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Nagy Mcllósúyu Gr óf,

Státtts Titkos Tanácsos, Fö Ispún,

és Inspector Fö-Curator Vr!

Kegyelmes Vram!

Az emberiscg tokélletesedését gya-

rapító eszközök köztt nines hathatósabb ,

kiterjedetebb a' nyomtató intczetnél ,

mely villám szárnyakon repiti az igaz-

ságot, míveltséget, világosodást. Ezért a'

nyomtató mühelyeliet állitó , oskolákat

pártfogó nagy emberek nem csak hazá-

joknak vóltak fijai , de mint az emberi-

ség jóltévoji , a' jövendökor ritka polgá-

rai, századokra kiható munkálódásokért

a' tisztelet és háládatosság legméltóbb

tárgyai. Elenyésatek ugyan a' N e d e 1 i-

tzi, Vis.olyi, Uj Szigeti typográ-

phiák, de alapitójik, Magyar Leónidas



Zrinyi Miklós, országbíró Bátho-

rí István, és Nádasdi Tamas fé-

nyes nevek él ma is , dicsö emlckezetek

nemzetünk protestans egyháza lételcvel

szorosan oszvefügg , magos példájok az

égbol földre szállott bóldogitni töreke-

dés, a' honnyi érzés , indúlat tükrének

marad. A' Szent-könyv N. Váradon kez-

dett , ítt Kolo'svártt végzett kiadása ,

egy ínséges , villongó , erdós kis hazán-

kat rongáló idoben, több fejedelmi elö-

mozditúji köztt, a' rövid ideig , de szíve-

ket megnyerö jósággal országolt Rhe

de i F E R E N с z pártfogását is hírdeti ,

fenntartja !



Kollégyomunk typographiáját oct. 12-k.

1б72-Ь. es ápr. 16-k. 167 3-b. fejedelem

I. Ar XVI Mihály ajándékozta : majd

Doboka Vármegyei fo-ispán G. Bánffi

G y ö г g y oskolánk ritka joltévôje , 's

1728-b. a' historia es régi literatura pro-

fessori székének fundálója, az egész Éu-

ropában akkor elsö rangu, söt Á'siában

is nem ismeretlen betüöntö es metszö

Tóthfalusi Kis M i kl os nyomtató

eszközei és müszerei megvásárlásával új

lábra állitotta. De azólta egy hoszszu szá-

zad folyt-le , 's a' javitást sürgetö idö-

kor, megavúlt nyomtató mühellyünk úji-

tását is i valamint kómetszo intézettel ösz



efoglalását kívánta. Mind a' kettö meg-

örtent , 's azt sok részben E x с z e 1-

lencziád segedelmezö kegyessége csz-

közölte. Ezen jótettét Exczellenczi-

á d n а к csak megemlitnem , 's azzal az

Exczellencziád pártfogó indúlatját, és

apolgató kezeit több versben tapasztalt

oskolánk háládatosságát kifejeznem , elég:

a' nemes cselekedet becsét, érdemét, di-
 

szabadon érzo ember

hízelkedés nem cmelné.

Exczelle ncziád

alazatos szolgaja

SzhJgyi Febekcz.



ELOLJÁRO BESZÉD

AZ ELSÖ ÉS MÁSODIK KIADÁ8HOZ.

Fontos és temérdek kovetkezésü válto-

zásokkal gazdag a' mostani ido folyamatja.

Mint a' meses hajdankor tündéres elbeszéllé-

sei és csudás rcgéji figyelmünket szüntelen

újabb meg újabb tárgyakkal ingerlik, éppen

>'gy foglalják-el ma egész valónkat a' politi-

kai világ théátromán egymást repulo sebes-

séggel felcserélô óriási felenések , 's a' bámú-

lásban alig engedve pihenést, gyakran éppen

ellenkezo érzésekre ragadnak. Kerés hólna-

pok söt csak napok is nagyobb forditást tesz-

nek most néha cgész népek sorsán és állá-

sán, mint ez elött ulám egy század egyesült

munkássága. Ennyi mozgással és feszült vá-

rakozással tele jelenkorunkban nines szük
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ség felett, az emberiség tanitú mesterének,

a' hístoriának , a' tapasztalás cllencmondhatlan

nyelvén megszóllalní , 's az ido nagy árchi-

vumából hitelcsen kiszedett , figyelmet éb-

resztö torténetekkel , a' végsôré hajló indúla-

tokat oktatni, inteni; azokban mint egy tü-

körben mutatni a' virtus és vétek , az emberi

nagyság és alásülyedt torpeség példájit, szem-

léltetni a' mindent teremtö lélek erejét , 'a

még is sokszoi' on-méltóságáról elfelejtkezé-

sét, majd ¿les ellenkezésben bámúltatni men-

nyet és poklot egyaránt ölelni tudó hatalmát.

Ilycn szándékkal kezdett Кlio mat a'

tisztelt olvasó közönseg, kivált erdös kis ha-

zánkban, szembetünö , 's tolem háládatoson

hirdetett részyétellel fogadta, mint az elsö

kiadásra elöilzetök бео-до? felyül álló száma

bizonyitá. Ezen pártfogó bizodalom az cl-

kezdett fávadtságos pályán serkentö, lelkesito

volt, 's nem pirúlok-meg állitásomért , hogy

buzgó indúlatom, el nem lankadó tôrekedé-

sem vólt, erömhöz képpest megfeleíni annak.
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a' mit a' mivelt olvasôk itélctc egy ehez ha-

sonló munkától kíván. A' választott tárgyak

többnyire szoros öszveköttetesben állanak a'

legújabb idö nagyobb és érdeklobb torténc-

teivel , valamint emberiségre kiható kérdései-

vel ; ezért talám , kis könyvem , . minden fo-

gyatkozásai mellen, legalább foglalatjáért,

nem leszsz érdemetlen az olvasó kôzônség

apolgató indúlatjára: 's mint nemzeti literá-

turánkban tudtomra elöször próbált historiai

'sebkönyv, kíméllésbez tart számot. Igyekez-

tem a' lehetségig híteles kütfökböl meritni , 's

a' historia fo-torvényjét , az igazságot mindég

szemem elött tartottam. Az egyes czikkelyek

elött felhozott írók mútatják, hogy czélomra

különösebben micsoda konyveket használhat-

tam ; a' jegyzések pedig nagyobb részint л

fontosabb egyes torténetek kútfejeire útasit-

nak, vagy világositásúl szolgálnak.

Ha kis munkám a' torrényes szabadság

és rend szcretetére, a' nemzeti kozlélek ser-

kcntésére , a' haza és fejedelem iránt tartozó
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kütelességek hív 's buzgó teljesitésének ció-

mozditására béfolyhatna , ha az igazságot , ne-

mesebb érzéseket kicsi kürébcn is terjeszt-

hetné, ha ercivel teljes ezép honnyi nyelvünk

szeretetét valami részben ájánlhatná, 's ezen

az úton a' hasznos ismérctek világát nyitná,

úgy tokéllcs jutalmát érezném kedves hazánk

oltárán bémutatott muokálódásomnak. '

SzilJgyi FEREyCZ.

a' Kolo'svári évángélico-róformátum

kollégyomban historia , görög,

déáh literatura , és cbesenszollás

к. r. profeesora.



FOGLALAT.

Lap.

I.) Éuropa kozonséges tôrténetei által-

nézése az i8l4-5¿/» Pári'si békesség-

töl és Bécsi congressustól fogra az

lüoO-béli juliusi révolutzioig I.

II.) Lengyelország háromszori feloszta-

•tása és végromlása 127.

III.) Németalfold, Tagy Hollándia és Bel-

giom fobb viszontagságai ...... 291.

IV.) Erdélynek Magyarországtól elsza-

kadása 337.

V. ) Az Angol és Franczia képviseleti

országlás 353.

VI.) Saint-Simonismus 379.

A' II -d. czikkelyhe« tartozik Lengyelország

bore metszett foldabroszsza. Ezt az általam adott

útasitás szerént rajzolta és metszette a' czimlap-

pal együtt, jeles 's a' szép muvészscgekben kitet-

szo ajándékkal biró ifju Kovúts Jo'sef Nagy Bányá-

ról Szathmár vármegycben, ki soba lithographiát

ncm látva addig mig oskolánk a' magáét fel nem
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âllitotta , metszesbéli tálentomának lcgeloször is

ilyen szép, csinos, és tiszta próbáját adta, úgy

hogy a' mint all most , ismeretem szerént , nâllunk

a' mÜvészségek ezen ága, nem tudom, egész Er

délvben hajtotta vólna é valaki jóbban ezt a' map-

pát végre ? Ez mutatja különbözo színekkel a' Len-

cvel fold mostani felosztatását és állását , több

osztályjai is 179S-6ÓI, 1795-50Î, l807-b¡5Z apró pontok-

kal fel vagynak téve. A' historiai czikkelyben elo-

fordúló minden helyek pontos feltételére ügyeltem.

A' könyvböz egyébaránt ezen kissebb formât tar-

tottam illonek. Azt hiszem egy -mappának is ér-

demét inkább belso becse adja-meg, mint kiterje-

dése; nem a' bajoson felemelheto foliánt mmdeg

a- tömött munka , nem is az a' nagy ember kit

singel lebet mérni.

Кыо I-i<5 esztendejének második kiadása a'

sajtót elhagyta màjus végén 1854-5.

Sz. F.



I.

ÉUROPAKÔZÔNSÉGES TÔRTÉNETEI

ÁLTALNÉZÉSE,

AZ 181 4-béli PÁRl'si BÉKESSÉGTOL

ÉS BÉCSI CONGRESSUSTÓL FOGVA.

AZ 1830-béli JULIUSI HÉVOLUTZIOIO.

Tempus— ipsa etíam pace taevum.

l



Klüber, Übersicht der diplomatischen Verhand

lungen des Wiener Congresses. Zwey Abth. Frank

furt am Main. 18 16. 8.

De Pradt, du congrès de Vienne. 2 Voll. Pa

ris. 1816- 8.

Der Wiener Congress. Geschichtlich dargestellt

von G. Flassan. Aus dem Französischen übersetzt

von A. L. Herrmann. 2 Bde. Leipzig 1830. 8. Neve-

zetes munha , bar nem minden rcszre-hajlás nélliül :

az író személyesen jelen volt a' Bécsi congressuson

a' Franczia követseggel , mint külsö miniszterium

historiographussa.

Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, seit

dem Anfange der französischen Revolution. Von

Friedrich Saatfeld, Professor in Göttingen. IV Bde.

jeder Bd. in zwey Abth. Leipzig 1815 — 1823- 8.

Die Staatensysteme Europas und Amerikas seit

dem Jahre 1783 , geschichtlich -politisch dargestellt

von K. H. L. Pölitz. III Theile. Leipzig. 1826. — 8.

Ide tartozó diplomátziai gyüjtemcny:

Archives diplomatiques pour Г histoire du tems

et des états. VI Voll. Stuttgart 1822 — 1826. 8. A'

VII-ih darabtól fogva ezen czim alatt is folytatódih :

Neueste Staatsacten und Urkunden in monatlichen

Heften.



Sok nevezetes példáját mutatja a' histo

ria az emberi múlandóságnak , — de nagyob-

•bat, tanusággal teljesebbet лет sokat, mint

Napoleon meg-bukását. A* Franczia révolu-

tzio', ez a' század yégét czímerezo, or-

szágokat meg-rázó, thronusokat oszve-rontó te-

mérdeknép-mozgás — egyCorszikai ifju pattan-

tyus hadnagyot , BonapárteNápoleont-—

ki-emel a' kôzép sorsból , ki csak hamar me-

rész és vitéz tettei által Europa figyelmét ma-

gára kezdi vonni , 's midön katonai dicsoségé-

nek a' föld ezen egy részét elég tágasnak nem

tartotta, éppen oly bátor mint meg-lepö pró-

ba-tételével— az Egyiptomi táborozással ,—Áf-

rikát és A'siát is el-tölti nerével. Míg oda jár,

az alatt hazáját a' reszpublikai országlással e-

gyütt iáró belsö villongások részekre szaggat-

ják; kivülröl, csak nem egész Europa hatal-

mas és gyözedelmesen elo-nyomuló szövetke-

■

i *
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zése , vég-veszéllyel fenyegeti. Ilyen környülál-

lások köztt az ifju héros , a' tengert el-boritott

ellenséges hajók köztt útat tal aira magának,

midön senki sem vélte, otthonn terem, a' bebo

zivatart , mint Neptunus az Áeolus által fel-köl-

tött szeleket, le-csilapitja, 's a'kormányt—már

elsö consul , feje és ura Francziaország sorsá-

nak, — erös kézzel meg-ragadja. Ezt alig végzi,

katonai ero teremtéséröl gondolkozík , 's mi-

nekelötte sergének még csak oszve-gyülését is

képzelhették vólna, már azzal viÚám-sebesen ,

mint .midön Hannibal Roma meg-alázására sie-

tett, az Álpeseken keresztül az ellenség tabo

ra elibe zúdul , azt , a' Marengoi csata-mezön

jnnius iA-í. 1800-A. szélyel-veri , egy csapás-

sal Olosz-ország urává leszsz, és kevés idö

alatt hazája minden külsö ellenségével , még

a' kevély Angliával is , hasznos és dicsoséges

békére lépik. lgy a' tíz esztendeig dühöskö-

dött, sok ellenséges indúlatokat fel-zaklatott

háborút i802-*. le-csendesiti, 's a' mindent el-

seprö révolutzio árja elibe állva, annak erös

karjával gátot vét.

Itt volt, a' már ezerek felett álló és lel-

kével meszsze körben munkálódó nagy ember

éltének el-választó pontja, 's mint hajdan, a'

mese szerént , Hercules elött a' gyonyorüség-

re és virtusra vezetö kétfelé menö ösvény, úgy

vala elötte is a' külsö fény és magosra emel-

kedés , mint a' népek boldogitása és a' valódi



dicsoség^ pályája meg-пуйva. Egy vоsete ge

nius az elsöre ragadá ölet , 's népének eî-

nyomója , az idegen nemzetek sanyargatója , es

a' csirázásba indult szabadság le-tapodója lett

azon férjfiu , ki a' természettöl maga idején

felyül emelkedö nagy lélekkel , minden felsé-

gest es dicsot egyaránt fel-fogó láng-elmével ,

semmi akadályra nem ügyelö erös akarattal

fel-ruházva , századjának , söt az embemégnek

jóltévoje és atyja lehetett vólna ,. ha el-érve a'

valódi nagyságot,— a' bóldogaág és jál-létel men-

tol\ágasabb körbe árasztását, — mint Washing

ton, le-szálljori magos polczáról polgár-társai

kdzzé elegyedni. De a' hatalom fényjétöl meg-

vakitva , a' szerenese példátlan kedvezésétöl el-

széditve, önn nagy-vóltát ,. пeт a' valódi köz-

jót tette közêp-pontjává minden törekedésének,

az önkent hódoló tisztelet és sseretet érzései

nem elégiték-ki hevesebb indúlatoktól mozga

to tt keblét , inkább tündökölni és bámúltat-

ni kívánt, 's ez egyetlen egy, minden eszközt

egyaránt használó czélra sietés lelkesité pihe-

nést nem keresö munkáeságát. —Minekutánna

1804-6. a' császári kpronát fejére tette, a

majd Olosz-országthronussátis elfoglalá, czél-

arányoson és sebesen válták-fel egymást azon

intézetei, a' mikkel belölröl a' határtalan or-

száglói hatalomra jutást, kivülröl egy közönsé-

ges monárchiának fel-állitását— melynek Fran-

czta-orsaág középpontja legyen,—munkába vet
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te. Mint Franczia-országot el-nyomni , úgy ma-

gát Europa dictátorává tenni— e' két, el-érhet- '

lennek látszó nagy idea valósitása volt tárgya

minden gondolatjának. Ebböl fejlödtek-ki azon

szüntelen tarto háboruk , melyek az ö idejé-

ben Europát egyik végétol fogva a' másikig

lángba boriták, mikor bámúlással és irtózás-

sal kelle szemlélni egy mívelt nemzet arra

kárhoztatását , hogy az, a' békés foglalatossá-

gok gyakorlását 's önn boldogságát és nyugal-

mát , a' bárdolatlan népek vándorló életérel

cserélje-fel. (t.)

Azonban ritka szerencse koveté az új csá-

ezár lépéseit. A' révolutzio árja , mely a' nem-

zetben minden külonbséget és választó köz-

falat le-rontott, a' tôkélletes egyformaság bé-

hozásával, a' despotismus ônkényje elöttis szé-

lesebb útat nyitott. Sergét, hos lelke bájló ere-

jével, vitézségre és csuda tettekre buzditva, ma-

gával ragadá a' gyözedelem és dicsöscg pályá-

(l.) Milyen temérdek száraból álló eníbert e-

mésztettek-meg Nápoleon hadakozásai , mutatta a-

zon le - irása a' nemzet állapotjának , melyet 1814-b.

a' királyi országló-szék jul. 12 -k. a' követek kama-

rája elibe terjesztett. E' szerént, csak 1813 -b. és

1814-6. tehát a' Franczia nagy ármádát el-pusztitott

Orosz táboro/.ás után — 1,300,000 katonát állitott-ki

a' Franczia birodalom. Meg-vala ezen elo-adásban

jegyczve, hogy az emberek márannyira hozzá szok-

tak a' minden familiai köteleket el-szaggató erösza-

kos katona - szedéshez , hogy Bretagne tartomány-

jában olyan atyák is találkoztak, kik, fijaikat el-vi-

vén a' ki - rendelt helyre , templomba mentek , és

ércttck elore halotti imádságokat tartottak!
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ján , 's felóldozhatlanul thronussához kapcso-

lá. Minden hódola birodalma hatalmának , mel-

lyet személyes nagysága a' köz-vélekedésben

még magosabbra emelt. A' költsönös interesz-

szé által egyesített népeket és fejedelmeket

egymástól el-szakasztotta , egyenként meg-lep-

ve, mindeniken eröt vett, '*,egy gyözedelme

így, mindég újabbra vezette. Míg ellenségei .

meg-rémülve csak magok meg-tartásáról gon-

dolkodtak , az alatt , ez az új világ Julius Cae

sarea, az intézetei elött álló akadályokat le-ver-

te, 's jussal és törvénnyel nem gondolva sietett

emberi eröt meg-halad'ó czélja felé» Familiá-

ját fel-emelni és arra fényt súgározni , nagyra-

vágyó torekedéseinek természetes következé-

se volt. Ezért a' íe-rоntott, erövel , vagy ra-

vaszsággal el-rablott thronusokra testvéreit v.

atyjafijait ülteté, 's azon embereit,- kiket ön-

kényje és hatalma elö-mozditására ki-választott

és nagyra emelt, a' meghódolt országokban

számokra el-foglalt jószágokkal és jövedelmek-

kel gazdagitá. Ezen az liton birodalmának —

ide értve a' koronájától egy vagy más tekin-

tetben függö státusokat és népeket, — temér-

dek és szinte egész Európát el-nyelö ki-terje-

dést adott, 's a' szabad és független státuso

kat is szovetség és kótések útján magához lán-

czolva, akaratját követni kénszerité. Mindei* ,

próba-tétel Nápoleon sulyoson nyomó és ár-

viz módjára nevekedö hatalma meg-gátlására
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azt nagyobbra terjeszté , 's a' rablánczokat le-

rázni torekedése a'népeknek, azokat még szo-

rosabbra húzta.

Gsak a' tengerek uralkodója , 's ez idöben ,

ezinte lehet mondani , egyedül birtokossa

Ánglia nem hajlott-meg Europa rettentöje e-

lött, csak ez nem fáradott-el a' szabadság mel

len tíviií , és érette roppant áldozatokat ten-

ni. Éppen azért volt fo czélja a' Franczia csá-

ezárnak, ezen merges vetélkedô társa meg-alá-

zása , 's mivel a' tengeren keresztül hozzá nem

férhetett , éltetd erejének , a' kereskedésnek

ketté-metszésérel akarta. porba ejteni. Ide né-

zett merész és temérdek intézete , az úgy ne-

vezett tzdraei rendszer , v. continentale syste-

.- ma, melyel Angliát a' ezáraz földröl egészen

ki-rekeszteni , '* annak ezzel minden kereske-

dési öszve-kötteteset meg-szüntetni törekedett.

Ezen alap-idéákon állott a' két nemzetnek 1 003-¿.

újra kezdödött oriási tusakodása , melynek

társát a' historia addig soha nem látta, és a'

minek más ki-menetele nem lehetett, hanem

vagy az Ánglia 's azzal együtt egész Europa

tôkélletes el-nyomattatása, vagy magának azon,

természetet és józan-okosságot ki-gúnyoló rend-

ezernek , mint alkotójának meg-bukása. A' vég-

zések , ez utolsót hamarább el-hozták , mint

képzelni lehetett.

Az 181 l-d. esztendö elején leg-magosabb

és leg-fényesebb pontján alia Napoleon ország
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lása. Egy tekintet Éuropa akkori politikai

állására , ennek bizonyitására szolgál. A' Fran

czia birodalom Rhenuson és Álpeseken túl ter-

jedö határai északra Dániáig fel-mentek , 'e e-

gész Hollándiát , északi Német-ország nagy da-

rabjával magokban foglalták , délre , Olosz-or-

szágban Nápolyig le-nyultak, 's körökben esett

Piémont , Genua, Párma , Toscána , és az Egy-

házi státusok nyugoti része Romával együtt.

A' Pyrénéusi fél-szigetben, Portugallia mar meg-

mentve a'Franczia járomtól, az Ánglusok ha-

talmában volt: az uralkodó haz ellenben , 1 807

végén , a' Franczia eröszak elöl , Braziliába tet-

te-által lakását. A' királyné I. Mária észbéli

gyengesége miatt, fijának, regens herczeg Já-

nosnak kezében rala a' kormány. Spanyol

orszdgban Jó'sef a' Napoleón testvére orszá-

golt 1808-tól fogva, bár tusakodva a' le-tapo-

dott jossai oltalmára és el-hurczolt királyjáért

hösi bátorsággal fel-költ nemzettel. Oiosz-or-

tzág is a' Franczia birodalomhoz foglalt tarto-

mányokon kivül, a' Franczia császárt ismer-

te urának. Lombárdia, Yelencze, Modéna, 's

az Egyházi státusok keleti nagyobb része for- <

malta az úgy.nevezett Olosz-királys'ágot, mely-

nek koronája Napoleón fején vólt. Ndpoly-

orszdg— minekutánna 1805 végén az itt ország-

ló Bourboni ház a'Francziák által el-üzetett, és

Sziczilába vonta magát— el ébb Bonapárte Jó-

'eefnek adatott, ennek pedig 1808-6- a' Spa-
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nyol thronusra hivattatásával Mürat Joachime

Napoleon sógoráé lett, kiNémet-országon Berg

nagy-herczege volt. Csak Sziczilia es Szär-

dinia szigetekben maradtak-meg az Anglusok

oltalma alatt, az elébbi uralkodó házak. A'

Svájczot, melyre a'Franczia réyoluczio rongá-

ló bé-folyása ki-áradott TÓlt, hoszszas belsö vil-

longások után, Bonaparte consul korában erös

kézzel lecsendesité , a' fébr. 19-k. i803-¿- költ

kozbenjdrási acta által, mely a' Svájcz külsö és

belsö politikai állását el-rendelte , annak igaz-

gatása formáját meg-határozta , és a' cántonok

számát 19-re nevelte. Ezzel nyerte Bonapar

te a' Sváj'cs kdzbenjárója czímjét , de egyszer-

'smind Tell unokájit Franczia-ország 'soldossai-

vá tette. A' Némel császári birodalom 1806-й.

tpkélletessen el-bomolván, ennek különbözö fe-

jedelmei, részint királyi rangra emelve , a' Rhe-

nusi szüvetségben egyesültek, de mint Napo

leon vasalussai. Pruszszia , a' Tilsiti békes-

séggel 1807 -b. végzett szerencsétlen hábo-

rú után le-tiporva, másod rangu hatalmasság-

gá aláztatott. Német birtokaiból, az el-ker-

getett Hessen -Casseli választó - fejedelem és

Braunschweigi herczeg tartományjival együtt

a' Wesztfáliai királyság formálódott Bonaparte

Hieronymus számára: a' Lengyel földböl el-rab-

lott provincziáji nagyobb része ellenben, mint

Varsói herczegség , az új Szaxoniai királynak

adatott; 's így a' le-tapodott Lengyel nemzet ne
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телек fei - elevenitését a' historia mint Napo

leon érdemét emliti. Au&ztria még 1804-í.

öröküs császárságra emeltetvén, két rendben

1805 -ó. és lQog-b. а Franczia hatalommal

Europa szabadságáért viadalra szállott volt,

de roszsz ki-menetellel , mert szép országai el- .

vesztével és nagy áldozatokkal kellett mindég

a' békét meg-vásároini , 's tenger-mellyéki bir-

tokaitól is el-esett löog-ä. melyekböl formá-

lódtak az Illyriai tartományok. Az utolsó bé-

kesség familiai kótéllel kapcsolá a' Francziá-

hoz , minekutánna Napoleon elsö hitvessétol

el-válván, Mária Luizát el-vette. Dánia, fová-

rossának 1807-*. az Ànglusok által tortént ép-

pen oly rút mint igazságtalan meg-támadtatása 's

ôszve-lqrvôldôztetése kovetkezéséül , Napoleon

frigyesse lett, valamint Svéczia is, bár kéntelen,

mely el-kergetvén IV. Gusztávot, — kinek Na

poleon eilen viseltetö oktalan gyülolsége miatt

az Oroszszal folyt háborúban Finnland 1809-A.

el-veszett volt,—XIII. Károlyt annaknagy báty-

ját hivta a> thronusra, és 181 o -ó. Bernadette

Franczia marsallt (2.) Károly János név alatt

(2.) Mad. Stall azt erosit! a' Franczia révolu-

tzioról írt munkájában ( Considérât, torn. Ш. p. 32.)

hogy Bernadotte választása nem volt hedve sze-

rént Nàpoleonnab. „Bernadotte" ù. m. „eszescbb

léycn mint sem Stet csah vah engedelmességre for

mait katonaiiak lehetett vólna nèzni, kisscbb na-

gyobb mértékben mindég gyanus volt Napoleon

clôtt, Iii nein izerctte ugyan azon cmberben a' bard

es vclekcdés egyiitt-létét. "
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korona-örökösnek választá. Az Orotz biroda-

fom, bar ennck seregei is érezték Napoleon

gyözedelmes fegyverét, maga erejében állott,

'& a' Tilsiti békesség és 1808-béli Erfurti con-

gressus olta , barátság és szövetseg kötelevel

Nápoleonhoz kapcsolva. A' mi végre a' Török

Portât illeti, ez sem kerülheté-ki a' Franczia

révolutzio árjába sodortatását , és thronussá-

nak kétszer lett veres meg-rázattatása után,—

melyek közzül egyiknek a* derék 's vad népét

Éuropai míveltséghez szoktatni akaró III. Sze-

lira áldozatjává lett, — 1808-Ä. II. Mahmud

Szultánt ismeré urának. Franczia sugallás kö-

vetkezéséül az Oroszszal háborúba elegyedvén,

azt 1812- à. május 28 -k. a' Bukuresti békes-

séggel végzé, melyben Moldorának Pruthig

esö részét , Beszszarábiával együtt el-vesztette.

E' szerént a' Tajotól fogva a' Niemenig,

a' Franczia császár akaratja torvény volt, és

batalmának szinte minden hódola (3.) De mi-

dön azon kötelet, melyel az Orosz birodal-

motis magához kapcsolá, tágulni látta, 1812-4.

egy roppant és 20 különbözö népekbol ösz-

ve-szerkeztetett sereggel,—melyhez hasonlót

a' vüág Xerxes és Atilla idejétol fogva nem

látott— az északi colossus meg-alázására sie-

(3.) Napoleon a'Bergi nagy-herczegséget Bona

parte Lajos fijának azon intéssel adta, „hogy elsô

kôtelessége lenne a' császár iránt , masodik, Fran-

czia-országhoz , es a' harmadik, jSvendô alattvalóji-

hoz."
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tett, és gyözedelmesen elö-nyomulva a' nagy

birodalom belsejébe, annak második fo-város-

«ába bé-száll. Mikor itt meszsze terjedö inté-

zeteinek óhajtott végéhez magát oly közel ál-

lani képzelné , kevély álmából fel-rázza Mosz-

kau lángba borúlása, 's a' szerencse változan-

dóságára emlékezteti. Majd a' Ье-következö hi-

deg része az esztendönek viszszatérésre kén-

szeríti a' 150 mértfoldre terjedö ellenséges tar-

tományokon keresztül. A' tél példátlan sanya-

rasága, és más yiszontagságok, azon serget,

mely juniusban szinte fél millioból álló szám-

mal, és magát kevély triumfussal kecsegtetve

ment yólt a' Niemenen-által , 25,000-re le-ol-

vasztották , midön december végén minden in-

séggel küszködve, 's egészen el-szigorodva ,

oda viszszatért : 's maga Europa batalmas dic-

tátora is , a' báta megett nyu sgö ellenséges eso- \

portoktól háborittatra , egy nyomorult szánon

alig tudott megmenekedni. Hitel felett gyorsan

rendbe-szedte ugyan magát a' rettenthetlen vi-

tez , és újonnan elo-állilott hadi-sergével az

utánna sietö ellenséget még két versben visz-

sza-nyomja ; de majd a' népekben és fejedel-

mekben nagy erövel fel-költ szabadság lelke

diadalmat vett rajta, 's Lipsziánál , az el-hatá-

rozó három napi nagy ütközetben, October l6í.

18-*. és 19-*. 1813-í. hatalma és nagysága

örökösön porba hull. Bár hösi bátorsággal,

néha csillámló szerencsével oltalmazta ma-
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gát birodalma földjén is , hová utánna nyomult

a' ritka egyesség által még inkább mint szá-

máyal félelmesebb szövetseges sereg, de ta-

pasztalnia kellett azt , hogy a' mely kedveltjé-

töl a'szerencse el-fordúl, azt nem szokta töb-

bé olében ringatni. A' fegyver zörgése és pa-

takként ömlö vér közepette próbált helyre-ál-

litása a' békességnek, Napoleon megfeszitett

kivánságai, és engedésre nem hajlása miatt,

sükeretlen volt , a' mi az egyesült fejedelmeket

erejek szorosabb oszve-kapcsolására indita. En-

nek köretkezéséül, a' négy fö hadakozó hatal-

masság, Ausztria, az Orosz birodalom, Anglia

és Pruszszia húsz esztendeig tarto új egye-

zésre léptek, négyes szüvetség neve alatt Chau-

montban márcz. i-sófén 1814-A. azon köte-

lezéssel, hogy mindenik fél 150,000 embert

állit és tart lábon teljes, számmal a' háború

folytatására , Ánglia ezen kivül 5 millio font

sterling (50 millio rft. ) segéd-pénzt fizet; az

ellenséggel egyik rész is külön alkudozásba

nem bocsátkozik, és sem békességre, sem fegy-

ver-szünésre, sem más kötésre köz megegyezés

nélkül nem lépnek, valamint a' fegyvert addig

le nem teszik, míg a' hadakozásnak az egymás

között meg-határozott módon végét nem érik.

Szerencse és fényes ki-menetel koszorúzá a'

szüvetségesek kezet fogó egyes iparkodását.

Franczia-ország fö-várossa márcz. 3i-¿. 18 14-*.

kezekre kerül, 's Napoleon koronája el-esik.
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Északnak hatalmas игa Sándor, maga és szö-

vetségessei nevében , még az nap közönse-

gessé teszi „hogy Bonaparte Nápoleonnal va-

larnint familiája egy tagjával is többé nem al-

kudoznak, Franczia-országot ellenben régi e-

gész ki-terjedésében meg-tartják , mint a' mely-

nek Europa bóldogságára nézve nagynak és ba-

talmasnak kell lenni." Azon senatus , mely ad-

dig hízelkedve égig magasztalta a' nagy csá-

szár minden tetteit, és ónkényjének vakon en-

gedelmeskedö eszköze vólt, elébb ideig-való

országló-széket nevezvén-ki hajdani fö minisz-

terének herczeg Talleyrandnak elölülése alatt ,

majd ki-mondja urának a' thronusról ki-téteté-

sét is. E' szerént Napoleon , kinek határt nem

ismerö nagyra-vágyása elött Europa elég tágas

nem volt, minekutánna ñépét, mely sulyos ke-

zének nyomását tovább nem szenvedheté , ma-

gától el-idegenitette , azdktól pedig, kiket ma-

gosra emelt volt, részint elbagyatott, részint

el is árultatott, a' sors csudálatos fordúlása ál-

tal kéntelen volt a' tbronusról le-szállani, 'e

egy kis szigetbe költözni, melyet a' szeren-r

ese ezen játéka tett inkább ismeretessé. A'

szövetse'ges batalmasságokkal ápr. 1814-Я.

Fontainebleauban kötött alkuban le-mondott

Napoleon maga és maradéki nevében , a'

Franczia és Olosz koronákról , 's kapta, teljes

fejedelmi jussal Elba szigetét, Franczia-ország-

tól fizetendö 2 millio frank esztendei jövede
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lemmel , feleségének pedig es fijának aJattak

örökös jussal Olosz-országban Párma, Piacenz»

és Guastalla herczegségek , valamint anyja es

testvérei ís meg-határozott szép jövedelmekröl

tétettek bizonyossá. Ennek következéséül , Na

poleon április 20-*. el-indulván , május A-í.

szállott-ki Elba szigete fö-várossába Porto Fer-

rajoba.

Nápoleonnak a' thronusról le-szállásával

arra, az el-kergetett, 's ez idöben Angliában

tartózkodó királyi familia viszsza-ült, XVIII.

Lajosnak, a' szerencsétlen XVI. Lajos testvé-

rének személlyében. Elöre küldve testvér-ocs-

csét az Artéziai grófot Károlyt, ki ápr. iz-к.

mint az ország fö-helytartója a' kormányt ál-

tal-vette, meg-érkezett maga a' királyis ápril.

24-*. a' Franczia földre , és május 3-*. tartot-

ta Pári'sba bé-menetelét. Két nagy kötelesség

várakozott rá , midön ösei országló-székét el-

foglalta , egyik , Franczia-országot a' kül-földel

meg-békélltetni , a' másik , népének oly igazga-

tást adni , milyent az idö lelke , a' nemzet-

nek a' révolutzio által sok tekintetben meg-

változott állapotja és helyheztetése kívánt. Ez

utolsóra nézve , még a' fö-városba érkezése e-

lött május z-k. St. Ouenbe ki-adott hirdetésé-

ben igéretet tett, hogy népének constitutziot

fog adni , annak helyébe , mely a' senatus által

elibe volt terjesztve, mivel azt hijjános vól-

táért el nem fogadhatta.

✓
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A' békesség, melynck Èuropa hoszsza«

rázkódásait bé-végezni , 's a' népek szenvedé-

seit el-enyésztetni kellett, meg-készük Pari's-

ban május 30-t. 181 4-A. 's tulajdonképpen

négy külön, de teljesen egyformán hangzó кб-

tcsböl állott, melyet Franczia-ország nevében

herczeg Talleyrand— kire bízta XVIII. Lajos

a' külsö dolgok kormányját— irt-alá Ausztriá-

"val, az Orosz birodalommal , Nagy Britanniá-

val és Pruszsziával : 's melyhez mind a' négy

hatalmasság részérol különbözö pótlékczik-

kelyek járultak. Annak elején ki-jelenték a'szö-

vetségcs hatalmasságok, „hogy minekutánna

Franczia-ország viszsza-tv'rt királyja atyai or-

száglása alá , le-nrendanak mind azon feltéte-

lekröl és kezességrol, a' miket annak elébbi

korraányszékétol kívántak vólna." Föbb pontjai

ezen 33 czikkelyböl alió békességnek vóltak:

a.) Franczia-ország teljes birtokában ma-

rad az 17Q2-Ä. jan.uar. l-*ó' napján birt ki-

terjedésének, 's így a' révolutzio alatt el-fog-

lalt Avignonnak, Venaissin és Mümpelgard gróf-

ságoknak, a' raellett nagyobbodást кар Szávo-

ja egy részével, némely Belga és Bajna bal-

parti kerületekkel , valamint Landau várával.

b.J A' Rajnán, azon ponttól fogva , hól

rajta a' hajók járni kezdenek egészen a' ten-

gerig 's viszsza, tokéJletesen szabad a' hajó-

kázás.

в.) Hollándia, az Orániai herczeg fejedel
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mi uralkodása alatt, nagyobbodást кар: a' Né-

met státusok függetlenek maradnak , 's szö-

vetségi kdtés által lesznek öszve-kapcsolva, va-

lamint a'Svájcz és Olosz-országis, az Ausztriá-

hoz viszsza-esö tartományokon kivui , meg-tart-

ják függetlenségeket.

d.J Málta szigete, a' hozzá tartozandók-

Ical Ánglia birtokában marad.

e.J Franczia-ország viszsza-kapja minden

coloniajit, Tábago, St. Lucie, és Isle de France

szigeteken kivül, melyeket Angliának enged,

Valamint Sz. Domingo szigetének Spanyol-or-

szágot illetö részétis viszsza-adja. Kelet-Indiai

birtokaiban semmi erôsséget nem épittet, és

Ott csak annyi katonát tart , mint a' policzia

és belsö rend fenn-tartása kívánja.

f.) A' Franczia-országtól el-szakasztott-ten-

geri belyekbcn és kikötökben találtató hadi

hajók és minden badi készületek— ide nem

■ertve Hollándiát— két harmad részben Fran-

czia tulajdonok maradnak.

g.) A' szoyetséges hatalmasságok , vala

mint Franczia-ország, költsönösön le-mondanak

mind azon summákról, melyeket akár külön-

bözö «ontractusok erejénél fogva, akár szálli-

tásokért, és elöre adott pénzekért kiyánhatná-

nak egymástól.

h.J Két bónap múlva mind ezen hadako-

zásba elegyedett fejedelmek teljes hatalmu bíz-

tosokat küldjenek Bécsbe, hogy Ott egy közön
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kélletesen végrehajtó módok meg-állittassanak.

Az egyes hatalmasságok részére ezen fo

alkuhoz járuló pótlékczikkelyek között , az

Ángliát érdeklo érdemer inkább említéet, mely-

ben kötelezte magát a' Franczia országlószék

a' Szerecsen rab-vásár meg-szüntetésére , úgy

hogy a' Néger rabszolgáknak a' Franczia colo-

niákba szállitását az idegeneknek haladék nél-

kül , a' maga alattyalójinak pedíg öt esztendö a-

latt meg-tiltja. De az új ido politikájának alat-

tomosságra hajló lelke szerént az említett bé-

kességnek vóltak titkos czikkelyei is , melyek-

nek egy része késobben csak-ugyan közönse-

gessé lett. Ezekben meg-állittatott, hogy a' szö-

vetséges hatalmasságok szabad tetszéssel hatá-

rozhassanak a' viszsza-foglalt ragy ki-eresztett

tartományok felôl , továbbá Génua a' Szárdiniai

királysághoz csatoltassék , valamint Franczia-

ország, a' Svájcz politikai el-rendelését a' szö-

vetséges hatalmasságok oltalma alatt, meg-ismer-

je. A' Pári'si békességet az említett öt hatal-

masságokon kivül alá-írták még Svéczia , Por-

tugallia, kesöbben julius 20-*. Spanyol-or-

szág is.

Kerés napokkal a' békesség alá-írása után

junios 4-¿. tette kozonségessé XV7III. Lajos a'

népének ígért constitutzionális chártát. £z,min-

den Francziát ki-vétel nélkül, a' törveny elött,

ákármely hivatalra juthatásban , és az adó-fize
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tésre kôteleztetésben egyformának ismert, a*

személyes szabadságot bátorságba helyheztet-

te , a" vallásbéli szabad gyakorlás jussât meg-

állitetta, de a' mellett a' Romai-catholika hitet

status vallásává tette, mindennek meg-engedte

vélekedése nyilván ki-mondhatását, és ki-nyom-

tatását, a' tórvényben meg-határozandó feltéte-

lek szerént: továbbá, a' yégre-hajtó hatalmat

egészen a' királynak adta, ki a' torvényhozás

jussát meg-osztotta a' ki-nevezésétôl függö örö-

kös pairek, és a' megyéktôl választató köve-

tek kamarájával, úgy mindazonáltal hogy egye-

dül csak a' királynak lehessen valamely tör-

vényt javallani ; a' fenn-álló torrényszékeket 's

a' bírák hivataljokból el nem mozdithatását, va-

lamint a' juryl v. esküttek intézetét 's a' vádló

perek folyamatjának nyilvánosságát meg-erösi-

tette, 's végre a' királyt és következöjit köte-

lezte, hogy a' koronázáskor ezen chártára meg-

esküdjenek.

Ámbár ezek szerént sok jó és czélara-

nyos volt is ezen új constitutzioban , mely ki-

fejtve, lelkiesméretesen teljesitve, 's az ido lel-

kétôl kívánt torvényekkel ki-pótolya , bizonyo-

son a' Franczia nemzet jóllétét eszközöjhette

vólna,—mégis köz mcg-elégedést nemtalalt,

leg-inkább azon okból , mivel az , csak királyi

kegyelemböl jött, a' nemzet minden meg-kér-

dezése vagy közben-jövetele nélkül, a* mit an-

nak ki-hírdetése módja is bizonyitott , mikor
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nyilván kivóltmondra, „hogy Franezia-ország-

ban minden hatalom a* király személyében e-

gyesül , ki az Istentöl kapott, es elejiröl rá-

szállott ezen hatalmának szabadon gyakorlá-

sánál fogva , adta és engedte alattvalójinak a'

constitutziot ; " a' mi tehát azt tette,. hogy mi-

dön a' király a' nemzet poJgári állapotját és.

igazgatása foi'máját tetszése szerént meg-hatá-

rozhatja és el-rendelheti , ezen fontos jus gya-

korlásában magának a' nemzetnek nines része^

's igy azon idök emlékezete újjult-meg ez ál-

tal, mikor a' féjedelem mint az ország és nép

egyedül Taló ura , minden hatalmat meg-szori-

tás nélkül bírt. De valamint ez , a' nemzet sza-

bad érzését bántotta, éppen ugy nyugtalani-

tó volt jövendöre nézve az is, hogy XVIII. La-

jos nem csak ezen chártát, de országlása más

actájit is uralkodása \g-k. esztendejérôl dátál-

ta , mintha a' révolutziot meg nem ismerve , an-

nak minden míveit és koyekezéseit toryény-

teleneknek tartana. így esett az , hogy az ú-

jabb ido lelkébe magát bé-találni nem akaró ,

talám nem is tudó királyi familia és a' nemzet

köztt a'költsönös bizodalom gyökeret nem ver-

hetett, '& a'kettöt el-rálasztó, csak hamar szem-

be-tüno szakadás naponként nevekedett , a'zú-

golódás és meg-elégetlenség mind inkább ter-

jedett ; a' mihez járult az is, hogy a' nagy szám-

mal és meg-feszitett kívánságokkal haza-tért ki-

■ vándorlottak , kík a' révolutzio árjában el-vesz
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tett jószágaikat ée juseaikat nem felejthették ,

és a'királyi famíliától pártfogolva, majd min-

den fo hívatalokba bé-ültek, az igazgatás egész

menetelére ki-tetszö bé-folyást kezdettek gya-

korolni , 's a' révolutzio, elötti állapotra visz-

sza-térés gyanuját és félelmét a' nemzetben ki-

aludni nem engedték.

A' békesség szerencsésen lett helyre-állá-

sa után , a' szovetséges fejedelmek oda hagyák

Pári'st. I. Ferencz Ausztriai császár egyene-

sen viszszatért státussaiba, kit junius 16-Ác. Bees

ben a' leg-nagyobb örömmel fogadtak óhajtva

varó alattralóji: I. Sándor Orosz császár, és

III. Fridrik Wilhelm Pruszsziai király el-

lenben, gyözedelmes vezéreiktôl és sok fô em-

berektöl , azok köztt Ausztriai külsö miniszter

herezeg Metternichtöl is kísértetve, által-men-

tek Anglia fovárossába regens herezeg G y ör g y

látogatására, ki mintegy három esztendötöl fog-

та vitte a' kormányt , az erre , észbéli gyenge-

ség miatt alkalmatlanná lett édes atyja III.

G y örg y király helyett. Czélja az emlitett lé- "

pésnek volt a' szovetséges fejedelmeket egye-

sitö barátság kôtelének meg-erositése a' szemé-

lyes találkozás és ismeretség által; egy, az ido

zivataraiból ki-emelkedö szép jelenés, — a' po-

litikának egybe-olvadása az emberiség érzései-

vel. A' szovetséges monárchák junius 7-kétôl

fogva гг-ktff múlattak Ángliában, hól Europá-

nak meg-szabaditójit , különösen az öreg Blü-



25,

chert és gróf Platowot a' Kozákok hettmanját

a' leg-nagyobb el-ragadtatással fogadták. (4.),

A' szüvetséges fejedelmeknek Londonban.

múlatások alatt meg-határoztatott a' congressus»

nak két hólnappal tovább ú. m. October i-só

napjára halasztása, mely idö alatt azonban ,

különbözö, az Europa helyre-állitása Jiagy mun-

káját elore-készito kôtések estck. tgy a' Chau«

monti nagy szüvetség ki-egészitesére London-

ban junius 2Q-/c. Ausztria, az Orosz birödar

lom , Anglia , és Pi uszszia újabb alkura léptck,

mely szerént , addig mig a' rend Europában tö-

kélletesen viszsza-áll, mindeniknek a' három

szárazi nagy hatalmasság közzül 75,000 em-

bert kellet t hadi lábon- tartani, Ángliának pe-

dig at rá-eso részt ragy 'sóldjában fogadott ide-

gen seregben állítni-ki, vagy azt pénzel pó-

tolni-ki. . Ánglia. és- Spanyolrország közöttis ké-

szûlt,. egy titkos kötes jnlius 5-k. ïttàdridban,.

a'minek csak a' Szerecsen rab-vesárt illetö czik-

kellye- lett kôzônségessé : mely szerént a' Spa-

nyol udVar igérte, hogy annak el-tôrlésérôlgon-

doskodni fog , yalamint Ánglia is köteleate ma-

gát alattvalójinak meg nem engedni a' fel-költ

Amérikai Spanyol tartományokba fegyver és

(4.)' Midon jun. iC"k. a' régens herczeg társa-

ságában. a' szôvetséges fejedèlmeb /ovas-játéb nézé-

sère mentek, a' nép örvendezo kiáltással tisztclte

a' felségeket , — különösön pedig ezer felôl hang-

zott a' Blücher és Platow neve , mind addig , mig a'

rcgens hcrczeg fel nem szóllalt, hogy a' két fo-v-c-

zér nines jeten.
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hadi-szerek szállitáeát. Flagean (5.) állitja, 's ta-

Jám neт alap nélkül , mint czélját ezen titkos

alkunak, meg-akadályoztatni a' hires familiai

kötés újjitását a' Bourboni házak köztt. (6.)

Különösön említést érdemel pedig Hollándia

és Belgiom állapotjának el-intézése. A' Hollán-

diai reszpublika is a' Franczia révolutzio árjá-

ba belé-sodorva, 1806-*. mint királyság Napo

leon testvérének Lajosnak adatott, i8io-*. pe

dig a' Franczia birodalomhoz csatoltatott , míg

пeт a' Lipsziai ütközet következéséül a' Hol-

lándusokis ie-rázván a' jármot, viszsza-hivtáku-

tolsó helytartójoknak Ángliában tartózkodó fiját,

Orániai herczeg Wilhelm et, mint „Né-

metalföld uralkodó fejedelmét," ki is 1813-A.

decemb. 2-k. Ámsterdámban a'kormányt kezé-

hez vette. A' Pári'ei békesség egyik czikkëllye

szerént Hollándiának az Orániai haz uralko-

dása alatt nagyobbodást kelletvén kapni , a'

szovetséges hatalmasságok Londonban mula-

tások alatt meg-határozták Belgiom Hollándiá-

val egyesitését , úgy hogy a' két ország tokél-

letesen egy státust formáljon, 's ezen öszve-

kötes több fel-tételei is — melyek köztt egyik

föbb vólt a' teljes vallásbéli szabadság meg-ál-

(5.) Der Wiener Congress, l t. Band. S. 220.

(6.) A' familiai [luités Franczia és Spanyol-

országok liöztt, alá-iratott Mádridban aug. 15-k.

1761-b. Czélja volt a' Franczia és Spanyol-országok-

ban , mint Nápolyban 's Pármában országlо négy

Bouburboni hazaknak Moros ószve-kapesolása.
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litása — akkor el-íntéztettek , a' Hágában levo

Ánglus követ Lord Clancarty által, egy nyólcz

pontokból álló protocollum formájában az O-

rániai herczeg és Németalföld fejedelme eli-

be terjesztödtek, ki azokat el-fogadta, és jul.

li-k. alá-írta. Ennek következéséül a' herczeg

jal. Ъ0-k. Brüszszelben ment és Belgiom igaz-

gatását auguszt. t-sójéa ki-adott hírdetésében

által-vette. Kevés napokkal ezután ú. m. au

guszt. i Ъ-k. Londonban Anglia és a' Németal-

földi fejedelem köztt készült egyezés sze-

rént, az elsö az el-foglalt Hollándiai coloniá-

kat viszsza-adta , ki-vévén Afrikáhan a' Cápot

vagy a' Jó-reménység-foki gyarmatot, 's déli A-

mérikában Demerary, Beröice, és Essequebo te-

lepitéseket — melyekért Ánglia z millió font

sterlinget (20 millió rft) fizetett a' Belgiom

határ-szélei erosségéül szolgáló várak épitésé-

re. Ataljában úgy nézte Anglia, a' nagyobb ki-

terjedésben viszsza-állitott Németalföldi státust

mint véd-bástyáját Franczia-ország felöl , 's az

Europa új politikai rendjének egyik neveze-

tes talp-kövét. De csak hamar különbözö sur-

lódások fejlödtek-ki a' Belgák és Hollándusok

köztt , a' következés mútatta , milyen nehéz ,

két olyan népet, mely nyelvére , vallására,

polgári alkotmányjára , élet-módjára és fogla-

latosságára nézve egymástól egészen különbö-

zik , testvéri módon öszve-kapcsolni , 's itt is

ki-tetszett , a' természet mennyivel erösebb az

emberi hatalomnál, és a' politika számitásánál.

i
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Az Europa! dolgok új rendjénck, neve-

zetes záloga volt a' Franczia eröszak által el-

kergetett fejedelmeknek magok thronussaikra

viszszatérések is. Ugyan azon hólnapban, mely-

ben Franczia-ország ösi királyját,. Europa a' kö-

zonséges békességet yi&zont látta , ment ha

za státussaiba VH. Ferdinand Spanyol ki-

rály, VII. Pius Római papa, és Victor Em

manuel Szárdiniai király. — Midön Napoleón

l808-¿. a" Spanyol thronust éppen oly alatto<-

mos mint eröszakos úton el-rablá testrére Jó-

'sef számára , fel-költ a' hösi nemzet fogságba

hurczolt királyja 's fuggetlensége mellett, és

a' le-tapodott Éuropának egy szép, semmi vi?-

szontagság alatt el nem csüggedö példájában.

a' haza-szeretetnek mutatá, hogy a' szabad-ér-

zésü , 's e' kincseket becsülö népek hatalmar

sabbak a' 'sóidos sergeknél. Csak hamar kö-

zonséges lett a' fél-szigetben, az Ánglusoktól

segitett támadás., 's azt Napoleon minden ere-

jével is meg-fojtani nem. tudta. De a' Spanyo-

lok az idegen járom le-rázása mellett a' hazai

szabadság helyre-állitásáról is gondolkoztak , 's

minekutánna a' nemzet képviseloji az úgy ne-

vezett kossoméges és rendkivüli Cortészek 181

sept. W-k. Cádizba öszve-gyültek, bíztosságot

neveztek-ki egy új constitutzia dolgozására,

mely meg-készülvén , a' VII- Ferdinand nevé-

ben oxszágló régensség, azt 18 1 2-6. márcz.

\g-k. ki-hirdetteté. Ez.r valamint a' királyi bar
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calmat szerfelett meg-szoritotta, éppen ngy nem

léven a' nemzet politikai miveltségébez alkal-

maztatva , csak hamar , kivált a' szabadabb idé-

ákra nem hajló papság, és a' maga jussait fél-

tö föbb nemesség részéröl ellentmondásra ta-

lált , annyival inkább , mert annak következé-

séül az inquisitio el-töröltetett , a' klastromok

száma meg-apasztatott , 's a' papok tekintete

csökkenést szenvedett. Gyözött az alatt a' nem-

zeti ügy , 's majd a' Napoleon, hatalma hanyat-

lása felé kéntelen vólt viszsza-eresztni VH. Fer-

dinándot, ki márcz. гг-k. t8l4-A. ért a' Spa-

nyol földre, de késve a' förárossába menetel-

lel, elébb Saragossába, onnan pedig ápr. \QHe.

Yalenciába vette útját. Ezen késedelem оka

nem sokáig maradott titokban, egy hatalmas

felekezet, czélba vette a' cortészi constitutzio

fel-forditását , és a' király ezen útjában a' nép ,

's kivált a' fegyveres ero maga részére húzá-

sán munkálódott. Igy mindent elöre el-készit-

veп, VII. Ferdinand Valenciában má¡us4-¿. egy

hoszszu nyilatkoztatást bocsátott-ki, mely ál-

tal a' Cortészeknek , a'királyi hatalom meg-szo-

ritására czélzó minden tetteit az új сons titu-

tzioval együtt megsemmisité , és május \A-k.

érkezett fövárossába , az elszéditett nép közön-

séges öröm-kialtasa köztt. A' constitutzio el-tör-

lése után hirtelen válták-fel egymást a' kemény

és csak nem példátlan reactiora hajló ország-

lási rendszabások. A' leg-nemesebb és leg-de
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rekabb hazafijak, nem tefcintve a'király és nem-

zet meg-szabaditása körül tett érdemeiket, töm-

löczre hányattak, gályákra küldettek, számki-

vettettek: a' papság régi béfolyását viszszanyer-

te, az el-torlött klastromok helyre-állottak, a'

nyomtatás szabadsága a' leg-keskenyebb hatá-

rok közzé szorittatott , valamint az inquisitiot

is egy jul. Zi-k. költ kir. végzés újra fel-álli-

tá, azon okból— 's mit mond a' historia er

re ?— „mert Spanyol-ország az inquisitionak kö-

szöni, hogy a' 16-tí?. században azon sok té-

velygések bé nem mocskolták, melyek más

nemzeteknél annyi szerencsétlenséget okoz-

tak, söt éppen azon idö-szakaszban a' tudomá-

nyokat dícséretes elömenetellel üzte , és ak-

kor állitott-elö sok nagy, ki-tetszö tudománnyal

és kegyességgel tündöklö férjfiakat," szóval,

VU. Ferdinand, mintha egyenesen II. Filepröl

szállott vólna rá a' határtalan királyi hatalom,

az idö lelkére nem tekintö onkényt gyakorla,

hogy a' nemzetben minden szabad érzést meg-

fojtson, minden világos idéát ki-zárjon, 's a'

vallases és politikai elöre haladást egyaránt

meg-akaszsza. ígymutatá Spanyol-ország rövid

idö alatt egymással meröben ellenkezö jelené-

sek képét, egyfelöl, hösi fel-emelkedést, vilá-

gosságra törekedést, a' nehézségekkel meg-ví-

vó, és a' szabadságért mindent fel-áldozó honny-

szeretetet; más részrol alatson árulást, gyáva

el-atyasodást , setét&égnek és vakhitnek hódo
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last, valamint porig meg-hajló rabszolgai lel-

ket!

Napoleon uralkodása sullyát érezni kel

lert a' Rornai Pápánakis, ki a' Francziák csá-

szárjától gyakorlásban vett, mindent le-tapodó

országlási rendsfcernek áldozatjává lett, éa a'

Romában el-követett hallatlan eroszakosságok

ntán, az Ausztriával folyt háború alatt 1809-A.

világi hatalmát el-vesztette , státussai pedig a*

Franczia birodalomhoz kapcsoltattak. Büntet-

len azomban az eröszakos tett nem maradott,

mert VII. Pins, a' közép-idöt szunnyadásából

hatalmason fel-rázta, 's egy bár meg-avult, de

a'nép sokkal számosabb míveletlen részére bé-

ható fegyverrel élve, jun. u-k. 18OQ-Í. költ,

más nap minden szoros vígyázat ellenére ki-

hirdetett breve által , Nápoleont egyházi átok

alá rekeszté. Ezért, el-hurczoltatván különö-

sön Savonában igen sanyaruan tartatolt, 's oly

szorúlt állapotban volt, hogy néha még alami's-

nából kellett élni, de sem fenyegetések , sem

ígéretek el nem tántorithatták az állhatatos ö-

reget. Csak Napoleon meg-bukása után mehe-

tett viszsza státussaiba VII. Pius , és máj. zb-k.

181 4-*. érkezett Romába. A' Pápával minden

régi viszsza-tért a' Romai birtokokba , 's az egy-

bázi országlás elöre nem halado természeté-

böl könnyen ki-magyarázhatni, hogy a' gyülö-

letes Franczia kormánynak , még czélarányos

intézetei is öszve-rontattak. Az inquisitio újra
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bé-hozatott , a' bé-zárt klastromok ki-nyiltak a*

henyeségnek, minden titkos társaság, különö-

sön a' szabad kömivesi rend szorosan meg-til-

tatott , s a' mi leg-inkább meg-lepte a' világot ,

egy august. 7-k. 1814-*. ki-adott bulla , az 1773-A.

august, ib-k. XIV. Kelemen Papa által — a' leg-

buzgóbb catholikus és a' Római szék iránt tar-

tozó engedelmességben éppen nem hibázó ud-

varok sürgetö kivánságára— el-törlött szerze-

tét a' Je suitáfcnaJc, sírjából fel-költötte : 's a' haj-

dani állapot viszsza-hozásában még azon apró-

ságrais le-szállott ezen országlószék , hogy a'

Bornai utszáknak a' Francziák idejében bé-ho-

zott világositását átaljában meg-tiltá, „reméll-

vén a' Szent atya, hogy a' házak elött találta

to szentek képei tiszteletére gyujtott lámpá-

sok által is fognak az utszák világot kapni. "

Az Egyházi statusok nagy része ez idöben

Ausztriai és Nápolyi sergektöl volt el-foglalva.

Napoleon thronusról le-szállása viszsza-

adta a' Szárdiniai királynakis 1802-A. Franczia-

országhoz csatolt száraz-földi birtokait , ú. m.

Piemontot és Szávoja egy részét. Victor Em

manuel május Ю-k. 1814-5. tért viszsza Szár-

diniából , fö-várossába Turinba , 's csak hamar

ö is munkába vette , a' Francziák által bé-ho-

zott rend meg-szûntetésével , a' régi állapot

viszsza-hozását.

Olosz-ország többi részében is , még a' Bé-

csi congrcssus kinyilása elött helyre-állott a' ré
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gi rend, bar némely változáesal. Lombárdia

és Mantua május 20-A. 1814-Ä. az Ausztriai

császár nevében el-foglaltattak , juliusban pc-

dig a' Velenczei tartományok is egyesittettek a-

zon bírodalommal. A' Modénai Aerczegség , és

Toscánai nagy-herczegség viszsza-kapták torvé-

nyes fejedelmeket a' fels. Ausztriai házból ; az

elsö, Eszte-Ausztriai IV- Ferenczet, ki jul.

l6-¿. erkezett fo-várossába, az utolsó, III. Fer

dinand ot, ki sept. \i-k. tarta Florencziába

bé-menetelét. A' Pármai és Piacenzai herczeg-

séget ellenben—noha ennek tulajdonossa, Spa-

nyol herczegaszszony M aria Luiza, fijával

Károly Lajossal együtt, életben volt, és

osi birtokáról le nem mondott — a' Fontaine-

bleaui kôtés , [Napoleon feleségének M á r i a

L u i z á nak és fijának . adta örökös jussal. A'

mi "NápolyX. illeti, ennek ingadozó thronussán

Miirat Joachim, Napoleón Lukásával is

egy darabig meg-maradott , a* mit változó , és

hivséget számba nem vevö politikájával eszkö-

zölt ; mert a' Lipsziai ütközet után sógora ügyét

el-árulá, 's thronussa bírhatásáért Ausztriával

január. \\-k. 1814-A. Nápolyban a' Francziák

eilen szövetsegre lépett; 's egyszer'smind bar

határozatlan és gyanus magaviselettel , részt

vett Ausztriának felsö Olosz-országi táborozá-

sába. De a* kôvetkezés meg-mntatta, hogy a'

kétszin és egyenesség útjáról el-távozó karak-

ter nem támasz és oltalom a' nehéz kornyülál-
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lások köztt. Sziczilia birtokába aa Ánglusok-

tól védelmezett Bourboni ház megmaradott

najan minden zivatarok köztt , de a' szovetsé-

gesekböl csak hamar parancsolók váltak, kik

béfolyásokat , mindenre annál könnyebben ki

terjeszthették, mert a'király IV. Ferdinand,

inkább gyönyörködött a' vadászatban, mint az

országlásban.

Az Europai dolgok nagy változása ki-ter-

jedett a' Sodjc&ra is , bol a' Franczia bé-folyás

meg-szünése után, bár a' régi jussait és elsö-

ségét zaklató árisztokrátziának kártékony fel-

elevenülésével , 's mind inkább nevekedö bel-

so villongások köztt is , meg-készült sept'. &-k.

1814- 6. a' 19 cantont egyesitö új szövetségi

acta: 's majd három új canton, Wallis, Ge

neva , èsJNeufchatel szaporitá a' reszpublika

tagjait.

Míg ilyen móddal a' Franczia hatalom meg-

bukása nyugoti és déli Európának nagy részint

maga régi formaját viszsza-adta , 's az alattva-

lójiktól el-választott fejedelmek haza-térve , v.

az idö lelkének ellenére a' határtalan ország-

lás helyre-állitásán munkálódtak, vagy ott is a'

hól a' népek jussaira tekintet volt, azok csak

királyi kegyelemböl folytak, az alatt északi

Europában egy ezzel meröben ellenkezö je-

lenést lehetett látni. Itt, két ország, mely

több századoktól fogva bóldog egybe-köttetés-

ben állott, a' torténetek ereje által el-szaka
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dott , 's az egyik , más státussal csatolódott-

öszve, de a' nemzet jussainak és függetlensé-

gének tokélletes bátorságba tételével, 's nem

a' fejedelem tetszéséböl jövö, de egy a' nép-

töl határozott szinte reszpublikai szabad con-

stitutzioval , m«ly záloga legyen a' szabadság

és országlás áldást hozó kezet-fogásának.

A' Dániai és Norvégiai 1370-tol fogva egy-

bekötött királysdgokat szakasztá-el így, ez az

egészEuropát megrázó háború. Midön a' Fran-

czia és Orosz birodalmok köztt í8l2-6. az

oriási tusakodás el-kezdödött , Svéczia a' Finn

land el-vesztésével vallott kára pótlásáért, meg-

valván tV Franczia császártól, elébb az Orosz

udvarral, majd Ángliával is egyezésre lépett,

's a' Norvégia birtoka felöl lett bizonyossá té-

teléért , részt vett a' Napoleon ellen folyt

hadban. A' Lipsziai ütközet után , melynek

szerencsés ki-menetelére a' Srécziai korona-

herczeg vitézsége sokat tett , ez , sergével

északra fordulván, Holsteinba bé-nyomult, és

egy rövid táborozás után, a' Francziákkal szö-

vetséges Dánia királyját békességre kénszeri-

ti. Meg-készült ez, mind Svécziával , mind An

gliával Kielben január. i4-A¡ 1814-Л. 's abban

Dánia, Norvégiát Svécziának, Helgoland szi-

getét pedig az Anglusnak által- engedte — 's

ezekért kapta Srécziai Pomerániát. Alig ért

ezen békesség hire Nor?égiába , leg-ottan kö-

zonséges lett a' boszszankodás , hogy egy sza

3
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bad, rites, 's régi dicsoségével méltân kevély

nemzet sorsáról, annak minden meg-kérdezé-

*e nélkül, így határozni lehessen : — 's ezen in-

dulatot nevelte , a' Svéczia es Norvégia lakos-

sit egymástól elválasztó régi nemzeti vetél-

kedés és gyûlôlség. A' szabadság, és fugget-

len népek sorába lépés idéâja sebesen el-ter-

jedett az egész orszâgba , 's a' buzgóságot e-

melte herczeg Chrisztián-Fridriknek a'

király ôcscsének jelenléte , ki mint helytartó ,

a' köz-tiszteletet és szeretetet teljes mértékben

birta. A' herczeg engedvén a' magát nyilván

kimútatott kôzyélekedésnek , minekutánna egy

az országban tett útja közben arról meg-gyö-

zödni elég módja volt, hól öregek, gyerme-

kek, férjfiak, aszszonyok mindenütt azon Fel-

kiáltással tódultak elibe , „a' régi Norvégia sza-

badságáért gyözni, vagy meghalni!" fébr. íg-í.

1814-*. egy hírdetésben Norvégia függetlensé-

gét ki-mondja. Majd a" nemzet képviselojinek

Eidsvoldba ápril. i o-kére öszvehivott gyülése ,

az úgy nevezett Storthing, az ország szabad

alapokon álló constitutzioját, máj. H-k. ki-hír-

deti , 'e egyszer'smind a' helytartót királynak

meg-választja , ki az ajánlott koronát el-fogad-

ja , 's máj. 19-*. mint Norvégia királyja, a'

constitutziora meg-esküszik.

De míg ezen tôrténetek hírére , Svéczia

ké»zültfegyverre1 téritni engedelmességreNor-

végiát , másfelol , a' szovetséges Orosz , Ausz
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triai, Ánglus, és Pruszszus udvarok a' Dánus ki-

rályal egyetértöleg próbálták Christianiába kül-

dött biztossaik által , alkudozás útján hajtani .

végre Norvégiának Svécziával öszve-köttetését,

a' miben azonban czélt nem értek , 's a' dolgot

fegyvernek kellett el-határozni. A' Svécziai se-

reg a' korona-örökös vezérlése alatt julius vé-

gén nyomult-bé Norvégiába. Egy rövid és igen

kevés vérben kerülö táborozás , különösön pe-

dig a' Svécusok szelíd és okos bánása , csak

hamar más fordúlást adott a' dolgoknak. Aug.

t4-/f. mind két részrol Moszban fegyverszünés

kötettvén , abban herczeg Chrisztián-Fridrik

kötelezte magát a' Storthing oszvehivására, és

a' koronáról le-mondásra, valamint a' Svécziai

koronaörökös is ígérte, a' nemzettöl Eids void-

ban határozott constitutzio meg-ismerését , a-'

szükséges változtatásokkal. Ennek következe-

séül , a' Christianiában octob. i-k. öszve-gyült

rendkivüli Storthingnak a' herczeg által-adat-

ván a' Norvégiai koronáról le-mondását, Dániá-

ba által-evezett. A' Storthing octob. ï5-k. egy

biztosságot neveze-ki , mely á' Svécziai köve-

tekkel egyetértöleg a' két ország egybekö-

tését el-intézze , majd octob. 20-¿. voksok.

nagy többségével ki-mondotta a' két ország

oszvecsatolását j valamint novemb. A-k. az új

constitutzio módosítását megállitván, XIII. £á-

rolyt , Norvégia tôrvényes, örökös királyjá-

nak ismerte. A' Svécziai koronaörökös novemb.
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о -к. tarta Christianiába bémenetelét, hól aл

ország renäei hódolását fogadván , csak ha-

mar visvszatért Stockholmba. így esett a' Scán-

dináviai félszigetet formáló két független or-

szágnak egy király alatt egyesülése. Részvé-

tellel és bámúlással tekinte Europa azon ed-

dig kevéssé ismert derék és szabad crzésü

népre , mely függetlenségre érdemes vóltának

oly szép példáját adta: de másfelöl tisztelet-

tel emlékezik a' historia a' Svécziai koronaörö-

kösröl is, ki egy hös nemzet magához kapcso-

lásában , annak önkentes meggyözödesét és

szeretettel hódolását elébb becsülte a' fegyver

és hatalom eroszakjánál , 's a' nép jussai meg-

fojtásával nem vágyott határtalan országlásra ,

mert szebbnek tartotta egy szabad mint el-

nyomott ország fejének lenni. (7.)

A' Bécsi congressus kinyitása mint emli-

tödött , october 1 - só napjára volt határozva.

Nem látott Europa ennél fényesebb gyülést,

sem a' mely szélesebben kiterjedve munkáló-

dott, és fontosabb intereszszékkel foglalatos-

kodott vólna. A' leg-nagyob koronás fök , leg-

nevezetesebb státus-emberek , dicsoséggel tün-

döklö hadivezérek jelentek-meg Ausztria fô-

(7.) A' Norvcgiai constitutzio igen szabad ala-

pokon áll, Éuropaban egy sem szoritja-meg inkább

a' király hatalmát: a' nemességet is el-törlötte. A'

torvény-hozást a' nép Storlhinghban egyesiyt kép-

viseloji gyakorolják. L. Pölitz Staatensyst. Europ.

und Amer, з-ter Th. S. 23!.
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rárossában, nemzetek ée országok sorsáról vé-

gezni. Az Orosz császár és Pruszsziaí király

sept. гЪ-k. érkeztek-meg , hól azonkivûl sze-

mélyesen jelen vóltak VI. Fridïik Dánia T

Maximilián-J ó 's e f Bavária, I. Fridrik

Wurtemberg , királyjai : К á г o 1 y Báden nagy

herczege, I. Wilhelm Haszszia választó-fe-

jedelme , Fridrik-Wilhem Braunschweg »

Károly- August Szax-Weimár , Erneszt

Szax- Coburg herczegei, déli és észafci Né-

metország több más jeles herczegeivel. A' con-

gressus munkálódásába részt rett, és megbizott

föbb diplomátziat személyek vóltak , — Ausz-

triától, herczeg Metternich, és B.Wesse n-

berg; az Orosz birodalomtól , senator her

czeg R a su m o ffs kv, Bécsi követ G. S t a с k e 1-

berg, és külsö miniszter G. Nesselrode;

Angliátóls Lord Castlereagh, külsö státus-

titoknok, kit fébr. elején t8i5-*, h«rczeg Wel

lington válta-felr Clancarty, Cathcart

és Stewart Lordok; Francziaországtól , her

czeg Tall eyr and külsö miniszter, herczeg

Dalberg, G. Noailles; Pruszsziától , her

czeg Hardenberg státus-cancellarius és

külsö miniszter, s В. Humboldt Bécsi kö

ret; Spanyolországtól , Don Labrador stá-

tustanácsos ; Portugalliától , G. Palmellar

Saldanha, ésLobo da Silreriaj Sré-

cziától, G. L ö wen h i el m Petersburgi követ;

a' Pápától , cardinális Consalvi; Szárdiniá-

tól, Marquis Str. Marsan; Nápolytól, her
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czeg Campochiaro; Szicziliától , Ru ff о;

a' Srájcztól , Reinhard es Montenach lan-

damannok; Nemetalföld fejedelmétöl, B. S p a e n,

él В. Gagern; Dániától , В. Rosenkranz

külsö miniszter , G. Bernstor ff Christian

es Joachim testvérek; Baváriától, herczeg

Wrede; Wür t e m b e r g t ö 1 , G. Winzin

gerode; Hannoverától , G. Münster. Vól-

tak ezen kivül más Olosz státusoktól , azok*

köztt Genuától és a' Máltai vitézi rendtöl is

küldve biztosok, valamint a' Németországi na-

gyobb es kissebb fejedelmek, herczegek, es

a' szabad városok részéröl is számos küldöt-

tek jelentek-meg.

Nagy és nehéz munka volt , mely ezen

CQngressusra várakozott. Egy, huszonöt esz-

tendötöl fogva egész Europára kiterjedö ré-

volutzio árja , a' föld ezen részének állását és

helyheztetését átaljában megváltoztatta , annak

régi politikai rendszerét egészen felforgatta ,

függetfen státusokat és országokat elsodort ,

századoktól fogva alió polgári alkotmányo-

kat és intézeteket lerdntott , új idéák magvait

hintette-el , 's a' nemzetek keblében , addig

neт ismert kívánságokat serkentett-fel. Nem

egy még fennálló , 's csak némely részében

meggyengült épületet megújitní , de az ido

zivatarai által tökelletesen öszveomlott rend-

jét az Europai dolgoknak kellet újra alkotni.

Nagy és megfeszitett óhajtással várták azért
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mindenek ecen gyülés el-kezdödését , 's ha ki-

menetele, a'róla közönségesen formalt remény-

nek meg nem felelt, annak föbb okát abbaif

kell keresni, hogy egész Europára kiható mun-

Jíálkodása, temérdek és bajoson meggyözhetö

nehézséggekkl volt egybekapcsolva. Nem le-

het azonban tagadni , ezen fejedelmi gyülés

határozásait sok tekintetben világos , és az idö

lelkének béfolyását megertö principiumok ve-

zették: milyenek vóltak, a' státusok költsönös

függetlensége , azoknak jól elrendelt és mér-

eékelt szabadsággal öszvekötött belsö állapot-

ja és ígazgatása , a' nemzetek kifejlödését és

jóllétét elömozditó békességnek fenntartása ,

a' rabszolgaság eltorlcsével az emberi jussok

megismérése , 's végre a' lelkiesméret és val-

.* lasos meggyözödés szabadon követhetése: —

melyeket a' congressus egy részint nyilván ki-

mondott, és teljesedésbe is yett. Be valljuk-

meg azt isr— a' historiai egyenesség kívánja —

valamint az Europai státusok politikai rend-

szcrének helyreállitása , a' legitimitáson , a' ré

gi országló-házak törvényességének megisme-

résén vólt alapitva, éppen ngy a' congressu»

a' fejedelmek batalmának megerositésén és le-

betö kiterjesztésen elég czélarányoson mun-

kálódott: de a' népek jussait bátorságba tevo

szabad politikai intézetek béhozását, nem tet-

te olyan mértékbea , mint az elsöt , maga gon-

dossága tárgyává.

i
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Bár a' négy fö ezoretségesek küldöttjei,

már September kôzepétôl fogva , kezdének ta-

nácskozni a' congressust illetö tárgyak elore

készitésérôl , az , még is a' meghatározott idö-

pontban, ú. m. octob. i-sá napján ñera nyit-

tatott-meg. Minekutánna abban megállapodtak,

hogy azon nyólcz udvaroknak, kik a' Pári'si

békességet aláírták , Auaztriának , as Orosz

btrodalomnak , Angliának , Francziaországnak ,

Pruszsziának , Spanyolországnalc , Portugalliá-

nak , és Svécziának kö>etei, egy fó biztossá-

got formáljanak a' nagyobb és fontosabb tár-

gyak igazitására , ezek nevében October

jelent-meg egy nyilatkoztatás , mely jelenté,

„hogy lesznek ugyan elöre biztos kozlések

minden hatalmasságok köretei köztt, de ezek-

nek közönseges gyülése addig nem fog tar-

tódni , míg a' fennforgó nagy kérdések , az el-

határozásra eléggé el nem készítettnek, 's azért

a' congressus forma szerénti kinyitása novemb.

1-sw napjára elhalasztatik. " Ennek kôvetkezé-

séül, egy, az utól írt napon kiadott új nyilat

koztatás, a' congressus valósággal lett elkez-

dodését hírdeté , azon hozzátétellel , hogy va-

lamint a' Pári'si békességet aláírt nyólcz ud-

varok követei magok meghatalmazó levelei-

ket egymással közölni fogják, éppen 'úgy fel-

szóllittattak mind azok , kik a' congressusra

meghitelezve vagynak, erröl szólló leveleiket,

egy azok megvi'sgálására és helybehagyásá
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adni. Azonban a' congressus megnyitása után

is , egyszer sem törtent minden követeknek

egy közönseges gyülésben egyesûlçsek, sota'

nyolczak lo biztossága пот. 13 -ib herczeg

Metternich javallására meghatározá az ilyen

gyülések tartásának továbbra maradását, mi-

vel a' különös alkudozások ál lasa szerént azok

czélra vezetök nem lennének: elJenben, egy

még octob. 30-í. tett végzés nyomán, a' na-

gyobb tárgyak elokészitésére több biztossá-

gok neveztettek-ki. A' gyülések egyébaránt

kétfélék róltak, az úgy nevezett Enropai, és

különösön a' Német dolgokat tárgyazók. Az el-

sökben tanáeskoztak , részint az ot nagy ud-

varok, Ausztria, az Orosz birodalom, Ánglia,

Francziaország , és Pruszszia követei csak ma-

gokra , részint a' nyolczak biztosságába egye-

sülve, hová olykor meghívták más hatalmas-

ságok biztossait is. A' Német dolgok gyülését

elébb csak Ausztria, Pruszszia, Bavária, Han

novera és Wurtemberg formálták, késobben

minden Németországi fejedelmek követei meg-

szóllittattak azokban megjelenni. Az Europai

dolgokat tárgyazó tanácskozásokban köz meg-

egyezéssel az elolulés herczeg Metternichnek

adatott. Ilyen volt a' congressus külsö formája.

A' mi már a' congressus munkálódását il-

leti, bár a' Pári'si békességet megelözött vagy

követett különbözö kôtések , mcghatározták
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a' fobb alapokat , melyekre kellett az Éuropsi

dolgok új rcndjének épülni , milyenek vóltak,

Francziaországnak viszszatétele a' régi határai

kozzé , az Ausztriai és Pruszsziai monárchiák

helyreállitása , Belgiom és Hollándia öszve-

kapcsolása, de azért sok fontos és nehéz kér-

dések maradtak igazitatlan. Fó helyen állott

ezek köztt , Németország jövendö állapotjá-

nak, és politikai új elrendelésének megállita-

sa , valamint a' Varsói herczegség és Szaxo-

nia sorsának elhatározása : nem kicsi gondot

adott a' belsö zivataroktól szaggatott Svájczr

és háborgó Oloszország lecsendesitése , annyi-

val inkább, mert a'Párma elvétele annak eléb-

bi birtokossától , Müratnak a Nápolyi thronu-

son megtartása , ellentmondás nélkül nem ma-

radhatott , királt a' Bourboni udrarok részé-

röl, de az sem tehetett jó bényomást, hogy

a' Genuai reszpublika Szárdiniához csatoltas-

sék éppen azon monárchák által , kik a' státu-

sok függetlensége helyreállitását nyilván hir-

dettck. Ide tehetjük még azon akadályokat,

melyek az úgy nevezett terrilorialis kérdésbi>lx

vagy a' státasok birtoka kiterjedésének és ha-

tárainak elintézésébol származtak , a' minek

aullya, kiilönösön nyomta az oly számos kül-

sö és belsö változásokon által-ment Németor-

szágot. Ném kicsi bajjal volt, végre, öszre-

kötve egy kozônséges mérték megbatározá-

sa is , a' helyreállitást varó státusok kára ki
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pótlásának elintézésére. Bar nem minden alap

nélkül vették-fel ezen czélra , de többnyire

csak egy oldalt nézo szempontból alkalmaz-

tatták , a' lelkek számát, az országok kiterje-

dését, és a' jövedelem mennyiségét, mert a*

miveltség, honnyszeretet, különösön pedig egy

nemzet ragaszkodása tôrvényes szabadságát

's jussait fenntartó és híven oltalmozó ország-

lószékéhez , meszszebb kiható és bizonyosabb

eröt ád , mint a' csupa népességen , quadrát

mértfôldek sokaságán, és'pénzen épûlô hata-

lom. Ne hallgássuk-el , a'Bécsi congressus vég-

zései nem sok bizonyságát adják ezen nagy

igazság általlátásának.

Németországnak , mint Europa kôzéppon-

ti tartományjának, új politikai elrendelését il-

letö lépésekrol fogunk elsöben szóllani. Már

octob. \ï-k. jelenté G. Münster, Hannovera

körete, urának az Ángliai regens herczegnek

nevében , azon ország királysági'a emelteté-

eét , a' mit legottan minden udvarok megis-

mertek. Két nappai azután, octob. elkez-

dödtek a' tanácskozások Német-ország jövendö

állapotja felöl , Ausztria , Pruszszia , Bavária ,

Hannovera és Wurtemberg köztt. A' Német

státusok függetlenségét , és szovetségi kotél

által egyesülését, már a' Pári'si békesség meg-

határozta , melynek aláírása elott Ausztria nyil-

ván kijelenté , hogy nem akar teljességgel az

új ezovetségnek feje lenni, annál kevésbé ve
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szi-fel újra az üres fény mellett, semmi ha-

talmat és tekintetet nem adó Homai császári

koronát: bár ezért, csak hamar a' congressus

megnyitása után, hozzá több kisebb Német fe-

jedelmek is folyamodtak. Másfelol Ausztria és

Pruszszia , Németország új polgári alkotmány-

ja helyre-állitása felöl egy jayallatot készitének,

's azt Bavária, Hannovera és Wurtemberg kö-

veteivel fontolás alá vették, de mind Baváriá-

nak, mind különösön Würtembergnek hajlani

nemakaró ellentmondása miatt, abba meg nem

egyezhettek: mely két hatalmasságot leginkább

az bántotta , hogy a' constitutzio feltett elöraj-

za a' szôvetség gyülésének adta a' külsö dol-

gok igazgatását, a' háború és békesség jussátr

valamint meghatároztatni kíránta azon szabad-

ságokat is , melyeket tartozzék mindenik tag-

ja a' szovetségnek maga alattralójinak enged-

ni. Ambár novemb. i6-&áiff tizenhárom ülés-

ben próbálták az ellenkezô vélekedések egyez-

tetését, de sükeretlenül, az írt napon meg-

szüntek ezen tanácskozások, melyekbe a'kis-

sebb Német fejedelmek , hathatós sürgeté-

sek ellenére is , részt nem vehettek. Két hól-

napnál tovább maradott függöben ezen fontos

tárgy; az országlói jus és hatalom megszori-

tásának féltése, több aprólékos haszonlesés

kozbejovetelével , gátlák a'jóltévo munkát, az

egész Europa sorsával oly szorosan öszvefüg-

gö Németország Шацёб és erö& karba hely-

heztetését.
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Németország új rcndbehozásánál nehe-

zebb , és szôvevényesebb volt a' Varsói her-

czegség és Szaxonia állapotjának szorosan

öszvefüggö elintézése. Az utól említett király-

ság, a' Lipsziai ütközet után, Orosz kormány-

zás alá ment, királyja pedig, mint Napoleon

hiV szövetsegesse, familiájával együtt Berlin-

be vitetett. Ez a' kérdés volt azon fenyegetö

koszál , melyen a' congressus egész munkáló-

dása szinte hajótorést szenvedett , 's a' mi

Europa megbékélltetojit egymással , kicsi hij-

ján , reres háborúba keveré. Napoleon hatal-

mas forja emelé-ki omladékaiból a' feldarabolt

Lengyel-ország egyrészét, midön a" Tilsiti bé-

kességben 1807-Ä. a' Pruszszus Lengyel tarto-

mányokat Varsói herczegséggé alkotta , mely

I809-A. az Ausztriával kötött békességben ne-

vekedést kapott Galicziának nagy részével.

Midön Napoleon i8i2-¿. az Orosz birodalom

eilen induit, a' Lengyel nemzet Varsóba gyült

képviselôji kimondották Lengyelország helyre-

állitdeát, de azon táborozás szerencsétlen ki-

menetele, nem csak ezen szép idea végrehaj-

tását meggátolta , de a' Varsói herczegséget is

egészen az Oroszok kezébe adta. Sándor csá-

szár, ki az említett háborúban szenvedett te-

mérdek vesztéséért, valamint az Europa sza-

badsága kivívására tett nagy áldozatokért, kár-

pótláshoz just formait, ezért, a' különben is

fegyverrel elfoglalt Varsói herczegséget ma
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gának egészen meg akarta tartani. Ez így le

ven , Pruszsziának is viszsza nem adott haj-

dani Lengyel birtokaiban vallott kárát meg-

kellett tériteni , nem csak azért , mert azon

birodalom helyreállitását egész Europa inte-

reszszéje kívánta , de a' Napoleon ellen ösz-

veszövetkezett négy fö hatalmasságok köztt

1&\3-6. tett kötesek is világoson meghatároz-

ták annak viszszatételét az 1806 elötti álla-

potra; a'mellett, Pruszszia az Ángliával Rei-

chenbachban jun. lA-k. 1813-*. kötött egye-

zésben kötelczte magát, hogy Hildesheimmal

együtt 300,000 lelket magában foglaló tarto-

mányt enged-által Hannoverának. Ezen vesz-

tései pótlására kívánta a' Pruszsziai udvar,

volt Lengyel birtokának egy kiesi része mel-

lett az egész Szaxoniai királyságot, 's ez iránt

Sándor császárral még Pári's elfoglalása elött

megegyezett, valamint Ángliával is sept. 28-A.

1814-A. ilyen értelmü kötésre lépett. Ezért

nemlehete, a' békesség megkészülése után is,

Fridrik- Augusztnak maga országába viszsza-

térni. A' dolog ezen állásában, herezeg Har

denberg mind Ausztriától, mind Ángliától for

ma szerént kérte octob. g-k. és io-k. költ írá-

saiban Szaxonia általadását. Lord Castlereagh

octob. l i-¿. kemény, és a' Szaxoniai királyról

indúlatoson szólló lcvelében arra egyezését

adta , valamint herezeg Metternich is , Ausztria

részéról octob. гг-k. bizonyos feltételek mel
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lett, nem ellenzette egész Szaxoniának Frusz-

sziához csatoltatását, 's annak elölegesen Prusz-

szus sergek által elfoglalását is jóvá hagyta,

bar másfelol kifejezte a' császár kívánságát a-

zon ország egyrészének királyja számára meg-

tartása felöl. Ezeknek kovetkezéséül Drezdá-

ban Orosz fo kormányzó herczeg Bepnin egy

nyilatkoztatást bocsátott-ki novemb. 8-k. Sza

xoniának Pruszsziai kormány alá adásáról,

hogy ez által ,,a' két ország oszvekapcsoltatása

elöre készittessék, " a' mi eilen azonban még

nov. í\-k. hathatóson protestait Fridrik-Auguszt.

A' fogoly király ezen ellentmondásánál sokkal

fontosabb volt Francziaország felszóllalása an

nak szorongatott ügyében, valamint az Anglus

nemzetrészérôl bizonyitott pártfogás. Herczeg

Talleyrand egy még nov. Z-k. a' congressuson

elterjesztett nevezetes, és nagy figyelmet ger-

jesztö emlékírásában ígyekezett megmútatni,

mennyire káros mind tôrvényes, mind politi-

kai tekintetben, Szaxoniának ilyen eröszakos

móddal más státushoz foglalása, a'miért a' szö-

vetséges hatalmasságok könnyen veszedelmes

surlódásba és oszvebonyolodásba is jöhetnek.

Másfelol Londonban a' parlement ülései nov.

Ъ-к. elkezdodvén , csak hamar itt is megszól-

lalt Szaxonia királyja mellett a' miniszterek-

kel ellenkezö rész, és oly hathatóson kimu-

tatta magát a' kôzvélekedés — a'minek Ángliá-

ban az országlószékre nagy az ereje— hogy
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a' regens herczeg újabb útasitást küldve Lord

Castlereaghnak, kotelességévé tette tobbé nem

sürgetni egész Szaxoniának Pruszsziához adat-

tatását: 's. így Pruszszia ez által egy erös tá-

maszszától esett-el. De Franczia-ország nem

yárt belé-elegyedése a' Szaxoniai kérdésbe,

mind az Orosz császárt, mind a' Pruszszus

királyt nagy mértékben felinditotta , és Sán-

dor boszszankodását annyira nem titkolhatta,

hogy herczeg Talleyrandnak, egy ezen tárgy

felett tartott beszéllgetés alkalmatosságával

szemibe mondta; „Több háládatosságot vár-

tam vólna Franczia-országtól." (8-) A' Franczia

udvar ellentmondása , Ánglia megváltozott ma-

gaviselete, Ausztria gondolkozásán is forditást

tett, és herczeg Metternich decemb. io-¿. Har-

denberghez intézett írásában, udvarának octob.

11-k. adott feltételes jóváhagyását viszszahúz-

ván , nyilván kimondotta , hogy Ausztria már

teljeséggel egyezését nem adja egész Szaxo-

niának Pruszsziához csatolása iránt, mint a'

mi a' Német státusok szôvetségi öszveköttete-

se végrehajtásának felyül nem múlható aka-

dályára szolgálna. Az ebböl következett ide-

gensége a' szovetséges udvaroknak december-

ben annyira hágott, az alkudozásokat annyira

öszvebonyolitotta , hogy Sándor császár , test-

vérét Constantin nagyherczeget Varsóba kül-

(8.) Flassan szerént, Sándor császár ezért bü-

lönösön Tallcyrandra is neheztelt. Wien. Congr. I. Bd.

S. 141. '
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/ , .' ,
dé a' Lengyeleket bizonyossá tenni hazájok

függetlenségérol , valamint annak oltalmozásá-

ra felszóllitni , a' mire a' nagyherczeg dec.

li-k. kiadott nyilatkoztatásában a'Lengyelnem-

zetet meg is hivta. Àz alatt, míg az Ausztriai

császár fényes bökezüseget mutatva, külön-

bözö idötöltesekkel , carousselekkel , vadásza-

tokkal , eleven ábrázolatokkal (tableaux vi-

vans) pompas bálokkal múlattatá nagy vendé-

geit , a' politikai láthatár felett kitoréssel fe-

nyegetö komor fellegek kezdettek öszvevo-

nulni, 's a'békesség szerzés munkája megaka-

dott. (9.) Az indúlatok ilven felhevülésében

az ellenkezöket egymáshoz közelebb nem vi

ro, néha éles vitatások után , éppeii az esz-

tendö utolsó napján dec. 3t-¿. 18i4-¿. terjesz-

te G« Nesselrode Ausztria , Ánglia és Presz-

szia követei elibe 14 pontokat, mint alapját

a' békés megegyezésnek , 's bár ezen javallat

egész Szaxoniát a' Pruszszus birtokába adta ,

a'Szaxoniai király vesztését pedig a'Rajna kör-

nyékén kívánta pótoltatni , de másfelol bajlan-

dónak mutatta magát az Orosz udvar, a' Var-

sói herczegségbôl mind Pruszsziának , mind

Ausztriának valamit viszsza-adni, úgy hogy an

nak többi része az Orosz birodalommal egye-

sittessék , ellenben Thorn és Krakkó , függet-

(9.) Erre czélzott Ausztriai hadi-marsall be.

de Ligne elméskedése: „ a' congressus tánciol, .de

nem halad-elo. " Flass. Wieri. Congr. 1. Bd. :&. 166.
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len szabad városokká legyenek. Ambar egy

elöre ezen engedésre mutató ajánlás nem igen

nagy bényomást tett, kivált midön herczeg

Hardenberg egy gyülésében az öt nagy ha-

talmasság biztossainak olyan heves kifejezés-

sel talált élni, hogy Pruszszia, Szaxoniához

formait jussát fogja oltalmozni tudni, és ezen

surlódások kovetkezéséül Lord Castlereagh ja-

vallására január. 3-Я-. 1815-é. Ausztria, Anglia

's Francziaország között, egy, nyilván az O-

rosz és Pruszszus eilen intézett védlô szö-

vetség készült, de a' mely azonban meg nem

erösittetett , 's így teljesedése nem lett, (10.) —

csakugyan végsôre nem ment a'dolog, de mind

inkább elterjedett azon meggyôzôdés , hogy

mint Varsónak úgy Szaxoniánakis felosztása

hárinthatná el legjóbban az akadályokat. A'mo-

nárchák békességes gondolkozása segité az

egymáshoz kôzeledést, 's így helybehagyást

nyert herczeg Metternichnek egy eloterjesz-

tése január. \l-k. 1815-é. hogy a' Pruszsziát

illetö kárpótlást , részint Lengyelországban ,

részint északi Németországban és Szaxoniá-

ban (az utolsóból 782,000 lakosokat szakaszt-

ván-el) részint a' Bajna kornyékén kellene ki-

mutatni. Lord Castlereagh ugyan azon napon

ajánlá , mint elmúlhatlan eszközt Lengyelor-

(10.) Flassan szerént , czen hôtes annyira ti-

tokba tartódott, hogy Sándor császárt arról csak

a' száz napi országlás alatt értesitette Napoleon.

I. Bd. S. 16.4.
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ezág megbékélltetésérc , hogy az azt formalo

különbözö tartományok , nemzetiségeket ki-

méllo és fenntartó országlást nyerjenek , '»

mind a' három udvar, ennek egyezö értelem-

mel elfogadását kinyilatkoztatta. Végre ¡ az u-

tolsó fontos lépes is megtörtént, 's herczeg

Hardenberg fébr. 8-í. királyja nevében jelen-

té, hogy Pruszszia ráállva azon áldozatra ,

melynek oly nagy becset tulajdomtnak , nem

ellenzi többé a' Szaxoniai király viszszatéte-

lét státussainak egy részébe. Ezek következé-

eéül fébr. n-k. az öt nagy hatalmassàgok kö-

vetei aláírták azon pontokat, melyek a' Var-

sói herczegség és Szaxonia sorsának vég el-

határozását tárgyazó alkudozás alapjául szol-

gáljanak. Csak a' Szaxoniai király egyezése

volt már hátra , kit azért a' Friedrichsfeldei

kastélyból Berlin mellett, hol eddig tartatott,

szabadságba helyheztetve , meghivtak a' con-

gressus szomszédságába joni. Fridrik-Auguszt

fébr. 11-k. indult el , és márcz. 4-¿. érkezett

Po'sonba.

Alig kezde valamennyire oszolni a' poli-

tikai egen nyugtalanító formaban öszvetolyult

zi ratar, midön egy megdöbbentö véletlen tör-

ténet, a' congressus munkálódása közibe vil

lam módra lecsapott, a' még el nem rendelt

dolgokat nehezebb szövevénybe hozással, Éu-

ropát megint lángba boritással fenyegette, 's

a' szovetséges fejedelmeket kénszerité újra

4 *
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fegyvert fogni a' közszabadság és csendesség

ügyében. Ez a' történet, Napoleon Elbából

lett eltávozása, és Francziaországban megje-

lenése. Méjj titokban volt takarva a' merész

plánum. Fébr. 26-jfree estvéjén 181 5-A. indult-el

az ex-császár egy briggen, Bertrand, Drouot,

Cambrone generálisoktól , 's kicsi, még 1000

emberböl sem álló sergétöl kísértetve. Már-

czius i-sojén szállott-ki Cannes városocskánál

a' Franczia földre. Nevének bájló ereje, a' ka-

tonaság hozzá ragaszkodása — a' minek kitet-

szö bizonyságát adták némelv részérc állotc

föbb tisztek, mint oberster Labedoyére és

marsall Ney— valamint a' királyi igazgatásnak

csak a' regiré tekintö hátrafelé torekedése ,

mely a' cbárta lelkének 's a' nemzet megvál-

tozott gondolkozásának hól titokban , hól nyil-

ván ellene dolgozott, követöji számát hamar

nagyra nevelték, 's vakmerönek látszó próba-

tétele szerencsés kimenetelét, alinden nagy

öszveesküves vagy elöre lett elintézés nélkül ,

könnyen megfoghatóvá teszik. Mert bar or-

száglása sulyoson- nyomta is a'népet, de egy-

behasonlitva azt, a' kivándorlottakat és régi

nemeseket kényesztetve pártfogó királyi kor-

mánnyal, mindenek óhajtva várák viszszaté-

rését azon hatalomnak, mely nem szenvedte

a' képzelt születési elsoségre épitett jussok bi-

tanglását , 's az igazgatás minden ágába rendet

é» czélarányos egyformaságot tudott bévinni.
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Pári'sba márcz. 5-k. érkczett-meg a' hire

Napoleon kiszállásának. XVIII. Lajos, legot-

tan márcz. 6-A. költ végzésében ötet mint pár-

tost és árúlót hadi tôrvényszék elibe állittat-

ni parancsolta , a' miniszterek hathatós rende-

léseket és erös hangon írt hirdetéseket adtak-

ki, 's a' pairek és követek kamarája is egybe-

hivatott, kiknek gyülésében márcz. i6-/fc. a'ki-

rály a' herczegekkel együtt a' constitutzionális

chártára tett esküvését ônként megújitá, de

valamint a' kemény eszközök sükeretlenek vól-

tak, éppen úgy minden bényomás nélkül ma-

radott a' csak formából tortént királyi hit is-

métlése is , mert annak semmit nem jelenté-

sérol a' nemzet eléggé meg volt gyözödve. Az

elleneállhatlan erövel hömpölygö árvíz kevés

napok alatt elsodorta a' Bourbonok thronus-

sát, a' liliomok eltüntek , és a' császári sas ha-

talmas szárnyait újra kiterjeszté Francziaor-

szág felett. Nápoleon márcz. lo-k. már Lyon-

ban volt, hól mint császár fellépve, a' királyi

országlás actájit megsemmisiti, és márcz. 20-*.

estve Pári'sba érkezik. XVIII. Lajos, az azt

megelözött napon odabagyta a' fovárost , és

Gentben keresett menedéket.

Bécsben márcz. Ь-k. estve, a'.monárchák

jelenlétével fényes társaság volt az Auszlriai

császárnénál , hól egy eleven ábrázolat kép-

zelteté I. Maximilián oszvejovetelét Burgun-

diai Máriával, midön hirtelen, egy süket «ú
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gas — mint jele valamely nagy esetnek — az

eloadás pompas vóltát megzavarja. Csak ha-

mar kozonségessé leszsz a'meglepö tudósitás,

bogy Napoleón Elbát odahagyta : 's kevés па

рок alatt megérkezik a' hire Francziaország-

ban nagy elömenetellel lett megjelenésének.

Ez a' tôrténet az egész congressusra méjj , 's

tagadni nem lehet, rémüléssel elegy bényo-

mást tett: de egyszer'smind a' még könnyen

ingerelhetö indúlatok lecsendesitésével , a' vé-

lekedések csudálatos oszvehangzását szülte

nem csak a' fejedelmekben , de a' népekben is.

Az a' lelkeeedés, hazafí buzgóság, mely Л813-Л.

az elszánás és ön feláldozás nem igen látott

példájit mutatva, Europa különbözö nemzete-

it, egy testé csatolta volt öszve, most újra

felserkent , 's mint egy électrikai szikra sebe-

sen elterjedett : míg másfelol a' veszedelem

állapotjában tántorithatlan Europai senatus rit-

ka egyességgel , midön hathatóson tette a'szük-

séges készületeket a' státusoknak a' közel-

lenségtol fenyegetett szabadsága és független-

sége védelmére, nem szünt-meg a' békesség

elkezdett munkájának végrchajtásán is tanács-

kozni, és azt szerencsésen tôkélletességre vinnL

Az elsö lépés volt ezen czélra, egy márcz.

13-Ác. a' Pári'si békességet aláírt nyolcz udva-

rok neyében kiadott igen nevezetes nyilatkoz-

tatás „Bonaparte Nápoleonnak minden polgá-

ri és társasági öszveköttetesböl kirekesztésé
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röl , 's mint a' világ békessége megzavarójá-

лак és ellenségének a' kôzônséges büntetü-

tôrvények ala esésérol " mikor egyszer'smind

állhatatos magok elszánását jelenték a' hatal-

fliasságok, a' Pári'si békességet minden lehetö

módon és egész erejekkel fenntartani, vala-

mint a' Franczia királynak és Franczia nem-

zetnek^vagy más akármely fenyegetett oi'szág-

lásnak minden szükséges segedelmet ígértek..

Kevés napokra ezen nyilatkoztatás után

márcz. 25-k. Bécsben , Ausztria, az Orosz bi—

rodalom,. Anglia , és Pruszszia a' Chaumontban

és Londonban tett kôtések alapján új szöve-

tségre léptek , 's abba meghívtak minden Eu-

ropai hatalmasságot r különesön Francziaor-

szágot — ,^Europa békessége és függetlensé-

ge fenntartására Bonaparte Nápoleonnak 's kö-

vetöjinek lehetö próbatételei eilen , azon kö-

telezéssel , bogy mindenik fél , állandóul és

teljes számmal 1 50000. embert tartson hadi

lábon. " De midön ápril. гъ-к. ezen kôtés jó-

váhagyásaí kieseréltettek,— mivel az alatt Bo-

napártét egész Francziaország újra urának is-

merte,. és Ángliában a' miniszterekkel ellen-

kezö rész hevesen kikölt egy oly egyezés ei

len , mely a' Bourbonok yiszszatételére látszék

csak czélozni , 's így a' nemzetek függetlensé-

gét veszedelmeztethetné — Lord Castlereagh

országlószéke nevében a' más három hatalmas-

ság követeinek azt nyilatkoztatá-ki, „hogy An
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glîa aз emlitett szövetseget nem olyan érte-

lemben tartja kötelezönek, mintha szándéka

lenne, Franczíaországot egy meghatározott kü-

lönös igazgatásra kénszeritni. " Azonban , mi-

vel masfelöl Napoleon minden módon igyeke-

zett a' közvélekedést maga rëszére megnyer-

ni a' békességet fenntartani akaró szándéká-

nak , 's a' nagy birodalom idéájáról lemondá-

sának több versben nyilvári kijelentésével , va-

lamint próbálta az ellene tett márcz. \3-ki ha-

tározást megczáfoltatni , — a' congressus egy

ezen czélra nevezett biztosság tudósitása követ-

kezésül , máj. 12 -k. megújitott nyilatkoztatá-

sában , melyet a' nyolcz fö hatalmasságon ki-

vül, Sziczilia, Szárdinia, Németalföld, Bava

ria, Szaxonia , Hannovera , és Wurtemberg kö-

vetei is aláírták, megerösitette a' márcz. \Ъ-ki

végzést , azon hozzátétellel , „hogy Europa bé-

kességes állása a' Pári'si kötésen épül , ez a'

kôtés pedíg Bonaparte' uralkodásával öszve nem

férhet." A' közbékesség fenntartására intézett

nagy szovetségbe lassanként minden Europai

keresztyén státusok beléállottak , a' Németor-

szági nagyobb 's kissebb fejedelmekkel és sza-

bad városokkal együtt, — egyedül a' távol eso

Svéczia nem vett abban semmi részt. Ánglia

azonkivül, hogy egy ápril. Ъ0-k. készült alku

szerént a' három nagy hatalmasságnak eszten-

döre 5 millió font sterlinget (50 millió rftot)

ígért szokott bökezüséggel , a' szovetségben
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részt ven státusok közzül is majd mindenik-

яek ajánlott segédpénzeket , valamint külön-

bözö kötesek estek a' sergek útjának , tartásá-

nak, 's ezt illetö szállitásoknak elintézése fe-

Jöl is. — Többre ment egy millionál, az öszve-

szövetkezett Europa által Bonaparte elient ki-

állitandó katonaság száma. Ilyen móddal ép-

pen ellenkezöje lett annak , a' mit Napoleon

várt a' politikai világ nézöhelvén újra megje-

lenésétol. Midön a' Franczia földre kiszállott,

magába bizakodva kiálta-fel — „ a' congressus

el van bomolva:" holott éppen az egyesité

szorosabban Europa fejedelmei gyülését. In-

gadozhatott vólna ugyan a' had szerencséje,

de az uralkodók és népek ilyen kezetfogó

egyetértése mellett, a' végkimenetelröl kétel-

kedni nem lehetett.

A'congressusnak Bonaparte ellent tett hat-

hatós rendszabásai annál sürgetöbbek vóltak ,

mert Nápolyi király Joáchim , — ki változó és

kétszin politikájának már több bizonyságát ad

ía, és sógorával is Elbába titkos egyetértésébe

állott — az ellenségeskedéseket Oloszország-

ban elkezdette. Tagadni másfelöl azt nem

Jehet , Joáchim állása nagyon kényes , a' thro-

nuson megmaradhatása a' legitimitas szerént,

minden kötesek mellett is, bizonytalan, 's csak

nem lehetetlen volt. Nápoleonnak a' Franczia

földön megjelenése után , Mürat elébb színes-

kedett ugyan Ausztria iránt, majd levetette
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az álorczát , 's két részre osztott sergével , az

Egyházi státusokon ésToscúnán keresztül gyor-

san elönyomulva, márcz. 30-¿. 1815-6. Cesená-

nál megtámadta az Ausztriai elöcsapatokat ,

mely napon egy Riminiböl kolt hírdetésében

az Oloszokat hazájok függetlensége oltalmára

felszóllitotta : míg másfelol ápril. 8-¿. köve-

tei Bécsben azt nyilatkoztaták-ki , hogy a' k¡-

rály ön megtartásáért és státussai bátorságá-

ért kéntelen ármádáját szélesebben, a Poig

kiterjeszteni. Ausztria , minekutánna ápril. i-k.

OJosz státussait a' Lombárd-Felenczei két kor-

mányszékbol alió királyságyá formálta , ápril.

10-A. Müratnak hadizenéssel felelt. A' Nápolyi

király , bár az ellenséges mozgások elkezdé-

&e után, némely városokat, mint Cesenát, Bo-

lognát , Modenát el is foglalt , de a' Pon

Ochiobellonál ápr. 8-Ác. és g-/c. próbált által-

menetelben meggátoltatva az ott levó hídsán-

czoktól viszszaverettetett. Ettöl fogva szün-

telen tarto káros csatázások köztt kellett visz-

szavonulnia Riminin és Anconán keresztül: 's

a' Bianchitól vezérlett elöre halado Ausztriai

sereggel, hogy országától el ne legyen vágva,

Tolentinonál próbált megmérkozni. Egy vé-

res , két napig tarto ütközet máj. 2-k. és Ъ-к.

tókélletes megverettetésével végzodott. Nagy

síetséggel húzta-viszsza magát Mürat országa

határai fedezésére , és a' Romából Nugent alatt

elünyomuló Ausztriai csapat feltartóztatására ,
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^de a' Garígliano mellett máj. l6-k. újabban

meggyözettetett , míg Bianchi Capua felé ha-

ladott elöre. Mar egy Anglus flotta is jelent

volt meg a' fováros alatt , melynek a' Nápolyi

hadi hajókat kikellett adni , midön Mürat , mi-

nekutánna Bianchival alkuba nem ereszkedhe-

tett, máj. го-k. titkon a' fövárosba érkezvén,

onnan , éjjel hajôra ülve kevés пaроk alatt

déli Francziaországba evezett : míg felesége

és gyermekei Triestbe vitettek. Az elöljáró

Ausztriai sereg mar máj. 2i-¿. elfoglalta Ná-

polyt, egy az elött való пaр Casa -Lanziban

IV. Ferdinánd nevében kötött, 's közönseges

bocsánatot hirdetö fegyverszünés következé-

séül , és máj. 22 -k. Bianchi is megérkezett a'

fövárosba Szicziliai herczeg Leopoldal a' kis-

sebb hjával IV. Ferdinándnak, ki e' szerént

viszszakapá országát 's abba viszszatérve ,

jun. \7-k. tartotta Nápolyba bémenetelét. Az

Ausztriai segitséget megkellett IV. Ferdinánd

nak fizetni , ki bizonyos kötésnél fogva a' ha

di költség megforditására kötelezte magát,

addig 20,000-böl álló Ausztriai sereg tartá el-

fog/alva egy részét az országnak , 's abból

csak 181? közepén távozott-el.

Viszszatérve a' congressus békés tanács-

kozásaira , minekutânna a' Szaxoniát és Varsói

herczegséget illetö kérdés elöleges elintézése

megtôrtént , és a' Szaxoniai király maga is Po-

'sonba érkezett, märez. 8 -k. nálla megjelent
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a' congrcssusnak egy biztossága, Metternich,

Wellington, és Talleyrand herczegek szemé-

lyében, tudtára adni a' congressus határozá-

sát Szaxonia felosztása iránt, arra jóváhagyá-

sát megnyerni, és további alkudozásokkal azt

végrehajtani. De a' Szaxoniai király valamint

az egyezését sürgetö biztosoknak személye-

sen ellent mondott, éppen úgy márcz. n-k.

minisztere G. Einstedel egy hivatalos írásban

kinyílatkoztatá , hogy a' király az országára

nézve tett rendszabasokat meg nem ismeihe-

ti, mert jóváhagyása nélkül nem lehetett vól-

na jussai felöl végezni , annál kevésbé orszá-

gát úgy tekinteni mint fegyverrel elfoglalt

tartományt. Ezen felelettel viszszatérFen a'

biztosok Bécsbe , arra az öt nagy udvarok kö-

vetei márcz. \2-k. azt határozták, hogy mivel

a' Szaxoniát illetö végzés nem jöhet többé vál-

tozás alá , a' király csak az erre minden fel-

tétel nélkül adott egyezése után kaphatja visz-

sza megmaradott státussait. Eppen azért a'

Pruszsziai király legottan foglalja-el örökö-

sön Szaxoniának azon kerületeit , melyeket

a' megállitott pontok birtokába adnak , vala

mint a' többi része is a' királyságnak egy elö-

re még Pruszszus kormány alatt álljon. Ezen

nyilatkoztatás eldönté Szaxonia sorsát. Frid-

rik-Auguszt ápril. 6-k. bár feltételesen állott

csak rá az elibe terjesztett pontokra, de a'

szovetségesek megújitótt állhatatos határozá
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ea nyomán végre máj. Ъ-k. még is a' kívánt ala-

pok szerént kellett elkezdödni az alftudozá-

soknak, melyekríek köretkezése lett má-j.' \8-k.

Bécsben , egyfelöl Szaxortia , másfelöl Ausztria,

az Orosz birodalom és Pruszszia köztt aláírt

békesség , melyben a' Özaxoniai király orszá-

gának kiterjedésére nézve nagyobb , népessé-

gére nézve kissebh felerészét mintegy 800,000

lakosokkal általengedte Pruszsziának — mely

azt Szaxoniai hercze^ség neve alatt státussai-

val egyesíté — valamint a' Varsóí h'erczegség-

röl is lemondott : és víszszatérve óhajtva váró

népe közzé, jun. 7-k. érkezett Drezdába. így

szakaJott kétfelé , a' protestantisnius és Német

míveltség elassicus földje, Szaxonia ; sorsá-

ról az ero és hatalom tett határozást, népé-

nck minden megkérdezése nélkül , a' miért a'

Bécsi congressust a' kénteleiíség mentheti, —

a' historia nem fogja dicsérni.

Szaxoniával csak nem egy idöben határo-

zódott-el a' Varsói herczegség dolga is Bécs

ben máj. o-k. Ausztria , az Orosz birodajom és

Pruszszia köztt készült három különbözö kö-

te'sek áítal. Ezek szerént Pruszszia azpn(her-

czegségnek egy darabját viszszak^pta Thorn ,

Posen , Bromberg, és Gnesen városokkal, 's

mintegy 810,000 lakosokkal, melyból formál-

ta a' Poseni nagyherczegséget.; Ausztria visz-

szakapta a' Galicziából 18097.A. elszakasztott

Tarnopoli kerületet ; Krakkó várossa , es Vi
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déke mintegy 6l,000 lakosokkal a' három ud-

var oltalma alatt örökös neutrálitással szabad

státussá lett: a' többi része a' herczegségnek

három milliot felyülhaladó lakosokkal , örö-

kösön az Orosz birodalommal egyesittetett ,

mint Lengyel királyság , melynék czimjét az

Orosz császár felrette : 's egyszer'smind a' há

rom hatalmasságok a' magok Lengyel alattva-

lójikat , nemzeti képviselés , ralamint nemzeti

rendtartásokon alapitott országlás felöl tették

bizonyossá. Sándor császár még azon eszten-

döben novemb. 27 -k. adott is új országának

egy constitutziot , a' mely teljesitve, elég zá-

loga lett vólna a' nép jussainak.

Ambár ilyen móddal a' congressust fog-

lalatoskodtató legnehezebb kérdés eligazitása

vagy legalább kettévágása után , a' Pruszsziai

monárchiának helyreállitását gátló nagyobb a-

kadályok elhárintódtak, csakugyan Pruszszia

kárpótlása teljesen nem volt kiszolgáltatva ,

a' Reichenbachi kötés szerént Hannoverának

300,000 lakosokkal általengedett tartományok-

ért, és késóbi egyezés szerént a' Szax-Wei-

mári herczegnek kiszakasztatni kelletö 50,000

lakosokért , valamint a' Nápoleontól Baváriá-

nak adott Anspach és Baireuth provincziáiért.

Pruszszia ezen vesztéseinek megtéritése, ré-

szint északi Németországon , részint a' Rajna

környékén történt, a' Haszszki nagy herczeg-

töl általengedett Wesztfáliai herczegséggel , a'
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Bergi nagy herczegscggel , több mediatizált

herczegek birtokaival , a' Nassau -Orániai ház

Ncmetországi tartományjaival , valamint a' Raj-

na jóbb és bal partján kapott nagy darab fól-

del , Achen , Jülich , Cölln , Bonn , Trier vá-

rosokkal : honnan -csakugyan kellett mëg bi-

zonyos megyéket kiszakasztani az Oldenburg!

és Szax-Coburgi herczegek, és a' Haszsziai

landgróf számára. Ezen birtokai Pruszsziának

elszakasztva a' monárchia nagyobb felerészé-

töl, három prorincziát formálnak, ú. m. fVeszt-

fáliát , Cleve- Rergel, és az Ahórajnai nagy-

herczegse'geí. Nem különben a' Kieli békesség-

ben Svécziától Dániának engedett részét Po-

merániának, a* Dánus király egy jun. A-k. ké-

szült kotésben , Pruszszia hatalmába bocsátot-

ta,'a'miért kapta Dánia a' statussaival öszve-

függó Lauenburgi herczegséget , két millió

600,000 taller pótlással. A' Pruszszus király

egy Bécsben máj. 7.2-Ác. 1815-*. költ nyilatkoz-

tatásában , birodalmának nép képviseletére

alapitott constitutziot ígért , de ez a' királyi

szó még eddig teljesitetlen maradott: azon-

ban mint ennek elöre készitését úgy lehet

nézni, hogy az 1823-*. jun. 5-k. költ királyi

végzés által , az egyes tartományokban ren-

dek gyülése állittatott-fel.

Több akadályra talált azon kárpótlás,

melyhez Bavária just formait. Az Ausztriával

1813-í. octob. 8-k. Riedben kötött egyezés sze
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rént Baváriának a' Napoleon ellen való hábo-

rúban részvételéért , az akkori egész állapot-

jában megtartása volt igérve , valamint az is ,

hogy a' né talám Ausztriának általengedni kel-

letö tartományokért, teljes és országával egy-

befüggö kárpótlást кaр. Egy, Pári'sban jun.

Ъ-k. l8l«i-*. készült titkos kötésben Bavária

kötelezte ugyan magát a' Tyrolis , Salzburg ,

és felsö Ausztriai kerületek viszszabocsátásá-

ra, s bar Tyrolis Würzburgal és Aschaffen-

burgal ki is cserélödött , de a' Salzburgért és

felsö Ausztriai részekért kivántató pótlást, a'

mire egyfelöl a' Baden birtokában lévö Rajnai

Palatiriatiis volt kinézve , nem lehetett úgy

elintézni , hogy az a' régi Baváriával egybe-

függö legyen. Egy ez iránt ápril. чъ-k. a' föbb

udvarok és Bavária részérol kötött, és külön-

bözö kicseréléseket réndelö alku, az illetö

státusoknak, különösö.n Badennek ellentmon-

dása miatt , teljesedésben nem mehetett , 's

így ezen tárgy a' congressus elbomlásával füg-

göbebf maradott. Csak késöbben ú. m. i8i6-*.

igazittatott el ez a' nehézség , egy Bavária és

Ausztria köztt ápril. i4-¿. készült kötésben,

.mikor Baváriának kára a' Bajna bal partján

pótoltatott-ki : hól a' Haszsziai nagyherczeg is

kapott némely kerületeket Mainz várossával

együtt : de a' mely , mint Német szövetségi

erosség Ausztria és Pruszszia katonai hatal-

ma alá adatott. A' Szax-FFeimári , két Mecк-
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hnburgi é» Oïdenburgi herczegek, nagyber-

czegi rangra eroeltettek.

Másfelol Németalfold új politikai alkotá-

sa a' Bécsi congressuson szorosabban megha-

tároztatott. Minekutánna Belgiom Hollandiá-

та1 1814-A. egyesittetett, a' Nemetalföldi feje-

delem márcz. l6-k. 181 5-b. felvette a' királyi

neret , és legottan minden Europai ndvarok

megismerték ezen új királyságot. Megerösi-

té ezt, az Orániai ház örökös jussával együtt,

egy máj. 3i-¿- egyfelöl a' Nemetalföldi király,

másfelol Ausztria, az Orosz birodalom, An-

glia és Pruszszia köztt készült alku, mely

Luxemburgot mint nagy herczegséget a'Prusz-

uiának engedett Német birtokokért pótlásul

adta,'s egyszer'smind a' királyt, mint Luxem-

bnrgi i>agy herczeget, a' Német ezovetség tag-

jává tette.- •

A' Svájcz külsó és belsö állása felöl márcz.

W-k. 1815-Ô- adott-ki a' congressws egy nyilat-

koztatást, mely a" 19 cántonoknak akkori egész

állapotjokban fenntartását megismerte, azok-

kal egyesité mint három új cántont, Wallist,

Genevát, és Neufcbatelt, 's azt is kijelenté,

hogy a' hatalmasságok a' reszpublikának örö

kös neotralitássáért jot állanak, ha az ezen

nyilatkoztatásban foglalt határozásokra rá áll ,

'e közönseges bocsánatot hirdet. A' Svájcz máj.

27-k. rfotrina szerent çlfogadta a' congressae

ezen régzését. De a' Franczia révolatzio alatt

i



66

a' Graubündteni cántontól elszakasztott Velt-

lin,' Bormio és Chiavenna megyék, a' Lom-

bárd-Velenczei királysághoz adattak. A' múlt

esztendöben sept. 8-k. készült szôvetséyi acta

forma szerénti elfogadása , 's annak az egyes

cántonok részéröl hittel megerositése , a' Zü-

trichi diétán történt-meg aug. 7-k. 1815-*.

A' mi Oloszországot illeti, minekutánna

ennek elüzött fejedelmei már a' Bécsi congres-

sus elött státussaikba viszszatértek, 's azok-

ba ezen congressus által is megerösittettek ,

Lombárdia ésVelencze az Ausztriai monárchiá-

val egyesittettek , csak Genua , Párma és Ná-

poly okoztak nehézséget. A' Pári'si békesség-

nek Genua felöl tett elöleges határozását a'

congressus is novemb. i3-¿. l8i4-A. megerösi-

tette, és annak mint herczegségnek a' Szár-

diniai királysághoz csatoltatását rendelé: a' mi

meg is törtent , és à' Szárdiniai király I8t5

elején azon tartományt , noha neт minden el-

lentmondás nélkül , birtokába vette. Párma és

Piacenza pedig, — bár a' Bonapartéval 1814-*.

Fontaineblauban kötött alku , az i Franczia

földön megjelenése után, erejét elTesztette,—

Ausztriai herczegaszszony Mária Luizánál ha-

gyatoU , de fija örökös jussának emlegetése

nélkül. Ezen herczegségek ; tulajdonoasának

cjlenben Spanyol herczegaszszony Mária Xui-

zának meg kellett elégedni & Luccai herczeg-

séggel, és ehez ragasztött 500,000 frank csz
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tendei jövedelemmel , mely summának fizeté-

sét az Ausztriai császár, és Toscánai nagyher-

czeg vállalták magokra. Nápoly végre , mi-

nekutánna Mürat az Ausztriával folyt háború

kovetkezéséül országától elesett, a' congres-

sus által IV. Ferdinándnak viszszaadatott: Mal

ta szigete ellenben az Ánglus birtokába ma-

radott , 's a' Johanniták vitézi rendje bar ele-

get sürgette, semmi kárpótlást nem nyert.

Csak Németország új politikai rendbeho-

zásának végrehajtásáról kell még szóllanunk.

Az ezen tárgy felett félbeszakadt alkudozá-

sok újra kezdése nem elébb, hanem Nápole-

onnak Francziaországban' megjelenése után

törtent. Ha elsöben, a' másod rangu Német

uralkodók azt meg nem nyerhették, bogy a'

tanácskozásokban részek lebessen, mikor csak

Auszlria, Pruszszia, Bavária, Hannovera , Wur

temberg akartak magokra az egész sorsáról

végezni , most ezen kérdcs ismét elövétele-

kor, a' kissebb fejedelmekkel és szabad váro-

kokkal egyetértöleg folytak a' tanácskozások ,

kik ezen czélra egymással szorosan egyesül-

tek. Már fébr. 1-k. 181 Ь-b. újra sürgették ezen.

34 számból alió kissebb státusok, a' közönse-

ges tanácskozások tartását illetö kéréseket, a'

mire ekkor nem csak különösön Pruszszia , de

Ausztria is hajlandóknak mutatták magokat; '■

majd ennek következéséül , Nápoleonnak Elbá-

ból eltávozása után márcz. 15-k. forma szeréfit

5 *



él r

meghivták a' kissebb etátusokatis , mind a' Né-

metország elrendelését tárgyazо értekezések-

ben, mind pedig a' Bonaparte ellen megújitott

Chaumonti nagy szovetségben részt venni. A'

környülállások sürgetö vólta kívánta ezen fon-

tos tárgy hamar eligazhását, 's így több elö-

leges tanácskozások után, máj. гъ-k. egy Ausz-

triától és Pruszsziától közösön készitett pla

num vétetett fontolás alá , a' melyröl folyt al-

kudozásokban majd minden Német státusok

követei megjelentek, 's végre minekutánna e-

zen tárgynak tizenegy üléseket szenteltek ,

több vítatások és némely tagok reszeröl tör-

tént ellentmondások után, jun. 8-k. a' Német

tzövelségi acta megkészült és minden köve-

tektöl aláíratott , kivévén Würtemberget és

Badent, kik ahoz csak késöbben állottak hoz-

zá, t. i. Würtemberg sept. i-sójén 1815-A. Ba

den pedig novemb. 5-fe. 1816-A. a' Német szö-

vetségi diéta megnyitásakor. -

Harmjncznyolcz , országok kiterjedésére

es batalmokra nézve erösen különbözö, azon-

ban független státusok formálták a' Német sssö-

vettéget: melybe a' Hessen -Homburgi land-

gróf mint Ъg-dik tag 1817-A. vétetett-fel. Azok

kóztt négyen olyanok találtattak, kiknek Né-

metországhoz nem tartozó birtokaikis vóltak,

«. m. Ausztria, Pruszszia, valamint Dánia ,

mélj Holsteinért 'e Lauenburgért , és Német-

alföld, mely Luxemburgern lett tagja a' szö
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retségnek: továbbá, négy kiráhok, Bavária,

Szaxonia, Hannovera, Wurtemberg— hat nagy-

herczeg, Baden, Hessen - Darmstadt , Szax-

Tfeimár, a' két Mecklenburg, és Oldenburg,

egy választó fejedelem, Hessen- Cassel— tizen-

kilencz kissebb herczegek és fejedelmek, négy

szabad városok, ú. m. Hamburg, Brema, Lü

beck, és Frankfurt a' Német szövetség gyülé-

senek helye. A' szövetség czélja , Németország

külso és belsö bátorságának , 's az egyes stá-

tusok függetlenségének és sérihetlenségének

fenntartása. Annak minden tagjai egyforma jus-

sal és kötelezéssel birnak, egymásnak birto-

kaiért jót állanak, 's ígérik bogy egymás köztt

hadakozni nem fognak. A' szövetség minden-

nt'mü dolgait annak közönséges gyülése iga-

zitj», meJy az egyes státusok követeiböl for-

málódik, helye Ménusi Frankfurt, 's benne az

elolülés Ausztriát illeti. A' szövetségi acta a'

különbözö keresztyén felekezeteknek egyfor

ma polgári és politikai jussokat adott, 's meg-

határozta, hogy mindenik státusban rendek

gyülésén alapitott constitutzio legyen , vala-

mínt az úgy nevezett mediati%ált- herczegek-

nek is bizonyos elsöséget és szabadságot en-

gedett. (u.)

\

(и.) Mediatizált herMeçeknek nevíetettek, kik

t8o6 elött bizonyos felsÔségi jussokat gyakoroltak

birtokaikban , mely jussaik 180б-Ь. megsEoritást

uenveduk. L. Flass. Wien. Congr. Q. Bd. S. «6..
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Az Èuropai státusok sorsának elrendelé-

sén kivül , a' congressus figyelmének tárgya

volt, a' folyóvizeken hajókázás szabadságának

elintézése is, a' mi, kétségen kivül, a' belso ke-

reskedés virágzásának egyik nevezetes talp-

köve. A' Pári'si békesség a* Rajnán hajókázást

szabadnak határozván , ez más Németországi

folyóvizekre is kiterjesztetett, 's egy ezen czél-

ranevezett bíztosság meghallgatása után márcz.

1A-k. 1815-3' az ezen szabad hajókázást illeto

közönséges és különös rendszabásokat megál-

litották. Nem kevésbé köszönetet érdemel a'

congressus az emberiség nevében azon lépé-

sekért , melyeket tett a' Szerecsen rabvásár el-

törlésére , a' mit különösön Ánglia sürgetett.

Ambár mind Francziaországnak , mind fökép-

pen Spanyolországnak és Poriugalliának colo-

niájikat érdeklö intereszszéböl történt ellent-

mondasokért, egyszerre nem lehetett megszün-

tetni ezen gyalázatos kereskedést, esakugyan

Lord Castlereagh addig munkálódott, míg fébr.

&-k. 1815-*. a' nyolcz hatalmasság nevében egy

nyilatkoztatás jelent meg , mely szerént min-

denik udvar egyezését adta a' Szerecsen rnb-

vásár mentöl hamarább lehetö eltorlésére , dgy

mindazonáltal , hogy azon idöpont mikor an-

яak tokéllete&en meg kelljen szünni, az egyes

batalmasságok köztt, további különös egyezé-

sek által határoztassék-meg. A' Bécsi congres

sus elbomlása után is folytatta Ánglia ez irán
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H hathatós alkudozását mind Spanyolország-

gai, mind Portugalliával, 's végre ki is vitte,

hogy ezen udvarok is bizonyos esztendök mul

rá, teljesen megtiltsák alattvalójiknak az em-

litett kereskedésbe elegyedést.

Minekutánna ezekszerént a' Bécsi congres-

sas maga munkálódását elvégezte, annak min-

den végzéseit 121 pontok alatt egy közömeges

aclába foglalva , jun. g-k. 1815-*. aláírták Ausz-

tria, Francziaország, Nagy Brilánnia, Portugal-

lia, Prusasbia , az Orosa birodalom, és Svéczia

követei. Egyedül Spanyolország , — bár résztis

vett a'föbb hatalmasságok tanácskozásaikban—

nem írta azt alá , leginkább a' Pármai herczeg-

ségre nézve tett határozásért, valamint a' Pa

pa is protestáltatott cardinalis Consalvi által

az Avignon viszsza nem adásáért, 's^ a' Német

egyházi státusok helyre nem állitásáért, vala

mint a' Máltai vitézi rend , az úgy nevezett

Johanniták próbája is , mint láttuk sükeretlen

volt, mert ezen sziget Ángliának maradott.

Spanyolország azonban , egy Pári'sban jun.

10-/Í. 1817-A. Ausztriával és a' több nagy ud-

varokkal készült alkuja után, mely meghatá-

rozta Pármának és Piacenzának, Àusetriai her-

czegaszszony Mária Luiza halala után , a' Spa-

nyol hazra viszszatérését, úgy hogy akkor Luc

ca Toscána birtokába menjen— forma szerÉnt

hozzá állott a' Bécsi congressus közönséges

actájához, és jun. i5-¿. 1817-A. azt aláis írta.
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Ilyen következésekkel bomlott oí a' Bé-

csi congressus. Midön azon fö czélját bogy

Németországot Francziaország hatalmának sul-

lyától mentté tegye, Ausztriának és Franczia-

országnak Europára nézve annyira káros szom-

■zédságát elválaszsza, mindent régi birtokába

viszszaállitson , '» a' népek jussait is bátorság-

ba helyheztesse — nem a' köz megelégedéssel

és hijjánoson érte-el, másfelöl , nem lehet ta-

gadni, az Orosz birodalom óriási nagysága el

len semmi védlö intézeteket nem tett, 's a'

Pruszsziai monárchia helyreállitása is nem ép-

pen olyan alapokon történt, a' mi ezen colos

sus fenyegetö nevekedése ellen elegendö ke-

zességül ezolgáljon.

Míg ilyen móddal , a' Bécsben egyesült

fejedelmek Europa megbékélltetését és egé-

szen újból alkotását elvégezték , 's egyszer-

'smind hatalmason készültek a' hadhoz , Bo

naparte sem múlatta-el másfelöl thronussa ol-

talmára minden eszközöket elövenni. Mineku-

tánna a' közönseges hajlandóság maga rcszére

hóditásáért , új constitutziot terjesztett junius

i-sójén a' hajdankort majmolva, az úgy neve-

eett májusi gyülésre öszvehivott nép elibe ,

inely azt el is fogadta, 's annak következésé-

ül , a' törvényhozó kamarák üléseit jun. 7-k.

kinyitotta— öt nap mulva a' Belga széleken al

ió 170,000-böl menö sergéhez indult, 's azzal

Belgiomba bényomult Wellington és Blücher
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eilen. A' csatapiaczon megjelenésével elkez-

dödött a' Teres viadal. Jun. 16-A. Ligny mel-

lett a' Pruszszusokat keményen megtámadván,

Blüchert hátrálásra kénszeriti, mely nap a'

Braunschweigi herczeg is elesett. De az alatt

Wellington is egybegyüjfé sergét Waterloo

mellett, hól jun. i8-¿. délben Napoleon egész

erejével rárohan. Mar estve felé hajlani kez-

dett 'a' szerencse a' Franczia részre , midön

Blücher segéd csapatjával megérkezik , 's mi-

nekutánna az Ánglusok a' Franczia garda nagy

elszánással ismétlett támadását vitézül visz-

szaverték— a' szovetséges sergek munkálódá-

sát tökelletes gyözedelem koszorúzza. A'Fran-

cziák szélyel verve , nagy rendeletlenséggel

hátrálnak és szaladnak viszsza , 's maga Bo

naparte is hajjal menekedve meg , jun. 20-i.

estve érkezett szerencsétlensége hírével Pá-

ri'sba. A' fováros nagy mozgásba jött, a' kama-

rák kivánságára jun. 22-k. Bonaparte lemon-

dott, de fija számára, a' koronáról, ^ egy még

az nap kinevezett országló bíztosság sürgeté-

se kovetkezéséül majd elútazott Rochefortba.

Ezen idököz márcz. w-tól jun. ig-kéig l8i5-¿.

a' száz napi uralkodás.

A' Waterlooi gyözedelem után, az egye-

sült Ánglus és Pruszszus ármádák sebesen

nyomúltak-elo Francziaország fovárossa felé,

's azt Jul. 6-k. másodszor foglalták-el. XVIH-

Lajo» is viszszatért- jul. B-i. Pári'sba, "s két

\
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nap mulva az Ausztriai és Orosz cszászárok ,

's a' Pruszszus király is megérkeztek oda. Bo

naparte sorsa is eldölt az alatt. Megérkezrén

Rochefortba, minekutánna a' kikötö elött ólál-

kodó Ánglus hajóktól el nem illanthatott, jul.

15-í. a' BeUerophon lineahajóra ment, és ma-

gát az Ánglusoknak megadta. Plymóuthban

a' kiszállásra engedelmet nem nyerhetett , ha-

nem egy , a' négy szôvetséges udvarok köztt

Pari'sban aug. ï-k. tett kütés szerént, mint

hadi fogoly Ánglia felügyelete alatt Sz. Hele

na szigetébe yitetett. Octob. i8-¿. szállott-ki,

erre a' tengerböl magánoson kiálló koszírtra ,

mint megrázó példája az emberi dolgok vál-

tozandóságának. Ot és fél esztendeig élt ezen

szigetben Bonaparte , boszszantva és kinoztat-

va az embertelen kormányzó Hudson Lowe-

tól, és máj. S-k. 1821 -6. yégezte nevezetes

életét. Oriási nagysága , a' historiaban fejét

magosan emeli-feli , nyúgotot és keletet oszve-

kapcsoló munkás lelke a' fold csak nem min-

denik részére kihatott , temérdek formaban

elöttünk álló képe borzadással elegy bámú-

lásra ragad , és egész valónkat megrázza. On

maga által lett ö minden , ön erejével hágott

századját felyülmúló polczra , 'e talám , egy

a' végzésektol magosra állitott halandónak se

volt, a' népek sorsára, az emberiségre az ö-

véhez hasonló széles körben terjedö béfolyá-

sa. Minden tekintetben nagy és ritka, mint
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hadvezér, országló, törvényhozó, 's Éuropát

szorosan általölelö merész politikai rendszer-

nek alkotója : nagysága azonban olyan mint

a' pusztitó és a' természet minden elementumit

felzavaró , földet reszkettetö orkán , remitöleg

felséges , de nem bóldogitó, nem áldást hozó.

Sokat jeleritö méjj értemü igazság az, a' mit

számkivetése köszálan , vegre ö maga is meg-

ismert, „hogy a'liberalis idéákbuktatták-meg."

Hatalmát nemzete jussai omladékira épité , a'

révolutzio árját megakasztó keze a' szabadsá-

got is földre verte: minden idökor csudálni

fogja azért, de tisztelni szeretni, bajoson! —

Felemelkedésének és esetének csudálatos vi-

szontagsága a' meses idö regéjit képzelteti;

's Prometheus sorsára emlékeztetö vége , bár

a' közvélekedést iránta engesztelte , de mégis

lángbetükkel leszsz mindég a' historiaba ta-'

nuságul béírva.

Nápoleonnak a' politikai világ nézöhelyé-

röl leszállása után , tett Mürat Nápoly ellen

próbát, de gyászos kimenetellel. Déli Fran-

cziaországból Corszikába evezett, onnan sept.

1Ъ-k. 181 5-A. néhány század magával hajóra ülí

országába viszszatéro szándékkal , mint állit-

ják , a' Nápolyi országlószék által felbérlett

színes barátainak alattomos sugallása és csal-

fa tudósitásai nyomán , minha megjelenésével

legottan számos követökre tarthatna számot.

Gaëta fele vette útját, de egy szélvész Calab
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ria partja f'elé hajtotta Pizzohoz, hól oct. 7-k.

kiszállott. Itt kegyetlenül megkínoztatva a' nép

kezébe esett, 's egy a' végre rendelt hadi tör-

vényszék által, mint Franczia generális, ha-

lálra ítéltetvén, octob. \Ъ-k. agyon lövetett.

Mürat hadra termett jó katona volt , vitézsé-

gét a' csatapiaczon sógora is dicsérte , de ez a'

tulajdon , erkölcsi nagyság hijjaral volt benne;

esete azért nem nagy részvételt gerjesztett.

A' Franczia király Pári'sba viszszatérésé-

vel a' lázzadó ármáda szélyel oszlattatott , 's

más kemény végzések is tétettek a' csendes-

ség és rend fenntartására , több pártosok ki-

tiltására , és hadi ítélöszék elibe állitására ,

kik közzül oberster Labedoyére és marsall

Ney halált is szenvedtek. Majd elkezdödtek

a' békesség helyreállitását targyazó .értekezé-

sek is. De a' szövetségeseknek az elmúltra te-

kintve pótlást kellett a' tett költségért kiván-

ni, jövendöre pedig bátorságot adó kezesség-

röl gondoskodni. Nagylelküségnek tobbé he-

lye, mint az elsö békességben nem lehetett,

's éppen azért hoszszasabb ideig nyultak az

alkudozások. Minekutánna herczeg Talleyrand

sept. 21 -k. kilépett a' minisztériumból , és her

czeg Richelieunek adta- által a' külsö dolgok

kormányját , még pedig Flassan szerént , Sán-

dor császár nyilvános kívánságára , ki ezen

esetben XVIII. Lajost bizonyossá tette 100

millio frank elengedésérol a' hadi váltságból;
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«оv. 20-*. 181 5-*. íratott alá a' második Pári-

'$i békesség a' négv nagy udvarral. A' szövetsé-

ges monárchák már az elött octob. közepén

odahagyták vólt Pári'st. Ezen fö alhu szerént,

a.) Francziaország elvesztette batárainak az

elso békességben kapott nagyobbodását, a' mel

lett négy erosséget, és azok köztt Landaut:

de Avignont megtartotta. 6.J Hüningen várá-

nak a' Rajna mellett le kellett rontatni. c.J Az

ország keleti és északi batárain , legfeljebb

öt esztendeig, 150,000 emberböl álló szövetsé-

ges ármáda fö vezér Wellington alatt, Fran-

czía kolcségen 18 erosséget tart elfoglalva,

de ezen elfoglalás bárom esztendö mulva is

megszünhetik. d.J Hadi váltságul fizet Fran

cziaország TOO millio frankot. Már ezen bé

kesség elött a' Francziáktól különbözö idök-

ben elragadott és Pári'sba gyüjtött remekei

a' szép müvészségeknek az illetö tulajdono-

soknak viszszaadattak. Ugyan azon nan^újiták-

meg Ausztria, az Orosz birodalom, Anglia, .

és Pruszszia , a' Cbaumonti és Bécsi nagy kö-

téseket Bonapárténak és familiájának a' Fran-

czia thronusról örökösön kirekesztésére , 's

a'népek csendèsségének fenntartásáért, a' ré-

volutzios principiumok terjedése esetében : va-

lamint Francziaorsfcággal együtt a' Svájcz örö-

kös neutralitássát aláírták. Kevés. napokkal

a' második Pári'si békesség elött 1815-A. nov.

S-k. határozta-el egy Ausztria , Ánglia , és az
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jelenlé. annak lelkérel és Vevelö principiumi-

val teljesen egyetértését. Masfelöl a' Bornai

Pápát és a' Török császárt egyházi állások

tekintetéböl nem hívták-meg a' szent szö-

vetségbe.

A' közönséges békesség tehát helyreálla,

Europa sok esztendei háborúság és . zivatar

után most legelsöben kóstolá azt. De másfe

löl majd mindenik státusban maradott nyoma

a' kemény megrázattatásnak , az ido mindent

felforgató árjának , 's különösöa Francziaor-

szágban az ellenkezö indúlatok nehezen csi-

lapodtak, hól a' mellett a' nemzet kevélységét

nagy mértékben bántotta a' Bourbonok fegy-

verrel Iett viszszavitele , a' kormányszék sze-

rencsétlen reactiora hajlása a' szakadás lelkét

még erösebben felzaklatta , 's így természete-

sen , a' békesség gyümölcsei csak lassan ér-

hettek. Mindjárt a' második esztendejében Eu

ropa közönséges lecsendesedésének 1817-A.

inneplé a' protestantismus, létele Ъ-d. század-

ját, a' rallásos meggyözödés és lelkiesméret

szabadon követhetése nagy diadalmát. Ez az

innep, melyhen a' rokon két Magyar baza is

kegyesen országló királyja cngedelmébol részt

vett, a' bóldogitó türedelem és emberi szere-

tet közönseges elterjedésének szép bizonysá-

ga volt , midön azt most három olyan fová-

rosban is megülték , hól ezelött egy százaA-

dal nem ismerték a' protestantismusf , a' Pu
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ri'sban , és Petersburgban. Emelte e' nagy in-

nepet, hogyaz, kezdete volt több helyeken,

a' századoktól fogva elszakadt két testvér pro«

testáns egyház újra egyesülésének.

A' monárchák szép törekedésének Europa

kuzonséges megnyugtatásanak , és az új rend-

megalapitásának , még csak egy bijja volt , a'

Francziaországgal teljes megbékéllcs az elfog-

laló armada viszszahúzásával. Minekutánna

herczeg Richelieu alkudozásai által már 1817

tavaszszán , azon sereg , egy ötöd részszel

megkissebbedett, Francziaország a' következö

esztendöben a' hátralévotol is megszabadult.

Ez a' határozás az Ácheni congressuson történt

octob. g-k. 181 8-A. hol az Ausztriai és Orosz

cszászárok , 's a' Pruszszus király magok mi-

nisztereikkel jelen vóltak : Francziaországnak

pedig herczeg Richelieu, Angliának Lord Cast-

lereagh és herczeg Wellington vóltak szemé-

lyessei. Az idegen sergeknek a' Franczia föld-

röl eltávozásából természetesen következett

Francziaországnak a' fö igazgató hatalmassá-

gok szüvetségébe lépése , 's azokkal egyesü-

lése Europa csendességének és békességének

fenntartására. A' congressus tanácskozása ki-

menetelét egy mind az öt udvarok követeitöl

поv. I5 -к, aláírt protocol lum és nyilatkozta-

tás adták tudtára a' világnak, melyekhen az

•mlitett udvarok kijelenték, „bogy egyesülé

6
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seknek a' közonséges békesség fenntartásán ki-

vül semmí egyéb czélja nines, 's azért mind

egymáshoz, mind más státusokhoz való állá-

•okban , a' népek közonséges jussa rendszabá-

sainak szoros megtartásától legkevesebbé sem

távoznak-el , mert ez legbizonyosabb záloga

mind az egyes hatalmasságok függetlenségé-

nek , mind a' státusok közonséges öszvekötte-

tése bátorságba tételének."

Egy tekintetet vetve a' dolgoknak hatal-

mas történetek által alkotott új rendjére , no-

ha az Europai státusok helyreállitott öszve-

köttetése , mindenik tagnak még a' legkisseb-

biknek is , nyilván kimondottt függetlenségén

vólt alapitva, azt mégis, a' nagyobb hatalma s-

ságoknak a' népek és státusok sorsára elhatá-

rozó béfolyásu árisztokrátziája czímerezé, egy

a' diplomácziában addig nem látott jelenés.

Bár természetesen fejlödött-ki a' történetek

folyamatjából , hogy azon fejedelmeket illes-

se a' közonséges dolgok kofmányja , kiknek

roppant erölködése és hatalma nem csak visz-

sza-szerezte a' gyengébbek szabadságát, de en-

nek allando védelmet is igér, bár, egy ilyen

Amphiktyoni gyülés a' békesség fenntartására

sok esetekben jóltévó béhatással lebet, 's ez,

a' politikai miveltség szélesebb körben lett ter-

jedésének bizonysága , csakugyan , a' kép má-

sik oldalát is tekintö elött , út nyilik sok el-

lenkezö fontos elmélkedésekre. Fö helyen áll
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ezek köztt , hogy a' nagy szövetsegben három

határtalan és két constitutzionális monárchát

látunk egyesülve, kiknek nem csak állások,

de sokszor intereszszéjek is egymástól nagyon

különbözö. Midön a' határtalan országlók fel-

vett politikai roeximájokat szabadon követhe-

tik, 's cselekedeteiknek , lelkiesméretek sugaj-

lásán kivül, más sinormértéke nem igen van,

a' mellett a' monárchák személyes akaratja és

hajlandósága , uralkodási rendszereknek bizo-

nyos állandóságot adhat , a' constitutzionális

fejedelmeket nem csak a' nemzet kôzvéleke-

dése sokféleképpen határozza , de az ilyen

státusokban , a' felelö , 's a' mellett gyakran

változó miniszterek gondolkozása is vezeti és

módositja az országlás menetelét, mely éppen,

azért Icevésbé lehet tartóson egyforma. Az el-

lenkezö és öszve nem féro elementumoknak

nem lehet sokáig egy czélra munkálódni , '9

ezt , az Euyopai szovetséges nagy fejedelmek

példája is nyilván mutatja. Nem sok idö tölt,

's ezek mar a' legnagyobb politikai kérdések-

ben, a' legfontosabb intereszszékben szembe-

tünöleg eltávoztak egymástól. Tegyük ide azt,

hogy az Achehi congressust nyomba köretö,

egész Europát nyugtalan/tó tórténetek egy-

mást sebesen felváltása szinte azon meggyö-

zôdésre vitte a' népeket , hogy sok szépen és

szabadon hangzó nyilatkoztatása a' fejedelmi

gyüléseknek csak pappirosan volt, sok adott
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•zó teljesitetlen is mairadott: 's majd szembe-

tünöve lett a' fejedelmek akaratja , a' népek

szabadságra ¿a politikai kifejlddéare törekede-

aét meggátolni, a' csendességet él a' békessé-

get fenn-tartani ugyan , de csak a' státusok fe-

jeire nézve , ellenben a' népek intereszszéjét

az országlók tetszésének alája rendelni, 's egy

ply maximát hozni-bé a' népek jussába , mely

önkényes magyarázatra útat nyitva , a' státu-

aok oly nyilván hirdetett függetlenségével ösz-

▼e нeт férbet, t. i. a' nemzetek belsö dolgai-

ba , szükség esetében , fegyveres kézzel is

belé-elegyedhetést. 'S mintha a' tortenetek fo-

lyamatja gúnyolódni kivánt vólna a' szovetsé-

gesekkel , az Ácheni congressus után , még

pihenést is alig engedve , a' dolgokat uj vesze-

delmes bonyolodásba hoza , Vnely a' nagy hatal-

xnasságoknak csak magok jussait tekintö tit-

kos intézeteiket felfedezte. Németországon

egy fanatikus ifju Sand, az Orosz szolgálatban

lévo Kotzebue Angututot, kit észak hatalmas nra

kémjének , 's nemzete árulójának rélt , Mann-

heimban márcz. гъ-k. i8lo-*. meggyilkolja.

Mind ez a' borzasztó történet, mind több nyug-

talanító , démagogusi mesterkedéseknek ne-

TCzett pe'sgésck és mozgások,— bar nagy ré-

saint ifjui éretlenség szüleményjei vóltak,—

a' föbb Német országlószékek figyelmét fel-

költik, 's egy Carlsbadban tartott elöleges ta-

nícskozáe atan, sept. го-k. i 8 1 Q-*. a' Német
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tzóveteég gyülése Frankfurtban,—melynek id-

dig lételéröl is «Hg lehetett valamit hallani, —

a' révolutzios és démokrátziai lélek ellen ke-

mény hangon írt nyilatkoztatással és rendsza-

basokkal lépett fel. Ezek, részint a' monár-

chiai principium fenntartására czéloztak t hogy

azt egy statusban is , a' karok és rendek által

birt jussok meg ne sérthessék , részint a' tani-

tó intézetekre és fö oskolákra szorosan fel-

ügyelést, valamint a' nyomtatás szabadságának

keskenyebb határok közzé zárását, az ez-

zel lehetö viszszaélés meggátlását, tárgyazták.

Ennek következéséül Bécsben , egy 1819-*.

nov. 25-töl fogva 1820-A. máj. tS-ig tartott mi-

niszteri congressuson , a' Német státusok szo-

rosabb öszveköttetését tárgyazó intézetek meg-

állittattak, mely tanácskozások vég-actájay mint

közönseges törvényje a' szövetségnek , jun. 8-*.

1820-A. kihirdettetett.

Még nem is gyengülhetett az emlitett hat»

hatos rendelések bényomása, midön 1820 ele

ven, nyúgoti Europának szélén , Spanyolor-

szágban , a' révolutzio lángja fellobban , csak

hamar nagy sebességgel terjedve, egész Éu-

ropát mozgásba és rémülésbe hozza. VII. Fer

dinand , ki a' határtalan királyi hatalommal ,

minden régi és az idö lelkével ószre nem fér-

hetö viszszaéléseket is helyreállitott , kemény

eralkodáaával csak hamar egész országában

közönsége.sé tette a' békételenséget. Ennck
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következése többször próbált, de mindég vé-

resen elnyomott zendülés volt. Hogy egy ön-

kényes kormánnyal a' finántzia rendes igazga-

tása meg nem állhat, annyival inkább a' pap-

ság és nemesség jussainak viszszaadása , jó-

szágaiknak az adótól mentté tevése , a' Jé'sui-

ták újra béhozása i8i5-*. a' közönseges jöre-

delmet apasztotta , természetes : a' mikböl , az

országlószéknek sok szükséggel és rövidség-

gel küszködése, önként következett. A' gaz-

dag Amérikai coloniák elszakadása , 's az in

nen jövö kincsek kimaradása nevelte az insé-

ges zürzarart, 's midön még is a' király azon

partos tartományok engedelmességre térité-

sén munkálódnék , 's ellenek serget akarna

küldeni , Leon szigetén Cadiz mellett , a' ten-

geren túl hurczoltatni szánt katonák, éppen

január. i-sójén, Riego és Quiroga vezérek alatt

feltámadtak, és a'cortészi constitutziot kikiált-

ják. Ennek hire az egész országot mozgásba

hozza, a' lázzadás mind kozönségesebb leszsz,

'e végre midön a' zendülés elnyomására kül-

dött fegyveres csapatok is lassanként a' sza-

badságot kívánókhoz hajlottak, VU. Ferdinand

márcz. 7-k. 1820-A. „mivel a' nép akaratja nyil-

ván kimutatta magát , " azon constitutziot hely-

reállitja , és arra , a' Cortészek egybehivásáig

kinevezett országlási bíztosság elött, a' hitet

le is teszi: majd a' Cortészektöl béhozott több

ezábad rendszabásokat és törvényeket újra
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feleleveniti , az inquisitiot ehörli,. nyemtatás

szabadságát béhozza , a' feudalismusból követ-

kezö nemesi jussokat és elsoségeket megszün-

teti, 's késobben a-' jul. g-k. 182.0-i. öszvehi-

vott Cortészek akaratja szerént, a' Jé'suitákat

ii kitiltja az országból. (l3.y

Ha ez a' törteiaet csak magára is mar

nyugtalanitó yólt, kivált hogy a' fegyveres se-

reg kezdette és mozditotta-elö az engedetlen-

séget , majd nevelte az országlószékek aggó-

dását, в' i-évolutaionak más tartományokra is

sebesen kihatása. , Lege]soben- Nápoly,— hól

IV. Ferdinand 1#тб-&. dec. il-Át. két országát

az egyesíilt két Szicziliai királysággá formál-

ván, L Ferdinand nevet vett-fel , — utánno-

zá » Spanyolok péLdájáb, a! mibe nem kicsi

béfolyása volt a-' Carbonari név afatt ismere-

tes,. és Oloszország más részeiben is széle-

sen- kiterjedett titkos társaságnak , bár egyéb-

aránt a' fináncziá» roszsz igazgatásából itt is

a' nép terhes nyomása folyt. Julius г-k.

Nolában kezdödött a' mozgásv majd Arvellinon

keresztül, a' fovárosban is kiütötte magát, 'e

generális Pépé Wilhelm segittégével , ki a'

felkolt sereg forezére lett,. teljes eröre ka*

pott.. Midön a' király látta ,. . hogy. a' lázzadás

nagyobbra tolyuló árjának ellene nem állhat,

A' nép uralkodását hirdeto, 's a' Wrályi

hatalmot megszoritó cortcszi constitutzio fobb vo-

násait lebet oivasnt Pölitx Щ. Th. S. 254.
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ról, de a' pártosok azzal meg пeга elégedvén

a' Spanyol constitutzionak 24 órák alatt kihir-

detését sürgették. liyen kornyülállások köztt,

király az országlást letévén , azt fíjának Fe-

rencznck, mint helytartójának által-adta, ki jal.

7-k. À király nevében és meghatalmazására

költ végzésében, a' Spanyol constitutziot , a'

nemzeti képviselöktöl czélarányosoknak itél-

tetö módositásokkal, az ország alaptôrvény-

jének kihirdette. Ezt követte egy ideigvaló

országlási bíztosság kinevezése , mely elott

jal. 1 Ъ-k. a' király és két fíjai elöre is azon

constitutziora a' hitet formaszerént letették,

e majd a' nemzeti parlament is oetob. \-söjére

öszvehivatott , mely a' Spanyol constitutzioban

•zükségeteknek talált változtatásokat , és an-

пak Nápolyhoz alkalmaztatását a' következö

i82i-<¿ esztendö elején elvégezte , 's több

a' régi állapot megszüntetését tárgyazó törvé-

nyeket hozott. . .

Csak hamar következett a' harmadik csa-

pás, és Portugallia — hól 181 6-*. márcz. 20-&

VI. J á n o s következett édes anyja I. Maris

helyébe még i820-*. augustos . végén , Spa-

nyolország és Nápolv nyomdokiba lépett. Ha

valahol azonban , itt a' támadás mentbetö volt.

Elszakasztva uralkodó házátói , egy idegen-

nek , Lord Beresfordnak , mint a' Portugalliai

sergek generalissimussának nyomása alatt, le
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altara egy colonia állapotjára, kereskedésé-

ben es jóllétében napról napra csökkenve,— mz

volt e' sanyargatott orezág képe. August. 24-*.

1820 -b. Oportoban ütött-ki az oberster Sepul-

vedától mozgatott révolutaio , azon kihírde-

tett czélból, hogy a' nemzet képviseloji a' Cor-

tészek — kik- fogya egybegyülye so

ba sera vóltak— az országnak constitutziot ad*

janak, 's egyszer'smind idöközi országlást ren

de!jenek, mely VI. János nevében folytassa az

igazgatást. Ennek koretkezéséül , még az nap

megtortént egy ideigleni kormányszék kineve-

zése. A' Lissaboni régensség elövett ugyan

minden eszközöket a' lázzadás megfojtására ,

de sükeretlenül , az újitásra torekedés a' fová-

rosban is eröre kapott, és ott sept. \Ь-к. — a'

mely napon szokták az országnak a' Franczi-

áktól 1808-í. megszabadúlását innepelni— a*

katonasággal egyesiilt nép a' constitutziot ki-

kiáltotta, a' régensség helyett új országló biz-

toasâgot nerezett püspök F r e y r e elolulése

alatt, mely az Oportoi ideigleni kormányszé-

ket a' közügy- elomozditására meghiván , azzal

óctob. i-scjén egyesült. Majda' Cortészek ja-

nuár. 21 -Aere 1821-4. öszvehivattak , mineku-

tánna megállittatott , hogy a' képviselók Talasz-

tásában , a' Spanyol constitutzioban meghatá-

rozott módok szolgáljanak alapul. A' Cortészek

egy öt személybol alió régensséget neveztek-

ki , az inqoisitiot eltöröltek , nyomtatás szabad
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ságát kimondották, 's -az új constitutzio kidol-

gozására biztosságot rendeI tek, A.' révolutzio

lángja majd Braziliába is általcsapott , 1821-6.

januáriusban és fébruáriusban több pontokon

zendülés ütötte-ki magát: Para és Bahía. pro*

vincziák a' Portugalliai constitutzio mellett nyi-

latkoztaták-ki magokat , 's a' király kéntelen

volt fébr. költ végzésében a' még nem

lévö constitutziot elfogadni, és elöre Braziliá-

ra nézve is jóváhagyni. Ezen mozgások követ-

kezéséül azonban VI. János — minekutánna na-

gyobbik fiját Pétert Braziliában maga helyett

regensnek hagyta — ápril. 26-í. 1821-A. visz-

szaindúlt familiájával együtt Europába , és jul.

A-k. sz.áliott-ki Lissabonban, hól még az nap,

az új constitutzionak már megállitott alapjaira

és elórajzára a' Cortészek gyülésében a' hitet

letette , csak hamar minisztereit kinevezte , 's

a' regensség kezéböl a' kormányt általvette.

A' constitutzio kidolgozása azonban sok idó't

vett-el, 's nem elébb mint sept. -2Ъ-k. 1822-A.

végezték azt el a' Cortészek, 's a' király, alá-

írásával és esküvésével octob. isSjén megero-

bité. Ezen constitutzio, mely démokrátziára haj-

lóbb volt mint a' Spanyol , a' királynak még

kevesebb hatalmot hagyott, és' a' tôrvényho-

zást, szinte egészen az egy kamarában egye-

sült Cortészek kezébe adta , annyira, hogy ha

ezek az egyszer királyi jóváhagyást nem nyert

javallatot , a' felhozott okok ellenére is, másod
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azor elfogadják , akkor a' király tartozzék azt

legottan megerösitni , különben a' nélkül is

tôrvénnyé lenne. ■

A' révolutzios idéák ily sebesen terjedé-

sét , 's azokból következö országos felfordú-

lásokat Europa békélltetojinek elnézni nem le-

hetett, 's a' gyorsan nevekedö roszsz meggát-

lására hathatós eszközökre volt szükség. Val-

jon másfelol a' képzelt roszsznak kiirtására

felvett mód, a' fegyver és hatalom, czélará-

nyos vólté? valjon a' betegségnél nem volt é

még ártalmasabb az orvosság ? erröl kétel-

kedni legalább szabad. Ki akarná a' köteles-

ségekrol elfelejkezett katonáktól inditott ré-

volutziot menteni ? vagy , ki tartbatná a' bajo-

néttok által végrehajtott réformálását egy nép

belso állapotjának , a' status czéljával és- hasz-

nával megegyezönek ? De másfelol, — ne hall-

gassuk-el —r egy országban sincs felfórdúlás ,

melynek úralkodása a' nép jussait, a' tôrvényes

rendet és szabadságot fenntartja ', 's a" kozjót

lelkiesméretesen munkálja , mert a' népek kön-

nyü elmével , csak újitásra tôrekedésbol , a' jól-

létekre annyira szükséges csendességet nem

kotzkáztatják , 's azért , hol a' nép eroszakos

eszközökhöz kéntelen a' maga sorsán jóbbi-

tásért nyulni, ott, a'kormány, maga elrendel-

tetését bajoson érti. "

A' nagy fejedelmeknek azonban, kik Á-

chenben Europa békessége fenntartására czél*
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to szöretségeket megerösitették , a' Spanyol-

országban , Nápolyban , és Portugalliában egy-

mást felváltó katona révolutziokat nem lehe-

tett nem kárhoztatni. Elöre sokat jelentö volt

ezen tekintetben két nagy monárchának , a'

dolgok új rendje ellen tett kemény maga ki-

nyilatkoztatása. Midön 1820-*. septemb. ele-

jén , az Ausztriat császár Magyaroszágra le-

ment a' Pest mellé rendelt gyakorló-tábor szem-

lélésére, Budán Pest vármegyének fényes kül-

döttségét fogadván , az ösi Magyar constitu.

tzio fenntartásának ígérete mellett, az új pró-

batételeknek 's képzelt constitutziok keresé-

sének eszelösségét nyilván kimondotta. (l4.) Ke-

ményebben beszéllett Sándor császár, midön

ugyancsak sept. 1 5-Л Varsóban a' Lengyel dié-

tát kinyitotta, „a' rabszolgai majmolás szük-

ségét felköltö roszsz lelke ellen , mely rette-

netes hatalmát újra megalapitni törekszik, Eu

ropa egy részében már uralkodik is, 's ott

egymásra halmozza a' gonoszságokat és státu-

sok felforgatásait , " '■ hogy országlási rend-

szerén e' szerencsétlen történetek semmit sem

változtatnak , semmi engedésre nem veszik,

hathatóson erosité. Ilyen móddal , a' fenyegetö

(14.) Az Ausztriai cszászár szavai a' Pest vár-

megyei küldüttséghez : „Total mundus stultisat, et

relictis antiquis suis constitutionrbus imaginarias

quaerit. Vos Constitutionen! a majoribus acceptant,

illaesam babetit; amatis ill am, et Ego amo illam,

et conservabo , et ad haeredes transmit tatn. " X.

Pölitz Ш. Th. S. 294.
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▼eizély elháritásáért , újabbi tanácskozás ve-

gett öszvegyültek Troppauban i 820 octobere

kozepén , az Ausztriai és az Orosz császár,

's majd késöbben a' Pruszszus király is^, ma-

gok minisztereikkel együtt : Francziaország

és Anglia részéröl pedig , a' Bécsben lévö kö-

vetek jelentek-meg, G. Caraman, es Lord Stew

art. Fö tárgya a' congressusnak a' Nápolyi ré-

volutzio vólt. Ausztria , mind Olosz státussai

szomszédságáért , mind pedig egy Nápolyal

l8!5-*. jun. i2-k. Bécsben kötött titkos kötés-

tiél fogva— mely 1820-A. a' Nápolyi révolutzios

országlószék által lett közönségessé — ezen

lázzadásnak , ha különben nem lehetne , fegy-

veres erövel is lecsendesitését sürgette. A' ne-

vezett kötés egyik czikkelye ezt tartotta: „Mi-

vel az alkuvó hatalmasságok kôtelessége, or-

szágaikat és alattralójikat a' gondatlan újitá»

veszéllyeitöl megóvni, azt határozták, hogy

a' két Szicziliai király helyreállitván maga stá*i

tussaiban a' régi országlás formáját , köteles

legyen, soha sem engedni olyan változtatást,

mely ellenkeznék a' monárchák régi rendsza-

básaíval, vagy az Ausztriai császártól, Olosz

provincziáji belso igazgatásában felvett princi-

piurnokkal. " De már itt ezen tárgyban szem-

betíino lett a' szovetséges fejedelmek öszve

nem férheto gondolkozások, és egészen kü-

lönbözö nézések, vaLamint a' nemzetek jus-

uit illetö legfontosabb kérdésekben egymát-

)
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sal egyenes ellenkezések. Midön az Orosz és

Pruszszus udvarok elpre jóváhagyták mind

azon intézeteket , melyeket Ausztria Nápoly

lecsendesitésére elövenni szükségesnek ítél-

ne , ha azokkal a' státusok birtokának állásán

legkissebb változás sem torténik, Francziaor-

szág azt kívánta vólna inkább, hogy a' Nápo-

lyi щ constitutzio a' monárchiai rendszer lel-

kével megegyezöleg módosittassék , a' mire

kozbenjárá sát ajánlotta is , Ánglia ellenben a'

fennforgó rendszabásokban egyátaljában sem-

mi részt nena vett.

Az elsö lépés, a' mit a' három monárchák

czéljok kivitelére tettek, egy nov. 20-Ä-. 1820-Ä.

költ level volt , melyben a' Nápolyi királyt

meghivták a' Laybachba jövetelre, részt -ven-

ni az Oloszország lecsendesitését illetö ta-

nácskozásokban. Egyszer'smind , egy a' három

udvar nevében dec. Ь-к. kibocsátott diplomá-

cziai kerülö irás , eloadván azt ', hogy a' mo

nárchák a' Spanyol , Nápolyi , és Portugalliai ,

más státusokat veszedelemmel fenyegetö ré-

yolutziokat micsoda szempontból nézik, kije-

lenté meghatározott szándékjokat , a' nyilvá-

nos támadás által fundált igazgatásokat meg

nem ismerni. Ezen kerülo írásra felelt Lord

Castlereagh január. ÍQ + L 1821-0. egy az Eu-

ropai udvarokhoz bocsátott hívatalos jegyzé-

sében , melyben az Anglus országlószéknek a

monárcháktól munkába vett rendszabásokkal
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ellenkezö gondolkozását fejezé-ki, „rnert a'

principiumok , melyekbol azok folynak, nem-

csak Ánglia alaptörvényj'eivel meröben ellen-

keznek , de másfelöl a' népek jussai közze is

be nem iktatbatók , mivel más státusok dol-

gaiba gyakori és nagy következésü beléele-

gyedést állitnának-meg." *

A' Nápolyi király , minekutánna a' Spanyol

constitutzio fenntartását nyilván és formasze-

rént ígérte , a' nemzeti parlament megegyezé-

se után , december közepén útazott-el fövaros-

sából , és január. %-k. l82!-*. érkezett Lay-

bachba , hól csak hamar tudtára esett a' szö-

vetséges monárcbáknak a' Nápolyi révolutzio

megszüntetését tárgyazó változhatlan akarat-

jok. Ezt valamint I. Ferdinand január. ZS-k.

írt levelében tudtára adta távolléte alatt re-

gensé nevezett fijának, úgy másfelöl herczeg

Gallot, ki mint külsö miniszter Ferdinándot

elkisérte volt, de a' Laybachba menetelre en-

gelmet nem kapott , január. 30-¿. Görzböl

oda meghivták a' congressus határozását meg-

hallgatni, 's arról a' regens herczeget értesit-

ni. Ezen kivül, a' Nápolyban levo Ausztriai,

Orosz, és Pruszszus követek, útasitást vet-

tek magok udvaraiktól , megjelenteni a' regens

herczegnek , hogy az Ausztriai sereg paran-

csolatot kapott, Nápolyt akár barát, akár el-

lenség képében elfoglalni, 's viszzszaveretteté-

se esetében , a^t az Orosz armada nyomba fog-
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ja к ö vetni. A' Nápolyi parlament mind a' mel

len is hadi készületeket rendelt , a' királyt fo-

goly állapotban lenni nyilatkoztatta , és inté-

zeteket tett az ellentállásra. Fébr. elején 1821-A.

indúlt-meg az Ausztriai hadisereg, B. Frimont

vezérlése alatt, és márcz. elejéh a' Nápolyi ha-

tárokra bényomulva , egy rövid táborozás után,

mely megmutatta , hogy a' Nápolyiak jóbban

tudnak beszéllni mint fegyvert forgatni, a' fö-

városba márcz. 2b-k. bészállott, 's. az új con-

stitutziot felforgatta , a' miböl következett min-

dennek a' régi állapotra viszszatérése. I. Fer-

dinánd máj. 15-*. érkezett- viszsza fövárossá-

ba. De az Ansztriaiak Szicziliába is általmen-

ve, országát hat esztendeig tartották elfoglal-

va: 's idegen fegyveres erö örzötte Ferdinán-

dot még akkor is thronussán, midön 1825-*.

január. 4 -¿. meghalván , azt fijának I. F e-

rene z nek hagyta.

Még a' Laybachi congressus el sem bom-

lott, midön máreziasban i82t-*. két új révo-

lutzio hire lepte-meg a' monárchákat a' Pie-

monti , es a' Görog nemzet felkelése a' Török

Porta ellen. Az Ausztriai seregnek Nápoly fe

lá elönyomulása után, márcz. 10 -k. az Ales-

eandriai várbéli örzö eereg feltámadott, és a'

Spanyol constitutziot kikiáltotta. A' Szárdiniai

király Victor Emmanuel ennek hallására a'

pártosok kívánságának engedni nem akarván,

lemondott az országlásról , „hogy szovetiége
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sei aránt ne légyen árúlóvá " 'e míg testvé-

re Károly - Felix , kit a' kотопa illetett, meg-

érkeznék ,- a' Carignani herczeget Károly-Al-

bertet regensnek nevezte , ki^meg azon nap

estvéjén a' Spanyol constitutziot , a' szüksége-

seknek találtató módositásokal kihírdette. De

kevés ideig. tartott a' liberalis szédülés, Ká

roly -Felix márcz. l6-k. hathatós nyilatkozta-

tást tett a' próbált újitás ellen , a' regens le-

tette a' kormányt , 's ápril. elején G. Bubna

alatt Piemontba bényomult Áusztriai sereg

minden mozgást megszüntetve , a' volt rendet

helyreállitá. Victor Emmanuel mind a' mellett

is az országlás terbeivel tobbé пem akarván

bajlódni , Károly-Fclix ápril. '.g-k. i8n-6.

a' Szárdiniai koronát formaszerént felvette. A'

csendesség fenntartására Piémont különbözö

váraiba is Áusztriai sergek szállottak.

Fontosabb következésü vólt ezeknél a'

Görög nemzet felkelése a' Török rabszblga-

ság jármának lerázására, mely az ido minden

viszontagságaival , a' sors minden csapásaival

szerencsésen megvívott. Az utolsó idökben

részint ' a' virágzó kereskedés által elömozdi-

tott vagyonossság , részint a' megjóbbitott vagy

újra fundált oskolák béfolyása , 's a' külföldön

útazás segitette a' tudományos mivelödés ter-

jedését a' Görögök köztt , és öket önerejek

érzésére 's derültebb életre Ielkesité. A' Bé-

csi congressus alatt 1814-0. Oro&z status mi
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niszter G. Capodistrias János , Ignáca Görög

érsekkel egyetértve alkotott Helairia a' füg-

getlenségre vagyást ébresztette , mely egyesü-

lés elébb csak a' világosodást és vallásosságot

akará a' nemzetben terjeszteni , de majd poli-

tikai arányt vett magának. Márczius elején

1821-A. a' Piemonti révolutzioval csak nem egy

idöben kezdödött az egészre kiható mivelct-

tel számitott mozgás a' Havasalföldi két her-

czegségben , Moldovában és Oláhországban ,

melynek feje herczeg Ypsilanti Sándor volt,

majd kiterjedett Moréára és az Archipelágu-

son több szigetekre , melyek , köztt Hydra ,

Spezzia , es Ipsa ra különösön részt- vettek a'

szabadság elomozditásában. De a' Havasalföl

di zendülés , csak hamar ái úlás és eröszak al

lal elnyomatott , minekutánna az Oroszoktól

reméllett segedelem nem csak kimaradott, de

Sándor császár ezen támadást Laybachból nyil-

ván kárhoztatá, és Ypsilantit szolgálatjából el-

eresztette ki Erdély szélén Ausztriai fogság-

ba esvén elébb "Munkátson , majd Theresien-

stadtban lakolt nemzete függetlensége ügyé-

ben mutatott buzgóságáért. Másfelol ellenben

Moréából és a' szigetekböl Görögorszäg több

részeibe is általcsapott a' lelkesedés tüze, ki-

vált a' Pátriárchának éppen husvét napján tör-

tént gyalázatos megolettetéséért , 's az elke-

seredett nemzet, több esztendökön kereszlül

minden áfdozatra kész elszánással , a' régi
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Hellas dicsôségét megújitó vitézséggel csatá-

zott honyja szabad létéért.

A' Laybachi congressust az alatt, egy máj.

IZ-i. 1821-í. az Ausztriai, Orosz, és Prusz-

szus udvarok nevében kiadott nyilatkoztatás

végezte-bé , melyben a' szovekségesek a' Nápo-

lyi és Piemonti támadást kárhoztatra , kijelen-

tették , bogy politikájok sinormértéke ezután is

a' torvényes országló hatalom fenntartása és

védelme fog lenni. Egyszer'smind meghatá-

roztak Laybachban azt , bogy a' következo

l822-¿. a' terjedö roszsz meggátlására, további

tanácskozás végett újra öszvegyüljenek Flo-

rencziába : de késobben Veronát rálasztották

ezen congressas bellyévé.

A' fejedelmek Veronába oszregyülése elött

keréssel az Anglia részérol ott megjelenni a-

karó Wilsö státustitoknok Lord Castlereagh

aug. \i-k. l822-¿. ônkéntes balállal végezvén

életét — ezen tôrténet mind Ángliának, mind

Europának sorsára nagy béfolyással vól£, az

által bogy Canning, egy nyiltabb és szaba-

dabb lelkü státusember lépett a' külsö dolgok

kormányjára, ki a' külföldhöz állásban Ánglia

kalmár és szüklelkü politikájának— melybez

a' meg-elözöje oly hiren ragaszkodott volt, —

nemesebb , az emberiségre is nézô arányt

adott, 's azzal bazájának az idegen országló- \

székek elött tekintetet és méltóságot szerzett,

valamint a' népek bizodalmát is megnyerte :
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de egyszer'smind Angliának a' szárazi hatal-

masságoktól mind inkább eltávozó cselekvése

módját szembetünöbbé tette.

A' Bécsi congressus után fényesebb gyü-

lés nem vólt mint a' Veronai. Személyesen je-

len vóltak ott, az Ausztriai, az Orosz császá-

rok, és a' Pruszszus király, magok külsö 's

több más minisztereikkel , továbbá a' Nápolyi

és Szárdiniai királyok, a' Toscánai nagyher-

czeg, Moíénai herczeg, a' Pármai és Luccai

herczegnék. Ánglia részéröl nem Canning, ha-

nem herczeg Wellington jelent-meg, s a'

Konstánczinápolyi Anglus követ Lord Strang

ford, kit, inkább a' Görög kérdésért hivtak-

meg; Francziaország képét pedig viselték kül

sö miniszter herczeg Montmorency, Chateau

briand Londoni követ, gróf de La-Ferronays

Petersburg! követ, gróf Caraman Bécsi követ.

Ezeken kivül más diplomácziai személyek és

státusemberek is vóltak ott : de a' föhb tanács-

kozásokat az öt nagy udvarok követei folytat-

ták. Bécsben a' miniszterek részéröl tartott

elöleges ertekezesek utan, a' nagy monarchak

octoh. közepén 1822.-A. érkeztek-meg Veroná-

ba. Legfontosabb tárgya a' congressusnak Spa-

nyolország vólt. Minekutánna ezen status bol

so állapotja Francziaországra nézve tnind in

kább nyugtalanitó kezdett lenni, a' polgári há-

ború és villongások nagyobbra terjedése ál-

tal, — noha másfelol tagadni nemlehet, hogy
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ezeket a' Francziaországban ez i cloben kormá-

nyon ülö felekezete az ultráknak titkon segi-

tette és élesztette , — a' Franczia kormányszék

hathatóson sürgette a' szomszédjában harapo-

zó tüz eloltását, 's azért a' roszsz kútfejénekr

a' ctemokrátziai constitutzionak eltôrlését, vagy

legalább módositását vette czélba. Az Ausz-

triai , Orosz , és Pruszszus udvarok hasonló

vélekedésben vóltak, 's Francziaország kiván»

ságát nem csak gyámolitották T de a' szükség

esetében segitségekrol is bizonyossá tették. An-

glia ellenben, nem csak semmi részt nem vett

a' Spanyol constitutzio megfojtását tárgyazó

rendszabásokban , de nyilván kimondotta men-

nyire nem hagyja-helybe a' belé- avatkozást

cgy független status dolgaiba. Canning szavai

a' herczeg Wellingtonnak ez iránt adott úta-

sitásában : „ O Nagy Británniai Felségének or-

száglószéke meg van gyözödve az ilyen belé-

elegyedés czélra nem vezetéséröl és vesze-

delméröl , mint a' mely alapjára nézve éppen

olyan hibás, mint bajoson végrehajtbató ,

lia a' szükség vagy alkalmatosság kivánná, a'

herczeg meg van hatalmazva, nyilván és hatá-

rozólag kijelenteni, hogy O Felsége ezen be-

lé-avatkozás esetében , akármi következzek be

löle, abban legkissebb részt is nem veszen."

A' Görögorszagi révolutzio nem kevésbé

tárgya volt a' Veronai congressus figyelmének.

Nem csak hogy az ideigvaló Görög országló
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széktöl Veronába küldött követeket a' monár-

chák el nem fogadták , de egyszer'smind a' Gö-

rög támadást a' Spanyol és több ilyen moz-

gásokkal egy sorba téve , arról kárhoztató íté-

leteket tisztán kimondották. Masfelöl a' Török

Portának, az Orosz birodalommal öszvebonyo-

lodott helyheztetésére nézve , Lord Strangford

által tudtára adatták, hogy magát az l8l2-óéli

Bukuresti békességhez tartani , és azt minden

részeiben teljesitni tartozik. A' mi Oloszország

lecsendesitését illeti — bár a' congressus nem

tartotta még tanácsosnak Nápolyból kihozni

az Ausztriai sergeket , de azoknak számát

csakugyan 25,000-re leszállitotta ; Remontra

nézve ellenben meghatározta , hogy azt i 823

eeptembere végéig az Ausztriai katona-erö

egészen odahagyja.

A' congressuson folyt tanácskozások és

értekezések kimenetelét egy dec. lA-k. i 822-A.

az Ausztriai , Orosz , es Pruszszus miniszte-

rektöl aláírt diplomácziai kerüló-írás adta a'

világnak tudtára , azon hozzátélellel , hogy a'

nagy hatalmasságok hidegen nem nézhetvén

a' Spanyol országban egymásra tolyult , és a'

több státusokat fenyegetö veszedelmeket , kö-

vetjeiket onnan viszszahivták. Ezen határozás

értelméhez képpest 182.3 elején a' három mo-

nárchák nevében, ezeknek Madridban lévo kö-

\ ctei a' Cortészi constitutzio ellen hathatós ki-

nyilatkoztatásokat tévén , midön a' Spanyol or
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száglószék azokat részint sertöleg viszsza-

útasitotta , az emlitett követek diplomácziai.

egybekottetéseket a" Spanyol udyarral félbe-

szakasztották , és onnan elútaztak, 's kevés

ido múlva a' Franczia' köret gróf La-Garde is

utánnok ment, ki országlószékének külön nyi-

1. tkoztasásával támogatta a' több udvaroknak

Spanyolország lecsendesitesét tárgyazó javal-

latjokat , 's a' Cortészi constitutzionak a' mo-

nárchiai rendszerrel és principiumokkal egye-

zo módositását -akará eszközölni , de sükeret-

lenül. — XVIII. Lajos január. 28'£. 1823- b a'

kamarák ülését kinyitván tudtára adta a' nenv-

zetnek, ,,hogy 100,000 Francziák, familiájának

egy herczegétol vezereltetve , Szent Lajos Is-

tenének segitségül hÍY»sa mellett , készek meg«-

indúlni Spanyolország thronussát megtartani ;

ezen szép királyságot a' vegromlástól mentté

tenni, "s Europával újra megbékélltetni." Solí

világosságot adott ezen tárgyban- egy kifeje-

aése Franczia föminiszter gróf Villele-nek, a'

követek kamarájának titkos ülésében fébis. 8-t.

182З-b. midön a' Spanyol háborút illetö vita-

tások alkalmatosságával ezt mondotta: ,,A' há-

ború el ñera kerülhetö, minekatánna a' Spa-

nyolok megbántották a' Veronában öszyegyült

fejedelmeket. Mivel ezek, a' sértést könnyen

el nem türik , nines más választás , hanem vagy

a Spanyol révolutzio eïlen a Pyrenéusoknál

viadalra szállani , vagy Francziaország éstaki'
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határain, azt oltalmozni. (15.) Ez tisztán mu-

tatta , hogy a' nagy hatalmasságok a' Franczia

országlószéket eroltették a' háborúra.

Fegyvernek kellett tehát Spanyolország-

ban a' dolgok új rendjét, 's az abból szárma-

zó nyugtalanitó állapotot megszüntetni. Az

Angoulemi herczeg XVIII. Lajos unokaöcs-

cse, és a' Spanyolország ellen rendelt sereg

fövezére ápril. 7»А. 1823-*. a' Bidassoa vizén

általmenetellel kezdé-el a' taborozást, egy ma

nifestum elörebocsátása után , melyben a' há-

ború czéljának mondá, „a' Spanyol király meg-

szabaditását , az oltár és thronus helyreállitá-

sát." A' Francziák kevés ellentállásra találtak

a' háborgó , belsö villongásokkal küszködö , és

részekre szaggatott szerencsétleri országban,

*s csak hamar lehetett látni egy titkos kéz bé-

folyását , mely valamint zavarba kívánta hoz-

ni az igazgatás folyamatját , éppen úgy gátol-

ta a' szükséges oltalom intézeteket , a' mihez

árúlás is járult, a' constitutzionális fövezérek

alattomos egyetértése a' Francziákkal , kik

köztt egyedül a' Cataloniában hazafi lélekkel

harczoló Mina érdemel kivételt. Nagy elöme-

netellel haladtak a' 'Francziák a' Spanyol fbl-

dön , 's máj. 2A-k. mar Madridban vóltak , hol

Möközi kormányt állitván-fel, sebesen nyomúl-

(15.) Lásd Buchbolz Gesch. der Europ. Staa

ten seit dem Frieden von Wien. Berlin 1825. 12-<«r

B. .S. 11. 12.
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tak Sevilla felé, hbvá a' Cortészek, a'Francziák

béütésének hírére, a' király és az országlószék

helyét általtették. Ide is közeledvén azon-

ban a' Francziák , a' Cortészek jun. közepén

Cadizba hurczolják VIL Ferdinándot, kit, e-

zen eröszaknak engedni nem akarásáért, elébb

az uralkodásra alkalmatlannak nyilatko^tattak,

('s talám ez vólta a' Cortészek okosabb végzé-

»e) a' Cadizba érkezése után pedig viszszaad-

ták néki a' királyi hatalom nevét. Majd midön

a Francziák szárazon és vizen hathatós ké- '

születeket tennének Cadiznak ostromlására ,

a' Cortészek meggyözödvén a' további ellent-

állás sükeretlen vólta felöl , September 1li-k. a'

királynak viszszaadják a' határtalan országlói

hatalmat, 's elbomlásokat kimondják. E' sze-

rént VII. Ferdinand kiszabadulván Cadizból ,

october i-söjén Puerto de Santa - Mariába , a'

Franczia fö hadi szállásra érkezett, 's legelso

cselekedete volt egy még az nap kiadott vég-

zésében,a'constitutzionális országlásnak márcz.

1-ЫШ 1820-*. octob. i-sö napjáig 1823-*. ter-

jedö minden tetteit megsemmisitni , „ mivel

ezen idököz alatt a' király szabadságától meg-

fosztva , kéntelen volt azon országlás tôrvény-

jeit, parancsolatit , és rendszabásait megerösit-

ni." lgy viszszaállott Spanyolországban is a'

régi rend, a' király Madridba viszszatérése ti

tán a' Cortészek pártján lévök ellen kemény

rendelések adattak-ki , kik közzül sokan torn-
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löczre vagy vesztöhelyre hurczoltattak , mint

Riego, a' nemzetben még a' legkissebb szabad

mozgás is megfojtatott , — szóval mindennek

meg kellett szünni, a' mi a'constitutziora vagy

nép jussaira emlékeztetö lett vólna. De mind

ezen rendszabások Spanyolországban a' csen-

dességet helyre nem állitották, bár egy része a'

Franczia seregnek még öt esztendeig mara-

dott az országban , örizni Vil. Ferdinand ha-

talmát. Más úton , mint a' szomszéd Spanyol

országban , 's legalább nyilvános külsö belé-

elegyedés nélkül öszveomlott a' Portugalliai

Cortészek munkája is. Azon idötájban, midön

a'Francziák Madridban vóltak, máj. 27-¿. l823-*.

VI. János kissebbik fija, Don Miguel— ez az

új idö Neroja — a' maga részére húzott fegy-

veres ero segitségével a' constitutzios ország-

lást felforgatta , 's a királyt maga hatatmába

viszszatette. — Az 1 823-rf. esztendö a' Romai

anyaszentegyháznak is új fejet adott. VIL Pius

Papa 82 esztendös korában, aug. 20-k. bévé-

gezte sok viszontagságokról nevezetes éltét.

A' conclave sept. 2Q-L cardinalis della Gengát

választá pápának , ki XII. Leo nevet vett-

fel, 's a' kit 1820-A. márcz. 3i-¿. Castiglioni ,

VIH. Pius váltott-fel.

lgy tehát 1824-яeА elején , a' révolutziok

által megzavart csendessége Europának hely

re volt állit va , a' királyok , a' népek jussai le-

verésével , a' határtalan hatalom gyakorlásábi
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rísaszaléptek , szóval békesség vala, de fojtó

és nyomáson álló békesség! — Ez ai i82A-d.

esztendö , — mely három uralkodót látott a'

silba szállani , ú. m. XVIII. Lajos Franczia ki-

rályt sept. 16-Â: kit öcscse X Károly váltott-

fel a' thronuson , HI. Ferdinand Toscánai nagy

herczeget jun. i8-¿. kinck helyét fija II. Leo

pold foglalta-el, és Mária-Luiza Luccai her-

czegnét márcz. i3-¿. ki helyett fija Károly-

L a } о « következett — arról is emlékezetes

hogy Isémetországon a' szovetség-gyülése ál-

tal i8lO-*. hozott rendszabások , melyek a'

monárchiai principium és rendszer fenntartását,

valamint a tanúló intézetekre "való szemesebb

felügyeletetés a'nyomtatás szabadságának meg-

szoritását illették, az Ausztriai követ javallá-

sára aug. 16-¿. megújitattva , tovább is magok

erejekbe hagyattak.— A'következö I825-d. esz-

tendöben octob. 13-¿. Maximilian- Jó'sef Bava

ria királyja halálával, fija I. Lajos ült a' thro-

nnsra, valamint Szai-Gothai herczegIV. Frid-

rikben febr. ezen uralkodó haz kihal-

vaп, a' Gothai herczegséget a' Szaxoniai kis-

sebb herczegek egymas köztt felosztották.

Europa közönseges történetei nagy me-

«ején , a' Veronai congressus után , három fö

pont van, melyekböl temérdek következések

fejlödtek, melyek azért a' visgálódó figyelmet

inkább magokra vonják, — a' Görög szabadsá-

gért és függetlenségért folyt viadal , Angliá
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nak, Canning idejétöl ólta , szembetünö vál-

tozásra hajló külsö politikája és bebo igaz-

gatása , valamint Francziaországnak éppen el-

lenkezö útat követö országlási rendszere, a'

mi a' nép szabadságának elnyomására czél sze-

rént vala elintézve, de 1830-A. a' dolgoknak

egy véletlen fordúlása által , éppen a' despotis-

mus megbuktatója lett.

A' mi a' Görög kérdést illeti, ez egye-

dül maradott fejtetlen a' más révolutziok fegy-

veres kézzel lett megszüntetése után, 's még

egy veres háborúra is adott alkalmatosságot az

Oroszok és Törökök köztt. Bár mennyire el-

lene volt a' föbb monárcháknak a' Görögök fel-

kelése, ennek idegen beléavatkozás által le-

csilapitását leginkább a' nemzet géográfiai fek-

vése akadályoztatta , a' mihez járult a' nagyobb

hatalmasságoknak egymástól félése. Az önma-

gára hagyott Görög nemzet azonbannem szünt-

meg több esztendökön keresztül bös lélekkel

harczolni polgári léte viszszanyeréséért; bár

a' had változó szerencséje , 's a' keresztyén fe-

jedeímek hideg és részt nem vevö indúlatja,

néha közel is' vitte a' végromláshoz. Elhallgat-

va egyebeket , a' historiában mindég fényes

példáji maradnak a' vitézségnek, 's elcsügge-

dést nem isméro ön feláldozásnak , Samos

szigetének a' Törökök kiszállásától megmenté-

se 1824 septembereben , valamit Missolon-

ghi várának egy egész esztendeig ritka elszá
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nással és bös lélekkel oltalmazása , mclynek

csak omladékait foglalta-el ápril. 22-k. I&26-Ó.

maga vad csoportjával a' Görögök kiirlására

küldütt Ibrahim basa , az Égyiptomi helytartó

fija ; 's ezen tettek eleven emlékezetbe hozták

a' régi Hellas Thermopylénél és Salamisnál

szerzett dicsoségét. . Másfelol a' Gorogorszá-

got illetö kérdés a' torténetek csudálatos for-

dúlása által , újabb bizonysága lett az Euro

pa! Tiagy szôvetség cllenkezö, 's éppen azért

öszve nem illö részekbol alkottatásának. — Ha

a' nyúgoti és déli Europa lecsendesitésében a'

három határtalan és két constitutzionális feje-

délmek gondolkozásának egymástól nevezetes

különbözese tetszett-ki, majd a' Görögök sor-

sát tárgyazó alkudozásokban az egyik határ

talan monárcha az Orosz császár kezet fogott

Angliával és Francziaországgal a'letiport nem-

zet megmentésére , a' nélkül , hogy abban

Ausztria és Pruszszia legkevesebb részt vettek

vólna. —Ezen nagy változást Sándor császár-

nak 1815-6. decemb. l-sójén Taganrogban tör-

tént véletlen halála okozta. Azon monárcha, ki

színte 25 esztendötöl fogva a' hatalmas Orosz

thronuson ülve, nem csak birodalma sorsára és

helyheztetésére , de egész Europa állapotjára

a' legnagyobb béfolyással volt, kielébb, mint

a' szabadabb idéák és világosodás pártfogója,

köztiszteletet és becsülést érdemelt , ki a'

jobbágyság megszüntetésével az emberiség jus-
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sai aránt méjjen érzésének szép bizonyságát

adta , ki végre , Lengyelország helyre állitásá-

val , melyet szabad constitutzioval ajándékoza-

meg, egy nagy nemzetet kötelezett hálára —

cz a' sok tekintetben nevezetes uralkodó , éle-

te vége felé egészen megváltozott , és csudá-

latos mysticismusra hajolva, a' szabadabb ér-

zéseket és gondolatokat nyomni és üldözni

kezdette. Közönségessé lett róla az a' véleke-

dés, hogy megunván az országlási terheket,

Dioeletianus példáját utánnozva, maganos é-

lettel kivánná a' thronust felcserélni. Midon.

\815-nek vége felé feleségével együtt birodal^

ma déli részébe egy útat tett, azt, sokan em-

litett szándékának valositására magyarázták.

De a' halál megelözte , 's azon monárchát, ki

gondoktól üres életet óhajtott, meg nem hábo-

ritható nyugalomba tette-által. Mentöl keve-

sebbet tudott Europa Sándor betegségéroI,ha-

lálának hire annál meglepöbb vólt, a' minez

járult majd a' thronusra következés aránt tá-

madott bízonytalanság , mely tizennégy napig

tartá függöben az indúlatokat. A' korona Con

stantin nagyherczeget az idösb testvért illet-

te, 's mihelyt Sándor balálának hire Peters-

burgba ért , Iegottan Miklós nagyherczeg , a'

senatusba menvén , Constantint császárnak ki-

kiáltotta , neki hivséget esküdött, 's példáját

majd az egész birodalom követte. De Con

stantin xnég л&гг-б. január. 26 -k. költ titkos
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actában Jemondott volt aз uralkodáshoz for-

málható jussáról, 's ezen szándékában bátyja

balála után, a' senatus sürgetése ellenéreis,

megmaradott. Igy a' kissebb testvér I. Miklós

lépetr-fel azOrosz tbronusra , ki azt, dec. 24-*.

\8"z5-6. kibocsátott hírdetésében adta a' nem-

zetnek tudtára , 's csak hamar egy veres és

nagy kiterjedésü támadás elnyomására kellett

országlási elsó gondját forditani, mely a' des-

potismus elassicus földjén, még nem látott pél-

dája volt a' constitutziora czéLzó mozgásoknak.

Alig lépett-le Sándor császár a' világ

iheátromáról , midön Canning reméllve bogy

szabadabb kezü következöje némely tekintet-

ben más politikát fog követni , a' Waterlooi

höst Wellingtont Petersburgba küldé az ú¡

császár idvezlésére. Fö czélja ezen követség-

nek, Gorogország állapotjának elintézése volt:

bár Ángliában eleinte kevés pártfogásra talált

a Görögök ügye , az ök kereskedésre, és a' kö-

zép tengffren marina formálására kedvezö fek-

vésekért. Egy az Ánglus és Orosz kabinétok

részérölápr. 1826-A. aláírtprotocollnm nyil-

ván kimondta e' két hatalmasság beléelegye-

dését Gorogország lecsendesitésében , 's egy-

szer'smind a' közbenjárás alapjait is meghatá-

rozta. Ennek nyomán, minekutánna Canning

Fraruoziaországot harmadik szovetkezo társnak

megnyerte — készültLondonban jul. 6-*. 1827-*-

egy hármas kötés Ánglia , az Orosz biro
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(lalom és F'rancziaország köztt , mely meg-

állitotta a' Görögök ügyébe elegyedés módját,

czélbavette , oly sok esztendötöl fogva tar

to vérontás után , a' két ellenséges fél meg-

békélltetését ,' 's bar a' Görögöket Török felsö-

ség alatt hagyta , de nékik tôkélletes szabad

kereskedést adott , 's râjok bizta belsö igaz-

gatasoknak tetszések szerént elrendelését. Ez

volt Canning legnehezebb és legfontosabb po-

litikai mire , ki azonban annak gyiimôlcsévcl

korán tt'ii'tént hálala miatt nem élhetett. Bar

sok kérdést hatârozatlanul hagyott ezen egye-

zés, annak szerzöje bizonyoson tovâbbi alkado-

zás által kifejtette és régrehajtotta vólna nagy

munkáját— igy is, az útat megkészitette, hogy

Gorogország és a' nemzet, századokon keresz-

tül bémohosult omladékaikból kiemelkedjenek.

Minden jó csak idövel niehet tôkélletességre,

csak úgy is leszsz aliando , 's a' historia bizo-

nyitása szerént , egy nagy politikai idéa sok a-

kadályok köztt , balítéletekkel 's minden oldal-

ról rátolyuló nehézségekkel küzdés és meg-

vívás után kaphat életre. Canning helyett

csak hamar Wellington lépett a' kormányra ,

kinek haszonlesö és szükebb határok köztt

mozgó politikája a' Görög kérdésben is nem

sokára elötünt , bár az idö lelkének hatalmas

árja ótet akaratja eilen sokszor magával ragadta.

A' három nagy hatalmasság részérol , a'

Görögök dolgába elintézett belé avatkozás,
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hamar igen fontos következeseket húzott ma

ga után. A' Török Poi'ta nem csak makacsul

ellentmondott a' békéllteto udvarok minden

kozbenjárásának, de a' vérontás megállitására

erövel is teljesedésben vétetni rendelt fegyrer

szünést megszegvén, ebböl folyt a' Navarini

tengeri ütközet octob. 10-í. 1817-6. éppen a'

Salamisi emlékezetes viadal napján, — mely-

ben a' Codringtontól yezérlett egyesült Anglus,

Franczia és Orosz ílották, a' Török tengeri

ero nagyobb részet sfemmivé-tették. Ennél

többre is ment a' dolog, mert ez az ütközet,

a' három udyarnak a' Török Portaval különben

is szôvevényes politikai állását még jóbban

öszyebonyolitotta , 's diplomátziai öszvekötte-

téseket is kettészakasztá , minekutánna a' há

rom szovetséges hatalmasság követei , sükeret-

lenül próbált alkudozások után , decemb. ele-

jén 1Ö27-Ä. Konstánczinápolyt odahagyták. Egy

a' Török porta által dec. Ю-í. kiadott sérto és

boszszantó hírdetés , a' következö esztendöben

az Orosz udvart fegyverre szóllitotta. April.

26-*. 1818-í. ielent-meg az Orosz hádizenés,

és máj. 7-k. a' Pruthon általmenetellel kezdö-

dött a' táborozás , meíy az Oroszok részérôl

Europában 's Á'siában egyarártt s'zerenesésen

folyt , és á' Balkan höse G. Dièbitsch által

I829-Ä. sept. i4-¿. Drinapolyban kötött béké-

те1 gyözedelmes véget ert. Ezén békessé^-

ben, mèly az Orosz udvar nagy méràéklètse-

gét bizonyitja, a' Török Porta, nehány A'siai

várak elvesztése mellett, megismerte a' feké-

te tengeren a' kereskedë's szabadságát, é*¿*'

szovetséges hatalmasságok által Görögor«z£$-

ra nézre tett határozásokat jóváhagyt*.' Afc

emlitett háború nem csak pihenést engédett a'

8
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Görögöknek belsö dolgaik rendbeszedésére ,

de függetlenségek elömozditására is nagy bé-

folyással volt. Már. 1828-A. — minekutánna G.

Capodistrias János a' nemzettöl megválasz t va ,

mint elölülö a' kormányt általvette , — kiszál-

lottak august, végén a' Francziák Morea fél-

szigetbe, 's onnan a' pusztitô , meg az élöfa-

kat is gyökerestöl kitépö Arabsokat vérszom-

juzó vezérekkel Ibrahiramai együtt kiüzték;

majd az 1829-*. Londonban márcz. 11-k. alá-

i'rt protocollum kiszabta Görögorszagnak az

Artai és Voloi tengeröblökig terjedö határait,

'* közelebbröl eliatézte a' Török Portának fel-

söségét a' Görög rvemzeten , yalamint a' fize-

tendö adó mennyiségét is megállitotta : m ely

rendszabásokat , a' Drinápolyi békesség tartá-

ea szerént, a'Töröknek«l kell et 1 fogadni. Majd

jóbban is megfontolván a'békéllteto hatalmassá-

gok ezen nagy kérdést, fébr. Ъ-k. 1830-6. költ

protocollumban kimondották Görögorszag tel-

jes függetlenségét , noha keskenyebbre húzott

határok köztt , 's ezt a' Török udvarral is meg-

ismertettek. Másfelöl bár Szax-CoLurgi her-

ezeg Leopold az új Görög status ajánlott fe-

jedelmi méltóságát elfogadta, de erröl csak

hamar lemondott, minekutánna meggyözödött,

hogy a' megszoritott határok a' nemzet inte-

reszszéjével és kivánságával meröben ellen-

keznek. lgy hát a' Görögök sorsának vég el-

dölése továbbra ha]adott , de a' fo dolog meg-

törtent, a' Görög-nemzet feltámadott a' despo-

tiemus sullya alatt béomlott sírjából , Görög-

ország a' független státusok sorában újra pol-

gári lételt nyert : 's majd ha szabadságának

hasznaival élhet, ha míveltségre és csinoso-

dásra tehet szert , új hajnal fog innen a rah
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szolgaságba és tunya álomba merult keleti

szép tartományokra derülni, 's így az embe-

riség nemesedésére megint egy sokat igéró

pálya nyilt-meg ! (16.)

Europa ngyelmet érdemlö közönséges

törtenetei sorában , fö helyet foglal-el Ángliá-

nak, Canning idejétöl fogva , szembetünoleg

szabadabb arányt és intézetet vevö külso po-

litikája , és belsö igazgatási rendszere is. Ha

a' szabadságnak — mely mint a' világosság el-

lene-állhatlan erove I mentöl tágasabb körbe

lövelli és árasztja sugárait— mar a' neve csak

magában is szerfelett kecsegtetö , annál inkább

magához vonszó és fontos következéseket szü-

lo annak példája egy olyan országban , mely

az egész földre kiterjedö kereskedése és szá-

mos coloniáji által, a' régi és az új világot

öszvekapcsolja. Angliát ugyan közönségesen,

'» nem is alap nélkül , a' szabadság elassicus

füldjének tartották, de ez a' szabadság egy

kitetszö jnssokat biró árisztokrátziával , a' kü-

lönbözö vallásos meggyözödéseket nyomóhier-

árchiával , valamint az idegeneket kizáró és

tiltó kereskedési rendszabásokkal éles contrast-

ban , 's még is csudálatos öszveköttetésben ál-

lott. IV. G y б r g y király uralkodása ,— ki ja-

nuár. 1820-A. meghalálozott édes atyja

Ш. György helyébe lépett , — nevezetes, An-

gliának mind külsö helyheztetésében , mind

(16.) Görögorszag sorsát a'három nagy udvar

felszóllittatva a' nemzettol , az 1832-d. esztendö-

ben máj. 7-A. Londonban alá-irt kötésben határoz-

ta-el, mely szerént Baváriai herczeg Otto, Görög

orszag királyjának kincveztetett , 's a' Török Porta

is megegyczett az új status batárainak az Artai és

Vohi tengeröblökig kiterjesztcsében.
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belsö igazgatásában törtent sok fontos és

jóltévó változásokról , melyeknek szerzôje,

vagy hathatós elömozditoja nagy részint Can

ning volt, azon ritka státusember, ki válasz-

tott mondásának tartván „polgari és valioso»

szabadság az egész földön " magos polczra e-

melkedését és fô helyen állását egyeztetni tud-

ta a' szabadság szeretetével 's pártfogásával,

és 1827-A. ápril. io-¿. gróf Liverpool helyett,

mint a' kincstár elsö Lordja és cancellarius-

sa fö miniszter lett, de e' nagy pólczon ke-

vés ideig lehete a' kozjóra munkás. Anglia

szabad polgári alkotmányjának a' rá-ragadott

salakoktól ez idöben ' kezdödö megtisztulásá-

nak,— azon-kivül hogy az i82A-dt'Ai parlamen-

ti ülésben a' Szerecsen rabvásár tengeri tol-

vajsággá bélyegezteték, a' következö eszten-

dökben pedig a" büntetö torvények jóbb rend-

beszedését, és az emberiscg lelkéyel inkább

megegyezôvé tételét lelkesen munkába vet-

ték— két nagyobb bizonysága van; az egyik

a' kereskedés szabadabbá tétele , a' másik a'

Rom. katholikusok nyomattatásának elhárintá-

sa. A' mi az elsöt illeti , — Anglia kereskedése

a' Cromwelltöl 1651-A. decemb. i-sójén adott

hires hajókázási actán, 's ebböl folyó kiszori-

tó és tiltó rendszabásokon állott, melyek azt

az idegenek lehetö kizárásával, 's így monopo-

liumma formálásával akarták virágzásba hoz-

ni és magos polczra emelni, azon balvéleke-

dés szerént, bogy egy státusnak a' pénz le-

hetö béhúzásáért mentöl kevesebbet vásárol-

ni , és . mentöl többet kell eladni , ezért az

idegeneket terhelni a' kereskedésben , hogy

.a* pénzt ki ne vigyék , 's a' külsö termésekre

és portékákra , azoknak béyitele meggátlásá
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ért nagy vámot rakni. Mino csurlálatos ellent-

momlás, a' kereskedést— melynek, mint min-

den jynak, a'szabadság éltetoszere— a' legszo-

rosabb tilalom és bilinesbe veres által akarni

életre hozni és gyarapitni! A' parlement 1822-

béli ülésétol kezdve, lassankent eltöröltettck

ezen tiltó és fojtó rendszabások , melyek sem

az ido lelkével , sem Angliának jóllétévcl ösz-

ve nem férhettek, 's így ezen az viton a' ke-

reskedésnek nagyobb , és a' miveltség elömen-

téhez mérsékelt szabadság, és tágasabb kör

ben mozgás eszközoltetett , a' mineк a' polgá-

ri társaság tokélletesedésére milyen nagy bé-

folyása van, könnyü által-látni. Nem kevésbé

fontos volt a' Rom. katholikusokat több mint

másfél századtól fogva terhelö és sujtoló tör-

vényeknek , 's így a' despotismus legutálato-

sabb nemének, a' vallásos nyomásnak meg-

szüntetése. Azonkivül , hogy Angliában a" con-

stitutzioba belészôtt uralkodó vallas van , ez

pedig uralkodó és türedelmet nem igen is-

merö papsággal van majd mindég egybeköt-

ve, más, a' 17-d. századba felmenö és az

atyák álnokságát fijaikban büntetö historial

okok is csinálták Ángliában a' Born, katholi

kusokat minden politikai jus gyakorlásától el-

záró tilalmat. Ha valamiben , úgy ezen dolog-

ban kimutatá magát az ido hatalmas lelke;

mert ezen büntetö torvényeknek viszszavéte-

le 1829-Ä. éppen azon fö miniszter Welling

ton által tortént, ki két esztendövel azelött

nem akart Canning alatt a' kabinétban marad-

ni, mert ennek a' Rom. katholikusok ügyét

pártfogó emberi, és a' természet torvényjét tisz-

telö gondolkozását maga meggyözödesevel el-

lenkezönek állítá!
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De Ángliának nem csak belsö állapotjá-

ban tôrténtek ily meszsze kiható es sokat jelen-

tö javitások, külsö politikája is, a' szabadabb, de-

rült lelkü Canning1 kormányja alatt, nemesebbé

lett, melynek rúgója nem a' haszonlesés vagy

csalás, de inkább az emberiségre tekintés, es a'

népek jussai pártfogása volt. — Canning a' Gö-

rög kérdésbe elegyedéssel már bizonyságát ad

ía az clôitéleteken felyül emelkedésének , vala-

mint egy szép idea valósitásáért a' nehézségek-

kel is megvívni tudó lelki erejének. Ebben a'

tekintetben szépen czímerezi Canning politikai

munkásságát az Europai és Amérikai szabad

constitutziok fenntartása. Elsö nagy lepes volt

erre a' Spanyol Amérikai coloniák , különösön

Mexico , Colombia , és Buenos-Ayres független-

ségének megismerése , minekutánna azt fegy-

verrel magoknak megszerezték. — Minden di-

plomátziai akadályok elhárintása után , melyek

inkább a' legitimitas gyôkérértelmébol folytak,

1825-A. jan. i-sö napján , Canning az Europai

nagy hatalmasságok Londonba lévô képviselôji-

nek kinyilatkoztatta , ,,hogy Ànglia ezen stá-

tusokkal függetlenségek alapján kereskedési al-

knra lépik;" 's majd azokkal a' kereskedés kol-

tsönös szabadságára alapitott és teljes vallásbé-

li türedelmet engedö kôtéseketis tett. Követte

ezt, még azon észtendoben, Braziliának a'

független státusok sorába tétele, hol VI. János

fija Péter , ki ott maradott volt mint regens,

1822-í. я nép kivánságára a'császári nevet fel-

vette. Csak hamar az Amérikai reszpublikák

megismerése után elküldé Canning VI. János

meghatalmazásával Stuart Károlyt mintkövetet

Braziliába , 's ennek gyümolcse volt az 1825-A-

august. 29-k. Rio-Janeiroban kötött, és VI- Sk

it
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atyát a'fiuval, az anyaországor nyakára nôtt co-

loniájáva-l 's Europával is megbékéllteté, és az*

új világban egy szabad monárehiát fundált.

Kevéssel ez-en nagy torténet utän megbal

Yl. J'ános márczi io-¿. 1-82Ô-*. minekutámia elébb

leányát Izabellát regensnek kinevezte. A' Por-

tugalliai thromtsra ekkor a-' Brazilian esászár

következett, mint IV. Péter— ki, a' két or-

szág újra- oszvecsatolódásából következö rosz-

ezak eltávoztatásáért a' Portugalíiai' koronáról

îemond, 's azt nagyobb leányának IE Máriá-

nak engedte , egyszer'smind PortugalUa*1 egy

a'régi Cortészek jussait megújitó szabad con-

etitutziorabis megajándékozza , melynek telje-

sedésben vétele volt ösi- tbponussáról lemon-

dásának egyik feltétele. De Spanyolország

ezen constitutzio kihirdetése után félvéh a'

szomszédban támadó vil'ágosság által-sugárzá-

sától , alattomos úton Portugalliában- lázzadást

gerjeszt, a' kivándorló pártosokat béfogadja,

*s pénzeí és fegyverrel nyilváh segitve,. visz-

sza-küldi Be Portugalíiai földre, a' szabadság

elnyomásárai A' regens berczegaszszony ilyen

szorult állapotban , régi kôtések erejénél fog-

v,a , Ángliához fólyamodík segitségért 1826 vé-

géh , 's ezt Canning oTy gyorsan megadja ,

hogy midön dec. 12-A. erre a' parlement egye-

zését kérte, már akkor a' segitö sereg egy

része hajókra volt szállitva. Az Ánglusok oda

érkezése a' constitutzionális országlásnak sza

bad kezet adott a' lázzasatók elnyomására,

Spanyolországot pedig minden további pró-

batételtot- eltartóztatta. Igy Canning, nem csak

Ámérikában teremtett új világot, de Éuropá-

bau is , Anglia hatalmának csak mutatásával ,.
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a' szabad országlás es a' népek jussai védan-

gyala volt. De — ne hallgassuk-el , — Canning

1827-0. aug. 8-k. véletlenül és közbánatot ger-

jesztve meghal : 's majd Wellington lépik a'

fö miniszteri pólczra. Az Ànglus sergek el-

távoznak Portugalliából , 's Don Miguel, ki

1824-A. atyja ellen forralt öszve-eskiivéséért ,

honnjából kéntelenittet,vén eltávozni Bécsbe

ment, és 1825-A. Erdélyt, 's Magvarország egy

részét bé-útazta , majd atyja halala után visz-

sza-tért , és bátyjától mar regensnek nevezve ,

1828-*. jun. 30-¿. gyalázatos hitszegéssel , 's

a' királyi név gúnyolására fellép az elrablott

tbronusra , nem uralkodni , hanem A'siai vad

•zultáni despotismussal alattvalójit ki'nozni ,

lömlöczökre hányatni , gályákra küldözni ,

meszsze partokra hurczoltatni , vagy csopor-

tonként vesztöholyre vitetni. — Ángliában IV.

György király 1830-A. jun. 26-¿. végezte éle-

tét. Következöje lett a' testvére IV. Vil h el m.

Ha a' historia örömmel kíséri az Anglus

kormányszéknek az idö lelkét megértö belsö

jaritásait , 's megtisztált politikára emelkedé-

»ét, Francziaországban ezzel éppen ellenke-

яо jelenést lát , a' helyreállitott királyi kor

mányszéknek a' kegyelemböl adott constitutzio

felforgatására czélzó nyilvános és alattomos

lépéseit , 's egy a' nemzetet nem csak bosz-

szantó, de azt sok rérrel szerzett jussaitól is

megfosztani akaró reactionak munkába réte-

let, mely despotismusra intézve, utóljára még

is a' szabadság anyja lett. Bár à' XVIII. La-

jos idejében már sokat mesterkedtek a' révo-

lntzio elötti állapotot viszszaóhajtó roylisták,

kivált a' hevesebbek közttök , az úgy nevezett

ultrák , kik nem kicsi béfolyással vóltak a' Spa
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nyol conetitutzio ellen inditott háborúra is,

csakugyan ezen fejedelem mérsékelt gondol-

kozása , a' végsore hajló índúlatoknak és a' zi-

vatarnak kitorését gátolta. Más ábrázatja lett

a' dolgoknak X. К á г о 1 у a Jé'suiták riagy

barátja alatt , ki 1824-A. septemberben lépett

a' thronusra , mikor az ultrák több elömene-

tellel sürgették az országlószéket , 's azt ma-

gokkal is ragadták haszonleso intézeteik kivi-

telére. X. Károly ugyan , midön 1825-A. máj.

29 -k. Rheims várossába megkoronáztatott , a'

hitet letette a' constitutziora , azonban ország-

lása egész folyamatja és rendszere annak fel-

forgatására törekedett. A' papság napról napra

nevekedö béfolyást kapott , a' tanitás szabad-

sága mind inkább megszorittatott , 's majd a'

Jé'suiták is keedék magokat az országba bé-

fészkelni. Fö eszköze a' constitntzio czélba

vett felforgatásának , 's az erre lassan lassen

vezetö lépeseknek elömozditója volt grófVil-

léle , ki még XVIII. Lajos alatt finánez-minisz-

ter, 's majd a' kabinét elölülöje lett — egy em

ber, kirol a' historia becsülettel emlékeznék,

ha tálentomát a' jó ügynek és hazája szabad-

ságának szentelte vólna , a' helyett hogy in

kább a' határtalan királyi hatalom 'soldossa le-

gyen. Minekutánna a' követek kamarája tagjai-

nak választatását tübbféle próbatételek után oda

módositották, hogy arra az elmult idö elöítéle-

teirel tele árisztokrátziának elhatározó béfolyá-

sa lett, majd a' Spany ol háború szerenesés kime-

netele a'royálisták erejét szembetünoleg пeve1-

te, az országlószék elérte azt , hogy egy az

1824-íí. esztendö elején egészen újra választott

kamarában a' sokkal számosabb ultrák felyül-

multák a' szabadság és constitutzio barátit: é»
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akkor egymásután ko vetkeztck , a' régi állapot-

ra viszszamenést sie t teto lépések és torrényja-

vallatok. Az \Q25 -diki ülést ezen tekintetben

háromtorvény czímerezte, egyik, mely nem ki-

csi terhére a' íináncziának, a' jó&zágokat elvesz-

tett kiváadorlottak kára kipótlását tárgyazta,

egy 30 millio jövedelmet adó ezer milli» toké-

nek fundálásával r a' mit a' státus-adósság 5 pro-

ccntes kamatjanak 3 procentre leszállitásával

eszközöltek; a' másik, az apácza-klastromok szá-

ma neveiésére nézett; a' harmadik végre a' val-

lással csúfolódás meggátlására a' szcntségtürés

külömbözö büntetését illette: — — — —

Az \&z6-diti és 1827-ДО* ülésben pró-bált hely-

reállitása az elso szülottség jussának t és »

nyomtatás szabadságának embertelen büntet»

tôrvényekkel tôkélletes megfojtása, bár a' kö-

vetek jóváhagyását megnyerte, a' pairek által

viszszavettetett. Eppen azért 1827 novembe-

re elején a' nép jussait redo pairek kamarája

egyszerre 70 olyan taggal szaporittatott, kik

a' határtalan királyi országláshoz ragaszkodá-

sokról ismertették magokat , 's ugyan акков

a' követek kamarája is eloszlattátyán, új. vá-

lasztás rendeltetett. De a' kôzvélekedés fe-

lyül multa a' királyi hatalom erôlkôdését, aa

újonnan választott követek nagyobb részint

a' liberalis felekezethez tartoztak , kik elött

a' minisztérium meg nem állhatván, gróf Vil-

léle és társai 1828 elején elbocsáttattak. Ek-

kor látszott ugyan a' reménységébert megcsa-

latkozott királyi országlás a' nemzetnek en-

gedni , 's az új minisztérium mérsékelt royá-

listákból szerkeztetödött-öszve , de a' mely a
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kamarák két iilése alatt majd semmit sem

csinált , talám nem is csinálhatott , a' mivel a'

nemzet várakozásának megfelelt rólna. így is

nyugtalanul várván a' királyi kormányszék ked-

Telltt , és csak ideig félre tett plánuminak ki-

vitelét, aug. H-k. 1829-*. herczeg Polignac e-

lolülése alatt, egy vastag ultrákból alkotott

minisztérium kezébe menyen az igazgatás. E-

zek ugyan 1 830-6. márcz. elején oszvehivják

a' kamarákat— de majd tapasztalták a' kóvctek

nem kedvezö indúlatját, kik magokat esak ha-

mar kinyilatkoztatták a' nemzet hajlandóságát

nem bíró miniszterek eilen. Ezért X. Károly

boszszankodása kimondása mellett, a' kamarák

ülését elébb elnalasztja, majd a' követek ka-

maráját eloszlatja, és új választást parancsol ,

raely minden elkövetett mesterkedések mellett

is, nagyobb részint miniszterekkel ellenkezö

gondolkozásu tagokat ritt a' kamarába. Még

az a' mód sem használt, hogy a' nemzeti büsz-

keségnek hízelkedésébol az Algiri rabió status

meghódolására a' király sereget küldött Afri

ka partjaira, mely Ott kiszallván jul. Ь-к. 1830-A.

a' fovárost Álgirt ostrommal megvette ; a' mi

nisztérium semmivel sem nyert kedvet a nép

elött. E' szerént látván azt , hogy az új ka-

mara elött is meg nem állhat, határozó lépés-

re kellett magát elszánni. így jött-el julius'

Ib-dike 1830-Ä. ez a' nagy, és Europa évkony-

veiben örökke emlékezetes nap! — Egy ezen

a' napon mind a' hét minisztertöl aláírt tudósi-

tás a' királyhoz , a' nyomtatás szabadságából

folyó zabolátlanság 's riszszaélések , 's az új

választások alkalmatosságával elkövetett mes

terkedések eilen intézve , a' tôrvényes renden

kivül eso rendszabásokhoz nyulást javallá. En



124

nek nyomán , ugyan azon napról dátált három

királyi rendelések közzül az egyik a' nyomta-

tás szabadságát eltörlötte , a' másik a' válasz-

tás módját megváltoztatta , a' harmadik, a' kö-

veteknek még öszve sein gyült kamaráját el-

oszlatta , 's így a' nemzetnek nem csak a' con-

stitutzioban gyökerezö, de azután hozott tör-

vényekkel megerösitett legszentebb jussait egy

pennavonással semmivé tette. Ezen vakmerö, 's

számitás nélkül történt lépések következése tud-

va van. A' véletlenül lecsapó villám jal. 26-Ä.

meglepte, és 'sibbasztó tompulásba ejtette a' fö-

várost. De midön másnap a' királyi sereg Mar-

mont vezérlése alatt a' tôrvénytelen parancso-

latokat teljesedésbe venni szándékoznék, a' nép

felkölt jussai oltalmára, Lefayette megjelent, 's

általa a' X. Károlytól eltörlött Pári'si nemzet»

gárda ismét életre kapott. Nagy elkeseredéssel

folyt három nap, jul. П-k. 28.¿. és 29 -k a' via-

dal az ostromi állapotban tett'fövaros legnépe-

sebb részeiben , patakként ömlött a' drága ha-

zafi ver, 's a'gyözedelem végrea'népé lett. Elo-

tünt volt a' verekedések alatt a' háromszínü,

kék veres fejér kokárda , ez az elsö révolu-

tzio színe , 's a' lelkesedésnek hihetetlen emel-

kedést adott. Villám sebesen elterjedett a'meg-

gyozödés, hogy a' Bourbonok idösb ágának or-

száglása, és a' nemzet szabadsága együtt meg

nem állhatnak, 's a' Pári'sban jelenlévo követek

és pairek egybegyülvén az Orleansi herczeget

Lajos-Filepet jul. 30--¿.mint az ország £0

helytartóját kormányra szóllitják. A' herczeg

engedett a' közönseges kívánságnak, 's a' kama-

rák ülését aug. Ъ-k. kinyitván, azoktól négy nap

mulva aug. i-k. al constitutaio azon czikkelyei-

t
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nek, melyek inkább a' királyi hatalomnak, mint

a' nemzet szabadságának kedveztek, módositása

után , mint Francziák királyja a' thronusra hi-

vattatik, melyet aug. Q-k. a' megújitott chár-

tára a' kamarák színe elött tett esküvés után

el is foglal : X. Károly ellenben é» familiája

az országból kivándorolván , Ángliában kere-

sett menedéket. Méjj bényomást tett , le ncm

írható részyételt gerjesztett mindenfelé e' vé-

letlenül meglepö és keményen megrázó föld-

ingáshoz hasonló nagy torténet , ez a' felke-

lése egy egész népnek tôrvényjeit onkényes

kézzel elszaggató országlószéke eilen, mely

a' közönseges rendetlenség és felfordúlás kö-

zepette példátlan rendet, egyetértést, személyt

és vagyont tisztelö indúlatot bizonyita, vala-

mint e' rovid révolutzio temérdek és egész

Europára kiható kôvetkezéseket fejtett-ki. A*

népek szokatlan mozgásba jöttek, a' szabad-

ság szent tôrekedése a' fejetlenség siralmas

rongálásával kezet fogott , thronusokat meg

rázó , nemzetek jóllétét hátráltató , hazafi-vért

árasztó támadások boriták lángba a' politikai

láthatárt, a' státusok egymáshoz állásában bi-

zonytalanság, a'békességbenis ellenséges hely-

heztetés, fegyverben öltözködes háború nél-

kül , kitôréssel fenyegetö , azonban szélyel vo

mitó zivatar, a' mely még is derült eget nem

hagyott maga után, -— e' csudálatos, nyugtala-

nul csendes állapot Éuropának képe a' juliusi

napok ólta ! Mikor csilapodik-meg a' politikai

világ felduzzadt tengerének szélveszes zajgá-

sa , mikor szünik-meg a' yégsoknek e' pihenést

nem engedö oszvesurlódása ?— ez, a' jövendö

titka. Ohajtani kell azonban, hogy midön két

ellenséges, egyaránt hatalmas elementum, a' né
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рек szabadságra vágyása , 's az uralkodók ha-

tártalan hatalma, készül egymással pusztitó,

rontó viadalra szállani, a' könnyen terjedö tüz-

nek vegye elejét az országlószékeknek az ido

lelkét megérto bolcsessége, s a' népek torvé-

nyen túl nem lepo magok mérséklése , hogy

a' koz békesség álAása ne szünjön-meg bóldo-

gitni Europat : olyan békesség azonban, raely

ne a' sir csendességéhez hasonlitson, de a'nem-

zetek kifejlodcsét gyarapitsa , és az emberisé-

get a' tokélletesedéshez kózelebb rigye, mely

végre a' torvényes rendet és szabadságot meg-

erositvén , az ezeket híven apolgató országló-

székekhez ragaszkodást és tiszteletet rendit-

hetlen alapra tegyeü
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LENGYELORSZÁG

HÁJIOMSZORI FELOSZ TATAS A

ES

VÉCROMLÁS A.

Victrix cáuta Diis plaçait, sed vicia Caloni.

Lucanus Pharsal. I. 128-

Vi opprimi in bona causa est "melius,

quam malae cederé.

Cicero de Legg. HI. 34.
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nemark. Mit historischen Nachrichten und poli

tischen. Bemerkungen — von JVilhelm Coxe. Aus

dem Englischen von J. Pezzl. III. Bde. Zürich 1785

— 1792. — 4. A' szerzo 1778-6. útazott Lengyel-

országban. Az elso darabban jó historial által-

nézése van a' Lengyel igazgatás formájának.

Polens Staatsveränderungen und letzte Verfassung

von Franz Jos. Jekel.lV. Bde. Wien. 1803— 1806- 8.

Resume de Г histoire de Pologne, par Léon Thiede.

Seconde édition. Paris. 1824. 12. Ezen his könyv-

ben többet hap az olvasó , mint reméllte.

Vom Entstehen und Untergang der Polnischen

Constituzion von ъ-ten May 1791. II. Theile. s. I-

1793. 8. Ennek folytatása

Versuch einer Geschichte der letzten Polnischen

Revoluzion vom Jahr i 794. — II. Theile. s. I.

1796. 8.

Polens Untergang. Von Friedr. v. Raumer 2-й Aufl.

Leipzig. 1832. 12.
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Egy nagy, mindeneket megrázó szomo-

ru drama végzôdott-bé a' Visztula partjain,

a' remény es csalattatás koztt folyó életet ele-

renen ábrázoló i8ôi-d. esztendö septembe-

rében. Mikor a' természet éppen hanyatlásra

kezde sietni, Farsó elesett, 's e' fovárosnak

a' jó érzésüek keblében még riszszahangzó

zuhanása maga után Tonta a' romlás oryény-

jébe az életre és halálra Tiaskodó Lengyel

nemzetet. Sok változásnak, sok csudálatos vi-

szontagságnak volt már tanúja idökorunk, több

nevezetes és tágas körbe kiható torténetet ért,

de talám egyet sem látott, mely olyati közön-

séges figyelmet, oly szélesen kiáradó rész-

vételt okozott vólna , mint Lengyelország kö-

zelebbi tusakodása a' lételért'és szabadságért !

Egy kis ország, — mely alig teszi egy szegle-

tét az Europát és Á'siát temérdek elnyúlás-

ban , oszvekapcsoló Orosz birodalomnak , 'e

melynek népessége csak tizenkettöd részét sem

9



formálja a' meszsze kiterjedésben parancsoló

nemzetnek — minden áldozatra kész hös maga

elszánással , felkél lerázni a' rabszolgaság bi-

lincseit , belé-rohan a' nem egyforma viadalba

az északi colossus ellen , megmerközik an-

nak egy ily kis pontot legottan eltapodással

fenyegetö hatalmával, el nem farad a' sors min

den csapásai alatt , de fényes példában mutat-

ja , hogy van az embernek még az életnél is

föbb java; és csuda tettekre lelkesitö bátor-

sága , honnyszeretete a' roppant birodalmot

megrázza, a' háromszor nagyobb és gyözedel-

mekhez szokott seregnek félelem nélkül út-

jába áll , azt sokáig feltartóztatja , 's utóljárais

nem vitézségnek hódol-meg, nem a' nagyobb

ero elött esik-el , de inkább belsö villongá-

soknak , 's az ezeket élesztö árúlásnak leszsz

áldozatjává ! *

Egy gyengének a' hatalmassal , egy tör-

pének az oriással ily bátor és csüggedést nem

ismerö szembeszállása már magában nagy in-

tereszszével bir, és természetes megindúlást

okoz minden érzo kebelben; de erosebbé te-

szi a' Lengyelek sorsából osztozást, szeren-

csétlenségek meggondolása , mert talám egy

nemzet sem ment-által több eroszakosságon,

és igazságtalan sujtoltatáson. Tegyük ide , nál-

lunk Magyaroknál régi honnyi viszsza-emléke-

zések nevelt«k a' sympáthiát a' Lengyelek i-

ránt. KevéJyen gondolhat mindég a' Magyar
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Nagy La jo» Idejére, ki alatt 1370-/Л 1582-

a' Lengyellel rokon ôszvekôttetésben állott,

mikor kétszer látta maga foldjén a' Lengyel

rendeket öszvegyülni. Majd U 1 á s z 1 ó alatt

1440-Ä. kevés idöre újra egy fó alatt egyesült

a' két nemzet , 's együtt ontá vérét a' Várnai

csatamezön 1444-6. Az erdös kis hazánktól

1576-Ä. Lengyelországnak adott derék király

Báthori István emlékezete méltó tisztelet-

ben áll. Hálára kötelezö III. János Lengyel

király— a' hires S ob ie sky— neve, ki vitéz

karjával 1Ö83-*. Bécset a'Török rabigától rneg-

mentvén , a' Magyar koronát az Áusztriai ház-

nak megtartotta. Végre , egy kicsi , még is fi-

gyelemre méltó kornyülállás , a' két nemzet

tánczának oszvefoglalása , — a' Lengyel táncz

után többnyire a' Magyarnak kôretkezése,—

nem jelent é valamit ezen tekintetben? лет

bizonysága é a* két nemzet testvéri indúlatban

oszveolvadasának ? Természetes azért , leg-

alább kárhoztatást nem érdemel , ba a' hiv

Magyar kebel is érzi, ha ebben is sajog, mi-

dön a' rokon Lengyel szíveket Teres sebek

szaggatják.

Ki nem törölhetö betükkel van a' histo

ria évkônyveiben feljegyezve Lengyelország

béff-romlása, megreszkettetö intésül a' népek-

nek , tanúságul a' fejedelmeknek ! Úgy lehet ,

ezt tekinteni, mint egy nagy képet, melyen

a' szabadság és hatalom viszszaélésének egya-

9*
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ránt gyászos, veszélyt hozó következései, szív-

re 's lélekre béható vonásokkal vannak le-

festve , annál megilletöbben , mert midón e'

nagy nemzet felserkent hoszszas ideig tarto

szunnyadásából , és felrázta mintegy magát a'

halál álmából, új élethez kezdeni, megavult

polgári állapotján javitni, — e' szép és magos-

ra emelkedó czéljában az erószak által meggá-

toltatva, viszszataszitva vfüggetlenségét elvesz-

.té , és kitöröltetett a' szabad népek sorábói.—

£zükség e' nagy eset megértéséért, Lengyel-

ország régi politikai 's vallásos helyhezteté-

sét, valamint belsö állapotját vi'sgálódó figye-

lemre venni: mert ott fogjuk nagyrészint fel-

találni a' bukását eszközlö okokat.

Ha egy tekintetot vctünk Europa géográ-

fiai helyheztetésére , annak A'siával határos

keleti részében, az Oderától az Urali bér-

czekig , a' Báltikum partjaitól a' fekete tenge-

rig, egy nagy és szélesen kiterjedö térséget

látunk elnyulni, 's midón nyúgoton roppant

hegy-lánczok különbözö osztályokat formálva

a' népek köztt, ezeket elválasztják , és minde-

niknek maga köret mintegy kiszabják , kele-

ten az egymásból folyó , semmi határok koz-

zé nem szorúlt végetlen sikság a' lermészet-

töl arra latszik alkotva lenni , bogy ott egy

nagy nép hatalmanajk , 's az ellenkézoket is
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öszrekapcsolo > »' saját Rülfín&ségeket is ösz-

veolvasztó onkényes akaratjának tágas me-

zeje legyen..

A.' kilenczedik század vége fêlé e' nagy

térenr két, azon egy tör'sökböl ágazó nép-

kezdett kiterjedni, t. i. a¡ Lengyelek és Oroszok:

az elsök Europához-, az utolsók Á'siához kö-

zelebb.. Ezen fekvése a' két nemzetnek, min--

denik sorsára elhatározó béfolyással birt. Az

Oroszok ez által jókor megismerkedtek a' Gö-

rög biroáalommai , és etlöl költsönöztek, val

lest, szokásokat,. igazgatás-formát ; miden a'

Lengyelek a' Romai; anyaszentegyházzal' lép-

tek öszveköttetésbe , 's- ennek vallásos é» pol-

gári mivelödése lett honnyivá nállok. Igy, a'

keresztyénség , ez az oszvekapcsolás kötele,

e' két nemzetet egymástól meszszre taszító esz-

Közlett, 's a'vallásos különbség nem esak ma

gos választó köfallá emelkedett közöttök, de

politikai kifejlödéseknek is egészen ellenkezö

arányt adott. A' torténetek folyamatja majd

nagyobbá tette a' szakadást, csaknem halálos

gyülölseg csuszott-bé a' két rokon nép közzé,

és nyelvekben alig maradott valami nyoma a'

mesésse vált közös eredetnek. A' Görög val-

lással a' napkeleti birodalom despotismussa is

gyökeret vert az Oroszok köztt, 's az ural-

kodók határtalan hatalmának kiformálódása

nem engedte a' nemzeti szabadságot csirázás-

ba indulni. A' Lengyelek ellenben a' Bomaii
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hitre teres által nyugoti Éuropával atyafiasod-

tak, hól a' nemességnek a' fejedelmekkel küz-

dése , a' szabadabb érzéseket , a' függetlenség-

re vágyást élesztette, valamint a' setétségnek

és világosságnak egymással jókori surlódása,

az ellenkezöknek ezen oszvecsapása , kifejlö-

désekre béfolyás nélkül nem maradhatott. Az

Oroszok belsö életének megállapodás , a' Len-

gyelekének mozgás a' czímervonása ; az elsö-

böl lelket megölö buta tompulás, az utolsó-

ból minden eröket kifej'tö , értelmet élesito ,

bár néha határon túl is csapó elevenség szár-

mazott. A' Lengyelek historiája nékünk a' sza-

badságot- zabolátlanság képében mútatja, több-

nyire minden fellázzadott 'sibongó indúlatok

társaságában; az Oroszok állapotja tüköre a'

rabszolgasággá aljasodott minden magosabb

ingert megfojtó nema engedelmességnek. Me-

lyik nemesebb , emberhez illöbb ?

Lengyelország torténetei sok intereszszé-

ve1 birnak, néha meleggel és mozgással tele

drámát képzeltetnek. Gyakran Spártába vagy

.Romába tesznek-által bennünket, 's mintba él-

tünk a' hajdankorban folyna, egy a' köz-dol-

gok felett tanácskozó szabad nép közepette

találjuk magunkat, látjuk a zajos és szélve-

szes beszéllöszéket , jelenvagyunk a' hevesen

kitörö vitatásokon , 's viszszaborzadva szem-

léljük a' törvény és igazság szent helyét ve

res csatamezové válni. Yalóban, Lengyelor
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szág állapotja bajoson megfogható jelenés az

olyan elött, ki a'mái polgári társaság lassu

és kimért folyamatjához szokott. Egy a' ki-

rályi nevet megtartó reszpublika , minden kor-

látot általhágó, 's éppen azért fejetlenségre

vezeto szabadsággal; hól virtus gyanánt tisz-

telik azt , a' mi egvébütt vétek bélyegét hor-

dozza. A' társasági élet itt oly alapokon ál-

lott, melyek annak idéájával meröben ellen-

keznek. Nem a' békesség , nem aK rend , nem

a' kozbátorság vóltak annak alkotó részei , de

törvénytelenséget megszentelö törvényes hely-

heztetés, rendszabásokhoz kötött rendeletlen-

sêg, constitutzioba belé-szott polgári had, az

egész népnek egy csoportban felkelése , és

szövetségbe állása,'s még is az egyes ember

akaratjának az egészet fenn-akasztó hatalma

és ereje— ez az egymással öszve nem férhe-

tö, azonban csudálatoson egy czélra dolgozó

szerkeztetése Lengyelország polgári alkot-

mányjának, így fel nem található elegyedése

az ellenkezöknek , végsöknek.

Lengyelország legrégibb historiája nem

csak homályos , de mesével és költeménnyel

teljes. Fundálójának Lech herezeget emle-

getik, a' Kr. után 550 táján, majd Piast ne-

Tü közsorsu lakost hoznak-fel Kruszwice kis

városból .a' Goplo tava mellett, kit 842-A. hiv-

tak a' herczegi székre. Ennek maradéki öt

századon felyül birták a' fö hatalmat Lengyel
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országban, 's róla kovetkezöleg minden thro-

nusra jutott Lengyel honnyfiak Piastoknak ne-

veztettek.— Bizonyosabb és valódi bistoriája

Lengyelországnak azonban I. Mjeszko v.

Miczizláv herczegen kezdödik, ki QÓA-6

kezdett uralkodni , és országába a' keresztyén

vallást bévitte. Ennek fija I. В ole zl áv Chfb-

bry vagy rettenthetlen névvel, QQQ-töl i025-*y,

népének a' keresztyén hitre téritését tokélle-

tességre bajtotta, 's egyszer'smind a' királyi

czímet is felvette. A' Piast házbéli királyok

alatt az igazgatás formáját és thronusra kö-

vetkezést bizonytalannak , a' nemzet jussak

határozatlanoknak látjuk, 's az uralkodók sze-

mélyességétöl függött kissebb vagy nagyobb

tekintetek és hatalmok. III. Bolezláv tár-

tékony példája , ki 1138-A. négy fijai ioztt

osztályt csinált, sok belsö villongásokra adott

alkalmatosságot , az országot egyé lern», a'

nemzetet egy köz-lélekben egyesülni sokáig

nem engedte. Legnevezetesebb király. 's utol-

eó ezen familia ferjfi ágában volt III. v. Nagy

Kázimir l7,53-tóf \370-ig, nem csak azáltal ,

hogy Veres Oroszországot, vagy Volhyniát,

Ukrániát, és Podoliát országához csatolta , 's

igy annak kiterjedését és hatalmát nevelte,

de még inkább bölcs igazgatásával , mint a' ki

eHpben ada írott tôrvényeket Lengyelország

nak, a' törvénykezés rendes folyamatját bé-

hozta, több városokat újból épitett, másokat

i
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crosségekké formalt, a' polgárságot kezdcttc

felemelni , es a' föld-népével együtt kivenni

a' nemesség nyomása és önkényes bánása alól ,

mely emberi indúlatjáért , 's a' letapodottak

védelméért, az elöitélettel teljesek ötet pa

rasystole кirályjának csufolták , a' historia di-

csérettel emliti, a' jóérzésüek mais tisztelik.

Átaljában Lengyelország külsö csinosodása és

mívelödése ezén király alatt indúlt-meg. Diu-

gosz (i.) a' Lengyel historia atyja, azzal fe-

jezi-ki ezen érdemét Kazimirnak , „ hogy Len-

gyelországot , melyet sároson , fából i'pülve

kapott, ko bol épitve és pompáson hagyta ma

ga után." III. Kazimir maga következöjének

ismertette volt a' Lengyelekkel még 1330-A.

léány-testvérének férjét I. Károly Magyar

királyt, de a' ki elot te meghólt, 's örökségi

jnssa a' Lengyel koronához, fijara Nagy La-

jo s г a szállott. Ez , még Kazimir éltében

i355-*. jun. 24-jfc. költ oklevelében a' nemzet-

nek, vagy inkább nemességnek bizonyos sza-

badságokat és jussokat engedett , melyekben

azt mermé tevé az adófizetéstol , 's az orszá-

gon kivül maga költségén katonáskodástól. Ez

volt az alapja a' hiressé lett Lengyel szabad-

ságnak, 's ralóban ezen ido tul fogva kezdett

(i.) Dlugost Krakkóí kánonok , seul, 1415-6..

tchát Nagy Kazimiv lialála u(án 45 esztendovel.

Munhája — histor. Polonicae L. XIII. — l480-''g ter-

jed, 's méltán nagy tehintetben van. f-.. C'oxt Reise

durch Polen — I. Bd. t. — 112.
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a' nemeuég itt mind többve nerekedö , '« vég-

re a' királyi tekintetnek egészen nyakára ülö

hatalomra es béfolyásra tenni szert.

Lajos halala után \ Ъ82-6. kissebbik léá-

nyát H e d v i g et hivták a' thronusra , a' két or-

szág együtt maradását nem akaró Lengyelek;

1384-A. octob. П-k. Krakkóban megkoronáz-

ták, '» majd 1386-A. féijének 's egyszer'smind

királynak választották Jagellot Lithva vagy

Lithvánia nagyherczegét, ki megkereszteltet-

vén Ulászló nevet vett-fel, és a' keresztyén

vallást maga örökös tartományjába bévitte,

mely ekkor Lengyelországgal egy fö alatt

egyesült. Itt kezdödik a' Jagello ház uralko-

dása 1572-«^, 's így 186 esztendön keresztül.

Bár ezen idö alatt a' királyi méltóság állan-

dóul az emlitett familiánál maradott, 's ennyi-

ben a' thronust örökösnek lehetne mondani ,

csakugyan mindenik király halálával , a' ne-

messég gyakorolta választási jussát , mikor

egyszer'smind maga számára újabb 's meg ú-

jabb szabadságokat csikort-ki. Ezen az úton,

a' királyok jussai mind több több megszoritást

szenvedtek, 's hatalmok végre, árnyékká apa-

dott-le. Csakugyan ezen házból I. 'S i gm on d-

nak , Erdélyi fejedelemaszszony Izabella

Zápolya Jánosné atyjának, 1506-tó/ 154 8-iy

terjedö országlása volt a' Lengyelek szabad-

ságának és jóllétének szdbb épochája , mikor

nállok rendbeszedett igazgatást lehetett lát
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ni , mikor a' tudományok és mÇfészségek egy

értelmes királj pártfogása alatt yirágoztak. De

ennek fijaban II. 'Sigmond August ban —

ki alatt 1569-6. Lithyánia egy tartománnyá e-

gyesült .Lengyelországgal—kihalván a' Jagel-

lo ház 1 572-*. az igazgatás formáján , az or-

szág egész állapotján neyezet.es yáltozás tör-

tént, a' mi nem maradolt elhatározó béfolyás

nélkül a'f nemzet sorsára és helyheztetésére.

Ekkor t. i. a' koronához formálható minden

örökös jus eltöröltetett , és a' thronusra lép-

hetés egyenesen a' nemzet szabadon valasz-

tásától függové lett, oly móddal, bogy soha

a' király él leben annak kôvetkezojét kinevez-

ni ne lebessen, minden egyes nemes ember

szózatolhasson a' király választásra , valamint

ha a' király a' tôrrényeket és nemzet szabad-

lágát megsértené, alattvalóji a' neki tartozó

cngedelmesség alól legottan fel legyenek 01-

dozva. Egyszer'smind a' nemzetnek Nagy La-

jostól és következöjitöl adott minden jussait

megerösitvc , azokat a' szabad választással

együtt egy oklevélbe foglalták, mely a' Len-

gyel országos tôrvények köztt phcta conventa

пет alatt ismeretes , és a' mire a' királynak a'

thronusra fellépéskor, az orszâg szine ëlott

meg kellett esküdni. Valahányszor a' királyi

szék megürült, elsö gondja volt a' nemzet ké-

pét viselö nemességnek azon feltételeket ál-

litni-meg , melyeket fejedelme elibe akart szab-

1
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ai. A' pacta conventàk tehátr minden ország-

lás kezdctével újabb fontolás alá vétettek, 's

könnyü gondolai , hogy azok mindég csupáu

a' nemesség jussai szélesebbcn kiterjesztésére'

intézve , a királyi hatalmat azoa mértékben

keskenyebb határok közzé szoriták 's gyengi-

tették. Hijában keresünk azoknak sorában, a

nemzet valódi javárav a' státu; bóldogitásárar

az igazgatás czélarányos rendbeszedésére tar-

tozó pontokat , a' Lengyelek csak szabadok

lenni, de törvényt ismerni пeта akartak: V

királyjai köztt nem találkozott egy Nerva is ,

ki, Tacitus megjegyzése szerént „az öszve

nem férheto fejedelmi uralkodást es szabad-

ságot egyesitni tudta vólna." (2.) így változott

Lengyelország monárchiából nemesi reszpub-

likává, bár a' király nevé megmaradott. Sek

roszszra tágas mezo nyilt ez által , és itt kez-

dödik a' Lengyel nemzet valódi szerencsétlen-

sege. A.' szabad választás alkalmatosságot adott

»' megvesztegetésre , a' thronus forma-szerént

Jkótyavetyélésére , és így annak eladására, a

mi, minden tiszta-keblü hazafi elött, legszen-

tebb , legföbb r 's elidegenitést nem szenve-

dö, megfojtott minden honnyszeretetet , 's kár-

tékony baszonlesést és nyereségen kapást tett

helyébe-, Valamikor a-' tbronus megüresedett,

mind annyiszor a' status fennállására szüksé-

(2.) Res olim dissociabiles — principatum ac

libertatem. Tacit. Agríeos.
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ges fö hatalom félbeszakadptt , a' miböl sok

felfordûlás és zivatar következett. A' Lengye-

lek kevélyek vóltak , hogy midön a' fejedelmi

hatalom más országokban nevekedett, nállok

mind keskenyebb határok közze szorúlt; sza-

badságról álmodoztak midön annak felibe tet-

ték az önkenyt, 's az egyes nemesek függet-

lenségével a' hazát rabszolgaságba ejtették.

Könnvü látni, e' rendetlen szabadságból

mennyí szakadások, részekre hajlások, egy-

mást éleszto belsö villongások fejlödtek-ki,

a' mi, természetesen kecsegtette, hívta az ide-

geneket a' Lengyelország dolgatba elegyedés-

re. Tètézte a' veszélyt a' polgárok nyomatta-

tása, kik lassanként elvesztették minden sza-

badságokat, minden jussaikat, melyeket a' Ja-

gello ház alatt, 's még az elött is birtak, 's

igy a' harmadik rend , az országgyülésen meg-

jelenhetéstöl egészen eltiltatott. (3.) Ettoï fogva

rendithetlen principium lett a' Lengyel orszá-

gos törvények sorában, csak nemes ember le

itet ha%aß, 's hogy éppen ez volt a' valódí sza-

badság, a' status jóllétre és virágzásra emel-

kedhetésének egyik fó megfojtója,—nem ki-

ván magyarázatot. A' föld-népéröl még csak

szó sem lehetett Lengyelországban ; a' paraszt-

(3.) A' régibb idokben a' Lengyel városok és

polgárok országos jussait, az utolsоhnali diélán meg-

Jelcnhetésebet , fo hivatalohra léphetéscket , Diu-

goiz és Cromer uláu bizonyilja Cuxc i. Bd. S. Q4-
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nak sem tzemélye, sem birtoka nem volt, 's ne-

hány száz-ezer ember a' vak torténettol és bal-

vélekedéstöl nemessé alkotva, több millio job-

bágyait a' föld porába szegezve tarta , kizár-

va minden emberi jussokból, mintha ezeknek

a' természet csak rabotas szolgálatra adott vol

ita lételt , öket csak embertársaik onkényje

eszközeivé formálta vólna.

A' mi az igazgatás formáját illetí, a'Len-

gyel reszpublikának három alkotó része vólt,

a' király , senatorok , és nemesek rendje. A' ki-

rály Lengyelországban sok külsö fénnvel , ke-

vés valódi hatalommal birt, inkább csak a'

reszpublika koronás elölülöjenek lebetne ne-

vezni. Legrégibb királyi lakhely Krakkó volt

a'Visztula mellett, honnan a' \7-d. század e-

lejével III. 'Sigmond Varsóba tette-által a

királyi lakást, de Krakkó azután is megmara-

dott koronázási és temetkezö helynek. A'.Len-

gyel törvények különosségei közzé tartozott

az is , hogy a' meghólt királyt addig eltemet-

ni nem lehetett, mig az új választás meg neta

esett: akkor az ideig eltett hólt-testet nagy

pompával Krakkóba vitték, 's ott csak két nap

pai a' koronázás elött ment-végbe a'temetés,

melyen az új királynak jelen kellett lenni. A'

senatorok egyháziak és világiak vóltak. Az

egyháziak vagy a' püspökök állottak elöl rang-

jokban. A' senatus feje volt a' Gne7 ai érsek,

egysxer'smind ország primássa , ce valamikor
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a' thronus megüresedett , az oj .választásig a'

királyság helytartója, valamint koronázási jus-

sal is biró. A' világi senatorok kôzzé tartoztak

a' palatinusofc v. vajdák , az egyes tartományok

polgári és katonai igazgatóji , a' várnagyok , v.

királyi várak gondviselöji , 's háborúban a' fel-

költ nemesi sereg alvezérei , a' Szdmogitziai

itarost, vagy koronajószág birtokossa (4.), 's

végre a' tiz korona fb-tisztek vagy státusminisz-

terek mind Lengyelország , mind a' Lithvániai

nagyherczegség részérôl , ú. m. két nagy mar-

tall v. fö királyi udvarmester, és két al-mar-

шаИ, két fö cancelldrius, és két al-cancelldritu,

kiknél állott a' királyi nagy és kis pecsét, és

két nagy kincstárnok. A' senatorok viseltek te-

hát minden nagyobb egyházi és világi hivata-

lokat a' reszpublikában , 's mint a' thronust kö-

rül-vevо ország fö tanácsossinak ügyelni kel-

lett a' végrehajtó hatalom gyakorlására , a'nem-

zet jussai épen maradására , 's éppen azért jó-

váhagyások nélkül a' király semmi tárgyat ñem

terjeszthetett az országgyxilése elibe. Kineve-

zések a' király által tortént ugyan , de hiva-

talokat hóltok napjáig birták , 's abból öket

elmozditni csak a' diétának volt jussa.

(4.) A' Lengyel borona naçy kíterjedésü, örö-

kösön el nem idegenithetö jószagokat, slárostiákat

birt , melyeket a' király bizonyos ideig használásul

a« érdemesebbeknek adott. Ezek vóltak a' stárostok,

»' llorona birtokok pedig pañis bene meritorum ne-

vet viseltek.
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A' nemesi rend formálta egyedül a' nem-

zetet. Ennek képét a' rendes országgyülésen.

1467-/Ó7 fogva a' követek viselték , kiket и

egyes tartományok nemesi gyülései választot-

tak , hól minden nemes , ha a' 18 esztendöt

elérte , szózatolhata. A' csupa születés eleg

Volt a' nemesi elsöségre, es minden jussokba

részesedésre , 's még a' legszegényebb nemes

is számot tarthatott a' koronához. Személtyek

szent és sérthetlen volt, öket az 1422-A. 1433-Л

II. Ulászló alatt költ, 1550-A. II. 'Sigmond Au

gust alatt megerösitett sarkalatos szabadság

szerént „neminem captivabimus nisijure victuni"

csak a' törvényben megállitott módok szerent

lehetett elfogatni , jószágokat szabadon min

den tereh és adófizetés nélkül birták , minden

egyházi, katonai, és polgári hivatalokat csak

ök viselhettek , és mindeniknek szabad vÓlt

annyi katonát tartan! , a' mennyit akart ; egyéb-

aránt kötelességekben állott az országgyulese

felszóllitása következéséül felkelni és fegy-

vert fogni a' haza védelmére. De kereskedést,

vagy kézi-mesterséget üzni nemesnek szabad

nem volt, külöhben nemességét elvesztette.—

Szégyellte a' Lengyel nemes ember , éppe"

úgy mint a' Magyar kereskedni , a' nemzeti

eröt ébresztö, jóllételt elömozditó szorgalomi

munkásság helyett gögös henyeségben keres-

te nemesi elsoségét , 's idegenektöl csalattatni

engedte magát. Ezen elöítélet segitette Len
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gyelországban a' 'Sidóság eláradását , kik ott

szinte minden kereskedést magok monopo-

liumává formáltak.

Az emlitett három rendböl alkotott or-

szággyülésének kezében volt minden hatalom:

csak annak lehetett törvényt hozni , adót ren-

delni , katonaszedést határozni, a' nemességet

felültetni, háborút inditni, békességre lépni,

vagy akármi más kötést tenni. Országgyülést

rendesen minden két esztendöben kellett tar-

tani , de , a' környülállások úgy kivánásából

rendkivül is oszvehivták : — comitia pacificalio-

nis v. fogata, ordinaria et extraordinaria. A'

rendes országgyülésének ideje hat hêtre volt

kiszabva, helye a' \6-d. század közepétöl fog-

va Varsó , úgy mindazonáltal , hogy a' harma-

dik dieta mindég Lithvániában Grodnoban gyül-

jön-öszve. TVlinekutánna a' követek magoknak

országgyülési4marsallt vagy elölülöt választot-

tak, egyesüUek a' senatorokkal , 's a' három

elsö hétben az elöleges kérdésék és a' tör-

vényjavallatok felett , a' két rend együtt ta-

nácskozott. A' senatorok és követek egyesült

házának elölülöje volt a' király, külsö fénytöl

és nagy pompától korüt-véve , mintha ezzel

akarták vólna hatalma keveset jelentését ki-

pótolni. Kiiályi öltQzetben , és méltóságának

minden külsö czíuijeitöl tündökölve foglalta-

el a' thronust¿ midön beszéllni fel-állott, ma

ga elibe szóllitotta a' korona tíz fö-tisztjeit ,
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a' négy marsall legottan pálczájával a' földre

ütött mintegy csendességet parancsolni, 's az

elsö közöttök fenn-szóval jelenté, „a' király

szóllani fog"— ki, úgy kezdett beszédéhez.

Vélekedését ugyan a' király mindenröl szaba-

don kimondhatta , de csak egy voksa volt mint

a' legutolsó követnek, 's hijában mondott- ei

len az országgyülés akaratjának; ennek vég-

zése az ö és a' reszpublika nevében , mint

tôrvény kihirdettetett. A' senatorok és köve-

tek három hétig együtt ülése és tanácskozá-

sa után , a' két ház v. rend külön vált , és a'

követek— mint a' kiket egyedül illetett a' va-

lódi tôrvényhozó hatalom — marsalljok elöl-

ülése alatt csak magokra vették fontolás alá

a' fenn-forgó javallatokat, 's határoztak azok-

ról , mely ido alatt a' király a' senatorokkal

és erre kirendelt 18 követekkel az ország fö

türvényszéke üléseit tartotta. A' hatodik hét-

ben újra egyesültek a' senatorok és követek, a'

megvitatott 's né talám elfogadott törvényja-

vallatok megerositésére és aláírására.

Úgy látszik a' п-d. század közepéig vok-

sok tübbsége szerént türléntek a' határozások

az országgyülésen, de attól fogva minden ko

vetek teljes és tokélletes egyetértése nélkül

végezni nem leheteit. Ez a' Lengyel consti-

tutzioban gyászoson nevezetessé lett liberum

veto. Az i652-d. esztendöben t. i. II. János

К á z i m i r uralkodása alatt , némely fontos és
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hamar igazitást kivánó tárgyakról ertekezö

Varsói országgyülésen tôrtént, hogy ázt -Si-

cinski Upitai követ Lithvániából felkiáltásával

félbenszakasztá , 's folytatása ellen hathatóson

protestált, mivel a' constitutziot' több végzé-

seivel megsértette. Meglepte az ország köve-

teit a' nem várt ellentmondás , heves vitatás

támadott felette, 's végre azok, kik akár ba-

lul értett és végsore hajló szabadság szeretet-

böl kaptak a' szokatlanon , akár aljas haszon-

lesésbol a' tanácskozás félbenszakasztását ó-

hajtották, mint a' korona ío-tisztjei, kiket csak

az országgyülés vonhatott számadásra , a' ro>

konjai a föben járó vétekért kereset alatt ¡ le

vo nemeseknek, kiket csak itt lehetett meg-

itélni, 's mind azoii roszsz hazafijak, kik a'

status sürgetö szükségeire adózás alól ezen

az úton akartak ki-búni — czéljokat érték, 's

nagy felháborodás köztt a' dieta elbomlott. T£z

idötöl fogva a' legutolsó követ ellenkezése a'

híressé lett nye pozválám „nem engedem'í ki-

mondásával , valamint szántszándékos kimara-

dása a' diétáról , ennek munkálódását teljesen

meggátolhatta, söt azt félben is szakaszthatta;

és Lengyelország maga törvényjei sorába fel-

vette, 's majd legdrágábbnak, legsarkalatosabb-

nak nézte azon jus gyakorlását, (5.) melyböl

(5.) A' SobiesKi hálala .után bèszûlt közönse-

ges szövethezési actában, a' liberum veto, unicum

et specialissirnum jus cardinale névvel emlitödött. L.

Сохе I. Bd. S. 75. 10*
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természetcsen következett a' valódi szabadsás

megfojtása , a' társasági rend felfordúlása , es

fejetlenség eloállása. De az innen . fejlödött

roszszak sorában nem az volt a' legnagyobb ,

hogy ez által minden józan és rendes tanács-

kozás lehetetlenné vált, nem is az, hogy a'

torvényhozás szent helyét sokszor hazaíi ver

mocskolta , middn a' tôbbség vélekedésével el-

lenkezök felkonczoltattak ; ezeknél siralma-

sabb , az ország vég-romlását siettetö veszé-

lyek eredtek a' liberum vetobol, — a' külföld

kártékony béfolyásának, 's a' Lengyelek min

den dolgaiba belé-avatkozásának könnyü mód-

dal megalapítása , az ôn-haszonkeresésnek a'

nemesebb honnyi érzések felibe emelkedése ,

és a' status elömentenek 's tôkélletesedésének

egyátaljában meg-akadása. — Ez idötöl fogva

Lengyelországban józan igazgatást keresni kép-

telenség lenne , a' status czélja elo-mozditásá-

ra rendelt kormány, ¡tt éppen maga gátolta

azt, nem az egyesek dolgoztak az egész ja-

vára , de viszszás megforditással- az egésznek

kellett a' magánosok akaratja és ônkényje elött

meghajlani. Példabeszéddé vált Europában a'

Léngyel diéták fejetlen és minden rendet ki-

gúnyoló folyamatja, a' min nem lehet csudál-

kozni, midön olvassuk, hogy \ЬЫ-Ш nb¡t-iff,

így tehát 112 esztendö alatt, 48 országgyü-

lés szakadt eroszakoson félbe; és az, a' mely

i683-¿- tartatott, csak egy kis nevetséges kör
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nyülállásnak köszönhettc tanácskozása végre-

hnjtását, t. i. hogy egy Francziaországtól meg-

vasárlott követ szántszándékkal megrészeged-

ve, a' gyülés idejét elaludta. (6.)

Ha már e' szerént a' kozonséges, és a'

haza rendes dolgait tárgyazó országgyülések

tartása szinte lehetetlenné vált, képzelhetjük ,

mennyivel nagyobbnak kellett lenni a' rende-

letlenségnek, a' felzúdult indúlatok kiáradásá-

nak, és sokszor polgári hadra változó versen-

gésnek, az úgy nevezett választó diétákon,—

comida electionis v. paludata— hová a' thro-

nns bétôltésére az egész nemesség egy csoA

móban felgyült, 's a' legkissebb nemesnek is

szózatoló jussa volt. Megelôzték ezeket az

úgy nevezett oszvehivó diéták — comitia con-r

vocationis. — Fö czéljok volt ezeknek a' király

elibe tenni kelletö feltételeknek , tehát az

úgy nevezett pacta conventáknak , megállitá»

sa , 's a' választó gyülések napjának megbatá-

rozúsa. Ezen idököz az új király választásíg,

az interregnum— mely alatt a' legszilajabb za-

bolátlanság, 's a' részrehajlás lelkének vad ki¿

csapdngása uralkodott az egész országban. A'

választó országgyüléseket Varsótól egy mérti-

földnyire a' Wolai téreh szabad ég alatt ta*»

tották , ítiint egykor a' Rákosmezei g) üléseket

(6.) ■ !.. Jekel Staatsveränderungen von l'oie»

h, 34 — 36-, ée Raumer llistor. .Taschenbuch, 3-íer

3alirg. Polens Untergang. S.' 402. '
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a' Magyar földön, mikor honyjunk egére a'

szabadság napja maga tiszta fényjében de-

rülhetett. Pompas és valóban feletnelö jelenés

volt látni ezen gyülést, melyen a' hajdankor

reszpublikai szabadsága az újabb idö fényes

bajnoki rendtartásával kezet fogott. Lóháton

és fegyveresen jelent-meg itt a' nemesség; a'

gazdagabbak tündöklö öltözetben , számos ki-

séröjik és apródjaik társaságában; a' kissebb ne-

mesek több külön csoportra oszolva az egyes

megyék és vajdaságok szerént, melyeknek fel-

tartott zászlóji lobоgtak, azonkivül a' külsö kö-

vetek , a' koronára vágyók küldöttjei , és nagy

ezámmal felgyült nézok diszesíték a' Lengyel

honny fijainak öszvesereglését. Nevelte a' pom

pát, midön a' választás megkezdödésével a'

primas. .é• a' püspö'kök, 's ezeknek példájára

az egész gyülekezet a' Mindenható elött térd-

re .borúla, segedelemért fobászkodni. JVIajd a

primas lóháton bé-járta a' gyülés helyét a' vok-

sokat bé-szedni, a' mi megesvén, ki-kiáltotta

a' megválasztott király nevct. E' szabad válasz

tás jussa, így magában, a' józanokosság kor-

mányja alatt képzelve, dicsö, és bajoson len-

ne valami felségesebb, mint annak gyakorlá-

sa. De mikhek kellett ezt megelözni? Majd

mihdég fellázzadt indúlatok dühös öszvecsa-

pása köztt ment-végben a' választás , és a' leg-

nagyobb eroszakossággal lehetett csak a' gyü-

lésböl az egyetértést kifacsarni. Gyakran ide
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gen fegyverek zorgése hallgattatá-el az ellcn-

kezöket, és az utolsóbb idökben szinte szo-

kássá vált, hogy külföldi katonaság vegye kö-

tü] a' Wolai térhelyet. Valóban sokszor ezen

választó gyülések borzasztó zivatara annyira

hágott, hogy ett a' szabadságot és független-

séget megfojtó és letapodó külsö katona-ero

jelenlétét áldásnak és ykéteménynek kelleit

nézni. —

A' liberum reto törvényes Jussá rálásá-

nak természetes következesei vóltak az úgy

nevezett confoederatiok , vagy a nemesség ál~

tal formátt oszve-szovetíezéseí , a' mennyiben

ezek a' tfrvények és közakarat védelmének

szine alatt, de éppen ellenkezö czélokra hasz-

náltatva , sokkal gyakrabban elöfordultak. Kü-

lönben a' régi Lengyel nemesi jussok és kö-

telességek sorába tartozott, hogy valamikor

a' haza veszedelembe forgott , az egész nem-

zet mintegy szovetségbe álljon, erejét egye-

sitse a' fenyegetö roszsz elhárintására , sot a'

király akaratjának is ellent-állhasson , mihelyt

az a' szabadság megsértésére törekednék. A'

liberum veto bё-jcretele után sürübbek let-

tek az ilyen nemü oszveszövetkezések , de az

egyes ritka esetben talám használó eszköz

a' viszszaélés által ártalmassá lett, mint az e-

rös orvosság mértéken túl , a' politikai világ-

ban is méreggé válik. Ha akár a' választás,

akár más országos kérdés felett a' dieta meg
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nem egyezhetett , az ebböl származott több

szakadások közzül az egyik magát a' nemzet

törvenyes jussai tolmácscsának nyilatkoztatá,

és szüvetséget formala. Erröl, a' magokat ösz-

vecsatolt nemesek által alá-írt acta tétetett

közönségessé , 's elfogadás végett minden me-

gyékbe szélyel küldödött. Ha helybehagyást

talált, 's ennek példájára több megyékben is

oszve-állott szövetségeket egy czélban lehetett

egyesitni , ez volt az úgy nevezett rokosz,

vagy közönséges öszveszövetíe-zes. A' szövetsé-

gesek magoknak marsallt neveztek , rendes

gyüléseket tartottak , 's igy kicsinben a' nem-

zetet kivánták ábrázolni , azonban tanácsko-

zásokra nem volt szükséges a' tökelletes egyet-

értés , de a' voksok többsege határozotl. Más-

felöl , mivel a' különbözö értelemben levök is

gyakorolták ezen just, 's így cppen ellenkezö

czélokra is formálódtak ilyen szövetkeze'sek ,

a' dolog természetesen eröszakra ment , és го-

коп vertöl füstölgö polgári háború állott elö,

annál gyászosabb , mert annak törvenyes vend-

beszedést lehetett ndni. A' gyözedelmes szö-

vetségesek akaraljokat a' nemzetre tólták, a'

megbukott fél ellenben a' hadi törveny sullya

ala esett. Egy ilyen , a' status czélját felfor-

gató állapol , niinden kormánj és társasági

l end oszvcronlúsún épüUielett , 's az ország

hibá* alkotásának segedehnét hazafi ver árasz-

rásban kellett kcresni. A' Lengyelek csudála
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tos balul értcsbol csak az uralkodástól féltek,

a' minden határt általhágó önkénytöl nem tar-

tottak, azonban a' despotismust kerülve, még

borzasztóbb fejetlenségbe estek. Példájok mu-

tatja , a' szabadsággal élés milyen közel áll

az azzal viszsza-éléshez , milyen szomszédos

itt alatt, a' leg-felségesebb igazság a' leg-gyá-

vább tévedéssel , az ero a' gyengeséggel , az

árnyék a' világossággal. (r.)

Azonban Lengyelország polgári állapot-

ja oly sok veszélyt szülö homályos felének

van ellenébe téve egy világos es szcp fény-

ben álió oldal is , a' miro! a' historia nem ke-

vésbé bizonyit. A' Lengyeleknél a' szabadság

nyugtalan ösztöne, lelkesitö szeretete, nagyért

felségesért munkás belsö eröre mutat , mely-

nek kicsapongása is menthetö, legalább tür-

hetö. Ezzel a' függetlenségre , szabadságra vá-

gyással szorosan öszve volt nállok kapesolva

a' vitézség, hös lélek, es minden akadállyal

megvívó honnyszeretet. Bár országokat nem is

lebet jól rendbeszedett státusnak nevezni,

de hazájokhoz forrón ragaszkodások egy meg-

különböztetett és részvételt érdemlö néppé

alkotta öket , melynek egyes tagjai élettel és

mozgással biró'valóságok, nëm' mint sok nagy

birodalomban sémmi akaratot nem ismero lé-

(7.) Lengyelország liiesi hístoriájában Thies-

s¿t51 — Resume rle Г hist, dé Pologne — igen jól

van elo-adva és felbonczolva a' Lengyel constitu-

t*io. p. iî6 — 148.
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ha árnyékok, csak a' népességre nézve jelen-

tö, egyébaránt üres számok. E' részben még

a' szép nem is nállok különös dicséretre inci

te. A' Lengyel aszszony , bar sokszor érzésé-

Ъеп és indúlatjában mértéket nem tart , de

hazáját szereti, ez keblének egyik fo vágyá-

•a,'s honnyjáért buzogni, cselckedettel áldoz-

ni , тап lelke , izírc , akaratja.

Ezen sokféle , mindenütt szembetünö e-

legyedése az ellenkezöknek a' Lengyeleknél ,

a' magosra emelkedö nagynak, dicsönek, fel-

gégesnek kezet-fogása a' türpeséggel , csekély-

séggel, 's rabszolgai aljas indúlatokkal , vala-

mint a' jónak és rószsznak ,( a' mindent' meg-

biró, akármely ziratarral szembe-menö erö-

nek oszretalálkozása , a' legottan öszveroska-

dó , magába vonult önszeretettel és haszon-

leséssel, — sokszor mindent által-olelo remény-

re buzditó , merészen és büszkén kecsegtetô,

sokszor földre verö , a' fenyeget» veszély szé-

lére vezetö , 's mindjárt mindjárt inségbe ta-

szitó volt. JöVendöbe bélátó lélekkel , a' vég-

zésektol Lengyelországra mért sorsot elöre

sajditva, mondotta-meg II. János Kázimir

egy diétán 166 1-0. jul. t\-k. nemzetének a' ren-

detlen szflbadságból következö végromlását,

midön így szóllott: „Belsö villongásaink és

egyenetlenségeink miatt, megtámadástól és a'

reszpublika feldaraboltatásától félhetünk. A*

Muszka (adja Isten,hogy hamis profeta legyek)
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Litbvániát, Brandenburg Nagy Lengyelorszá-

got és Pruszsziát , Ausztria Krakkót , és a' ve

le határos tájékot veszi-eL"

Míg a' fennebb . mondottak szerént Len-

gyelország polgári állapotja a' nemzet meg-

hasonlására és gyengülésére mind. tágasabb ú-

tat nyitott, a' \7-d. század végén i6^7-*. Sza-

xoníai II. August.nak thronusra jutása , egy

új, veszélyt hozói roszszat árasztott-el. Ez a'

gyöpyörüsegekbe merult , pompát pazérlásig-

kedvellö , és kicsapqngó fejedelem , csábító

példájával a' Lengyelek köztt a'fényüzést, pu-

haságot elterjesztette , és az erkölcsöket meg-

vesztegette. Nagyobbra nött a' romlás , fija

III. August alatt, ki 1733-A. Orosz segitség

által ült a' királyi székbe. Úgy lehet ennek

idejétnézni, mint atyja kártékony uralkodása

folytatását. Az ország ugyan békességben, a'

nemzet alkalmasint háborúság nélkül volt, de

éppen e' tetszö és tartos csendességben az el-

hintett roszszak magvai inkább ki-kelhettek ,

's majd még bujább csirázásba indulhattak ;

honnan lankasztó , és minden eröt megfpjtó á-

lomkorság Iepte-meg a' nemzetet , melynek

képe nyugvp fejetlenség. Europának a¡' társa-

sági pallérozott életben és csinosodásbanrtett

elomentéböl , Lengyelország csak a' fényüzést

és hiu tékozlást tanulta-meg. A' vagyonját más

országokban prédáló nemesség , a' honnyi vir-

tusok levetkezésében , külföldi szokások maj
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molásában, hazai nyelve mcgvetéeébeti , és el-

jtuhult fáinságban keresett érdemet, világoso-

dásnak míveltségnek nevezte on-hazájában

es nemzete köztt idegennek lenni. Ez a' kül-

sö fénnyel vakító korcsos aljasodás annál ká-

rosabb volt, mert itt a' nemessíg formálta e-

gyedül a' nemzetet, 'e ennek haza-szeretete,

erkölcsc épen és tisztán maradása , mindert

egyéb veszélyek köztt is erös támasz lett

vólna: de a' lelkesebb lionnyi érzések gyen-

gülése,. '* idegen fattyu esinosodással lett fel-

cserélödése, az ország lételének, fenn-állásának

gyökerét melszé-el. A' Szaxoniai házbéli ki-

rályok idejében , ilyen móddal , a' Lengyel ftil-

dön elhatalmozott romlás ozon-árját tetézte

majd a' vallásos üldüzés lelkének teljes eröre

' kapása , 's mintha a' szerencsétlen országot

нeт elég inség suitolta vólna , e' pokolbéli faj-

zat felemelte fejét , az embert embertársa

ellen fenekedni , 's az Isten nevében gyülöl-

ní tanitotta, ingerelte.

Ez alkalmatosságot ád a' Lengyel nein-

zet vallásos helyheztetésének vi'sgálására ál-

tal-ménni , mert innen származott okok , színt-

úgy mint polgári alkotmányjának csudalatos

szerkéztetése , béfolytak a' szakadás nevelé-

séré ', . 's a' bazaftjaknak egy honnvi érzésben

oszreolvádó egyetérfcscket , az egcsz 'tetemes

kárára , 'gátolták. E' nép végsüre liajló indú-

latjá'nak itt is szembétüno példája van elöt
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tünk, a' legtágasabb körben megismert és gya-

korolt vallásos türedelem végre sanyargató,

minden polgári jussokból kirekesztö nyomássá

válik, 's ott , hól a' lelkiesméret teljes szabad-

sága korán országos törvény volt, majd a' kü-

lönbözö vélekedést meg neт szenvedö, a' pol-

gártársat , rokont , testvért üldözö és kínzó

fanatismust látunk clöállani.

A' Lengyelek mértéken tul csapó szabad-

ság szeretete, azt könnyen megfoghatóvá teszi

hogy ök a' különbözö vallásos meggyözödést

el tudták türní. Keresztyének , 'Sidók, Moham-

medánusok egymás mellett sokáig békessóg-

ben laktak ezen országban , 's a' törvénynél

crossebb szokás oltalma alatt semmí haborit-

tatások nem volt. Midön a' 'Sidókhoz kedve-

zéssel viseltetö r 's öket szép szabadságokkal

megajándékozó III. v. Nagy Kázimir a' 14-</.

század kozepén Veres Oroszországot maga

státussaihoz kapcsolta, batalmát itt azzal tet-

te erös alapra , hogy a' nagy részint Görög

hitet tarto lakosokat vallások szabad gyakor-

lásában meghagyta , 's ezen jussok bántódás

nélkül maradását ígérte. Lithvániába továbbá

.a'. \4-d. század végével Mohammed vallasen

levó és katonai szolgálat-tételre köteleze'tt Ta-

tár coloniák telepittettek , midön másfelol a'

Lithvánusok a' keresztyén hit bé vétele vel ösi

pogány vallásoknak nem minden szertartását

vetkezték-le.
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Kónhyü volt egy ilyen országba a' réfor-

mátzionak bécsuszni és elterjedni, 's a' \6-d.

század közepén túl, különösön II. 'Sigmond

August oltalma és pártfogása alatt, ott ezen

vallasos ujirás nagy és sebes lépésekkel hala-

dott-elö, ahriyira, hogy à' két protestans fele-

kezett mellett , egy harmadifc is formálódott,

t. i. a' sociniánusoké v. unitáriusoké. így a'

nemzet nagy része' elszakadott a' régi anya-

szentegyháztól , a' nélkül azonban , hogy az új

bitre térök üldöztetést vagy politikai jussaik

gyakorlásában legkissebb rovidséget szenved-

tekvólná:söta'Jagello ház kihalásaután, 1573-*-

oszvehívott országgyülésen a' vallásbéli sza-

bad gyakorlás törvényes megismérést nyert,

'e a' nemzet képviselöji , kik ekkor magokat

átaljában a' vallásos meggyozödésre nézve

ellenkezo értelemben lévoknek nevezték —

dissidentes de religione — esküvéssel ígérték

a' békesség fenntartását , valamint a' hitbéli

különbözesböl folyható minden gyülölség vagy

üldözés eltávoztatását , és megállitották, hogy

a' vallásban meg nem egyezés a' polgári jus-

sokban különbséget nem formálhat. Hibás te-

hát azoknak vélekedése , kik a' Lengyel his

toriaban gyászoson emlékezetes dissidensineven

átaljában és mindég csak- azokat értik , kik

a' Romai katholika hitvallást elhagyták. Igaz

hogy késöbben ez a' jelentése lett a' szónak,

de eleinte koránt sem egy külön szakadást,
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hanem a' nem egy értelemben levo egészet

tette. (8.)

Azt lehetne gondolni , bogy a' különbö-

zö vallásos vélekedések ilyen szabadsága a'

Lengyelek köztt az isméretek és idéák ter-

jesztésével a' mivelödést elömozditotta. De mi-

vel itt közönseges türedelmet nyertek a' több-

féle vallásbéli felckezetek , közttök surlódás

álomból felébreszto, életet fejtö munkásság

nem lebetett , midön másfelöl a' gyülölség

szikrája mégis nem egészen aludt-ki. Nem is

igen volt azért Lengyelországban a' réformá-

tzio egyébb , csak vitatása némely bajoson

érthetó hitágazatoknak , a' mik felett lehet

versengeni, a' nélkül hogy ez által az ember

jóbbá vagy okosabbá lenne. Nem volt meg itt

(8.) A' vallásos szabadságot illeto ï573 -diki

országos végzes nevezetesebb szavai „ Quoniam —

— in nostra República non parum est dissidium in

r.ausa Religionis Christianae, occurrendo ne ex hac

causa inter homines damnosa quaedam seditio ori-

atur, utí in alüs regnis clare videmus, spondemus

hoc nobis invicem, pro nobis et successoribus , in

perpetuum, sub vinculo juramenti , fide, honore,

et conscientüs nostris , quod 9111' sumus dissidentes

de religione pacem inter nos conservare, et propter

diversam fi dem et mutationcs in ecelcsüs , sangvi-

nem non effundere , neque multare pecunia , infa

mia, carceribus et exilio, et superioritati alicui aut

officio ad ejusmodi processum nullo modo auxilium

dare : quin imo , si quis sangvinem effundere volu-

erit ex ista causa , opponere nos omnes erimus ob-

stricti, licet etiam id alioquin sub praetextu déeret! ,

aut alicujus processus judiciarü faceré voluerit. „Az

elsö választott Lengvel birály Valéziai Henrik elibe

tett pacta conventa czimü országos törvénybe belë
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tehát az idéák azon hasznos forrása, mely a'

salakos részek leszállitása után , megtisztált

isméreteket es igazságokat szokott adni. így

a' réformátzio Lengyelországban a' nép vilá-

gositásárá kevesebbet folyhatott-bé mint e-

gyébütt, 's éppen ez okból igen veszedelmes

ajándék is letf. Csudálatos környülállás ! Ezen

vallásos révolutzio , mely északi Europának

új lételt, felemelkedést adott , annak egész

politikai helyheztetésére és mívelödésére el-

határozó béfolyással vólt, a' mi nélkül Prusz-

sziai birodalom ma nem lenne , — Lengyelor-

szágnak éppen a' vesztét készité elöre. így

szokott az erkölcsi világban is egyre nézve

méreg lenni, a' mi másnak életet szerez.

Több környülállások folytak-bé Lengyel-

országban a' lelkiesméret szabadságnak meg-

szoritására , a' türedelem megfojtására , és a'

vallásbéli gyülölség felébresztésére. Minden

törvényen épülö egyformasága mellett a' régi

egyháznak, és ettöl külön vált felekezeteknek ,

amaz nem szünt-meg bizonyos elsoséggel és

hatalommal birni, a' mi gazdag papságának te-

kintetén és béfolyásán épült. Majd a' Jé'sui-

ták — kikkel Báthori István ajándékozá-meg

a—

volt iktatva a' következö czikkely is melyre ezen

királynak a' koronázáskor meg kellett csküdni: „Pa-

cem inter dissidentes conservabo. „ Midön Henrik —

a' Medici Katharina fija — e'hltet letenni vonakod-

nék, egyik Lengyel nemes ezt kiáltá nélii: „ Ni

si earn conditionem approbaveris, Bex Poloniae non

eris.'^ Coxe Reise duck Polen etc. l-ter Band 13.
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Lengyelországot , mint szintén Erdélyt — itt

is erös támaszszai lettek a' papi nralkodásnak,

's nem is múlatták-el ezen szent atyák, min-

den-módot és eszkozt használni a' vallásos sza-

badság csonkitására , valamint a' régi jó hittöl

elszakadókkal éreztetni , hogy annak kebelén

kivül e' földön boldogúlni, mennyben idvezül-

ni nem lehet. így a' Rom. katholika egyház

lassanként , bár névvel nem is , de valóban u-

ralkodóvá kezde lenni , 's a' törvényes jussok

számba nem vételével mind inkább nyomta az

ellenkezöket. Báthori István halala után 1587-*.

a' Lengyelek meg nem siratható szerencsétlen-

ségekre, III. János Svécziai királynak , Lengyel

herczegné Katharinától I. 'Sigmond léányától

született fiját választották királynak, III. 'S \ g-

mondo!,— ki a' Jé'suiták nevendéke , 's mint

az anyja , a' Вот. katholika hitnek az üldözé-

sig vakbuzgó követöje vala. Ezen választás-

sal két olyah országnak kellett vólna képte-

lenül öszvecsatoltatni, melyeket пeщ csak géo-

gráfiai fekvések, de különbözö vallások még

inkább elszakasztott egymástól. Midön IH.

'Sigmond 1582-A. a' Svécziai thromisra is fel-

lépett, csak hamar kimutatta mennyire kedve

lenne , ezen eretnek országát viszszavinni a'

régi igaz vallásra. Mesterkedéseivel azonban

csak azt nyerte , hogy a' Svécziai koronától

l6oo-*. elesett: a' miböl a' két ország köztt,

bár közben-esett félbe-szakadással , egy ötven

ti
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esztendunél tovább tarto, politikai és vallásos

tekintetben egyaránt gyászos , sok ellenkezö

indúlatokat felzaklató háború következett. Men-

töl szerencsétlenebbül folyt ezen had a' Len-

gyelekre nézve, — a' minthogy az azt 1660-*.

ápril. гъ-k. teljesen bévégzo Olivai békesség-

ben , ' szép két provincziától, ú. m. Liefland-

tól és Esthlandtól estek is_el — annál tága-

sabb mezejek volt a' Jé'suitáknak éleszteni a'

gyülölséget egy olyan vallásos felekezet ellen,

melyet mint a' sok romlás és vesztés fö-okát

lehetett a' nép fülébe sugallani. így lassan-

ként, mind nagyobb szakadás csúszott-bé az

ellenkezö hiten lé^ok közzé , az egy honny

gyermekei , a' testvér hazafijak mind inkább

meghasonlottak egymás köztt , és az elébb

általános vallásbéli különbozést jelentö dissi-

densi nevezettel a' Rom. katbolika egyháztól

eltávozókat kezdék bélyegezni. A' protestan-

sok jussai tôrvénytelen ínegszoritása lépcson-

ként nevekedett, majd .— ehez hasonló pél-

dát más országban is lehet látni — elmellö-

zést , hátratételt szenvedve , több több hivata-

lokból kimaradtak , ée a' gyülölség ellenek

különbözö módon tápláltatott , valamint más-

felöl könnyü képzelni, hogy a' méltatlan nyo-

mattatás ingerlés , bennek is kedvetlen érzést,

ahoz mérsékelt idegenséget és boszszus indú-

latot szült. Az emlitett rongáló és türedel-

metlenséget élesztó háború alatt, a' GÖrög egy
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ház követöji eilen tört-ki legelsöben az üldö-

zés lelke , de a' gonoszt nyomban követte a'

büntetés. Ukrániában Kiewen alól , a' Dnie

per mind a' két partján, egy hadra termett,

tengeri rablást gyakorló nép lakott, az Oro-

szok , Lengyelek , és Tatárok ôszveelegyedé-

seböl származott Kozdkok , a' ib-d. seázadtól

fogva Lengyel oltalom alatt. Báthori István

l584-¿. a' koborgó vad élettol elszoktatásért

katonai rendbe szedte, jóbb labra állitotta o-

ket, 's egyszer'smind szorosabban országához

kapcsolta , azon világos ígéret és kotés mel-

lett, hogy Görög hitvallásokban semmi háborit-

tatást nem fognak szenvedni. Valóban ez czél-

arányos intézet volt , mert a' szomszéd Tatá

rok és Törökök felöl az országnak erös és

hasznos Téd-bástyául szolgáltak. Sokáig nem

is vala semmi háborittatások , de 1 648*3. még

IV. Ulászló életében némely Lengyel fö-urak-

tól és nemesektöl nyomattatva, tôbbféle mél-

tatlansággal lett illettetések miatt felzendül-

tek , a' támadás majd nagyobb eröre kapott

az által , hogy vallásos jussaikban is rovidsé-

get, megszoritást , söt üldoztetést szenvedtek,

templomaikat kezdék bézárni, 's néhány e'czél-

ból elszéditett és megnyert püspok példájára

munkába vették a' Romai anyaszentegyházzal

oszvekôttetéseket, de a' minek a' kissebb pap-

ság ellentállván , a' népet maga részére húzta.

Sok rérontás és pusztitás titán , a' Kozákok
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1Ö54-*. OrOSZ oltalom alá adták magokat, '*

kesöbben is egy , kivált az ország széltarto-

, mányjait felduló , és le nem írható inségbe

ejtö háború után , nagyobb részint ott marad-

tak. így a' Lengyel reszpublika , ezen oldalról

vitéz és hív oltalmazójit, csupa türedelmetlen-

ség által, legmérgesebb ellenségeivé tette. —

Az ilyen móddal bécsúszott , mind in-

kább nevekedö vaílásos üldözés csak hamar

más igen tágas mezöt kapott dühös indúlatjá-

nak gyakorlására. . Czél szerént , 's el nem hi-

bázbató számitással intézve maga lépéseit, a'

gyengébb résztnézte - ki elsöben áldozatjának,

hogy az erösebbet annál könnyebben földre

sujthassa. Az unitáriusok egy századon felyül

törvényes oltalom alatt , békés állapotban,

majd minden háborittatás nélkül éltek Len-

gyelországban , annak minden részeiben ki

terjedtek , népes eklé'siákat fuudáltak,' melyek

köztt legnevezetesebb volt Rachov a' Visztula

mellett a' Sandomiri megyében. (91) Itt 1602-íó/

fogva szépen virágzó , jeles férjfiakkal diszes

(9.) Az unitárinsok Lengyelországi állapotját,

eredeteket, terjedéseket, virágzásokat, majd nvomat-

tatásokat és kiüldoztetéseket, azezt illeto országos

.végzésekkel együtt lehet olvasni a' következS könyv-

bol : Historia Reformationis Polonicae , in qua tum

Reformatorum , tum Antitrinitariorum origo et рго-

gressus in Polonia et finitimis provincüs narrantur.

Authore Stanislao Lubieniecio Equité Polono. Frei-

stadü 1685. 8. különösön pag. 239 — 252 és pag.

285—^303. Rachov fundáltatásáról , és neverol a'

szerzo ezt jegyzi-meg : „Joannes Steninius - Ca
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oskolájok és nyomtató mühelyjek is volt, azon-

kivül esztendönkent 'sinat tartas végett ide

gyültek, mely várost tehát, mintegy vallások

kpzéppontjának lehetett nézni. Jóllétek és csen-

deségek nagy csapással illettetett , iiyomoru-

ságok kezdödött az ió38-í/. esztendöben ép-

pen az emlitett Rachovban , a' mikor néhány

unitárius tanulók , ifjui pajkosságból egy az

ország-út mellett levo keresztet kövekkel le-

ütöttek. Az.ilyen alkalmatosságot óhajtva va

ro vakbuzgók a' Romai hiten leyök közzül ,

nagy lármát csináltak e' magában csekély do-

logból, szentségtôrésr öl , vallas undokitásáról

panaszolkodtak , 's kivitték , bogy a' bünöst

és büntelent oszvefoglaló országos yégzésnél

fogva—melynek teljesitését a' fanatismus még

keményitette — a' Rachovi unitárius papok és

professorok kiüzettettek , templomjok osko

lájok lerontatott , nyomtató mühelyjek szélyel-

hányatott. Majd az i655-«f. esztendöben újra

kezdödö Svécziai háború folyamatjaban , mely

a' Kozákok zendülésébol eredett Orosz had-

dal ö'szveolvadott , mikor Erdélyi fejedélem

II. Rákoczi György is oktalen nagyrarágyás-

stellanus Zarnoviensis, postmodum Palatinus Podo-

liae,_professione Reforraatus , anno 1569 oppidum

hoe in Palatinatu Sendomiriensi , uno a Sidlovia

lapide fundavit, a gentilitio uxoris — stemmate Raiy

id est Cancer nuncupatum. „ pag. 239. — Ezen val-

lasos felekezet Lengyelországi helyheztetését Jól le-

irja még Báyle, Dictionaire historique et critiqua

Tome Ill-me ezen czikkely alatt Socin (Fauste-}
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ból Lengyelországba béütott , mérgesebben

fellobbant az üldözés indúlatja az unitáriusok

ellen , kiket a' Svécusokkal titkon egyetértés

vádjával kivántak a' nép elött gyülölsegbe hoz-

ni. Különbözö boszszantások és egyes nyo-

mattatások után, elébb az ország-gyülésérol

rekesztették-ki öket, majd i658-A. juliusban

egy végzést adtak-ki a' rendek , melyben ha

lalos ítéletet mondottak-ki az ezen hitet val-

lók, terjesztök 's pártfogók elleii, hozzá-té-

ve , bogy mind azok kik a' régi hitre viszsza-

térni nem akarnánák, jószágaikat három esz-

tendö alatt eladni tartozzanak , és honyjok-

ból örökösön számkivettessenek. (10.) A' kö-

vetkezö i6sg-diki diétán egy esztendöt elhúz-

tak az országban maradhatásokra engedett ido-

fio.) Az errol szólló orszàggyûlési vcgzés:

„ Quamvis sectam Arianam , vel ut eam nonnullí

vocant, Anabaptisticam in Dominüs nostris existe-

reet propagan lex semper abnuebat : quoniam ta

rnen fatali quodam Rcipublicae casu, nominata sec

ta non a longis tempоribus in Dominüs nostris tarn

Hegni, quam Magni ducatus Litvaniae dilatari coepit,

quae Filio Dei praeaeternitatem adimit : reassumen-

tes, et in suo vigore relinquentes contra illos statu-

tum Uladislai Jagellonis anteccssoris nostri de Hae-

reticis , consensu omnium ordinum constituimus;

Quod si quis , ejusmodi inventus fuerit qui sectam

Arianam in ditionibus nostris tarn Regni quam Magni

Ducatus Litvaniae et provincüs eis annexis ausit at-

tentetvc confiteri, propagare , aut praedicare, vel il-

Iam et assertores illius protegeré et fovere, fuerit-

que super hoc legitime convictus , talis quilibet su-

Íierius nominato statuto subjacere debeat, et sineul-

a dilatione per Capitanees nostros et officia ipsorura
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Ый , *s kiköltözesek napját i6tfO-í. ful." 10-Aére

határozták. (11.) Akkor egy harmadik ismét-

lett végzés a' nem emberi réndeles teljesitését

parancsolá, (12.) 's a végrehajtás , még tetézte

a' kegyetlenséget. Azok kik vallásos meggyö-

zôdéseket fôldî vagyonért feláldozni nem akar-

ták — 's szamoson találkoztak ilycn nemesen

erzok— részint az idö rovidsége miatt, részint

eapite plecti, sub privatione Gapitaneatus. >»,-*■

Volentes tamen cfemcntiam nostram exhibere , ai

quis talis inventus fuerit , qui harte sectam suam

abnegare nolit, ei annos tres ad divendenda bona

sua concedimus, salva interim bonorum et domo-

rum securitate, atque debitorum repetitïone. Quo

tempore nibilominus nulla exercitia sectae suae

supra nomihatae peragere tenetur, nec ad ulla пи

ша publica immiscere sese potest, sub poenis su-

perius expressis. Historia Reformat. Polon. pag.

293. 294. —

(it.) „Quöniam Comiliis anni proxime praete-

riti 1658 secta Ariana seu Anabaptistica consensu

(ordinum a nobis ex ditionibus Regni eique anncxis

est proscripta , tresque anni istius sectae homini-

bus ad divendenda bona fuerunt assignati, nunc vi

gore praesentis Constitutionis Comitialis duos an

nos a tempore comitiorum proxime praeteritorum ad

divenditionem illis concedimus, ita ut terminus exi-

lii eorum praecise incidat in decimum diem Julii

anno /proxime instanti 1660. Quod tamen nocere

nequáquam debet iis , qui ad sanctam Catholicam

Romanam Ecclesiam conversi fuerint." Hist. Refor. .

Polon. pag. 294. —

(tftr) Regratificantes Deo exercituum accepta .

beneficia anni praeterjti , quae nobis per tarn insi

gnes de hostibus victorias contulit, et volentes banc

Divinam beneficentiam hac nostra gratitudine ulte-

rius placare, cum bostes praeaeternitatis filii ejus

e dominiis nostris proscripsimus, sicuti id jam pro*
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más alattomo» mesterkedés által kénezeríttet-

tek csekély árron , vagy szinte ingyen veszte-

getni-el öröksegeket , és az alatson haszonlesés

azoknak könnyü úton megszerzésére különbö-

zö módokat tndott kigondolni. A' kiüldözettek

idegen országokban széledtek-el , legtöbben a'

barátságos Erdélyben, különösön Kolo'svártt ta-

láltak menedéket, hazát; (i5.) 's a' szerencsét-

leneket honnyjoktól annál kínzóbban elszakasz-

tásra czélzott azon embertelen végzés, hogy

lime praeteritis Comitiis constitutione anni 1 658

cujus hic est titulus : Secta Ariana leu Anabaptistica,

et constitutione anni 1659 fecimus : ita et nunc ne

Ъаес secta Ariana vil lo qui excogitan queat modo,

obtecta in ditionibus nostris Regni Poloniae et

Magni Ducatus Lithvaniac reman cat, sed potius ut

ad exequutionem deducantur leges praedictae , ab

omnibus officii* ас judiciis requirimus. „ Iiistor.

Reform. Polon. pag. 294. 295. Milyen szépen van

nyilvanositva az Isten aránt tartozó báládatossság

egy ilyen vallases despotismus mivelésével! —

(13-) Pars agmine facto, supra trecentos et

ortoginta exilii sede Cl audiopol i delecta, in Trans-

sylvaniam iter intendunt, sed auspiciis profecto in-

faustis. Hos infelices , qui velut naufragio sérva

te , omnia sua secum portabant , ad fines Hunga-

riae, ub! in oppido quodam hospitabantur, miles

impjus inopinanter invadit, depraedatur, despoliat,

exuit penitus. Claudiopolitani quidem fratres , etsi

expilati jam ipsi et crebris exactionibus Transyl-

vanorum, Scytharum, Turcarum omni prope auro

et argento eviscerati , ne Ecclesiae quidem peculio

intacto , succurrunt tarnen magnifiée , nudos vesti-

tu, egentes commeatu, inopes viatico instruunt,

véhicula itincri submittunt , humaniter in urbcm

su a m eos deducunt , et non tectis tant um, sed moe-

niis etiam suis amanter excipiunt, omnibusque fra-

ternae caritatis ofíícüs humanissime prosequuntur.
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a' ki Tclek legkissebb öszveköttetesben lernte ,

vagy öket akármi részben segitné , legottan és

meg nem menthetöleg minden vagyonját elve-

szesse. (14.) A' több dissidensek , Görög hiten

levök, reformátusok , lutheránusok ellenzették

ugyan elébb az uniúriusok kikergetését , majd

ráhagyták magokat az abban megegyezésre vé-

tetni , 's különben is teredo értelembol ide-

genkedvén az unitáriusoktól ,' elnézték a' tör-

vénytelen , igazságtalan , ellenek is könnven

forditható , 's romlásokat elörekeszitö példa-

adást : meg nem gondolrán , milyen kártékony

a' törvenytöl eltávozni , a' irihez állandóul ra-

gaszkodásban áll a' nemzet valódi ereje. Kön-

Histor.^ Reform. Polon. pag. 297. 298. A' kcresz-

tyéni turedelemben és szeretetben valamint e' fel-

hozott esetben úgy átaljában mindég, Kolo'svárma-

gát jelesen megkülönböztette. Egyébaránt a' kiül-

dözött és Kqlo'svárra telepedett Lengyel unitáriu-

sok itt külön Eklé'siát formáltak , tulajdon papjok

volt , az Isteni tiszteletet nemzeti nyelveken tartot-

tàk, 's az imádkozás alkalmatosságával a' köiseg

letérdepelt. A' Lengyel Eklé'sia haza a' mint nevez-

tèk, belsô Monostor utszában a' délre fekvo sorban

volt, melynek az utszára eso részében ment-végbe

az Isteni tisztelet, h'átul pedig a' pap lákott. A' ki-

kergetett Lengyelekkel bét pap is jött ide Kolo's

várra, Siedliczki Pál, és Demianowicz János, kik ezen

Lengyel Eklé'sia elsô papjai valának , mely a' mult

század végéig tartott , mikor a' Lengyelek a' Ma-

gyarokkal öszveelegyedtek. Utolsó Lengyel pap

itt Szaknovics I'sák volt I764fc3/ fogva l792-¡'g.

(14.) Novis subinde Comitiorum sanctionibus,

eitremus rigor aditus crudefissimae legi , ас saevis

deinceps decretorum exemplis exercitus est, qui no

bis omnem amicorum usum aut opem, omneme patria
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nyü a' pokolbéli indúl atot felzakl at ni : de a' ki tor

re dühösködöt lecsendesitni szinte nem lehet.

így rett erôt a' riszszaronás lelke a'sze-

rencsétlen országban , a' rallásos meghason-

lás , gyülölseg nöttön nott benne , és e' nem

ertibcri érzés táplálására, mind több gyuladó-

szer gyülrén, egy szikra kellett az eme'sztó

láng fellobbantására , mely régre csak a' sta

tus omladékai köztt aludt-ki. Ez a' szikra Sza-

xoniai II. August idejében esett-le'ki a' Len-

gyel thronusért 1697-6. jun. 2-k. a' Bees mel

len lerö Badenben katholizált, (i5.) Az emli-

tett király Srécziai XII. Károly eilen Liefland

viszszafoglalásáért Dániáral 1699 -b. noremb.

1\-k. titkos kotésre lépett, 's abban majd 0-

rosz czar I. Péter is részt rett. így ütött-ki

az északi nagy háború 1700-6. melyben a' mél-

tatlanul megtámadott Srécziai király a* Dánu-

auxilii spem abstulit atque eripuit , dum in eos qui

nobis succurisse, aut miserias nostras sublevasse

convicti fuerint , longe saeviora quam in nosract

ipsos exempla eduntur. Quippe nostrorum quis-

piam deprehensus aut redux, si Romanensium sacris

se adjungat ilico restituitur in integrum , et bona

sua nullo negotio recipit. At si Catholicus aut

Lutheranus complicitatis aut minimi nobiscum cora-

mercü convincatur, culpam hanc inevitabili bono

rum confiscatione luit : пес remedio ulli locus est.,»

Histor. Reform. Polon. pag. 282. 285. —

(15.) I>. Denkwürdigkeiten aus der Reforma

tionsgesichte der Residenzstadt Dresden. Meissen

1826 8. II. August fija, azutánni Lengyel király Ш

August l7i2-b. Rolognában katholizált titkon, a' mit

az udrar öt esztendeig elhallgatott.
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son és Oroszon egymás után csak faamar fé-

nyesen diadalmaskodva , II. August eilen for-

dúl , és sergével Lengyelországba bényomul-

va, minekutánna vetélkedô társát a' thronus-

ról letaszitja, — 1704-í. jul. 12.-&. Lescinsky

Stanislaust Poseni rajdát csupán azon lau-

néból , faogy egyszeri látásra megkedvellette ,

Lengyel királynak megválasztatja , 's vele bé-

kességet és szoretséget köt. Az ilyen móddal

egy protestans király által formait felekezet,

bár az koránt sem csak dissidensekbó'l állott,

még is színes okot adott , a' másik részen lé-

TÖknek a' dissidenseket és Srécusok követöjit

egyforma szempontból tekinteni, 's mint haza

ellenségeit úgy festeni-le. így lettek politikai

szakadások egymást так dühösseggel üldözö

vallásos felekké , így áradott-el , a' különben is

még a' szíyekben lappangó gyülolség az or-

szágban, melynek sullyát, minekutánna XII.

Károly hatalma a' Pultávai csata-mezön 1709-*.

a' porba esett, és .II. August tbronussára visz-

szament , a' gyengébb dissidenseknek kellett

érezni. Mind erösebben kezdé gyakorolni a'

régi egyfaáz maga hatalmát és nem torvényes

elsôségét a' dissidensek nyomására , kiket az

\1\l-diki ország-gyülésen , már nyilván elle-

nek hozott tôrvényekkel szorongattak , üldöz-

tek , jussaikba hábdrgattak, templomjaikat töbfa

helyeken'kezdették lerontani, és az П2А-6.

Thorn várossában egy innepi procession kez
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dôdott versengesböl kÓFetkezett zendülésért

a' Jé'suiták unszolására torvény és igazság ki-

szolgáltatása színe alatt a' protestans lakosok-

ra kimondott veres ítélet borzasztó példáját

adta a' minden emberi érzést megfojtó és le-

tapodó vallásos fanatismus gyarapodásának. (16.)

Csak egy lépés kellett még a' dissidensek tö-

(l6-) A' Thorni gyászos tragedia e' kovetkezo

volt. Ezen városban , melynek protestans lakossaí

számosaban vóltak mint a' katholicusok, jul. t6-J»

1724-6. ez utolsók tartották bucsujárással a' scapu-

lare innepét : — igy nevezték t. i. a' szerzetesek ru-

hájának szüz Mária tiszteletére szentelt részét,

melyet fogadásból viselni igen idvességes dolognak

tartatott. A' Jé'suiták egy tanitványja Lysiecki, ki

a' processiokor , némely levett kalappal álló dissi-

denseket azért hogy az oltári szentseg elôtt térdet

nem hajtottak, mocskos szókkal , sót pofokkal ille-

tett, mivel gorombaságát eltürték , az innep vé-

Î;ével czivakodását folytatta, mig nem a' neveked»

armara a' városi katonák elfogták, 's a' várdára

vitték. Ezen felindulván a' catliolicus deákok,

nagy lármával és kivoht kardokkal kollégyomok-

ból kirohannak , tobb polgárokon mélratlanságot

követnek - el , egy protestans tanulót' magokkal bé-

burczolnak oskolájokba, 's annak ablakából vadász.

kürtökkel gyozedclmet barsogtatnak. Városi prae-

sidens Rösner kérette-ki ugyan az elfogott pro

testans ifjat, de a' pater Rector nem adta-ki r a' mi

liek kôvetkezéséûl több öszve-sereglett tanúló-tár-

sai a' lármára egybe-tódult nép segitségével otet

kiszabaditják. A' Jé'suiták kövekkel hajgáltak-le a'

népre, mely azt viszontagolta , majd lödöztek isle

az ablakokból. Az ezzel még jóbban felingerelt

nép bérohan a' kollègyomba , ott mindent a' mit

lebetett öszverontott , sok bolmit az utszára ki-

hányt , 's tüzet gerjesztvén , azokat megégette , míg.

nem a' praesidens rendelésére fegyverbe Slötözött

polgárság, a' lázzadók szélyel verésévcl csendessé-

V
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"kélletes elnyomására , ¿s ez is megtôrtént

1733 - à. áprilisben , a' II. August hálala után

tartott úgy nevezett oszvehivó ország-gyülé-

sen , mely öket minden politikai jussaikból

kivetkeztette , a' nemzeti képviselok közzül

kitiltotta, minden hivataloktól , tisztségektol ,

starostiáktól v. koionajószágok birásától el-

zárta , 's onkényes elszenvedésnél egyebet né-

get csinál. Ezen nép-zendülés kíivetkezéscül a'

rector Wolanski panaszszára, II. August a' várost

a' Varsói királyi türvényszék elibe idézi, mely a'

dolog megvi'sgálására biztosságot rendelt. Erôsza-

kos nyomozás, hamis esketések, tôrvény telen per-

folyamat után kimondott borzasztó ítélet nyomán,

az emlitett esztendo decembere 7-k. elébb praesi-

dcns Rösnernek , 's utánnna öt polgárnak vétetett

fcje, kik közzül timar Härtel, midön'Rösner teste

mellett vitetnck , igy szóllott: hálá í»tennek, ár-

tatlan atyánk már kiállotta , jó kedvel kövessük

Stet:" végre más négy polgàrt végeztek-ki, a' kik-

nck jóbb kezét elébb elvágták, mert a' Jé'suiták

kollégyomába bérontáskor , a' szenteket káromol-

ták , és szent képeket hánytak a' tüzbe- Mínekután-

na a' hóhér gvilkoló kôtelességét ez utolsókon tel-

jesitette , egyiket négybe va^ta , 's egy darabot fel-

tartva a' nézôknck fris hús gyanánt árulta , — má-

siknak szivét tépte-ki ezen felkiáltással : „ímé lu-

tberánus sziv! " A' megölettck nyole« özvegyet és

28 árvát hagytak magok után. A' Thorni hóhér —

megérdemli e' becsületes ember az emlitést — nein

vállalá az istentelcn kôtelességét, azért a' Plocki

hóhért kellett clhozatni. A' Jé'suiták 22,000 forint-

ra becsült károk megtéritését átaljában a' dissidens

lakosokra rótták , mely summa lefizetéséig a' varos

minden vagyonja birói tiltás alatt maradott. A' pro-

testansok nagyobb temploma „ szüz Maria megen-

gesztelésére" a' gymnasiummal együtt elvétetett,

's_ a' katholicusoknak adatott ; és csak a' városon

kivül engedtetett-meg a' protestansoknak oskolác
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kik szinte semmi sem hagyott. (17.) tgy fej-

lödtek-ki tökelletesen itt, a' vallásbéli türe-

delmetlenség gyászos következesei , 's e' ziva-

tar akkor kezdett a' Lengyel földön dühös-

ködni, midun Europa több részeiben már le-

csendesedett vólt. Egy országban , melynek

belso állapotja különben is elömozditotta az

idegenek beléaratkozását , az ilyen vallásos

vÜlongások , szakadások kétszeresen veszélyt

hozók vóltak , 's hogy ezek nem kicsi mér-

tékben folytak-bé a' Lengyel reszpublika pusz-

tulására, annak szomoru bizonyságát fogjuk

látni. —

nyitni. — Befejezte a' törvényes gyilkosságot az ,

hogy a' Jé'suiták tanitványjai , a' Plocki hoher tisz-

teletére vadàsz-kiirt mu'sikàt csináltak , és úgy ki-

sérték-ki a'városból. E' borzasztó eset külso feje-

delmek elött is nagy bényomást tett , mind a' Német

mind az Orosz csaszár I. Péter kemény szemrchá-

nyásokat tettek a' Lengyel királynak, söt az utolsó-

val szinte háborúraís került a' dolog, 's a' mint írják,

aiég a' Papa is nyilran kijelentette a' .Té'suitáknak ,

mennyire nem hagyja azt helybe. — Midon a' szer-

zÔ e' remito gyász-torténetet, az akkori idolelkének

ísmertetésére kozre-bocsátía , távol van a' Romai

szentegyhàzat érdekelni kivánо minden ¡ndúlattól,

de egy ilyen példa int , arra munkálódni , hogy a'

vallásos gvülolség kürtásával , a' közönseges szere-

tet, türedelem, ncmesebb emberi érzések gyara-

podjanak, 's a' köz-atya gyermekei , hitbeli külön-

bözesek mellett is , egymást testvéri indúlattal ölel-

jék. Ezen emberi szent érzést gyarapitni , katho-

Jikusnak, protestansnak egyaránt kôtelessége. — Lásd

Thorns Schreckenstage im Jahre 1724. — Von Fr.

Dörne. Danzig. 1826. 8.

(17.) Neueste Geschichte der Dissidenten in

Polen, in Walchs neuest. Religions - gesch. IV.

Th. ш VII. Th.
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így sietett nagy lépésekkel a' Lengyel

nemzet maga bukása és végromlása felé, 's

bár a' mondottak szerént , belsö állapotjában

is elég szerzö oka volt a' roszsznak, inség-

nek , nevelte a' szerencsétlenséget még az or-

szág külsö helyheztetése , mert annak szem-

betünöbb gyengülése es hanyatlásra rohanása

éppen azon idö tájban kezdödött, midön a'

szomszéd Orosz birodalomban , egy rendki-

rül nagy ember I. Péter- megfundálván ha-

tártalan fejedelmi hatalmát , és teljes értelem-

ben autokrátor, egyedül-országló, az igazga-

tást rendbe-szedte , szárazi és tengeri erejé-

nek teremtöje, újból alkotója lett, 's egyszer-

'smind munkába vette bárdolatlan és vad né-

pét csinosabb erkölcsökre szoktatni, a' keres-

kedést szorgalmot felébreszteni , szóval , e'

ma oriási birodalom nagyságának alapját meg-

vetette, azt Europához közelebb hozta. Va-

lamint Lengyelországban , a' fejedelmi tekintet

alább szállásábóI , a' nemzet zabolátlan szabad-

ságából, az ero oszlása és egy czélra nem e-

gyesülhetése következett, éppen úgy az Orosz

birodalomban az uralkodók határok közzé

nem zárt kemény akaratja, minden hatalmot,

eröt egy pontba szoritott: az elsö státusnak

azért széJyelbomlása , és mind alább esése, az

ntolsónak tartos egészé tömöttödése , mago-

sabbra emelkedése könnyen értheto. így lett

Lengyelország azon mezové, hol majd az O
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rosz Despotismus es sulyos önkény szabadon

tágas körben kifejlödhetett. Az elsö lépés e'

nagy czélra volt III. Augustnak 1733-A. Orosz

fegyveres ero által a' Lengyel thronusra ülte-

tése; és II. Katharina idejétöl fogva ezen tör-

vényre igazságra nem tekintö , a' népek jus-

sait öszve-tapodo , minden szabadságot leverö

felsöseg szakadatlanul , példátlan eröszakkal

gyakoroltatik, különbözö, de mind egy drámá-

ra tartozó scénákban. —

II. Katharina Orosz császárnénak —

ennek az új idö Semiramissának — 1762-i.

uralkodásra jutásával északi Europa politikai

állása megváltozott, 's itt a' dolgok egészen

új rendje kezdödik, a' mit különösön az 0-

rosz hatalom és béfolyás teljesen lett ki-

formálódása czímerez. II. Katharinának , ki

meggyilkolt férje III. Péter hólttestén lé-

pett a' thronusra , erkölcsi karakterét a' histo

ria bajoson emlegetheti, országlási rendsze-

rének nemes és haszonleséstöl mentt arányját

nem dicsérheti, de másfelol nem tagadhatja-

meg tole azon érdemet, hogy birodalma cre-

jének tökélletes felszámitásával, a' természet-

töl kimutatott határok köztt gyakorolta poli

tikai béfolyását. Mindenek felett Lengyelor-

szágra forditá figyelméj; , mint a' melynek bel-

so állapotja, mint láttuk, az idegenek belé-
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avatkozására tágas mezöt nyitott. Az itt ural-

kodó fejetlenség élesztése és fenntartása &'

nemzet szabadsága és polgári alkotmányja vé-

delmének színe alatt, nem csak legbizonyo-

sabb, de egyszer'smind hálára kötelezö mód is

Tala, ezen országot Orosz provincziává tenni.

Elsö lepes e' nagy czélra a' Lengyelország-

tól függö Curlandban tôrtént , melynek a' Len-

gyelektöl 1759-*. adott herczegét Szaxoniai

Károlyt a' Lengyel király fiját , IL Katharina

uralkodása kezdetével, Orosz fegyVeresek el-

kergették, 's abba Tiszszaültették régibb bir-

tokossát, az Orosz udvartól teremtett Biron

Erneszt herczegét. III. August 176З-А. octob.

Ъ-к. tôrtént halálával a' Lengyel thronus üres-

ségbe jôvén-,'ez óhajtott alkalmatosság yólt

az Orosz császárnénak plánumai és kinézé*

sei valósitására. Nem is múlatta-el Katharina

a' végzésektol néki adott idöpontot használnií

's e' Tégre Lengyelországnak egyedül maga

tetszése és akaratja szerént királyt adni , el-

tokéllctt szándéka vala. Sokat vagy talám min-

dent j el алtö volt e' részben, Franczia követ

В. Breteuilnek adott felelete , azon kérésre

hogy az Orosz udvar Francziaországgal egyet-

értve intézze-el a' Lengyel király rálasztását.

„Egy tekintet a' fóldabroszra " így szóllolt,

„megmutatja, yalyon illet é mást rajtam ki-

vül , királyt adni Lengyelországnak!" Kellett é

ennél tobb a' szerencsétlen országon uralkodás

12
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ra ? kivált ha a' föbb Éuropai hatalmasságok

—. bajos megmondani nagyobb vakságból é

vagy gyengesegböl ? — az Orosz eröszak e-

zen viszszaélését elnézték. Annál bátrabban

léphetett pedig Katharina a' maga elibe tett pá-

lyán, mert Pruszszia királyjával II. Fridrik-

kel nyólcz esztendeig tarto szövetségre lépett

ápril. ii-t. l764-*. melynek egy titkos czik-

kelye szerént Fridrik kötelezte magát a' Len-

gyel constitutzio fenntartására , a' mi tehát an-

nyi vólt, mint azon ország belsö állapotjával

egybe-kötött fejetlenséget és rendetlen sza-

badságot megörökösitni. Hogy a' nagy király-

nak, ki a' hét esztendös háború után minden

szovetségesek nélkül állott a' politikai világ

théátromán, az Orosz udvarral tett kötésre szük-

tíege volt, meg lehet engedni, de hogy még is

a' iß-d. század hérossa on-méltóságáról, talám

intereszszéjérol ennyire elfelejtkezett, 's azon

feltételt mely egy szomszéd nemzet sanyar-

gatására, és a' sulyoson nyomó Orosz bitanglás

megerositésére volt intézve, elfogadta és alá-

írta , ezt néki érdemül és dicsoségül a' histo

ria nem tulajdonitja. —

Katharina választása a' Lengyel thronus

bé-toltésében egy hajdani kedvelltjére az ifju

és deli termetü G. Poniatowsky August-

ra esett , — — — .— —'. — — —

— — — — — — — — Azt mond-

ják , Poniatowsky máir Petersburgi követ korá
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ban bíztatást kapott császári szerelmessétôl a'

Lengyel korona felol , es ilyen reménnyel tért-

viszsza hazájába. így ezen ismeretsegböl Eu-

ropára kiható temérdek következesek fejlöd-

tek-ki. III. August halála után csak hamar nyil-

vános lett Katharina szándéka, ' az lij válasz-

tást maga ôn-kényje szerént intézni , a' mi

nagy és heves mozgásokra adott alkalmatos-

ságot. Két nagy felekezetre vóltak a' Lengyel-

országi pátrioták ekkor oszolva , — egyik a'

status régi állapotjának fenntartására , 's abból

minden külso belé-avatkozás kirekesztésére

törekedett, másik idegen béfolyást akar hasz-

nálni a' szükséges javitások béhozására. Az

elso hibázott, mert a' polgári társaság állapot-

ját, ha bár az meg-avult és az idötöl el is ma-

radt , az elo-haladásban , melyre alkotva van,

viszsza-tartóztatni akará, de a' másik sera mentt

a' tévelygéstôl , midön az idegen hatalom be-

lé-elegyedésétôl basznos kôvetkezéseket re-

méllett ; amaz ön-nygok a' Lengyelek által

kivánta a' helytelent és czélaránytalant eszkö-

zoltetni, emez, Oroszok által reméllte hasz-

nos intézetek életre-hozását: az egyiknek czél-

ja éppen oly hibás vala, mint kárhoztatást ér-

demlö a' másik eszkoze , 's azért is , mind a'

két fél , bátf ellenkezö úton , egyaránt vesze-

delembe taszitotta hazáját. Az elsö vagy resz-

publikai rész fejei vóltak a' Potocki-ak, a' ko

rona nagyvezére Branicki, 's berczeg Rad

ia *
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zivil! kinek tiszta értelme és jót-akarása ma-

gosnbb míveltség hijjával rala, 's honnyszere-

tete sokszor on-kényre és darabosságra haj-

lott. Az idegenekhez támaszkodó hazafi párt

ellenben, vezérét és lelkésitojét a' Czarto-

ryski herczegi familíában találta, kikkel any-

járól Poniatowsky rokon volt. Az Orosz csá-

szárné akaratja végrehajtását két követre bíz-

ta , egyikre , a' ravasz és szemesen elôre-nézô

gróf Kaiserlingre, a'másikra, a' heves, kevé-

lyen parancsoló herczeg Repninre, méltó kép-

yiselojére az Orosz eröszaknak , ki társának

a' szabad Lengyelekkél kiméllve bánását idô-

vesztegetésnek nézte , 's az Orosz hatalommal

egybemérve akármely just semminek tartott.

Arabár a' hét esztendös háborútól fogva , a'

Lengyel föld soha sem volt üres az Orosz

katonáktól , most minden elore-bocsátott hirté-

telnélkül, 4o,0oo-ôo/ álló seregét küldotte-bé

oda Katharina , a' szabad választás oltalmának

színe alatt. Hijában volt a' függetlenség meg-

sértését illetö panasz , — Bepnin áprií. 16-A.

1764-í. költ feleletében még érdemet keresett

abban , hogy császárnéja katonáji kész pén-

zekért fognak élni , és senkinek terhére nem

lesznek, 's majd máj. A-i. az eröszakot tetéz-

te csufolódó megjegyzésével , hogy egy nagy

es szabad nemzet mint a' Lengyel mimódon

félhetne oly kevés számból álló Orosz seregtöl !
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Ilyen kórnyülállások között nyilt-meg máj\

1-k. 1764-A. Yarsóban az úgy nevezett öszve-

hivó diéta , meghatározni a' király választás

napját, 's egyéb szükségeseket elintézni. De

mino formája volt ez idöben egy szabad resz-

publika fovárossának? A' részekre szakadott.

hazafijak nem csak fegyveres ki'seröjik, de ide-

gen/sergek társaságában is jelentek-meg tanács-

kozrti a' status legfontosabb ügyében. Kaiser-

ling és Repnin udvarán kivont fegyverrel és

ágyukkal felkészült katonaság állott , majd'

minden szomszéd népek katanai formaruháját

lehetett ekkor Varsóban- látni, fegyveres csa-

patok járkáltak széiyer a' yáros minden útszá-.

jin f. .azok vettékrkorül az országházát , azok

köztt juthattak oda a' nemzet kepviselöji, söt'

az Oroszok a' dieta. gyülésére:is bé-rontottak,.

's helyet foglaltak. Az öreg gróf ÄTalachowski,.4,

ez a' bátor és lelkes hazafi ,.. mint ideigleni

marsall , a' vele egyformán érzo generalis Mok-

ranowski ellent-mondására , az idegen eröszak

megszünéséig ,. nem akarta az ülést megnyit-.

ni , rettenthetlenül állának mind ketten az.

iszonyú lármával rájok kivont fegyverek köztt,

hazafi. kôtelességeket éltek veszedelmével is

teljesitni nem hab'oztak , "s oda-hagyták azon

gyülést , hól szabadon szóllni nem lehetettv.

Az. ilyen hazafi nevek. érdemesek a' historiaban-

becsíUetlel emlitésre. A' marsall eltávozása ti

tán is, Czartoryskiak unszolásából.folytatták a*
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80-ra le-apadott követek törvenytelen tanács-

kozásokat, 's azon esztendö sept, i-kére hiv-

ták-oszve a' választó dictât. Orosz sergek azt

elöre mindenütt körül-vettek , a' gyülés, —

melyen 80,000-Aö/ alió nemességnek kellettvól-

pa raegjelenni— alig ment 4000-re, egész me-

gyék лет küldöttek követeket. így esett, O-

rosz fegyverek köztt , gróf Poniatowskynak

Stanislaus-August nér alatt Lengyel kirá-

lyá nevezése — Katharina kevély triumfussa!

Gróf Poniatowskyban sok volt a' mi ötet aján-

lotta. Szep külso formával maga kedrelltetést

tudott öszre-kötni , nemesen érzo keblében

szíve csak jóért rert , világos elméje lelkes

míveltséggel fogott kezet, 's teljes mértékben

birta mind azon tulajdonokat , melyekkel egy

férjfi magához hódithatja a' széptnemet. De

ezek királyi pólczon nem vóltak elegendök;

нет találunk benne lelki erot, állhatatos aka-

ratot , politikai méjj bé-látást, a' veszedelem-

ben és sors csapásai köztt ön - áldozatra fel-

emelkodö lclek nagyságát , az egymásra tódúlt

zivatarok köztt helyt-álló semmifelé nem in-

gadozó karaktert. Dicsérettel emlitné ötet a'

historia ha soha thronuson nem ült vólna; ro

la is elmondhatná Tacitus, a' mit Galba császár-

ról írt, ,, maganos embernél nagyobbnak lát-

szott maganos korában , 's mindenek megegye-

zésével orsz^glásra alkalmasnak , ha soha sera
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országolt vólna : " (18.) mint király olyan ter-

het vett a' vállaira, melyet nein birt, a' mi alatt

nem csak maga leroskadott , de fö eszköze

lett hazája és nemzete romlásának is. —

Egy ilyen móddal választott király azért

helyre nem áilithatá a' cséndességet Lengyel-

országban, hól mind több fejetlenség es zür-

zavar kezdé magát mutatni. A'nemzet nagyobb

része méltó és természetes boszszankodásra

gyúladt a' rájta végbevitt eroszakért , min-

den szabadon érzo elött útálat tárgya lett a'

külsd hatalomtól parancsolt uralkodó , helyen

helyen fegyverhez nyulás , és az Oroszokkal

oszve-csapás is törtent, midön. másfelol a" pát-

rioták Bécsbe és Berlinbe folyamodása süke-

retlen volt. A' derék Mokranowski maga ment-

el II. Fridrikhez , de csak azon tanácscsal tért-

viszsza , ,, a' gyengébbéknek engedni kell."

Majd • a' Czartoryskiak és az ezek tetszését

nem mindenben követni akaró király köztt is

hidegség és egyenetlenség támadott. A' dol-

gok ilyen állásában könnyü volt Lengyelor-

szágban az Orosz felsôséget megfundálni a**

mire a' dissidensek ügye alkalmatosságot és

igen szép színt adott. Ezeknek pártfogása a'

nemzet egy részét Oroszokhoz hajló feleke-

zetté tette, a' mihez járult még a* vallásos tü-

(18.) „Major privato visus dum privatus fuît,

et omnium consensu capax imperii, nisi imperas-

set." .Tacihts Histor. I. 49.
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redelem oltalmával érdemelt dicséret is. Erre

Tólt intézve az Orosz és Pruszszus udvarok-

nak 1766-A. octoberben a' Lengyel diétához bé-

adott kivánságok, melyben a' dissidensekre néz-

ve пem csak türedelmet , de azoknak minden

régi jussaikba viszsza-tétetéseket sürgették. Vi-

lágoson lehetett látni , hogy éppen nem az

emberiség volt rúgója ezen lépésnek, onként

következett azért a' Lengyelek rá nem állása

arra, a' mit a' külsö hatalmasságok akartak,

a' mi által éppen út nyilt az ök belsö dolgaik-

ba elegyedhetésre. A' szoros reszpublikánusok

tüzesen kezdének mozogni, csak hamar nyil-

ván és természetesen ellent-mondottak az ide-

ge-n belé-avatkozásnak, mert az elnyomatott

jussok ilyen-forma védelme sulyos letapodás-

ra volt intézve. A' pátrioták fejei S»ltyk a'

Krakkói, Krasinsky a'Kaminieci püspökök,

és Pulawsky fö nemes, ezek a' hajdankor

lelkétol mozgatott és szabadságért mindent

feláldozó reszpublikánusok, hajlani nem aka-

ró meggyözödéssel ellenzették a' külso feje-

delmeknek engedést, 's kivitték, bogy a' két

udvar kivánságát nov. íA-k. az országgyülése

viszsza-vetette. Hogy ebböl az , a' mi egy stáp-

tu» legföbb métellye, vallásos fanatismus fej-

lödött-ki , a'- türedelmetlenség lelke még in-

kább eröre kapott, sajnállni lehet, de a' pátrio

ták is szinte kénszeritve vóltak annak teljes

mértékben felköltésére , midön egyedül csak
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benne találtak gyámolt. A' dolgok ilyen állá-

sában , az indúlatok mind nagyobbra feszülé-

sével , a' dissidensek egymás köztt szüretséget

formáltak, 's majd a' királlyal megelégedetle-

nek is , Orosz unszolásra hozzájok csatollak

magokat , bár mennyire különböztek egymás-

tól czéljokban. Repnin a' reszpublika régi sza-

badságanak fenntartását igéro, a'mellett a' ki-

rály ellen intézett. és mindenütt elterjesztett

nyilatkoztatásával , az öszveszövetkezettek szá-

mát csak hamar nagyra nevelte. így egyesité

álnok hitegetéseivel az egyébaránt egyenes

ellenkezésben álló , öszve nem férheto fele--

ket, 's munkába rette azoknak egy közönse-

ges szovetségbe olvasztását, melynek 1767-í.

juniusban Radomban kellett öszvegyülni. Oly

nagy volt a' gyülölség a' király ellen, oly elö-

re nem1 nézo az Oroszokba vetett bízodalom,

hogy nyólcz nap alatt 6о,000-eя Jelentették

ezen közönseges szovetséghez állásokat , 's

Radzivill, a' király legmérgesebb ellensége,

vólt arinak marsalljává kinézve. Ezen kör-

nyülállások köztt Stanislaus- August ,— ki-ud-

varát pusztán , magát szinte mindéntól elhagy-

va szemlélte,—nem tehetett egyebet, hanem

vagy magát feláldozva, lemondani a' koroná-

ról , vagy teljesen Orosz oltalomra támasz-

kodni , 's a' Katharinától parancsolt minden fel-

tételeket elfogadni. Az elsöre lélek nagysá-

ga kivántatott, melyel a' Lengyel király nem
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birt, — az állhatatlan eszü az utolsót válasz-

tá, 's maga javát elébb becsülte hazája meg-

tartásánál. Alig tôrtént ez meg, midön az O-

roszok Radomot meglepve , 's a' fobb Lengye-

lek szállása elibe tiszteletbéli öröket rendel-

te, egészen más hangon kezdettek beszéllni.

Majd a' gyülés háza elibe égô kanóczal ágyu-

kat szegeztek, 's az egybeszövetkezett nemes-

séget kivont fegyverrel és más eröszakkal

kénszeriték egy acta aláírására, nielybeiK a' ki-

rálynak új hívséget és engedelmességet kellett

ígérni, azonkivül a' dissidenseknek minden el-

Tett jussaikba yiszsza-állitását, 's a' nemzet ré

gi szabadságának fenntartását Orosz jót-állás

és védelem alatt koz-kivánság gyanánt kife-

jezni. Minekutánna Repnin ilyen hatalmasko-

dással egészen maga czéljaira használta a'Ra-

domi közönscges szovetséget, ennek kijelen-

tett akaratját és sérelmeit egy rendkivüli or-

szággyülés elibe kejlett terjeszteni , mely Var-

sóba ugyan azon n6l-d. esztendö octobere

Ь-kére hivatott-öszve. Bár a' követek válasz-

tása, sok helyen az Oroszok kénszerito bé-

folyása alatt esett, és a' szabadabb érzésü vá-

lasztókkal szinte mint foglyokkal úgy bántak,

Ьдг Repnin kinyilatkoztatta , hogy a' dissi-

densek kivánságának meg kell ádattatni , 's a'

• Lengyçlek vagy e' részben engedelmeskedni ,

vagy az Oroszokat kihajtani kéntelenek , —

még is találkoztak lelkes párrioták , kik bât
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it

ran elient -mondottak. Midön ezeket temmi

fenyegetéssel honnyjok iránt árúlóvá tennî

nem lehetett, 's a' meghajtásokra elövett minden

eszközök sükeretlenek vóltak, akkor az el-

követett sok hatalmaskodást példátlan eröszak-

kal tetézve , egy felháborító letapodása a' né-

рek jussainak, megtörte ugyan az ellenkezö-

ket, de engedésre mégis nem vette. Az octob.

\Ъ-г01 lA-lcére mené éjszakàn a' Krakkói püs-

pök Soltyk , a' Kiewi püspök Zaluski , a' Krak

kói vajda gróf Rzewusky, (olv. 'Séwuszky)^

és ennek fija Dolini starost, házokra rontott

Orosz katonák által elhurczoltattak; — Kra-

sínsky a' Kaminieci püspök, csak álruhába öl-

tözködcssel menekedhetett-meg hasonló sors-

tól. Az említett négy fö-rangu hazafit és se-

natort Repnin Oroszország belsejébe küldöt-

te, hól bazájok legszentebb ügyében szaba-

don szóllásokért öt esztendei fogságot szen-

vedtek. Ilyent még nem látott Europa; 'sib-

basztó rémülés lepte-meg az országgyülést ,

mely minekutánna a' senatorok és követek

közzül egy 60 tagból álló biztosságot' neve-

zett az Orosz követtel egyezni, vagy inkább

annak tetszését megérteni , eloszlott. A' bíz-

tosság kéntelen volt Repnin akaratját tel je-'

sitni , és javallásait elfogadva rá-állani , hogy

a' dissidensek minden régi jussaikba viszsza-

tételt nyerjenek, a' liberum veto megerösit-

tessék, valamint a' státust illetö födolgokban,
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különösöa a' királv választáskor a' vélekedá-
í J j

sek tokélletes egyezése elmúlhatlan szüksé-

ges legyen.' Mi vó-lt ez egyéb mint Lengyel-

országot Orosz provincziává lealázni ? Az

ilyen forman, — mint a' balul itélök, röviden

látók mondák , — megalapított régi szabadság-

é.rt az Orosz udvar kezességet vállalt, 's mind

ezeket az. 1768 elején öszve-hivott rendkivüli

országgyülés jóvá-hagyta. Igy eröltetett Katha

rina e¡gy nemzetet szabadságra és. vallásos tü-

redelemre y -'« a külszínt tekintök magasztal-

ták a' hatalmas császárné nagy lelkét, nemes

indúl-atját., emberi érzését..

fAz «röszak azonban hibáson tette számi-

tását, mert nem jutott eszébe, hogy a' kétség-

beesés számitni nem tud« Bár elébb nema

hallgatás követte a' váratlan letiporó bánást,

de csak hamar felkölt szunnyadásából a'nem-

zet boszszankodása , 's a' közönseges útálat a'

dissidensek ellen fordulu Krasinsky püspök,

ki Konstánczinápolyba ment a' Török portát

- felingerelni az Orosz. Udvar ellen , 's onnan

bíztatással tért viszsza, színlett öltözetek se-

gitségével béútazta Lengyelországot , része-

seket szerezni egy új szovetség formálására.

Podoliában Bar városocskában nem meszsze

a' Török hatarszéltöl kezdett az öszvegyüJni

1768 fébruáriussában , 's noha elébb kicsi

számmal volt, csak hamar nagyobbra neveke-

dett , s majd Potocky és Pulawsky azt tökélle
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lességre hajtották. Ennek példójára több ilyen

oszvecsatolódások is lettek, melyek egy kö-

zönséges szovetségbe egyesültek, az Orosz

udvarhoz szitó kírály letételére intézett, ég

világoson kimondott czéllal. Ezeknek, a' leg-

dühösebb indúlatokat felzaklató , és rongáló

fanatismus társaságában járó polgári had lett

a' következése. Az Oroszok száma mind több-

re szaporodott, 's azon mértékben nevekedett

a' szerencsétlen országban eláradott sok ne-

mü inség is. A' szövetséghez tartozó nemesség

jószágait dúlta, égette a' vad ellenség , min-

den tájékot, hól csak kevés ideig múlatott,

tokélletes pusztává tett, 's a' föld népét eze-

renként hurczolta magával birodalma belsö

részeibe. Majd számos oszvecsapások történ-

tek, de a' szoros katonai rendet tarto, és fenyi-

tékre ügyelö Orosz sergek elött a' Lengyelek

merész lelkesedéssel páros , rendetlen vitéz-

sége meg nem állhatott. A' több oldalról

megtámadott szoYetségesek viszszaverettettek ,

csak bamar Bar, majd Krakkó is Orosz kéz-

re jutott, Krasinsky és Potocki Török föl-

dön kerestek menedéket. A' Dnieper also ré-

szénél tanyázó Záporogi Kozákoknak az Oro-

szoktól rendelt béütése nevelte az inséget,

rémülést. Borzadva olvassuk ezen rablóknak

a' setét századokat fejyül-múló kegyetlenségét ,

's a' penna is megakad azoknak leírásában.

Pusztitva és mindern lángba boritva jártak
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ezek ezerteszélyel , minden , пега Görög hitet

tarto élo ralóságot irgalom nélkül felkonczol-

tak, 's a' gyávábbakat kénszeriték nemes em-

bert vagy kath. pepot gyilkolással váltani-meg

életeket. Lehetett látni, egy nemest, barátot,

'Sidót, és kutyát tölök egymás mellé akasztva

ezen felyülírással : ,,mind egyforma:" más-

kor, hogy több százból álló foglyaikat nyakig

béásva a' földbe , fejeket úgy kaszállták-le ,

vagy a' terhes aszszonyok hasát felnyitották,

és onnan a' csecsemöt kivéve, helyébe macs-

ka-kölyköt tettek. De—mind ezt legalább vad

és bardo! at! an népek tették, hanem Oroszok

mívelték azt, bogy fo^ságba esett Lengyel

tiszteket megkancsukáztattak , vagy meglövöl-

dôztették, csak azon okból, mert bennek nem

biztak , 's bajlódni velek nem akartak. Egy

Drewitz nevü obersterek, mint írják, Len

gyel foglyait elébb kegyetlenül megcsonkít-

tatta , azután csupa idötöltesböl megölette,

néha azoknak fejére mint czélra, úgy löve-

tett. Ilyen eszközöket basznált II. Katharina

emberszeretö politikája! (iQ.)

Az elkeseredés ezen az úton mind na-

gyobbra hágott, a' szovetségesek dühossége,

a' hól lehetett, viszontagolta az Oroszok vad

indúlatját és embertelen bánását. A' feldúlt,

mindenfelöl rongált, ellenségtol, baráttól egya-

ránt sanyargatott ország inségét tetézte majd

(19.) Raumer Polens, Untergang S. 439 — 440.
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nek Podoliában, Volhyniában, Ukrániában rö-

vid idöalatt, 250,000 ember lett áldozatja. Mi-

dön a' külsö eröszak ilyem magos pólczra há-

gása után is', a' nagyobb keresztyén fejedel-

тпек — kiket az Orosz batalom bhanglasa kö-

zelröl érdekelt vólna, — meg пет magyarázha-

tó politikából , a' Lengyeleken segiteni nem

akartak, a' Török udvar végre fegyvert fogott

a" sanyargatott nemzet mellett. A' szovetsége-

\ sek unszolása, és Franczia sugallás követke-

zéséül , regen sürgette a' Porta az Oroszoknak

Lengyelországból eltávozását , míg végre, sok

puszta bíztatások után, melyekkel az Orosz

követsegtöl csalogattatott, ,1768-6. octob. 30-/t.

II. Katharinának háborút izent. Midön e' sze-

rént a' Török egyenesen Lengyelországnak az

Orosz sergektöl megtisztitásáért fogott fegy

vert , Katharina is a' had-izenést viszontagló

nyilatkoztatásában nem átallotta Europa színe

elött azt mondani — „hogy nem on-hasznáért

vagy dicsoséget vadászásért hadakozik a' Tö-

rökök eilen, baftem Lengyelország szabadsá-

gáért és birtokáért , melynek maga ép és egésss

állapotjában megtdttása , gondnskodásának ál-

landó tárgya." Gsudálatos , példátlan jelenés !

Két nagy birodalom egymással véres háború-

ba keveredik, egy harmadik szomszéd status

fttggetlenségéért , — egyik mint barát , másik

mint ellenség segiti azt, egyaránt siralmas,
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ország a' Török pártfogásért is nem sok kö-

szönettel tartozott^ Nagy-vezér Mehemednek

gondolatjában volt, a' Török birodátom bátor-

ságáért Lengyelországot egyik végétól fogva

a' másikig elpusztitni , 's azért írta püspök

Krasinsky Potockinak: „a'Törököt hivni az

országba az Oroszok ki-kergetésére , annyi

mint a' házat felgyujtani, az ártalmas boga-

raktól megmenekedésért." (20.) A' hat eszten-

deig veres tusakodással folyt hadakozás is-

mertette-meg az Orosz császárnéval , hogy

mind a' csatamezön , mind a' kabinétban mit

vihet véghez. Ausztriának és Pruszsziának

nézni kellett az Orosz hatalom nevekedését,

's Fridrik a' mellett még fizette Katharinának

a' kötésnél fogva tartozó segéd-pénzt. Ezen

háború folyamatja alatt sem szünt-meg azon-

ban Lengyelországban az ellenséges felekeze-

tek egymással viaskodása. A' Bari szovetség

minden czéljára szolgáló eszközt használt, 's

mint a' fö hatalom gondviselöje, 's a' nemzet

akaratjának teljesitöje , majd a' thronnst üres-

nek nyilatkoztatá , a' minek következéséül,

példátlan bátorsággal három Varsóba ment

szovetséges-társ a' királyi palotában a' kérel-

snesek közzé elegyedvén, a' letételrol szólló

actát, mely egyszer'smind Stanislaus- August-

nak a' szovetség köz-tanäcscsa elibe idéztetését

(20.) Raumer Pol. Unterg. 441.
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tárgyazta, néki magának kezébe adják, 's az-

zal eltünnek. Ezzel nem elégedett-meg a'szo-

vetség , de munkába vette a' királynak a' fö-

városból elhurczoltatását és meggyilkoltatását :

mely gonosz szándék kivitelére 1771-*. nov.

éjszakáján tettek próbát. A' dolog elin-

tézoje a' fenn emlitett Pulawsky volt, három

fo segéd-társa a' végrehajtásban , Lukawski,

Strawenski, és Kosinski, több részessei az

öszve-esküvesnek mintegy Ъ7-eп. Midön az

írtt nap éjjeli i o ora tájban a! király nagy

bátyjától herczeg Czartoryskitpl haza terne,

szekerét az öszve-esküdtek megtámadták, ar-

ra ra-lövöldöztek, kisérojit szélyel kergették,

's ötet magat egy kardal fejére vágva, ma-

gokkal elhurczolták. De az Orosz szaguldo-

20 or-csapatoktól való félelem lassanként mind

elszélesztette a' gyilkosokat, egyedül Kosinski

maradott mellette , kit a' király szívreható be-

szédével , vétkes tettének elibe terjesztésével

annyira meginditott, hogy az térdre esvén

elötte bocsánatot kért , egy kîs malomba "bá-

torságos hêlyre vitte, honnan Varsóba szeren-

cse'sen' viszszatért. Igy szinte csuda menté-

meg a' király életét. (2t.)

Míg a' dolgok Lengyelországban igy foly-

tak, az alatt az Oroszok a' Török háborúban

gyözedelmesen haladtak-elö , és a' Porta, a

(21.) E' gonosz tett Itornyülállásoson le van

irva Coxe Reise durch Polen etc. 1-ter Band 20— 30.

13
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Lengyeleken segithetés helyett on-oltalmára

szorult. Ez , valamint az Europai föbb hatal-

masságoknak átaljában gondot szerzett, úgy

különösön Ausztriának, mint a' Porta tö-szom-

szédjának , nem lehetett a' rá sulyoson nyom-

ható Orosz ero nevekedésct aggódás nélkül

tekinteni. Az t770-rf. esztendöben, fényes gyö-

zedelmck következéséül, az Oroszok elfoglal-

ják Moldovát és Oláhországot, majd a' Török

flottát julius \6-A. Tsezménél felégetik , a'

mi a' Portát kénszerité Ausztria és Pruszszia

kíizbenjárását kérni. II. Jó'sef császár , és II.

Fridrik Pruszsziai király éppen Neustadtban

Morvaországban. vóltak egy találkozáson, hól

herczèg Kaunîcz, az Ausztriai status - cancel-

lárius kinyilatkoztatá , bogy udvara az Orosz

sergcknek a' Dunán általszállását , 's a' két

Havasalföldi fejedelemség megtartását teljes-

séggel el nem nézbeti — midön a' Töroknek

békesség eszközlésért a' két hatalmassághoz

folyamodása oda megérkezett. Míg e' felett

az alkudozások folytak, és az Orosz császár-

né megfeszitett kivánságai miatt a' békesség

munkája lassan baladhatott-elö , Ausztria a' Tö

rök portóval nagy summa pénzért, (20 millio

piaszterért) 's Oláhország egy része általenge-

déséért, Konstánczinápolyban jul. 6-í. 1771-í-

az Orosz udvar ellen , 's terjedö hatalma meg-

gátlására intézett titkos kötésre lépett, mely-

ben szó vólt Lengyelország függetlensége
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fenntartásáról is. (22.) Úgy látszott ebböl ,

mintha Ausztria dicséretes maga elszánással,

czélarányos politikát akarna követni, az Orosz

eröszak útjába állani , és a' Lengyelek kez-

dék hinni hazájok sujtoltatása megszünését.

De szép reményjek irtózatos megcsalattatást

szenvedett, mert csak hamar kifejlödött, hogy

Kaunitz czélja nem egyéb, hanem a' hatal- 1

masságok szövevényes helyheztetését haszon-

ra forditni , és egy vagy más úton , úgy is

mint szovetséges, úgy is mint közbénjáró, az

Ausztriai birodalom nagyobbodását eszközölni.

A' Török Portaval kötqtt titkos alku , mely a'

végrehajtás idejét és módját határozatlanul

hagyla, egyik félnek semhasznált, söt inkább

mind a'Törököket, mind a' Lengveleket egy-

aránt megcsalta , midön másfelöl , Kaunitz alat-

tomos útakon dolgozó , diplomátziai mester-

séggel gazdag haszonlesö politikája szerént

nem szünt-meg nyilván barátságot színlelni az-

Orosz" udvar iránt, és ezt Ausztria jó indúlatja

felöl mindég biztositni. Az Orosz császárné

azonban Ánglia által tudósitva az Ausztriai-Tö-

rök titkos kötés felöl , bár mennyire érezte e'

kétszin magaviseletet , abból származott ked-

vetlenségét még is meggyözte azért -különösön,

mert akkor mar az Ausztriai kabinéttal miyiká-

ba rette volt, egy, a' vilagot meglepö eröszakos

( 22. ) L. Denkwürdigkeiten meiner Z it - von

Christ. Wilk. von Dohm, l-ter Band- 469 — +72- ~

£3 *



10

tetti «lintézését es közösön végrehajtását. —>

Még 1770 közepe tajan kezdettek, tisztviselök-

töl es foldméroktol kísért Ausztriai sergek men-

ni-bé Lengyelországnak Magyarországgal ha-

táros részbe, hol 1412-4. 'Sigmond Magyar

király zálogba vetette a' 16 Szepességi varo-

sokat , és mind több Lengyel birokot е1сгб-

vekeltek a' nelkül, bogy e' nem rárt lépés fe-

löl , vagy annak okairól a' Lengyel országló-

szégnek legkissebb tudósitást adtak yólna. A*

Lengyel király Katharinának panaszolt azon

$sztend§ octoberében , de nem elébb hanem

1771 -S. januariusban felelt Kaunitz: ,,hogy

Ausztria a' békesség helyreállasa és Lengyel-

ország lecsendesedése után , kész a' Magyaror-

szág és a' reszpublika köztt bizonytalan hatá-

токга nézre egyezni, addíg szükségesnek lát-

ta némely olyan vidékek birtokába tenni roa-

gát , melyekhez alapos jussát tartja." Valóbaa

az Ausztriai sergek , a' lakosoknak a* polgári

hadban védelmezését színlelo nyilatkoztatás-

■al mind beljebb mentek Lengyelországban ,

mind több több foglalást tettek, midôn más-

felöl a' Bécsi kabinét is ezen idotájban mar

a' Lengyel szöretsegesek arárrt szembetünöleg

ellcnséges, üldözö indúlatot kezde bizonyitni,

kiknek addig meg volt engedve az Ausztriai

státusokban tartózkodni , menedéket keresni ,

onnan fegyvert, hadi készületeket , eleséget

vinni-ki. Ugyan ezen idotájban a' belsö yillon
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gások , és Török háború által Lengyelor-

szágban mind jóbban terjed» pestis meggát-

lása színes okot adott II. Fridriknek is r a' hoz-

zá közelebb eso tartományokba serget külde-

ni-bé. Katonáji az Oroszokkal egy mértékben

rablottak, sanyargatták a'lakosokat, a' paran-

csolt gabona 's egyéb eleség szállitásokért

hamis pénzet fizettek , 's miad két nemen le

vo sok ifjakat hurczoltak-el magokkal, a' legé-

nyeket katonaságra kénszeritni^ a' léányokat

pedig Pruszsziában férjhez adni , gazdag , né-

ha szüleik értekét felyümúló kiházasitással.

Fridrik azonban nem csak mint kírály fcgy-

yerrel üldözte a' Lengyeb szovetségeseket,.

úgy mint vérselo is nem átallotta öket egy

munkájában gúnyolni , de a' mely versezet Ы-

sonysága, hogy a' nagy királyra születésekor,

Melpomene nyájason nem pillantott» (23.)

Az Ausztriai sergek Lengyel földre Ье-

menetelének hire éppen akkor érkezett Pe-

tersburgba , mikor Henrik Pruszszus herczeg

H. Fridrik testvére, ott volt II. Katharina lá-

togatására. Midön a-' császárne ezt Henrik her-

(23.) Fridrik ezen poétai munkájának cztmje:

La guerre des Confédérés — hat énebben. A' király

maga vallomása szerént a' szövelsegesek leirásában

költöi szabadsàggal rit. MidÔn Franczia rudos d'

Alembert Sérdezé tole, igaz é , hogy a' mint irjav

a' Hrakkói puspök konyviar helyeti csak egy a'Fá-

ri'si veres lakadalmot abrazólo képpel bir? Frid

rik azt felelé „hogy azért ugyan iot nem àllhat r

de még is a' dolOg lehetscges." Dohm I. Bd.. 480-
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czegntk tudtára adta , fiozzá tevé : „ Lengyel-

ország olyan tartomány, bogy csak le-kell ha-

jolni, valamit elvenni helóle. Ha Ausztria an

nak némely részeit magáévá akarja tenni , a'

szomszédoknak is lenne jussa hasonlót mirel-

rii. " Ez a"könnyü szerrel kimondott gondolat

megtetszett a' herezegnek , ki azt legottan

nagy tüzzel kezdé vitatni , 's a' császárnét igye-

kezett meggyözni milyen szerenesés mód len

ne, mind a' hatalmasságok köztt minden ve-

szedelmes surlódást és új háborúba kevere-

dést eltávoztatni , mind a' Töröknek nagylel-

kü feltételek alatt békességet adni , birodal-

mának pedig szép nagyobbodást szerezni, az

nhoz közelebb eso Lengyel provincziák ma

gáévá tételével , a' mi basonló foglalásokra

Ausztriát és Pruszsziát is felszabaditná. Ka

tharina elött kedvet talált a' Henrik idéája, 's

meghatalmazá ötet, hátyjának azt tudtára ad

ni. Fridrik csak hamar általlátta, hogy Len-

gyelország ilyen formán felosztatása , nem

csak Pruszsziának hasznos , de az Ausztria és

Orosz bh'odalom köztt már szinte kitörö hà-

borút is leginkább elfordithatja. Nagy tüzzel

folytatta a' király az ezt illetö alkudozásokat

az Orosz udvarral , mindern elkövetett an-

nak végrehajtására , valamint magára vállal-

ta, rávenni Ausztriát is a' czélba vett plánum-

ba megegyezésre. Herczeg Kaunitz tettette

ugyan elébb magát mintha idegen lenne ezen
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dologtól , emlegette Lcngyelország ép és e-

gész állapotban tartásának szükséges róltát,

azonban érdekelte még is Áusztriának jussát

a* Szepességi városokhoz , rnelyeket a' zálog-

summa letétele mellett viszszavehetne r mert

ezen diplomátziai fogással akarta az Orosz

udvarból kicsalni az elsö nyilatkoztatást, a'

dolognak olyan színtr adni, mely szerént Ausz-

tria láttassék mintegy kénszeritve lenni az

igazságtalan lépésre, és azon eroszakosságba

csak más által beléhúzva; 's így Kaunitz ud-

varáról és magáról elhárintván a' gyülöle-

tes kezdetet , még talám reméllte is, ilyen

forman a' Mária Thérézia kétségeit, és babo-

zását inkább meggyözhetni , ki nagyon idegen

volt a* czélba vett intézettol, és azt nem örö-

mest hagyta-jóvá. (24.) MiheTyt I772-A. januá-

riusban a' Bécsi Orosz köyet herczeg Galli

cs ) Horczeg Kaunitznak ezen kétszin cse-

lekvèse módját,.'s María Thércziának a' czélba vett

osztály aránt bizonyirott idegenségét Franczia his-

toricus Flassan, Histoire générale et raisonnée de la

diplomatie française czimû classicus munkájában

(Tom. VIT. pag. lío.) »' csàszàrné szavaival bizo-

nyitja. Maria Thérézia t. i. maga mondotta 1775-5.

Franczia követ báró Breteuilnek „hogy Lengyel-

ország felosztatása ncki felette nagy bänatot oko-

zott, és herczeg Kaunitz kéntelenittetett egészen

karaktere eilen cselekedni, sot maga jóbirétis fel-

áldozni , midon hamisan néki tulajdonitották azon

Elánumot, melynek, mig lehet3 volt, egész erejé-

ol ellent állott, 's csak a' kornyülállások sürgeté-

se kénszerité abban végre megegyezni." — „A' do-

log elrontásáért " azt monda továbbá ezen csàszàr

né, „à' maga osztátybéli részére nézve egészen
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czîn, császárnéja parancsolatjából ajánlást tett

az Ausztriai státus-cancelláriusnak , hogy ér-

tene-egyet az Orosz birodalommal és Prusz-

sziával a' Lengyelország némely részeinez

formálható jussa iránt az udvaroknak, Kau

nitz legottan más hàngon kezdett beszéllni,

félre-tett minden kétségeskedést, maga-vono-

gatást , ígérte a' Törökkel megbékéllhetést

hathatóson elömozditni , csak Lengyelország

felosztatása felett egyezzenek-m6g , söt még

értésére adta az Orosz követnek azt is, hogy

nem lenne idegen a' Török Portával éppen

azt mivelni , a' mit Lengyelországra nézve

ezélba vettek, a' minek azonban nagyobb ki-

mélléssel , elöre-nézéssel , szóval diplomátziai

fáinsággal kellene történni. Midön a' reszpub-

likának feldarabolását czélba-vevo türekedé-

sérol a' három udvaroknak a' hír szárnyallani

kezdett, nem átallották azok, Ánglia , Fran-

cziaország , söt maga Lengyelország elött is

azt egyenesen és meröben tagadni, szóval és

meszsze üzott kivánságot formait, mîvel bizonyos-

nah hitte, hogy a' Pruszszus király és az Orosz

császárné azt el nem fogadják, 's íg_y az egész do-

lo-gból semmi sem leszsz. De igen nagy bá-

múlására és keserü fájdahnára, mind azt a' mit kért

megadták. Dohm Denkwürdigk. I. Bd. 4«д. 4Q0.

Ezen nyilatkoztatás valamint María Thérézia ép,

egyenes cs_ nemes gondolkoz&sának bizonysága,

ùgy másfelól mutatja ezen fejcdelem aszszonynak

éppen azon minisztere által, kibe teljes bizodal-

mát helyhezteté , megcsalattatását — mi az ural-

kodоknak gyakori sorsa. —
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írásban az arról nem gondolkozást" erösitni ,

holott másfelol titókban a' dolog vegre-hajtá-

sát mindenképpen sietteték. (25.) Ilyen mód-

dal , wi-b. fébr. \i-k. elébb az Orosz és

Pruszszus udvarok léptek egyezésre , a' Len-

gyelországból elfoglalni kelleto részek iránt,

melyekbe azon 'esztendö juniussába belé is ül-

jenek, úgy mindazonáltal , hogy az Orosz csá-

szárné még az elött , Danzig és Thorn sza-

badságáért kezességet vállalva , kikötötte e-

,zen rárosoknak a' Pruszszus birtokából kima-

radását, —majd ugyan ezen 1771-d. esztendö-

ben az Orosz és Pruszszus udvarok köztt az

i764-¿. ápril. ii-/r. kötött szovetség, melynek

ideje kitölt , nyólcz esztendöre megújitta-

tott,— valamint már fébr. iQ-í. Mária Théré-

zia és a' fija, egy actát írtak-alá , mely a' ha

rona hatalmasságnak Lengyelországból jutó

részek egyenloségét , és az egymást költsönö-

sön segitést Hielte : 's így több ideig tarto al-

kudozások után — a' min egy ilyeti nagy fon-

tosságu szokatlan dologban éppen nem lebet

csudálkozni ■— végre a' három hatalmasság ré-

szeröl, Petersburgban august. 5-k. mz-b. alá-

íratott az osztály-alku. Csak hamar követke-

zett az ezt illetp nyilatkoztatás, és a' kiné-

zett részek elfoglalása. Ausztria és Pruszszia

kiránták a' yilág elött jussokat az elrett ré-

szekhez bébizonyitni , a' mit Katharina, ne-

—J>

(25.) R"lttger Polens Unterg. 452. 453.
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mescbb bánással, szükség felett palónak tarta.

A' Lengyel király és a' reszpublika hatal ma

son protestáltak a' munkaba vett eröszak ei

len , annak meggátlására felszóllitottak min-

den Europai udvarokat, kivált Francziaorszá-

got, mely 1764-A. márcz. i 5-¿. a' reszpubliká-

nak formaszerént hathatós oltalmot és segitsé-

get ígért , ha szabadságában vagy birtokábar»

sérelmet szenvedne (26.) — de sükeretlen

vólt minden próbájok. A' dolog végrehajtá-

U még nevelte a' hatalom ezen viszszaélése

sullyát. A' három udvarok követei sürgették az

osztály-alkunak az országgyülés által megero-

sitését , bogy a' haza feldarabolását annak kép-

viselöji törvényesitsék, kiknek azt védelmez-

ni, jussait fenntartani szent köteleségek. Az

1773-A. ápril. \0-kére ezen czélból öszvehivott,

idegen fegyverektöl körülvett, csak 30 sena-

torokból, és 300 helyett alig száz követekböl

álló dieta , — vagy inkább árnyéka a' rendes

gyüléseknek — nem látszott még is az enge-

désre hajlandónak. A' három udvarok nem

kiméllték a' fenyegetést , a' marsall mellé O-

rosz tisztelö ör rendeltetett , majd az ország-

gyülésének nyólcz napi idöt engedtek, 's toi-

(26.) Dohm Denkwürdig^, l-ter Bd. 508.
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vábbi ronagatás esetében , a' király letételét ,

Varsó felprédálását , söt az egész ország fel-

osztatását emlegették. így is nehezen lehetett

boldogúlni— a' senatorok csak nyólcz , a' köve-

tek egyetlcn egy voks tobbségével' (54-е/ 53 ei

len) hagyták-helyben az osztály-alkut. (27.)

Ezen egyezés által — az új Europa nem

látott még ezen eröszakhoz hasonlót — Len-

gyelország birtokának 's népességének szinte

harmadát vesztette-el. Eddig legalább 13400

quadrat mértfoldre terjedö felsö színe 10,000-

nél kevesebbre apadott, lakossainak száma 14

millioból 9 milliora szállott-le. Az Orosz csá-

szárné kapta a' Düna , Druts , és Dnieper fo-

lyókon túl eso részét Lithvániának , 1970 quad

rat mértfoldeket 1,800,000 lakosokkal, a' mái

Poloczki és Mohilewi helytartóságokat; Ausz-

tria , Sziléziától kezdve a' Visztula jóbb part-

ján^eso, 's a' Wielicskai só-akhákkal gazdag

tartományt fel Sandomirig, a' Belczi vajdasá-

got , 's a' Volbyniától és Podoliától nyúgotra

esö földet, a' mái Galicziai és Lodomériai ki-

rályságot, 1280 quadrát mértfoldeket 2,000,000

lakosokkal: Pruszszia végre, Thorn és Dan

zig városokon kivül egész Lengyel Pruszsziát,

és a' Netze vize melyékét, 630 quadrát mért

foldeket, mintegy fél millio népességgel. Az

(27.) Core Reise durch Polen. I. Bd. 35 — ST.

leiria az oszfozó hafalmasságok által ezen alhalma-

tossàggal elhövetctt erölteto és benszerito lépéseket
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Orosz rész voit kiterjedésére nézve legna-

gyobb , az Ausztriai legnépesebb es legjöye-

delmesebb, a' Pruszsziai pedig bar legkissebb,

de különösön a' Visztulán hajókázást reguláz-

ható fekvéséért politikai tekintetben legtöbb

fontossággal bírt. A' határok kijelelése egye-

netlenségre 's újabb igazságtalanságokra adott

alkalmatosságot. Ausztria az egyezésnél sok-

kal tovább terjeszkedett , majd ezen példát

Pruszszia is követte , 's just formait a' Netze

vize kiáradása által a' Lengyel partokon el-

öntött, ön-kenyesen 12 mértfoldre határozott

darab földhöz , 's annak egy részét Brenken

hof generálissa által élis foglaltatta, (28.) —

annyira hogy az Orosz csâszarnénak kellettt

magát hathatóson kozbevetéssel , az említett

két hatalmasság mind meszszebb üzött kíván-

ságainak elibe állani , V legalább egy részint

azokat meggátolni. (2Ç.)ïgy is nem elébb, csak

1775-6. lehetett a' határokat egészen tisztábai»

hozni. Az osztozó hatalmasságok költsönösöiv

kezességet vállaltak a' Lcngyelországból elfog-

lalt részekért, 's egy titkos kötesben kötelez-

ték magokat, hogy é*zen birtokokban megtartá-

sokért minden környülallasok köztt&egitni fog*

ják .egymást. Másfelol a' reszpublika eilen

formálható minden egyéb jussaikról lemon-

(28.) Raumer Polens Unterg. 4o5- 4б4»

(29.) Raumer Polens Unterg. 4.65. —
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dottak, 's megbagyott tartományjai épen ma-

radásáért jót állottak ; — — .— — —

De az ilyen móddal békességben legna-

gyobb ellenségeskedést gyakorló bárom ha-

talmasság , Lengyelországnak legszebb pro-

vincziáji elvételével koránt sem tett annyi kart,

mind a' constitntzio 's nemzeti szabadság fenn-

tartásának színe alatt a' fejétlenség, 's abból

következö mirfden roszszak megörökösitese-

vel. Az osztály-alkut jóváhagyó dieta , a' há-

rom adrar kívánsága szerént teljes hatalom-

mal felruházott biztosokat nevezett-ki azon

alku végrehajtására , valamint az ország con-

stitutziojában szükségeseknek találtató javilá-

sok megállitására. Â' biztosság munkálódása

ezinte két esztendeig ú. m. 1773 májussától

1775 áprilisse \b-káig tartott. A' felosztatás-

sal az országtól elszakasztott részeket által-

engedö egyezés 1773 septembereben esett-

meg , melyben a' reszpublikának , tulajdon el-

rablott birtokaiban a' három udvart védelme-

zésre kellett magát kötelezni. Azután az igaz-

gatásban kívánt változtatások felett is elkez-

dödtek az alkudozások. A' három köret sze-

mélyesen megjelent az országos biztosok gyü-

lésében, az Orosz kovetségi-titoknok olvasta-

fel azon emlék-írást , a' melyben foglalt sar
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kalatos törvények megerositését kívánták az

udvarok. Heves és sokáig folyt vitatások után ,

ígéretekkel, eroltetéssel , 's több ilyen eszkö-

zökkel lehetett végre rávenni az országos biz-

tosokat ápril. 13 -k. 1775 -6. aláírni az igaz-

gatás formájára tartozó pontokat. Ezen új

constilutzio tartása szerént, — mely a' kirá-

lyoknak, minden idegenek kirekesztésével csu-

pán Lengyel honnyfijak közzül szabadon vá-

lasztatását, valamint a' liberum vetot is mege-

rösitette , — az ország-gyülése , a' király leg-

kissebb béfolyása nélkül , választott egy állan-

dó lanácsot — conseil permanent .— mely 36

minden két esztendöben változó tagokból ú. m.

18 senatorokból 's 18 követekböl állott , és

a' végrehajtó hatalom gyakorlására volt ren-

delve. Ez által a' nemesi rend ország- gyülé-

sén kivül is béfolyást kapott az igazgatásba,

a' király tekintete még alább szállott , 's ki-

vált a' fö-hivatalokra , senatori méltóságra ki-

nevezhetés jussát meg-kellett osztani az alian

do tanácscsal. (30.) Ellenben, már most annyi-

ban hagyták a' nagy tüzzel és temérdek insé-

get árasztással pártfogolt ügyét a' dissidensek-

nek, kik úgy is megnyerték vallásokat sza

badon gyakorolni, 's harang nélkül templomot

épithetni. Mentöl nagyobb rendetlenségbe

(30.) Az aliando tanács alkotásáról , elrende-

lésérol, és hatása borérSl szólló egész actát közH

Сохе Reise I. Bd. 42 — 58. —
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Ichetett az igazgatást hozni, mentöl inkább

árnyékká apadott-le a' király hatalma, annál

könnyebb játéka vólt az Orosz udvarnak; 's

valóban az új országlás-formájában czélarányos

számitás vólt arra, hogy a' nemzet a' fejetlen-

ségböl ki ne vergödhessék , a' status felemel-

kedése , erejének kifejlödése , gyarapodása

meggátoltassék. A' Svájcz nagy historicussa

Müller János mondása szerént, „az Isten

ekkor a' nagyok erkölcsét akarta megmutat-

ni. " (31.)

így ment-végbe Lengyelország elsö fel-

osztatása , — gyászos példája a' népek jussai le-

tapodásának , mely Europa politikai rendsze-

rét megbontani kézdette. Nevelte a' veszélyt,

hogy az ezen osztályban részt vett udvarok ha-

talmának megmaradott egyarányuságáról be-

szélltek, 's így a' formához, kül-színhez rá-

gaszkodtak , rnidön a' valóságot öszverontva ,

megrázták azon alapot , a' min állott a' stá-

tusok birtokánek szentsége , a' kötések hítele

es költsönös bizodalom oda-lett, minden el-

nyomásra, minden just kigúnyolásra tágas út

nyitatott. A' gyakran csak on-hasznát tekin-

tö kalmár politikáju Ángliának, 's az elgyen-

(31.) „Gott wollte damals die Moral ¡ tat der

Groszen zeigen." — Joh. von Müller Vier und zwan

zig Bücher allgemeiner Geschichten , besonders

der Europäischen Menschheit. Ill-íer Band. Dritte

Auflage. Stuttg. und Tübing. 1817. — S. 405- —
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gült és roskadó Francziaországnak méjj hall-

gatása , melyel, egy ilyen egész Europára ki-

ható igazságtalanságot hidegen és minden rész-

vétel nélkül elnéztek, borzasztó jele volt az

idönek: bizonysága minden köz-Ielküség el-

enyészésének , minden magosabb ero, buzgó-

ság kihalásának, 's a' nemesebb érzéseket mcg-

fojtó haszonlesés gyáva uralkodásának. Ez

az onkényes bánás, melyet egy szabad és füg-

getlen nemzeten követtek-el , nagy béfolyás-

sal bírt a' Franczia révolutzioból kiáradett ve-

szélyekre , Europa rongáltátására ; és több

ilyen hatalmaskodásnak színt adott, mentségül

szolgált. Egy nevezetes státus-ember , a' mái

diplomaták Nestora , ki sántikáló politikával

a' történetek mindent elragadó árjának köze-

pette mozdúlatlanul megállott, kinek pennája

tovább-tartó, meszszebb^erjedö hatalommal bírt

mint Napoleon kardja — herczeg Talleyrand

1815-*. fébruáriusban a' Bécsi congressuson a'

Lengyel-státus felosztatását, az Europára kö-

vetkezett minden országps felfordúlások elö

postájának mondotta. (32. ) Herczeg Kaunitz

tette az elsö eröszakos lépést e' sok roszszat

szült dologban , II. Katharina azt megkedvel-

lette , majd II. Fridrik hathatóson elömozdi-

totta , 's végrehajtani segitette. E' szerént bár

(32.) Hermes Die Gründe und Folgen des Un

tergangs von Polen S. 43. és Dohm Denkwürdigk-

I. Bd. 45*. —-
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a* nemzetek jussának ïlyen megrontását nem

is Pruszszia nagy királyja kezàette — mint so-

káig közönsegesen liitték — de azért abban

nagy készséggel , munkáson részt vett: vala-

mint a' más két udvar is, a' historia személyt

nem tekintö itélôszéke elôtt , nem ment ал

igazságtalan birtokra vágyás indúl atjától. —

Midön Ausztria és Pruszszia meggyökerezett

balítéletbol és szüklelkü gondolkozásból egy-

mást természetes ellenségnek nézték, a' he-

lyett hogy az Orosz meszszeüzött eröszaknak

lelkesen ellentálljanak , midön Pruszszia a' di-

csôséges hét esztendôs háborúról mintegy elfe-

lejtkezve, az Orosz szövetscgtöl megválást ve-

szélythozónak hitte , ellenben az Orosz biro-

dalom és Pruszszia szorosabb üszvecsatolódása

Ausztriát ijesztelte , nyugtalanitotta — e vál-

tozó bizonytalan állása az udvaroknak, csal-

fán okoskodó, ingadozó politikát szült, mely

végre Lengyelország méltatlan feldarabolásá-

ban végzôdôtt. (33.)

(TiTi.) Lengyelország elso felosztalását kür-

n'yülállásoson , és teljes uitelességgcl leirja Dohm,

Denkwürdig!*. I. B<1. 453 ■— 515. ilyeH czim a'latt :

Über die erste Theihing Polens , und Friedrichs Anlhcil

an derselben. — Dohm itr eloszámlálja a' Lengyelor

szág feloszfatásáról érteliezô irókat, és aznkat cgv-

szcrsmind kritikai vi'sgálat alá vészi. F5 helyen

alian ak közöttök , magjí If. Fridrik — Oeuvres posthu

mes Berlin 1788. Tom. V. í'alamint Pranczia histo-

ricus Rulhiére: Histoire de Г anarchie de Pologne, et

du démembrement de cette République. IV. Voll, à Pa

ris 180T. De a' legnevczete'sebb vPàgositàst ézea
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Lengyelország felosztatása sietteté az Ci

ros/ udvar és a' Török Porta kö¿tt folyó liad

végét. A' békességet Katharina dictálta Bul

garia Kucsuk-Kainárd'si falujában jul. 2 1-Х-.

1774-A. , mely kis Tatárországot vagy a' Kri

mi félszigetet a' TÖröktdl függetlenné tette,

's így elüre készitc annak Orosz hatalom alá

esésél. De az emlitett háború , Lengyelország

feldarabolásán kivül is nagy következésekct

szült, nevezetesen a' föbb státusok politikájá-

nak egészen megváltozott arányja belöle fej-

lödött-ki. II. Katharina megismerte a'Török bi-

rodalom gyengesêgét, 's azzal egybevetve ma-

osztály kezdetérol, hifejlodésérol , és végrehajtásá-

rоl a' kövcthezö diplomátziai gyüjtemény adja,

melyet volt Pruszszus miniszter grоf Görz, ki 1 770-

töl 1785-íg Petersburg! hövct volt, bocsáta hözre:

Mémoires et actes autentiques relatifs aux négociations ,

qui ont précédées le partage de la Pologne, tirés du.

portefeuille aV un ancien minisire du \S-me siècle. —

1810. — 8. — Ez magában foglalja ez osztozó halal-

masságok höztt folyt levelezést, a'fennforgó tárgy-

ban holt emléhirásohat , valaniint az alhudozásban

részt vett minisztereli hivatalos tudósilásait. Dohm,

kit én is .követtem , leginkább ezen ki'itfilböl men-

tetle maga elbeszéllését. — Azt bogy az osztály el-

sô idéája nem II. Fridriktol jött , mint sohan hit- .

ték és irtáh, magának a' nagy hirálynak saját val-

lomásiival is bizonyilja , hi annál inhább h i telt ér-

demel, mivel fenn említett munkája eloljáró besíó-

dében egycdñl csak az igazsá^ra torehedósct hat-

halóson erositi , midon igy s/.óll : „Jen ai trompé

jamais personne durant ma vie, encore moins trompe-

rai-je la postérité. " ,, Elelemben sii'ia sem csaltam-meg

senkit, annril kevésbé fogom megcsalni a' maradckol. "

Dohm I. 441 »
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I

ga erejét, ez ébreszté-fel benne azon meréssc

gondolatot , bogy a' Törököknek Énropából

kiüzésével a' Görög birodalmot omladékaiból

felállitsa , 's annak thron ussára házából egy

herczeget ültessen. Ezen kinézésbol , két e'

tájban született fiu unokáját a' régi Görög haj-

dankorra emlekeztetö Sándor és Constan

tin névre keresztelteté , 's az lUolsot különö-

sön Görög dajka szoptatta, ki Görög iijak tár-

saságában is nevekedék, és majd napkelet csil-

lagának— Г étoile de Г Orient— neveztetett. E'

meszsze terjedö, távoli nagyságban kecsegte-

tö planum II. Katharina kedvellt idéája mara-

dott, — melyet Voltaire , tocsin des rois, d ki-

rályok lárma-harangja czi'mü munkájában, 's a

császárnéhoz írtt leveleiben minden módon é-

lesztett— és ezen idötöl fogra a' Török Por

tât kezdé az Orosz hatalom czélba venni. (54.)

De erre , mindenek felett szükségesnek lát-

szott Ausztriát megnyerni, mely udvart leg-

közelebbröl érdekelte az Orosz birodalom e-

xen részrôl nagyobbodását gátolni. így Katha

rina a' Török birodalom egyedül elfoglalására

számot nem tarthatott , könnyebbnek látszott

abban Ausztriával osztozni. Mária Thérézia

cltében azonban, ezen fejedelem-aszszony e-

gyenes és a' Török szomszédságát becsülö

. . x

(34.) II. Hatliarinánah Görögorsz.ag Lelyreál-

Jitàsàt tàrgyaxo plánumát kornyüláMásoson és igen

jól leirja Dohm Denkwürdigli. H-íerBand. 3 — 53- —

14 *
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gondolkozása miatt , kinézés aira nem lebe

tett ; ellenben II. Jó'sef nagyravágyásával, fé-

nyes neven és hír.en kapásával az inkább meg-

' egyezett. A' két udvar egymáshoz közeledé-

sét eszközlö elsö lépes csakugyan Mária Thc-

rézia utolsó esztendejében történt, II. Jó'sef-

nek II. Katharina látogatására tett útazása a-

latt, a' minek színe a' császár ismerni és tud-

ni vágyása volt. Mohilow várossában a' Dnieper

mellett találkozott a' két császári koronás fó

1780-A. májusban, 's onnan II. Jó'sef Moszkaut

meglátogatván , Petersburgba ment juniusban,

hól Katbarinát viszont látta. Eszak batalmas

aszszonyának 's a' Német császárnak két rend-

béli öszvejövetele egy közelebbröl meg nem

határozott szóbéli egyezést szült a' két udvar

köztt, hogy egyik a' másik szándékát elösegi-

ti , 'e a' környülállásokhoz képpest majd seo-

rosabb és állandóbb kötésre lépnek. így akar-

ta ezt Kaunitz , ki nem kisérte volt el a' csá-

szárt ; mert II. Jó'sef hevesen nyilt szíve , egy

formaszerénti alkuban , az Ausztriai kabinét

valódi szándékának elárúlása mellett, könnyen

igen sokra kötelezhette vólna magát. A' czél

ezen az úton is el volt érve, a' két hatalmas-

ság egymáshoz közelebb ment, valamint П.

Katharinának Pruszszia királyjához ragaszko-

dása gyengült. Ez utolsónak szembetünö bi-

zonysága volt az , hogy midön , az Orosz Ы-

rodalom és Pruszszia köztt 1764-A. készillt,
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\77г-&. pedig megújitott ssroveíség ¡deje 1780-0.

kitölt vólna , és II. Fridrik annak tovább is.

fennállása iránt Petersburgban ajánlást tett,. Ii-

Katharina, ámbar minden j,ó mdúlatot, barátsá-

got igért a' királynak , de egy 's más szín és.

fogás alatt halogatta a' szovetség ismétlését , 's

végre annak el nem fogadását kijelentette. (55.)

A' Török birodalom eilen formait intézetnek

nagy elomozdítója vólt Potemkin II. Katha

rina hires kedvelltje , elébb a' császári testör-

z'ó seregben strá'samester , utóbb herczeg, fö

hadi-marsáll, és mb-tçl fogva az Orosz biro-

dalomban a' esászárné aszszonyi gyengéjinek

ravaszul használása által , mindent tehetö mi-

niszter. Vakitó külfényre tôrekedés , valódi

még nemesebb nagyravágyást sem ismerö czéT

nélkül , hatalmának sulyoson éreztetése , mert

azt büntetlenül teheté , mást letapodó , semmi

elsoségre, rangra, érdemre nem tekintö dara

bos gögösseg, ki nem elégitheto pénzre vá-

gyás, a' státus kincsébol milliok elszórása csak

azért hogy pazérolva legyen , az emberek éle-

tének és státus erejének számbavétel nélkül

feláldozása pillantatnyi launé szerént, ezek a*^

czímer vonásai azon miniszternek, kinek képe

a' historiaban "az emberiség becsébol folyható

minden büszkeséget fóldre sujt , midon látni

(55.) Dohm Denliwürdigk. I. Bd. Ruszlands Ent

fernung von Preuszen und Annäherung ги Oester

reich, S. 404 — 430. különösön 423. —
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kell hagy egy nagy birodalom ilyen ember ôn-

kényjének bábja lehet, *s hatahnas monárchák

lealázzák magokat a' minden érdem nélkül va

lónak kedvét keresni. (36.) Potemkin csak azért

is pártfogotta az Orosz és Ausztriai udvarok

kezet-fogását a' Török birodalom ellen , mert

az osztálykor, büszke és hasaonlesö indúlatjá-

nak még tágasabb körben kielégitését reméllte'

Mária Thérezia azonban meghal novemb.

1<j-k. 1780-A. 's II. Fridrik ennek hallására jö-

Yendobe bé-látó lélekkel írta maga miniszte-

reinek — „ Marie Therese n' est plus t voila

en nouvel ordre des choses qui commence. ".

(36.)így irja^lc rotemkint Dohm Denllviirdigk..

I. Bd. 406 — 41 1. és 585 — 5Q0.„ Potemkin war durch

aus kein groszer Mann, weil alle sittliche Würde-

ihm fehlte-; er war auch nicht einmal ein auszeror-

denllicher Mensch, sondern ein sehr gemeiner, der nur

in ausserordentlichen Umständen sich befunden,.

unter grossen Verhältnissen gewirkt hat.„ S. 58g. —

Potemkm rendkiviili tekintetét és határtalan hatal-

mât , melyel még a' Katharina személlyén is uralko-

dott, semmî inkàbb i»em bizonyitja mint egy közhir-

melyrÔl Dohm cmlèkczik, hogy ezen orczátlan ked-

vellt Riagát a' császárnét m«gverni merészelte.

„Man hat behauptet: der Unverschämte sey so weit

gegangen,- selbst seine Gebieterin zu schlagen. Wenn

gleich, wie wir glauben, dieses Letztere übertrieben-

ist, so beweist doch die Sage , wie viel er sich öP

fentlich mit Worten erlaubt haben müsse, da man.

das Ärgste im Geheim wenigstens möglich halten

konnte.,, Dohm. I. 409. 410. — Ha Tdegen hatalmas

sag azOrosz udvarral öszvehöttelésbe lépni, vagy

ott valamit bivinni akart, inkább kellett a'Potenih'in

kedvét mint a' császárnéjét keresni. Ezért volt kén-

»elen mmi II. J&'sef c&ászár mind II. Fridrik a' sze-

weucsétol mag.osra àllitott pulyához leereszkedni
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,, María Thérézia nines tôhbé t ímé a' dolgok-

лак új rendje kezdödik." (37.) II. Jó'sef karak-

tere , személyes gondolkozása , annál inkább az

Orosz császárné kedyellt ideajaral oszvetalál-

kozó hajlandósága , nagy mértékben igaznak

mutatták azon mondást. Jó'sef már most sza-

badabban nyulhatott czélba vett külsö és bel-

so merész intézeteihez. Nyugtalan próbákra

ösztönözö indúlatjának, nagyravágyásának sem-

mi úgy nem hizelkedett, mint birodalma ha~

tárainak terjesztése , a' mi az Orosz udvar ha-

rátságát , szôvetségét elötte kivánatossá tette»

Mitöl nem félhetett Europa, midön két olyan

nralkodót mint II. Katharina ës II. Jó'sef, szo-

rosabb kötellel öszvekapcsolva látott; ? Való-

ban több példákban kezdett kitetszenî a' két

udvarnak más státusokat fenyegetö egyetérté-

se , és egy czélra munkálódása. II. Katharina

1783-Ô. az általa függetlenné tett Krimi féîszi-

getet Tauria név alatt birodalmához foglalta ,

honnan majd kedvelltjét Potemkint Tauriai

névvel tisztelte-meg: II. Jó'sef jussokra és ré-

kik hozzûl az el so Stet Német herezegi rnngra c-

melte 1776-6., a'Pruszsziai kiràly pedig elébb arra

ajánlá néhi szolgálatját , hogy a' Curlandi hcrczeg-

séget elnyerhesse, majd 1782-6. értesére adatta Gör*

àltal, hogy a' császárnéval egyetértolcg a' Lengyel

thronusra léphetését is eszliözölni fogja, de a' mit

Potemkin nem fogadott-el. „Er achte, sagte er,,

die wanhelmüthige Polnische Nation viel zu wenig,

um je ihr König seyn zu wollen. " Dohm I. Bd.

412. 413. és П. Bd. Zusätze zum ersten Bande XLY..

(37.) Dohm Denkwürdigk. I. Bd. 389- —
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gibb kötesckre nem tekintö politikával Belgî-

omban a' barriére-alkut 1781-*. megszüntette,

a' Scáldist 1784-A. megnyitotta , majd Belgi-

omnak Baváriával elcserélését munkába vette

1785-A. , bár az utolsónak II. Fridrik gátot ve-

tett, az általa szerzett Német fejedelmi sz'ùvet-

séggel; — Deutscher Fürstenbund. (38.) Ez va-

la a' király magos lelkének végsö mive , ki

\7&6-6. aug. n-k. mint tel jes fénvben rogyogó

nap hunyt-el a' politikai világ egén, 's thronus-

sát— de nem lelkét es karakterét,—unokaöcs»

csének II. Fridrik-AVilhelmnek hagyta.

Az Orosz birodalom es Ausztria egyesü-

lese tökt'lletességre ment II. Katharinának az

újonnan hódolt Tauriába , Potemkin vakitó 's

ra csalfa fényt sugárzó intézetei köztt, (39-)

(38.) Ai ezt illeto alkudozáso-kat kornyülállá-

snson és igen pontoson leírja Dohm, ki maga is

aeokban rés/.t vett. Denkwürdigk. III 4&. — 182. —

's egyszer'sinind ezeп ncvezetes kötest egcsz biter-

jedéscben bö/.li ugyan ott 185 — 219. —

(39.) Bar mely soli pélrlát turf a' historia mu-

tatui a' fejedelmeknek keaveHtjeik és larrátso-ssaili

által lett megcsalattatásáról , de azon vakitó jatck-

nak és hizelkedéssel páros ámitásnak , melyel И.

liatbarinának Tauriaî ùtja törtent , párjat találni

bajos lehne. Azonbivúl hogy Potemkí roppant mun-

líával a'Dnieperen hajóházást galló es nagy vizesé-

seket formalo koszálakat elhányatta , 's igy a' c.ii-

szárnét vivo hajóknak atliaTmas, köimyu utat csinálta-

tott, a' folyóviz mind kct partján eleven és vidáni

jóllételt, munkás életet, szorgalmot, megelégedést

nuitató képet teremtiett II. Katharina szemei elibe.

Hol с' fejedclemaszszbny elment, roindenütt falukat,

helységekct > tomött Aépességet, számos baroiocsor



1787-6. tett útazása alatt: men II. Jó'sef is oda

sietett, es Chersonban találkozott a' császárné-

ral. Bár az itt a' két császári udvar köztt for-

maszerént kötött szövetseg feltételci tilokbanis

maradtak, a' köretkezések annak czélját és mí-

vét csak hamar kimutatták. Minden készületek

megvóltak téve a' hadra, 's a' Török biroda-

lomnak öszvecsatolt erövel megtámadására ,

midön másfelöl még is Potemkin diplomátziai

dákat , juhnyájakat látott, — azonban mind ez csa-

lás , szemfenyvesztés vaía. Az egész környckbol

erôhatalommal öszvccsoportoztatott emberekét éj-

jel lovább hajtottàk , kiknek nagy sieiséggel kellett

kunyhójikat másutt felállitni , midon távolról jálék-

szini decoratiok módjára, festett dészkák, vagy c'

czclra rakott darab kofalak épületekct, városokat

Ábrázoltak, 's a' csordákkal és nyájakkal is éppen

úgy volt a' dolog, melyeket öt hat versben hajtának a'

császárné elibe. A' Chersonba megérkezéskor is

folylatódott a' játék , ott temérdek raktárokat töm-

ve minden féle nortékàkkal lchelett látni , a' kercs-

kedok nyü'sügteh, 's a' kiköto és tenger számtalan

ha)ókkal boritva, szóval olyan jelenés, mintha a' vi-

lág kereskedésének piaczeza lett vôlna Cherson. Mind

f.z pedig csak egy piílantatra, Potemkin szatrapai

önkénvje és léha fcnyt vadászó launéja ál tal volt

oda parancsolva, legkisscbb jutalom vagy kàrtérités

nélbül. A' Franczia írоként,, az egész kép csak

külszin volt : üres árnyék melyet a' despota Potem

kin kápricziája , és aranyja egy puszta küzepén

perczentésre àllitott-elö." „Tout еe tableau n' était

qu' une apparence, qu' une vaine ombre évoquée

un moment au milieu d' un désert par Г or et la

caprice du despote Potemkin." Rahbe Résumé de Г

histoire de Russie. Seconde edition. Paris 1825.

♦25. 426. Ij. még IVarhimuth Historische Darstellun

gen aus der Geschichte der neuern Zeit. III - 'er

Theil. Leipzig 1832. — S. 256- 257. —
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al-úton mesterkedése a' Portát megtámadó rész-

szé tette, mely aug. i6-¿. 1787-*. II. Kathari-

nának háborút izent. (40.) Ezen had csak ha-

mar meszsze kiterjedett, 's Europa nagy részét

lángba boritotta. A' következö 1788 elején az

Orosz udvar segitésének színe alatt Ausztria

is fegyvert fogott a' Török eilen , midön III.

Gustav Svéczia királyja II. Katharinát támad-

ta-meg. Uyen kornyülállások köztt лет lehe-

tett , hogy Lengyelországra is ki ne basson

a' szomszéd nagy birodalmok egymással veres

háborúba keveredése , annál inkább mert az

alatt a' Pruszszus kabinélnak eddig Oroszlioz

szitó politikája szembetünö változást szenve-

dett, 's a' két status köztt пeт csak hidegség,

de feszült állapot is kezdett lenni.

Lengyelország az Orosz birodalomtól tel-

jesen függésben, 's ilyen lealatsonitott állapot-

ban maradott 1788-»^, egy közép helyhezte-

tésben a' politikai élet és halál köztt. Az

t775-A. a' reszpublikára tólt új országlás for-

mája, 's a' föbb királyi jussokat bitangló alian

do tanács, a' nemzeti ero kifejlödésének meg-

fojtására , 's az Orosz béfolyás , vagy uralkodás

megalapitására szolgált , melyet II. Katharina

a' követjei által despotai módon gyakorolta-

(40.) L. Heerens Handbuch der Geschichte des

Europäischen Staatensystems und seiner Colonieo.

Dritte Ausgabe. Göttingen laig. S. 365—567.
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tOtt. "(41.) De a* szerencsétlenség tanúságul

volt a' Lengyeleknek, hazájok felosztatása kez-

de ébreszteni öket, e' nagy és fájdalmas lecz-

ke tisztán szemek elibe terjeszté, milyen gyen-

geségre süllyedett-Ie -az országok; 's közönse-

gessé tevé a' meggyozodést , hogy csak az e-

gész társasági életel magában foglaló jóbbitás-

tól várhatják a' nemzet újjászületését és poli-

tikai fontosságra emelkedését. lgy a' Lengye-

lekre nézve a' sujtoltatás, élet és szerencse

kútfejévé , a' nyomás , leverettetés serkentö ,

buzditó , into lett. Valóban lelkes tüzzel , 's

onméltóságok érzésével kezdének politikai füg-

getlenségek viszszaszerzésének nagy munkájá-

hoz , az idövel elébb halado mívelt nemzetek

sorába lépéshez , 's annál belsöbb részrétellel

kisérjük öket e' szép pályán , mentöl ritkább

az ilyen jeles példa a' historiaban. De részvé-

telünk kinzó , szaggató fájdalommá válik, merk

(41.) Az Oroszok letapodó bánásának, melyet

a' Lengyelieken ea idöben elkövettek, fVachsmuth egy

nevezetes példáját bcszélli : „Stanislaus August

hatte vom Königthum nichts., als den Namen, die

Macht war bei dem russischen Gesandten llepnin ,

dèm Neffen des russischen Ministers der auswärti

gen Angelegenheiten , des mächtigen Panin, und

Grosze und Geringe hatten Demüthiguogen , und

Bedrückungen von Ausländern zu erdulden, der

König die empfindlichsten. Man hegann einst das

Schauspiel mit dem Eintritte des Königs , ohne des

Grafen Repnin Ankunft zu erwarten; erst im zwei

ten Aufzuge ham Repnin , zürnte, und befahl das

Stück von vorn anzufangen. ,, Historische Darstel

lungen. III. 212. —
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a' derék neinzet magos törekedését a' balsors

még csirájában megfojtotta , 's a' fekete-Ielkü

árúlással kezet-fogó eröszakja a' szomszéd ha-

talmasságoknak, a' hos érzésüt, szabadságért,

lételért próbált nemes viadal után , a' veszély

feneketlen örvényjébe taszitá.

A' Török-Orosz hábot-ú folyamatja bátor-

ságot adott a' hazafi felekezetnek — melynek

fejei vóltak gróf Potocki Ignácz és Sta

nislaus (42.) — lelkesen munkába venni a'

nemzet függetlensége és szabadsága nelyreál-

litását, 's a' hazát minden külsö hatalomtól és

eroszaktól megmenteni : 's ezen gondolkozás

majd a' Pruszsziai kabinét hathatós gyámolitá-

sa által mind több eröre kapott. Számos re

pulö írások buzditák a' Lengyeleket, a' hajdan-

kor dicsüségének 's fényjének emlegetésével,

lerázni az idegen gyalázatos jármot, vagy meg-

halni a' szabadságért. Szent tüzre lobbantak

a' hazafi indúlatok és érzések ; köz és nyikán

kitörö lelkesedés bizonyitá a' nemzet kész,

mindenre elszánt akaratját. Uyen környülállá-

sok köztt nyilt-meg 1788-A- octob. 6-¿. a' ren

des országgyülése , mely más-пaр, hogy a' li

berum vetonak semmi ereje ne legyen, közön-

séges szövetkezéssé, confoederatiová formalta

(42.) А' с a' Lengyel nyelvben a' mássalhang-

r.ó elött is cz-nck mondatik , azért Potocki, ВгaтсЫ

igy olvast. Potoczki , Braniczki.



magát. (43.) Csak hamar az Orosz követ gróf

Stackelberg ajánlást tett a' rendeknek a' Török

Porta eilen az Orosz udvarral ûj Tedio szö-

vetségre lépni, a' mit erösen sürgetett a' gyen-

ge és félénk király is az Orosz felekezettel

együtt, melynek fejei vóltak, Kossakowski

a' Lieflandi püspök , Potocki Felix, és Bra-

nicki a' когоna nagyvezére: ellenben, a' ha-

zafi rész hevesen ellenzé , valamint Lucchesini

a' Pruszszus követ , királyja nevében octob.

12-ifr. kinyilatkoztatá , bogy annak elfogadását,

udvara maga eilen intézett lépésnek nézné, 's

egyszer'smind Lengyelországot az Orosz füg-

géstol megmenekedésre törekcdö minden pró-

batételében a' király segitségérol bizonyossá

tette. Nagy voksok tobbségéyel viszszavetette

az országgyülése az ajánlott Orosz szövetse-

get, majd octob. H-k. a 8000-W/ álló Lengyel

seregnek 6o,000-re, vagy ha lehet ioo,ooo-re

szaporitását határozta , 's e' nagy czélnak , a'

status erossé tételének elôsegéllésére , Len-

gyelország évkonyveiben még nem látott egyet-

értéssel, a' nemesség , papság maga jószágait

onkéntesen adó alá yetette. (44.) Az Orosz kö

vet ugyan ellent,mondott az ármáda szaporitá-

sának, mint az udvaraval fennálló kotések meg-

(43-) Saatfeld Allgemeine Geschichte der neue

sten Zeit, seit dem Anfange der französichen Re

volution, l-ten Bdes 2-te Abtheil. S. 282.

(44.) Saalfeld Allgem. Gesch. I. Bd. 2-te Abth 283.
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sértésének , de az országgyülése arra пeга haj-

tott, sot nov. \7-k. hatalmason kezdé siirgelni

az Orosz sergeknek az országból eltávozását,

's két nap mulva a' Pruszszus követ királyja

nevében újra igérte Lengyelország független-

ségének hathatós védelmét. A'titkon II. Katha

rina részére hajló királynak értésére adták/

Lengyel képviselók, hogy a' nemzet bizonyo-

son magára fogja hagyni, majd dec. li-k. az

Orosz sergek ki nem takarodása esetében, az

egész nép közönseges felkoltésérel fenyege-

tödztek, 's elvégzék az országgyülésének mind

addig együtt maradását, míg a' környülállások

kivánják. A' bátor és kemény hangu beszéd-

nek lett foganatja, az Oroszok kezdének az

országból kimenni, Pruszszia és Ánglia itera

szüntek buzditni a' diétát; úgy látszott, Len

gyelország a' tunya álomból felserkenve, szep

jövendö>el bíztató új élethez kezdett. (45-)

A' következö 1789-«?. esztendö elején fon-

tos és elbatározó lépések történtek, az orszag

állapotjának czélarányos és idöhöz mérsékelt

javitására. A' diéta január. i8-¿. Potocki Sta

nislaus javallására, az Orosz uralkodás esz-

közét az állandó tanácsot eltörlé , 's tudvan,

hogy a' státus erejének megalapitása nagyre*

szint a' finánczia jól állásától függ, ennek gya-

rapitásáról is gondoskodott , midön fébr. 27-í-

eddig a' nemesség által használt starostiákbóli

(45.) Saalfeld Allgem. Gescb. I.Bd. 2-íeAbth.28+.
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korona-jószágokból bejövö summa felerészét

az ország kincstárába folyni batározta, majd

késobben a' papság jövedelmének egy részétis

a' fegyveres ero szaporitására adta. Legneve-

zetesebb bizonysága pedig a' nemzet új élet-

re serkenesének volt , diétai marsall Mala-

chowski javallatja következéséül , egy orszá-

gos bíztosság kinevezése sept. 7-k. 1 a' buzgó

hazafí Krasinsky Kaminieci püspök clölülése

alatt , a' constitutzioban tenni kelletö javitások

kidolgozására , mely már dec. \Ъ-/с. az ország

új állapotjának elöleges rajzát és föbb pont-

jait a' dieta elibe terjeszté , hól ezen munká-

lódása jóvá-hagyást nyert. E' nagy czélra ve-

zetö lépés vala , a' szabad választás eltörlésé-

vel, a' királyi méltóság örökös vóltának meg-

állitása is , mikor a' dieta a' Szaxoniai válasz-

tó-fejedelmet ajánlotta az ország megyéji gyü-

lésének, thronusra következö gyanánt. .

Nem kicsi béfolyása volt a' honnyi ne-

mesebb érzéseknek a' Lengyel pátrioták szí-

vében táplálására, 's a' hazát eddig sulyoson

nyomott roszszak elhárintására munkás ' buz-

góságok élesztcsére, azon pártfogó 's hatha-

tós segitséggel bíztató indúlatnak , melyet

Pruszszia irántok szembetünöleg bizonyitott.

A' mint a' Lengyelek kezdették az Orosz bi-

îincseket lerázni, 's magokat erös állásba ten-

ni, nevekedett jó egyetértések a' Pruszsziai

udvarral, mely márcz. 1-k. 1789-6. megkínál-
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ta a' reszpublikát, függetlenségéért jót-állás

igérete mellett, új szöretség-kötéssel , majd

dec. 6-k. ismétlé ezen ajánlását, azen nyilat-

koztatással, hogy egész hatalmával védelmez-

ni fogja Lengyelország szabadságát es függet-

len tekintetét. Bár az ellenkezö rész mindent

elkövetett a' Berlini udvar gondolkozásának

a' nemzet elött gyanussá tételére , elkezdödtek

mégis 1790 elején, a' Pruszsziát es Lengyel-

országot szorosabban oszvekapcsoló szövetse-

get illetö alkudozások. Egy kedvetlen kör-

nyülállás csakugyan adta-elö magát ezen al-

kalmatossággal , melyet a' II. Katbarináboz szi-

tók igen jól czéljokra tudtak forditni. A' szö-

vetség mellett kercskedcsi alkura is próbált

a' két ország egymással lépni, de mivel Prusz-

szia a' reszpublikától kivánt teljesen szabad

kereskedésért , jövedelmének ebböl követkex-

hetö csökkenése miatt Thorn 's Danzig által-

engedését sürgette — mely két várost II. Katha

rina , ravaszul elöre-nézésböl és a' Pruszsziát

kecsegtetésért, hagyatott-ki Lengyelország fcl-

osztatásából — ebböl oly nehézségek fejlodtek-

ki, a' mikért a' kereskedési alku félretételé-

vel, jónak látták csak a' szövetség-kötést haj-

tani-végre, mely márcz. 29-k. 1790-A. készült-

meg. Ebben , a' két status költsönösön jót-al-

lott egymásnak - birtokáért, és védelmet igért

minden lehetö megtámadás ellen. Világoson

kötelezte magát a' Pruszsziai Király,— „akár
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mely külsö hatalmasság Lengyelország bebo

dolgaiba avatkozásának esetében , ha a' ba-»

rátságos^ kozbenjárás sükeretlen maradna, 's

Lengyelország ellenségesen megtámadtatnék ,

fegyveres kézzelis segitni a'reszpublikát." (46)

Bajos lett vólna ennél tisztább, szorosabb kö-

teleztetésre lépni; még is — ki hitte vólna?—

keyés hólnapok alatt, Pruszszia hitszegö po-

litikával ñera átallotta tagadni magára vállalt

tartozását, 's a'reszpublikát oltalmozás helyett,

éppen annak romlását eszközölni.

Még ezen szovetség aláirása elött , ú. m.

fébr. 20-A. 17Q0-6. meghólt II. Jó'sef császár , 's

helyebe, testvcre II. Leopold Toscánai nagy-

herczeg lépett. Az új császár békességes gon-

dolkozása, az Ausztriai monárchiának II. Jó'sef

intézetei miatt megelégedetlen állapotja, kü-

lönösön Belgiom nyilvánságos feltámadása si-

(46.) L. Thiessé Résumé de Y histoire de Po

logne 28g. 2QO. Egyik pontja ezcn kôtésnek igy

hangzott: „ Si quelque puissance étrangère que ce

soit, voulait à titres d' actes et de stipulations pré

cédentes quelconques , ou de leur interprétation ,

's attribuer le droit de se mêler des affaires inté

rieures de la république de Pologne , ou de ses

dépendances , en tel temps ou de quelque manière

que ce soit, S. M. le roi de Prusse 's emploiera

a abord par ses bons offices les plus efficaces

pour prévenir les hostilités par rapport à une

pareille prétention ; mais si ces bons offices n avaient

pas leur effet, et que des hostilités résultassent à cette

occasion contre la Pologne, S. M. le roi de Prusse as

sistera alors la république , selon la teneur de V article

IV. du présent traité."

15
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etteték a' Török háború végét. A' Reichen-

bachbati Sziléziában Ausztria es PrusKszia

köztt, Ánglia és Hollándia rèszvételével , tar-

tott congressus, egy jul. 27-¿. 1700-A. készült

szerzödéssel végzodött, mely alapja lett a' há

ború elötti status quo szerént, az Ausztriai ud-

var és Török Porta megbékéllésének. Midön

a'Reichenbachi alkudozásokban emlegetve volt

Danzignak Pruszszia részére által-engedése,

magában a' kötésben pedig Lengyelország in-

tereszszéjéröl és védelméröl még csak szó

sem volt, az Orosz feleke'zet a' Lengyel dié-

tán nem mulatta-el használni ezeket Prusz

szia politikájának gyanussá tételére, a' bizo-

dalmatlanság lelkének felköltésére , 's valóban

kezdett is' már ekkor azon udvar gondolkozá-

sában ingadozni.

Azonban az országgyülésének két esz-

tendöre határozott törvényes ideje végéhez

közelgetett, 's a' constitutzio még készen nem

volt. Azon mesterkedések meggátlására, mel-

lyekre az új ¡választások útat nyitottak vólna,

boles és czélarányos elörenézésböl — bár he

ves ellentmondás után— megbatározta a' die

ta nov. l6-¿. 1790-*., hogy az akkori orszá-

gos követek mellé hasonló s«áma új tagok

választassanak, 's az így megkettöztetett szá-

mu országgyülés , maga munkálódását még két

esztendeigfolytassa. Az új választásban, minden

alattomos törekedések ellenére kimutatta ma
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gát a' közvélekedés ereje, majd minden mc-

gyék derék hazaíl , szabadon erzö követeket

küldöttek , 's egyszer'smind jóvá-hagyták a' ko-

ronának a' Szaxoniai ház örökös birtokába

adását is.

Az 1701-rf. esztendö áprilisse lA-Ár. a' vá-

rosok szabadságának helyreállitása készité e-

löre a' nernzet állapotjának újjá lételét. Ezen

szabadságlevél által a' kirdlyi városok just

nyertek az országgyülésére egy egy köretet

küldeni , nemeseknek a' polgárrá létel meg-

engedtetett, polgárok nemesi jószág birására

felszabadittattak , személyek sérthetlensége

az onkényes elfogatástól megmentése , vala-

mint nagyobb hívatalokra és rangokra is lép-

hetések megállittatott. A' polgári rend emelé-

sére sok fö nemesek , — azok köztt marsall

Malachowski—magokat a' Varsói polgárok köz-

zé béíratták. (47.)

Az óhajtott constitutzio azonban még so-

hol sem volt, egyéb akadályok köztt, az O-

rosz császárnénak veszélyt hozó es sulyos bi-

lincseket zörgetö kegyelmét vadászó roszsz

haza/ijak minden módon gátolták annak vég-

rehajtását. A' környülállások sürgetök valá-

nak, a' nernzet nyugtalanul, felvont indúlattal

rárta képviselöji munkáját. A' király, ki a'

(47-) A' városok szabadság levelének fobb

pontjait I. Saalfeld Aligem. Gesch. l-ten lides 2-te

Abth. 293. 294- '

15 *
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Pruszsziai udvarral oszvecsatolódás után szem-

betünöleg a' szabadon érzok részére bajlott,

's a' jóbb gondolkozásuak bizodalmának tár-

gya kezdett lenni , több felöl megszóllittat-

va, maga készitett egy constitutziot , mely a'

pátriotaktól közönseges helybehagyást nyert ,

de kihirdetése módjáról, bár 6о-оя vóltak a'

titokba belé-avatva , méjj hallgatás vala. Csak-

ugyan máj. 5-кét ugi-6. határozták az új pol-

gári alkotmánynak a' dieta elibe terjesztésére,

de midön az Orosz felekezet ezt még is meg-

sajditá, 's kivitelét eröhatalommal U akadályoz-

tatni készülne, a' gonoszok mesterkedéseinek

megelözésére, máj. 2-k. estve a' pátrioták ösz-

vegyültek berczeg Radzivill palotájában , hól

zajgó oiommozgások köztt felolvastatott az

új constitutzio, jóvábagyást nyert, 's Krasins-

ky példájára mindnyájan felfogadták a' jólté-

vö munkát ellentmondással nem hátráltatni.

Más nap, — az örökke emlékezetes máj. Ъ-k.—

számos és feszült várakozásban levo nép vet-

te-körül az ország-házát. A' királvt bélépte-

kor oromkiáltással köszöntek — marsall Ma-

lachowski hatbatós, a' nemzet régi dicsoségé-

re viszszatekintö , lelkesen buzditó beszéddel

nyitá-meg az ülést. Nagy és méjj bényomást

t'ett a' gyülésre, a' külsö dolgokra rendelt bíz-

tosságnak, az Orosz császárné boszszút forra

lo ,gohdolkozásáról , 's a' reszpublika munká-

ba vett új felosztatásáról szólló tudósitása.
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A' király felszóllittatva kinyilatkoztatá , hogy

a' haza megmentésére az országlás formájá-

nak javitását szükségesnek látná, mely czél-

ra az új constitutzio plánumát meg is készit-

tetvén , annak felolvastatását kerne. Bar hères

ellentmondás követte ezen kivánságot, de a'

sokkal számosabb rész lármás felkiáltással

sürgette a' felolvastatást, a' mi legottan meg

is történt. A' szabadság szent érzésével ömlö

beszédekben, honnyi indúlatra buzdúlva, lel-

kesedéssel tele javallották a' pátrioták a' con

stitutzio elfogadását , es Rzewuski Podoliai

követ felállva, a' nemzet szine elött meges*

küdött „a' gyülést addig el nem bagyja, mig

az új constitutzio helybehagyást nem nyér;

ki a' hazát szereti, az kövesse példáját. " Kö-

zönséges tetszést bizonyitô kiáltásra fakadott

a' gyülés , 's midön a' király szívreható be-

szédben a' hazáért érzö indúlatját kifejezte ,

's a' követeket felszóllitá , hogy minden a' ki

vele egyaránt érezne , nyilván és fenn-szóval

jelentse-ki vélekedését, akkor az egész gyû-

Jésben, hangos mindent elfojtó öröm-lärma

harsogott. Mihelyt pedig Malachowski feláll-

ván , a' közakaratnak még világosabban is ki-

mútatásáert, azt kérte, hogy a' constitutzio-

val tartók hallgassanak, 's csak az ellenkezök

szóllaljanak-fel , — legottan méjj , 's néhány

hangtól alig félbeszakasztott hallgatás követ-

kezett. Igy a' közkivánság felöl kételkednî
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neт lehetett ; 's midon majd a' eindenfelol

bangzó , éljen az vj constitutzio ! éljen a ki-

rályl kiáltások köztt felállván Zabiello kö-

vet, a' királyt kérné, a' constitutziora a' hitet

letenni, többszörözött ismétlett lármás öröm-

zajgás követte szavait. A' felbuzdúlt és thro-

nushoz tóduló sokaság közepette esküdt a' ki-

rály, 's hozzá-adá, „az Isten színe elött tet-

te-le hitét, és azt soha sem bánja-meg," va-

Jamint megbivta a' gyülést, „hogy minden ka-

saja javát kivánó szeretö kisérné-el a' tem-

plomba, hól újitni akarja esküvését." A'thro-

nusról leszállót püspökök , senatorok , 's kö-

vetek — csak nehányat kivéve — kisérék a'

templomba , tomboló örömmel kiáltozó nép

csoportja köztt, hól Stanislaus- August újra

megesküdött , utánna a' marsali , 's így rend

re a' senatorok, követek. Innepi háláadás és

dicséret követte, elragadó buzgósággal, a'nem-

zet és király köztt készült , 's az Orokkévaló

színe elött megpecsélelt kötést. Majd estve

ágyuk durrogása adta tudtára a' fényesen ki-

.világositott fövárosnak a' nagy munka végre-

hajtását, közönseges rólt a' lelkesedés , külün-

bözö módon tört-ki , távol minden kicsapon-

gástól, az öszvesereglett nép vidám és lár-

más öröme. '

lgy hát Lengyelország , mely eddig a

részrehajlás lelkétol rongáltatva, sokszor belsö

fejetlenség és külsö eröszak borzasztó nézo
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helyévé vált , új élethez kezdett — 's e' nemes

törekedését nem lehet a' legméjjebb részvétel

nélkül tekinteni. Hogy az új constitutzio a'

nemzeterremeghatalmazott képvriselöji által el-

fogadva, törvényes úton készült és kapott élet-

re, majd az ország nyilváa kifejezett közvé-

lekedésétol gyámolitva megszentelést kapott ^

ezen kételkedni nem lehet. De annak fogla-

latja is figyelemre, 's különüs dicséretre mél-

tó. Nem üres és csak levegöben alio theoriá-

ból, de a* nemzet meglévo állapotjából indúlt-

ki azon constitutzio , az országnak , népnek

természetére és tulajdonaira alapitva r 's mind

kettönek az idötöl megpróbált polgári lételé-

ben és osí rendtartásaiban gyökerezve. Ben

ne a' helyes theoria, a' józanokosságra és. kö-

20nséges emberi jussokra tekintés, a' nemzet

historiájával , százados törvéhyjeivel , 's addi--

gi éltével czélaráhyoson kezet-fbgott. Valóban^

egyedül csak ez is az egy utjà» akármely nem

zet polgári állapotja és országlási formája ja-

v-itásának. A' theorià csak magára félszeg é»

üres álmodozásokra vezetö; a' csupa meglévö-

höz ragaszkodás, a' tokélletesedéstol' jóbbálé-

teltól elmaradást, eloitéleteknek bálványozást'

szül : egyesitni kell a' kettöt , az idönek , e'

bölcs tanácsadónak tapasztalásait , és a' helyt

nem álló , de szüntelen elöre törekedö , ma-

gosabbra emelkedö józanokosság kívánságait.

Lengyelország ennek szép, mindég követéir*

méltó példáját adta.
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A' mi már az új constitutzio föbb pont-

jait illeti , az a' Rom. kath. hitet uralkodónak

tette ugyan, az attól elszakadást megtiltotta,

ellenben más vallasos felekezeteknek is tökelle-

tes szabadságot engedett. Továbbá a' neme-

seknek minden jussai es tökelletes egyforma-

ságok, valamint a' városok szabadság levele

megerösitést nyertek, a' parasztok a' törveny

oltalma alá vétettek , 's a' fôldes ûr es kö-

zötlök eshetö minden kötések , egyezések,

vagy jussok engedése mind két félre nézve

kötelezö erejüeknek , önkényesen meg nem

valtoztathatóknak ismertettek, továbbá a' Len-

gyelországba telepedni akaró idegeneknek tel-

jes szabadság ígértetett. A' torvény - hozó ha-

tnlommul a' követek es senatorok házára oszló

nemzeti képviselök bírnak. Országgyülésének

rendesen minden két esztendöben kell tartat-

tatni , melyen a' liberum veto es minden eon-

foederatiok eltörlésével a' voksok többsége ha-

tároz. A' közönseges törvény-javallatok felett

a' tanácskozás a' követek házában kezdödik,

mely azokat elfogadhatja vagy viszszavetbeti.

Az utolsó esetben , ha más diétán a' követek

azon törvényt újra jóváhagyják , akkor a' se

natorok annak többször ellent nem mondhat-

nak. Azon javallatok , melyeknek tárgya nem

közönseges törvény-hozás , a' két ház öszve-

Izámlált voksai többségével határoztatnak-el.

Minden 25 esztendöben egy rendkivüli ország-

.
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gyülésének a' constitutziot az abban tenni kel-

letö javitásokért által kell nézni. A' végrehaj-

tó hatalom a' királyé , ki azt a' státustanács , és

öt miniszterek által gjakorolja. A' thronus

örökös , a' Szaxoniai választó-fejedelem házá-

Lan. A' király személlye szent és sérthetlen ,

felyül a' felelésen, azonban nem szabadon ural-

kodó , hanem a nemzet alyjának és fejének ts-

meri , 's nyilatkozlatja d t'órvény és constiíuízio',

minden hivatalokra , tisztségekre, senatori pñs-

pöki rangra kinevezés jussával bír, de lorvény-

ben meghatározandó mód szerént. Ha pedig

az országgyülésének egyesült két háza , két

barmadrész tôbbséggel , valamely miniszter el-

bocsáttatását határozná , tartozik a' király leg«

ottan annak helyébe mást nevezni. Az ország-

gyülési marsall a' státustanácsban jelen van ,

csak azért , hogy ha a' király a' tôrvényben

meghatározott esetekben diétát tartani nem

akarna , azt, d marsall legottan maga fejétól

üszvekívhassa. A' végrehajtó hatalom törvenyt

nem hozhat , adót nem rendelhet , hábornt nem

kezdhet az országgyülése jóváhagyása nelkül.

A' bírói hatalom független mind a' törvényho-

zóktól , mind a' királytól. Minden hazafl köteles

fegyvert fogni a' haza oltalmára és szabadsá-

gáért; a' katonaság alá van rendelve a' király-

nak , de köteles a nemzet és király hivségére ,

's a constitulzio védelmére megeskildni. (48.)

(48.) Ezen constitHtzio cgcsz hiterjedésében

közölve van Saalfeld AHgem Gesch. l-ten Bdes 2-te
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Ilyen volt a' legnagyobb elragadtatással

fogadott új constitutzio. Majd minden megyék

gyülésein tökelletes jóváhagyást , 's így az

ország közvéiekedése által még nagyobb eröt

nyert. Valóban mellan , mert egészben veré,

szembetünö bizonyságát adta az elörehaladás-

nak, a' hijjánosból jobbra tokélletesebbre által-

menetelnek; 's megérdemelt szerencsét óhaj-

tott minden nemesen érzö azon lelkes nem-

zetnek, mely a' legmagosabb czélra, önszabad

lételének 's függetlenségének megalapitására

törvényes , igazságos, minden jussokat tiszte-

telö úton jutott-el : bár a' külsöre tekintok

gáncsoskodva, a' constitutzio fogyatkozásait em-

legették is > névszerént a' más hitre áftallé-

pést tilalmazó uralkodó vallas kimondását hi-

báztatták, meg nem gondolva, hogy a' szabad-

ság elassicus füldje Anglia , a' Rom. katholi-

kusoknak politikai büincsekböl kiszabaditásá-

ra, szinte negyven esztendö múlva tudott nagy

bajjal rámenni: pedig milyen természetes, gyer-

mektöl i& felfogható igazság , bogy nem sza-

bad, nem lehet , oktalanság is a' lelken urat-

kodni, azt nyomni, eröltetni.

De a' közönséges lelkesedés közepctte

sokaknak nem jutott eszébe, hogy az új con

stitutzio elkészitésével , a' nagy munka még.

Abtb. 483 — 495. vajamint Pölitz Die europäischen

Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die

neueste Zelt. Zweite Aufl. lll-ier Bd.
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koránt sines egészen bévégezve , bogy annak

életre és folyamatba hozása , valamint meg-

tartása a' belsö fondorkodások ellen , a' külsö

eroszaktól védelmezése, a' legnehezebb — er-

röl az örömbe merültek közzül kevesen gon-

dolkoztak. Mindenek felett a' királyhoz isme-

retes gyengesége , hajlékony és változó ka-

raktere miatt bizni nem lehete, ki mind ad-

dig míg semmi akadály , mellyel vívní kelljen,

elötte nem állott, a' haza szent ügyében buz-

gón érzett , szépen és tüzzel beszéllett, de

cselekedni, a' veszedelemnek lelkesen ellent-

állani , a' zivatarral szembemenni, alkalmas

nem volt. Hát még a' kinek eszébe jutott, Len-

gyelország öldöklö angyala, II. Katharina —

mino félelemre és aggódásra nem lehetett o-

ka ? Mert , hogy az Orosz császárné kevély

gondolkozásával öszveférhessen , elnézni Len-

gyelország megifjodását , valamint az ott sza-

badon gyakorolt uralkodása és hatalma meg-

szünését eltürni , ezt talam még a' könnyen

hivök, a' röviden látók sem merték reméllnL

Az országgyülése azonban folytatta mun-

kálódását , mindenek felett a' státusnak a' kül-

felcí elött tekintetet szerezni,. hatalmát emel-

ni, föczélja vólt, 's ezért a' fegyveres ero sza-

poritására különös gondot forditott. A' neme-

si és papi joszágokra hazafí buzgóságból tett

rovaial és adó nevehetett, 's nagy részint zu-

galodás nélkül fizettetett , korona-jószá
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gok, starostiák eladása, az ország kincstárá-

nak, esztendore, 30 millio Lengyel forint jö-

vedelmet adott. Csak hamar kezdéaek a' con-

stitutzio gyümölcsei érni, különösön emlitést

érdemlo, a' megyék gyüléseinek czélarányosabb

clrendelése , 's az ezeken szózatolhatasnak

birtokhoz kolése, a' mi az elíkt csupa neraesi

születéssel járó , 's így kártékony viszszaélé-

sekre útat nyitó jus vóit; a' mint dicséret nél-

kül el nem mellözhetök a' javitások a' törveny

kiszolgáltalásán is. mely különben a' nemesi

elsoségen epülö országlási formákban nem

igazságon , hanem igazságtalanságon áll , 'sa'

haza szúmosabb gyermekei elnyomásán t raj-

tok eröszakos jus gyakorlásán épül.

A.' Lengyeleknek felfordúlt állapotból

zabolátlanságból, józan torvényes szabadság-

ra torekedéseket, Europa is részvétellel 's köz-

helybehagyással kisérte. Fox, és a' Franczia

révolutziot hevesen megtámadó Burke An-

gliában, magasztalták a' hüsi nemzet lelkes

iparkodását , 's az utolsó , ezt, fejetlenségbol

rendre általmenésnek nevezte. (49.) Pruszszia

sem kivánt hátra-maradni a' Lengyelországot

ezép jövendövel bíztatásban. II. Fridrik-Wil-

helm máj. 17-k. 179 1-6. szerencséltette az or-

szággyülését a' constitutzio bévégzéséért t 's a'

nemzet által tett hatalmas lépést nyilrán jó-

vá-hagyta és dicsérte, „azon szíves résssvélel-

(49.) Raumer Polens Untergang. 488.
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nél fogva , melyel visellelelt mindég a reszpub-

lika java , '* az új constitulzio megalapitása

iránt." Majd midôn a'reszpublika tanácsot kér-

dett a' Berlini udyartól az Orosz császárné

neheztelö indúlatjának lecsendesithetése felöl ,

Lucchesini jun. i\-k. meghatározólag kijelen-

tette királyja nevében , hogy a' Lengyelorszá-

got fenyegetö veszedelem esetében , Prüszszia

lelkiesméretesen teljesitni fogja magára váir-

lait kôteleztetését, ,, midôn szembetünö bizony-

ságál kivánja adni azon gondolkozáshoz ra-

gaszkodásának , mely a két ország öszvekötte-

lését örökösön állandóvá tehelné." (50.) Nem

különben az Ausztria és Prüszszia köztt jal.

îb-k._ ligí-b. Bécsben készült, 's a' Franczia-

országi rongálva terjedö változások eilen in-

tézett elöleges kôtésben , ralamint a' hires Pil-

nitzi congressuson aug. 17-k. 179 1-й. és majd

a' fébr. 7-k. 1792-6. Berlinben aláírt forma-

szerénti védlô szövetsegben a' két udvar köztt,

egyik pontja volt az egyezésnek, a' Lengyel-

ország függetlenségének, ép és egész állapot-

ban tartásának , 's új polgári alkotmányjának

megismerése , 's erre az Orosz udrarnak is

(50.) Saalfeld Allgem. Gesch. I. Bdes. 2-fe

Abth. 306- 307. Raumer Polens Unterg. 487. 488.

A' Pruszszus király egy levelében még idvezlé is

Stanislaus - Augustot. „ Szerencsés vagyok " ezt

irá, „hogy elômozdithattam Lengyelország sza-

badságát es függetlenségét; leghedvesebb gondom

lcszsz fenntartani és megerôsitni a' bennünket e-

gyesito kötcleket." Je suis heureux d' avoir pu contri
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rá-birása. (5i.) Mind ezen kedvezö jelek —

ki kételkedhetett vólna tiszta és világos fe-

jedelmi szavakban ?— nevelték a' buzgóságot,

bízodalmot, az új országlás formájához ra-

gaszkodást; 's helyet adtak azon reménynek,

hogy a' nagyobb akadályok elhárintása után ,

majd a' kissebb fogyatkozások is elenyésznek.

II. Katharina azonban az új constitutzio

kihirdetése után is még sokáig hallgatott, bár

boszszus indulatját nehczen titkolhatá; de hall-

gatása borzasztó volt, olly forman mint mi-

don az egész természetet megrázó , pusztitva

kitörö nehéz idöt , a' levegö szokatlan méjj

csendessége elözi-meg. Nem" is tehetett egye-

bet mind addig , míg a' Török háború a' kezét

megkötötte , bár nem szünt-meg alattomos

útakon a' Lengyelországi dolgok új rendje el

len mesterkedni, 's valamint szerencsés volt,

hogy több fö hivatalokba— bajos megmonda-

ni, a' király gyáva elöre nem nézésébölé, ragy

színes és csalfa indúlatjából? — 'sóldjába vett

követöjit csinálta-bé, úgy ezeket használta az

országgyülése sok czélarányos rendeléseinek,

viszszás és félszeg végrehajtással , sükeret-

lenné tevésére.

buer an ma'mlien de la liberté, et de V indépendance de

la Pologne; im de mes soins les plus agréables sera S

entretenir el d' affermir les liens qui nous unissent. "

Thiessè Résumé de Г hist- de Pol. 293. 294.

(5í.) Saalfeld Allgem. Gesch. I. Bd. 2-te Abth.

314. Raumer Polens Uuterg. 488. —
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De minekutánna , II. Katharina a' Török

portevai Jassyban, elébb aug. ii-k. 179 1-0. az

elöleges egyezést, majd fébr. g-k. 1792-A. a'

végbékességet is aláírta , felserkent az orosz-

lánéhoz hasonló álmából , 's Lengyelország

ellen nyilván ellenséges indúlatot kezde bi-

zonyitni. Mindenek felett kijelenté, hogy az

Ausztria és Pruszszia köztt készült szovetség-

nek, Lengyelországot illetö pontjára nem áll

ra , de kész az iránt külön alkudozni a' két

ndvarral (52.)— mert így külon vonva a' ket-

töt czéljára inkább használhatta : — majd kitet-

szöleg, és szándékát szinte nem palástolva tet-

te a' hadi készületeket , gyözedelmes serge

mind közelebb nyomúlt Lengyelország felé.

Azon fö Lengyeleket, kik honyjok javát ha-

szorilesó' nagyravágyásoknak és aljas indúlat-

joknak feláldozták , midôn hozzá folyamod-

tak, oltalmáról és pártfogásáról biztositó mó-

don fogadta, 's 1792-A. márcziusban a' Fran-

czia révolutzio ellen kemény hangon írt nyi-

latkoztatásában hirdette Lengyelország aránt

hasonló gondolkozását. Ilyen kernyülállások

köztt a' pátrioták leginkább Pruszsziába hely-

heztették reménységeket , 's1 ezen udvarral kö-

töt szötvetsëghez támaszkodtak. De 1792-мeА

elejével — mikor . II. Leopold márcz. i-sójén

véletlenül meghalván, mint a' Német császá-

ri thronuson , ûgy örökös tartományjaiban ,

(52.) Saalfdd Allgcm. Gesch. LBdes 2-íe Abth. 315.
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fija F er en с z lett következöje — má^a'Fran-

czia révolutzio pusztitó árja mind fenyegetöb-

ben terjedett, 's ez, a' föbb státusok egymás-

hoz állását szembetünöleg megváltoztatta, va-

lamint a' politikai világ théátromának látha-

tárais homályba kezde borúlni, egy kitöréshez

keszülö, majd egész nyúgoti és déli Europát

lángba boritó háború által. Jelen^vólt a' ve-

széllyel terhes , a' földi nagyok karakterét

megpróbáló idöpont. A' mint Pruszsziának is

részt kellett venni a' hadban az Ausztriával

kötött szövetségnél fogva, éppen úgy tanácsos

vala, kiméllni a' hatalmas Orosz császárnét.

Ebbül folyt, hogy Pruszszia, a' had szeren-

cséllen folyamatjától szorongattatva , csak ön-

basznát tekinté , hivséget és becsületet szám-

ba nem vevö politikával köteleztetéséröl el-

felejtkezett, 's majd az Orosz udvar részére

hajólva, 's azzal titkon egyetértve, Lengyel-

ország iránt egészen más hangon kezdett be-

széllni. Midön az Orosz császárné megtáma-

dó szándékáról mar kételkedni nem lebetett,

Lucchesini megkérdeztetre a' Lengyel országló-

széktol , hogy mit kellene tenni a' fenyegeto

veszedelemben?-»— ápril. lA-k. \7Ç2-6. adott fe-

leletjében, nem akarta hinni az Orosz ser-

geknek Lengyelországba béütését, „ egyéba-

ránt"— hozzá tévé — „a' Lengyelek dolga len-

ne, meggondolni ön állapotjokat , 's ahoz mért

intézeteket tenni, mert ezek fognák határoz
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ni a' kfilsö hatalmasságok lépéseit a' segitség

adásban." (53.) —Majd a' közelgetö veszede-

lemért öszvehivott országgyülése ápril. i6-/fr.

1792-A. megnyittatván , három nap múlva a'

haza közönseges. védelmére készen állásról

tôrvény hozatott, és ezen határozás a' Prusz-

szus udrarnak is tudtára adatott , de Laoche-

sini, ki darab idötöl fogva, nagy gomlal pró-

bált minden írásbéli feleletet kikerüln!, vég-

re tizennégy nap múlva , máj. 4-k. kentelen

volt csakugyan írásban válaszolni, niikor ki-

jelenté, „hogy királyja a' tett kozlést a' Len-

gyel király és reszpublika nagyra becsülése

bízonyságának nézi , de temtnit tem kiván tud-

ni azon rendstsaóátokról , melyekkel az ország

gyülése fogfalatoskodik.ít (54.) Szóval egyszer-

'smind még aztis nyilatkoztatá a'követ, „hogy

királyja, kinek a' május ъ-diki constitutzíoban

legkissebb része sincs, ha ezt a'pátrioták fegy-

veres kézzel akarnák oltalmozni , neт tart-

ja magát kötelesnek a' szovetségberi igért se-

gitségre." (55.) Hol az ilyen vastagori szem-

(53.) Saalfeld Allg. Gesch. I. Bdes 3-íeAbth. 518-

(54.) „J' ai Г ordre de vous faire connaître,

que Sa Majesté à reçu la communicaiion qui lui

à été faite, comme une preuve d' estime de S. M.

le Roi de Pologne, aussi bien que de la république;

niais que Sa Majesté ne peut prendre aucune con-

naisance des réglemens dont la diète s' occupe."

Thiessi Résumé de 1' histoire de Pologne 296. —

(55.) Дошлеv Polens Untergang. 500. Thiiisi

Résumé 297.

i6
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betünö cselekedet szóll, a' historicus elhall-

gathatja itéletét.

Lengyelország sorsának gyászos kifej lú

dese azonban nem meszsze volt , a' veszede-

lem ¿raja közelgetett. Mihelyt a' Franczia ré-

volutzios hadnak kiütésérol áprtlisben ngz-ó.

II. Katharina bizonyossá lett, az álorczát tüs-

tént levetette. Könnyü volt az eröszakra o-

kot találni. Tizenkét fö-rangu , az Orosz szol-

gaságot, nemzetek szabad lételénél elébb be-

csülö Lengyelek, — azok közt Branickí a'

korona nagyvezére, herczeg Czetwertins-

ki, Potocki Félix, és Rzewuski Sze-

verin, kit atyjával együtt Repnin Oroszor-

szágba hurczoltatott volt — a' nemzet képében

egy kdaönsége» tzövetkezétbe állottak, '« maj.

lA-röl 1792-*. .mint hazudták, PodoHa kis vá-

rossában Targowicz-Ъaп—bolott az Orosz ir-

mádát kisérve, Petersburgból tértek-viszsza

bazájokba — egy actát bocsátottak-ki , az új

constitutzio , a szabadtág tirja ellen , és a' ré

gi reszpublikai országlás helyreállitását hir-

dették. Négy nap múlva máj. i8-¿. adta-által

Bulgakow II. Katharina követje a' hadizenést

Chreptowicz Lengyel külsö miniszternek , egy

V néphez intézett nyilatkoztatás formájában.

Ebben IL Katharina „vädolvän a' Lengyeleket,

bóldogitó országlások formájának felforgatá-

sáért, 's az új constitotzio eröszakos béhozá-

sáért, valamint Lengyelország régi és legjóbb

I
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barátjdnak az Orosz birodalotnnak tobb rend-

béli megsértéséért, kijelenté, hogy a' hozzá

folyamodott nemes Lengyel pátrioták kérése

köYetkezéséül, azoknak a'reszpublika tôrvény-

jei és szabadsága helyreállitására czélzó szö-

vetkezését segiti , 's azért sergének megpa- 4

rancsolta Lengyélországba bémenni, пeт el-

lenség de barát gyandnt , az emlitett nemes czél

elámozdtíására." (56.) így próbálta II. Katha

rina törvénytelen bitanglásának megszünés'é-

böl származott boszszús irigysegét palástol-

ni, — 's kinek yas keze Lengyelországban a'

szabadságot megfojtotta , nem. átallá még is

ertöl költsönözni színt; pedig nemesebb, te-

kîntetet szerzöbb lett vólna, erejének érzésé-

böl folyó bátor büszkeséggel , a' hatalomhoss

nyúlást nyilván megvallani ,\ mint az akkorí

'• jövendö világot megcsalni akaró okokhoz

tám'aszkodni. Midön ezen nyilatkoztatás Var-

sóban az országgyülésen máj. 1i-k. felolva•-

tatott, határtalan megnémíto bámúlás lepen

meg mindent ; de a' nemzet keprfoelöji nein

csüggedtek-el, 's a' királlyal együtt, kí eskü-

véset megújitá , nagy lélekkel bizonyiták kész

és elszánt ákaratjokat , a' haza szent ügyét vé-

delmezni. Az erre szükséges intézeteket meg»

tévén máj. 29-Ä. a'nemzetet, lelkesitö felszól-

litásban meghivták a' viadalra, „melynek ju-

(S6-) Saalfeld Allgem. Gesch. I. Bdes 2-<«Abth. ;

324— 327. Raumer Polens Unterg. 490— 402t

l6*
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talma a' haza aorta , 's mind az , a' mi az ent-

berek szîrének kedves;" valamint egy mér-

sékelt , nemes érzést lehello , a' reszpublika

méltóságához il 1 ö nyilatkoztatásban feleltek

H. Katharina hadizenésére; 's máj. 30-¿. reg-

geli négy ôrakor, a' régi Lengyelország utol-

aó azabad diétája eloszlott.

A' szorongatott állapot a' külföldhöz fo-

lyamodást is szükségessé tette. De Ausztria

a' Franczia háborúval elfoglalva , a' Lengyel

dolgokba nem elegyedését kijelentette , 's a'

régi vonstitntzio helyreállitását javallá : Prusz-

szu» követ Lucchesini pedig, a' máj. 25-k. ve

le közlött hadizenésre, mikor a' reszpublika,

a' békövetkezett szovetség eseténél fogva (casus

foederis) Pruszszia segitségét kérte, kikerülo

felelettel, „mivel udvarától még nem vett

parancsolatot," esak máj. h-diki szóbéli nyi-

latkoztatására útalt; (57.) valamint a' Berlinbe

küldött Potocki Ignácz sem hozott vigaszta-

lóbb választ 11. Fridrik-Wilhelmtöl , ki jun.

Ъ-к. azt írta , hogy „ a' tudta és béfolyása nél-

kül készült új constitutziot megelözött szö-

vetségben tett kötelezéseket , a' dolgok meg-

változott állására alkalmaztatni nem lehet, s

ezért a' Lengyel király várakozását nem tel-

jesitheti." (58.) Bár a' Franczia háború folya-

(57.) Saalfeld Allgem. Gesch. l-ten Bdes 2 te

Abth. 322.

(58.) Raumer Polens Unterg. 500.

.-
{
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matja félelmessé tehettc Pruszszíára nézve,

a' Lengyelekért II. Katharinával is háborúba

keveredést , csakugyan nemesebb bánás lett

TÓlna , a' kétséges kórnyülállások megvallásá-

ban keresni mentséget, mint igazsággal ellen-

kezo, szinte megczáfolást sem érdemlo álli-

tásokkal teljes megigazúlásra eiölködni.

A' dieta elbomlásakor már el volt kezd-

ve a' viadal. II. Katharina félt a' Lengyelek

hazafi lelkes tüzéto, 's több mint lOO,000-¿¿7

álló ármádáját indita ellenek. A' sokkal kis-

sebb, mintegy 30,ooo-re meno Lengyel sereg,

fovezér Poniatowski Jó'sef a' király unoka-öcs-

cse alatt, hösi bátorsággal állott-ki a' harcz-

mezöre, 's a' számosabb éllenséggel több he

ves dszvecsapásokban, jóbb sorsot érdemlo vi-

téz maga elszánással vivott a' szabadságért.

Be a' mint hamar kitetszett , az áll.hatat-

lan és változó eszir király a' nemzet ügyét el-

árulta, ki a' helyett, hogy szükséges oltalom-

intézeteket tegyen,'s mint közönsegesen óhaj-

ták, maga vezérelje sergét a' hazáért harczo-

lásra , inkább még gátolta annak minden lé-

péseit, akadályoztatta a' hadi munkálódásokat,

csalfa reménytol és kicsilelkü félelemtol déte-

ve nem férhetô érzésekre ragadtatva; mintha

a' keményebb ellentállás ingerelné az Oros»

császárné haragját , ellenben az engedéssel ,

és akaratjára hajlani látszó indúlattal kedve-

zöbb feltételeket, hasznosabb egyezést lehet
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ne tôle rárni.—Bár szép bizonvságát is adták

a' Lengyelek, hogy a' hazától rájok bizott szent

kdteletség érzéae mozgatja kebleket , különö-

iöd Volhyniában Polonne mellen jan. iS-i.

1792-6. majd jul. n-i. Dubienkánál a' Gali-

cziai határszélcn, a' derék Kosciuszko

alatt, ki helyébô) ki ncm mozdithatva, 4000 em-

berével 18,000 Oroszt hoszszason feltartózta-

tott , mind addig, m íg a' Galicziai földün háta-

megé került ellenség — kinek több volt vesz-

tése, mint az egész Lengyel sereg— hátrálás-

ra kénszerité; de eükere hazafi iparkodások-

nak nem volt, mert a' király nem riszontagla

a' koz-buzgóságot , 's nemzetet is késon , csak

jul. A-k. szollita-fel fegyvert fogni, mikor az

Oroszok meszsze bényomulva, mar eláradtak

az országban. Ez пещ volt elég Stanislaus-

Augustnak , de a' II. Katharinának hódoláshoz

szokott rabszolgai indùlatjat követve , kozzá

folyamodott, 'a kérte az ellenségeskedés roeg-

szüntetését. A* császárné feleletc jul. 2.1-k, ér-

kezett Varsóba, melyben kijelenté, „hogy a'

Targowiczi szö vetkezöket oltalmozni nem szii-

ni.k-meg, 's «" király es reszpubJika csak ûgj

tarthatnak számot barátságához , jó indúlaijá-

hoz, ha legottan es feltétel néUkül hozzá-ál-

lanak azon szóvetkezéshez , és a' eonstitB,tziot

megsemmisitik , egyéb meg nem menheti

LengyeloMiaágot a' végromlástól. " A' Lengyel

királyban , ingadozó thronussanak féltése , gjô-
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zott a' férjfihoz ill ö nemes maga elszánáson ,

a' fényesen csillogó gyermeki báb becsesebb

vок elötte , a' lelket felemelö , az embert e'

földön istenesitö szent érzésénél; a' szabad-

ságért , becsületért magát feláldozásnál , több-

вek tartott egy lánczokat zörgetö gyáva éle-

tet. — így elfelejtkezve ismétlett eskürései-

röI , nem ügyelve a' derék pátrioták, ország-

gyülési marsall Malaehowski, Litbvániai nagy

marsall Potocki Ignácz, kincstárnok Ostrowski,

al-cancellárius Kollontai tanácscsára, kérésére,

kik lelkesen ellentmondának az Orosz hata-

lom elött gyalázatos magok megalázásának—

a' királv jul. 23-¿. \7Ç2-à. aláirá az új con-

stitutziot felforgató Targowiczi szovetkezést,

's a' sergeknek parancsolatot küldött , minden

ellenségeskedést megszüntetni. (5Q.) Közönse-

ges rémülés, fájdalom, boszszankodás követte

e' lépést, különösön nagy és kitoréssel fenyege-

to vólf az ármáda elkeseredése , a' haza leg-

derekabb fijai, a' szabadság utolsó gyámolai

kiköltöztek a' bémocskolt honnyi földröl. —

A' Targowíczi szövetkezettek idegen fegyver-

re támaszkodva , törvényt igazságot kigúnyo-

lással kezdének hazát rongáló munkájokhoz,

és azt minden nyomon , hatalmoskodással , erö-

szakos bánással, letapodással bélyegezték , te-

tézték. Az alatt, míg az Oroszok dúlra ra-

bolva közel a' fövárosig nyomultak, és min-

(59.) Saalfeld All gem. Gesch. I.Bdes j-í« Abth. 358.
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denütt kiterjeszkedtek , csak Nagy Lengyel-

országot — a' minek oka nem maradt titok-

ban , — kerülték-ki szorgalmatoson , a' szövet-

kezettek felháboritó önkénnyel eröltettek min-

dent, különösön a' kissebb nemeseket hozzá-

jok állani , 's a' föbb hivatalokra magok eiu-

bereit emelték, kik a' hazát gyalázatoson , hi?-

telenül elárúlással érdemelték azt. Foczél-

ja azonban az Oroszoktól sugallott mesterke-

déseknek volt, a' nemzetet az ellentállásra al-

kalmatlanná tenni , annak bezéböl a' fegyvert

kivenni, 'g a' katonaságot eloszlatni ; addig is

bátorságát megfoj'tani, ereje't megölni, a' be-

csületct élesen hasitó rendszabásokkal , melyek

k'özze tarlozott , az Oroszok ellen bizonyitott

vitézségért nyert érdemjelek viselésének meg-

tiltása. Majd a' dolgoknak a' régi jó lábra visz-

szatételéert, az országgyülésének egész mun-

káját felforgatták, minden tôrvényjeit, rendelé-

seit megsemmisitették, s azt egy aug. 25-4.

1792-A. költ királyi réndeles által jóváhagyat-

ták. így kellett a' királynak , a' hazaárúló , azt

szaggató , gyilkoló szovetségesek eszközévé a-

láztatni , '■ engedelmeskedni a' gonosz Ielkü-

eknek. Jóbb , nemesebb sorsot nem is érde-

melt. A' Targowicziak példájára püspök Kos-

sakowski Litkvániában is kezdett juh. 25 -k.

1782-A. egy közônséges szovetkezést formál-

ni. A' két szovetség Lithvániában Brzescben

gyült - öszve sept. &-k. , és- három héti együtt
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tanácskozás utan , sept. n-k. bomlott-el. Mun-

kálódását eléggé czimerezi az, hogy elsö gond-

javólt, egy nagy kövétséget rendelni Peters-

burgba , mely II. Kátharinának a' két nemzet

képében megköszönje, a reszpuölika régi fény-

jének helyreállitását. A' király sem maradt meg-

tisztelés nélkül , néki'îs köszönték a' Targowi-

czi szovetséghez állását. A' cselekedethez ér-

demes vólt a' háládatosságot kifejezö gyülés,

és ennek indúlatja ; 's valóban örvendhettek az

Oroszok az ilyen elaljasodáson , porban má-

száson , mert ezen az úton , minden jó érzé-

sü Lengyelnek rá kellett unni hazájára.

A' Targowiczi szövetseg munkájának gyü-

mölcsei neт sok idö mulva kezdettëk érni.

A' Francziaországi háború szerencsétlen fo-

lyamatja, az oda béhyomult Ausztriai-Prnsz-

szus égyesült serget viszszatéfésre kéns'zeri-

téi*'» majd az ellenség Németországot fenye-

gette. Ilyen kornyülállások köztt , Priiszszia

azon hadban tett áldozatjai kárpótlásánl, 'e to-

.vábbi részvételéért , Lengyélország egy da-

rabját kívánta magának, a' mit Ausztria, bár

nет örömest , jóvahagyott. Hogy II. Katha-

rinával ez iránt Pruszszia már régebben egyet-

értett , annak bizonyságát adía az Orosz ser-

gek mozgása, mely szerént azok a' II. Frid-

rik-Wilhelmnek szánt Nagy Lengyelország-

ba nem mentek-bé. Azt ha Pruszszia, nyü-

vanos kotésének megszegésével , de a' surge
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ti helyheztetéeben, melyben ónoltalmáról kel

lett gondolkozni , a' Lpngyelek ügyét nem

védelmezte, bar nem is meiUeni , legalább ér-

teni lehetett vólna , de hogy maga fordúljon

szövetsegesse ellen, így szerzett nyereségre,

nagyobbodásra vágyásért, ezt, egy minden vég-

eöre hajló idöben is, szinte bajos elhinni. Csak

szin kellett az eröszakos cselekedctnek, a' mit

tud a' roszsz lélek találni. A' Berlini udvar. ja-

nnár. \6-í. 1i793-A. kemény nyilatkoztatást tett,

Varsói követje Buchholz által , „ a' Lengyel- •

földön is harapozó Franczia révolutzios vesze-

delmes principiumok ellen , 's hogy a' terjedö

roszsz meggátlásáért , a' rend es csendesség

helyreállitásáért , kéntelen a' király a' reszpub-

likának státussaival határos részébe fegyre-

res eröt küldeni," -— a' minek következéseül

Möllendorf generalis Nagy Lengyelországot

ellenségesen meg is szállotta. Hasonló oka

volt egy- fcbr. 24-¿. költ második nyilatkozta-

tás szerént Danzig elfoglalásának is, „mint

a' mely varos , fészke a' gonoszságban mind

meszszebb menö istentelen felekezetnek." (60.)

Midön.a' Targowiczi szüvetség fejei a' Prusz-

szus sereg bémeneteléért nyughatatlankodva,

Orosz. követ Sieverstül és föyczér Igelströmtöl

arról tudakozódtak , ezek- úgy tettették. elébb

magokat, mintha Pruszszia szándéka felöl sem-

. 1 i—— .

(60.) Saalfeld Allgem. "Geschichte der neuesten

Zeit II-íen Bdes l-íe Abth. 251. 252. Raumer Polens

Unterg. 502.
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mît sera tndnának, de majd más hangon kez-

dettek beszéllni, midön a' szovetségesek , kik

sajditra a'veszélyt, 's már látra milyen egye-

nes-szívü az Orosz barátság, hathatós lépése-

ket akartak tenni, es fébr. z-k. 1793-b. a' neт

zetet felszóllitották fegyvert fogni a' reszpub-

lika birtokának egész kiterjedésében megtar-

tásáért. Sievers fébr. 10 -t. neheztelö han

gon fejezte-ki magát a' bizodalmatlanságra

mutató réndeles ellen 's hathatóson sürgette .

annak viszszavételét, „mert a' Lengyeleknek-

egészen a' császárné kegyelmére.kellene ma-

gokat bizni, a ki sergét egyedûl <£ tzabadtàg

bátorságba helyfiezteiéséérl kül4e -Lmgyelor-

szdgba." (61.) .Valóban a' gyáva, rabszolgai al-

jas indûlatu szövetség legottan engedelmeske-

dett, 's most is idegen kegyelemtpl várva Blin

dent, már fébr. %1-k. viszszahúzá a' közön&e-

ges felfegyverkezést illetö végzését.'i.

-:A' Lengyel király az alatt, . Sievers rábe-

széllésére , Grodnoba ment, a' diétát öszve-

hívni, hol az Oroszok magokat fenyçgetp ; ál- ,

lásba tették. Egyszerre ápril. \6-k. 17Q3-*.

Siekers és IJuchholz két egyformán bangzó

nyilatkoztatást adtak-által a' Lengyel kormány-

nak , melynek remitö, földre sujtó. foglalatja

mind azokat felzaklatta tévedésekbo} , kik gyá

va és vak bizodalommal az Orosz császárné

nagylelkfiségéhez támaszkodtak. Ezen emlék-

írásban kijelentette a' két ndvar , ,,hogy a'

(61.) Raumer Polens Unterg. 504.
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Lengyelországban elterjedett rérolutzios gon-

dolkozásért és jácobinusi lélékért , ezen rosz-

szat megfojtó, 's hataro ka t attól megóvni aka-

ró czélból, jónak találták a' reszpublikát 41-

lapotjával é$ belsö erejével arányban álló kes-

kenyebb határok közze szoritni , annak szél-

tartományjait magok státussaikhoz csatolni, 's

egyszer'smind felszólliták a' Lengyel nemze-

tet, velek czen tárgyra nézve barátságoson

egyetérteni , Aasznos és jora torekedó szdndéÉ-

jokat gyámolitni. ( 62. )

Lengyelország elso felosztatásakor az ud-

тагоk régi , bar megavul t jussaikat emlegették,

most a' metelyes gondolkozás , és a' Franczia

Jácobinusok iszonyuságainak a' Lengyel resz-

publikában terjedése ellen, szállottak viadal-

ra. De milyen szembetünöleg viszszás, ó'n-

rnagával meroben ellenkezö okoskodásra volt

alapitva, a' Lengyelország szabadságát és bé-

kességét szívén hordozó két status beszéde?

Francziaországban a' rérolutzio tisztán démok-

rátziai kútíobol származott, a' legszilajabb nép-

uralkodásra törekedett, a' status századokkal

egykoru alkOttatását lerontotta, a' thronust fel-

forgatta, a' nemesi rangot, elsöséget eltörlot-

te. Egészen más és külöhbözö arányja vólt

a' Lengyelországi mozgásoknak ; itt a' rende t-

(62.) Saalfeld Allgem. Gescb. Il-íen Bdes t-te

Abth. 254. Raumer Polen* Unterg. 505- S06. Thies-

se Résumé 300. 301. "
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lenség megszüntetésével a' meglévöt, fennál-

lót akarták tokélletesitni , megalapitni, a' ki-

rálynak nagyobb hatalmat tekintetet , a' kor-

mánynak eröt adtak, szóval idöhöz mérsékelt,

törvényes úton eszközölt javitásokat vcttek

munkába. Látnivaló, mehnyire nem lebet, a'

kettöt öszvehasonlitni , annál kevésbé e' két

végsoböl egyforma következéseket búzni , 'e a'

nem képzelhetö, még is úgy tortént. Midön

a' Pruszszus-Ausztriai sereg Fraricziaországba

bément, annak fövezére a' Braunschweigi her-

czeg 1792-A. jul. 25-*. kiadott hires nyilatkoz-

tatásában, a' szövetséges monárchák czéljának

mondotta , „megszüntetni Francziaországban

a' fejetlenséget, gátolni a' thronus és oltár meg-

támadtatását , a' törvényes hatalmot helyreál-

litni, a' királyt bátorságba és szabadságba

helyheztetetni , " (6ó.) majd 1703-A. Pruszszia,

a' király jussait tisztelö, hatalmát nevelö,za-

bolátlanságból törvényes rendre ältalmenö Len-

gyelek, mint polgári társaságot felzavaró Jaco-

binusok ellen küldé sergét , kiket a' szép mun-

(63.) „De faire cesser Г anarchie dans Г in

térieur de la France, d" arrêter les attaques por

tées au trône et à Г autel , de rétablir le pouvoir

légal , de rendre au roi la sûreté et la liberté

dont il est privé , et de le mettre en état d' exer

cer Г autorité legitime qui lui est due. " A' Bra

unschweig! herczeg jul. 25-й. 1702-5. költ ezen nyi-

lakoztatását kôzli egész kiterjedésében Saalfeld All-

gem. Gesch. I-ten Bdes 2-íe Abth. 478 — 181. —
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kára maga buzditott, constitutziojokért jót-ál-

lótt , 'a annak védelmére , magát vil ágoso n kö-

telezte. Yalóban a' koronás fök ilyen bánása

módja , a' thronusok irán t a' tiszteletet nena ne-

velheti , az alattvalókat kötelességek érzésére

nem lelkesitheti ; — — .— — — —

Hátra volt a' két udvar által elfoglalt

Lengyel birtokoknak általengedését torvénye-

eitni , a' nemzettel megerösittetni. Hogy az

erre vezeto barátságos módokhoz értenek a'

hatalmasságok , az elso osztálykor példáját ad-

ták. De a' Targowiczi szovetség, noha az 0-

rosz erösaaknak akarattal nem biró eszközé-

vé alázta-le magát, különben i* az ország

méltó átkának sullyától terheltetre , a' diétának

általa a' mOndott végre oszvehivásával go-

noszságát tetézni nem merte , a' király is vo-

nogatta magát, míg nem a' Sievers parancso-

latjábol. máj. -ti-*. 1793-A. az állandó tanáct

helyreállittatott, (64.) mely nem késett a' me-

gyék gyüléseihez követek választása iránt a'

rende! éseket megtenni. A' választásokat Sievers

elöre ugy intéztette-el, hogy minden szabad ér-

sésü hazafijak elmellöztesscnek , 's csak az

Orosz onkénynek vakon engedelmeskedó rab-

szolgák foglaljanak helyet a' diétán. A' con-

(64.) Saalfeld Allgem. Gesch. II- ten Bdes 1-íe

Abth. 257.
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stitutzioban részesek , vagy annak barátjai ,

úgy azok kik a' Targowiczi szovetséget alá

nem írták , átaljáfean ki yóltak a' választhatók

közzül rekesztve , sok helyt személyesen ki-

nevezték azokat, kiket megválasztani kellett,

másutt a' követek számát tetszés szerént ne-

velték , szóval neт kíniéllték az ígéreteket,

fenyegetést, eröszakot cgy engedelmes ország-

gyülés szerkeztetésére. Ilyen móddal volt al-

kotva a' Grodnoban jul. \7-k. \7Q3-6. öszve-

gyült dieta , melyre azonkivül sok megyék

nem is küldottek kcpviselöket. Bár e' szerént,

a' haza legderekabb fijai onnan elidéztettek,

csak7ugyan a' kénszerito választások mellett is,

találkoztak lelkes követek, .— egy Mikorski,

Grelawski, Kimbar, Gal ezovvski,—kik

kötelességeket érezve, azt állhatatoson teljesi-

tették , 's a' kik közzül az országgyülésének

megnyitása után két nappal , jun. iq-/-. kéntelen

volt Sievers ötöt a' bátor és szabad szóllásért

elfogatni. Az udvarok kívánsága nem kicsi

ellentmohdásra talált, annyira, hogy az Orosz

követnek még egyszer jul. z-k. elébb tizenöt,

majd újra öt képviselöt kellett tömlöczre hur-

czoltatni , 's még akkor is nehezen lehetett

czélt érni. Grelawski különösön bátor beszéd-

ben tüzelte a' gyülést, ínkább megbalni be-

csületet érdemelve, mint gyalázattal menteni-

meg a' haza fennmaradt részét. Kimbar sür-

gette a' szenvedések számba nem vételét a' vir-
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tusért, melynek ralójához tartozik azokat meg-

vctni. „ Fenyegetnek" így kiáka-fel , „a' Szibé-

riába hurczolással .' ennek sîvatagja nem leszsz

ránk néave inger nélkül j ott, minden elönkbe

rajzolja áILhatatos magunk elszánását. Igen is,

mennyünk Szibériába ! Felséged Rezessen oda

minket: ott Felséged virtussa, a' míénkel ke-

zet-fogva , elsáppasztja ellenségeinket. " Ez

a' beszéd electrikai szikra gyanánt rázta-meg

az egész gyülést: mindenfelöl kiábálták, ,,Szi-

bc'ridba , el Szibériába /" (65.) Ilyen érzéseket

megtörni, a' nyomás és eröszak sokszorozott

eszközeinek sem igen lehetett, 's utoljára is

inkább azon reménység gyözött, hogy tnajd

II. Katharinát megnyerve az akaratjának en-

gedéssel, Pruszszia eroszakosságának könnveb-

ben útjába állanak, 's egyel a' kettös vesztést

elfordithatják. így a' Sieversel külön alkudo-

zásra kirendelt biztosok jul. vi-k. az Orosz

udvartól elfoglalt rcszeket általengedo actát

aláírták , úgy a' mint elejekbe volt adva , mel-

lyet az országgyülése is aug. 17 -k. jóvá-ba-

gyott. Az alatt Buchholz sokat sürgette az ud-

vara kívánsága teljesitését, 's az ezt illetö al-

kudozás bcvégzését, a' mire az Orosz új fog-

lalások általengedése után , Sievers is hatható-

son kezdé a' diétát unszolni. De mar itt ne-

hezebben lehetett bóldogúlni; a' Lengyelek —

(65.) Thiessi Resume de Г hist, de Pologne 305.
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'» valóban nem is ok nélkül — elkeseredve a'

Fruszszus nemtelen bánásáért, a' legnagyobb

idegenséggel viseltettek ellene, 's akaratjára

hajlani teljeséggel nem akartak , mi'g nem

sept. 1-k. Sievers, generális Rautenfeld által,

az ország-házát fegyveres erövel és ágyukkal

iörülvetctte , minden ajtókat egyen kivül bé-

záratott, 's a' Pruszszus üdvartól kívánttakat

baladék nélkül aláiratni parancsolta. Ezen.

]elket hasitó eröszak hoszszantó érzése, min

den oszvebeszéllés nélkül , ai ra vette a' köve- 1

teket, hogy méjj hallgatásban keres&enek me-

nedéket a' hatalraaskodás eilen , 's mivel nyil-

ván «llentmondani ncm lehetett , annak tol-

mácscsává nem-szóllásokat tefték. Rautenfeld.

az elnémult gyülés magaviseletétöl meglepet-

tetre, a' thronus mellé tett karos székbol fel-

szólHtá a'királyt, a' meg nem magyarázható

jelenés félbeszakasztására. Midön a' király

azt felelte, hogy nines hatalmáhan a' körete-

ket beszéllésre kénszeritni, Rautenfeld Sievers-

töl útasitást kérve , a' gyülésbe visxsaatért

ázoe nyilatkoztatással , hegy a' követek a' szá-

lában fognak egybegyülve maradni, míg egye-

zéseket adják, 's ha ez sem használna, a' leg-

keményebb eszközökböz nyúlását jelenté. U-

gyan akkor rendelte Sievers, hogy a' míg a-

karatja nem teljesitödik, 's az országgyülése

nem enged, addig a' király thronussából fel

nem kelhet , a' követek és senatorok a m¿-

' 17
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lában fognak szalmán hálni! — Ilyen , a' histo

riaban talám még soha sem lát'ott helyhezte-

tésben , egy követ Ankwitz javallására, a' mar-

eall háromszor felszóllitá a' gyülést , bogy a'

kívánt alkunak aláírását jóváhagyja é ? 's a

követeknek más nap reggelig félbeszakadás

nélkül hallgatások , megegyezésnek vétetett.

így , de csak így erösittetett-meg sept. 3-¿.

1 793-A. a' Pruszszustól elrablott részeket által-

engedö kötés, egy oly nyilatkoztatás mellett,

mely az országgyülésének és királynak fenye-

getett , fogoly , kínos állapotját elöadta, „'s

mivel életek veszedelmévelis az eröszakotmeg

nem gátolhatták, hasztalan vérontással is czélt

nem érnének , a' szerencsésebb maradékra biz-

ták a' haza megszabaditását." (66.)

E' második feldaraboltatása által Lengyel-

országnak , -r- az Orosz birodalom kapta Lith-

vánia és Volhynia felerészét , Ukrániá?al és

egész Podoliával, /jooo quadrát mértföldeket

3 millio lakosokkal ; Pruszszia, Nagy Lengyel-

országból a' Poseni , Gnezeni , Kalisi , Sierad-

zi , Bávai , Plocki vajdaságokat , több mint

1000 quadrát mértföldeket 1,300,000 lakosok

kal , 's új provincziáját déli Pruszsziának ne-

vezte. Ausztria ezen osztályból nem kapott

részt , — 's talám éppen ez volt a' jóbb rész.

A' szet-zúzott , letapodott ország hajdani ki-

(66.) Raumer Polens Untergang. 515 — 518.
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terjedésének alig maradott egy liarmada,

4500 quadrát mertföldje, nem egészen öt millio

lakosokkal; Varsó már szinte a' határszélben

esett. Az osztozó hatalmasságok mint elsö-

ben, most is csufolódtak a' reszpublika meg-

hagyott birtokáért jqt-állásokkal , 's ahoz for-

málható minden jussokról lemondásokkal. Az

országgyülése sept. 1703-A. kimondotta

a' Targowiczi szövetség elhomlását, úgy is II.

Katharinának nem. volt többé rá szüksége ; 's

majd az Orosz birodalommal oct. l6-k. kötött

védlö és egyesitö szövetség , béfejezte Len-

gyelországnak teljesen Orosz provincziává sü-

lyedését. Ez által a' reszpublica minden jö-

vendo háborújiban a' fökormányt az Orosz ud-

var kezébe adta, annak megegyezése nélkül

a' külföldel semmi kötésre nem léphete, vala-

mint az Orosz sergek csak egy jelentésre

Lengyelországba szabadon bémehettek. (67.)

Ez volt utolsó nevezetes tette a' Grodnoi diétá-

nak , mely nov. 24-¿. 1793-*. eloszlott: még

a' föváros is Orosz katonaságtól megszáUva

maradott. — Csak hamar ezntán Sievers visz-

szahivattatott Petersburgba , s helyébe a' Len-

gyelországban levo Orosz ármáda fövezére

Igelström egyszer'smind követté is nevezte-

tett , kinek darabos, kiméllést nem ismerö cse-

lekvése módja nemcsak sujtoló, de le is alá-

(«Г-) Saalfeld Allgem. Gesch. Il-íe/i Beles l íe

Abth. 36i- 262. Raumer Polens Unterg. 518.
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zó volt, a' mivel a' szakadást a' Lengyelek és

Oroszok köztt nagyobbá tette, az elkesere-

dett indúlatokat jóbban ingerelte, midön a' fö-

rangu Lengyel hazafijakkal is szinte csak úgy

bánt, mint kancsukáboz szokott köz-embe-

reivel.

Azon letiporás és minden eröt megfoj-

tó nyomás mellett is, a' mit a' külsö hatalom-

tól a' szerencsétlen országnak szenvedni kel

le tt , sokan találkoztak, kiket a' legnagyobb

áldozatra kész , mindenre elszánt indúlat lel-

kesite, független bazában élni, vagy meghal-

ni szabadon és dicsoséggel tetézve. Valóban

a' politikai életnek fényesen tündöklö, bár ha-

mar elmúló vég-szikrái'a lobbant-fel a' Len

gyel földön, a' nemzeti lételért kiállott hösi,

de jóbb szerencsét érdemelt viadalban. A' ki-

bnjdosott pátrioták, a' két Potocki, Malachow-

ski , Kollontai, Kosriuszko, 's többek, egyet-

értve az otthonn maradott rokon érzésüek-

kel , a' kétséjjbeesésnek magos lélektol sugal-

lott utolsó lépését próbálták — a' nemzetet

felkölteni, közönseges, egy értelemtol vezér-

lett támadást éleszteni, 's fegyverrel a' sza-

badságot kivívni , vagy a' haza sírjába temet-

ni magokat. Az öszveesküdtek feje, a' nem-

zet teljes és határtalan bizodalmával felrubáz-

va , és megbecsülve , Kosciuzsko Thad-

d é u s lett, kinek nevét a' historiában tisz-

tslet nélkül emlitni nem lehet. Kosciusz
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k<r, — született \7A 6-6., — egy neт nagy te-

hetségü dissidens nemesnek fija , Lithvània

Brzesc megyéjéböl, jókor katonai pályába lé-

pett. Szabadságért melegen érzö szîvének, min-

den nagyot, felségest ölelö eleven këpzelödé-

sének szép es tágas mezeje nyilt az Amerika

szabadságáért folyt háborúban, hol jelesen ki~

mutatta magát, 's Washington figyelmére, ba-

rátságára érdemessé lett. Viszszatérvén hazá-

jába j 786-*. generál-helvtartói rangal, a' ka-

tonas á g néki köszönte jóbb rendbe szedésetT

gyakorlását, 's az addig nem ismert fenyiték-

re szoktatását. Az I7g2-cfiki rövjd taborozas-

ból az Oroszok ellen , Kosciuszko lelke fé-

nyesen tündöklött, melynek végével honyjá-

ból ö is kivándorolt , azon felkiáltással , —

„Istenem! csak egyszer erigedd még hazámért

kihúzni kardomat. " Az utolsó dieta vc'gzé-

se szerént, a' Lengyel katona-ero nagyobb ré-

szének elbocsáttatását munkába vétetvén Igel

ström, Kosciuszko látta jelen lenni az elha-

tározó szempillantást, és 1793 telen titkon bé-

útazta Legvelországot , buzdilní, lelkesitni a'

baza barátjait , 's velek , a' nagy czélra szük-

ságes .elökészületek felol egyetérteni. Krak-

kó volt az egybegyülés helyévé , 's a' felke-

lés középpontjává kinézve. (68.) Az Oroszok

naponként sulyosabb nyomásával magosabbra

(68.) Saalfeld AUgein. Gesch. Ц-ten Bdes" l it

Abth. 2Ô4. 263. Räumer Polens Unterg. 519. 520.



húgott az elkeseredés, a' haza megszabaditá-

sának lelkesitö képzete mind több nyilt szí-

vekre talált , a' köznvomorúság szorosabban

oszvekapcsoló kötéllé lett, 's oly nagy volt

az egyetértés, — a' mire alig van peída a' his

toriaban — bogy esküvés nélkül hívnek marad-

tak a' tett fogadáshoz , 's bar számoson tudlák

a' nagy titkot , sem szó , sena cselekedet azt el

neт árúlá. (69.)

Az alatt míg Varsóban Igelström paran-

csolatjára , a' Lengyel sergek fegyverböl ki-

▼etkeztetése végbement, Pultuskban genera-

lis Madalinski 1794-*. márczius elején brigá-

dája szétoszlatásának ellentállva , a' támadás

zászloját felemelte , 's egyenesen Krakkóba

sietett. Madalinski megindúlásának hírére Kos-

ciuszko is ott termett , hol márcz. 24-Л-. egy

új szövetsegi actát tett közönségessé , mely

a' honnyi és idegen elnyomás megszüntetésé-

ért , a' reszpublica régi határai, kiterjedése

helyreállitásáért , 's a' haza fdldjének külsö el-

lenségtöl megtisztitásáért, a' népnek egy pontba

egyesitésére czélzott. A' nemzeti egész fegy-

veres ero fövezérségét Kosciuszko vette-ál(al,

ra volt bizva egy nemzeli folanács felállitása

és elintezése is , mely teljes hatalommal igaz-

gasson minden külsö és bclsó dolgokat, adot

rendelhessen , katonaszedcst parancsolhasson;

's ez ideigleni kormány tartson , míg a' nem-

(69.) Raumer Polens UnJterg. 331- 522.
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zet öszvegyült képviseloji a' bazának ,új con-

stitutzíot adnak. — Ugyan az nap Locsátott

Kosciuszko egy lelkes és tüzzel teljes felszól-

litást, a' nemzethez, katonasághoz , és az asz~

szonyokhoz , kiknek honnyszeretetét a' sebe-

sek és betegek apolgatásara buzditá ; valamint

a' Krakkói megye által egy réndeles adatott-

ki a' közönseges felfegyverkezés iránt, mely.

17 esztendön kezdve , mindent meghivott a',

baza védelmére. — A' tett rendszabásokat az.

ország elfftgadta, a' felbuzdúlt nemzet viszsza-

hangzó érzéssel felelt a' benne vetett bizoda-

lomnak, egy akarat élt mimlenben , Kosciusz

ko nevé volt kozéppontja a' felébredthaaafi indú-

latoknak, köztiszteletnek, elragadtatás-nak. (70.).

A' viadal kezdete szerencsés va/la a' sza~

badság ügyére nézve. Kosciuszko mintegy.

7000-AóV álló sergével , Krakkótól nem mesz-

eze Raclawice mellett ápril. /¡-¿. 1794-é. Tor-

massow és l>enisow Orosz generálisoknak sok-

kal számosabb erejét megtárnndta, és tôkélle-

tesen megverte. Tizenegy ágyu , 's számos-

foglyok jut.almazák a' fényes tettet. Jelen volt

az ütközetben , az utolsó révolutzioban neve-

zetessé lett Chlopicki Jó'sef, mint húsz esz-

tendös ifju, 's vitézségének Kosciuszko hely-

behagyását megérdemlo próbáját adta , ki ötet

a' sereg szeme láttára megölelte. Ezen gyö-

(70.> Saalfeld Aligera. Gesch. Il-íen Bde» l-t«

Abth. 267 — 769. i
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aedelem lelkesito béfolyása villám sebesen

kihatott a' nemzetre , a' habozókat magok el-

szánásra buzditotta, a' reményt élesziette, '»

különösön a' fövárosban , hol Igelström a' k¡-

rályl eй állandó tanácsot önkényje eszközei-

riek hnsznájta , nagy mozgásokra adott alkal-

matosságot; a' legmagosabb pontig feszült in-

dúlatok kirontani készültek. Aprilie iS-Ááíb»-

tározta az Orosz proconsul 26 fö-rangu con-

stitutztonálisták elfogatására , a' Varsói Len-

gyel sereg lefegyverkeztetésére, a' puskapor

és fegyvertár elfoglalására , de a' pátrioták

iriegelözték, 's régtöl fogva magokban fojtott

és annál mérgesebben kitörö erövel , dühös-

•éggel ápril. 17-¿. a' Varsóban levó Oroszok-

rn rohantak,'s öket onnan, vérpatakot árasz-

tó, és más nap ápril. iS-Ár. nagy elkeseredés-

sel megújitott viadal következéséül , Igelström-

mel együtt kiverték. A' két napi csata bor-

zasztó formaba öltöztette Varsót, az ntszák

tele hólt testekkel és sebesekkel , a' varos

több belyeken lángba bornlva — rémülés min-

denfelöl. Az Oroszok közzül 2300-«« huTIot-

tak-el , 2000-вя fogságba estek, kiket a' fel-

Kaklatott nép, vad ¡ndúlattal felkonczoït. (7I-)

ч Az Oroszok kiüzetesét követte ápr. t^Jk. a'fö-

városnak és a' Mázovíai egész mégvének a'

Krakkói szövetseghez álláea, a' kormány egy

1 tit.) Saatfeld AHgem. Oesch. ll-ten Bies I-te

Ablh. 272 — 274- Raumer Polens Unterg. 524- 525-
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ideigleni tanaes kezére bízatott. Vareó példá-

jára Wilna is felzendült , ingénieur oberster

Jasinski ápril. 22-k. ' 17QA-6. onnan kikerget-

te vagy foglyaivá tette az Oroszokat,'s más

nap ápril. 2Ъ-к. ьа' Lithvániai nagyherczegség is

nyilván kijelenté a' haza ügyében,'s a' Krak-

kói szóvetségben részvételét. (72.) Grodnoból

is máj. h-k. eltávoztak az oroszok, bol pusz-

titó és rabió indúlatjok siralmas nyomait hagy-

ták. így május elujével a' haza ügyének szé-

peti bíztató állása kezdett lenni,— Yarsó és

annak egész kôrnyéke a' pátrioták kezében.

valának , más részról pedig Kis Lengyelor-

szág és Lithyánia az ellenségtol nagy részint

megtisztúlt. , ;

Kosciuszko az alatt Polaniec mellett tá-

borba szállva , Ott erös állásba tette magát.

Egy május \0-k. 179-4-A. kiadott hirdetésében ,

a' nemzeti fö tanácsot felállttotta , annak tag-

jait kinevezte, 's munkálódása köret kiszab-

ta,(73.) a' minek kovetkezéséül ezen tanács

máj. i&-k. Varsóban foglalatosságába béiktat-

tatott. A' király mind ezen változásoknak meg

nem kérdezett tanúja és szemléloje volt, üres-

nérvel , minden béfolyás nélkül élt a' fóváros-

ban; — a' Lengyelek, -bár késor«, e' részben

(72.) Saalfeld Allgem. Gesch. ll-len Bdes

Abth. 275 — 277.

(73.) Еяеп fd tanács alkottatásáról szólló actát

egesz biterjedésben küzli Saalfeld Allgem. Gesch.

Il-íeix Bdes i-te Abth. 3Ç7 — 405.
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okosabbak lettek. — De a' bátorság és buzgó-

ság szembetünö éledése mellett is a' nemzeti

ügynek sok akadályokkal kellett küszködni.

A' haza sorsa , a szabad lételért viaskodás

miad nagyobb áldozatokat kívánt, a' rabló,

dnló , rongáló ellenség mind több inséget á-

rasztott-el, a' nyomorúsággal a' békételenség

is nött, míg másfelol a' zaboláttansághoz és

henye élethez hozzá szokott nemesség nagy

része, a' törvényes engedelmességet és adó-

fizetést nehezen türhette , a' jóbbágyi bilin-

csekbe tartott , hazát nem ismerö földnépétol

teljes részvételt várni nem lehetett : — a' mel

lett, aetheri tisztaságn horniyi érzés, a"iDilyei»

lelkesité Kosciuszkot, Potocki Ignáczot, Ma-

dalinskit , kevesek szívében- lángolt , a' kül-

föld 'soldjában lévök alattomos mesterkedése

sok roszszat szült, a' haszonlesés többeket

árúlásra, vagy gyal'árzatos munkátlanságra in-

gerelt. A' hadi mozgások egy darabig cse-

kélyül folytak, mind a' két rész inkább csak

szemmel tartotta egymást. Junius elejével kez-

dödtek-el az oszvecsapások, 's a' Lengyelek-

re nézve csak hamar szerencsétlen fordúlást

vettek: kitetszett, hogy ök, két hatalmas és

fenyitéket tarto ellenségnek megfelelnr nem

alkalmasok , az elöre nem nézö , hamar el-

lobbanó tüzü vitézség a' hadi gyakorlottságot

nem igen pótolja-ki. A' jun. 5-k. és 6-í. Î7ÇA-A.

Scekoczyn mellett folyt viadalban Kosciu*zko
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vitézül és dicsöseggel harczolt az Oroszok

ellen , de a' Pruszszusoktól is megtámadtat-

va, kéntelen volt Kielce felé hátrálni, míg

másfelöl Zajonczek generalis Dubienkánál jun.

Ъ-k. Orosz vezér Derfeldentöl meggyözette-

tett, 's majd Krakkó is jun. 15 -k. árúlás által

a' Pruszszusok kezébe esett.

Ezen vesztések kovetkezéséül , .— melyek

a,#Lengyelek kedvét és magok elszánását nagy

mértékben csökkentették— az egyesült Orosz

és Pruszszus sereg közelebb nyomúlt Varsó

felé , a' Pruszszusokat maga a' király II. Frid-

rik- Wilhelm vezérelte: midön másfelol Ausz-

tria is ellenséges mozdúlatokat kezde t.enni ,

's követség vivöjét Caché-t jal. elején Varsó-

ból viszszahivta. A' Lengyel armada is egy

nagy fél körben a' fövároshoz vonúlva, több

kürül-sánczolt táborok , megerositett állások

segitségével oltalmozta azt, Kosciuszko ser-

gével Mokatow mellett feküdt. Varsó jal. 2-Ы-

tól fogva körülkeritve , ostrommal fenyeget-

tetett; különösön julius végével és augustus

folytában több heves oszvecsapások történ-

tek, de Kosciuszko czélarányos intézetei, a'

Yarsói lakosok minden áldozatra kész mun-

kássága , 's a' Lengyelek vitézsége , — kik a'

megtámadást mind annyiszor lelkesen viszsza-

verték,— az oslromot sükeretlenné tették: a'

mire béfolyt az ostromlók egyet nem értése,

midön az Oroszok, a' föváros megvétele di
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csoségében a' Pruszs^ust részcltetni nem akar-

ván, nagyori kevesot tettek. Majd august. \é-

gén déli Pruszsznban , hamar nagy euöre ka-

pott, sebosea terjedö támadás ütötte-ki ma-

gát— a' minek kitorését siettette a' Pruszszus

kormány oktalan es onkényes bánása , külö-

nösön , — a' mi egy népnek leginkább fáj —

a' Lengyel nçmzetiség elnyomására törekedé-

ee, a' Német nyelv béritelével, 's mindennek

Német labra állitásával. így II. Fridrik-YVil-

belm hátulról fenyegettetve, sept. 5-4'. l794-*. —

ez vala Lengyelország vég bóldog napja , —

kéntelennek látta magát az ostromot félbesza-

kasztani, és sergét Varsó alól nagy sietséggel

elhúzni ; midön az Oroszok Fersen alatt a'

Lublini megye felé vonták magokat. (74.) Lith-

vániában ellenben kedvetlen fordúlást vett a'

Lengyelek hadi szerencséje , mert bar Wilna

alól juL és íO-í. az Oroszoknak isméilett

megtámadását hatalmason viszszaverték, de

majd a' nagyobb erövel viszszatérëk keményen

kezdék a' várost ágyuzni, melynek, a' külváro-

sok hamuba boritása után aug. t2-¿. 1791-A. fei

kellett magát adni. (75.)

Bár délj Pruszszia naponként gyarapodo

zendülcse, — melyet Madalinski, Dombrowski,

(74.) Saalfeld Allgem. Gescb. II-ten Bdes 1-й

Abth. 293 — 298. Thiessè Résumé 315. Raumer Pol.

Untere. 528.

(75.) Saalfeld Allgem. Gesch. Il ten Bdes 1-U

Abth. 296-
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Pomato-wski Jó'sef élesztettek , — a' fövárost

fel is szabaditá, de a' szabadsággal bíztató re-

mény kevés ideig mosolygott a' Lengyeleknek.

II. Katharina, az egész révolutzionak egy csa-

pással bévégzésére, alsó Lithvánia felöl új és

hatalmas serget küldött ellenek , meíyet Su-

woroff— a' rettenetes— vezérlett. Nem mesz-

sze Brzesctöl Krupezyee mellett próbálta Len-

gyel generalis Sierakowski ötet feltartóztatni,

de sept. iS-k. és ig-k. nagy vesztéssel viszsza-

verettetett, 's Prága— Varsónak a' Visztula ál-

tal elválasztott külvárossa — felé az út nyitva

al lot t. A' veszedelem órájának közeledésére,

Kosciuszko sept. 24-¿. még egy lelkes felszól-

litást intézett a' nemzethez— a' szabadság hat-

tyu éneke volt ez — buzditni hazafijait a' csa-

pások köztt bátran, erös lélekkel megállásra,

's a' független és szabad létel érdemmel birá-

sára. (?6.) Elhagyá ekkor Mokatowi állását, 's

a' Visztula jóbb partjára sietett, honnyjáért el-

ezánva magát a' végso elhatározó viadalra. Er-

tésére esvén azonban generalis Fersen szándé-

ka , ki , a' Suworoff ellen indult Lengyel screg

háta megett készült megtámadní a' fövárost,

Poninski generálissára bízza , Fersent a' Visz-

tulán által-szállásban meggátolni. Midön az

Orosz vczér, Poninski árúlása miatt, a' folyón

még is keresztül ment, akkor elibe állott Kos-

(76-) Raumer Polens Unterg. 532. 533- Saat

feld Allgenv Gesch. II-ien Bdes t-te Abth. 302. 303.

t
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ciuszko, hogy Suworoffal egyesülhetését aka-

dályoztassa. Nagy erövel rohantak-rá Fersen

és Denisow, octob. lO-k. 1704-*. Maciejowice

meJlett. Több óráig tarto heves viadal után,

melyben a' Lengyelek kétszer tortek-által De

nisow csapatjain , mivel bal-szárnyakat Ponins-

ki fedezetlen hagyta, a' lovasság végre helyé-

böl kimozdúlt, és mindent zavarba hozott. A'

czaladókat újra öszveszedni és rendbehozni

akaró Kosciuszko utánnok vágtatott , midön

egy árkon keresztül szökö lova elbukott , 's

bár ö hirtelen fel is ugrott, de az ott termett

Kozákoktól sebekkel terhelve, 's hazáért lán-

goló szívének legélesebb fájdalmát kifejezó

felkiáltással „ Finis Poloniae ! " lerogyott. —

A' bárdolatlan ellenség tisztelte a'nagy embert.

Alig érték-meg a' Kozákok, ki legyen foglyok,

nem csak kirablásától tüstént megszüntek, de

láncsájokra felemelve , a' szomszéd kasté1vba

vitték, hol más nap reggel bódultságából fel-

ébredett; sebjei nem vóltak halálosok. Midön'

olvassuk, hogy II. Katharina a' szabadság már-

tyrját tömlöczbe záratta — honnan majd fija

I. Pál császár eresztette szabadon —nem hall-

gathatjuk-el , az ötet elfogó vad Kozákok em-

beribb módon éreztek, mint nagynak trombí-

tált császárnéjok ! (77.)

Kosciuszkoval Lengyelország is elesett.

Europa részvétele , népének megnémult, föld-

(77.) Saalfeld Aligem. Gesch. II-íen Bdes He

Abth. 303. 304- Raumer Polens Untere- 553.
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re sujto fájdalma kíséré szerencsétlenségét a-

zon ritka férjfiunak, ki századjának 's az em-

beriségnek díszére született. A' nemtelen in-

dúlntokon, haszonleso nagyravágyáson felyül

«melkedve, magát egészen hazájának szentel-

te , csak azért vert кеЫе, minden érzése, óhaj-

tása ezen egy pontban egyesült. Benne a' vi-

tézséget legszebb erkölcsel pároson látjuk, a'

hérost és embert czímerezo tulajdonok , rola

me&zsze kibató fényben súgároznak. Bár melj

sors várakozzék is Lengyelországra, Kosciusz-

ko emlékezete soha el nem enyészik,— dicsö-

sége, tisztán, mocsok nélkül lebeg a' maradék

elölt. Magos képe úgy áll a' historiaban , mint

gcniussa a' szabadságnak; bol ez, veszélyben

forog , vagy el van nyomva , Kosciuszko peí

daja Ott lelkesitö, buzditó, eröt és bátorságot

adó. A' hazáért 's a' földi legdrágább kincsért,

a' szabad lételért munkálva élt, vagy magokat

feláldozott hösök köztt— a'Themistocles, Epa-

minondas, Pelopidas, Timoleon, Brutus, Ca-

millus, Teil Wilhelm, Hunyadi János, Orániai

Wilhelm , Zrinyi Miklós , Washington szent

korében találjuk-fel nevét az utolsó szabadLen-

gyelnek is (78.)

(78.) Kosciuszko I. Pál által szabadon bocsát-

tatván, az Orosz birodalmot oda hagyá, 's egy nagy

summa pénzbéli ajándékot melyet a' császártól ka-

pott, viszszaküldé, azt irván : „Hasztalan a' gaz-

dagsdg arra nézvr, kinek nines hazája." 1707-6. Ámé-

rikàba ment, 's oda érkezésével legottan Washing-



17X

A' nemzeti fö tanács a' megrémült Varsó-

nak octob. Ч-k. adta tudtára e' kipótolbatlan

resztést, majd generális Wawrzeckire bizta a'

eere"- vezérlését, 's átaliában minden Orosz

foglyok kiadását ajánlotta, az egу Kosciusz-

koért, de sükeretlenül. A' nagy csapás után

a' haza szabaditására elövett módokat, reményt

neт ismerö kétségbeesés utolsó vonaglásainak

lehet nézni , bár a' nép készült a' fövárost

életre és halálra oltalmozni. A' nagy Orosz

sereg azonban mind közelebb nyomúlt, 's már

november elején Prága elött állott, melyet Za-

jonczek alatt loo ágyn, és válogatott katona-

eág fedezett. A' Lengyelek vitéz ellentállása

aükeretlen volt, nor. ¡\-k. nagy erövel rohant

SuworofF a' Prágát vedö sánczokra, 'a azokon,

tonboz sietett. „Kedves atvám ! " ezt kiáltá néki

,, isméred é fíiadat Kosciuszkot?" — Ki mondhatja-

meg, a' szahadság «zen hét ht>se mit érzett e' ptl-

lantatban? Ki adhat nevet azon niazos crzésnck,

melycl az egvmásra borúlók keble dobogott? T.gy

szahaddá lett, virágzó , bóldog , 's egv leíioort,

rabságha düntött, lételéiñl megfosztntt haxának

képe all ezcn srénában eloïtiink , milvenhez пет

«"i hasonló van a' historiaban ! — Koseiuszko Ame-

rikából vi.w.szatérvén Francziaországba telepedett.

Midon 1806-b. a' Pruszszia eilen folyt hadban Na

poleon a' Lengyel földön táborozott, Kosrínszkot

semmi ajánlással ra riem vchette abba részt ven-

ni : — úgy látszik Kosciuszho ismerte otet , bogy

bazáia szabadságát töle пeт reméllheli. 18 1 6 Ь.

a' Svajczba ment, es Sololliurnban oct. 15-fc. 1 8 17-6.

mpgliolt. Teste KraVkoba vitetett a' kirâtyok te-

metöboltjàba — kiknek 5 , пeт azok néki adnak

fényt. — L. Leben von Kosciuszko von H. Fal-

kenstein , in den „ Zeitgenossen " %-u R. XXII. —
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borzasztó vérontással , a' felgyújtott külváros

lángjai köztt , keresztül is tort. Nyólcz ezec

Lengyel katona hullott-el, dicsoséggel harczol-

va a' haza omladékai felett; 's több mint 12,009

lakost, nemré és életidóre tekintés nélkül kon-

czoltatott-fel , n'zbe fullasztott, vagy tüzbe bo-

r'últ házaik hamvába temetett, az embert nem

kiméllo vad gyözedelmes, kinek irtózatos neve

vérrel van a' historiaba írva. Varsót novemb.

b-k. az Oroszok elfoglalták, — a' Lengyel se-

reg megmaradt része a' fegyvert letéve szélyel

oszlott , vagy fogságba esett. (79.)

Lengyelország sorsát II. Katbarina akarat-

Ja határozta-el , a' nemzet megkérdezése nél

kül. Egy, az Orosz és Ausztriai udvarok ne»

veben január. Ъ-k. 1795-A. kiadott nyilatkozta-

tas szerént,— ,,azon tapasztalásnál fogva, hogjr

a' Lengyelek teljesen alkalmatlanok magoknak

aliando igazgatást adni, 's törvények alatt csen-

desen. függetlenüt ¿lni, a' hatalmasságok ma-

gok bölcsesége szerént, békesség szeretetböl,

's alattvalójik javaért elvégezték — a' reszpub-

likát egymás köztt egészen felosztani. " (80.)

(79.) Sualfeld Allgem. Gesch. ÍI-íen Bdes 1-te

Abth. зоб — 308. Raumer Polens Unterg. 534.

(00.) Durrb Erfahrung von der völligen

Unfähigkeit der Polen überzeugt, sich eine feste

und sichere Verfassung zu geben , und ruhig und

unabhängig unter Gesetzen zu leben, haben die

Mächte in ihrer Weisheit, aus Liebe «um Frieden,

und für das Wohl ihrer Unterthanen beschlossen,

— die Bepublik ganz zu theilen. " Raumer Polens

Unterg. 534- 18
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így halraozta az eröszak végsô tettét is gúnyo-

lódással. De hogy a' Lengyelek a' belsö dol-

gaikba kéretlenül avatkozott szomszéd státu-

sok, különösön az Orosz birodalom által es-

tek a' yeszély ôrrényjébe , — erröl az osztâlyt

csináló udvarok, magok bôlcsesége smerént, méj-

jen hallgattak. — Harmadik es utolsó feloszta-

tását Lengyelországnak a' három hatalmasság

köztt , a' Petersburgban octob. гА-к. 17Q5-*.

aláírt alku intézte-el. Az Orosz birodalom kap-

ta Volhyniát,- Lithvánia nagy darabját Wilná-

val , Grodnoval , 's csak nem egész Számogi-

t.ziát , mintegy 2500 quadrát mértfoldeket,

4,000,000 lakosokkal. Ausztria elfoglalta , a'

Krakkói, Sandomiri, Lublini megyéket, 's a'

mi még a' Viszlula és Bug köztt esik, lio©

quadrát mértfoldeket , másfél millioiiál több

lakosokkal , mely birtokának nyúgoti Galiczia

nevet adott; végre Pruszsziának jutott a' Nie

men balpartján eso Lithvánia és Számogitzia,

Varsó kôrnyéke, Mázovia és Podláchia részei—

900 quadrát mértfold, egy millio 200,000 la

kosokkal , mely provincziáját új keleti Prusz

sziának nevezé.— A' Lengyel reszpublikától

függö Curlandot ekkor némely fo nemesek, a'

rendek és herczcg Biron Péter tudta nél-

kül , II. KatKarinának ajánlván, a' nagylelkü

császárné márczius iS-k. 17Q5-6. elfogadá an-

nak onkénles és feltétel nélMl hódolását. Sta

nislaus-August II. Katharina parancsolatjára ,
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nor. 25-*. 1795-*. lemondott a' koronáról. E-

lébb Grodnoban , utóbb Petersburgban élt fébr.

il-kéiff 1798-Ä. a' néki rendelt 200,000 arany

kegyelem-penzböl , melyet elvenni nem szé-

gyellett. — ïgy esett Lengyelország végromlá-

8a, 's a' független státusok sorából elenyészé-

se , melynél , Carthagonak Bomától lett fel-

dúlása ólta , méltatlanabb letapodtatást egy nép

sem szenvedett. Az emberiség nagy tanitója,

a' historia, ezen status omladékaira mutatva,

Tilágoson értheto, megtartást érdemlô leczkét

ád, — a' fejedelmeknek, hogy országlások alap-

járá , politikájok sinormértékévé az erkölcsöt,

igazságot tegyék; a" nemzeteknek, hogy az idö-

töl el ne maradjanak. Vajha intése mindég fo-

ganatos lenne! — II. Katharina e' szerént, meg-

ërte a' nagy írágédia végét, melyet maga kez-

dett harmincz esztendövel az elött. Másokkal

megosztá ugyan Lengyelországot, de nem, az

azon uralkodást; 's midön novemb. 17-Л. 1796-^.

a' thronusról sírba lépett, csak ott szünt-meg,

fél Éuropát általolelo nyugtalan munkássága.

Az Oroszok magasztalhatják emlékezetét, ér-

demeit; hamvai felett a' Lengyelek átka lebeg.

Könnyebb volt azonbon a' Lengyelek ne-

rét kitörölni a' nemzetek sorából , mint szírek-

bol , a' hatalmason munkás pátriotismust kiir-

tani. A' szeretett honny emlékezete minden

hiv Lengyel keblében élt, 's a' felesen kiköltö-

zök számában lehetett látni olyanokat , kik ha-

л 18 *



176

zaî földel megtöltött, 's mindég szfveken hor-

dott kis zacskÓTal Tették kezekbe a' vándor

botot. A' letiport nemzet reménysége minde-

nek felett Francziaország feie fordúlt , hol

számkiretett fijai vendegszeretö béfogadást ta-

lâltak. Midôn I797-*. ¡armar. 20-*. Dombrows-

ki Májlándból , buzditó felszóllitást intézett ha-

zafi társaihoz egy Lengyel legio felállitasaert,

csak hamar nagy számmal gyülekeztek a' leg-

jelesebb pátrioták osztozni a' Franczia ármáda

hos tetteibol, honyjok elvesztése enyhitö ér-

zését dicsoségben keresni ; 's valoban a' Fran-

cziák különbözö táborozásaiban sók drága Len

gyel ver is ömlött. Majd Napoleón fényesea

emelkedö thronussa lett közeppontja a' Len-

gyelek honnyi érzésének és bizodalmának.—

Az 1806-W/1 háborúban , egyfelñl a' Franczia

birodalom , más részrôl Pruszszia és az Orosz

birodalom köztt , hol 18OI márcziussa li-töl

fogva I. Sándor II. Katharina nagyobbik uno-

kája uralkodott , — a' PrHiszeziai monárchiát

octob. \b-k. egy csapással földre sujtó Jénai üt-

kozet után, a' Franczia sergek a' Pruszszus-

Lengyel földre bényomultak. Dombrowski Po-

senböl nov. 1-íonapján i8o6-¿. meghivta a'Len-

gyeleket fegyvert fogni a' hazáért, és serken-

tése villám sebesen kihatott a' nemzetre. A"

Francziákat, kik már лот. 29-*. Varsóban va-

lának , hihetetlen enthusiesmussal fogadták , a'

legnagyobb áldozatokra kész indúlat tört-ki
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xnindenfelöl , 's két hólnap alatt, egy 30,000-W/

álló, Nápoleonnak nagy szolgálatokat tett Len-

gyel segéd-sereg állott készen a' csatapiaczon.

A'háborút végzö Tilsiti békesség jul. Q-k. 1807-A.

déli 's új keleti Pruszsziából , es nyügoti Prusz-

szia részeibol, Varsói herczegség neve alatt,

egy új és a' Szaxoniai királynak adott státust

alkotott, Danzigot szabad rárossá tette, a' Bia-

lystoki kerületet végre 200,000 lakosokkal új

keleti Pruszsziából kiszakasztva , az Orosz bi-

rodalomhoz csatolta. Majd jul. 2Z-k. 1807-A.

az 1850 quadrát mértföldekre terjedö , ï mil-

lio és négyszáz-ezer lakosokkal biió herczeg

ség hat megyére osztra, constitutziot kapott,

mely a' Franczia birodalombéli országlás for>-

májáról vala híven lemásolva. Az 1809-A. Ausz-

tria és a' Francziák köztt folyt rovid háborút

octob. \A-k. végzö Bécsi békesség Varsót ne-

velte egész nyúgoti Galícziával , keleti Gali-

cziából a' Zamosci kerülettel, 's a' Wielicskai

eó-aknák fele jovedelmérel : Tarnopolt pedig

és környékét keleti Galicziából 400,000 lako

sokkal az Orosz birodalomnak adta. Az ti 08

quadrát mertföldekkel 's másfél millio lako

sokkal nagyobbodott Varsói herczegség felsö

színe most 2950 quadrát mértföldre terjedett,

szinte négy millio lakosokkal, a' megyék száma

négygyel, tízre szaporodott. Ilyen ¿ton, Len-

gyelország omladékaiból egy új status emel-

kedett ugyan , de függetlenség nélkül , inkább
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lebetett azt Franczia provincziának nézni. Na

poleon sulyoson nyomó , temérdek áldozatokat

kívánó országlási rendszerét nagy mértékben

érezte Varsóis, nyilván volt, mint nem lebet

idegen földön a' szabadság apolgatását várni

azon uralkodótól, ki azt, maga birodalmában

megfojtotta.

Az 181 2-rtf. esztendöben Yegre a' Franczia

és Orosz birodalmok köztt kitörö oriási ria-

dal, a' legmerészebb reményekre kecsegtette

a' Lengyeleket, teljes bizodalommal hitték ha-

zájok felállását, senki sem kételkedett Napo

leon akaraljában és szerencséjében. De talám

egy nép sem ment oly irtózatos megcsalódáson

keresztül , mint a' Lengyel , 's fájdalmát nagy

mértékben nevelte annak érzése, hogy éppen

azon batalmas játszodtatá-meg legforróbb óhaj-

tását, kitöl ennek valósitását méltó jussal vár-

batta. A' háború kiütése pontján Varsóba jun.

v 2b-kára \b\1-6. öszvehivott rendkivüli ország-

gyülés , mely jun. 2ft-k. közönséges szövetke-

zéssé formálá magát, kimondotta a' Lengyel ki-

rályság helyreállitását. De Napoleon a' hozzá

rendelt, pártfogását kéro Lengyel küldöttséget

jul. l&-k. Wilnában kétes, homályos biztatá-

sokba burkolt felelettel fogadta, Lengyelor-

szágnak egész kiterjedésben helyreállitását,

politikai létele viszszaadását ki nem mondotta.

Mind a' bizonytalan , csak szóval teljes , de va-

lóságtól üres beszéde Nápoleonnak , mely a'
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Lengyeleket sorsok elhatározása felöl függö-

ben tartotta, mind az, hogy Lithvániát külön

és Franczia ideigleni kormány ala rendelte,

a' nemzet buzgóságát erösen hülepitette, és so-

kat tett az Orosz Lengyel provincziák nagy ré-

szint csendesen maradására. A' fényes táboro-

zás kimenetele , a' Bomai költö mondása sze-

rént , „ a' kegyetlen dolgokban gyönyörködo

szerencse " változandóságát új 's megreszket-

tetö példában mútatta. A' szinte fél millioból

álló Franczia armada az Orosz birodalom jég-

terein elhullott,'s majd az egész Yarsói her

czegség Sándor császár kezébe juta, melynek

íovárossát, az Orosz sergek fébr. 7-k. I8i3-A.

szállották-meg. —Nápoleonnak a'thronusról le-

szállása után, az öszveomlett Europa új rend-

be-hozásával foglalatoskodó Béesi congressus'

határozta-el a' Varsói herczegség állapotját is,

melyhez Sándor császár just formálva , birto-

kából kiereszteni nem akarta. A' eongressuson

fennforgó kérdések köztt , egy sent volt ennél

szorevényesebb, a'miböl Europa békélltetöji ,

szinte veres háboeúba keveredtek.— A' májua.

Ъ-к. 1 8 1 5-A. Bécsben , Ausztria , az Orosz biro-

dalom és Pruszszia köztt tett alku végre, el-

igazitotta, vágy inkább kettévágta a' nehézsé-

get. A' Varsói herczegség 540 quadrát mért-

földet tevö darabja , több mint 810,000 lako-

sokkal a' Pruszszus királynak adatott, ki ezen

provincziáját , Poseni nagyherczegségnek ne
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vezte. Krakkó és környéke, 19 quadrát mért-

földön, mintegy 61,000 lakosokkal , a' három

hatalmasság védelme alatt szabad , és függet-

len raro» lett. Ausztria, valamint Tamopolt,

úgy a' Wielicskai sóaknákat is egészen viszsza-

kapta : a' herczegség többi része 2391 quadrát

mértfôldeken 3 million felyül levo lakosokkal,

mint Lengyel királyság a' Sándor császáré lett,

'e az Orosz birodalommal egyesittetett. Egy-

szer'smind az Orosz birodalom , Ausztria és

Pruszszia alatt lévó Lengyelek képviseleti igaz-

gatás éí nemzeíi 01 szdylási-intézetek felöl biz-

tosittattak, de a' mik azon politikai létel mod-

jához lesznek alkalmaztatva , 'melyet mindenik

or&%áglót%ék hasanoinak ét illendönek itél né-

¡cik engedni. (81.) Ezen alku a' Bécsi congres-

sus actájába felrétetett, 'a i'gy azon hatalmas-

eágokis megismerték ekkor Lengyelország fel-

osztatását, melyek addig menttek vóltak e'nem

igen díszes köteleztetéstol. (82.) De az ûjabbi

(81.) „ Les Polonois , sujets respectif, delà

Russie , de Г Autriche et de la Prusse, obtiendront

une représentation et des institutions nationales, réglées

d' après le mode d' existence politique, que cha

cun des gouvernemens , auxquels ils appartiennent,

jugera utile et convenable de leur accorder. „ Saalfeld

Allgem. Gesch. der neuest. Zeit IV-£. Bd. t-ie Abth.

850. Milyen haUrozatlan es könnyen magyarázható

végzés ez!

(8J.) A' Bécsi eongressus actájának XIV elso

pontja foglalja magában a' Lengyelország sorsát el-

rendeló' végzéseket. L. Saalfeld Allgem. Gesch. der

»euest. Zeit. IV Bd. l-te Abth. 850—853.—
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tôrténetek megbízonyították, hogy Lengyelor-

szág sorsának ilyen móddal lett clhatározása,

bar az Orosz birodalom külsö kiterjedését na-

gyobbitotta, mégis annak belsö erejét és ha-

talmát nem nevelte, sem Europa csendességé-

nek megalapitására nem szolgált.

A' Lengyel királyság helyreállitása , Var-

sóban jun. 20-it. 1815-й- formaszerént és inne«

pileg kihirdettetett. Sándor császár új orszá-

gát 8 vajdaságra osztotta, 's azon esztendö nov.

17-A. szép és az ido lelkét érto constitutzioval

megajándékozta , mely a' vallásbéli , személyes,

és nyomtatásbéli szabadságot megerösitette , a'

végrehajtó hatalmat a' királynak adta, a' tör-

vény hozas jussát megosztotta a' király, és a'

minden két esztendöben rendesen eloforduló,

nyil vanos ülésekberi tanácskozó, senatorok és

követek kamarájából alkotott országgyülése

köztt. (85.) E' szabad principiumokon á lió con-

stitutzio teljesitie és életre hozva , szerzôjé-

nek dicsoségére, minden Lengyelnek méltó és

kevély oromére válhatott vólna. Sándor csá-

szárnak emberi módon, nemesen érzo szíve,

bizonyoson jót és áldást kivánt árasztani a'

Lengyelekre ; hanem, midön a' határtalan O-

rosz autokratori hatalmat, a' Lengyel constitu-

(83.) Ezen constitutziot cgész biterjedésében

közli Saalfeld Allgem. Gesch. der neuest. Zeit IV-t.

Bd. 2-le Abth. 440 — 456, valamint Pölitz Die euro

päischen Verfassungen seit dem Jahre 1780 bis auf

oie neueste Zeit. Zweite Auflage, ill-ier Bd. —
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tzionális király országlásával öszvefoglalni tö-

rekedett , a' nagy birodalomban önkenyesen pa-

rancsolást és a' parányi ország törrényekhez

kötött igazgatását egyesithetönek bitte , a' des-

potismust és szabadságot egymás 'szomszédsá-

gában megállhatóknak képzelte , lehetetlent

akart eszközölni, öszve nem férhetoket ellen-

kezoket párositni. A' choleránál bizonyosorr

ragadóbb a' szabadság, 's a' Léngyeleket ke-

csegtetö ezen veszedelmes ajándéknak teljes

mértékben valósitása, nem csak a' három osz-

tályban kapott Lengyel provincziákban , de a'

tulajdon Orosz földön is felkölthette a' béké-

telenség, nyugtalanság lelkét, 's hasonló jus-

sokat kívánást szülhetett. így a' két végsöben

állás köztt, Sándor azt választotta, a' mire a'

dolog természete, 's k'eble titkos vágyása von-

szotta, elébb becsülte, az elnyomott nemzet-

nek parancsolást, a' szabadság 's emberi jus-

sok apolgatásánál. A' Lengyelek constitutzioja

csak pappirossan maradott, minden abba fog-

lalt , es a' szabad letelhez szokott nep szívé-

nek annál becsesebb jussok lassanként meg-

szorittattak , 's kivált 182(W<?7 fogva az onké-

nyes országlási rendszabások egymást érték,

a' társasági életet, köz-bizodalmot méteîyesitö,

erkölcsöket megvesztegetö titkos policzia — ea

a' mostani idö kedvellt országlási intézete — ál-

littatott; 's a' mi a' törvény útjáról eltávozást

teljesen béfejezte, egy fébr. i3-¿\ 1825-A. költ
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császári réndeles , az országgyülésének nyilvá-'

nos tanácskozását megszüntetvén , a' constitu-

tzios uralkodás éltetö-szerét megfojtottg. (84.)

Tegyük ide , Constantin nagyberczegnek

Sándor testvérének , a' Lengyel sergek gene-

rálissimussává neveztetése , a' nemzetet nem

édesithctte az Orosz kormányhoz : onkényes ,

sokszor esztelen dühosséggel gyakorolt hatal-

ma , éles ellenkezésben állott a' constitutzion

épülö szabad országlással. — Az 1825 végén

Sàndor helyébe lépett I. Miklós császár, kén-

telen volt azt folytatni, a'mit bátyja elkezdett,\

— alatta is a' constitutzionak csak neve, de va-

lósága sohol sem találtatott. Varsóban máj. Ы-k.

1820-A. Lengyel királlyá koronáztatását, (85.)

(84.) Az ezt illcto végzés ohának Sándor csá

szár a' tanácskozások nyilvánossága kártékonyságát

mondotta. „ Dasz die Öffentlichkeit der Verhand

lungen in beiden Kammern, indem sie dem Redner

Anlasz gibt, mehr eine ephemere , Popularität , als

das öffenliehe Beste ins Auge zu fassen , diese

Verhandlungen habe in eitle Deelamationen ausar

ten lassen.,, Pölitz Die Staatensysteme Europas

und Amerikas seit dem Jahre 1783 — Ill-ítr Theil.

243. — Milyen ellenkezot bizonyit a' nyilvánosság te-

mérdek hasznúról Ánglia és Francziaország histo-

riája ! —

(85.) Miklós császár ezen alkalmatossággal

cgy e' végre készitett új koronát tett a' fejére. A'

régi nemzeti Lengyel koronáról a' nép szájában az

az emlegetcs van , hogy az ország utolsó feloszta-

tásakor az eltünt , vagy elrejtették, 's addig el5

sem kerûl , mig azt egy Piast, tehát hazafi király

nem fogja viselni. — L. Hermes Die Gründe und

Folgen des Untergans von Polen S.'óO. —
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míkor a' constitutzio megtartására a'hitet, lega-

lább szájjal elmondotta, a' nemzet képvUelöji-

nek oszvehivása nélkül, csak külfénnyel csaló ,

üres pompának lehet nézni, 's az 1830-3. máj.

ЧЬ-kától jun. гЬ-káig tartott nema országgyü-

lése, az erdök és rétek használásáról , lézen-

gök 's kóldusok megzabolázásáról hozott tör-

vényjeivel , a' nemzet sérelmeit nem orvosol-

ta , az elmúltakat jó vá nem tette , a' szabad

és nagylelkü országlást varó nemzet óhajtá-

sát teljesitetlen hagyta. — Ilyen állapotban ér-

te Lengyelországot az \t>5o-béli juliusi Fran-

czia révolutzio. E' véletlen, egész Europát

megrázó történet, rokon viszszahangzó érzé-

sekre talált a' Visztula partjain is. A' Franczia-

országban hatalmason felkölt, '$ a' királyi ön-

kényt leverö szabadság lelke, nagy erövel kez-

dé a' Lengyelek keblét mozgatni, az elfojtott

honnyi vágyások és indúlatok szunnyadásokból

felriasztva készültek mérgesen kitörni , 's a'

legmagosabb pontra hágott elkeseredés siette-

té az egész nemzetnek még egvszer dicsöség-

gel próbált felkelését , és szabadságért vias-

' kodását.

Novemb. 20-¿. 1 830-3. estve ütött-ki Var-

sóban a' rég forralt , kezdetében sok kicsa-

pongásokra vetemedett révolutzio. A' felzak-

latott indúlatok dühösen kirontása , vérpata-

kot árasztva , borzasztóvá tette az éjjet, a'

melvre következett reggel a' föváros meg volt
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tisztitva az Oroszoktól ; Constantin nagyher-

czeg, még a' zendülés elejével egyik külvá-

rosba ¡llanta. Varsóban a' nemzeti garda csak

hamar felállott, 's a' generalis Szembektöl es

oberster Skrzyneckitöl dec. Ъ-k. oda béveze-

tett , Oroszoktól elváló Lengyel ezeredek a'

révolutzionak nagy eröt adtnk. A' közvéleke-

dés mind nyilvánabban kezdé magát mutatni,

's annak k/vánsága Chlopicki Jó'sefet, a'

Kosciuszko és Napoleon. oskolájában formalt

derék generálist , dictátori névvel dec. S-k. a'

kormányra hivta, ki bár elmúlhatlanul szük-

séges ember volt a' révolutzio elején, az ab-

ból fejlödött ellenkezö elementumok öszvc-

ol vasztására , bátorság élesztésére , különösön

a'katona-erö rendbe-szedésérc, de, mint a'

hevesebb pátrioták . éreztek , elszánt akarattal

nem bírt , a' nemzetet az északi colossus el

len viadalba vezetéssel , annak csak élet és

halál köztt engedni választást. — A' révolutzio

csak hamar az egész királyságra kihatott,

minden vajdaságok a' nemzeti ügyböz allaso-

kat nyilatkoztatták , a' lángoló köz-buzgóság

vetélkedve mutatá magát a' fegyvert fogásra

kész indúlatban, lelkesedésben , és mind azon.

áldozatokban , melyek a' honny megszabadi-

tását, omladékaiból felemelését elümozdithat-

ták : 's majd az országgyülése is dec. го-k.

a' révolutziot nemzetinek hirdeté. Bár Chlo^

picki január. i6-¿. i83i-*. a' dictátorságot le-
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tette. a' nemzet azért ônmagáról nem mon-

dott-le, söt, minekutánna herczeg Radzivill

Mihálynak a' fövezérséget általadta, a' visz-

szatérés lehetetlenné tételére , január. 25-*.

à' Lengyel thronust üresnek nyilatkoztatá , a'

Romanow házat arról kirekesztetle ; 's január.

30 -k. a' hazáért mindent feláldozó herczeg

Czartoryski Ádám elölülése alatt, öt tag-

ból álló nemzeti kormányt nevezett.

De a' haza szabadságát és függetlensé-

gét szóval kimondani nem volt elég, azt a'

csata-mezön draga vérrel lehetett megvásárol-

ni. Miklós császárnak a' pártütök ellen adott

kemény hangu nyilatkoztatásai után , fébruári-

us elejével kezdödtek-el a' hadi mozgások, mi-

kor az Orosz nagy ármáda gróf D i e b i tsch-

Zabalkánszky fövezér alatt, öt különbö-

zö pontokon 9! királyságba bényomult. A' há-

ború , a' Lengyelek részérol , a' hazáért, 's min-

den azzal egybekötött javáért az életnek,hos

lélekkel , el nem csüggedö bátorsággal , az

Oroszok részérol, a' megsértett nemzeti büsz-

keséget boszszúlnr kívánó elkeseredéssel, mind

két részuol temérdek vérontással folyt, 's le

nem írható inséget árasztott. A' Grochowi

csata fébr. 25-*. 1831-*-, hoi a' 300 ágyuval

és 100,000 emberrel Prágára rohanni készü-

lö gróf Diebitschet 38 ezer Lengyel feltar-

tóztatta , szép bizonyságát adá , hogy nem

olyan könnyü, hös mejjeken keresztül törni,
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's a' tüzzel , bátorsággal lelkes , bár kicsi er-

kölcsi ero , megmérkôzhetik a' nagyobb szám-

mal. Ezen iitközet Skrzynecki Jânost

generálissimusi pólczra emelte, kirek homlo-

kára majd dicsoség babérját füzte, a' Prágá-

tól hem meszsze Wawr 's Dembe-Wielki mel

len, márcz. 3l-£. 1831-й. nyert fényes gyö-

zedelme, hol Geismar es Bosen Orosz gene-

rálisok eloljáró csapatjait, véletlen rárohanás-

sal semmivé tette. De\a'vitéz Dwernicki

esete , ki Volhyniába bényomulva , a' nagy e-

rövel rázudult Rüdiger elött április végén

kéntelen volt Galicziába vonulni , 's bajtársai-

val együtt Ausztriai hadi fogságba esett , el-

sö csapása volt a' Lengyeleknek ; majd a' rosz-

szul választott vezér Gielgud miatt szeren-

csétlenül ütött-ki a' Lithvániai támadás is , bár

Ott igen nagy sympathiára talált a' Lengyel

nemzetiség. ügye, a' minek , több vonásokat

most nem emlitve , szép példáját adta az ifju

gróf PláterCzéczilia, ki nemét megta-

gadó bátor lélekkel maga is fegyvert fogott ,

és kis csapatjáyal az ellenséget háborgatta.

Nem kevésbé elhatározó volt az Ostrolenkai

iitközet máj.' , hol a' Lithvániai zendülés

segitségére küldött sereg elohaladásának gyá-

molitására induit Skrzyneekit, gróf Diebitsch,

merges verekedés után , Prágai fekvósébe visz-

szanyomta. Csak hamar következett gróf Die

bitsch véletlen hálala, jun. w-A: Kleczetoi fö
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hadi szállásán, közel Pultuskhoz. Helyébe fö-

vezérnek gróf Paskiewicz-Eriwanszky

a' Persák meggyözöje lépett ; ki a' Visztula

jobb partján meginditrán sergét julius köze-

pén, Thorn várossától nem meszsze Niesza-

vánál a' bal partra általszállitá a' nélkül , hogy

a' nem értheto mozdúlatlanságba merult Len-

gyelek, csak egy puska-szóval is gátolták vól-

na a' vízen keresztül menésben. Majd a' rend-

kivüli környülállásokban is csak rendes eszkö-

zökkel élni akaró Skrzynecki , ki minden ka-

tonai tálentoma, feddhetlen karaktere , és tisz-

ta pátriotismussa mellettis, késedelmezö, 's

inkább számitó, mint cselekrö mnnkálódásá-

Fal hazája végromlásának nem utolsó oka volt,

— august- elején lelépett a' had théátromáról,

a' Lengyelek dolga mind nagyobb zavarba jött,

's a' fövárosban aug. 15-A-. kiütött veres táma-

dás, a' nemzeti kormány elidézésével , a' föha-

talmat a' gyanus gróf Krukowiecki kezébe

adá, kinek árúlása — mint a' kozvélekedés vá-

dolta — Varsót két napi ostrom után , sept. 6-t.

az Oroszok kezébe ejtette; — a' Lengyel se-

reg, részint Ausztriai földre, részint Prusz-

sziába vontá magát, 'sott tette-le a' fegyvert,

a' haza legjelesebb fijai , kik a' Szibériába

hurczoltatástol megmenekedtek , szét-oszlot-

tak ; kivándorolt minden , a' kinek Lengyel

szíve volt , legtöbben Francziaországban ta-

láltak menedéket. — Gróf Paskiewicz Varsói
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Verçzegi c^JPW^ . Vis?:te^ty^, ;?»ajd а' fctfjfly*,.'

ság ^helytartpIáv^peyjB^tgtptt,,!. Я ,egF::pqfo;,líii¿

lern, a' j^trio^k Jc^ekp^Jqséypl., щщ$ fflefc^t,

nak tnegbqps^ioít^j .kikoek, ^цп^е^рЬэд, aí-j,

boszszúi bataïoini . jág£ . is¡ :Jgem0 «ojc ДОрЦяЭДЦ 1 i

ségét talá,Íta VÓlna. — |^ё§геа,\^Ь^р6-^,18й9г#п^1

költ, és Varsóban márcz. 25-Ж. kibirdeteSt СяЦио

sçâfi ukáz , a' constitutzio elnyomásával f Len»

gyelorS2ágriak Oros2 provincziává tételét vég-»

rehajtotta. (86.)

Midön az Eufopai ot nagy hatalmassá-*

gok Londoni köreteiböl egyésült conferentzia

több esztendökig izzadott, a' Belgáknak mes-

tefkélt politikai lételt adni^a'Xengyelek sörsa

iránt azOnbali) részvételt пей mutatva, né-

mának hiai-adott j kérdezni fogja egykor a' hi»j

toria , rem sürgetöbben kívánta tólna é Euro^

pa , sot az emberiség intereszszéje Lengyelor-

szág helyreállitását a' Belgiommal bibelôdës-

nél? '» valjon a' Belgák érdehiesebbek vóltaké

a' JLiengyeleknél a' nagy pártfogásra? — De azt

most sem hallgathatja-el , az Oroszok erösza*

koson letapodó gyözedelme , fájdalmas érzés-

(86.) Mililós csás7.árnab er.t ílleto hirdetcsét

a' Lengyelorsaág sorsát elhatározó Organikai statu-

tummaí 1. Neueste Staatsaclen und Urkunden XXIX-£er

Bd. 284 — 300. — A' bözelebhi Lengyel révolutiiot

es hadat leirja Spazier Geschichte des Aufstandes

des polnischen Volkes in den Jahren 1830 183t. 3.

Bde. AUenburg. 1832. — Í.

>9
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sel, a' Lengyelek régromlása , pusztulása , lel-

ket' felemelö legtisztább ürömmel lehet paros,

llrndent megnyertek az Oroszok , csak a' koz-

vélekedést 'e a' Lengyelek szeretetét, hajian-

dóságát nem ; mîndent elvesztèttek a' Lëngye-

lek', esak a' becsületet riéra : 'e bár le vagynak

tiporra, kiiörölte' a"¿épek sorából , dé a' tór-

ténetek nagy könjvében el eollékezetek , pél-

dájok, dicsoségekí

г ' i .'• ' ' : - • ■

' -¡¡i / Ъ1 ■ ' ' "' • • * •• • •
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Az nj Europai ttatusok politikai ószrer

köttetesenpk — a' mi a' harom utolso század

torténeteit czímerezi— eleítol fogva igen ne-

vezetes a|kotó réiíét tették, a' Hollándiát é»

Belgiomot formáló ¿Sémeíalfoldi tartomdnyok.

Çzeknek béfolyása szembetiinp már a*

század kpzepétdl fogya , mind a' föbb orszá-

gok egymáshoz állására, mind a' politika^a?

rányjának sokszor egész Europa «orsával $zo-

rosan öszrefüggö elintézésére, Németalfold

viszontagságai azórt fu helyet foglalnak-el a'

mái ido érkdnyveiben ; 's a' legújabb törte'r

ïietek igen kitetszö bizonyságát adtak, hogy

ezen bár másod ranga status koránt sem vesz-

tette-el maga fontoeságát, melyel b»rt a' ko-

jsünséges dolgok folyamatjának határozására.

Az i&óo-iéli juliusi Franczia révolutziobol fei-

lödött politikai kérdések köztt, egy sem volt

szwvevényesebb , egy sem tartotta az indúlato-

kat inkább függöben, mint a' Belgiern sorsa ,
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ralamint egy sem veszedelmeztette oly közeb

föl a' sok áldozatokkal , az öt nagy hatal-

masságok egyesített fáradozásával fenntartott

közbékességet. Ezen jelenésnçk csak múló

és külszínen lebegö oka nem lehet , a' mi egy

Oyen meszsze kiható , a' mívelt világot кб-

zelröl erdeklö munkájódást szül, annak méj-

jen kell gyökerezni Europa pplitikaí rendsze-

rében , 'a azázadok öszvetett erejébol folyni. —

Ennek kifejtésére , világositásqra czéloz kö-

vetkezö rövid által-nézése a' Németalföldi ргр-

vincziák föbb változásainak és történetçinek.

Némctalföld — les Pays. ffat, die Nieder

lande,— egy, Franczia es Németország köztt

fekvö lapályos tartomány a' Rajna , Moza és

Scáldia vizek alsó m'ellyékét formálja. Nagyobb

és szélesebb kiterjedése a' Bajna baípartján

eaík. Ezen terméke.ny föld déli rçsze már a'

Julius Caesar idejéjîen Galliához tartozott, és

Gallia Bélgica nevet viselt, melynek lakossait

több Gallus népek sorában , a' bös író leç-

vÍtézebbeknek nevezi: (i.) északi része ellen-

bçri , mely a' Mozától fogva. a' Rhepusnak Lug-

dunumnáí baldan tengerbe örnlött ágáig ter-

jed, (г.) az úgy nevezett Batavuso-k szigete,

(l.) Julius Caesar De bello Gall. I. t, —

(2.) Maja' mint tudva van, a' Nemetalföldre

bffolyó Rajha tobb ágakra szakad, '% egysxer'imind
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.•. a'; Frieiusoknak Aniisia vagv a' mái Em> t¡-

zéig n^úló lakbelye , Germániához számlálta-

tott. A' mint Julius Caesar a' GaUusok hamar

tellobbaim , nllhatatlan és változó gondolko-

zásokat , valajnint újitáson kapásokat több he-

lveken leírja , szinte ra lebet a' mái Franczi-

ákra ismerni : infirmitatem Gallorum verilut ,

qitqd sunt in consiliis capjendis mobiles, et novit

plerumque rebus student. (5.) A' Batavusokat— -

kiket Tacitus a'Germániai nemzelek ky^tt ni-

tézséggel kite.lszöknek. mond, omnium harum

gentium^ virtute praecipui L'atavi, (4.) — vala-

miiit a' Frisiusokati , ismerjük az ugyancsak

Tacitustól leírt viadalból , (5.) meh ben , elta-

podott szabadságok megboszszúlására . a' Kr.

Htán 6p-*. es 70-6. a' Bpmaiakkal megmérküz-

tek Claud i us Civilis' vezérek alatt. Ея *'

királyi verböl származott Batavus , ki a' Bp-

mai seregben tett 25 esztendei szolgálatja u-

màs folyölikal is úgy öszveelegyedik , bogy a'ten-

gerbe ümlésénél mar. nevét alig tartja-irieg. A' régi

idoben egyébarànt hàrom ága. vólt a'Rhcmisnak,

az északí, mely megint kctfelé szakadott; a-' nyúgo-

ti, mely oda fennebb emlitödik , hogy Tingdunum-

nál a' tengerbe folyt , de. a' mely ma Lejdán f'elyûl

három órányira Katwyknál a' liomnhban elvész ; 's

végre &' déli , a' Vahalis vagy a' mái Waal, mely a'

Aiosával egvcsñl , 's egy erSsen széles es Uelium-

nak nevezett tprkolattal a' tengerbe üinlék. — L.

van Campen Geschichte der Niederlande I-íerÍ$d. 3. 4.

(З.) Julius Caesar de bello Call ico L. IV. 5. 13.

(4.) Tacitus Germania, с. 2<j.

(3.) Tacitus leirja ezen hadat , Histor. L. IV. V.

L. még van Campen Gesch. der Niederl. 1-ler Bd.

10— 42. —
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tán, háládatlanságnál egyebet nem nyert, test-

terét Julius Paullust Nero gyílkos kezei által

lelréiztette , maga lánczokkal terHeltetve' hur-

Cíoltatott Bomába , mínekutánna Galba ' csá-

azártól szabadon bocsáttatott, boszszút forrá

is ^Jnvel haza siete , nemzete, feje.it , es &

legVitézebbeket , innepi yendégség színe alatt

*' szent berekbe híván — primorea gentis et

promtissimos populi specie epularum sacrum in

nemus VQcalos (6.) -p Ott buzditotta, tüzelte,

elnyomójik eilen, fegyvèw fogtri. Felszóllitása

nem Volt sükeretlen'J Germania és Gallia több

népe^ egyesültek a' nem türhetett' ¿zolgaság

bilincseinek lerázására. Çirilis volt 'le Ike a*

•zábadságért tusakodó szôvetségnek , serget

ciak hamar fényes gyözedelmekre' yezette,

■melvek a' Bomaiakat a' Batavusok földjeröl

fcf is szoritottak volt , -—pitjsum 'Balavorum in

tuía Romanum nomen (7.) — míg nem Yespa-

sianus császár Fetilius Cerialis vezére által

a' támadáson eröt vett, 's Civilis megyerve,

a' Gallusoktól 's több frigyesseitöl elhagyva,

*' íegyvert lete.tte.

Azon tájékot tebát, mely ma Nemetalföld

neve alatt isméretes, mar Julius Caesar ideje-

ben két nem egyfprma nép lakta , ú. m. a' Cel

ta ereáetü, bár Germanusokkal elegyedett Bel-

gák, és tiszta Germanusok, kiknek egymás--— . -.i

Í6.) Tacitus Histor. L. IV. 14.

(7,) Tácitos H¡»tor. L. IV. U.

i 4 ' ... . t ». •
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tоl különbözeseket, és azokásaikban , rendtar-

tásaikban ellenkezéseket Julius Caesarból ol-

vassuk. (8.) Ezen különbség hos/.szu száza-

¿lok során kevesztül nem csak e\ пeтa. vesz-

tette erejéf., de méjjebb gyökeret vert, és a'

szakadást riagyobbá {ette. — A' Civilis próbájá-

jiak rpszszúl lett kiütése után, a' részint ke-

reskedést, részint tengeri rablást jjiz 6 Belgák

és Batavusok teljesen a' Romaiak batalrpa alá

çstek, kiket táborozásaikban kisérni és segit-

ni kötelességek volt. A' nyúgoti Romai biro-

dalomnak az 5-d. század végén elbomlásával,

ez a' föld, a' Galliát elfoglaló Frankusok ha-

 

árcbiájához tartozott. A' nagy

roly unokáji köztt 873-*. tett Verduni alku

által, inely a' Frankusok birodalrnát megosz-

latta , a' régi Belgák és Batavusok birtoka na-

gyobb részint Németországhoz csatpltatva ,

hélyfartók által igazgattatott. Ezen az üton

az emlite{t tartomány társasági és poli\ikai ki-

fejlödése., 's egész mrvelödése a' középidöben

Németország állapotjával öszvefüggött , 's ab

ba áliaj-plántálódott a' korona féudumai birá-

sán cpülö országlás módja, a' minek követke-

zéséül , ott a' tízedik , tizenegyedik és tizen-

(8.) Julius Caesar de bello Gall. VI. 11 — 23.

„Non alienum esse vidctur de Galliae Germaniae-

qne moribus , et quo différant eae nationes inter

•ese , proponen?. it *.
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kettódik század foljamatjaban , több apró fp-.

jedelemségek , herczegségek , grófságok for-

málódtak, melyek a' féudális kptelek tágulá-

eával , a fo-emberek hatalma nevekedésével ,

függetlenné tudták magokat tenni, 's a' hely-

tartók, vasallusQk ôrôkségévé váltak, bár ré-

•zint Franczjaországgal bizonyos öszrekötte-

tésben maradtak. Majd ezen provincziák *

lA-d. századbari, a' hatalmas Burgundiai her-

czegek birtokába kezdének jutni, 's egy ural-

kodó alatt egyesülve, nagyobb politikai fon-

toeságra emelkedtek. Fekvésekért, Niederland,

Németalfôld kpzôs nevezete ala foglaltatáspk

azokássá vált.

A* közepidöben nevezetes Burgundiai ki-

r?lyság elbomlása után, annak tôredékei vól-

tak , a' Franczia felsoség alatt lévô régi Bur

gundiai h,erczegség , Dijon foyárossal , és Bur

gundiai. grófság — Franche. Comté , vagy felsö

Burgundia — a' Német birodajoin, féuduma , a'

kellemes fekvésü Dole fovárossal. Mind a' két

tartomány már a' i ird. századtól fbgva , lulaj-

don fejedelipeitöl. függött ,. de 1302-*. a' Bur

gundiai grófoknak IV- Otto ban , majd a' her-

czegeknek is férjfi ágon kihalásával , egy há-

zasság , az addig külön két státust egyesité.

Minekutánna t. i. az I. Bob er t Franczia ki-

rály hasonló nevü második fijától 1051 tajan

fundált régi Burgundiai herczegi haz I. Fi-

lepben elenyéezett I361-*. — I. János Fraa



199

csia királv', azon herczegséget mint koronája

féudumát elfoglalta , de azzal 1363-*. kisseb-

bik fiját merész Ftlepet megajándékozia , ki

mint II. Filep fupdálója lett az új Burgun-

diai Aerczegtégnek , és a' régi házbéli utolsó

herczeg I. Filep özvegyét Margi tot, Flan-

dria , Mecheln , Brabanczia , Antverpia , Lim

burg , Artézia, és a' Burgundiai grófság örö-

kossét, feleségiil revén, szép és nagv kiter-

jedésü birtokot szerkeztetett-pszve , (9.) melv

(9.) A' régi Burgundiai grófság és herczegség

együvé foglaltatását, 's. igy a' kettöböl az új Bur

gundiai herczegség alfcoftatását \ъЪЪ-Ъап az' itt A

es В alatt hövetkçzo két nemzetségi tabla világe-

son mutatja :

A.) TV*. Otto Bungundia és JLr- *

tézia grofja f 1302.

'• ' t .." 1 . '.

Jobanna

fér}c V. 'Filep Franczia király.

II. Johanna '^Margit

férje 1318-й. IV. Udo ferjV 1320-Ь.

Burg, hercz. f 1-346. Ц. bajos Flâner, gr.

1 - t

Filep f az atyja elßtt. III. Larjos Fl. gr.

Feleseg« Johanna , Aút féjcsége. Brabancziai és

vergnei grqfné. Limburgi ' hgnç Margit.

l" ' 1 " '''I

I. . F i I e p Margit:.

Borg. her«- f ijíi. íérje 1. Filep Burg. hg.

«•leiege Flind'ri«! Margit. 1-d. férje II. Filep Kurg. kg.

B.) János Franczia kir. '....».

a' Váléziai házból. + 1364. • • '

V. К4гог^^~~^пГе i 1 e p

Fr. kir. f 1580. Burgund, hg. 1563-S.

t 14.04-6.

felescge Margit

I. Filep özvegye.



iQQ

1404-*. tôrtént halálával, két fijai, reíienthet-

ten Jánot , és Antal kôztt megoszlott , úgr

hogy az utolsónak Brabantzia és Limburg jn-

tott. Jánpsnak — ki a' Francziák és. Ángolok

köztt ez idüben folyt veres és pusztitó hadak-

ban gyalázatos hitszegéssel hazája és királyji

ellenségeihcz csatolta magát és sept. ío-J.

141Ç-6. Montereauban erôszakos halált szen-

▼edett — fija III. vagy jó Filep, ezen петге

вещ mindert tekintetben érdemes, uralkodott

1419-/0/ i-iÓ7-iy, 's mint az atyja az Ángolok-

kal szövetkezett , egyébaránt legnevezetesebh

a" Burgundiai herczegek «oraban, nem csak

Hagy fénnyel és pompával uralkodásáért , da

a* Burgundiai birtoknak alatta tortánt kitetszo

nevekedéséért. Elébb Namurt 1429-0. meg-

vásárol ta , azután Brabantaiát és Limburgot az

atyja testrére berczeg Ántal két fijainák egy-

rnás után ha mar esett halálával viszszafoglal-

ta 1450-0. 's a' nagyobbik ozvegyétol В á t á-

riai Jácpbinától — kinek sorsa a' szeren-

çsétlen Sfuart Máriával sok részben egyenlö,

(10.) Henriegau, Hollàndia és Seeland örököt

grófnéjától , ezen provincziákat elvette, majd

1443-0. Luxemburgqt erüvel elfoglalta; 's így

a" Burgundiai herczegségen és grófságon ki-

Yül, tizenegy Néraetalfoldi provincziákat birt.—

Jó Filep fija mere'sz К á r o 1 y is — ki egész

(10.) van Campen Geschieht* der Eïiederl.

J-tV Bd. 19т.
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ondotkoeásában ,, karakterében es reciben

récriai XILKärolylioz hasonló —(i t .) nagyob-

itpua státussait' i'47o-6- Geldria herczegséggel

» Zütphen grófsággal,' áe mint Tad ostroraló

süntéien tártd hád'ákozÉjsban , s-zomszéd or-

tágok 'dulásábafi kerésett dicsoséget, 's kü>

mtooii'.Ëdthàringiâra vàgyott, bogy ay B&jna

íellett egy hatalmasi királyságcft fundáljon.

>ái- £ Syajcziak* kiket 1476-6. aiegtámadott ,

étszer kemenyen mégverték¿ új serget gyüj-

3tti ée 'ïîàhcyt 'liotbárihgia' fovárossát ostro»

íolrii indúlt, de annak köfalai alatt . 1477

inuar; 3-Х?, egy .mérgeí- iítjcózetben , telhctet-

Bii. íñjulatjáért éle'tével'lakola. Benne a' Birr-

undiai herczegí haz ¿Ct ága kibdlt.

*Egy íekintetét.'vetve a' Németalfóldi pro»

incziák áííapotjára , kívált a' Borgundiai her'

zegielp îdëjebën ',' ázokat a' i'4-rf. és 1 5 - ff. szá-

adb'an*"4a, virag'zas 'és jóllétel magos polczán

iláíjuíí." 'Jjakoss'í ,'személyt és vagyont ¡oltaW.

íaz'ó ázép íussok bíríókában',. meszsze teriedó.

eresltedest folytattaç , ujabb meg uiabb gaz-

agsá^ lbVrasát nyíto Vzôrgalmot flztek, és ki-

;tszo"példáját adták.,"Kogy az emberi élet, két

i ! élt'éío-sz'e're» a' 'szabadsâg *és munkásság r ke-

et ,Fpgva egymast) elesztik , gyarapitjak, eme-

ik/^4firmészet maga)»ivta,.Ösztönözte a' szor-

alomf'a ezeo népet v mely a' lapályos partok-

<(Й$ ЗДн ^Ge^kfehfe der Niederl.

Bd. 22T — 241.



ra nagyobb eröfrel rohanó Oczéánnal és sebe*

folyamu vizek tengerbe omlésével küszködve ,

jókor megtanulta a* hatalmas elementumon tru-

tzólást , ñiidon annak dühosségét csatornák é-

pitésérel , gátok és tôltések rakásával kellett

zaboláz ni, 's így ezen oltalom eszközökröl gon-

dolkozása , elméje találósságát , élességét gya-

korolta, fejtette. Foldjének termékenysége ,

szántó veto fáradságát gazdagon jutalmazta , &

baromtartást konnyüvé tette; raidon másfelói

az ország kedvezo fekvúse 4' nagy tenger, 's

a' Franczia és Német nevezetesebb folyók mel

len , hájókázásra kecsegtetö volt , 's viszont

cnnek gyarapodása a' kereskèdést ébresz tette,

eloniozditÖtta, mesterségeket , kézmíreket vi-

rágzókká tette , a' népességet nevelte , bôsëget

árasztott-el- A' fejedelmek különbözö jussok

engedés'ével pártfogolták , emelték a' szép jó-

vedelmet adó keréskedést , a' -városok szabad-

ság birt oká ban meggazdagodtak , hatalmasok-

ká le ttek , 'e a" jussaikban háborittatásért gyak-

rari uralkodójikkal is szembe szállottak. , Az e-

gyes tartományok köztt Brabantzia bírt , joyeu

se entrée , örvendetes bétnenelel neve alatí,

legtöbb és kitetszö privilégiumokkal , melyek-

re a' herezegek Brüsselbe bémenések elött

tartoztak megesküdní. — A' Belga föld való-

ban , tengért megnyitó alkalmas kikölöjivel,

a' népek oszvegyülésére látszott alkotra len-

ni , 's különösön a' délrol északra menö hajók
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nak természétes iñegállapodó es lerakodó he-

lyûl szolgált. Brügge Flandriában a' \A-tL is-d.

században a' világ kereskedésének egyik kö-

zéppóntja vólt, falai köztt nyúgot ¿s kelet

minden nemzèteit lehetett szemlélni. — Majd

a' Í5-d. század végével, Amerika feltajálása

után , Antverpia kezdett virágozni , szinte min- .

den kiereskedés ocla húzta magát. Egy Olosz, ¡.

Marino Cavallo, a' i6-d. század közepén, méjj

sajnálkozással látta Ántverpiát mar a' kevély

Velenczé Felibe emelkedve. A' város gazdag-

ságárol .kepzetet adhat az , hogy Europa kü-

lönbözö országáiból csak 1 566 - A. annak ki-

kötojebe bévitt különbözö termések és por-

tékák becsét 2i miíiio aranyon . felvüj teszik.

Gyákrán lehetett a' Scáldison egyszerre 2500 ,

hajót látñí , ñapоnfcént ötszaz érkezett-meg ,

vagy evezett-el, vásár-napján nyólcz es kilencz-

száz is. Lakossainak száma — mely ma álig ha-

ladja-meg kz 50y000-et — akkor 200,000-eя .fe-

lyül' vólt. (i¿.)^-Políándia ís jókor reszt vett

a' kereskedésbén de azt inkább északon Ang-

liával, Dániával es a' Bálticum tengeren foly-

tatta. — A' böség és szabadság keblében, a'

szép Imüvészségefc is nagy tökélletességre fej-

Jödtek, musika, festes különösön viràgoztak.

Az utolsóban hires és tôrvénytadó a' Német-

alfoldi oskola, abban fénylettek , többek köztt

3S7. 338.

*i . I It - -.-, . . .

(«2.) van Campen Gesch. der Niedert. I. Bd,

. - .t . ... - -
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Huben*1, cnn^thfk, Rembranâi néveí : va» Eyct

Jdnoi tatálta-fel az olajban festést, ti \5-d. »zá-

zad utoTsô felében. (13.) — A* vagyonossâg és

jóllétet altal a' pompa és fényûzés erôsen labra

kapott . dè inkàbb a' déli mint északi provin-

cziákbari. A' Bargnndiái herczegek ndVarànak

gazdagsäga vakitólag és pazé'rélva tündoklÖtt-

ki minden bàjnoki-jâtékok ' és innepek alkali

matosságáral. Midôn jó Fîlep',—>ki 1430-Ä. âl-

litôtta-fel 'bi aranygyapjà* mté%i rende/ , — ,

megholt 1407-íl fijará a' kincstárban maradott

kész pénz arañaban 400,000 ko'ronás taller, —

egy ilyéfl a' mi pénzürik szerént tobb ket ezüst

rfthál —'tórábbá 72,000 mark vagy Зб,000 tont

ezüst , azorikirül két tnillional nagyobb becsü

bázfi eszkoz5kx mas portéRák , képek , és копу

тек. —-(t'W- '

Szép tartomany volt ezek szerént, à. Вм<л

gundiai ház birtokában levo ftéraetaïfôld, àe,

a' melyëi korárit sem leheç egyformân elrèn-,

delt orsza&h'ak hevéznl. CsaÎt'a' tortènet esve-»,
li'i.;*»»^ a...i.i.»: J^A.ab p nit ;,.„ iJSml <■

site ezen sokfele provincziakat, egy fo aJatt<

■.usui^nai vagy 1'cnucH.Kei Din , шеискпек ш* ,

vahagyaja: nelkut üj torvenyt bozni , hadat

My¿km;- minclenek" leleít adót renáelm *üe»

113.) van Campen Gesch. der Niederl. I. Bd.

(14.) «an Campen Gesch. der Niedert. I. Bl. '

225. 226.
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lehctettj A' Burgundiai herczegek idejében ,

roár czélba vólt ugyan révb a' profincziák kü-

íonbozéseinek öszveolvasztasa, a' fejedelmek

hatalma szélesitése , a' tartományok jussai meg-

Szoritása által , de a' szabadsággal hoszszason

élés azt kedvessé és erösen féltó' kincsé tette,

's a' nép ezen épülo' éfzés'e iriódja , karaktere,

talamint másfelöl a' nemzeti különbség nagy

akadály volt, az egészre kqzösön kiterjedö

brszáglásban. A'déli úgy névezett TValloni pro-"

vincziák , Artéziá , Hennegau, Limburg, Na-

mur, Jliuxëmburg, és Flándria, Brabantzia ré-

¿zei, a' régi Fianczia riyélvet beszéllték, 's la-

kossai, tèrmészetekbeft a' Fratícziákhoz hason-

litottak, az északi prírvihcziák ellenben iiyel-

veknél 's gondolkozásoknál fogva Németor-

.szághoü tàrtoztak. A' Frànczia királyi házbéli

herczegek udvaránál Francziá nyely , ízlés,

mírelödés úralkodván ezen példa sokat tett a'

déli prúvincziák még inkább clfrancziásodá-

sára. . lgy a' Romaiak idejében már ezeri föl-

dön öszve nem ilío kétféle saját nemzetiség,

késíibbi tôrténetek béfólyása által erosebbé

lett , 's nem marädt következések nélkül az

ország és nép sorsának elhatározására. —

Merész Károly halálával, XI. L a j o s Fran

cziá király a' Burgundiai herczegséget mint

fiut illetö korona féudumot legottan elfog-

lalta: a' több Burgundiai birtok Károly egyet-

lenegy leányára Máriára szállott. Hét kérojé
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volt a' gazdag és fényes öröksegü herczeg-

aszszonynak ; azok köztt a' választás a' rcn-

dek megegyezésével i Ausztriai fôherczeg Ma-

ximiliánra HL Fridrik Nérnet császár fi

jara esett ', ki Belgiomba érkezvén a' húsz esz-

tendös Máriával egybc-költ \M7-b¡ aug; 20-¿.

de kevés ideig tartott ezen szövetség , mert

hitvesse vadászaton törtcnt elesése követke-

zéséül megliólt márcz г5-k. 1402-*. 's maga

után két gyermt'ket hagyott ú. m. $zép Fi-

lepet és Margitot, elébb egy Spanyol , u*

tóbb egy Szávoyái herczeg liitvesset, és ko-

ran élitiáradt ozvegyét. — María halóla utári,

ferje Maximilian ; négy esztendös fija nevében,

12 esztendéig több haborúság és villongások

köztt folytatta az oiszáglást. SzépFilep, ki

1494-A. vette azt kezehez, a' partoskodó Geíd-

riával sokat bajlódott. Felësègétöt Spanyol J o-

hannától, V. ragy katholikus Ferdi

nand és Izabella léiinyától < az Arragoniai

's Cásztiliai nagy monárchiák Örökössetöl ,. szü-

letett két fija, К á r o 1 y Gentben fébr. 24 -6.

1500-Л. és Ferdinand t503-¿. kik a' Spa

nyol Ausztriai , és Német Ausztriai házak tör-

'sök atyjai, (15.) valamint négy léanya, azak

(15.) Bnnch -világositásúra szolgál a' kovetbe-

10 nemzetségi tabla ;

V- Fci'dináníl Arrág. Ыг: f t it ft.

1. Izabella Casztíl. kir.nc f 1504.

1.

Johanna f 1555

íérje Step Filep

Aùsztriaî ío hg. f isbe.

V. К lírdTP^ 1. Ferdinand

^ícmet császár Német csász. Magyar

«s Spany. kir. f 15 53- é% Cseh kir. f 1564.
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köztt M á г ia, a' Mohácsnál eisen 11. La jo s

Magyar és Cseh király hitvesse. De Filëp Spa»

nyolországbán sept. 25 -k. 1506-& véletlehül

nieghalváh , Nemetalföld ideigleni korniàny-

ja is'm'ét Maximiliánfa szállott i ki nagyobbik

uhokájának Ká'rolynak téljes idéjüségéig, léá-

riyat Szávoyal Mívrgitbt helytartónak rendélte¿

Karo 1 y i5Í5-*.' vétté-által Bèlgiom i-

gâzgâtását, ki m fcnyt, külsö hatalmat, gaz-

dagságot bóldogsá^iiak Jehet rievezrii, egy volt

a' lègàzéreiicsésebb Kalândök közzïii: Még &'

húsz ès'ztendöt el neiri érte, midön Bèlgioià

birtоkán kívülí ä'SpSnyol királyi és Némèt csá-

szári koronák is homlokárí tühdököltek. Urál-

kodása Németalföldre iiézve több tëkintetben

emlékezetes. Annak kiterjèdése flatta fiégy

iij próvincziával nagyobbodott; midön Fries-

lüttdbt 1515^. áz Utrèchti püspdgséget i 527-*;

valariiint Gtdhintját és felsö Ysselt , — Overyi-

tel — nfelyhéz tartozott Drentñe is, \&Ъ6'-6.

elfoglalta , 's másfelöl a' Geldriaî háború le*

csendesitésével ezeri tartományt ls teljes enge-

délmèsségre téritètte. így hát Káfply volt at

elsö fejedelem ,' ki л Burgilndiai grófságori kî-

vül {• tiz-ehhét egyesült Németalföldi tartOiriány-

nak parartcsolt, melyeknèk, egyforma organi-

zálassal, egy Statüssá oszvekapcsolásán mun-

kálódott. Máf az atyja idejében szokásba kez-

dett jöni , a' mire addig peída ñém volt , min-

den próvmcziák követjeinek , az úgy nevezett

/

20 *
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közönséges rettdeknèk — General-'Staaten— az

egészre kiterjedö gyülése , kiket Károly is ,

kivált ha pénz szükiben Tólt, több versben ösz-

vehivott; A'távollétében személlyét visélö fö-1

helytarfó mellé volt rendelve a slátustandcl ,:

a' tilicos tanács, mely a' kegyelemre 's igazság-

ra tartozó dolgokkal foglalatoskodott , ' és a'

fináncziai tanács. Károly a' 1 7 tartоmátiyt i 5 4 8-*.

Burgundiai kerület nieve alatt, a' Német biroda-

lomhoz csatolta , 'fc megoszhatlanul öszvekö*

tötte. (16.)

Legriievezetesebben czíméreziKáfoly Bel-

giomi drszáglását a* réformátzio, mely alatta

kezdett a' szomszéd Német földröl oda béf

csuszni. A' politikai szabadságból na'gyon ter-

mészetes az áhalmenetel á' valíásos szabad-

ságra , a' mely nép megtafraha isráernj , érez-

ni azt, a' mi az ember élétének valódi becset

kä, a'szabadon lehellést, mofegá&t,' az neta kön-

ñyen marad világosságot elzáró hit bflincsei-5

ben. A' réformátziónak Belgiombaa nagy elo-

mozditója volt még a' kereskedés , mely nem

csak poTtékákat, de idéákat, és mívelódést i&

szokott terjeszteni. Ezen vallásos révolutzio

köVetkezései ugyan kihatóttak egész- Europá-

rav annak fontossága azonban sohol ligy ki-

tetszö nem volt, mint Belgiombanj itt egy új

íeszpublika fejlodött-ki belöle, mely a' politi-

06.) van Campen Gesch. der Nieder I Bd¿

375 — 31$.—
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kai láthatárt elboritott sürü és fekete zivatar-

ral terhes fellegek közzül , fényes csillag

módjára tündöklött-ki. — Pe Károly a' réfor-

mátzionak barátja nom volt, a' helyett hogy

nagyságát az emberiség újjá születésének elö-

mozditására épitse , 's mint az Isten a' terem-

tés reggelén, úgy o is hatalmas szóval , vilï't-

gosságot áraszszon Europára , — a' szabad

meggyözödés és gondolkozás elnyomását tet-

te çralkodása fö czéljává. Midön különben a'

Belgák szabadsága iránt kiméllö indúlatot bi-

^onyitott, a provinezják jussait, rendtaftásait

nem igen háborgaUa, 's uralkodását a' nép'ter-

mészetéhez, szokásaihoz alkalmaztátta ,.• a' ré-

formátzio ellen vad indúlatot bizonzítütíí. "A?

hit tisztaságára felvigyázást kylönös egyháii

birák, inquisitorok kötelességévé tette y kik

semmire nem tekintve embevtelen dühosség-

gel üldözték a' régi Vallástól cltávozókat. Ha

csak ölvenezerre számitjuk is — Grotius i Hu

go ißO,000-re teszi — azokat, kik mint éfefi-

nekek Belgiomban Károly paranosolatjából

vesztö belyen vagy farakáson vtísztettéít-el éli-

teket,(i7.) — mino rettenetes maximája egy

nép bóldogításának! — pedig ez lenne minde*

uralkodás czélja. De a' mivel Károly békés a-

lattvalójitól elakarta rabolni legföbb kincse-

. l(1T.) rSchrbctít jChrittlicbe Kirchengeschichte

•eit der Reformation II Th. 356- van Campen Ge

schichte der Miederlande I Bd¿ 322.— " ' ' "'
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ket, ön meggyözödesek szabadon koyethe-

tését, az, éppén haza gyengülésének, а!т^-

gos polczról lebukásának eszkôzévé vált, 's.

elorekészitette a' fija egész monárchiáját meg-

rázó 's méjjen alásüllyeszto támadást ; midon

másfelol borzasztó vérker.eszts,ége a' Németal-

fóldieket új politikai és erkölcsi lételre szen-

telte, — Ца a' réformátzio kiterjedése Bel-

giomban átaljában nagy kpvetkezésü torténet

volt, ennek fonto^s4gát nevelte, és századokoit

keresztül érczhetuyé tctte azpn kürnyülállás,

hogy az emlitett vallases újitás sokkal inkább

a' .Német nyelvet bçsz«UQ é$¡$aki provincziák-

ban kapott eröre, , m.qg pôdig a'. Ca.lv in eVr

telme szer&nt, midon a',' Wallp.nok , a' rokpn

Francziaorszgg péJdájára а' Дощ. katbolica hi\

méllett maradtak , 's ha némely déli v^vQsok-

ban találtatott is eleintç nyoma a' réjformátzio-

nak, ez, késobbi tijrténetek állal onnan egé-

адеп ki'Vlatott. így a' déli és é*z,aki tartomá-

nyoknak eddig nemzetiségben gyokerezo külön-

bô>é,&ek *í vallas által nagyobb ¿s örükös sza-

kadássá 1ед, 's Цпет tudja, hagy az embert

i}mbertöl e.ltasgitó. mínden y¿las,z,tó kq.^falak

«oraban, legeríisebh és le.gm.agosabbí'a emel-

kedq a', rallás? Ki mondja-roeg a.zt ,\s , e^en

lenés az emberi leleknek nagyobb erejété vagy

■gyengeségét bizonyitja?> Nein kíván niagyará-

zatot, hogy a' legújabb idöben Europa figyel-

mét feszitve tarto helyheztetése Belgiomnak
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es Hollándiának , bár nem egészen , de leg-

nagyobb részint éppen ezen vallásos megha-

sonláson fundálódik. —- " '

V. Károly csásaár, fijának II. Filepnek

octob. 25-*. 1555-A. általadta 'Nemetalföldet,

melynek az alatta szenvedett nyomattatás mel-

lett is virágzó állapatját, 4 5Q városok 's iobb

mint 6000 nagy helységek és faluk bizonyitot-

ták. (18.) Egy ilyen szép országot törvényt

és szaba«»agot tisztelö uralkodással bóldogúni,

dicsö felséges pálya lett vólna! De a' kevély,

bigott , komor gondolkozffsu , emberi érzést

nem ismerö H. Filep, kinek orczavonásai mu-

tatták keblének szívtol ürcs vóltát , inkább

szeretett nyomni, tapodni, despotismust gya-

korolni, 's mnulen alattvalójit egy hitre kén-

szeriléssel hatalma erösitêsén munkálódni j-

szük körben mozgó , elöítéteteknek hódoló lel-

ke nem tudott azon igazságra felemelkednr,

hogy a'-lelkiesmeret ereje felyül van az embe

ri parancsoláson. Spajiyolországba menetelével

1559 septemberóbe», fö belytartó Margit

Pármar herczegné , és cárdinális Gr an ve lie

alatt sulyosabb lett a' Belgák- nyomattatása, 's 1

egyéb sérelmek köztt még keményebbé és

szorosabbá tétetlek a' vallásos ¿jitást tilalmazó

rendelések v. pl-acatumok, a' hitért ütdoztetés

a' legnagyobb dühosséggel folyt, a' vesztö be-

lyek füstölögtek az erelmkek vérétol , 's a' II.

(18.) van Campen Gesch. der Niederl. I. Bd.

»38. ЗЗ». —
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Filep rettenetes Isienét tiszfelö áldpgatok fiisi-

je a' farakásokról sürü fellegekben emelkedett

az ég felé. Egy példa az akkori borzasztó

jelenések közzül eléggé czímerezi az idöt.

Ityssel vagy Lille várossában egy Swarte

nevü réformátus pap a' feleségéyel és két na-

gyobb fijával fogságra hurczoltatik, a' kissebbik

fia nem volt oda baza. Ezek a' dolog hallására

egymást buzditották, el nem távozni, de szülé-

jikkel együtt meghalni. Yalóban elsiettek a'

vesztöhelyre és atyjok kérdésére , ,, gyermeke-

im! együtt akartok é jpni az új Jérusálembe ?

„ az idösebbik , tizenhat esztendös, igent kiál-

tott. Tüzben végezte életét a' szerencsétlen

háznép, más hét emberrel, kik közzül egyik,

csak néhány vigasztaló szaváért szenvede ha-

lált. (19.)

Küzonséges lett.a' rémülés az országban,

mind npgyobb számal kezdettek kivándorolr

ni — mint írják 100,000-eя felyül — 's majd

a' nyugtalanság lelke középpontot talált a' ne-

messég oszveszovetkezésében , mely a' nyo-

mattatás megszüntetését tárgyazó kérését .—

a' compromissumot — Brüsselben ápril. .5 -k.

i566-*. a' föhelytartó berczegaszszonynak ál-

taladá. Ekkor ballatott legelsöben a' hiressp

lett kóldus nevezet— let gueux, die Geusen —

mellyel a' királyiak a' szövetseg reszesseit a-

karták csúfolni, ezekeüenben, azt magok di-

(10.) van Campen Gesch. der Niederl. L 347. 348.
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csoségére forditották. (20,) De a'sérelmek meg-

orvoslása helyett, II. í'ilep herczeg A.lbát—

mint Schiller nevezi az ördög jóbb karját —

sereggel Belgiomba küldi , majd a'

Spanyol inquisitionak — e' pokol szültte inlé-

zetnek— egy ítélete nyomán, fébr. 26-¿. 1 568-¿.

a' Németalföldieket áfaljában, mint eretneke-

ket felségsértöknek nyilatkqztatá , 's e' sze-

rént egy egész szorgalmatos nemzetet, hóhér

pallossaalá rendelt, azqn virágzó prszágot nagy

vesztöhellyé változtatla. Alba a' rettenetes yég-

zést teljesedésbe vette, hat esztendö. alatt 18OOQ

embert gyilkoltatott-meg tüz és fegyver által,

mikor, — egy a' n-d. század elején élt Né-i

me£qlföldi elassicus iró Ho oft szavai szerént,

— „ az akasztófák, kerekek, az útak mellé'lt.lé-

vÖ- karók és élöfák rakva a' megfojtottak, fö-

vételre vagy tüzre itéltettek {esteivel , boiv

zaszfó nézésül szolgáltak, 's az életadó- leve-

göt közqnséges sir formában mutatták. " (2 1.У

' i; _-A' despptismus azopban éppen ellenke?

zöt szült, mint a' mire törekedett, a' szabadsáj»

elnyomása h.elyett,. annak.anyjává lett. А' kь

rályi eroszakos bán^s eszközei hozzá tudt.ak

vetni a' külsö erö és hatalom . kiterjedéséhea,

de nem volt bél/>tások megmérni azt, men-

nyij vihet véghez a' szabadságért és legszen^

tebb jussokért viaskpdás. Alba csok azt tuti ta,

(30.) van Carnpen Gesch. der Nieder]'.' I. 354. 1

(21.) van Camptn Gesch. der Niederl. зiз—375.
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gondolni , bogy II. Filep despotai onkényje

mîttehetjde egy Or á niai Wilhelm lelki

erejének a' fél világ ura mindenható- akarat-

ján is felyülemelkedhetését nem képzelhctte.

—Wi 1 helm a' Nassaib-Qrániai fényes házhól ,

egy a' szahadság herossai, az emberiség jele-

sebb fijai közzül, volt kezdöje Németalföldön

a' szolgaság járma lerázásara czélzó merész

probának. A' kínzott letapodott nemzet nem

türhetren a' sujtoltatást , ellentállására ragad-

tatott, 's ebbfll fejlödött à' szabadságért fegy-

vprt fogás, mely a' maroknyi Görögöknek az

oriási Persa birodalommal tusakodá&a k¿pét

megújitvan, 8o esztendö múlva sok draga Var

rel megvásárolta a' dicsöss-eggel páros füg-

getlenséget, 's egy az Éuropa politikai merö

eerppnyojében sókát nyomó reszpubHkát te-

remteU.

A' nagy harcz kezdete 1568-*. »zeren-

csétlen volt, de majd a' végzések kimutatták,

bogy Ffemetalföld szabadságát a' tengeren kell

kírívni. A' Wilhehntöl . králKtott rabló-hajó-

eok, caperek , — mint csufolták, vizikóldusok,

ffueiix de mert Wal»ergeusen — ápril. X-sójén

1572-* az erös fekvésü Brrellet Hollándrában,

majd Vliessingent Seelandban elfoglalják. E-

zen szefençsés proba ethatározta a' támadás

folyamatját , mely az emlitett két provfticziá-

ban csak hamar teljes eröre kapott, 's Leydá-

nak 1574-A. az ostromló Snanvolok ellen ma-

-
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ga qltalmazás,a — ritka péjdája çgy hátor es

|iösi pátriofismusnak— ebresztö, lelkesitö volt:

mikor az éhségtöl elçsigàzott lakosok, pol-

gármesterek van der ^'er^buzditásár^, az el-

}enségnek a' vár töltéséröl lekiáltották , „in-

kább megeszszük balkarunkat , 's a' jobbal ha-

lálig védelmezzük magunkat , mintsem felqd-

juk a' yár.ost." (Vi.)

A' zendülés miud nagyobbra terjedésével j

's Ántverpiának 1576-*. nov. A-k. a' Spanyql

katonaság által irtózatoson feldúlása után —

mely elsQ csapása volt a' virágzó városnak, —

pégy nap múlya nov. Z-k. hat dé Ii és öl észa-

ki provincziák szpvctségre léptek egymással ;

de a' termés^ze.ttej ellenkezö kütés, a' régi .bit

mellett maradók , és a' megtisztitott yallást

követök köztt, tartos nem lehetett , 's Wil-.

helm minden erejével sem tarthatá együtt az

öszve nem ¡lio elementumokat. A' Genti szó-

yetség bqmlásával , út hyilt a' vallásos es po-

litikai tekpitetben kö^el álló het északi pro-

yinezi^k ós|zve.csatolódás,ára , 's a^ függe^len-

ségret tqrekedés idéája mtjid méjjehb gyöke-

rct vert. A' jçvendö reszpubl\ka kezde^e es

alapja volt a'. közös oltalomra czélzó Utrechti

örökijs egyesûlés január. гЪ-k. 15,70-A. Holldn-

dia, Seeland, Utrecht , Gröninga és a' %ülphen-

nel öszvefoglalt Geldria köztt; melybe azon

esztendö juniussa u-A. Friesland, ès fehö Хш-

(22') van Campen Gesch. der Niederl. I. 403.
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yárossaival. (23.) Ezt követte пeт sokára az

utolsó elhatározó lépes, — a' Spanyol királytól

teljesen elszakadás, egy Hágában jal. 26-k.

1581-A. 'kiadott nyilatkoztatds szerént, „hogy

nein a' nép van a' fejedelemért , dè a' fejedel-

mek a' népért. Az olyan uralkodó, ki alatt-

Talójival, mint jrabszolgákkal ùgy bánik, ty-

fannus , kit a nép mindég elkergelAeí, ha sza-

padságát különben meg пeт órtzAe/i." (24.)—

JJyen kpvnyülállások köztt még használt , 's

eröt adptt a' «zabadság ûgyének, a' Walloni

ptovincziáknak a' szövetsegtöl, elválások , mel-

Jyeknek egy részét Pármaí herczeg Sándor

mar 1579-A. engedelmességre téritette, ki majd

Brabantziát és Flandriát viszszavitte a' Spa-f

nyol hatalom alá, 's Antverpiának megostrom-

lásával aug. n-k. 1585-A. déli és északi Né-

metalföldet tökélletesen elszakasztotta. Ánt-

verpiának protestans lakossai kiköltozésre kén-

fzerittettek , gazdagsága és jólléte 'teljesen

megcsökkent , minden kereskedése Amster-

dámba költözptt, ' mely rövid idö múlva a' vi-

rágzás hihetetlen magos polczára emelkedett.

,,A' Spanyolok" azt mondja van Kampen, „a'

Jé'suiták bévitelével még erösebb védbástyát

állitottak Hollándia ellen, mint a' fegyveres

séreggel , 's ezen szerzet béfolyása máig is

(23.) van Campen Gesch.' der Ñiederl. I. 445—447.

(24^ upn Campen Gesch. der Niederl. I. 456—457.
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latbató Ántverpia pornéppé aljasodott polgúr-

ságában. " (2Ü.) ;-.' .„.. / .

A' függetlenség kimondása bizonyos es

választást neт engcdö czélt tel t az egyesült

prorincziák elibe, a éppen azzal több állan-

dóságot is adott a' támadásnak, melynek tilzet

О г á n i a i Wilhelm meggyilkoltatásá sem

ólthatta-ki.v A' ritka héros Jul. i.o-Jt. Í5ÜA-5;

Delftben alattomoson megölettetètt a* II. Fi-

leptöl bérlett GeYards ßoldi'sar keze állai,

kit a' Tournayi Franciscánusok é» Trieri Jé-

'suiták a' martyr koronát érdemléssel ingerel-

tek a' nagy eretriek idvcsséges es Istent ài-

esoito kioltására. (26.) Wilhelm helyébe hoz-

zá érdemes másodík fija Mоricz lepen, 'я

a'derék, és férjfi értség^el biró ifjunak vitéz

karja a' haizának erüs gyámola Jett. -— Mind a'

mellett azonban hOgy a' felkölt provincziáfc

elszánt lélekkel es bátorsággal harczoltak,

csakugyan nagyobb volt a' külsö erö, mellyel

szembcalloUak, mintsem csak önmagokra tá-

maszkodhatásoklól várhatták vólna.a' szabadú-

lást. Ezért kerestek külsö hatalmasságolural

segitséget, 's elébb Frán¿ziaországBÓz folyân

modtak, de sükeretlenül T az Ott diiliösködw

(25.) van Campen Geich. d*r Nieder). í; 4Í7. 48».

(26.) II. Fifeptol e-gyszerre négy . gyilkos- yoU

büldve Delftbe , négy bülonbözö ncm/.etböl , — U.

m. egy Franczia , á' fennémlített Gérards , egy lio-

tháringiai, egy Àngol, és egy Scotziai, bik egyinás-

rоl semmit sem tudtak. van Campen Gesch. der

Riederl. 474. -¿
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I

vallico* é« polgári hadert, raerjet a' reforma-

tzio kiirtásán iparkodó gyá?a kjrályjai indi-

tottak: majd azután Ángliai Er'sébethhez

fordúltak, ki csak haraar nyilrán pártfogolta

a' támadókat, nekík pénzt és katonaságot

kfildott, de éppen azért II; File'ppél hâb'oni-

Ьа keveredett , mely fo-èszkôze lett Spànyol-

ország bukásának, valamînt Ànglia és Hollán-

dia fèlemelkedésériek. Ezeri az úto'rt áz új

«talus, màr letelé pontjân, b'elészôrôdôtt it

Európai fobb országok intëreSzszéjébe, 's mint

Minerva fegyveresen születve, legottan helyet

fogtalt az ístenek tanácscsába. Fontosabb kö-

vetkezésekét húzo'tt ez még maga ¿tan , a' po-

litikának a' vallással szoVos osz'vekôttêtésè ál-

tal i á* mi ícrmészefeserí fólyt abból , bogy

mind Ánglíá, mind Hollándia bels'ô áUapotja

a' réformátzion volt fundaba, midön ellénbèn

II. Filep" a* Horn, katholica hit védelmere for-

ditá miñden erejét. Igy kezdödött á' kéí éUèn-

kezö príncipiumnak , á katholicismusnak es

protestantísmusnák su'rlódása nyúgdti Éuropá-

ban, a' mi majd a* 30 esztehdös háb'o'rúban

mérgesen kitofl. — A* Spányol kiraly, külön-

ben is engesztelhetlen èllensége lévéti Er'se-

bethnek, mint à* ki Ârigliabari a' mégújiftfft

Tallást thronusba ültette , V. Sixtus pápával

magának ajándékoztatja Ángliát, '« 1588-*: ma

jas végén , egy roppant , elöre ís gpózhetlen-

nek nerezett, 1бо hadi hajókból küói 3o,ooo
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cmbcrt vivo flottât intlitott-el a' Lisbona ki-

kötöböl, de a' mclyet Angliânak, 's a' szôvetsé-

gos liélgáknak lelkés es vitez 'ellentállása ju-

lius végén erösen megrdrigált; niajd a' bor-

znsztó izélvész teljesen szelyelszórt. (Í7.) A"

Span.yol hajós-sereg oszVeromlása nagy hasz-

nára volt Némètalfôld szabadságának i, mert

ennek tengeri erejét megalapitá; különben i*

az oczéánnál küzdéshez szokott lakossait me-

rész próbatételekre serkentetté , 's majd mind

a' két Indiákra, a' kincs és gazdagság. forrá-

sához i v'ezétte okét , foképpen minekutdnna

II. Filep, ki 1580-A. Portugalliát nunden fco-

loniá^ival elfoglaltá ; л Németalfoldiek élôtt

l5&\-¿>. az Indiai nagy kereskedés piaczcíát

ä' Lisboriai kikötöt bézárta.

Valamint a' gyözhetleii flotta sbmmivété-

telé áttal , az ifjü reszpublikának Er'sébcthel

oszvékottetése szórosabbá lett, éppen ú»¡y csak

hamar több szerencsés tôrténétek új es èros

talpkövet lettek függetlenségériek; nevezéte-

sen a' Bourboni házat kézdo IV. H e n i* i knek

158o-*i a' Franczia thrbnusra lépese, valamint

II. Filcpnek a' Francziaországi belsö villongá-

sokba elegyedése, ki éppen azért ßelgiom-

ból sergének nágyobb részét Párriiai Sáhdor-

ral együtt oda rendeíte, 's e' miátt a' Fran

czia királlyal természetesen háborúba kevere-

dett. így az Ángliától és Francziáországtól

(27.) van Campen Gesch. der Niederl. 1.508—514.
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szabadoknak ismert, tengeren hatalmassa lett-

Moricz alatt szárazon gyözedelmes provin-

cziàk erövel viszszafoglâlhatàsa felöl II. Fi-

lep elcsüggedvén, 1 5p8-<5- kevessel halóla e-

lött— meJy ázon csztendö sept. \Ъ-k. tÔrtént—.

a' maga Németalfoldjét leáriyának Izabel-

1 a nak ' Ausztriai föherczeg Albert hitves-

scnek adta.' De a' szövetsége'sek arra rièm u-

gyelve, III. Fil eр alatt eeiri szüntek-meg a'

nadakozástól , 'i májd ápríl. 'g-ki 1609-A. Ánt-

verpiábari —. mivel Spanyolország ,' végbékes-

Segben mínden jussairól lemondáni riém a-

kart , — tizenkét esztendei feg^ferszünésré

léptek, melyben az ègyesiilt tartományok füg-

getlensége fflár meg volt ismerve. (28.) így

szünt-meg legalább ègy darabig 'a' 40 eszten-

dötöl fogva fongáló háború, 'mely á' polgári

¿s vallásos szabadságnak, új hazát teremtett,

a' világ kereskedésének addig rièm ismert szé-

lésen kiható pályát riyitött. Különösön 1 59 5-

töl fogva , mikor Hoütmann Cornelias

a' legelsö szerencsés próbát tette az India!

tengerekre evezéssel , — hihetetlen sebesség-\

gel nevekedett ezen hajókázás 's Ceylótíon

túl a' Szunda 's Molukkî szigetekig terjèdre,

majd Chinát és Jápántis ölelte. (î9.) A' Német-

' (Ï8.) A' tizenkét esztendei fegyvc'rszünést ille-

tô alkudozás le van irva van Campen Gesch. der

NiederL I. 586—598.—

(îg.) A' Hollandusok hajókázása kezdetét es1

nagyra nevekedését leirja van Campen Gescb. der

Niederl. I. 572— 586.—
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alföldiek ezen az uton, különöson Portugal-

lia kelet Indiai coloniájinak elfoglalásával, ait

Oczéán uraivá lettek. Ilyen kereskedésen é-

pült nagyságot még a' historia nem látott.

A' reszpublika gazdagsága, tekintete, és ha-

talma szemlátomást nevekedett, 's a' n-d. szá-

zad közepén tûl helvet foglalva a'Több státu-

sok snrában, egyik mozgatôja lett Europa kö-

eönséges politikájának. A' kicsi kezdetböl ere-

de« Németalföldi szabad koztársaság fontos

tamîsàgot adó jelenés a' historiaban. II. Filep,

kivált Portugallia meghódolása után, a' leg-

hatalmasahb monárcha, az ido lelke ellen ok

talen viadalra szállással, a' rallásos és polgá-

ri szabadság letapodására torekedéssel , ' nagjr

birodalmànak , melvben a' nap aoha le nem

ment, elszegénvcdését, meggyengülését, é»

a' fényes polczról lebukását oknzta , 's az Â-

roérika és mind a' két India kincseinek «ra

teljesen bánkrottá lett, annyirn, hogy halala

elött kevéssel maga se^edelmezésére házról

házra küldött papok álial pcnzt szedetett, '«

150 millio arany adósságot hagyott batraco.)

tnidön másfelöl a' maroknyi Nernqtalioldjek,

- egy ineg sem tetszö szegletében a' fold mind

a' négy résziét oszvefoglaló monárchiának ,

nem csak függetlenségeket dicsöséggel kîviV-

ták , de a' gazdagság és hatalom jeles polczá-

(30.) Pölitz Weltgcschicte für gebildete Leser.
III. Bd. 269. — i . • и .". • r i; '.
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ráis hágtak. Örök igazságnak marad,—neт

a' kiterjedésen , пeт a' népességen , szóral

tiem csak a' külsön áll egy status nagysága;

az emberi legszentebb jussok védelme alatt

virágzó szorgalom , munkásság , a' lelki és er-

kölcsi eго kifejlödese, a' mlreltség, 's az éle-

tet kedvessé tevö szabad bazához vonszó, ra-

gaszkodó indúlat — ezek pallàdiumi egy nem-

zet jóllétének, bóldogságának , magosra emel-

kedésének. Milyen ritkán látjuk az országló-

székek meggyozödését e' nagy igazságról !

A' tizenkét esztendei fegyverszünés el-

telésekor 162t -A. IV. Filep thromisra lépé-

sével, megújult ugyan a' had Spanyolország

¿s a' reszpublika köztt, de annak folyamatja

a' Spanyolokra nézve, kivált tengeren átaljá-

ban véve szerencsétlen volt. Majd Franczia-

országnak a' háborúba elegyedése, '■ az ott

kormányon üld miniszternek cárdinális Riche-

lieunek fébr. S-k. l635-A. a' reszpublikával

szövetsegre lépese , a' nagy viadal végét még

meszszebb taszitotta, azonban a' Spanyol ud-

vart is mind inkább meggyözte a' Németalföl-

diek meghóditásának lehetetlensége felöl. —

A' békesség végre Spanyolország és a' resz-

риbЦka köztt, megkészült Münsterben január.

30-¿. 1Ö48-A. Ennek foglalatja szerént, a.) Spa

nyolország megismerte a' Németalföldi resz

publika teljes függetlenségét. — 6.J Mindenik

fél megtartotta . azt , mind Éuropában , mind
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a' coloniákban , a'minek birtokában volt, mely

szerént a' reszpublikának maradott Mastricht

vára , Limburg, Brebantzia, és Flandria ncmely

részeivel. .— c.J A' Scáldis vizének bézárása

meghatároztatott. (31.) Ez az utolsó pont—

a' békesség i4-<¿ czikkelyje — különös figye-

lemre méltó a' mái idöben, melvnek torténe-

t«ivel szorosan öszvefügg. Eredeti nyelvcn

igy hangeik: „Les rivières de Г Escaut, comma

лussi lel canaux de Sas, de Swyn , et autres .

bouches de mer y aboutissantes seront tenues

closes du côté des dits Seigneurs - États," ,, /f

Scáldis viae, valamint a Sas, és Swyn csator-

nák , addig egészen hol azoic à tengerbe ömle-

nek, bézùrva lésmek tartva a stdtusok àltal"

kik a' reszpublika közönseges rendeit— Gene

ralstaaten— jelentik. (32.) így Spanyol Belgi-

om alkaJmas fekvése mellett is, egyátaljaban

tengeri kercskedést neт folytathatott , mert

a' Scáldis bézárása által minden idegen ha-

joknak abba béevezbetése megtiltatott. A'reszr

publika , ezen jussának védelmére , részînt

némely erosségeket épittetett a' Scáldis part-

jaira , részint fegyveres örhajokat tartott , mel-

lyek a' folyón le 's feljárva vigyáztak. Ez ál

tal Ántverpiának a' régi nagyságra emelkedé-

•e lehetetlenné lett , Amsterdam vetélkedö néï-

(3t.) van Campen Gesch. der Niederl. II. Bd.

97. 98. —

(32.) Dohm Denkwürdigkeiten meiner Zeit. II.

Bd. 163. —

2t *
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MU birta a' temérdek kereskedést , midon a'

Spanyol Belgák szorgalma és munkássága nagy

mértékben gátoltatott. Valóban Spanyolország

roskadó állapotját semmi úgy nem bizonyitot-

ta, mint azon kéntelensége, mely szerént egy

ilyen békességpontba meg kellett egyezni ,

mert bogy egy független status hasonló mo

dern folyó vizének használásától , 's azzal jól-

ïéte egyik nevezetes eszközének a' kereskedés-

nek maga tulajdon földjén folytathatásától el

legyen tiltva, erre az egész historiában több

peída nines. —Valjon ez a' megszoritása a' Bcl-

gáknak igazságos volt é vagy nem? más kér-

dés — a' csak saját hasznát számitó kereskedö

arra nem szokott tekinteni. De természetesen

következett, bogy a' Belgák szorgalmának ilyen

forma nyomattatása , mely másfél századig tar-

tott, a' déli és északi provincziák nemzeti kü-

lönbségét , vallásos megbasonlását és gyülöl-

iegét nevelte, 's közöttök a' választó közfalat

magosabbá tette. — Hollándia és Belgiern poU-

tikai elválásával, midon az elsö hatalmas virás-

zó státussá formálódott, az utolsó, Spanyolor-

szág provincziájának maradott , es el lebet

mondará a' Jé'suitáknak világosságоt bé nem

boesátó coloniájává lett. Nem is igen birt a'

papság egyébütt oly nagy batalommal , mint

Belgiomban , sohol az , inkább nem törekedett

a' lélek bilinesben tartására mint ht; 's ezen

jelenés okát talám abban lehetne keresni, hogy

/



neт igen .yó}% másutt a' katholicismusnak a*

formátzioval mérgesebb,: és az indúlatokat an-

nyira elvaditó viadala. . . .s...- ¡h

A' Münsteri békesség neт végezte-bé a"

nagy háborút, mert Franczia és Spanyolország

azután még tizenegy esztendeig maradtak a'

esatapiaezon, 's csak nov. 7-k. 1659-*. a' Pyré-

néusi békességben tették-le a' fegyvert. Ezen

kötés által Francziaország kapta Belgiomból

egész Artéziát, Fbndria, Luxemburg némely

helyeivel , 's elvégeztetett, hogy Franczia ki-

rály XIV. Lajos IV. Filep léányát Mária

Théréziát feleségül vegye, mely házasság-

ból több veres hadak folytak. (53.) XIV. Lajos.

nagyravágyó , diesoségen kapó fejedelem , czél-

ba vette , felesége jussán , az egész Spanyol

Belgiom elfoglalását, a' mit Hollándia, a' szom-

széd státusokkal egyetértöleg , minden úton a-

kadályoziatni törekedett. Ez által közeledtek

egymáshoz Spanyolország és a' reszpublika: '•

a' Franczia király nevekedö hatalmaskodása fô •

polifikai maximává tette , a' miben majd a' na-

gyobb státusok intereszszéje oszvetalálkozott,

hogy Europa függetleneégéért , kath. Belgiom-

nak Spanyolország birtokában kell maradni, !■

a' reszpublikát Franoziaországtól elválasztani.

(35.) Ezen hadak leirását olvashatni PSliU

Weltgeschichte fur gebildete Leser III. Th. 210 —

045. Heeren Geschichte des europ. Staatensystems —

3-te Ausg. Gôtting. I8I9. S. 237 — 257. van Camptn,x

Gesch. der Niederl. П. Bd. t82 — S20. —
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Bar ix innen fejlödött fnéfges hadak követke-

zéséül , a' Franczia király nem csak a' Burgun-

diai grófságot, de azonkivûl Flandrîa és Hen

negau darabjait is elfoglalta, a' nagyobb reset

azért még is a' Spanyol megtartotta , 's >gj

Francziaország, az egészet elnyelni akaró erö-

szakosságàban czélt nem ért. Hollándia vala-

mint ezen háborúkban, ugy az azo-kat bérégzô

alkudozásokban es kötésekben nevezetes részt

vett, elhatározó szóral birt; lebet mondani t

ez idöben , Europa diplomátziájának közép-

pontja volt.— A' í8-d. szazaá elejével pedig ki-

halván II. К á roi y ban a' Spanyol - Airsztriai

ház, mivel XIV. Lajos az egész Spanyot mo-.

nárehiáboz just formalt, az ebböl Europát fe-

nyegetö veszély eltávoztatására , Francziaor

szág eilen, Hollándia, Ánglia, es a'Német csâ-

szár Hágában sept. 7-k. í70i-*. az ugy neve-

zett пagу tz&oetségbett egyesültek.— Az innés

következeit 's fé) Europát pusztító háborút

\ИЪ-Ь. az Utreehti békesség végezte , me\j

szerént Spanyolország külsö coloniájival együtt

a' Franczia király unokája V. F Яeр kezénél

maradott: Europai mellék-birtokai ellenben,

^név szerént Belgiern Ausztriának jutottak, oljr

móddal bogy ez utolsó mintegy közfal , bar

rière , válaszsza-el Hollándiát P'rancziaország-

tól: a' mirol szólló különös egyezés — a' bav-

riére-alka — Ántrerpiában nov. i5-¿. 1715-*-

ké&zült-meg Anglia, Hollándia és Ausztria
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köztt. (34.) Ennél-fogva a' Hollándiai reszpubr

likának kirekesztö jus engedödött hat Belga

erösségben. örzö serget tartani , valamint a'

hetedikben Ausztriával közösön , mely sereg

'sóldjára. 's több- költségekre, a' császár eszr

teadönkent l mil lio 250 ezer hollándiai forin--

tot v.ólt köteles fizetni;.ne.m különben a' ke-*

reskedés tilalmára. nézve a' Münsteri békes-

ségbeo tett rendszabásolc is. nyilváh . megei ö-

sittettek. Zugolódtak ugyan a' Bëlgak ismét-

lett megsz.orittatásokért , és bangos panasz,-

szokkal VI. Károly császárhoz is folyamod-

tak, de sükeretlenül; söt még azon. próbáját

is. a' császár ¡ hogy. egy t.722-*. Oslendeban fel--

állitott kereskedö társaság által Belga alatt-

valójit a' nagy kereskedésben részeltesse , Hol--

Íándia és Ánglia ellentmondása miatt, végre-

nem hajthatta, 's egy márcz. \6-&. l73i-*. Bécv

hen ezen- két hatalmassággal kötött alkunák,

fogva nem csak azon társaság megszüntetésé-

ben, de a' Scáldís bézárásában ís újra . meg-

egyezett. (35.) így keltett a' diplomátziának

egy kereskedöi irígy monopoliumon épülö nyo- .

mattatást megszentelni , 's ezt az Europai nem-

Ketek közö nséges törvenykönyvébe- béiktatni.! '

Belgiom ezen állapotja Mária There

sia- alatt sem szenvedett változást, de II. Jó-

(34») Dohm Denkwüt-digk. meiner Zeit II. Bd. 168. .

*6g. vanCümpen Gesch. der Niederl. II. Bd. 573. —

(35.) Dohm Denkwürdig, meiner Zeit II. Bd. 171.

van Campen Gesch. der Niederl.' II. Bd. jofo 3.99- .
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'ief császár, ki az igazságtalan kôtéseknél

elebbvalónak hitte alaUvalóji javát, nov. 7-Jb.

Í78Í-2. felmondá a' barrière-alkut', 's a' Ho-ltán-

tius orzó sergeket a' Belga várakból kiidézte,

valammi t784-A. próbálta a' Sea fdis me^nyitá-

sátis, a' miben azonban a' reszpubüka balha-

tóson el lent allot t, « hoszszas alkudozás titán,

Francziaország kuzbenjárására oda ment-ki a'

dolog, bogy a' császár egy nov. 8-*- 1785-*.

kült egyezésben , 10 millio forintért, eláliván

kivánságától , a' Scáldis tovább is zárva raara-

doU. (36.) H. Jó'sef Belgiomi országlása még

más tekintetben is nyúgtalan vólt: jora töre-

kedö de nem mindég elörenézéssel próbált

(3ft.) П. Jо'sef császár egyenetTenségét a' bar-

riérc-all.n es Scáldis megnvitása felett kornyüláUá-

aoson Ieirja^ Dohm Denkwürdig*. II. Bd. 155 — 546»

L. meg errÔl vanCatnpen Gesch. der Niedert. H. Bd.

477 — 486- — MidÔn II. Jó'sef császár a'Sráldis meg.

nyitását rcndeTvén , azt paranesolta , hogy bajо jr

Ausztriai vitorlával ezen folyón le 's fel evezzenek

minden tigyelés nélkül a' Holland usolira , Baunitjt

ennek erasen ellene szegeste magát , 's a' esás&árt

igyeliezett róla lèvera!. De II. jó'sef ñetn hajtott

minisr.UTcre, banem azt felelé „Die Holländer u*er~

«feu. - nrçftt schrèszen.^ ,, A' Hollandusok neт fognafc

.loni. " A' dolog azonban másképpen ütött-ki ; лх

dfc't'. Ь-к. 17П4-6. Ántverpiából esászári vitorlával a'

Scáldison lefeté induit brigantinra , . könnyS hajór»

egy llollandus örhafo rá lött , és azt viszszalérés-

ris Wnskeritette. — E' rSrténetirol a' tudósitñs aklior

érkezett Bécsbe, midón a' császár éppei» Magyar-

S»rszfij*on volt. Kaunitz lehát azt II. Jó'sefnek után-

na-'ïiildotte , és csak ennyit irt alá: „Sic haben doch

geirfkliekí " A' Hollandusok csakngyan lottek.

i>o№n Beükwürdigk. It Bd. 2i4 — íi?.
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¿jitásaiért, a' papság pólakotöjén járó nép fel-

xendült ellene , különösön , midön az innepi

búcsujárást megtiltotta , sok gazdag klastro-

xnokat, mint részint csak test hizlaló intéze-

teket, bézara^dit, 's a' Löweni fö oskolát más

formaba akarta önteni. (57.) A' kitört és mind

több eröie kapott támadást II. Leopold csá-

szár csilapitotta-le , 's nagyobbára mindent a'

régi állapotba viszsza-tett. (38.)

A' Franczia révolutzio árja csak hamar

mind Belgiomot, mind Hollándiát elsodorta.'

Az elsö, Francziaországhdz csaloltatott , 's az

utolsóis, meldet 1795-*. a' Franczia reszpub-

lika sergei elfoglaltak , különbözö nevezetek

alatt Franczia provinczianak maradott. Bár

ezt, a' révolutzio elsö szülötlje, Napoleon

1U06-A. mint királyságot, testvérének Lajos-

(37.) Mennyire szükség volt ezen universitás

reformálása cgy van Campan bital fclhozott kör-

nyülállás bizonyitja. A' II. Jó'sef császártól a' val-

lasos türedelemre nézve kiadott hires rendelcsnck

a' Löweni fo oskola magát ellene szegezle, „azt

a' gyülülség és egyenetlenség forrásának nyilatkoz-

tata , mivel mindert erelnekehet külbnbiég nilkül , a'

hatholika hit úgy néz , mint a' legrettenetesebb és örö-

Itös büntetések atdozatjail. " „ Die Universität zu Lö

wen erklärte die Toleranz als eine Quelle des

Hasses, und der Zwistigkciten , da ja alle Kelzer

ohne Unterschied im Katholischen Glauben als Opfer

der furchtbarsten ewigen Strafen betrachtet würden. „

van Campen II. Bd. 380. ;— -- i

(38.) A' Belgiomi zendüíést lehet olvasni Pö

litz Die Staatensysteme Eurdpas und Amerikas

I. Th. t88-- tgj. és van Campen Gesch. der Niederl.

II. Bd. 501 — 512.



ззо

nak adta, de majd négy esztendi) mûlva ha-

gonló önkénnyel nagy birodalmával egyesitet-

te. A' Lipsziai ütközet után i8l3-5. Hollándia

is lerázván a' Franczia jármotr -viszszahivta az

Orániai herczegi házat, 's az utolsó helytartá

fija Wilhelm dec. г-k. 1813-A. Ámsterdámhan

mint uralkodó fejedelem , által- vette a' kor-

mányt. Napoleon thronussa oszveomlása után ,

a' szövetseges nagy fejedelmek, kik jól tudták

milyen szoros öszveköttetesben áll- Europa sor-

sa Németalföldel , elvégezték, küJönösön Ánr

glia sürgetéséret azon. tartományoknak, az O-

rániai haz uralkodása alatt, egy státusba öszve-

kapcsoltatását, mely Francziaország felol a' dok

gok új- rendjének védbástyája legyen. így esett

az elsö. Pári'si békesség nyomán , 'Holiándiár

nak , 's a' volt Lüttíchi püspökséggel nevelt

Belgiomnak, mint Németalfôldi kiràlysâgnak

egy országgá formálása, a' mit m-ajd a' Bécsi

congressus is jóvá hagyott* Az Orániai her-

czeg mint I. Wilhelm márcz. \6-k. 1815-6.

vette-fél a' királyi nevet , 's a' Pruszsziának en-

gedett Néniet birtokai helyett kapta Luxem

burger , mint nagy herczegséget , a' miert a'

Német szövetség tagja lett. De ezen politikai

házasságra az ég nem mondotta áldását, csak

hamar kitört a' Belgák és Hollándusok пeпь

zeti 's vallásos ántipáthiában gyökerezö ide-

gensége. Elsö es igen kitetszö példája vóVt

ennek, midön Genti püspök herezeg B rog
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lie a' katholikus papság nevében jul. г8-k.

lis 15-*. nyilvBB protestált, a' constitutzio elö-

rajzában a' különbözö vallásoknak engedett

egyforma oltalom és szabadság eilen , vala-

mint az ellen is, bogy a' papság mint egyházi

rend, az ország képviselöji közze fel nem vé-

tetett. — — — — — — — — —

A' papság béfolyásának lehet azt is tulajdonit-

ni, hogy midön a' király az új constitutziot a'

déli provincziák öszvehivott küldöttjei elibe

terjeszté, azt a' tôbbség, leginkább a' vallas

dolgában engedett teljes szabadságért és egy-

formaságért viszszavetette, de a' mire a' király

nem ügyelvén, azon constitutziot még is aug.

%k-k. i8i5-*. kozonségessé tette. (30.) Könnyü

képzelni, hogy az ilyen móddal kihírdetett, és

teljesedésben vett országlás módja a' Belgák-

nak nem tetszhetett , annyival inkább , mert

négy millioból álló népességekhez képpest, a'

közvnséges réndele gyülésében, a' két millio Hol-

lándusokkal egyforma számu t. i. 55 képvise-

löt küldöttek. Nagy mértékben felkoltötle a''

zúgolódást , az országlószék azon törekedése

is, hogy a' Franczia nyelvet mind az igazga-

(3Ç.) Ezen constitutzio egésr. biterjedésben

meg van Saalfeld Allgem. Gesch. der neuesten Zeit

IV. Bd. 2-й Abth. 409 — 440.



tásban, mind a' törvényszékeknél megszüntet-

vén, annak helyebe a' Mollándus nyelvet hoz-

za-bé , ralamint méltán sértette a' Belgákst a'

királynak a' Hollándusok aránt mútatott szem-

betünö részrehajlása , minden föbb politikai

és katonai hivatalokra kinevezésben. De a' két

nemzet intereszszéje és polgári foglalatossága

is ellenkezésbe állott , a' kereskedést üzö Hol-

lándus ezt mentöl tágasabb és szabadabb kör

ben vágyott gyakorolni , a' Belgák ellenben,

mint kézmívekkel , fábiikákkal foglalatosko-

dók , az idegeneket kiszoritásban és tiltásban

képzelték hasznokat. Sulyos terhet tett végre

a'Belgákra, a' Kollándiai nagy adósságban ré-

szesedések is. Nem lehet azért csudálkozni,

hogy a' déli és északi provincziák öszveolvasz-

tására czélzó országlás az ellenkezö. részeket

még jóbban eltaszitotta egymástól ; bár másfe-

lö l- tagadni nem lehet, hogy ralamint a' consti-

tutzio a' nemzet szabadságát elégsré bátorsásr-

ba tette, úgy a' kiràly törvényesen uralkodott,

a' kereskedést i szorgalmot gyarapította, a'hasz-

nos ismereteket, mivelödest elömozditni ígye-

kezett, és sokat tett az egész jólléte és valódi

haszna elomozditására. De lehetetlent nent» vi-

betett véghez, söt éppen az országban világo-

sodást terjeszteni iparkodásával , a' papságot

felzaklatta, 's annak részérol kemény ellentál-

lásra talált. Különösön, mikor 1825-A. a' Fran-

ceiaországból bécsúszott Jé'suita missionáriu
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sokat az igazgatószék kitiltotta , majcl a' pa-

pok béfolyása alatt levó' kissebb semináriumo-

Jcat bézâratta , 's azok belyébe fundálta a' pap-

ságra keszülöknek a ' Löu-eni filozofai Kollé-

gyotnot, (40-) пaру lett a' zngoíódás, kivált ez

ntolsóért тг- .— —f ' — '— —

— — .— •— ! — i— '— a' papok han-

goson erösitettek- a'.vallásos szabadság megszo-

ritását, a' mit utánnok mondottak mind azok,

kik a' papi szónak teljes bilelt adnak , . milye-

nek Belgiomban js felesen talállatnak. Azon

ezerencsr»il-en gondolat , me.ly szeiént a' király

\817-6. XII. Leo Bomai Pápával concordplnra

lépett , njabb alkalmatosságot adott a' vallá-

sos nvomattnlásért lármázásra..(4 1.) Ezen kör-

nyiilállásokból fcjlödött-ki egv kettös oppositio

a' királvi kormány eilen , ty i. a' régi es erös

katbolikusok nagy számból álló felekezete. ,

melv a' nyakára tólt réformátus királvtól bor-

zadozott, 's annak még jóra törekedö' intéze-

teit' is veszélyt hozóknak nézte , valamint a'

Franczia oskolában nevekedett liberálisok ré-

«ze, kik a' nép jussai mentöl nagyobb körbe

szélesitésére törekedtek. Ez a' két egészen kü-

lönbözö czélokra sietö , 's öszve лeт ferbetö

inf-ereszszétql vczetett fél , csudálatoson kezet

fogott az országlószék eilen , kivált .rnidön az,

a' zúgolódást nagy mértékben éleszto szabad

nyomtatás megzabolázását 1Ö29 v¿gén munká-

ba vette, 's eléggé tudva van, bogv az i850-*¿'-

li Franczia révolutziot majmoló Belgiomi zen-

(40.) Buchholz Gosrliielite der europ. Staaten

seit dem Frieden von Wien 14-íer Bd. 355 — S5Q.

(41.) A' Romai udvar és Németalfoldi király

köztt készült eoncordátát több oda tartozó acták-

kal 1. Neueste Staatsaclen und Urkunden IX. Bd.

268 — 295.
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dülés , e' két merôben ellenkezó elemenium

egycsitett munkássága által terjedett annyira,

hogy Belgiom Hollándiától egészen külön vált,

majd thronussáról az Orániai házat kirekesz-

tette, és Szax-Coburgi herczeg Leopold ot—

IV. György Ánglus király vejét — jul. A-k. 1 831-A.

királyjának választotia, ki Brüszszelbe érkez-

▼én, a' constitutziora jul. ï\-k. a" hitet letette,

's az országlást elkezdette. (42.)

Az Europai 6t nagy hatalmasságok Lon

don! követeiböl formálódott conferentzia meg-

gyozodvén a' Bécsi congressus által , az illetó

népek saját természetére , és bajlandóságára

ligyelés nélkül , diplomátziai eróltetéssel 5sz-

Tefüzött két ország elszakadásának szükséges

róltáról, Belgiom függetlenségét megismerte,

's örökösön neutrális státusnak határozta , de

bar két esztendeig fáradozott, 's 70 protocol-

lumot halmozott egymásra az elválás végre-

hajtásáért, a' minek feltételeit oct. 1 S-k. 183V-Í.

24 pontokban meg is állitotta, melyek az öt

nagy hatalmasságok és Belgiom köztt nor.

15-A. 1831-A. készült forma-szerénti kótésbe

felvétettek, de Hollándia ellentmondása miatt

czélját ñera érte. (43.)Több nehézségek köztt,

melyek Luxemburg 's az adósság felosztása

felett támadtak, legnagyobb akadály volt, a'

hatalmasságoktól meghatározott , a' Belgáktól

sürgetett szabad bajókázás a' Scáldison. — A'

fennebb mondottakból elég világos, hogy en-

(42.) A' Belgiomi révolutziót 1831 végé'iR, és

a' két ország elválását jól leirja Ungewitter Geschnell

te der Niederlande , und ausführliche Schilderung

der Belgischen Revolution. 2. Theile Leipzig Ш2.

(43.) L. Neueste Slaatsacten und Urkunden XXV.

Bd. különösön 62. es 309. —
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nek meg nem engedése mit'rt fekszik szi'vén

a' Hollándiai országlószéknek , valamint az is,

bogy e' részbéli szinte makacs ellenkezését

Wilhelm királynak, miért viszontagolta a' pa-

rányi nemzet oly nagy és erejét csak nem

megnaladó áldozatokkal. A' conferentzia oszre

лет il 1 ¿> részekbôl alkottalása, talám ezen e-

gész dologba nem is czélarányoson tortént be-

léelegyedése , onmagával ellenkézése , több

versben kiletszett , különösön , a' véglcéppen

meghatározottakvak és vállo*katlanoknak nyi-

latkoztatott 24 pontokból készült kotés mege-

rositésében , melyhek kicserélése Belgiommal

Ánglia és FrancziaoTSzág részérol január. 31-ifr.

1832-5. xnegtorténr, midön másfelol Ausztria,

Pruszszia , és az Orosz udvar' jóváhagyásokat

csak késobbre akkor is feltételesen , 's némely

fennbagyásokkal adták, úgy bogy ebböl vég-

re a' conferentzia tagjai kôztt niegbasonlás is

esett. Ausztria, az Orosz-birodalom és Prusz-

szia , csak kSzbenfárással akarták a' fennfor-

gó akadályokat elbárintani, de Anglia és Fran-

cziaország a' további haladékot károsnak ítél-

Ten, octob. ïi-k. IB32-Í. egymással szôvetség-

re léptek a' Hollándiai királyt kénszeritni a'

kivánt pontokban megyegyezésre, különösön

a' még l508-¿. herczeg Albától épitett Ánt-

verpiai ötszegü erös fellegvár átaladására ,

melyet a' rendithetlen hiV és állhatatos Chassé

1830 végén Belgiom elpártolásakor Wilhelm

királynak megtartott , 's az Í832-*. novcm-

berben Belgiomba bényomult Franczia sereg-

nek is elébb bátran ellentálla , de végre ke-

mény ostrom után kéntelen volt a' nagy erö-

nek engedni, azon esztendö dec. 23-A. magát

feladta, 's a' vitéz örzö sereggel együtt Fran-
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cziaországba vitetctt. Ezen öszvebonyolodott

polit ikai kérdés az által függött szorosan ösz-

ve Europa intereszszéjcvel és sorsával , hogy

mitlоn Francziaország ßelgiomot, mint juliusi

révolutzioja szülöttjet , és természetes szöve-

tségessél pártfogolta , Hollándia különöseb-

ben az Orosz es Pruszszus udvarokhoz tá-

maszkodott: 's ígv a' Belga földön, hol a' \6-ri.

században a' katholicismus és protestántismut

egvmással merges, és kovetkezéseiben ma is

látható viadalt kezdettek, a' legújabb idöben

a' határlalan országlói hatalom, 's a' népek jus-

sain épiilö uralVodás, az absolutisms és v>oH-

tikai szabadság készültek szembeszállani. Kön-

nyü látni, melynehéz, mennvire kényps man-

kavólt , ilyen egvmás eilen toro elementumok

tusakodását meggátolni , 's a' közbékességet

fenntartani! (44.)

(44.) Ar. Antveroiaí fellegvár tnpçvéte'e »' Tlel-

ga-Hollandus ItéHést el nem döntö'íe . de f«ak

ugvan úira elkezrlodven az a'kudoaásnl» . ряеЪпрк

.követliezésé'*' május 2 1 -fc eev p1Ô1pç»s bo

tes l<es7.ûlí Ànglia , Franr7.iaors7Äi; , és féne*#1Wld

hözött , melv szerént Chassé és katnná'i Franrjîa-

ors7-ágbql vis7.S7-ahnrsaHattak , 's a' 'Vémet^lfñ^í

birály kötelezte magát, boçv a' véçbékesspris: RpV

gínmot ellenséffesen* mee; nom támaília. F.7. a' vé»-

bél<essé? minda/.onáltal ttiój ninrs m»t, 'l hSr a'

London! conf^rpntzia ínliusban Í85S-6. n'ra él T< en

dette rntmbálórlásót , de az-t bárnm Ъб^пяр mi'Ova

C7.élt nem érve továhh halasxtntta. — A' ki eevéba-

ránt a7-nn dip'omátzía! s7.cmprp7.ést , a' mît л' Bel-

gínmmal bibclôdés oko7.ntt"l<0rnvülá!lásnson ísmerni

akaría, olvassa-mp» a' Cnm,er<citinn<: Lericnh der unte-

sten Zeit und Literatur, VövPthezö 07-i1<kpl vpîf : Bel

gien. Londoner Conferenz. Niederlande. Scheide/ragt'.
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ERDÉLTNEK

MAGYARORSZÁGTÓL ELSZAKADASA.

Dividitur ferro regnum. — — — —

Non erat ispopulas, quempax tranquilla juvaret ,

Quem sua libertas immotis pasceret armis.

Lueanus Fbartal. I. tog. — IM. ir*.





Midön a' kilenczedik század vége felé, a'

közép Á'siából kivándorlott Magyarok , A r-

p á d alatt mostani földjeket elfoglalták , a'

természettöl sokképpen megáldott kicsi Er-

dély Tuhutum vezérnek hódolt-meg. Az or-

szág akkori birtokossa Gélu, az Oláhok fe-

jedelme, ki a' hév es hideg Szamostól körül-

vett Gyalui varaban lakott, az Aimás vize mel-

Iett a' Magyar seregtöl megverettetve, szaladás-

ban kerese menedéket , de a' Кaрпе vizénél

levágattatott , a minután Tuhutum az Oláho-

kat Esküllönél maga hívségére feleskette. Et-

töl fogva egy századon felyül, Erdélyt Tuhu-

tumnak a' Magyarországi uralkodókkal bizo-

nyos öszvekötteteshen álló maradéki birták.

Tuhutum kis unokája ifj abb Gyula, a' ke-

resztyén vallas iránt ellenséges indúlatot bi-

zonyitván , söt Magyarországot is gyakori be-

ütéseivel háborgatván, Szent István király

eergével Erdélybe termett ioo2-*. Gyulát két

22 *
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lijával együtt kötözve elvitette , Erdélyt Ma-

gyarországhoz kapcsolta, és annak részévé tet-

te. Öt századon felyül tartott Erdélynek Ma-

gyarországgal oszveköttetése. A' királyok azt

különös helytartók által igazgatták , a' mit

mind a' tartomány géográfiai fekvése láttatott

kívánni, mind a' benne találtató , 'e különbö-

zö jussokkal biró nemzetek szükségessé tettek.

Ezen helytartókat , rnidün a' királyi fanríliából

vóltak, 's némelykor a' királyokkal megosztott

's velek egyforma hatalommal országoltak itt,

herczegeknek hívták , ha pedig hadivezérekbol

választották öket, vajdáknak , 's viszont ezek-

nek képviselóji alvajdáknak neveztettek. Mi-

kor a' hivataljokba béállottak , esküvéssel kö-

telezték magokat, Erdélyt a' fennálló torvé-

nyek szerént igazgatni, 's különösön, mihelyt

a' királyok parancsolják , hívataljokról lemon-

dani, es mindenröl számot adni. Egyébaránt

or&zág-b&óji vóltak , 's nemcsak polgári , de

katonai hatalommal is bírtak. Ok szolgáltatták

a' tartomány jövedelmét a' király kezébe, kit

az Erdélyi sergeket vezérelve, a' hadba elkí-

sértek. Nem különben néha a' király nevé-

bnn országgyülést is tartottak , 's abban elöl-

ültek , vigyáztak a' törvény és igazság kiszoí-

gáltatására a' hazafijak köztt, 's a' kissebb pe-

reket, az úgy nevezett vajdai-széken régkép-

pen ellátták. Ezekböl látható az Erdélyi vaj-

dák nagy tekintetc és béfolyása , melynek
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szabadabban gyakorolhatását коппуйve tette a'

királyi lakhelytöl távolesések.

Erdélynek mint Magyorország részének

— partes regni Transsilvanae— a' Mohácsi üt-

közetig nines külön historiája. De több ieles,

az egész nemzet sorsát rezetö hazafijakat ál-

lilott-elö, — azok köztt különösön Hunyadi

Jánost és Máyást, — sokszor , mint szél-

ben esö tartomány, védbástyául szolgált aя

országnak , és sok piros vérrel , de fényes tet-

tekkel is tündöklö mezeje volt a' szabadságért

folyt viadalnak, mint ezt a' Sz. lmrei , Vaska-

ytui, és Kenyérmezei ütközetek eléggé bizo-

nyitják. — Erdös kis honnyjnnk jelen-állapot-

ja egyébaránt , a' Mohácsi ütkozetnél kezdö-

dik, és abból fejlödött-ki. A' Magyar évköny-

vekben örökke gyászos aug. 2Q-Â: \516-k. az

emlitett ütközetben II. L a j o s királynnk , 's

vele együtt az ország színe elhullván, az ár-

.ván manadott, különben is eléggé sujtolt haza

я király választás felett megbasonlott. A' ko-

ronához jussát tartotta I. Ferdinand Ausz-

triai föherczeg, mind felesege Anna II. La-.

jos testvérnénje után , mind régibb kotések-

лe1 fogva, a' mikre eleji léptek a' Magyarok-

kal , nevezetesen i463-*. I- Mátyás, és

\506-*. II. U 1 á s z 1 ó királyok alatt: Zápo-

lya János,az Erdélyi vajda pedig vágyott e'

méltóságra , 's honnyi eredetén kivül , különö

sön azon érdemére támaszkodott , melyet a'
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Székely Dó'sa Györgytöl 1514-*- inditott

paraszt had elnyomásával szerzett. Ferdi

nand pártján volt nádorispán Báthori lst-

ván, Zápolya János mellett, ítéloniester Ver-

bôtzi I s t v á n dolgozott. A' Mohácsi veszede-

lem után Zápolya Tokajba fordúlt, 's tühb

oda hozott föembereket , és nemeseket igye-

kezett ajándékok és ígéretek alta] maga ré-

izire húzni , sokakat meg is nyert , különösön

Perényi Pétert a' koronaörzöt, kitöl az

ország koronáját kezéhez kapta. Tokajból Zá

polya egyenesen Budára sietett , melyet elfog-

lalván , Székes-Fejérvárra ment, hová a' vele

tartókat ország rendci képében nov. 5-re. 1 5l6-¿.

meghivta volt. Az itt megjelent nemesek ö-

tet, nem minden eroltetés nélkül, nov. 1 l-k. ki-

rálynak megválasztották , 's mivel az általa

Egri püspökböl Esztergomi érsekké nevezett

Várdai Pál, a' koronát fejére tenni nem a-

karta, másnap, nov. il-A: Nyitrai püspök Pod-

manic zky Istvánnal vitette azt végben.

De a' Ferdinand mellett lévok sem ültek mnn-

kátlanul, az özvegy királyné Mária a' nádor

ispán által nov. гь-kére 152Ó-Í. Posonba or-

szággyülést hirdettetett, hol azon torvényes

rendtartásnál fogva , hogy az új király válasz-

tásra csak a' nádorispánnak van egyedül jus-

sa , a rendeket egybegyüjteni, Zápolya királlyá

nevezését semmit éronek nyilatkoztatják, egy-

szer'smind I. Ferdinándot Magyaroi
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szág törvenyes királyjának ismerik es választ-

ják , 's mivel ekkor Németországon volt , meg-

hi'vó követeket küldöttek utánna , kik Magyar-

országra jövetelét sürgetnék. Mihelyt megér-

kezett Ferdinand, az ország szélén a' palati

nus sok föemberekkel köszöntötte ; majd a'

Zápolyától oda hagyott Budát aug. 2Q-£. Г527-0.

elfoglalta, 's azon esztendo nov. Ъ-k. Székes-

Fejérvártt meg is koronáztatott , még pedig a'

rendes koronával , mert Báthori, mind Perenyî

Pétert , mind több más föembereket is à' ré-

szére által-vitt. — így két egymással vetelke-

dö királyja lévén az országnak,. ebböl pofgá-

ri-had, testvér ver ömles következett, a'nemzet

le nem írható sujtollatást szenvetlett, a' haza

bóldogsága letiportatott , az ország szélyel-

szaggattatott. Mind Ferdinand mind Zápolya

külsö fejedelmek barátságát , segitségét keres-

te, a' kik természetesen inkább Ferdinándhoz

a' született királyhoz hajlottak, mint ahoz , kit

csak a'torténet és szerencseemelt magos polcz-

ra. —- I. 'Sigmond Lengyel király — kinek

elsö felesége Zápolya Borbára volt , János test-

▼ere — próbálta a' ket vetélkedö-társ megbé-

kélltetését , de sükeretlenül , 's a' dolog közöt-

tök fegyverre került. A' gyözedelem Ferdinand

részére bajlott, Zápolya János megvereltetve ,

kéntelen volt 1528-A. Lengyelországba sz»-

ladzi, és ott keresni menedéket.
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*Vi"fjén'gyelországban múlatása alatt ismer-

kedett*meg egy Lengyel föemberrel , • à' nyug-

hatatlarr elméjü, újitáson kapó La'szky líie-

rotiymussa I, ki majd rávette ötet, hogy

II. Szolimán Török császárnak pártfogásá-

hoz folyamodjék a' Magyar thronusba viszsza-

tételéért; 's az ezen czélra vezelo kotetséget

Konstáiíczínápolyba , Laszky magára vállalta.

Masfelöl Lengyelországból több versben bé-

küldötte Magyarországrá, pénzt és kövelöket

szerezni , az Eitlély historiájában késöbben oly

nevezetèssé lett Sz. Pal szerzetessét Márti-

n uz i as t .— familiai nével Uthysenich

Györgyöt — kit bujdoklásában magával oda

elvitt Tólt, — egy'nagy elméjü, méjj bélátá-

su, mások szívét és hajlandóságát megnyerni

alkalmas, akármely száudéka végrehajtásában

szerencsés és bátor , a' kardot nem kevésbé

mint az imádságos könyvet forgatni tudó em-

bert, kiröl mondotta I. Ferdinand, bogy Zápo-

]ya Já'no'stól csak azt az egy, de 10,000 fegy-

veresncl többet ero cmklyást irígyli. — Lasz

ky Л 928' végén ért Kónstahczinápolyba , és

Gritti La j os áttal,' ki Gritti Andrés Velen-

czei hërczeg tôrrényteléh ágyból született fija

vólt, 's mint draga köáros tartózkodott a' Tö

rök fovárosban — a' császar eloW különös ked-

vességben levö Ibrahim basa ismeretségbe

jutott. Ennek segitségével kivitte azt hogy ja-

nuár. n-k. \51Q-Ô. II. Szolimán elibe bocsátta
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tott , ki nemcsak Magyarországhoz való jussá-

ról lemondott, de János királyt barátjának szö-

Yetségessének fogadta , segitségérol bizonyossá

tetle, 's erröl vele forma szerént kötésre lé-

pett. Szolimán egyszer'smind Laszkytól , kit

draga ajándékokkal bocsátotl-viszsza, megizen-

te Zápolyának, hogy elibe menyjen, midön

sergével Magyaroszágra érkezik. Ugyan ezen.

l529-*. esztendöben nyár közepén a' Török

császár roppant táborával a' Száván és Dráván

általszállván , Mágy arországon termett, hoi a''

Mohácsi téren , Zápolya Laszkyval 's mintegy

6000 föböl álló sergével tiszteletére ment.

Szolimán ölet nyájason fogadta , és iljabban ie

barátságát ígérte. Onnan Budára mentek,

melynek oltalmát Ferdinand' a' derék és ritka

hívségü Nádasdi Tamásra bizta, de a' kit át'ñ-

lást forralo Német kat'onáfi tömlötzre hányvá,

a' várat a' Törököknek általadták. Szolimán

Zápolyát Gritti Lajosnál Budán hagyva, Bees

alá ment hogy azt elfoglalja, de három hé ti.

ostromlás, és a' városra huszszor 'próbált rá-

rohanás után , nagy vesztéssel viszszaverette-

tetu Octob. \A-k. kéntelen volt az \>stromot

félbeszakasztani , és sietve Budára viszszatér-

ni. Oit a' koronát és a' több elénodiumokat

Zápolyának ; általadatta , ötet a' Magyar király-

ságba megerösitette , 's intette a' jelen volt

föembereket a' hozzá viseltetö engedelmesség-

rt. Giitti Lajost- 3000 Törökökkel Budán
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hagyván János oltalmára, maga Kostáncziná-

polyba viszszatért. — Zápolyának a' királyi

méltóságba viszszaállittatása a' polgári had

lángját újra felgyúlasztotta, 's annak minden

inségét elárasztotta a' szerencsétlen hazában.

A' Zápolya részén lévók a' Ferdinand híveit

Német pártanle, ezek Zápolya követöjit TöröJt

pártnak csufolták. Senkinek ez idöben sera

személye, sem jószága nem vala bátorságban,

tele volt minden zürzavarral, gyász volt az

egész ország képe. Igy elvadúlhatnak a' ro-

kon indúlatok, 's testver t testvére gyilkolására

ösztönözhet a' szakadás lelke , a' részrehajlás

tlühossége.

Ferdinand az alatt új serget gyüjtvén ,

különösöa aггa törekedett, hogy Budáról Zá-

polyát kihajtsa. Vezére Rogendorf az ország

febt» részében több helyeket elfoglalván, nov.

i -so napján 1530 -A. kezdette a' Budai várat

ostromolni , de a' Belgrádi basa, János se-

gitségére érkezvén , czélját nem érte , és kén-

telen volt magát Ausztriába viszszahúzni. Ér-

tésére esvén Szolimánnak a' két király tusa-

kodása, 1532-A. újra Magyarországon terme»,

de mindenek várakozásán kivül nem Budára

ment, hanem Vas vármegyének fordúlt, on-

nan Styriára ütött sergével , melynek egy re-

szét prédálni Ausztriába küldötte. De ezen

táborozása is szerencsétlenül ütött-ki, Ausz-

triában koborló katonáji levagattattak , 's ma
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ga is szorúlt állapotba esvén , nagy bajjal tu-

dott Tóthországon keresztül Konstánczinápoly-

ba verekedni. Szolimán eltávozása utan Grit-

ti Lajost Zápolya , a' föemberek ellentmon-

dására nem ügyelve , ország kormányzójává

tette, de a' ki ezen hivatalát csak eröszakos-

kodasra forditrán , sok kedvetlenségbe jött ,

a' mi elöl, tanácsosnak tarta Konstánczinápoly-

ba eltávozni. Ugyan e' tájban Zápolya N. Vá-

radra lement Erdélyt szemmel tartani r ne

bogy töle elpártoljon. Gritti azonban i534-*.

viszszatért, 's mindenütt dölyfös maga muto-

gatással útazva, hatalmát hol lehetett éreztet-

te. - Midön ilyen móddal Erdélyben a' vajdát

Czibak Imrét alattomoson meggyilkoltatta,

az ebböl eredett zúdulás és feltámadás követ-

kezéséül, Medgyesen megölettetett. A' Grit

ti esete Szolimánt ei osen felingerelte , kinek

haragjától , ha ez idöben más gondokkal elfog-

lalva nem lett vólna , János méltán tarthatoti.

Ez a' környülállás a' szomorú polgári had vé-

gét siettette , midön János az I. Ferdinándal

megbékéllésrol valódilag gondolkozott. Elsö

lépés volt erre a'két ellenséges fél köztt 1535-*.

készült fegyverszünési Majd a' végbékességet

illeto értekezések is elkezdödtek , és sok aka-

dályok , nehézségek köztt , elébb Váczon,

majd Po'sonban folytatódtak. Végre béfejezo

alkudozás hellyévé N. Várad választatott , hol

У. Károly császár közbenjárására a' békesseg
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I. Ferdinand éi János köztt fébr. 24-*. 1558-*.

41 pontokban aláíratott: melyeket Heiklen Far-

kas U-d. kônyvében lehet olrasni. Az Ausz-

triai bíztosok yóltak Ja n о s Lundi érsek, es

B. Fels» Leonhard , Ferdinand Magyaror-

szági forezére; —• Zápolya személlyét pedig

viselték Frangepán Ferencz Bâcsi es

Kalocsai érsek, 's Broderits István Vá-

czi püspök. Ezèn alku nyomán mind I. Fer

dinand,' mind Zápolya János a' 'Magyar királyi

nevet, 's mindcn kezek köztt lévo birtokokat

megtartottak , mely szerént Bada a' fo varos,

az ország keleti részével,és egész Erdéllyel

életéig Jánosnak maradott — a' nyúgotra eso

tàjék Horváth , Tóthországgal , 's Dalmátzfá-

val Ferdinande lett, 's meghatároztatott , hogy

János halálával, még azon esetbenis, ha fija

lenne, az egész ország, minden oda tartozá

provincziákkal, és így Ex-déllyel együtt viszsza-

menyjen' Ferdinándra, vagy maradékaira: —

etiamsi filium haberet Universum Hungariae re-

4 gпит сит omnibus regnis, provinciis et partibus

ci subjectit , in praefalum Romanorum regem, et

illo defuncto in ejus legitimo» haeredes— decol-

vatur , art. vik ■— Ha Jánosnak fija maradna,

ez birja az atyjának minden jószágait Szepe-

si hercieg nével. :Végre arrói is lett hatá-

rozás, hogy az egész országnak közös aka-

ratból egy nádorispánja rálasztassék. — Bar

mely világoson ki volt ezen alkuban kotve.



549

hogy a" János elhunytával az ö birtokában le

vo része az országnak, tehát Erdély is — visz-

szamenyjen Ferdinándra , annak meg is éppen

ellenkezöje törtcnt, mert a' külön lételre már

példa volt adva. Nem sokára a' Váradi békes-

ség után , Zápolya házasságra lépett Lengyel

herczegaszszony Izabellával, kitöl jul. Ъ-k.

1 54o- b. Budán született János 'Sigmond

fija, de atyai öröme igen rövid ideig tartott,

mert azon hólnap i\-k. Szász Sebesben vélet-

lenül meghólt. A' csecsemö bérczeg nevelé-

sére , es az özvegy királyné mellett az or-

szág kormányjára rendelt föemberek, kík ko-

zött Mártvnuzius Váradi püspök, a' kincs-

tárra felvigyázást vette magának,— János 'Sig-

mondot királynak kiáltották , 's a' thronuson

jmegtarthatásáért a' Török császárhoz folya-

modtak. II. Szolimán el is jött 1541 -A. julius-

ban Magyarországra , Budát elfoglalta , Iza-

bellát azonban és kisded fiját Erdélyben 's

Magyarország egy részében megerösitette. így

fészkelte-meg magát a' Török a' haza, kôzepé-

ben annak meg nem siratható kárával és rom-

lásával , — így szakadott két részre az addig

egy ország, 's Erdély külön igazgatással , kü

lön tôrvényekkel bíró provincziává lett.

A' két testvér haza másfél századig volt

ez egészen külön állapotban, 's akkor egy fo

alatt ugyan megint egyesult ; de azért még is

politikai tekintetben elvált állásban mindenik
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külön tartománynak maradott. Óhajtaní kell,

a' két rokon ország megint egy testé olvadá-

*át, mind azért, hogy az egyesített erejü nem-

zeti míveltség jóbban kifejlödjék, az egészre

inkább kihasson , mind az országlószék közjó-

ra dolgozhatásának tágasabb m&zeje legven,

oly móddal azonban , hogy Erdélynek , géográ-

fiai fekvésén , 's különbözö nemzetekböl alkot-

tatásán épülö politikai és ral lasos jussai szen-

tek és sérthetlenek maradjanak.— De most a'

két Magyar haza nevezetes idöpontjában sza-

bad legyen egy fontos, és talám a' jelenkorhoz

illó' szót szóllani. Magyarországon az 1827-A.

a' status egész polgári alkotmányjának újból

által-nézésére kirendelt országos bíztosságok

munkálódásai , a' folyamatban lévo Po'soni dié-

tán vétettek vi'sgálat alá , midön Erdélyben is

a' rég óhajtott országgyülése éppen a' megnyí-

lás pontján ran. *) A' nemzet feszült várako-

zással kíséri mind a' két országgyülés tôrvény-

hozói foglalatosságát. A' historia bizonyitása

szorént, egy nemzet polgári állapotja javitásá-

ban, az elmúlt kor tapasztalásának a' józano-

kosság elörehaladást kívánó törekedésével ösz-

vefoglalása, párositása adhat csak kielégitö 's

az idövel is megvimi tudo kö>etkezést. A' Ma

gyar constitutzíoban sok a' mi szép, és czélará-

nyos , de az idötöl elmaradva , már ma nem.

mindenben van a' világ elömenttéhez és mivelt-

'*) Máj. 2b-k. 1834-6. Kolo'svártt.
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ségéhez szabva. Ezek hatbatóson és felszóval

kívánják , bogy az erövel 's tüzzel teljes neт-

zeti nyelv— a' mi palládiuma minden népnek,

ébresztöje fenntartója a' közléleknek — kifejt-

ve a' közép-századokban rárakott snlyos bi-

Hncsbol, a' míveltséget , világosodást, erkölcsi

érzést terjesztö , honnyi kozjóvá tevö szent

jussába viszszalépjen , és szolgáljon a' gondo-

latoknak , a' törvény által kiszabott határok

köztt , teljes szabadsággal közölhetesere ; a'

déák nyelv törvényjeinkböl és oskolájinkból—

de nem a' tudományos életböl— számkivettes-

sék; mert nines a' Magyarnak féltöbb sajátja,

kinese, ôsi nyelvénél, 's ezen épülö nemzeti-

ségénél. A' nemesség továbbá , mely a' hazáért

fegyvert viselésre köteleztetessel birja jószá-

gát és szép jussait, — — — —; — —

legyen az, a' minek lenni kell, —érdemekkel

kitetszés , nem csak vaktorténet és születés bé-

lyege; a' törvény kitetszö oltalmával élés ne

nyisson útat törvénytelenséget sokáig , néha

átaljában büntetlenül gyakorolhatásra , szün-

nyön-meg a' nemesi elsoség , a' bar szalmás

kunyhóban szfiletett, de azért az Isten képét

hordozó, józanokossággal biró ember-társnak ,

a' világosságot és levegöt használással egyfor-

mán természeti jussait nyomni, tapodni, gyil-

kolni , valamint a' köz-nép azon lealatsonitott

belyheztetésböl , melyben van , jóbb és ember
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hez il lö állapotba tétessék, személyes es va-

gyonbéli jussait, a' miktöl az elöítélet és erö-

szak fosztotta-meg, kapja-viszsza, nevezetesen

legyen tulajdona azon földben, melyet verejté-

kével mível. így leszsz a' szeretett honny min-

dennek köz édes anyja, 's abban a' mértékben

neTekedik a' haza-szeretet, és ehez ragaszko-

dás, a' fejedelem törvényes akaratját tisztelö,

's azért mindent feláldozó kész indúlat a' ha-

zafijak keblében ki nem óltható lángal buzog ,

az erkölcs és az emberiség nagyidéája, — ez

a' földi mennyország, — a' lehetö•égig valóso-

dik.— Dicsö nemzetem ! historiádnak sok szép

lapjai vagynak, a' mi fényt fegyver, vitézség,

gyözedelem adhatnak, teljes mértékben birod,

's csak az a' hijja bóldogságodnak , hogy egy

érzésbe , lélekbe egyesülvén , 's az ido nagy

kívánságát megértvén, azon fels. ház kormány-

ja alatt, melyhez van lételed és sorsod kötve,

a' tökélletesedés és jóllétel pályáján elore-

haladjál i!



AZ ÁNGOL És FRANCZIA

KÉPVISELETI ORSZÁGLÁS.

Der Gebrauch der Freyheit— ill nie ffam

ohne Mis%brauch!—

Heeren,





A' teremtés remekének , az embernek,

két honnyja van, az egyik a' föld, a' niasik az

eg ; mindeniknek sajátja , mindenikhez erös és

el neт szakadható kötelek lánczolják, 'e mi-

don teste a' földhöz vonsza , melynek porából

Tan alkotva, lelke, a' mennyei örök világos-

ság szikrája, ennek lakhelyébe emeli, oda, a'

mit sejdit, reméll , 's a' hit szent karjaival ¿¡leí:

szóval , a' regest és végetlen magában egye-

sitö elsö szülöttje, és képe a' Mindenhaiónak,

két legföbb tárgyat ismer, — melyeknek hó-

dol egész valója — a' Aazát és vallást. — Eze-

ken fordul-meg az egész historia, 's nines en

nek fontossabb , ingerrel teljesebb, és tpbb

tanúságot adó szakaszsza , mint az , mely egy

nagy erkölcsi vagy politikai idéának, az é let-

be bélépését, majd a' lételért az ido v el vias-

kodását mutatja. Ilyen volt — a' régi és kö-

zép évek hasonló czímü torténeteit nem em-

litve — a' l6-d. század elején a' réformátzio

13 *
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lelkicsmcretet fogva tarto bilincsek szélyel

szaggalásával , a' bels'ö meggyözödes szabadon

kôvethetésére útat tört; — ilyen jelenkorunk-

ban is a' népeknek politikai szabadságra töre-

kedése , az a' hatalmason ébredezo vágyás,

mely a'Franczia révolutzioból fejlödve-ki, negy-

ven esztendötöl fogva , Europa egyik végétol

a' másikig , a' nemzeteket és országlószéke-

ket egyaránt foglalatoskodtatja , 's mindeni-

kef eHenkezö érzésekre ragadva, hol biztos

ohajtással tapial ja , kecsegteti, hol félelemmel ,

aggodalommal tôlti, kínozza ; az elsöket elö-

haladásra \ jussok kir/vására serkenti, unszolja,

az utolsókat ellentállásra , és a' fejedelmi ha-

talóm éz'entségéh általrbntam készülo ujitás eli-

bc állásra kénszcriti. — Ámbár azt lehet mon-

daní, hem igen van egész Europáben egy or-

szäg is, melyre ezeh rázkódás kissebb nagyobb

nleVtekbeñ ki ne lett vólna terfedve, csak u-

gyan antiak sullyát lëginkàbb Francziaország

érézté iMelynek tubb mint ezer esztendövel

megvénült polgári alkotmányja , a' révolutzio

áfjatól égysz'erre elsodortatott , és a- lerontott

hèiyebé ¿gesten nj', de à' nemzet lefolyt élté-

bén sem'Yni" a'Iapnt nenv tálalo épület emelte-

tétt', 's éttol fogva ëzen országnak hánykodó,

a' felduzzadt tengerként szüntelen zajgásban

lévô', cscndességre ñ'eífr' jutható állapotját ep-

pen abból lchet kimagyarázni , hogy a' dol
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gok új rendje itt még gyökerct nem vert- Mâs-

felöl a' Franczia révolutzioból eredett közön-

séges mozgás Ángliára is kihatott, 's kivált az

utolsó idöben , kevés esztendök alatt, annak

constitutzioja nagyobb változásokor. ment ke-

resztül, mint az elmúlt egész század folya-

matjában. — Ha egy tekintetet vetünk Euro-

pának a' Franczia réyolutz-iot megelözö hely-

heztetésére , nevezetes jelenés tünik szemünk-

be. Végig nézVe a' nagyobb országokat, ki-

vétel nclkül mondhatjuk, hogy mindenik pol-

gári' állapotja meg volt avúlva, az idötöl el-

niaradt , 's annál fogra politikai szabadságot

egyikben sem találunk ; mid (in másfelol , a' ki-

rályi hatalom a' népek jussait majd mindenütt

elnyomta, 's határtalan országlást alapitott. E-

gyedül Anglia formait e' részben kivételt; e'

bóldog szigetben, a' királyi nralkodást és nera-

zeti szabadságot nem csak fiszveférni, de egy

czélra is dolgozni, 's mind a' kettot egyaránt

szentnek és séithetlennek látjuk: szóval, Ang

lia egy szabad , s éppen azért magosra emel-

kedett országot mutat. Ennek a' példának bé-

folyás nélkül maradni nem lehetett. A' népek

itt seagados tapasztalás tükrébeo. látták azt,

a' mi szíyek legforróbb óhajtásává yál.t, 's majd

mikor az ido teljesaégében , annak nagy gyü'

mölcse érni kezdett, és az, tul.a' lengeren egy

ezerencsés reszpublikában , észak-Amérikában,

mely éppen Anglia Леапуа vala, egészen tö
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kélletességre is ment, a' szabadság lángja nagy

erövel fellobbant, 'saz annak valósitására tö-

rekedö indúlat, kívánság Anglia kormányját és

áüapotját vette mnstrának. Yalóban, midön

a'Franczia nemzet, Napoleon megbukásával,

királyjai országlása ala viszsztért , XVIII. La-

jo s a' népének adott constitutziot , az Ang-

lus polgári alkotmánviól másolá-le : 's majd

mikor ezen chárta, az l85O-üélt juliusi réro-

lutzio által, igawâggà lett, a' felzaklatott né-

pek a' Franczia példáját utánnozva , hasonló

szabadságot , hasonló jussokat óhajtának, 's

azokat részint ki is csikorták. Ilyen költsönös

öszveköttetesben állanak a' nagy tôrténetek,

ilyen electrikai szikra gyanánt terjedö ereje

van az idéáknak és erkölcsi érzéseknek. —

Egy rövid ismertetése e' két nevezetes és Eu

ropa sorsát vezetö nép polgári alkotmanyjá-

nak, a' föbb pontokban és vonásokban, nem

lesest ma czél ellen, talátn nem is éppen in-

tereszszé nélkül. De mind kettönek jóbban

níegérthetésére, némely közonséges, gyakran

emlegetett és szájan forgó politikai idéákat

kell elöre boesátani.

Minden státusban , bár akármilyen annak

formája, kell lenni egy igazgatásnak , vala-

inint egy népnek, mely ahoz bizonyos tekin-

tetben áll. A' kettö egybekôttetése egyéba-

ránt különbözöleg lehet módositva , 's éppen

ebbet származnak a' constitutzio tobbféle ne
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mei. Az utolsókat czímerezo vonás tehát, a'

népeknek az országlós zékekhez állása. Min

den igazgatás továbbá , лет lehet egyéb mint

a' közönseges akarat teljesitése , melynek a'

nép és status java valósitására kell törekedni,

's ezen czélból a' végrehajtó hatalommal bírni.

Ettöl megkülönböztetik a' íorvéttyhozó fiatalntal,

mely nom egyéb, mint a' közakarat és véleke-

dés kifejezése; a' mit ez utolsó kíván , az elsö

azt végheviszi. Théoriában, vagy tudoroányos

tekintetben, a' kettöt egymástól lehet, és szük-

ség is elválasztani , de a' valóságban elszakasz-

tani akarni azokat. mint az elsô Franczialré-

volutzîo alatt munkába vették, esztelen és ma

ga után veszélyt búzó proba : mint éppen Ггав>

cziaország példája bizonyitja , melynek resz-

públikái szédelgései és kicsapongásai nagj'-ré-

szint ezen kútfoból folytak. Hol a' végrehaj

tó hatalom nem ügyel a' közakaratot ábrázo-

ló tórvénytévíi hatalomra , ez ntolsó abban vé-

li elrendeltetését , bogy az elsönek magát el-

lenébe szegezze, ott nem ismerik a' státusnak

a' józanokosság képzetén álló czélját, ott, ezt

inkább akadályoztatják , mint elömozditjak , a'

közjot nem valósitják , de megfojtják. A' két

hatalom kezet fogó, egy pontban egyesitett^

munkássága ád csak a' státusnak lételt, és e-

röt, 's azért a' kettönek ószvefoglalása , 's még

is bizonyos részben elszakasztása , a' politika

legmagosabb , de legnehezebb problemaja is.
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A' mi már a' constitutziok mivoltát illeü, Aris

to tel estöl fogva egészen Kantig bé volt

véve azoknak , monárchiára, árisztokrát%idra ,

¿s démokràtziàra osztása. De ezen különben

is hijjáiios osztály , csak a' kormányban részt-

vevök számát foglalja magában , koránt sem

a' status formáját, 's ennek valódi természetét

és minémüségél határozza-meg ; az utolsót,

mint feljebb is emliteUük,jabban kell keresni,

hogy a' nép micsoda tekrntetben van ország-

lószékéhez. Ezen szempontból indúlva-ki^ a'

státusoknak háromféle formáji, 's így a' consti-

tutzioknak három ncmci lehetnek , ú» m. a.'

despotai , aulo/crátziai , és reszpublikai vagy

képviseleli országlás. — A' despotismus , hol az

uralkodó egyaránt lulajdonossa az országnak

és embereknek, 's az utolsóknak sem személye,

sem birtoka t sem akaratja nem szabad , hoi a'

nép tehát rabszolgákbdl áll. — Az aalokráízia

bol a' lakosoknak személlye és vagyonja ugyan

a'. tôrvény oltalma alatt all, de polgari sza-

badsággal nem bírnak, hol a' fejcdelem— az

autokrdta , egyedül uralkodá a' közakarat

képviselöje is , teljcsitöje is , 's így kezében

.egyesiti a' tôrvényhozó 's végrehajtó hatalmot,

és alattvalóknak parancsol. Ezen igazgatást

közönségesen hatàrtalannak, — regimen abso-

lutum— nevezik. Reszpublikai vagy kepviseleti

orsaáglát végre ott van , hol a' nemzet mind

személyes , mind politikai szabadságának tel
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jes birtokában van, törvénybozásban és min-

den közdolgokban részt veszen, 's igy a' kor-

mányon ülövel megosztva gyakorolja a' status

javát eszközlö hatalmat. A' nemzet itt haza-

fijakból áll, az uralkodót csak úgy lehet néz-

ni, mint elsöt, legföbbet azoknak sorában. A'

valóságra nézve egyébaránt mindegy, akár bi-

zonyos idöre legyen választva , akár hóltig

tartson ezen méltósága, akár egy személy bír-

ja a' föhatalmot , akár az többek köztt legyen

megoszolva: a' közvélekedés azonban az örö-

kös föket, a' királyokat, feljebb ailitván, bi-

zonyos szentséggel 's ezt követö tisztelettel

veszi-körül. De mivel a nemzet egészen es

átaljában véve jussatt nem gyakorolhatja , azo-

kat általadja maga kebelébol választott, bizo-

dalmára érdemes követeknek. Ebben van a-z

alapja a' képviseleti kormánynak, ennek az új

idö nagy találmanyjúnak; mely nemes plánta

az Europai éghajlat alatt termett és nyilt-ki ,

a' minek az emberiség mívelödésére kiható

temérdek következesei köztt, legnagyobb az,

mely szerént a' szabadságban mindennek egy-

aránt részesedését eszközli, azt mindennek

közjavává teszi, a' jussokban minden különb-

séget eltöröl , 's az embert thrpauson é& kuny-

hóban egyaránt embernek ismeri. — Alkalmaz-

tatva az elmondottakat , egész napkeleten ,

mint Ghinában , Persiában , a' Török biroda-

lomban despotismust találunk, 's csak Euro
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pában látunk autokrátziát, és képviseleti or-

száglást. így az Ausztriai császár a' Német

Olosz, Lengyel örökös tartományjaiban , va-

lamint az Orosz császár, Nápolyi, Pruszszus

és Dánus királyok autokráták, Ans;lia, Fran-

cziaország, és több Német státusok képviselé-

sen épülö országok. Europában átaljában vé-

ve despotisrnus nines, még egy II. Filep v.

Don Miguel is, legalább a' törvény színét

és formáját megtartja , de az olyan áristokrá-

tziai constitutziot, hoi a' föld népe természe-

tee jussaitól meg van fosztva, ennyi részben

bizonyoson despotainak lebet nevezni. — Egy

nemzet politikai szabadságának azért különö-

eön ket fö czímervonása van, t. i. a' tôrvény-

hozó hatalom gyakorlása , 's mindennémü adó-

nak és státust illetö fizetésnek rendelése, a'

xniböl következik, hogy az igazgntószék min-

den országos költsegekröl és jövedelmekröl

tartozik számolni a'nemzetnek, 's azokat az

úgy nevezett budgei-ben, a' képviselök elibe

terjeszteni. Egy constitutzio érdeme végre ,

koránt sem annak külsö formájában áll , dea'

lélek egyedül a' mi azt eleveníti: ha a' baza-

fijak annak becsérol meg vagynak gyözödve,

's teljes szíve! ragaszkodnak hozzá; más szók-

kal a' szabadság gyámolai, a' tiszta erkölcsi-

ség, a' józan közvélekedés, a' honnyszeretet.
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I.) A' mi mar elsöben az Ánglus consti-

tutziot és országlásformáját illeti, — ezt egy,

szäzadokkal egykoru, tiszteletet gerjesztö Go-

thus épülethez lehet hasonlitni, melynek, az

egészet tekintve, pompas és czélarányos vól-

ta meglepö 's szembetünö , bárha apróra véve,

egyes részei sok csudálatos hijjánosságot és

a' mái ízléssel öszve nem férést mútatnak.

De mint feljebb is megjegyeztük , az Anglus

nép belsö élete, az utolsó idökben, temérdek

és igen fontos változásokon ment keresztül,

azt lehet mondani, ma egészen más alapokon

all, mint ez elött tiz esztendövel. Valóban

e' részben nem lehet az Anglus kormány mél-

tó dicséretét elmellözni, mely az idö Jelkét

me'gértette , a' historia tanúságos példákban

into szavára figyelmezett , 's éppen azért a'

nemzet polgári állapotja javitását, tokélletesi-

tését czélba vette, sokat a' mi abban mega-

vÚlt , a' jelenkor míveltségétöl-elmaradt , an-

nak kívánságát már mar neт elégité-ki, Je-

metszett, 's hellyébé czélarányos újat tett, mely

a' meglévohüz , fennállóhoz kötve, az egész

alkotmányt még erosebbé tészi , szóval , a' tár-

sasági elörehaladás eszközlésében a' lefolyt

századok tapasztalását a' józanokossággal pá-

rosilja. — Legelsö lépés ezen nevezetes úji-

tásokban 1022-A. történt, mikor a' Cromwell-

' töl dec. i-só/'e'n 1651-*. adott hajókdzáti actdn

épülö kiszorító és tiltó rendszabások — mel
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lyekkel Anglia maga kereskedését monopo-

liummá fojmálni, 's az idegeneket a' lehetö-

•égig kizarni törekedett — részint eltöröltet-

tek , részint modosittattak , és igy a' kereske-

dés kiszabaditva a' rárakott bilincsekböl , az

elöment mi'veltséghez , és idöhöz alkalmazta-

tott kifejlödést , gyarapodást nyert. Második

neт kevésbé fontos javitás volt a' Rom. katho-

likusoknak 1829-*. történt emancipálása, vagy

politikai jussaikba viszszatétele , mely meg-

szüntette keresztyén embertársaknak éppen

olyan oktalan, mint embertelen, a' protestan-

tismust gyalázó vallásos nyomattatását , 's a'

lelkiesméret szabadságának szent és emberi

hatalmon folyül emelt vóltát nagy példában bi-

zonyitotta. Legközelebbröl a' mondottakat még

felyül múló , 's maga után bizonyoson óriási

következéseket húzó intézet volt, a' merges tu-

sakodás után kivívott parlament-réformálása,

mely a' nemzeti képviseletet egészen új forma

ba öntötte, a' középidö salakjától teljesen meg-

tisztitotta , az árisztokrátzia nyomásától, kár-

tékony és vastag. haszonlesésen álló béfo-lyá-

sától megmentette, 's a' nemzetnek egyik.le.g-

szentebb , eddig kevesektöl bitanglott jussát

viszszaadta.

A' Britanniai birodalom , — vagy ее egye-

sült Nagy-Británma , (mely Angliát, Scotziát

foglalja magábanj) és Irland^ örökös és hatá-

rok közzé szoritott monárchia, melyben a' vég
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lehajtó hatalom a' királyé, ki azt felelet alatt'

levo minisztereivel gyakoroltatja, a' tôrvényho-

zó hatalom a' nemzet és király köztt meg van

osztva. A' király személlye szent és sérthet-

len , • nagy és kitetszo jussai közzé t'artozik ,

hatlat izenni, békességre 's akármi kötésekre

lépni, megkegyelmezni és büntetést szelidit-

ni , mitiden fö hivatalokra tetszése szerént ne-

vezni , a' parlamentet öszvehivni vagy elosz-

latni. A' királyi méltóságban , melyetП\А-Ш

fogva a' Hannoverai v. Braunschweig-Lüneburgi

ház bir', — a' következés áz elsö szülöttség

reudje szerént menyen, 's léányt éppen úgy

illet mint fiut. E'; szerént az a' mit Tacitus,

Agricolában — a' i6-<-/. szak.—ra' régi Britannn-

sokról ír — пeс enim sexum 'in impertís discer

nant— a' mái Angluspknál is tôrveny*— . s'¡

A' nemzetnek két különbözö osztállya van,

a' nemesség és kö&rend. A' szó valóságos értel-

mében , a' Británnjai birodálomban a' nemessé-

get,' herpzeg , gróf, báró, marquis czím alatt

a' peer-ek ( olv. fir. ) -orszagnagyjai formálják,

ki|f, .a' .parlament jfelsß; házának tagjai , 's' ezen

rangjok, m-éltóságok fiut léányt illetö elsö szü-

löt.tseg jussával, majordtussal van. öszvekötve.-'

A' több . hazafijak >á-taljában véve a' köarendtt-

eк—^соттопрг»л ßepneinen— szakaszszába tar-

toznak, 's bar a' szokás a' kissehb nemeseket,

az- jjgy neyezett genlryt és a' polgárokat iiévvel

megküliinb^z^e^, :ja' valóságbah kösttök éém-
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mi választást nem lehet tenni. A' falusiak, vagy

freeholderek szabad birtokosok , és copyholde-

rek, kiknek jószágokhoz bizonyos tereh van

ragadva , vagy árendások és napszámosok. —

Minden Ánglus egyébaránt szabad , 's a' mi az

emberi közönséges jussokat illeti, azokat a'

legutolsó napszámos az elsö herczeggel egv-

formán birja gyakorolja , 's a' rabszolga is, ba

Británniai földre teszi a'lábát, az által le'got-

tan szabaddá lett. — A' nemzet föbb alaptñr-

vényjei, melyeken épül szabadsága — a1' Magna-

charta 1215-Aó'/, a' mivel országtalan JAnos —

Johann ohne Land—mindennek személlvet és

birtokát teljes bátorságba tetle, 's maid I. Edn-

árd 1297-*. formaszerént megerosített ; to-

vábbá a' НaЬeaш corpus acta 1Ö7Q-M/ (így i\e-

vezödik kezdö szavairól : Habeal corpus tn~

tactum) mely a' személyes szabadságot örzi,

hogy eenkit torvénvtelenül elfogni ne lehes-

sen, valamint, я' bill of rights 168Q-ÍÓ/, — /ем-

sok billje — a' nép régi jussai me^erositésére,

's a' királyi önkénv megszoritására. —

A1 nemzet képét viseli , 's annak szabad-

ságát védpaizsként fcdezi a' hét esztendeig tar

to parliament y mely a' törvénybozàs . adót rén

deles, valamint az országos költségek meg-

vi'sgálása jussával bir, 's e'részben az igazga-

tó-széket számoltatja. Felsö és alsó házból áll ,

az elsöben a' peerek ülnek, az utolsóban a'nép

nevében küldött követek Mint a' koronának,

\
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úgy minden tagnak льп jussa ЫШ vagy tor-

vényjavallatot terjeszteni akármelyik ház eli-

be , melyriek mind a' két házban háromszori

felolvasáson kell keresztül menni. Az elsöcsak

formából esik, a'második ol vasas elött a' fenn-

forgó kérdést egészben véve veszik tanácsko-

zás alá , és vok'sok tobbségével határoznak

feiöle, harmadszor pedig a' ház bíztossággá

formalván magát, a' bill egyes pontjait vitatja

és fontolgatja. Egy ilyen mind a' két házan

keresztül ment javallat , a' király megerosítése

által tôrvényjé válik, A' királynak ugyan tel-

jes vetója van, mely szerént a' parliament ha-

tározását viszszavetheti, de a' Hannoverai ház,

miólta thronuson ül , egyszer sem használta

ezen jussát.—Az 1832-fif. esztendöben hoszszas

és mérges viaskodás után , végrehajtott Par

lament réformàlàsa megorvosolta azon szem-

betünö fogyatkozásokat , és viszszaéléseket,

melyek a* nemzeti képviseléshez vóltak ragad-

ra az által, bogy a' választás jussa nem állott

tekintetben a' megyék nagyságával és népessé-

gével, midön a' Rutlandi grófság 20,000 lako-

sokkal, éppen úgy két követet küldött a' par-

liamentbe mint a' Yorki 1 millioval,, továbbá

ezen jus nem volt meghatározott aliando prin-

cipiumhoz kötre, 's felette egyenetlen elosz-

tásában sok idétlen külonbféleséget mutatott.

Midön nagy és virágaó városok Manchester,

Birmingham , Leeds yálasztásra nem vóltak fel
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szabaditva, alászállott, elpusztult helységek,

söt romladékok is nevets'éges ellenkezésben

gyakorolták ezen fontos politikai just. Old-

Sarum egy hitvány kunyhó, a' körülötte esö

földekért, ezeknek hét számból álló birtokos-

sai által két tagot küldött az alsó házba, 's

London, másfél millio lakossival csak négyet.

A' választó jus szerfelett kevés kezek közze

szorult, részint egyenes birtok, részint mel-

lékes úton gyakorolt béfolyás által, a' gazdag

familia к sajátjává, 's így az árisztokrátzia mo-

nopoliumává lett, annyira hogy az alsó ház

tagjai közzül zgb-nek választása magánosok a-

karatjától', pártfogásátol függött, 's még 15,000-

re sem tölt azoknak szám'a , kiknek része volt

egész Ánglia és Scotzia képviselöji felének

kínevezésében. A' parliament tagjainak száma,

a' három országban mindöszve 65!}-ra ment.

Ezen hijjános, leh'et mondáni képtélen válasz-"

tási m¿d, tágas mezöt nyitott à' megvesztege-

tésre, vöksok vásárlására, eladására. Közön-

ségesen '4,' sobo font stèrlînggel, tehát 40,

50 ezer forintal lehetétt ègy parlamenti Wék-

hez jutni, az utolsó idöben ¿gy tagnak $0,000

fontjában 's így o/o'o,OOÓ foriñtjábari kerùlt' ez

a' megtiszteltetés, melynél csak egy 1807-&Í»

választást tudnak költségesebbet , a' miért

a' keresö i30,ooo fontot , tehát i millio 3oo

ezer forintot adott-ki. így üztek formászerént

kereskedést a' szabadság classikus fóldjén, a'
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nemzeti képviselôk választásáral , a' voksok

eladását él vásárlását nyilvánoson üzték , a'

mibol az erkolcs és minden nemesebb honnyi

érzések megromlásának , a' kozjót fojtogató

haszonlesés eláradásának kellett köretkezni.

Eléggé tudva van , hogy a' maga intereszszéjét

különösön szeme elott tarto arisztokrátzia e'

részben mil yen kártékony béfolyásra tett szert,

's mint segítette-elo a' kormánynak nem min-

-denkor nép javát tekintö intézeteit, mert hogy

a' gazdagság, nagy születés nem mindég zálo-

ga egy tiszta és független hazaszeretetnek, azt

közelebb esö példákban is lehet tapasztalnj.

Ha el is mellozzük a' nép jussait ilyen móddal

«lnyelö 's annak valódi intereszszéjével kere

set pondo! ó árisztokrátziai lélekboi származott

több ro&zszakat, különösön azt, hogy a' parlia

ment , nagydbb részét elfoglaló füldbirtokosok

a' szúmosabb kereskedok és fábrikások ¡nte-

reszszéfét nyomták , a' minek , a' külföldi ga-

bona bévitelét tilalmazó gyülöletes torvények

is elég bizonyságáúl szolgálnak,— Ánglia sta

tus adósságának oriási nagyságra nevekedését,

leginkább hijjános és oktalan nemzeti képvise-

letének kösaönheti. Az elmondottakból lebet

érteni, hogy a'mostani minisztériumtól— mely-

nek feje gróf Grey— javallott megújitását az,

also háznak, az úgy nerezett reformbill áhal »

melj a' válaszlók számát a' három országban

mintegy 500,000-p/ szaporitotta — miért (riien-

24
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zctte a' felsö has makacsul '* józan-észre nem

iigyelve, hogy a' mindentöl szivvel lélekkel sür-

getett nagy intézetet, a' nemzetnek egyik leg-

drágább jussába viszszatételét, három parlia

ment ülése alatt is alig lehetett heves tusa-

kodás után végrehajtani. Eddig a' parliament

Csak a' nemesség , 's ennek intereszszéje képét

víselte, most mär a' népen van a' sor; ezért

vÓlt az árisztokráták szívében halalos dofés a'

parliament új formaba ontése.— Az 1832-*. tör-

vénnyé vált reformbill a' parliament meghólt

tagjait lemetszette, 's annak új életet adott. —.

Az elpusztúlt helységektöl nagyobb részint el-

vette a' választás jussát, 's azt népes és virág-

zó városoknak adta, a' megyéket czélarányo-

aabban osztotta-fel , minden fekvo jókhoz és

különös helyekhez kötölt régi választó justo*

kat prmlégiumokat eltörlött, 's a' helységek-

ben a' 10 font sterling esztendei adót fizetó

bar. tulajdonosokat vagy berbén lakókat , a' me-

gyékben, 50 font sterlinget nzetö szabad bir-

tokosokat és árenáásokat tette választókká. (i.)

(l.) L. Geschichte der englischen Parlaments

reform. Stuttgart 1852. tovabbá a' Conversations-

lexicon -der nattsten Zeit nnd Literatur ezen csik-

kellyeit: England. Parlamentsreform, A' i»jgi parlia

ment rornlott szerkeztetésn igen jôT ki van fejtre

cgy irg.vo. mostani fö miniázter O rey által a'nép-

barátjai társasága nevcben az alsó ház elibe ter-

Í'es^íett kérésben — melyet olvashatni pz Avchen-

ioIz Minerva czimüfolyó irása l7Ç3-Me octobeci

füzetcben. — Az emlitett miniszter tehát megérte,

hogy ifjukori szép reményj'ének, óhajtásának való-

sitását maga eszközölje. —
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Ennek következéséül 1832-*. decemb. elején

a' régi parliament eloszlattatván , az új törvény

szerént választott, 's így az elsö reformalt par

liament január. 29-*. 1835-*. gyült-ôszve, mely

több nevezetes javitásokat tett már Ánglia bol

eo állapotjában, '3 különösön a' nyúgot India!

coloniákban a' rabszolgaság lépcsonként eltö-

roltetésének meghatározásával egy az egész

emberiséget közelröl érdeklö nagy kérdést

döntött-el. Átaljában a' világra kiható béfolyá-

su Anglia bebo élete újjászületésének nem le

bet fontos következések nélkül maradni. —

Nagy támaszsza Ángliában a' nemzeti sza-

badságnak, a' hazafíjak keblében annak becsé-

röl méjjen gyökeret vert meggyözödés, vala-

xnint az ezt kialudni nem engedö , a' míveltsé-

get villám szárnyakon repitö szabad kozlése

m gondolatoknak. Bár milyen hijjánós is volt

eddig Anglia országlás-formája, a' közvéleke-

dés mindenható ereje nem csak kipótolt , fe-

Jyülmúlt minden fogyatl.ozásokat , de a' néba

oszve nem il 1 o részeket ís szép egészszé for-

málta , 's aгоп státust a' nagyság magos polczá-

rr emelte , melyen állva, már szinte szédeleg.

ÎNera kevésbé v'dpaibsa Angliában a' nemzet-

nek , különösön a' hazafíjak személyes szabad-

sagának es életének t¿juvy, vagy esküttek inté-

zete , • leíy a' vcgrehajtó hatalom büntetö jus-

sának onkényjct batárok kö^lt tartja , midön

minden egyes bün esetében, a' nép keblébol

24 *
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rálasztott meghitelt bírák itélik-meg, hogy a'

bévádoltatott olyan tettet mívelt é , melyért a'

torvény értelme szerént büntetés érje vagy

nem? A' nép függetlenségének, jussainak nagy

gyámola továbbá , a' mutiny-bill пev alatt isme-

retes törvény is , mely szerént a' parliament

mindég Clak egу esztendöre adja-meg az or-

száglószéknek a' katonaság tartására kívántató

költségeket és pénzeket, a' miböl önként foly

az, hogy minden esztendöben öszve kell hivni

a' nemzet képviselöjit, különben esztendö bé-

telésével a' kormány fegyveres ero nélkül mi

rai De bar mely nevegete* elörehaladàst tett

is Anglia közelebbröl megavúlt törvényjei ja-

▼itásában, 's a' polgári élet tokélletesitésében ,

csakugyan még sok igazitni valója maradott.

Azonkivül, bogy itt még uralkodó vallást, egy-

házat látunk kitetszö jussokkal biró, a' fe I so

házban ülö és peeri méltóságn gazdag, de a

nép terhére vált papsággal — melynek fényes

helyheztetése annál inkább szembetüno, hogy

más protestan» országokban az Isten szolgáji

azon mértékben alábbvalók a' király szolgáji-

nál , a' mennyivel nagyobb az Isten a' földi

uralkodóknál— két roszsz igen sulyoson nyom-

ja Angliát, a' miknek orvoslása bajos, szmte

lehetetlen. Az egyik ezen roszszak közzüf,

a' fekvö birtok egyenetlen felosztása—az elsö-

szülöttség jussának természetes következése,

a' mi oka azon jelenésnek , hogy Ángliában a'
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jóllételre nézve ezinte két végsöben kezd il

la ni a' nemzet , egy része pompától , fénytol

körül-véve , dú's gazdagságban él , a' másik aa

inség , szegén y ség feneketlen orvényje szélén

állva , csak egy napjáról sem lebet bizonyos.

A' második veszély, a' temérdek és szinte ncra

képzelhetö nemzeti adósság , melyet kereken

800 millio font sterlingre , tehát 8000 millio

forintra lehet tenni ; esztendei 308 millio fo

rint interessel. Ezen summa nagyságát abból

lehet megiiélni, hogy az , ю forinios bánkno-

tákban gondolva, 239 négyszeg mértfpldet te- (

ritne-bé, tehát annyi helyet, mint belso Szól-

nok, Doboka , Kolo's, Thorda, közép-Szólnok

és Kraszna vármegvék felso-színe. Ka pedig-

guinékben ragv duplás aranyokban számitjuk.

az említett arlnsságot , egyik aranyot a' másik-

ra téve, 1 1,805 Német mértfülden lehetne azt

elnvujtani; 's így nem csak hogy az egész föl-

clet, — melynek kerülete 54 00 mértföld, — két

ílven aranyokhól rakott abroncsal vehetnök-

körül, de azonkivül annyi arany maradna-fenit,

melyel t005 mértfölden , tehát Lissabontól a'

Cáspium tengerig , 's ígv Europa egyik régé-

töl a' másikig egy sor guinét lehetne rinní. Bár

mely kiterjedett Ánglia jólléte, virágzása, ha-

tai ma , bár mely kiapadhatlan gazdagsag forrá-

sival bir, még is ezen adósság feszitve tartja

erejét, a' feszülést pedig termeszetesen lanka-

dás és gyengülés szokta követni. (2.)

(2.) L. Schmalz Staatsverfassung Grosibritan-

niens. Halle. 1806. 8. továbbá, Vollständiges Hand

buch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspari

u. a. iт. 2-й Abth. I. Bd. Weimar 1820- t.
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ti.) A' mi másodszor Francziaország сой*

•titutzioját é» képTiseleti igazgatasát nézi —

Francziaország mostani állapotja a' révolutzio-

ból fejlödött-ki , mely mint már feljebb is ér-

dekeltük , a' status régi polgári. alkotmányját

eg^észen leront ván , 1 annak hel vébe újat tett.—

Minekutanua Francziaország elébb reszpubli-

kai, majd császári országlás- formaja alatt, a'

két végsoben állást, a' szabadságot és despo-

lismust egyaránt megpróbálta , Napoleon meg-

bukásával I814-*. a' Bourbon házbéli királyjai

kormányja alá riszszatért. XVIII. La} os ek-

kor adta népének a' chártát — charte constita-

tionelle — a' király és nemzet jussai költsönös

jnegbatározására, de valamint annak eleje a" ki

rály i önkcnyt és szabad akaratot njilván hir-

dette, midön azt fejezte-ki, „hogy a' király az

országhoz születés által nyert jussai teljes bir-

tokában, az Istentöl és öseitöl kapott hatalmá-

nalf határokat teszèn"— úgy átaljaban benne

• ^király! tekintetenek és az országlás erejének

megalaj ¡tasara ós kiterjesztésére sokkal több

iigyelem volt forditva, mint a' nemzet szabad-

•ágára fi'ë tôbb pontok benne határozatlanúl

vóltak hágyra, melyekct, a' kórnyülállások eze-

rent , lehessen a* kírályí tetszésnek kedvezo

t órvény ekkel változtatni. Az i BÍo-iéli juliusi

révolutzio, az Orleansi herczeg La jos-Filep

személlyében, a' Bourbon ház ifjabb ágát, Fran-

ctiáA királyja czíme alatt , a' thronuera Ыván ,



575

a' chárta azon esztendö august, j-k* a' két кат.

marák által kiadott nyilatkoztatásban , melyet

Lajos-Filep aug. o-¿. mint a' nemzettel tett

kötést—pacte a" alliance— elfogadott , "s arra

megesküdött , — föbb czikkelyeire nézve mó-

dosittatott , annak a' király született jussát ero*

legetö eleje elhagyatott, a' nemzet szabadsá-

ga ée jussai ellenbeu a' lehetöségig bátoxság-

ba helyheztetödtek.

гг . Fraocz.íaor&zág mostani képviseJeti er-

száglása formájának és lelk '-iek föbb vonásait

részint ezen coistitutzio, részint azután költ

törvények határozták-meg. Ezeknek tartása sze-

rént, a' Francziák átaljában egyenlök a' ter-

yény elfttt, minden különbség nétkü) tehetsé-

gekhez képpest részt vesznek a' közterhek-

ben , akármely polgári éa katomai hivatalra

egyaránt számot tarthatnak; vallását kik* sza-

badon gyakorolja ,. 's mint a' keresztyén úgy

a' 'sid<> vallas szolgáji is a' status pénztárábóf

veszik fizetéseket; minden Francziáñak, ha a'

lörvényhez alkalmaztatja magát, jussa van vé-

lekedését közönségessé tenni és kinyonllattat-

ni, 's e' reszber» censurát állitni soha sen» lehet.

A' király személlye szent é* sérthetlen,

de miniszterei felelet terhe alatt vagynak. A'

yégrehajtó hatalom a' király kezében van, ki

a' status leje , a' szárazi és tengeri evönek pa-

rancsol, hada.t izen, békeseégre lép, mindest

hivatalokra kinevezés jussával bir , 'a a' torvé
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nyek tef^aftésére tartoïô rendelések töle jô-

nek, de d törvényt шокa fei пeт fûgge*%theti ,

éa lenkit ab alól fei пeт óldozkat, idegen ser-

geket is, törvény nélkül, status szolgálatjába

neт vehet. A' király megkegyelmezés , 's a'

büntetéseket szelidités jussával bir; nemessé-

get osztogathat ugyan , de csak rangot ád ,

a' nélkül hogy valakit a' státus terheitöl vagy

kötelezéseilöl menté tehetne. A' tôrvényhozó

batalmot a' király, a' pairek és követek кaта-

raja közösön gyakorolják, 's mindeniknek van

initiativája , vagy törvényt javalló jussa , de

az adót illetöket elébb a' követek kamarája

elibe kell terjeszteni. A' status h árom hatal-

ma közzül valamelyiktöl viszszavetett törvény,

azon ülésben tobbé пeт lebet tanácskozás

tárgya. A' király erösiti-meg és teszi közön-

aégessé a' törvényt, — civil lisztáját, (így neve-

zik azon summát, melyet a' királynak, háza

és udvara tartására esztendönként az ország

kinestárából adnak) thronusra lépese után aas

elsö tofvényhozó gyülés határozza-meg.—La-

jo's-Filep ezen czím alatt 12 millio frankot

кaр kész pénzt, — egy frank mintegy 24 ir.

czüstben , — de azonkivül némely királyi kas-

télyok és más fekvö jók is vagynak a' korona

jövedelmére engedve. Ferdinand az Or

leans! herczeg — így nevezik a' koronaörö-

köst— 1 millio frankot vetara esztendonként

az országtól. —
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A' pairek kamarája, melynek filesei nyil-

vánosok, nevezete» része a' tôrvényhozó ha*

talomnak , V ezenkivül. a' felségsértés eseté-

ben , vagy a' status bátorsága ellen eJkeretett'

vétkekben törvényszéket formal. A' pairek

száma határozatlan , kinevezések a' királytól.

függ, azonban bizonyos megállitott osztállyai-

ból az érdemesebb hazahjaknak, 's a' estipa

udvari szolgálat kirekesziésével , rangjok csak

életekig tart, az örökösseg eltöröltetett , merti

általlátták a' Frahcziák , bogy szùletett tör-,

vényhozó es ítélo-bíró a' jelenkorlioz neт il-

lik. — A' kvvetek kamarája melynek Cíese öt

esztendeig tart, a' választó gyülések által ki-

nevezett képviselökbol , áll. Minden követnek

30 esztendösnek kell Jeniii, és fekvö jószágá-

ról 50o frank eszteodei adót fizetni у — vala-

mint a' válaszlóknak '25 esztendösökuek , eв

fekvö javakról esztendüre Î50 frankal adózni.

A' választó gyülések magok nevezik-ki elöl-

ülöjöket, valamint a' követek kamarája-, mely

nek ülései is' mint a' paireké , nyilvánosok,

maga elölülöjére nézve, hasonló jes* gyako-

rol. —-A' király hivja-öszve és minden eszten-

döben mind a' кet kamarát —• a'' követek ka

marája ü lését elhalaszthatja , azt el is osatlat-

hatja ,' de axon esetben kötelee hároia bótnap

alatt újat hivni-öszve. Ha egy kdvet fizetés-

sel öszvekötört hivatalt váilaUfel, nem marad

kamara tagjának, ha csak megi-nt meg: nem

valasztatik. A' minisrterek lehetnek tagjai a'

pairek és követek kamarajának , h»vi- külön-

ben is béjárhatnak , 's meghallgatást mindég

kívánhatnak. A' követek kamarajának jussa van

a' minisztereket bévádolni, 's a' pairek kama

rája elibe állittatni megítéltetés végett*—.- -
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A' tÔrvény kiszolgáltafása a' király nevé-

ben e»ik , a' tôle nevezett itélô bírák által .

kiket hivataljokból kitèani- nem leitet. Sera

mi rendkivikli torvényszéket vagy bíztosságot

áilitni.nera szabad; a' biintetö perek, a' rend

és erkölcs megsértése eeetén kivül, nyilváno-

MD folyaak , a' jury vagy esküttek ¡ntézete

feanáll, 's a" nyomtatábéli szabadsággal visz-

szaélésbol következö minden rétségek az eli-

be tartoznak. A' jószágoknak büntetésbol ren-

delhetö elfoglalása , coafiscálása örökösöa el

Tan törölve. — A' király thronusra lépésekor

a' kamarák színe elott megesküszik a' constitu

teio megtartására , mely a' felállitott, 's min

den hazafijakat magában foglaló nemzeti yar

da bátorságának és honnyszeretetének oltal-

niára yan ' bízva. A* katonaszedés módját az

1852-Л ápril. 10-ie. költ tôrvény határozta-

zneg, azonban mar az elött meg volt állitva,

hogy mind a' szárazi , mind a' tengeri evö tar-

tásara szükséges koltségeket minden e&zten-

döben a' kamarák határozzák-meg. (3.) A' mi

Francz>ia»rszág belsö igazgatását illeti, a' rae-

gyékben^ département», préfet név alatt fo tisz-

tek, — a' megyék kerületeiben, arrondiatementt,

az al-tiszték, tous -préfet» , — a' városokban,

helységekben mairek folytatják az igazgatást,

eddig azoros függésberi a' minisztériumtól. A'

megyéknek és kozségeknek a' kormánytól in-

kább független , czélarányosabb , és s-zabad vá-

laszlásokon. alió bolso elrendelések az 1855-Л.

Itozdtt* tôrvény által intéztetett-*]. > . .

■g'jlnilH' lili, i ' '.■>'(( <•' . r.í!. .

(5.) .4,% 1*30 b. módusitott Franccia chárta racg

van t Neueste Staalsaçten- und Urkunden —, . ВД.
172 — {ÍB6J válamiiit a' Pölitz i'sraeretes gyiijtemènjr-

jében. — i>4i» ' ' ■ •'»*..> -i.. .<•• »«••«'•«»»
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Der Saint -Simonismut, undr die neuere, franRÖsi-

•che Philosophie. Von J*. ff. CaAwé. Leipzig

Der Simonismai und das Christenthum. Oder:

beurtbeilende Darstellung der Simonistischen

Religion , ihres Verhältnisses zur christlichen

Kirche, und der Lage des Christenthums in

unserer Zeit. Von Dr. K. G. Bretschncider. Leip

zig 1132. I. — E' fontos és classicus munkából

nem сsah a' St. Simon vallását ismerni , de egjre-

bet i* sokat lebet tanulni. —
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Idökoruhk sok ellenkezô jelenésekkel

gazdag, azt a* mi felséges, nagy, szinte em-

beri eröt felyülhalad , elragadó képekben mu-

taita , valamint mäsfelöl a' föld porában má-

■zó aljasñak , öszveroskadt gyáva törpesegnek

is több lelket levero példáját'adta. Hogy az

öszve neт férheto elementumok vad tusako-

dását elevenén ábrázoló zajgó es nyúgvávt

nem ïsmero mái világ, azt ís megrázta, a' mi

legszentebb, és rongáló iparkodása tárgyává

.tette, csudálkozni éppén nem lebet. Az új

vallas — Saint • Simonismas , abpttójáról gróf

Saint-Simon rol — bár múlékony , bizonyos

-tekintetben mondhatjuk, - él ie mült tünemény,

'mint a' tájékot felzaklató, de' birtelen ellob-

banó bolygó tüz , —- csakugyan mint az idösza-

kasz nevezetes jegye és czímere, eredetének,

föbb állitásainak rövid elöadisára pillantat-

nyi figyelmet érdemel. . .•

\
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Gróf Saint-Simon Henrik tzületett

ápril. n-k. 1760-Í. Francziaországban elökel-

lö nemes familiából. A' nagyravágyás már if-

jukorában szembetünö tulajdona volt, mikor,

a' mint írják, szolgájának minden reggel a'

következö megszóllitással kellett ötet felser-

kenteni — „Keljen-fel a' gróf úr, mert nagy

dolgokat kell végrehajtania. " Ezen indúlat

ösztönözte azután is valami renden kivül esöt

próbálni, a' пц által magának hírt, nevet sze-

rezzen. Tizenhét esztendös korában a' kato-

nai pályába lépett, — majd Lafayette segédje

leve, Y az észak -Amerika szabadságáért folyt

háború alatt öt táborozásbán vett részt. Úgy

látszik Amérikábaa múlatása politikai gondol-

kozásának egész kifejtésére elhatározó béfo-

lyással birt» Itt hol tokélletes szabadságra,

«gyformaaegra alapított státust látott , mely

a' polgári társaságban a' rendek különbségét,

constituíaloval öszveszött egyháeat nem is-

mert, elementumi kereskedés, munkásság vól-

tak, 's ezeknek köszönhette felemelkedését —t

ezen jelenca ébreszté-fel benne azon gondo-

latot , a' mi lelkének majd fö arányja leu,

bogy a' társasági élet jóbb rendbeszedésének

fö eszköze à' szorgalom lenne. — A' Franczia

révolutzio élején oberster volt, de ezen s nagy

népmozgásban aemmi részt nem vett. Magát

elvonván a' közönaeges dolgoktól, -a' szorga-

lomról formalt idéáji mind- ióbban kifejlöd
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tek, 's egy bizonyos Pruszszus grófíal társa-

ságba állva, a' munkásság ébresztésére egy

nagy szorgalom-intézetet állitott-fel , de a'

melynek, bár sok áldozatjába került, 1797-6.

meg kellett szünni.

E' plánumában megcsalódása után St.

Simon útat tett Ángliában, Hollándiában,

Németországon , a' tudománvok állását ezen

országokban megvi'sgálni. Utazása e' részbéli

tapasztalását nem talalta kielégitönek, 's a' tu-

dományos míveltség , vélekedése szerént, e-

gyik országban sem állott olyan lábon mint

kellene. Majd egy csudálatos gondolat fész-

kelte-meg magát a' fejében , az t. i. hogy a'

katholicismus csökkenése vagy hanyatlása a'

réformátzio idejétöl fogva, lenne a' Franczia

révolutzio oka , 's az ebböl következhetö hé-

zagot egy új és közönseges tudománynak kel

lene kipótolni, mely öszvecsatolja a' polgári

társaságot. A' status ezen egysége kötelét St.

Simon a' szorgalomban helyheztette , ennek

tbeoriáját mind inkább igyekezett kiformálni,

's különösön 1 807-М/ fogva írásaiban hírdette,

terjesztette tanitását. Gondolatjai elébb kevés

helybehagyást nyertek , söt figyelmet sem igen

gerjesztettek , azonban ragyonja mind inkább

öszveolvadott, 's nagy szegénységre jutott, mely

elhagyott, kétségbe esett állapotjában , pró-

bálta magát meglöni, de nem jól találta, áb-

rázatját ugyan megcsonkitá , de azért helyre-

N
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-állott. Eren kornvüUIlás különben is régsö-

re hajló képzelödését még inkább tévedésbe

bozta , majd idéáji és érzései beteg ágyában

▼allasos arányt is kezdének venni. Az új ke-

retblyéntég — le nouvei и christianisme — czí-

nfl munkájában adta-elö és fejtette-ki a' val»

last szorgalommal és a' munkássággal öszve-

kötö, atyafiasitó értelmét. Meghólt máj. <д-Л.

1815-A kevés számu íanitványjaitól körül véve,

kiknek lelkére kötötte a' társaságot új forma

ba önto tudományja hirdetését. — Követöji

elébb kicsi körben munkálódtak , számok majd

többre nevekedett, '» különösön 1 830-*. már-

cziusban kezdettek Fári'sban közönseges be-

•zédeket tartani. A' nép szabadságának kedve-

zö juliusí révolutzio azon esztendöben a' St.

Simonistáknak is új eröt , bátorságot adott, po-

litikai-rallásos rendszerek terjesztését kännyi-

tette, 's majd Francziaország mieden neveze-

tesebb várossaiban, magok kebléböl kibocsá-

tott apostolok által prédíkállták , 's tüzzei tani-

tották a' keresztyén vallástól egészen elvált

és megkülönözött új évangyéliomokat , és éte

inte oly nagy részvételre gerjesztették közön-

ségesen tartott beszédeikkel az újitáson e-

gyébaránt is 'kapó nemzetet, hogy társaik szá-

ma ezerekre szaporodott. (i.)

(|.) Allgemeine Hircbenseitung. Jabrg. 1832.

Januar. 17. 18. —
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À' mi már a' Saint-Simonismus föbb voná-

sait és alapos állitásait, különösebben politi-

kai tekintetben illeti; — St. Simon mint em-

litettük , a' szorgalomról okoskodo szemlélo-

désébôl indúlt-ki , 's a' munkásságot tette a' tár-

sasági élet szegletkovévé , melyre azt épitet-

te politikai, tudományos, müvészi, és vallásos

tekintetben , korántsem új, de így öszverakva

nem találtató principiumokkal. A' Saint-Si

monismus okoskodása szerént, az elmúlt ido

politikai karaktere volt, a%embernek ember által

használtatása— Г exploitation de Г Лотте par

t homme—vagy hogy az emberek sokkal na-

gyobb száma a' henyélô kissebb résznek dol-

gozzék. A' társaság legbárdolatlanabb vad ál-

lapotját, midön egyik ember a' másikat felfal-

ta, követte a' rabszolgaság, mikor az ember

minden testi és lelki erejével másnak tulajdo-

na, ki magát erövel urává tette. Majd az idii

az embernek ember által használtatását szelidi-

tette a' jóbbágyság által, midön már nem egye-

nesen sajátja urának , de a' földhöz ván na-

gyobbára kötre, szegezve. A' jóbbágyi kötelek,

tágulásával eloállott a'bérért dolgozók osztálja,

kiknek állapotja költsönös egyezésen áll , azon-

Lan nem mindég segitlietnek magokonj sokszor

veszödnek inséggel, mert nemtölök függ, hogy

mindég kapjanak dolgot. így hát ezeknek is Jé

tele bizonyos tekintetben a' gazdagok onkény-

jehez van kötve.

25
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A' népek legszámosabb osztályjának , a'

szegényeknek , a' dolgosoknak sorsán jobbitást

vette azért a' St. Simonismus maga czéljának.

A' mi az embernek ember által használtatását

leginkább fenntartja , az a tulajdonos és örökös

jus, mely a' születestöl függ, 's így az embe-

reket a' vak torténet szeréirt rendeli-el ; azért

tehát az emberi társaság legnagyobb alaptör-

vényjével áll ellenkezésben „ hogy t. i. minden-

nek kötelességél alkalmas válla, tehelsége sze

rént kell kiszabni\ és letí munkájdhoz ke'ppeslju-

talmozni." Ebböl következik , bogy a' szüle-

tés történetességén álló kirekesztéseket, 's igy

az örökös just is el kell törölni, 's a' vagyon-

hoz számot tarthatást arra alapitni, hogy azt

xninden, alkalmas vólta, szorgalma által érde-

melje-meg — az embereket tehát tehetségek,

ismeretek , és munkájok szerént kell csak egy-

mástol megkülönböztetni.—

E' szerént azért tobbé nem a' familia, ha-

nem a' status lenne a' társaság minden tagja

vagyonjának örökösse , minden gazdagságnak

egy közre tartozó termesztö tokében — Pro

ductions-fond— kellene egyesittetni, mely min

den fekvö birtokot , a' munka és szorgalom

minden eszközét, minden gazdagságot, szóval

a' magánosok egész értekét magában foglalná,

'e.egy közönseges jóvedelem forrásává válnék.

A' polgári társaság azért valódi és egyedülva-

ló birtokossa minden vagyonnak, minden egye»
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tagok tulajdonos jussának képviselöje. — A'

status öszvefolyt és egybefoglalt gazdagsága,

a' nagy egész tulajdon , egy kiválasztott igaz-

gatótanács felügyelete alatt áll, mely minden-

nek kötelességet és munkát ád tehetsége sze-

rént , 's mindennek szorgalmához mért béret

és jutalmát kifizeti. Ez az emberiséget is tö-

kélletesedésre vezetö intézet , mert ez által

minden testi és lelki tehetség lehetö kifejlö-

dést kaр, 's az igazsággal is az egyezik-meg,

bogy kiki a' munkában bizonyitott ismerete, al-

kalmas vólta, érdeme szerént részesedjék a'

haszonban. Ezen principiumbôl , bogy minden

nek annyit kell adni , a' mennyit tehetsége és

dolgozása által megérdemel , nem esak az örö-

kös jus eltörlése következik, de azis önkent

foly, hogy az aszszonyi és fêrjfi nemnek tokél-

letesen egyforma helyheztetése ran , az a&zszo-

nyoknak a' férjfiaktól függése megszünik, min

den munkára, minden hívatalra , minden társa-

sági foglalatosságra egyarànt felvehetök , a'

mint azokra elhivattalások van. — Ez a' rö-

vidbe szoritott alapertelme a' St. Simon tu-

dományjának, mellyel ez az új módi szegéhyek

szószóllója, a' köznép és a'dolgozók sorsa kön-

nyebítését, a' vagyon egyforma felosztását esz-

közölni akarta , a' szorgalmatosságot mentöl

magosabb polczra emelni 's annak elöreha-

ladását, tökélletesedését bálorságba tenni pr4-

bálta. —

25 *
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A' mi mar a' fenn említett biztosságot ne-

zi, mely a' társasági közönseges töke felügye-

letére meglenne bizva , ezt az ngy nevezett

A-üzönséges emberek vagy a' papok formálnák,

kiknck a' lehetségig közönseges es mindent

béfoglaló míveltséggel kellene bírni, rs miveí

ilyen tökelletes ember a' nap alatt nem igen:

találtatik, a' pap fötuldjdona legyen az egész

emberi nemzetet ölelö, annak elömentét apol-

gató, gyarapító szeretet, ki ezen szeretetböl

meriti a' szükséges bélátást, ismeretet, és eröt

a' nagy munka végrehajtására. Ebböl tehát

következik, hogy a' pap az, ki igazgat. — A'

mi az új társasági rendszert megalapitó mó-

dokat illeti, azok, a' nevelés , es tirrvényhozás.

Az egész életre kiterjedö nevelés eszközei , a'

prédikállál , vagy a' gyülekezet elött tartott

beszédek, melyekkel azt magok vallások igaz-

ságáról meggyözni kívánják , és a' gyónás ,

mely nállok az e^yes emberek oktatását, 's

az új tndományban megerositését teszi , kivált

azoknak , kik a' nekik jutott sorsal megelé-

gedve nem lennének. — Ha pedig, mint az em

beri gyarlóság könnyen hihetové teszi, ezt a'

nagy jótéteményt nem minden tudná eszéveí

félfpgni, tehát a' nevelés nem mindenre néz-

ve lenne sükeres, a' predi ká lias , gyоnás néha

foganat nélkül maradna , ezért torvónyekre is

szükség van , mely az engedelmességet sr.or-

galmot megjutalmozza , az engedetlenséget ,
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restséget megbüntesse. — Mint az igazgatás,

lígy a' törvényhozas jussa is a' közönséges sze-

retetet abrazоlo papoké, kik magok közzül

egy fô atyát — pére suprême— választannk az

egészre felügyelönek. Közelebbröl a' St. Si-

monisták atyja vagy pápája egy Enf a n tin

nevü volt. — A' mi végre a' St. Simonismus val

lasos principiumil illeti, ez nem egyéb, mint

az Istent és világot egynek képzelë pantheis-

mus. Legföbb állitások e'részben: „az Isten

a' mindenseg , O minden a' mi van, minden

benne van , minden általa van , minden O ma

ga. " Az Isten tehát „test es lélek" — Dieu

est chair et esprit, — a' közönséges élet — la

vie universelle ,— az elö világ maga. Nem kf-

ván magyarázatot, hogy ez a' vastag materiá-

lismusra vezetö , es az erkölcsi szabadságot

megölö tutlomány , a' lélek halhatatlansága és

az Isteni gondviselés idéáját kirekeszti,— az

utolsó helyét a' St. Simonisták értelme sze-

rént, a' papok elörelâtâsa—prévoyance— fog-

lalja-el.

Bar mely képtelen is egy ilven, az örö-

kös jus eltörlésével a'familiai élet legtartósabb

kötelét elszakasztó tudomány, mely az ember

keblében méjjen gyökerezö két igen erös ér-

zést, ú. m. a' vagyon és szülöi szeretet ösz-

tönet onnan eröszakkal kürtani akarja , végre

nem hajtható vagyon és birtokbéli egyforma-

ságra törekszik, szabadnak teiemtett lelket



bilincsbe vero módon, kiki szorgalraát igyeke-

zetét más bélátásának rendeli alá, 's annak

tetszésétôl függeszti-fel az onmunkálódása

gyümolcséirel élést, bár mely vallástalan és

erkölcsöt megtapodó egész arányja, az embe-

riséget lealatsonitó czélja, midön a' szorgal-

mot, munkálódast, 's így a' külso ero gyaro-

podását, nena a' lélek mívelését, erkölcs ne-

mesedését tes-zi a' társasági élet alapjává , még

is Francziaországban az utolsóbb esztendok-

ben nagy lármát csinált. Ha ezen ország há-

borgó, részekre szakadott , belso állapotját

nem is tekintjük , az új tudománynak hirt es

kapósságot szerzett , mind az idöt mozgató-

révolutzios idéáknak hódolása , mind a' nép

szegényebb osztálja intereszszéjének hizelke-

dése. Tudva van , hogy a' Franczia ország-

lószék, megsokallván ezen lezengö apostolok

népet felriasztó mesterkedését, a' múlt 1 832-¿.

az egész egyesületet törvenybe idézte, meiy-

nek kovetkezéséül , a' Pári'si kir. tôrvényszék

azon esztendó aug. ïb-k. azt, mint a' türvé-

nyek eilen formait társaságot , ítéletesen meg-

tiltotta, 's eloszlatását rendelte. A' mellett

közöttök szakadás is támadott, kivált az En

fantin által hirdetett méltán botránkoztató , úgy

nevezelt „vallasos öszveelegyedes „ —promis

cuité religieuse — felett, mely nem egyéb mint

a' házassági szent kotél felbontásával , a' ket

nem szabadon társalkoÍlásának , tehát a' leg



39i

Tastagabb erkôlcstelenségnek tôrvényesitése ;

de a' minek a' jóbb érzésü Simonisták magok

bevesen ellentmondának. Igj csudálkozni nem

lehet bogy hitelek megcsökkent , tekintetek

oda lett, 's noba más országokban is, mint Bel-

giomban , Angliában próbát tettek tanitások-

kal , ennek semmi stikere nem lett, és így ma

az egész társaságot méltán elenyészettnek le

het nézni. (2.) — Ohajtani kell , bogy az ere-

jét jól használó, minden nagyra felségesre al-

kalmas emberi lélek hasonló tévedésekbe ne

essék, a' mi eilen legbizonyosabb védelem a*

józan vallásos és erkölcsi nevelés, mely az

értelmet megvilágositja , a' sziVet nemes érzé-

sck bonyjává teszi, szóval az embert emberré

formálja. — \

(2.) L. a' Conversations - Lexicon der neuesten Zeit

und Literatur ezen czikk. Saint Simon, und der Saint

Simonismus. —
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