátólj Don Migueltöl , 
ki, a’ franc'zia orszáîglás D'onna‘Ma'riát: pár 
tolván, a’ franczia hajôkat" elfo дозы ’s n6 
melly Lissabonban lakó Franczia' kal, bár ár 
tatlanok voltak, kegyetlenül ‘.bánt; hogy 
az austriai csa'szár, mint a’ F mncziák НМ!) 
ták, kiparancsolá hadait a’ papá birtokából. 

’ Lengyelországra nézve а” nagy hatalmak 
eszközlésére hivatkozott, mell ek a’ Lengye lek nemzetiségét bìztositandják. l 

Каши-ай elnökségre Lafitte vala 1:1“: 
ve, de a' korona ogy kedveltje Girod de l' 
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Ain kapá azt, inegmg‘yetlen еду szc'wat nyst 
vén többségetgqhendmiezt- is. иду, 119311115 
rom’mlnister цитат, mint követ., Illy n_ngy 
leven :az-,oppositie займа, megìjcdt, a’nnìni 
sterium „hogy rsenunit se vlenduki- ’s 'Pei-ier, 
Sebastiani, Montalivet benyujtäk- шторм 
sokat. SzerencséjekreV épen — ekkor jöve a’ 
Hollandiak Belgiumba beüte’sének hire> 2 
Aug. Leopold- király Erancziaorsza’ghoz fo 
lyamodék segitségért. E? tárgyban az opposi 
tio a’ ministerium részére szavaza, melly 
most megmarada ’s laz éjszaki hadsereg gyors 
elútazása Gérard marsall alatt megszerzé a' 
ministereknek a’ többse’get. A’ belgiumi tá 
borozás, melly 2,400,000 fr. került', rövid és 
szerencsés volt, mert mar 14 Aug. visszavo 
nult a’ hollandi király, ’s a’ Francziák 26' 
Sept. elhagyhaták Belgiumot. 

A’ kamarák tanácskozásainak elsö ’s 
fontos tárgya а’ pairség örökössége vala, 
melly hosszas e's heves vita után 29 Dec. 1831 
eltörölteték. Az и] törvényt e’ kérdés köve 
té: a’ király feltételetlen jusa legyen-e a' 
pairek kinevezése, v. a’V követkamara zíltal 
választassanak azok’! Végre hosszas ingadn 
más után a’ határoztaték, hogy legyen ugyan 
jusa a' királynak határozatlan зайти paire 
ket kinevezni, de csak azok közül , kiket а‘ 
törvény ezen méltóságra emeltethetökkéftesz, 
millyenek: a’ követkamara elnöke; a’ köve 
tek 16 évi szolgálat v. háromszori „наша 
tás után; a’ marsallok ’s admirálok, altábor 
nagyok 's aladmirálok; а’ levélta’ska's mini 
ster-ek; a’ követek hai-om, a’ meghatalma 
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во“ ministerek hat évi szolgálatok után; a’ 
statustanácsnokok,megye-’s tengeri kormány. 
и“; tiz szolgálatév után; a’ gyarmatkormány 
zók öt év mulva; a' megyei választó gyülé 
sek Сашей háromszori választatás шёл; a’ 
30,000nél népesebb vzírosok birái б: év mul 
va; az itéletsemmisitô törvényszék’s föszám 
vevŕiudvar elnökei, ’s tanácsnokai öt, ’s 
ügyvédôi tiz év mulva; a’ feltörve'nyszék elsö 
elnökei öt év mulva; a’ nagy városok keres 
kedö törvényszékeinek elnökei négyszeri 
választatás utän; a’ nemzeti inte'zet négy 
academiäjänak valóságos tagjai; azok, kik 
nek nagy érdemeikért nemzeti jutalmat igér 
a’ törve’ny; gyártulajdonosok ’s kereskedök, 
földbirtokosok és pénzváltók, kik évenként 
3000 fr. adót Íizetnek ’s e’ mellett a’ kel-es 

ykedö kamaráknál követek voltak. Minden 
kinevezett csak holtig élhet méltóságával, 
mellyel penzió és Íizetés nincs öszvekötve. 

Mig a’ rendek a' kamarákban tanács 
koztak, azalatt a’ nép nyugtalankodott. Máx' 
a' kamarai ülések felnyitäsakor olly kifeje 
zéssel élve'n Périer, mìntha a’ törvényhozó 
test az orszzíglás nézete ’s az 6 javalata ellen 
kivänná a’ paìrség örökö'sségét eltörölni, e' 
nevelé az országlás elleni bizodalmatlansä 
got, ’s Mauguin azt hányá ennek szemére, 
hogy a’ juliusi lázadás elveit nem akarja tö 
kéletesen kifejteni. Ehez jövén a’ ministerek 
viselete’nekmegvizsgáltatáät tärgyazó java` 
lata is, az e' és más tervek felett támadt vi 
ták alatt több utczalárma történt; hanem а’ 
nemzeti örsereg ’s haderô helyreálliták а‘ 
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nyugalmat. Ijesztöbbek v’alának a’ Vanó 
медикам/ваши hirére kìtört vnyu-«gtxalanasi 
gok-Brestben, Grenobleban, L onban‘,V Metz en , Aìxben , Angersben , erpignanban , 
Мытищи, Tou'longeban 'à ‘mv Strasburg 
olly eì-öyel- kele fel az élelem ладу árra, 
>vlím 'sfnionopólo‘k ellen , Воду а’ nemzeti ‘6b 
sereg semmìt se teve, a’ kafonaság pedìg nem 
akal-_a a’ polgárokra löni ’s a’ megyekormány 
zó'nak engednìe kelle, ésigy az adótörvényt 
megváltoztatá. A' város tehát ostrdmállapot 
be helyezteték, a’ kormänyzó leteteték 's a’ 
törvény vìsszahozaték. Hasonló kelilénység 
gel tartá fen Périgr mîndeníitì a’ rendet, hol 
lázada's lubbant fel. Csak Vendéet nem le-- 
hete lecsendesitenî. Apró csoportbk gyüle 
kezének mindenütt ’s daczolának a’ kormány 
székekkel , av’ föld mìnémůségétöl segìttetve. 
Az országlás vìsszahivá Lamarque táborno 
kot , ’s másokat külde oda, de ezek egymás 
sal ellenkezvén , ismét felváltatának. lgy az 
apró had szakàdatlanul folyt, kóborló сза 
portokkal. Még veszedelmesebb vala а’ sze 
gény lyoni selyemmivesek felkelése 21 Nov. a’ 
megyekormányzó ellen, ki à’ gyárosokkal ‚ 
egyetértve, igen мыши; a’ munkabért. Ре 
йеъе zászlóval ’s е' kiáltással: Dolgozva él» 
ni, vagy csatázva meghalnî! megvevék 23ban 
а’ várost, de a’ rendet magok közt Темы-161‘, 
's minden politicaì szaka‘dást, név szerint 
a’ Karlistákat , eltävoztatának magoktól. Mi 
dön erre Soult 20,000 emberrel 3 Dec. beme 
ne, a’ laízadäs kevés nap alatt el vala пуст 
va. A’ пешие!!! örsereg sze’tbontaték ’s le» 
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fegyverezteték. А’ felkeltek fejei Schweizba 
szaladtak. Sok gyáros és munkás is kiván 
dorla. 

A’ kézmìvesek közönséges szüksége 's 
a’ munka és élet javaival élés közti arányta 
lanság ezen történet olta а’ társaságra nagy 
befolyást ada a’ saint-simonìsmusnak.Alapitá 
ezt gróf de Saint-Simon Claude Henri (sz. 
17 Apr. 1760, mh. 19 Maj. 1825), folytaták 
Bazard és Enfantin ‚ Lechevalier, Duveprier, 
Rodrigues és Barrault. Tanitmányaik fő 
„мы ezek voltak: A' korábbi politicai 
társaság letapos characters , embernek ember 
által használtatása vala, azaz, bizonyos szá 
mu emberek csak- nehány másért éltek , hogy 
ezek számára dolgozzanak , következésképen 
a’ győzedelmes megette a’ győzöttet 's rab 
szolgájának használta. E’ pedig nem szünik 
meg addig, mig a’ vagyon 's ennek örököl 
tetése létez , mert így a' gazdagság (földbirtok, 
tőkepénz, szerszám , mú'hely 'sat.) kevesek ke 
zébe kerül,kiknek gyermekei hasonlójusokkal 
születnek , hogy t. i. henyéljenek 's másokat 
dolgoztassanak, mig az emberek legszámos 
abb 's legszegényebb osztálya mély tudatlan 
ságra , alacsony sorsra és szükségre van kár 
hoztatva. Innen minden születési különbség 
töröltessék el; ne családok, hanem azegész 
társaság örökölje mindenki vagyonát ’s min 
gen egyesek közt szétdarabolt jószág kö ónséges birtokká tétessék, melly a’ társa 
ság fejei által a’ tagok közt észtehetség sze 
rint osztassék el, de az igazi tulajdonos a' 
társaság maga legyen. A' házasságról ezt ta 
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niták: Eddig a’ nemi öszveköttetés csak hli 
zassiígban engedtetett meg. De е’ nem till. 
Az emberi nem ke't osztályra oszlik: “51:02 
hatlanokéra, kik mit egyszer megszeretnek, 
mindég szeretik, ’s változóke'ra, kik most 
ezt, majd amazt kedvelik, Az elsôk pa'roso 
(Ива felbonthallan legyen , mivel magok иду 
akarják; nu utolsók ellenbenválhnssanak el, 
’s mindenik fe’l élhessen, a’ kivel akar; mi~ 
vel pedig igy nehéz volna a’ gyermek луга 
megtudni, мы: ennek meghatároza'sa álta 
lában az asszonytól függjen. Hogy az illy el 
vek , föképen а’ vagyon egyenlöse’gérôl szóló, 
tetszést nyertek a' Francziák közt, terme' 
szetes; mert a’ köztársasa'gi párt messzeter 
jedt, ’s a’ szükse'g igen nagy volt. Ez okból 
az orsza'glás íìgyelmes kezde lenni e' rajos 
kodó ta’rsaságra,föke'pen a’ lyoni Шипы: 
kor , mellyben nagy részt venni gyanittattak. 
22 Jau. 1832 megtiltá az országla's a’ Simoni 
sta'k gyiilekezeteit ’s gyülés-teremeket bezára 
tá. Ekkor Menilmontantba költözének Párìzs 
ból, hol folytaták terjedéseket. Hanem végre 
meghasonla’nak magok közt, mert Enfantin 
igen tékozlólag ё“, miért Rodrigues, hogy 
a’ pénzta'r kiürüléséért feleletre ne vonnssék, 
intései nem használván , lepecsétlé a’ Simo 
nisták ha’zát és könyvtárát. Most Enfantin , 
Lechevalier és Pereira Izsák panaszt tevének 
Rodrigues ellen, mellynek következésében 
28 Aug. 1832 Enfantin a' Simonista’k fejß, 
Lechevalier és Duveprier egy évi rabosko 
‘Мата ’s 100 fr. ñzete’sre, Rodrigues e’s Bar 
rault 100 francra itéltetett, a’ társasäg to 
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vábbi fenállása pedig megtiltatott. Ezolta а’ 
társasfíg naponként altibb sülyedt, söt dél 
szaki Franczìaországban élteket is veszélyel 
fenyegeté a’ köznép.v 

Nagyobb elömenetelt {не Chatel abbé 
(sz. 9 Jan. 1795 Jannatban) и] franczia-kath. 
egyháza, melly hasonlóul a' zíirzavaros 1830 
évben kezde terjedni. гашиша szerint, те! 
lyeken alapul, a’ papa és zsinatok csalhat 
lansága, mint a’ polgári és vallási szahad 
sággal öszve nem egyeztethetö , nem esmer 
tetik meg, ’s az állittatik, hogy azt Krisztus 
se Péternek , se másnak nem adta ; ma's isteni 
jus nem esmertetik , mint a’ nép szava, melly 
bôl szfírmazik minden hatalom; kiilönbözés 
tetetik a’ világi és egyházi hatalmak közt; 
tagadtatik a’ romai piispök felsôsége ; más aka 
dályai a' házassa'gnak nem lehetnek, mint 
mellyeket a' polgári törvények tettek; a’ pa 
рой nötlensége az evangyéliom szellemével 
ellenkeznî mondatik; fülgyónásra вены se 
köteleztetik, csak а’ ki akar, mivel azt Is 
ten igéje nem parancsolja; mindenkihitének 
sinórmértéke az okosság és evangyéliom ; akár 
melly vallásban lehet idvezülni, ha jót cse 
lekszik az ember, ’s roszat kerül; böjt nincs; 
nz isteni tiszteletnek anyanyelven kell tar 
tatni; szentek ne tiszteltessenek; a’ пет 
ségek száma hét.Igy a’ kath. vallától sokban 
kiilönbözik , a’ kath. egyházi kormányt mind» 
azáltal megtartja. A’ pápa átkot monda az 
alapitóra, de az ujsäglapok ’s a' franczia op 
positie , mellynek feje Dupont de l’ Eure, pár 
tolák| az uj|| hitvalltist, ’s az országlás; se 
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„машут a’ charta 5 czikke szerint, melly 
mindâen felekezetnek szabad vallásgyakorla'st 
en e . g Másodìk nevezetes tárgy valn а’ kama» 
rákban az 1831 és l832ki költségvetések. Az. 
1831ki költségvetés 1177 mil. fr. :en ’s más 
se vala elég. Anmíl hevesebb vita Штаба а: 
I832ki felett. Takare’kosság határoztaték , 
molly alsóbb llivatalbeli tisztviselôk íìzeté 
seite is kiterjesztetve'n, ezer meg ezer csa 
la'dok jutottak szegényse'gre. Ellenben ‘бы’ 
felesleges Шума! eltöröltetése't parancsoló 's 
а’ flzelések nagyobbilását `tìlalmazó törvény, 
nagy lizetések kevesbitése (р. о. eg'y mar 
sallé 40,000 fr-ról 30,000re „Штамп le), a' 
tékozlólag kimért nyug- és segédpe'nzek 19 
szálitäsa ’snt. nagy kônnyebbüle'sére voltak 
a’ status pénztfírának; de más мы az 5000 
nél több szökevény Lengyel,«0lasz, Spa 
nyol , Portugali , ’s Német tartása (3§mil.fr. 
vfelyül), az epemirigyre , melly 27 Mart. olta 
Pa'rizsban ’s másutt sokat ragada el, се“ 
költségek (2 mil.), várerôsitések (1% mìl.), 
tìtkos költségek 1832re (1% mil.) ’sah и] гег 
heket húztak a’ pénztárra. Mind e' mellett 
is az 1832kì költségvetés 1,097,708,012 fr. 
leve , ’s igy csaknem l0 mil. leve kevesebb 
az elöbbinél, mert a’ Матвей; álml javali’ 
iizetés-kevesbitések , hìvatalok eltörlései ’sat1 
l0 mil-ot tartónak vissza a’ pénztái-ban. A’ 
hadminìsterium költségei köztjegyezzük meg, 
hngy Algìr Francziaországnak évenként 14, 
а’ Moreában táborqzó franczia hadsereg-pediä 2,380,000 fr. kex'ült. 1 Jan. i832 a’ bader 
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412,520 embexjt при, е’ közt 276,000 gyalog ,~_ 
54,000 loyas,.~3\9,000 pattantyus, 8000 hadi 
földmérô 1,: 114,000' ve'tçrán, 16,000 rendör, 
40§0~vgzégkarbeli ‘ш. volt. A’ `пищей 'elîö 

‘ im ‘активы ЬаЦбЬбЬ , l18 kìkötötc, adandó 
ваш-в ke’szena'lló, 16 hiztossa'gra rend'elt és 
135 Jeszerszámozott hajóbńl дно“. Ezen 279 
badi hajó-7,4`86,000,francba ’s а’ népnek, mellyf 
13,000, zembrert 's 1432 Наше: tet: , tartása 
9,215,000 fr. került. 2 Mart. 1832 a’ Нину 
költségeîre 12 mil. ’s a’ koronaöl‘ököséire` 1 
mil.~fr, nendelte‘tet’t. Ehez jönek a’ ‘(ш-от! 
ingmlan javaìlmólA vettjöveńelmek; ollyanok с‘, 
a'~ Louvre; Tuìleriák (mellyekbe а’ kìrály 
1v0c't‘.-«18_31 költözöt; lakni); Elysée-Bour 
bongà’versaìllesì', marlyì, st. cloudì,'meu- 
:kmh-st. germain en layeï, compiegneì ,fon-1 
tainebgleaui és pani. _.kastélyok, мы‘, gyá-r 
fark; földek, rétek, erdók; a’ вещей, beau 
vaisi gyfírak, а’ gobelin-szónyeg-gyár; а’. 
büulo nei , vìncennesi~ és senaxfti erdök. 
. "tö'hbi törve’eny‘ek;I közt nevezetesek: a' 

3f;- mìl._ fôt tßvönemzeti диете; szerkezeté‘ 
röl 's felfegyvmjzéséröl snóló; а’ Bourbon 
hxíz ìdôsebb'ága ellen 17 Mangt. hozott,mell«y 
sul-inl'. Х Károly, -_.’s maradéka Franczinot 
szlîghól örökre kitiltatnak, polgári jusokaß 
sohá se nyerhetnek ’s vagyonokat el kel!1 
adní‘ok; питье‘; az, hogy 21 Jau. mint XVII 
Lajos lefejeztetésének napja ne innepe‘ltesékv 
meg, nem fogadtatott el а’ райгйашагаймаь 
mint azelválási törvény se,` ’s a’ 21 Mam.V 
1831 yhozott és a’ községi нед-Вещие: tárgyazó 
törvény‘végrehajtásaj Apr-ig 1833 ,elhalasgta 
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tott; tova'bbá , az ìdegen szökeve'nyekre néz 
ve, kik az orsza'glásnak, közönséges esen 
desség tekintetébôl, nem'kevés aggodalmat 
csináltak, aza’törvény hozatott'21 Apr.,’hògy 
az országlásnak jusn legyen nzokat гаммы 
távol ’s rnktáraklmn tartani ,' söt ‘на огзяйв 
ból számiizni is. Emlithetök még.: я‘ büntör 
vénykönyv megvtíltoztata'sn, melly szerint 
n’ deportntio, pelengér, kézva'gás és megbé` 
lyegzés eltöröltettek, mint a’ nemesczimek 
felvevéséért rendelt biintetés is, mivel a' 
chartäban semmi kíilönbség se tetetik a'ren‘ 
dek közt;továbbá az adósńgért vnló 110211111 
tásra ’s más elfogata'sokra, végre a' Bayon 
neba vivô ’s a’ Garonne folyón üzött liajózás 
akad'filyait elhäritó Pyrene-csatornära nézve 
hozott törvények. A’ sorsjáte'k lassankénti 's 
1’ Jan. 1836 leendô megszüné'se is "называй 
roztatott. 9 hónapi munka'lódäsa мёд 21 Apr. 
1832 a’ kamarák bezárattak. 

E’ tanácskozások folyamatja valatt sok 
törte'nt, mi az elméket hevesen felltizitů ’s 

`a’ megyei követek kamarájäban zélveszes 
jeleneteket okozott. Mindenik kamarában 
egyesületek képzödtek, mellyeknek tagjai 
öszvebeszéltek magok közt а’ tanácskozások 
menetére nézve ’s ezek vezérlését за?“ ke 
zeikre akarák keritni, hogy a' többse’gtôl a’ 
ministeriumot megfoszszák. A’ pairkamarában 
is voltak illy szakada'sok és szövetkezések , 
de nem viselték magokat olly мешайте sen , mint amazok. Mär az 1830ki charta " 
vetkezésében hivatalokból kiesett 95,6rökös 
és a' polgárkirálysäg felállittntása után‘es 
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kñdni nem akaró ’s X Károly pártján-~leyö 
52 pair ellensége vala az и] országló 11:52 
nak, söt Chateaubriand eszének minden {еду 
verével kikele az и} rendszer ’s uralkodás 
ellen, mellynek, véleme'nye szerint, a’ fe 
jedelemnép akaratjän kellene alapulnia; de 
a' többé nem örökös pairkamarában is erös 
pîirt nlutatkozék az orszäglás és követkamara 
ellen, melly csaknem minden törvényt,több 
v. kevesebbjavitásal , visszakülde hozä. Ezen 
ellenállás a’ legitimisták (Bourbonpa’rt), re' 
szint a’ restauratio (régi rendszert vissza 
óhajtók) pártjától eredt. Amaz 15-20 tag 
jával Noailles herczeget esmerte fejének; 
ez 30--40 szavat sza'mlált ’s Mounier e's Por» 
talis vezérlések alatt volt,l1anem végre azuj 
királysa'ghoz csatlakozék ’s inkább a’követ 
kamara ve'gzeteit vivá , mint az orszäglás ja 
valatit. E’ két párton kivül voltak még a' 
pairkamara'ban: a’ tulajdonképi gouverne 
ment-part; a’ doctrinaireké (2S-30), melly 
Decazes és Broglie herczegek veze'rle'se alatt 
a’ kira'lyho'l. szitott; végre a’ csäszari pa'rt 
('10-50 taggal), melly herczeg Bassanonak 
’s Napoleon császár tábornagyainak befolya'sa 
alatt ve'gre rendszerint Périer ministeriuma' 
пай inye szerìnt szavazott. Az állhatatos és 
rendìthetlen Périer t. i. ennyi és illy vak 

`merö felkele'sek ellen a’ törvényt fegyver 
erövel :ílnolitá ; tehát különös tekintetben gy 
tarta a’ katonasägot, innen a’ császári párt 

— is ragaszkodott a’ ministeriumhoz. 
Szintolly nyugtalan vala a’ nep , mint a’ 

millyen hevesen küzdének a’ kamarákban a' 
20 ` 
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véleme'nyek. 4 Jan. 183221’ Notre-Dame tem 
plom tornyában , honnan ezen egyesület Notre 
Dame-öszveesküvésnek is neveztetik , nyolcz 
öszveesküdt tüzet rejtett el, тег: а’ torony 
égésének kellett volna jelül szolgálni közön 
séges` felkelésre; hanem a’ штык nem "а 
lósult, mivel a’ rendör mindeniitt sarkokban 
levén a’ Käroly pártjával tartóknak, az em 
litett nyolcz öszveesküdt a’ toronyban meg 
fogaték. Hosszas perfolyamat után se nyo 
mozhatván ki gyilkola'sra, gyujtogatásra és 
hazaárulásra czélzó tervet,kettö öt, ’s egy 1 
évi raboskodással büntettetettxa’ többick вза 
badon bocsa'ttattak. Fenyegetöbb vala а‘ Ká~ 
rolyt pärtolók 2 Febr. éjén koholt ’s a' Prou~ 
vaires маты nevezett _öszveesküvése. А’ 
Prouvaìres - öszveeskíidtek czélja e’ -vala: a’ 
Louvreba benyomulni ’s innen а’ hosszu karza 
_ton keresztül а’ Tuìleriákba, hol a’ mondott na' 
pon udvari tánczmulatsäg tartaték, menni, a’ 
kìrályi családot elfogni ’s a’ bordeauxi herczeg 
nevében országlósa'got kinevezni. Az a’ hir 
vszárnyala , hogy Bourmont tábornok Pärìzs 
han van ’s а’ pártütöket veze’relni года. A’ 
policzia itt is olly szerencsés ’volt , hogy а‘ 
läzadást épen kìtörésekor elfojthatá, de nem 
véronteís nélkül. 90 vrídolt köziil 56 elfoga 
tott, 's ezekböl 24 Jul. 1832 az „наплыв: 
vényszéke бы deportatior'a‘s 21et tömlöczre 
itélt. Mivel ugyanekkor a’ köztársaságot vi 
tatók a’ nép barátinak clubbja'ban gyanusokká 
мы; magnkat, ezen ‘egyesület s'zétlwntátéli 
’s föbb iagjai , mint Raspail, Gervais? Ca 
vaignac, Blaqui ’s mások elfogatiíńàlr. Ras' 

D 
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pail e’képen fejezé ki besze'dében a’ nép ba 
rátinak elveit: „Olly politicaì rendszerre ‘то, 
níonda , szükségiink , melly szerint egész 
Franvziaországban egy szerencsétlenßmher 
se „штык, hanem .ha saját hibäja miatt. 
Ez а’ mi törekve’sünk czélja.“ Ezen tál‘sasa'g 
kevéssel a’ juliusì lázadás után jöve létre ’s 
az ors`za'g egyes részeiben is több álla elö. 
A' fôügyve'dö Íìgyelmét azonnal magokra v0 
т“: a’ nép baráti ’s а’ status bátorsa’gának 
megha’borìtäsával ’s а’ kira'ly élte uta'n lesel 
kedéssel va'doltatának; hanem a’ törvényszék 
e’ “Мой alól felmenté ôket. Most ismét meg 
ujìtá emlitett feladásait a’ fôiigyvédö, ’s mi 
vel minden megfogást felülhaladó bátorsfíg 
gal nyilatkoztaták ki az elfogottak Кбайт 
sasa’gì elveìket, oda vive’ a’ dolgot, hogy, 
bár a’ jury ôket ártatlanoknak monda’, a’ tör 
vénysze'k Raspailt és Bonniast l5 hónapi ra 
boskodásra , 500 fr. ñzete'sre és Blaquit 1 évre 
’s 200 fr., Gervaist Thouret 6 hónapra e's100 
fr. itélé. 

Mint az elsô la'zadás alkalmával, иду 
most is több politicai egyesület emelkedék 
fel, mellyek Мы a’ nép barátinak tärsasága 
’s а’ „Segìts magadon , az Isten is segìt“tár- 
saság legszámosabb’s legjobban мех-Кате! 
tek valának. Mindkettö köztársaságot Шуба‘, 
mit mìnden alkalommal kôzönségesen kìnyi 
latkoztattak; тег: vélemények szerint olly 
orszägban, hol sajtószabadsäg létez, min. 
denkinek szabad azt nyilván kimondanì, mit 
a’ köz jóra hasznosnak ’s czélìra'nyosnak turf. 
pe az orszäglás ellenkezö értelemben volt, 
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’s látván, hogy ezen ‘Ах-511511301: la'zada’sok 
fökútföi, eltiltá шока‘, söt Périer 22 Mart. 
köriratot bocsáta ki а’ megyekormányzókhoz, 
hogy az egyesiileteket, kémeiket ’s levele 
zöiket hiuzi szemekkel tartsák. 

Ezen jeleneteket 12 Mart. a' grenoblei 
véres lázadás követé , hol n’ költségvetés dì 
adalma't ábrázoló álorczás menet eltiltatása 
az egész vai-ost felzudita’ , иду, hogy a’ ka 
tona-ezerednek ki kelle abból takarodnia; 
hanem Périer parancsára az ezered vissza 
ment, а’ nemzeti ôrsereg, melly a’ néppel 
tarta ’s a’ katonákat kiszoritä a’ värosból, 
szétbontaték ’s a’ 'város lefegyverezteték. Al 
talában a’ tartományok lelki helyzete 1832 
kezdete'ben mind ё; félemli több charactert veve 
fel. Csaknem egy hét se mult el, hogy itt v. 
атом: nyugtalanszígok és törvényhatóságok 
kal való ellenkezések nem történtek volna. 
Mindenütt törvényetlenség uralkodott; csak 
Párizs körül 40-50 órányirn látszott az п] 
rendszer megesmertetni. A' grenoblei 111211 
dässal egy idôben nyugtalankodtak a’délsza 
ki megyék is, mint Carcassonne,- Nismes, 
Alais , Lunel, Milhau, Saulniéres , Vigan, 
Pezenas ’s mások; Toulonban 10 Mart. har 
тайно: tetetett próba a’ tengeri fegyvertár 
felgyujtása'ra. Kérde's ta’madt: Ki legyen e’ 
mozgások oka'! a’ Károlyt pártnlók-e , v. a’ 
köztársasa'g vitatói? az orsza'glás a’ köztár 
saság barátit okozá, az oppositio lapjai el 
lenben a’juste-mìlieu rendszert vádola'k, melly 
az egész orsza'ggal ellenségeskedik. Сан!‘ 
mondjuk ki kereken, igy ir n’ közönséges 
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ujságnak egy levelezöje Grenobleból 20Mart.~, 
a’ ne'p megunta a’ függést és megköttetés¢ 
alacsony életkörében, ’s a’ sujtoló e's elbir 
hatlan adók nyomását; a’ bureaucratie (mi 
nisterek uralkodása) , középpontosìta's , fövá 
rostól függés , a’ ministerium és nepotismus 
szeszélyeitöl, egy szóval a’ status 3201861 
nak uŕalkodásától ment akar lenni, ’s eze'rt 
küzd olly elszántan. Ezért olly kedves neki 
minden ok , melly az orszägläs elleni békét 
lenséget nevelheti 's ellenkezést „шт. 
Munka 's kereset hijánya, vallásdüh,a’ régi 
Bourbon-házho'l. , ’s papsa'ghoz ragaszkodás, 
egygszóval minden kapos elötte, mi tiirhet 
len állapotja'ból kisegitheti ôt. 

Illy körülmények közt tört ki Mart. vé 
äîn Párizsban az epemirigy, mellyben 26 art. tánczmulatság alkalmával (бы) alor-I 
ozás megrbetegedvén ’s a' Hotel-Dieu-be (kor 
ház neve) vitetve tiiste’nt meghalván, közön 
aéges rémülés lepé meg a’ várost ’s a' pór 
nép rettentô dühbe jöve. A’ rongyszedök fel 
keltek az utczatisztitó intézet ellen 's 4Apr. 
6 ártatlan öletett meg,méregkeveréssel ’s е 
pemirigy terjesztésével vádoltatván. Ha’lsonló 
szörnyüségek történtek más helyeken is. E' 
zürzavarhoz más is járult, :nelly Franczia 
orsza'g nagy részét tüzbe lángba boritá. A’ 
berryi herczegné t. i. 30 Apr. 1832 Ciotatban 
(Marseille és Toulon közt), genuai gözhajó 
u'ltal hozatva Olaszorsza'gból , Francziaország 
déli partján kiszált, hol так párthivei. De 
közönséges lázada'st nem gerjeszthettek ’s a' 
herozegné , pártolóitól védetve , Vendéebe 
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„мы, hol az apró hzíbol'u most komolyabb 
irányt veve, mint elöbb. A' herezegné Ы!’ 
detményeket ’s parancsokat bocsa'ta ki fijó 
nak, V Henriknek, nevében;` hanem pa'rt 
hivei 26 Maj. Bìernénél és Chateau Gon- — 
tiernél, ’s Jun. Vielle Vignenél megverettek. 
Chaperìnérei kastélya rohana'ssal megvete- A 
гей , a’ pënissièreì kastély lee'gettetett'n több 
ohouan (a’ Loire jobb partján Bretagneb'anî 
Anjouban és Mainben lakó kira’lyiak neve, 
kik a' lázadás seregeìt Napoleon consullálé 
téig szünteleni „мышцы fa'raszták) свё 
pat szétszóratott; a’ pártfóknek mindazáltal, 
kik Coîslin marquis, d’ VE‘ácarls herezeg, gróf 
Bourmont , C-louet ’s mások voltak, nem le 
hete nyomokba ъЁбпё; mei-faz altörvényható 
sägok részint magòk is Károly hivei voltak , 
részint elkeseredtek szünteleni más helyekre 
álttetetések , hivatalokból kiesések , ’s 16"; 
delmeik csonkittatásai mint-t; ez okból a’fö 
törvényhatóságokat v. épen nem gyámoliták, 
v. ellenek dolgoztak. Az országlás eleinte 
mindég csak törve'nyes ‘Поп akart menni ’s 
kìvételi szabályokhoz nem nyult; de végre 
oda mene ki а’ doing, hogy 1 Jun.1832 négy 
megye (1243 község 1,526,835 emberrel) `te 
“так ostrom-állapotba. >Több pártfó elìllant. 
A’ lefegyverzés lassan haladt ’s Aug. végén 
1832 Vendéet ujra rablással ’s öldökléssel 
fenyegete' a' kitörendô belsö háboru. Ez idö 
alatt, mint mondntîk, a’ berryi herczegnó 
Francziaorszägban tartózkodott ’s párizsipár 
tosaival , p. o, Chateaubrixïmd-»nulî , Fitz 
Jame herczeggel , Hyde de Neuville-el ‚ 
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Berryer-vel ’s másokkal , ò‘szveköttetánben 
volt. 

E’ közönse'ges szükségben és zavarban 
a1. országlás igen élénk munkássa’got muta» 
коп. Pńrîzst, az epemîrìgyre nézve, czélì 
rányos rendeleteivel megnyugmta'. A’ Нину 
az epemifigy ‘Яга! meglátogatott községeknek 
fel mil. fr.~nál többet aja'nde’koza 's atyaké 
pen gondoskodék a’ segitô intézetekrôl. Az 
egész kìrályi csnlád legmunka'fsabb részvételt 
bizonyitabe a’ szenvedö emberiség ìránt. А’ 
koronaörökös, Périertöl kisértetve, ‘невыпо 
gazá 1 Apr. az epemirigyeseket a’ Hotel-Di 
euben. Itt voná maga'ra e’ nevezetes férjñ,ki 
eddig lelke erejével az orszäglńs rendszerét 
fentartá, e’ veszélyes nyavalyát,1nellynek 
áldozata leve. Az epemirìgy ráragadván, дуб 
gyuláshoz többszer közel leve'n, végre csak 
ugyan mh. 16 Maj. Betegeskedése alatt gróf 
Montalìvet vivé 28 Apr. она а’ belsö (10150 
kat ’s e’ helyébe а’ követkalnara eddigi el 
nöke, Girod de l’ Ain, le'pe a’ közönségcs 
tanita's és vallás ministerinmäba. A1. elnök 
se’get a’ иглу vivé a’ ministertanácsban. A’ 
13 martiusi rendszer mègtartaték, de nem 
vala többé Pérìer, ki аж, megtámadói ellen, 
nyomosan védje. Azt kezdék feszegetni: Van-e 
jusa a’ kirälynak a’ tanäcs elnöki székébenl 
ülni’! söt а’ National, а’ köztzírsasa'ghoz zi 
tók trombìtája, ат állitá, hogy a’ Нину, 
mint elnök , most már felelni köteles és ta 
gadá a'felség sérthetlenségét, е’ ’s más оков 
kodásaival Filep kirälyszéke ald akarván 
vermet ásni. 
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° Nagy következések anyja 'vala az oppo 
sitioval lartó követek nagy részének ama nyil~ 
vános lépése is, mellynél fogva а’ szavak 
többse'gétöl, az 1832re öszvehivandó kamarák 
ban, a’ ministeriumot megfosztani iparkede’k, 
22 Maj. 39 Párizsban volt követ gyüle бане 
Ьа1111ена11, hogy a’ Кати-‚111: bezáratasa olra 
elótillott politicai történeteket, ’s az ország 
igazi helyezetét fontolóra vegyék. Ezen egye 
sület biztossa'got neveze ki, nlellynek tagjai 
Odilon-Rarrot,_ Mauguin, Lafayette, Laiiitte, 
Cormenin és Comte valának, hogy a’franczia 
közönséget, az egész egyesiiletnek nevében , 
szándékokról tudósitsa, egy e’ végre feite 
endô köriratban. 28 Maj. benyujtá Odilon 
Barrot ezt az egyesületnek. Az a’ czikk, 
lnellyben mondatik, hogy a’ jelen orsza'gläs 
forma a’ szabadsa’gnak minden lehetö Юге] 
le'sét megengedì, hogy a’ királyhoz és char 
tához , mint az и] társasá i rend alapjaìhoz, erösen kell ragaszkodni , îeves vita uta’n ki 
töröltete'k ’s а’ 11111бз11йв, 41 követ által ala’ 
iratva, közre bocsáttate'k, Compte rendu vai 
nous commettans (Megbizóinknak tett szäma~ 
das) czim alatt. Ezenkivül meghatározá az 
egyesület, hogy ha tagjai a' Périer tisztele 
tere emelendô emlékre felszólìttatnak, ne 
en edelmeskedjenek , :nivel a’ ministerium 
ez ltal csak a’ 13 martiusi rendszer jóváha 
gyatását akarja es'zközölni; továbbá módok 
kerestettek fel, hogy, menuyiben lehet, op 
positioval tartók választassanak a’ kamel-ak 
ba. A’ tudósitás, mellynek tartalma a’ 13 
martiusi rendszer rostálgatása vala, vége’n ezt 
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mondák a’ követek: Ha e' rendszer tovább 
fenáll , ugy a’ juliusi lázadás és Francziaor 
мёд’, ellense'geinek kezeibe vannak adva. Az 
aláirók öszves száma végre Aug. 1832 140m 
ment. I 

Ez idö ta'jban nyugoti 's de'li békétle 
_nek is e’rkeztek meg Párizsba, hogy a’ да! 
liai szövetkezettel (köztársasa'gvitatók ’s Bo 
napartisták kevere'kével, mellyel Karlista'k 
is tartottak) öszvebeszéljenek. A’ rendör еду 
öszveesküvésnek, mellynek 25 Maj. Жене" 
volna kitörni Francziaország több re’szeiben 
és Párizsban, nyomába jöve. A’ felte’tel ez 
úttal füstbe ment. De 5 Jun. Lamarque tá 
bornagy fe'nyes temetése kedvezö alkalmat 
nynjta nyilvános csata'ra, mellyben a’ leg 
hevesebb рай‘: , a' köztársaság'vitatóké, ke 
mény ellenállás után, a’ katonaság e's polga'ri 
ôrsereg által teljesen lcvereték. A’ békétle 
nek az e’ napon öszvegyült temérdek „мёд 
könnyii fellázita'sára számoltak. Tudtäk, hogy 
a’ párizsi nemzeti ó'rsereg pattantyusai ele’ 
gedetlenek ’s reme’nyle’k a’ köztársasa’g bara 
tinak, a’ felgerjedt tanuló ifjusägnak, a’ 
polytechnicusoknak, alforti nevendékeknek 
és számos könynyomtató inte'zeteknek segi 
tését. A’ halottkisérök teme'rdek számában 
-voltak a’ nép több sza'zra menö baráti is. El 
sö okot lázadásra herczeg Fitz-James ada, 
ki, midôn a’ halott elôtte elvitetett, kalapját 
nem vevé le ’s egy ember elfogatása, ki köz 
társaságot kiáltott, de eröszakkal kiszaba 
dîttatott. Egy más, rúdra tett veres sipkát ' 
akarván a’ koporsóra felállitanì, a’ város ро. 

21 
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roszlóival fo‘lyt küzdésre szol'gált'ata'a‘lkäl 
mat.- Azután va’ halotti'kiséretet а‘ halottvi 
v6 szekérrel ke‘rülö útun Napoleon dìadal 
oszlopához menni kényszerìte'k. Végre kizílta'k: 
A’Pantheonhoz! A’ néptömegben számtalan ‘szó 
hallatszott : Nem kell többé ‚ vBourb’lm l Eljen a’ 
köztársaságl Ez a’ kia'ltás legelöször. mond; 

' ják , a' polytechnicusoktól jôve‘ ki. A’ Temps 
~szerint рейд; ezt lá'rmázäk: 'Eljen а’ szabad~ 
ság! Ugyanis az ifjak regge] bezáratának, 
hanem az ajtót'feltörék ’s mìntegy 200 a’ ге 
metéshez sietének. Most csatázás kezdödék ; 
a’ nemzeti órség némelly örá'llói lefegyve 
reztetének’s таза ezt kiáltozä a’ nép Párizs 
bau’s a' külvárosokban :Fegyverre ! -Zárhal 
mokhoz! мы‘; St. Antóiu’e Vkülvzíros lakói 
már пар közben besánczolták'magokat. Most, 
délutaíni 5 «этим, dragonosok nyomulának 
a’ `diihösködö csopol'tba. Lövöldözés kezdö 
(ШК, de mellyik fé‘l ‘ещё az elsö lövégt'! nem 
tudha‘tni. A’ Каши!!!‘ vìsszanyomatának ’s a’ 
fellázà'd‘fak еду puskaportárt ’s nehány ezer 
puskät elvet'tek. Uj zárhalmok emelkede'nek 

` fel , az utcza kövezete felszaggattaték, Иш 
pák széttöretének ’sah Elkeseredéssel vias 
kodának az utczákon, St. Antoine és Poison 
Мёд-е külvárosokban. Végre az ors'záglás ágyu~ 
kat állitlata ki ’s St.' Antoinel egy része el 
foglaltaték а‘ kira'lyiak által; ‘a’ másik Ikiil 
'va'u‘osl мадам maga’t. Azonközben egyes pon» 
tok0n.m‘ég felyt а’ verekedés: föképen'St. 
Martin Карим“, mig esti 8_1() бы“? mind 
két fél visszavenula. A’ fellázadtuk ‘ладу é 
pületekbe sa'nczolák magokat Sz. Mária fem 
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plománál. Más nap (6 Jun.) ötödfél .órakmfy 
ujra kìtöre a’ csata tüze Montmartre utczábanl 
'sa' nevezett templomnsíl. E’ kia'ltás: „Eljen 
a' köz‘társaságß valajelszava а’ kétségbeesés~ 
nek, mellyel mintegy 1000 fellázadt ballat 
lan elszántsa'ggal véde négy sánczot a’ kil'. 
haderô ellen. Az ägyuk eldövnte’k a’ vérontást 
’s..Sebastiani Tiburce tábornagy megvevé az 
~utolsó sánczotSt. Martin ntczában. Esti 6 
óra után megszíint a’ csata. A’ kirfíly 5 óra 
kor érkezett meg St. Cloudból Párizsba, csa 
ládjával együtt, kivevén az orleansì hercze 

' get, ki épen délen útazott. Tüste'nt lóra ült 
’s belovaglá az utczäkat, holl lázadlís dühös 
ködött. Midön ezt мать: „Le Filep Lajos 
sal! egy csoporthoz ugratván, kérdé : „Kinek 
van panaszn ellenem? álljon elö; hadd hall 
jam l“ A’ király e’ nyugodplma’sbeszédeì ked 
vezô benyomzist tevének а‘ пёрге. „ЕЦец а’ 
király! Le а’ Karlistákkall“ hallatsze'k kö 
zönségesen ’s а’ nemzeti ůrség nyìlván kije» 
lente kivzínatát, hogy Párizs ostrom-állapot~ 
ba helyeztessék. Hasonló rendithetlenséget 
mutata a’ király, mikor 6 Jun. lárma „пы 
mával 4 órakor dél után az oppositio köve 
teivel, Aragoval, LaHitte-al ’5. Odilon-Barrot 
val beszélt. Odilon-Barrot t. i. и‘: terjeszté 
elìbe, hogy а’ 13 щит-[11131 rendszer szíìlne' 
az elkeseredést és gyülölséget ’s ezáltal а’ 
polgárlláborut, egyszersmind kéré , szünetné 
meg а‘ vérontást ’s а’ lázadás elveihez vìsz 
szatérvén, ez и] meghasonlást távoztassa el. 
А’ király felelé, hogy ellenségeìtôl vakme 
röen támadtaték meg ’s ye'delmi jäsban van; 2’1 
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hogy ő nem tudja, mi értetik а’ meg nem 
tartott juliusi ígéreteken; hogy ő az ország 
nak több köztársasági intézményt adott, mint 
ígért; hogy a’ 13 martiusi rendszer nem Pé 
rieré, hanem övé (а’ királyé), ’s bär neki fáj, 
de kereken kimondja, hogy abban semmit 
se változtat meg. 

A' mìnìstertanácsban, melly ôban este 
tartatott, olly sürgetve ujittaték meg Párizs 
ostrom- állapotba helyeztetésének javalata , 
hogy a’ király, ki ezt 5 és 6 reggel vissza 
vetette, most elfogadá, ’s 7ben kihirdette 
té, egyszersmind а’ polytechnica és baromor 
vosi oskola bezáratának. A’ párizsi nemzeti 
őrség pattantyus-csapatja is szétoszlattaték,mi 
vel nem munkálódott teljes egyetértésben а’ 
nemzeti őrség többif'része'vel ’s a’ 7dik város 
osztály'birája, Marchal, leteteték hivatalá 
ból. A’ juliusi lázadás olta nem látott Párizs 
illy zürzavart, 's kétség kívül felszámolhat 
lanok következései, ha nagy tekintetü em 
ber teszi magát fejekké a’ felkelteknek. Félt 
is ettől az országlás, honnan azt parancsolá 

л’ policziänak, hogy lárma esetére Lafayet 
tet tüstént keritse kezére, mert ha, а‘ láza 
dók megkaphatják, már csupa neve is sokat; 
tesz а’ tüz terjesztésére. Az első lövések után 
teha't policzia-tisztek, munkások öltözetében, 
az öreget kocsijába emele'k 's tolák és több 
igazi köztärsaság-vitatóval megragadva'n a’ 
kocsit, diadallal huzák haza a’ már kezdő 
(lő tolongásból. Igy а’ czél, fő ’s elv nél 
kül kezdett lázadás 60,000 ember által elnyo 
mntván, mostantól fogva nyugodalom vala 
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Párizsban ’s р’ király a’ `10dìki seregvizsgá 
latkor köz tetszéssel köszönteték meg. 

Párizs ostrom-állapotba helyeztetése ’s 
két hadi törvényszéknek, mellyek az 5 ’s 6 
juniusi csatában elfogatott 's az olta bezárt 
Кап-1351151: és köztärsasägvitatók (öszvesen 
1200) megitélésére állittnttak fel, nem kü 
lönben а’ házak felkutatásai, három előbbi 
pair (Chateaubriand, Fitz-James és Hyde de 
Neuville) elfogatása, bär mindjárt elbocsát 
tattak is, nagy figyelmet és békétlenséget 
gerjesztettek. 46 párizsi ügyész vitatá, hogy 
Párizs Then kihirdetett ostrom -állapotja az 
előbbi két napon elkövetett vétségekre nem 
terjesztethetik ki. Hasonlóul kelének ki több 
nagy tekintetü férjíiak is az ostrom és kato 
na-törvényszékek ellen 's végre Odilon-Bar 
rot lelkes beszéde 29 Jun. olly foganatos 
vala, hogy királyi parancsolat még e’ napon 
semmísité Párizs vivatását. A’polytechnica 
oskola is még 29ben felnyittatták, csak 60 
tanuló záratott ki, mint а’ juniusi lárma ré 
szesei. Fényes diadalom vala ez az oppositio 
ra nézve, melly már azt kezdé sürgetni, hogy 
a’ 7 Jun. tett: rendeletekért a’ ministeriumot 
be kell vádolni ’s a’ Gazette csìpôs szavak 
kal vitatá , hogy ha a’ törvényes Bourbonok 
ellen inditottjuliusi lázadás 1830 helyes volt, 
természetesen nem lehet a’ L. Fìlep, mint 

‚ választott király , ellen támadt felkelést go 
nosz tettnek tekinteni ’s megbíintetnì. Igy 
használak ama rendeletet, mellyet: а’ párizsi 
polgárok többsége óhajtott, sőt sürgetett, 
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az oppositie e’s- lapjái , arra, ihogy a' ne’pet 
királyától elidegenitsék ’s a’ mi-nist'eriumot a’ ‚ 
köz véleme'nyben minde'g alá'b‘b-süìyeszszék. 
Akármit гей a' kiräly, gyaláztaték; mìmìatt 
az országlás и] nyugtalansa’g'októ-l tartva’n, 
vizsgálaf szine Маг‘? több ezered‘e! parancsol'a 
Párizsha, h_ogy а’ juliusi' härom nap inne 
peltete'sekor а’ király kezébäl. и] zászlókat 
Нашел. Francziaorsza’g belsöállapotja azon 
ban , a’ fôvárosbaîn, mint- a” tartományokhan, 
ugyanaz maradt ’s békétlenség több ponton 
és kíilönbözô idôkben tört ki , no‘ha nyomos 
következés- nélkül. А’ ministerium ujèságle~ 
velei az oppositiora tolák az emlitett Щит“; 
okaít, az oppositie ’lapjaì ellenben az 0112153 
läsra, ’s jelesen в’ ministewkre‘hárîtá-k‘ ш. 
Minö kimßéletbußzéfggel‘bántak legyen az uj 
ságla’pok а" rivinisteriummal, legyen elég a’ ‚ 
Gazettenek e’ sorait felhozni: „A“ ministeri 
um luírom födolog hijávol van» a’ Кап-тайну 
zásra nézve, ninos t. 1. benne ész, egyenes 
só és тыл-1:65. Esze ninos»,- mert az or 
„нём“ ellenkezó elvekre akarja alapitani, 
mellyek egyma’st semmisitik; nem bit egye` 
nességlgel, mert minder; esküje ’s a’ kama' 
rák és nemzet вы‘: еиегвмг megujitott 556 
rete ellenére, hogy t. i. знай törvények' sze 
rint ’s'kivételi szabálïyok nélkiil -fog koi-mä 
nyoz'ni, önke’nyesen cselekszik 's rendkiviilì` 
szabályokkal él törve’nyes rend helyett; ninos 
omberisége, mivel önke'nyes hatalmának gyn» 
korlásában nem csak emberi intézetek're, melf 
lyek természetek szerint váltßzhatók fhanem. 
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nz ìga'zság 's közönséges erküldsiség ön‘ik és 
változlmtlan t'ön'ényeire se íigyel.“ ~ 
"n" Ezen belsö mirzava'rok» folyamntj-a alatt 
az ország kiil'sâ viszonyai mindég bekése‘bb I 
ìrányt vettek. VLegfontosabh Francziaorszäg 
külsö „штатах menetelére nézve Angol 
országgal való ösz‘fgköttete'se. Ennek lieke 
szeretö wigh-ministeriumával egyetértve, a’ 
Tuileriäkcabinétje, a’Don Pedro és Don Mi 
guel yköz't Portugal koronája, felett folyt há 
boruban közvetlen r'észt nem ‘ей, de az'ért 
ezen uto-lsóbsoha se esmelzte meg királynak. 
Olaszorsmígban, minde'n hatallnak kivánata 
szerint, а’ lázadó mozgásokat elfnjták a’ Fran 
cziák, ’s eza'ltal а’ szent alyával való jó 
egyetértést штаммы Cubie'res ta’bornolc 
Anconäbòi foganattal gyámnlitván а’ pápa te. 
Штаты, az Ancona eröszakos elfoglalásäval 
okozott megse'rtést elfelejteté а’ romai udvnx‘A-> 
nál. Belgiùm szbrosabban kapcsoltaték Fran 
cziaországhoz, mint valaha volt. L. Filcp 
politicája fiiggetlenséget szerze le’ Магазин]: 
’s egyszersmind'ma fontes frigytársat 
annak királyában, eopnldlian, mint 1832 9 
Aug. olta vejében. ‚Ешеп ůszveköttete's мёд 
szorosabban egyesité Francziaországot a’ st. 
jamesi cabinéttel, mert Leopold elsö nöje az 
angoll k'irály testvére ‘ММ; Guatemalával., Ma. 
гашиша! ’s Buenos Ayressel keresked'ési 
egyezet kötteték, иду az amerikai egyesñlt 
настойка! is, miután Filep ezeknek meg 
Napoleon idejebeli követelését (25 mil fr.) le 
Нине, Egyébiránt F rancziaország külsö vi 
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szonyaînak kìfejlêse a’ belsô rendtôl e's osen 
dességtöl függ, mellyeket mìnden békesze're 
t6 világpolgár annyival inkább óhajthat Fran 
cziaországra nézve, mìvel 'az itt 40 év elött 
kitört díihös la’zadäs borzasztó nyomai Euro 
pa tartományiban még most is läthatók. 

 

Je gy zés e lc. Sorbonnenak eredeti 
képen ogy ifju "ilágì papokat nevelô inté 
zet, a’ párizsi egyetemben , Sorbon Róbert 
pärizsi theologusról, ki azt 1250 táján ala 
pitotta, utóbb, az intézet elhiresedvén, a?. 
egész egyetemi theologîaì kar neveztetett. 
Véleményei ’s végzetei eldöntök voltak Fran 
cziaország egyha'zì a'llapotja'ra идите. А’ yki 
rälyok ritka'n сене}: lépést, „мы ’s egyhá 
zat tárgyazó dolgokban, a" Sorbonne tanìtóì 
nak megkérdeztetése nélkiíl. А’ Jesuitáknak 
nagyon ellenek volt. Az ó едут; tudomäny 
belüihez vakon „дышат“, Helvetìus, 
Rousseau és Marmontel munkáit катом: 
ván, sôt általában ellenezvén а’ naponként 
terjedezö miveltséget, idövel gun'y tárgya 
leve ’s tekintetét elveszté.Ve’gre a’ revolutio 
banf-az egész intézet megszünt létezn'l. 

Templariusok, vite’zrend, melly Jeru 
zsálemben jött létre 1118. Fogadástételek 
pontjai: nötelenség, engedelmesség, kato 
naì szolgálat (azaz, а’ szent föld védése a' 
hìtetlenek ellen) e's szegénység voltak. А’ 
Templarìus nevel: Salamun temploma'ról ka 
pá'k, тег‘: П Balduin, jeruzsälemi типу, 
annak omlade'kaì mellett ada nekik lakhelyet. 



249 
/ 

A’ kereszte'nyek urasa'ga Ieruzsálemben 1291 
megsziinvén„a’ yîte’zek is kìköltöztek ’s Cy 
prusban ‘telepedtek meg; ha'l'neŕnl 1307 Euro 
pában is végképen çltöröltettek. ' 

Bayard Péter sz. 1476, mh 1524, tala'm 
egyetlen höse а’ középknrnak, ki dicséretet 
's csudáltatást e’rdemel. Nagy tet'teinek ’s 
vìtézségének elég tanuja az ‚ hogy V Kaíroly 
franczìa király, bái' B. csak names volt, egy 
századot ada нем, hogy 'sajátnevében ушё 
relje, melly megkülönböztetést csak kir. 
herczegek kaplŕatfak. l ì 
" Saladin, eg‘yìptomì és syriai szultán, 
sz. 1137, mh. 1193. Ezen nagy belz-ítäsu ’s 
vitéz fejedelemmel sok bajok és csatázások 
volt a’ sz. földe'rt viakodóknak. 

Abelard Péter, sz. 1079, mh. 1142, hi 
res szónok ‚ költö, hangmìvés~z,_phìlosophus, 
theologus, mathematicus és dìalècticus ‘газу 
éles eszü vìtató volt. ' 

Dialectica, vitatás mestersége, mellyel 
af középkor fudósaì az ellenfelet mindenféle 
mesterse’ges мамы ’s szôrszálhasogatás 
sal meggyözniîgyekezének. 

Berengar (toursì), angel-si archìdiaco 
nus (1040), а’ kenyérnek az úrvacsorában 
Krisztus testévé való áltváltozásáról szóló 
tudományt tagadta. Sok üldöztetés шёл mh. 
1080. ' 

Arnold (bresciai) Abelard tanitvänya. 
Elt а’ 12 száz. közepe táján. A’ papság el 
fajultsa'ga ’s vìsszaélései ellen hevesen ki 
kelt, miért megégettetett ’s hamva a’ Tibe 
rìsbe szóratott. 
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1‘ Eskiidtek. Ezen törvényszék a’ nép kö 
zül választatott polga’rokból áll, kik az ülés 
vége'vel ismét polgzírtársaik sorába lépnek 
vissza. Az eskiidteknek t. k. szükse’ges, hogy 
30 esztendösek legyenek ’s minden polgárijus 
sul birjanak. Mìnislerek, pl'aefectusok , al 
praefeotusok, birzík, statusiigyvédek,papok ’s 
мой, kiknek oriminulis esetekbe befolyások 
van, esküdtek nem lelxetnek. Számok 12. 
Meglliteltetvén az esküdtek, а’ status iigy~ 
ve'döje elöadja а’ kérdéses criminalis esetet, 

 

mindkét fé] tanui kihallgattatnak ’s ha a’A 
köriilme'nyek elége' fel vannak viln'gositva, 
zu. eskiidtek kimondja'k véleményeket, hogy 
t. i. а’ vädoltatott biinös-e, v. nem? mire а’ 
тйдоиагоп Vv. felmentefik, v. az illetö biró 
ság kezébe мам, hogy е’ bümerést mond 
jon mi. 
` Kannibálok, emberevök, kiknek azou 
borzasztó szokiisok van, hogy emberhussal 
élnelç. Innen a’ kegyetlenség legborzasztóbb 
neme kannibali kegyetlenségnek neveztetik. 

Connetable. Midön a’ major domus ki 
rálysa’gra juta, e’ lett а’ korona ’s orsza'g 
legföbb tisztviselöje. A’ hadsereg fövezére 
's а’ katonai ügyek legföbb bira'ja levén, olly 
ладу hatalommal birt, hogy Richelieu 1627 
eltörle'. 

Roszbachnál II Fridrik annyi Francziät 
fogott el, hogy mikor estve a' tiszteket vacso 
rára meghivná, elmésen, de csipösen,igy ke'rt 
tl’ilök engedelmet: Bocsa'ssanak meg, платья, 
llogy nem fogadhatom Kegyeteket épen иду , 

_ v_. 
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mint kellene, тег: nein tndtam, hogy ma( 
annyi vendégem leend. 

Maire, “(тов bira'já. 
Roland XVI Lajos belministere , lle vi 

gyázatlan szavai miatt elbocsáttatott hiva~ 
talából. A’ Girondistákkal tarlván , midön ez 
a’ párt megbukott ’s‘nagy 'és'ztehetségü n6 
je, ki ôtet minister-korában hivatalos dol 
gozásában гигиене, guillotinenal kivégez 
Жена", magát megölte 15 Nov. 1793. _ 

Guillotine, fejvevô mú'szer, mellyrôl a' 
bárd leesvén az elvesztendönek nyakát el 
metszi. Guillotin nevü orvos ajánlá e’ уезж 
tésmódot, emberiségböl , а‘ kinos kötél he 
lyett 1789. 

Deportatio, bizonyos helyre való 526111 
iize's, rendszerint Cayenneba v. Port-Ma 
rn‘tba. Az illy számiizött polgári tekintetben 
meghalt, ’s örökösei azonnalàelépnek реаб 
b_a 's birtokába, mintha valósággal megszünt 
volna élni. 

Pitt nagybritannini minister (sz. 28 Maj. 
‘1159, mh. '23 Jan. 1806),- nagy/szónok ’s 
-Bonnpartenak engesztelhetlen ellensége volt, 
ki ellen több izben öszveszövetkeztette a’ 
szärazi fejedelmeket. 

Notables, az országrendek jelesebb ’ 
nagyobb tekintetü tagjai. 

Fenillansok, mérséklettek pártja, mel- ' 
lyet Lafayette Марией. A’ szerkezetes (соп 
stitutionalís) királysa'got védte. Nevét еду 
n’ Tuilerákhoz kiizel levö templomról kapa'. 

Loyola Ignácz, a’ Jesuiták hatalmas пе! 
‘zetrendének alapitója; innenLoyola шай 
Va'hyi v. Jesuiták, mind еду. 
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Droits réunis, l. 2001. 
Cordelier-párt, azon legvadabb Jacobi 

nusok egyesülete, kìknek nem tetszvénjó~ 
zanàbb párttársaìk mérséklettsége, külön club~ 
bot alkottak ’s gyüle'sh'elyekrôl, melly a’ 
Francìscanusok (francz. Cordelier) temploma 
volt, Cordeliereknek nevezték magokat. 

III szerkezet, VIII évi szerkezet. А’ Fran 
czìáknak а’ revolutio olta (бы) szerkezetek 
volt. 1) monarchico-democratica, hanem а’ nép 
képviselöi által vett részt a’ közönséges dol 
gokban 1791 ; 2) köztársasági-democratiai 24 
Jun. 1792; 3) az 1795ki (23 Sept.), melly 
a’ kormányt öt dìrectornak adta ’s a’ töx'vény 
hozó testet а’ vének és ötszázak tanácsaira 
оный; 4) az 1799ki (13 Dec.l , melly az or 
szágläst еду föconsulra bizá 1.141 1.); 5) az 
>1802ki (2 ’s 4 Анд), melly Napoleont fö 
consullá nevqgé ’s több monarchiai elôjust 
ruhäza rá; 6) az '1804kì (18 Maj.), melly 
örökös császárméltóságot alapita; 7) a’ б 
Арг. 1814 kefszìttetett, mellynek XVIII La 
jos, St. Quenban költ nyìlatkozványa sze~ 
rìnt, csak а’ ne'p két kamarában öszvegyü 
lendö képviselöìrôl, а’ mìnìsterek feleletter 
héröl, a’ bìrák letetethetlenségéröl, az ela 
доп nemzeti javak vìsszavetethetlenségéröl, 
mìndenik Francziának akármelly polgári ’s 
katonaì hivatalra juthatásáról’sat. szóló czìk 
keit годам el; 8) а’ 4 .Iun.1814 kidolgoz 
tatott, mellyet а’ király által arra kìnevez 
“пей biztosság tett fel, charte constitutio 
nelle czìmmel; е’ még most is fenzíll, тех? 
a’ 9), mellyet Napoleon 22 Apr. 1815 Elba 
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ból’kìszökte ntän ailott ki, а‘ Bourbonok i5 
mét trónra jutván, megszünt léteznì. ` 

Charta, a’ most emlitett charte consti 
tutionelle, melly két kamarát, (u. m. a’ király 
által kinevezendö paìrekét ’s a’ választó gyü 
lések , mollyeknek szerkezete még azután va' 
la készìtendö , választäszítól függö követe 

— két) alapita. A’ теней, hogy hijányos volt, 
nem is~jött igazán gyakorlatba, ’s e’ miatt 
a’ késöbbi lármák forra’sa lett. _ 

Legìtimistáknak neveztettek, kik a’ Bour 
bonokot vìtatták F rancziaország törvényel 
királyainak lennì. A’ törvényesség vitatása 
Napoleon 1814ki tronról lemondása ’s а’ Бош‘ 
bonok ismét királyszékre jntása után Веш 
dett hallatszani. n .„ — 
Y Girondistáknak a’ nemesebb érzetü re 
publicanusok pártja дивизий: a’ másodìk 
(__törvényh0zó) franczia пешие“ gyülésben 
(1791-1793). Neveket onnan kapták, mivel 
{так (Guadet, Gensonné és Vergniaud) ’s 
még más 20, Gironde megyéböl valók voltak. 
Még 'Bordeauxból kiindultok elôtt megesküd 
tek а’ kìrálysäg `gyökeres kìirtása'ra, innen, 
Párizsba mege'rkezve'n , a’ Jacobinusokhoz, 
mint a' monarchiaì szerkezet megesküdt el 
lenségeìhez, csatlakoztak. Voltak mindazáltal 
mérséklett Girondìsta'k is, kik legalább nyil 
ván nem tartoztak a’ király ellenségei köze'-, 
’s ezek каши választá Lajos Boland, Servan, 
Clavìère és Dumouriez `min'istereìt, a’ töb 
bìek ellenben шпаги gyorsabban haladtak a' 

‚ lázada's pályáján. A’ 'acobinus-párt dùhösebb 
r re'szének pornépural odásra czélz'ó terveìt 
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Майн, a’ oonstitutionalisokhoz' közelitni, ’s 
az udvarral alkudozni kezdtek, miáltal а’ Ja 
eobinusokat magokra haragitván, _ezek а’ 
párizsi pórnépet {шашек ellenek ’s elfogat 
ván nagyobbára kiwfe'geztettek Jun. 1793, mi 
dön a’ (Эй-011115141: pártja végképen elenyé 
szett. 

Temple, 1222 а‘ Templariusok наду 
mestere, Hubert, által épittetett nagy épület 
’s a’ vite'zek lakhelye volt. A’ Bastille leron~ 
tata'sa uta'n status fogházául szolgált. XVI 
Lajos csala’dja itt tartatott fogsa’gban. 

Lamoignon-Malesherbes 15 Dec. 1721 
sz. Párizsban, hol atyja Francziaország kan 
czellairja volt. 25 évig viselt adókamarai е! 
nökse'ge alatt bátran ellene szegezé таза: 
а’ rendkiviili adóvetésnek, ’s a’föhaszonbe’r 
16k ragadozása'nak. XVI Lajos 1775 belmì» 
nisternek nevezé, ’s e’ Штатам‘: hazája 54! 
vára egy évig visele’. Turgot kilépve’n a’ mi 
nisteriumból, 6 is kéré ’s megnyeré elbocsáb 
tatását. Midön Lajos törve’nyszék elibe 15111: 
том, önként ajánlá magát iigyvédôjének 's 
vállalatját dicse'retesen teljesite'; de éltével 
adózott nemes lelkée’rt, mert 22 Apr.‘1793 ô 
is kivégeztetett. ` 

Montanisták, v. Hegy, l. 125 l. 
Thermidoristák (augustusi hôsek), а’ 

Jacobinusok megbuktatói. A’ Jacobinusok ha 
talma Thermidor (akkori francz. kalendáriom 
szerìnt Aug., a’ miénk szerìut Jul.) havában 
nyomatván el, innen kapták emlitett neveket. 

Vendée (hajdan Alsó-Poito'u) franoz. me 
,gye az atlasi tenger mellett, 134 nsz. mf. 
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270,000 l. A’ kîrálysághoz szitvän, вот“; 
küzde a’ köztársasággal ’s veszedelmes lett 
volna a’ köztársaságiaknak a’ háboru kimene 
tele, ha a' vezérek közt (бы) öszvetartás 
volt volna. E’ mìatt 1795 végre a’ Vendée 
iek elnyomattak. 1814 és 1815 is hevesen pár 
tolá Vendée a' Bourbonok iigyét. 

Chouanok (baglyok) eredetiképen bre 
tagnei sólopók, kik alattomban sóval keres 
kedtek, ’s bagolykiáltáshoz hasonló jala 
dásokkal ñgyelmeztették egymást. A’ Миа 
(lás idejében Bretagne, Anjou és Maine la-_ 
kóì viselték е‘ nevet, ’s a’ Vendéeiekkel 
kezet года csatáztak а’ vallás és királysa’g 
mellett ‘a’ köztársaságiak ellen. Utolsó fö 
hösek Coi-matin volt. Y I 

‚ А Congregatio (apostoli, jesuitapärt). Mi 
dön Napoleon uralkodásának alapitására 
szíikségesnek látá, hogy a’ romai udvarral 
a’ lázadás által elszakasztatott öszvekötte 
test megujitsa, megengedte a’ szerzetesek 

- nek, hogy F ra'nczìaországban megtelepedje' 
nek,’s az ìfjuság oktatását ezekre 'bizá. Igy 
képzôdött Fasch- cardinalis alatt a’ Jesuiták 
st. sulpicei' szerzete. Hát a’ pápa hatalmät 

’ alapitni kivánók Bourbonokkál visszatért 
pártja készen találá 1814 а’ földet, ’s csak 
тара: kelle vetnie abba. MárXVIII Lajos 
pártolta a’ .Iesuitáka,t; de még buzgóbb gyámo 
litót találtalk еще]; az artoisi grófban , ki Х Ká 
roly névvel király leve'n, merészen le'ptek 
fel eddigi homályokból,a’fenálló törvények 
ellenére, a’ franczia egyház szabadságát el 
nyolnnir igyekezvén. E' mìatt többen kikel 
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tek a’ jesuitapárt, melly a"gondolkozäs- és 
polgári szabadság alá nem szünt mog alat 
tomban vermet'ásni, fondorkodásai ellen, 
jelesen gróf Montlosier, ki nyilván fellépett, 
mint vádló, a’ papipárt titkos u_ralkodása ellen, 
megmntatvůn', líogy az udvarnak az‘lorzágd 
rendekkel ellenkezését a’ .Ieasuiták (Левы 
getik. Hosszas vita uta’n végre a’ I6 Jun. 
1828 költ kil'. parancs az „комы-диам 
nosan а’ miveltség ministeriuma alá voté, 
:s a’ Jesuitäk elvesztették а’ közönséges ta 
n‘itásra való befolyást. Polignao alatt и] re 
me'ny kezdé táplálni а’ szerze'tet, de a’ ju 
liusi lázadlís 1830 Jaz ìdůsebb-bou-rbon-ág or 
‚Надым,‘ jesuitismus gyámolát,semm~xsit- 
vén, a’ congregatio is telïjesen'fienyomatott. 

Brune , ' birodal‘mi’ marsall , ügyve'dö fija , 
и; 13 Mart. 1763. Napoleon bukta után 1814 
XVIII Lajos hive lett; del ettöl a’ Lajos 
kereszten kivül egyebet nem kapván,mìd6n 
Napoleon Elbából' kìszököu,` ismét ennek 
pártjára álla. Napoleonumeggy'özetvén, Tou 
lont, mellyet megszálva tartott, hosszas vo» 
nakodás uta'n adá a’ltal Lajos seregének ’s 
ezen körülmény és keme’nysége annyira in 
gerlék a’ királyi pá-rt dühe’t, hogy, midôn 
Párizsba Шипы; Lajosnak hódolni, Avig 
nonban kegyetlenül meggyilk'oltaték. Mivel 
Lajos hivei tevék e’fgonoszságot, a’ gyìlko 
sok büntetlen Inaradtak, mi nem kevés zli 
gásra adott okot. f ‚ ' „и щ (на 

Propaganda eredet'ìképen Мех-жмём val 
lást terjesztö intézet,a' pogányok közt'. Frán 
czìaországban azon titkos гей-51186301: novez’ 
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‚мы: igy, mellyeknek czélja, а’ lzízadás 
idejében ’s után, a’ népuralkodási v. demo 
eratiai eivek terjesztése volt az europai né~ 
pek közt. 

Avatkozó,közbenja'ró , а’ ne'pjusban olly 
hatalmasság, теПу a’. kìtöréssel fenyege 
tözö, v. 'más kiütött hábomt Va’ fejedelmek 
közt', ezek" megcgyezéséùzl, békésen elal~ 
tatni törekszik. ‘ Feg'yveœs avatkozás az, ha 
valamelly fejedelem a" csendesség ‘13528 
állìtására, ’s a"hadakozó felek egyikének 
segìtésére haderët küld. -1 ' 

Vatican, Amai Romä’uak legnagyohb pa 
“мяча, 22 ndvarral ’s '11,000 мы"! , a' 
Vatican hegyen. Mivel a’ pápa közönségesen 
itt lakik, а’ romai иди‘; helyett vetetik. 

Ordonnance, a’ kil'. ` parancsok neve 
Franczìaországban. ` 

Juste milieu (középlit) azon politicai 
rendszcr, mellyet_Lajos Filep а’ szabadsäg: 
nak а’ belsö csendességgel való öszveegyez 
tetésére ‘в a’ külfölddel való békességnek 
fentartására „Давно“. Lafayette 20 Febr. 
1831 azt mondá er1-öl a’ küvetkamarában: 
„А’ középút rendszerének nìncs meghatá 
rozott értelme; meri: ha valaki azt mondja 
2 szer 4, 8, más pedi azt vîtatja 2 szer 4, 10, ki választaná itt îöze'pútul azt, hogy, 
2szer 4, 9? Az igazi középút teha’t arra ñ 
gyelmezni, mi magában igaz ’s ahoz "211102 
hatlanul ragaszkodni.“ Lafayette ezen` ész 
revétele általában tökéletcsen alapos, mert 
két végpont közt csak egyik lehet igaz; in 
nen а’ középre törekvés csaknem mindégel 

`\\ 
» 
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téveszti a’ czélt , mert ellenkezô elvek egye- 
site'se csak fe’lség, ’s hogy Francziaorszägr 
ban a’ középút rendszere veszedelmes követ 
kezéseket nem hlízott maga után, osak Pé 
rier erös karjainak tulajdonithatni,'ki ат 
elszántsa’ggal tudta fentartani. 
‚ Doctrinair azok pártja, kik a’ kiräly» 
ság és szabadsiig elveit иду akarák öszvee~ 
gyeztetni, hogy ezen rendszerben mindket.. 
töböl találtassék valami. Hôsek Périer Káz~ 
mél', a’y juste milieu védöje 's fentartója.A' 
Doctrinair nevet Etienne, а’ constitutionnel 
akkori elme's szerkeztetöje, ragasztotta rá 
jok, mert oktató hangen так elö vélemé 
nyeiket. »f 



TARTALOH. 

>...__-_ 

la . Az eul‘opai uralkodó házak genealogiája ’s az p 
enropai országok Statist. áltnézete . . l-->XXIX 

Francziaország földleirata . . . . XXlX-XLVII 
Prancziaország törtënetei . . . — . .` . 1-258 



 

 

digitalisiert mit Google 

 
 

 

 

 

Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 

Ausklappseite. Diese wurde noch nicht digitalisiert.  



Jövô évi Merkurra lehet elôfìzetnì nov. 

pesti vásárig 1836, 3 ezüst huszassal, Eg 
genberger pesti könyváros lîrnál ’s a’ kiadó 
nál Buda'n. Megjelen mart. vása'rra 1837. 
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